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ÎN LUNA FEBRUARIE ■/

Combinatul minier Valea Jiului
6000 TONE DE CĂRBUNE PESTE PREVEDERI

i

SK

EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare ■ Productivitate B Rentabilitate-

♦ Celor 6 întreprinderi miniere - Dîlja, Vulcan, Paroșeni, Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani - și cariera Cîmpu lui Neag, care și-au realizat 
sarcinile planificate pentru luna ianuarie, în februarie li s-au mai 
adăugat încă două : Lonea și Livezeni.

♦ împreună, cele 9 unități miniere, au raportat la încheierea* lu
nii februarie depășirea prevederilor de plan cu peste 29 000 tone de 
cărbune din care peste 19 000 sînt de cărbune cocsificabil, extras de 
la întreprinderile Lupeni, Bărbăteni, Uricani și cariera Cîmpu lui Neag.
• Și în această lună minerii Lupeniu- 

lui obțin cea mai mare producție extra
să suplimentar 12 442 tone de cărbune 
cocsificabil și totalizează de la începutul 
anului un plus da 25 700 tone de cărbune.

• în fruntea întrecerii dintre între
prinderile miniere, pe bazin, se situează 
minerii de la Bărbăteni, care și-au înde
plinit sarcinile de plan în proporție de 
112,8 la sută.

® Colectivul carierei Cîmpu lui Nea
La încheierea celei de 

a doua luni a primului 
an al cincinalului 1981— 
1985, minerii Văii Jiului, 
puternic mobilizați de 
organizațiile de partid, 
dovedind atașamentul lor

6

revoluționar la întreaga 
politică a partidului nos
tru s-au întrecut pe ei 
înșiși, obținînd rezultate 
remarcabile. Depășirea 
prevederilor de plan cu 
aproape 6000 tone de

și-a realizat, la rîndul lui, prevederile de 
plan ale lunii februarie în proporție de 
116,4 la sută.

• O mențiune deosebită pentru rezul
tatele obținute în această lună pe lingă 
cele două întreprinderi miniere (Lonea 
și Livezeni care au trecut în rîndul uni
tăților fruntașe) o facem pentru minerii 
de la Vulcan care au realizat un plus 
cu peste 7400 tone de cărbune mai mult 
decît au obținut în luna ianuarie.

cărbune, la nivelul între
gii activități extractive 
din Valea Jiului, este ro
dul muncii majorității 
colectivelor miniere : no-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Realizarea planului
I.M. Lonea — 101,3%

I.M. Petrila — 90,2%

I.M. Dîlja — 100,1%

I.M. Livezen; — 102,3%

I.M. Aninoasa — 82,4%

I.M. Vulcan — 106,8%

I.M. Paroșeiiii — 101,1%

I.M. Lupeni — 107,6%

I.M. Bărbăteni — 112,8%

I.M. Uricani — 100,4%

Cariera Cîmpu
Iui Neag — 116,4%

I

Brigada condusă de Nicolae Rușanu, de Ia I.M. Lupeni participă Ia mon
tarea in subteran a noilor complexe mecanizate de susținere.

Un cuib pentru 
o idee

I

I

1
I

închid echii și pentru 
o clipă, mă cred în jun
gla Amazoanelor. Peste 
300 de papagali multico
lori, minusculele „zebre", 
canarii fac insă parte din 
„paradisul" minerului 
pensionar Francisc Bo
itor din 
ții casei 
diplome 
trecerile 
altădată 
în general, pe lingă ca
sa sa de colemie, intr-un 
spațiu ingust, și-au găsit 
cuib atît frumosul cro
matic sau sonor, dar și 
utilul. Trandafirii lui cul
tivați intr-o grădiniță de 
ZOXIO m, smulsă din 
c«asta muntelui, sînt re- 
cunoscuți prin frumusețe, 
dar printre corolele lor 
se zăresc, vara, chiorchini

Aninoasa Pere- 
sînt căptușiți cu 
cîștigate la în- 
columbofililor / 

creștea iepuri,

de struguri,: aracii cu fa
sole mușcată și cile alte 
legume. lnlr-o vreme, in
tr-un ochi de apă, cit tfu- 
ra căldării, a crescut 
chiar crapi...

Dragostea pentru pă
sări, munca utilă — iată 
medicamentele pe 
fi le-a prescris și pentru 
a domoli grava 
căpătată cu ani urmă. A- 
juns la jumătatea veacu
lui, speră Că de „sportul" 
lui, care îmbină nu nu
mai satisfacții estetice, să 
se „r '
nerațiile mai 
O idee înțeleaptă 
luat.., zborul, cine îi a- 
menajează cuib 
pentru a răzbate în rîn
dul tinerilor, precum ine
fabilele triluri ale păsă
rilor exotice? (I. Fiastrul)

care

boală,

.molipsească" și ge- 
tinere. 

și-a

fertil

Una din cele mai importante preocupări ale co- 
lectivului atelierului de prelucrări mecanice de la 
U.E. Paroșeni, este confecționarea și recondiționarea 
pieselor de schimb.

In fotografie, frezorul Aurelia Brîndău rectifică 
un set de cdntacte V.M.G.-133.

însemnate economii 
de carburanți

In centrul atenției oamenilor muncii de la I.T.A. 
Petroșani, se află permanent economisirea carburanți
lor. Anul trecut, de pildă s-aU economisit 124 tone 
motorină, 4,2 tone ulei, peste 6000 kWh energie elec
trică. Prin măsurile tehnico-organizatorice (folosirea 
autovehiculelor în relația plin-plin, revizii și repara
ții de calitate) s-a reușit ca numai în luna ianuarie a 
acestui an, colectivul de la I.T.A. să economisească 
11,3 tone motorină și 0,8 tone ulei.

De remarcat că oamenii muncii de Ia I.T.A. Pe
troșani sînt mobilizați exemplar în realizarea tutu
ror indicatorilor de plan, în creșterea rentabilității 
activității productive.

Utilaje reparate in avans
Muncitorii, tehnicienii și 

inginerii de la I.H.I.U.M. 
Petroșani și-au organizat 
astfel activitatea incit în 
luna care s-a încheiat să 
repare în avans față de 
programele operative nu
meroase utilaje și instala
ții miniere. Am aminti în 
acest sens doar reparația 
capitală a unei combine

La Institutul de mine Petroșani

Învâțămîntuî, strîns legat de 
cercetare — proiectare— producție

Doseo, a treia de acest tip 
de cînd s-a dat în folosin
ță atelierul de la Livezeni. 
Realizarea producției fizi
ce, sporirea productivității 
muncii au condus la rea
lizarea peste prevederi, în 
luna februarie, a unei pro
ducții globale în valoare 
de 1,5 milioane lei și a u- 
nei producții marfă în va
loare de peste 200 000 lei. 
In cadrul întrecerii socialis
te ce se desfășoară ayci, 
pe loc .fruntaș s-au situat 
atelierul de armături me
talice Paroșeni și atelierul 
de reparat Livezeni.

Odată cu toate ramurile 
economiei naționale, indus
tria minieră cunoaște rit
muri înalte de dezvoltare. 
Progresul tehnic în mine
rit este Strîns legat de in
tensificarea electrificării 
proceselor tehnologice de 
extracție, condiție de bază 
pentru realizarea mecani
zării și automatizării insta
lațiilor, în aceste condiții, 
problemele legate de elec
trificarea minelor se am- 
■plifică : puterea instalată 
a mașinilor și instalațiilor 
miniere crește continuu, iar 
configurația rețelelor elec-

trice miniere se dezvoltă 
foarte mult, fapt pentru, 
care metodele de cercetare 
și proiectare trebuie con
tinuu perfecționate..

în cadrul catedrei de 
electrotehnică a Institutu
lui de mine Petroșani, co
lectivul de cadre didactice 
și studenți ce activează în 
domeniul instalațiilor elec
trice miniere și al electri
ficării minelor, Compus 
din conf. dr. ing. Mihai

Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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♦ Artiștii amatori în 
întrecere

♦ Femeile își afirmă 
vrednicia prin rea
lizări de prestigiu

♦ Vă informăm

SERBĂRILE ZĂPEZII
Duminică, în Paring - 

masivă participare a 
iubitorilor de schi din 
Valea Jiului, la ediția a 
Vll-a a tradiționalei 
competiții de masă 

Cupa ziarului 
„Steagul roșu“ 

la schi
A fost înregistrată o par

ticipare record de schiori 
în concurs, dar și de iubi
tori ai muntelui pe pîrtie 
și în jurul ei. S-a confir
mat; din nou, că oamenii 
muncii din Valea Jiului 
iubesc și prețuiesc natura, 
mișcarea, sportul, tot ceea 
ce le sporește vigoarea. In

concurs, au cîștîgat cei 
mai buni; In plan indivi
dual și social am cîștîgat 
cu toții. Este tocmai ceeă 
ce și-au propus și, sperăm, 
reușit organizatorii. Să ne 
urăm, așadar, la revedere 
în ediția a VIII-a.

Relatări, rezultate —- în 
pagina a III-a.

Ksa
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Femeile își afirmă vrednicia 
prin realizări de prestigiu

Cincinalul cal
Femeia, prezență activă meilor acestei noi uni- 

în viață economico-socia- 
lă a societății noastre, își 
demonstrează capacitatea 
profesională,de creație 
jn fiecare colectiv. Un 
astfel de colectiv, unde 
predomină prezența fe
meilor: Și. care ilustrează 
pe zi ce trece o tot mai 
mare .putere de afirmare 
este și cel de la între
prinderea de confecții 
Vulcan. In mare majori
tate, cei ce realizează 
producția finită a fabri
cii sâni femei care știu 
să m uiieejuscă și să cdn- 
cltK.i, ,să piomoveze noul. 
O dovadă a celor afirma
te stau

i riomice
In anul

tați, i
Pe fondul bunelor re

zultate obținute, femeile 
nu âu uitat că mai sînt 
și neajunsuri. Confecția- . 
nerele Gheorghița Roșea, 
Santa Valerica, Titina 
Grigore, Mioara Narnia- 
ză, au subliniat necesita
tea întăririi disciplinei de. 
producție, venindu-se cu 
propunerea ca activul co
misiei de femei să poarte 

: discuții săptămînale cu 
acele muncitoare care nu 
se încadrează în discipli
na muncii. Au cerut o 
mai mare preocupare din 
partea maiștrilor pentiru 
întărirea disciplinei de 
producție. „Sînt multe fe
me; care lucrează pentru 
prima dată - într-o între
prindere. E drept că s-au 
încadrat 
noastră

rezultatele eco- 
ale colectivului, 
trecut, fabrica 

I și-a realizat și depășit 
: .planul ia producția fizică 

la confecții textile în 
proporție de 102 la sută, 
la producția marfă — 103 
la sută și producția netă 
— 104 ia sută. Iată rapor
tul muncitoresc făcut de 
comisia femeilor în adu
narea de dare de seamă 
și alegeri, președintă 
Constantina . Chetroiu. 
Esșe un bilanț bogat, plin 

j de realizări care înnobi- 
I loază chipul moral al fe-

Invâțdmîntul, strîns 
legat de cercetare

în disciplina 
muncitorească, 

spunea maistrul Elena 
Florea. Dar, . trebuie 
ne gîndim mai mult 
la timpul de odihnă 
femeilor, la rolul lor 
mame, fapt pentru
propun să se realizeze o 
casă de comenzi în ca- 

. drul fabricii pentru a ne 
ușura aprovizionarea zil
nică cu cele necesare fa
miliei". „Nu ar fi lipsit ' 
de importanță, arăta

sa
și 
al 
da

care

ccșntinuare Geovaneța 
Gheorghianu, dacă s-ar 
realiza și în orașul Vul
can o creșă cu program 
săptămînal. Aceasta ar 
duce la reducerea numă
rului de întîrzier; și ab
sențe nemotivate" în cu- 
vîntul tovarășei Marga
reta Zaides, directorul 
întreprinderii, se menți
ona că rezultatele bune 
obținute de colectivul în
treprinderii de confecții 
Vulcan, unde 98 la sută 
sînt femei, constituie o do
vadă că femeia și-a cucerit 
locul de prestigiu în so
cietatea ndastră prin 
muncă. Femeile din în
treprinderea noastră > se 
pregătesc cu perseverență 
din punct de vedere pro
fesional și politic pentru 
a face față sarcinilor de 
producție. De curînd a 

luat ființă „sfatul omeniei", 
care vine în ajutorul a- 
celor muncitoare care nu 
reușesc să se integreze în 
disciplina de producție, 
în viața socială. Avem un 
colectiv de bune munci
toare care vor face în 
continuare față și sarci
nilor, inclusiv la produc
ția de export, în condiții 
calitative superioare..

(Urmare din pag. I)

uă din cele unsprezece u- 
nități miniere cite are 
combinatul minier din 
Valea Jiului și-au reali
zat și depășit sarcinile 
Planificate pentru luna 
februarie.

Fără a insista' asupra 
rezultatelor obținute , de , 
întreprinderile miniere cu 
realizări ritmice și depă
șiri constante ale sarci
nilor de plan atît în lu
na ianuarie cît și în lu
na februarie, cura sînt 
de exemplu minele Lu
peni, Bărbăteni sau cari
era Cîmpu lui Neag, re
marcăm strădaniile și e- , 
forturile ■ depuse în ulM- : 
ma parte a lunii, de mi
nerii de la Dîlja, Paroșen; 
și Uricani. care dovedind 
o putere de mobilizare 
deosebită au recuperat 
restanțele acumulate de 
la începutul lunii, reușind 
nu numai să-și realizeze 
sarcinile de plan, dar 'să 
le și depășească.

Evidențiem, de aseme
nea, preocupările, și mai. 
ales materializarea aces-

tora în rezultatele obți
nute, existente la minele 
Lonea și Livezeni, care 
s-au alăturat în această 
lună întreprinderilor 
fruntașe încă din luna ia
nuarie. Dar cele mai bu
ne realizări, în această 
lună, comparativ cu cele 
obținute în luna prece
dentă, lei au minerii de 
la Vulcan, care de la 100,2 
la sută, procent de înde
plinire a prevederilor lu
nii ianuarie, au ajuns în 
luna februarie la o rea
lizare în proporție de 
106,8 la sută. Cele două 
întreprinderi miniere — 
Petrila și Aninoasa — ca
re nu și_au realizat sar
cinile de plan atît pe lu

na ianuarie (cu peste 11 000 
și, respectiv peste 14 000 
tohe de cărbune), au ră
mas si în luna februarie 
datoare economiei nați- 

. onale cu peste 9000 tone, 
Petrila, și peste 14 000. to
ne, Aninoasa.

Cu toate că minusurile 
cumulate pe cele două 
luni trecute din acest an 
sînt substanțiale la în
treprinderile amintite

colectivele acestor mine, 
trebuie, cel puțin în ul-. 
tima lună a primului tri
mestru, să ridice nivelul 
realizărilor pentru a se 
înscrie în nota generală, 
pentru a se alinia celor
lalte mine cu sarcinile 
de plan realizate și de
pășite. »

Rezultatele deosebite 
obținute de la începutul 
anului, dar mai ales în 
luna februarie, de către 
minerii Văii Jiului, șînt 
o dovadă elocventă a ho- 
tărîrii lor de a-și îndepli
ni în mod exemplar an
gajamentele pe care șt 
le-au asumat în adunările 
oamenilor muncii — re- 

. cent încheiate —, sînt o 
dovadă a contribuției 
conștiente a fiecărui mi
ner la întărirea puterii e- 
nergetice a țării noastre.

proiectare producție
fj; (Urmare dm pay. I) bataj ; echipamentele de 

acest fel sînt de perfor
manțe tehnice comparabile 
cu cele din import, utili
zează componente tehnice 
■și’electrice românești și au 
grad de siguranță mare, 
corespunzător lucrului în 
subteran. ’

• Optimizarea rețelelor 
electrice miniere și a am
plasării posturilor de trans
formare și distribuție din 
sectoarele miniere meca
nizate din subteran, care

Păsculescu, coni. dr. ing. 
Gneorglîe Ștepăițpscu ...și 
asist, mg. Alexanaru Pa- 
aureș împreună eu studenți 
sutu țibsoivehți> printre ca- 
re- ion Cornea, Cornel Co- 
vaiiov, Virgu . Briviu, Dan 
c.ăvril, Petru Jurcă, s-a 
preocupat de rezolvarea u- 
,,Oi probleme tehnice im- 
portante cu care se con
fruntă sectoarele electro
mecanice din industria mi
ll.eră și în special exploa- rezolvă problemele legate 
tarile miniere din Valea 
Jiului. Dintre realizările a- 
cestui colectiv amintim :

•' Servomecanism pen- conform tehnologiilor

V alea

țru armarea automată a 
celulelor . antideflagrante. 
tie înaltă tensiune de tip 
KOK.6, care va tace po- 
sioilă automatizarea - ma-_ 
nevrelor de cuplare și de
cuplare a instalațiilor elec
trice: dotate cu o astfel de 
celulă. Dispozitivul con
ceput și realizat se remar
că printr-o siguranță ma
re în funcționare, permi- 
te comanda de Ia distanță 
si limitează funcționarea în 
gol a instalațiilor, electrice, 
realizîndu-se utilizarea ra
țională a, energiei electrice,

• Echipament , de tele
control și telecomandă a 
instalațiilor de electrifica
re a sectoarelor miniere 
subterane, ce realizează 
controlul automat a para
metrilor electrici din re
țelele electrice miniere 
(tensiune, curent, putere) 
și semnalează starea in ca
re se află mașinile și ins
talațiile tehnologice din a-

de perfecționarea sisteme
lor de distribuire a ener
giei electrice în subteran, 

mecanizare, conducând la 
.. reducerea consumului de 

cabluri electrice și gospo
dărirea rațională a ener
giei electrice, ridieîndu-se 
astfel la performanțele ce
lor mai exigente instalații 
similare realizate pe plan 
mondial.

• Utilizarea calculatoa
relor electronice la elabo
rarea nomogramelor pentru 
Calculul rețelelor electrice 
miniere de joasă tensiune 
în toate regimurile de func
ționare, ceea ce permite 
efectuarea calculelor de 
proiectare a rețelelor elec
trice miniere îri timp foar
te scurt corespunzător u. 
nor situații concrete apăru
te in procesul de extracție: 
metodologia este simplă, 
are un grad de precizie 
ridicat și constituie un ins
trument util și operativ 
jjentru personalul tehnic 
al serviciilor electromeca
nice din cadrul exploatări
lor miniere.

Teodor ARVINTE

In cadrul laboratorului <le instalații electrice miniere de la Institutul de 
mine Petroșani, conf. dr. mg. Mihai Păsculescu explică studenților caracteris
ticile de funcționare si-performanțele uneia dintre noile realizări ale catedrei 
de instalații electrice miniere. Foto: Șt. NEMECȘEK

O obligație care nu trebuie uitată
K”-------------------------- -----------------------■--------— ------—" 

NU S-A MÂI TREZIT
în sezonul rece e nevoie 

de căldură atît acasă cît 
și la locul de muncă. Nu 
trebuie uitat însă că focul 
excesiv este periculos, pu
țind produce consecințe 
deosebit de grave, cu vic
time în anumite situații. 
Așa s-a întimplat, spre 
exemplu, cu Petru Noro
cel, muncitor la sectorul 
Căprișoara din Vulcan a- 
parținînd de U.F.E.T. Pe
troșani. El a umplut soba 
cu combustibil, a pus pe 
lingă ea și cîteva haine 
Ia uscat, apoi a adormit, 
dar nu s_a mai trezit. In
cendiul a cuprins întreg 
dormitorul tip vagon. Pî- 
nă la urmă, nu au mai ră
mas deeît două schelete — 
al vagonului și al omului. 
Vinovați sînt șl alți fac
tori care nu au amplasat 
soba de metal la distanța 
reglementară de un me

tru față de materialul 
combustibil.

PAGUBAȘ și 
contravenient

Dănuț Miron, încadrat la 
șantierul nr. 37 C.F.R. Pe
troșani, fiind de pază în 
ziua de 11 ianuarie 1981, a 
alimentat bine cu combus
tibil soba din magazia tip 
vagon, după care a plecat 
pentru a-și rezolva unele 
treburi personale. Soba a 
avut astfel destul timp să 
se supraîncălzească și să 
producă un incendiu care 
S-a soldat cu pagube în
semnate. Norocul cu pom
pierii militari care au in
tervenit la timp și au sal
vat bunuri în valoare de 
peste 10 000 de lei, dar 
nu l-au iertat nici pe Dă
nuț Miron care a încălcat 
prevederile ll.C.M. 2285.

COMODITATEA
SE.. APRINDE

Hotelele „Gambrinus" si

,Valea de Pești" au încăl
ziri centrale proprii, focul 
făcîndu-se cu combustibil 
lichid. La ambele unități 
s-au produs incendii din 
cauza scurgerilor de com
bustibil pe pereții incan
descenți ai cazanelor. De
sigur că în ambele cazuri 
intervenția pompierilor a 
fost promptă, dar nu pu
tem să nu menționăm că 
incendiile s-au produs da- , 
torită comodității.'
: \'v ■ ,C-:'

Avînd în vedere că’toa
te acește incendii s-au sol
dat nu numâj cu pagube 
materiale, ci și cu o vic
timă, amintim obligația 
comisiilor tehnice de pom
pieri, a tuturor oamenilor 
muncii, de a lua toate mă
surile necesare care să a- 
sigure înlăturarea cauzelor 
incendiilor.

Ioan JITEA, 
plutonier adjutant
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Munca de perfecțio- Ș 
nare artistică, de spo
rire a expresivității 
formațiilor artistice de 
amatori al căror conți
nut îl constituie aspec
tele activității social-e- 
conomice din întreprin
derile Văii Jiului, se re
marcă în fiecare săptă- 
mînă în etapa județeană ' 
a Festivalului național 'j 
„Cîntarea României". A- ș 
șa s-au petrecut lucru- ; 
rile și duminică în în- i 
trecerea la nivelul jude- ! 
țului cînd artiștii ama- i 
tori au fost ăpreciați cu : 
locul I la grupurj de \ 
satiră și umor (forma- 
țiile de la Casa de cui- i 
tură din Petroșani și <le ; 
la clubul muncitoresc | 
Lonea) și cu locul II Jșț : 
formații de estradă j 
(„Galeria veseliei" de ia i 
IM. Petriîa si „Se’ca >- j 
tă o copertă la... revistă" = 
de la clubul mimcito- i 
resc Vulcar) brigăzi ar_ î 
tistice (preparația Petri- i 
la împreună cu cele de- 
ia I I.L. Șimeria și I.T.A. 
Deva) și interpreți de 
satiră și umor (Alexan
dru David de la clubul • 
muncitoresc Lonea)

Romarcîndu-se alături i 
de formațiile dc teatru : 
și de muzică ușoară i 
distinse cu primul loc, j 
artiștii amatori din Va- Ș 
lea Jiului își exprimă | 
nu numai talentul, ci și I 
pasiunea pentru cullură j 
și educație, contribuind • 
activ și în formele di- i 
verse, .atractive, la pro- ; 
cesul multilateral dc ; 
formare și dezvoltare a .’ 
conștiinței socialiste. în : 
cluburi și case de cui ; 
tură, în întreprinderi s: ; 
instituții sînt zeci de : 
formații ce desfășoară o ț 
activitate meritorie, dar : 
care vor trebui să-și î 
continue pregătirea nu ; 
numai prin repetiții, i- i 
printr-o prezență cont: : 
nuă în sălile de apel, î-i ; 
mijlocul colectivelor de ; 
muncă. i

• CURS. în cadrul clu
bului tineretului din ora
șul Vulcan și-a început 

un nou

resc să . devină depanatori 
radio-tv amatori. (V.B.)

• o nouA combina 
LA REVIZIE. Zilele aces
tea se pregătește în ateli
erele de revizie ale minei 
Vulcan o nouă combină 
pentru a fi introdusă în

■ șui Vulcan și-a
| recent acțivițatea
* curs de inițiere în taine- subteran. Cei care o pre- 

le electronicii. Tinerii, gătesc cu multă migal.ă din
peste . 20 la număr, care punct de vedere electric 
urmează cursul sub îndru- sînt electricienii Alexan- 
marca unor specialiști, do- dru Bâlinț, Iosif Fazekaș și

SC n 
ir

Nicolae Bondoc. Benefici
ar va fi sectorul VII, pen
tru stratul .15, blocul IV 
sud.

• ÎNȘTIINȚARE. Dacă 
se va găs; cineva capabil 
să susțină că lucrătorii de 
la C.L.F. au strins la timp 
borcanele achiziționate de 
unitățile alimentare din 
Petroșani, .acel ins poate 
candida la titlul de mare 
mincinos. „Gogonata" < sa

este dezmințită de cele 150 
de lăzi cu borcane, căre 
sălășluiesc de mai bine de 
o lună în magazia auto
servirii nr> 1 din Petro
șani,

■• EXCURSIE. Punctul 
turistic din Lupeni al 
O.J'.T. organizează în luna 
ăprllie o nouă excursie în 
Uniunea Sovietică, pe iti
nerarul Kiev — Leningrad 
— Riga — Moscova. Inscri-

erile pentru locurile ne- al unor linii elegante, 
ocupate se fac doar pînă la " "
7 martie.

• AFIRMARE. în „Posi
bila antologie a caricaturii 
tinere", pe care o alcătu
iește periodic Traian Fur- 
nea pentru ziarul „Scînteia 
tineretului", a fost prezen
tat zilele trecute și cola« 
bo-ratorul ziarului nostru 
Mihai Barbu. Iată ce se 
scria despre el: „posesor

practică un umor grav, a- 
desea șocant, desenele sale 
fără cuvinte fiind nebănuit 
de guralive pentru cel dis
pus la meditație".

Rubrică redactată de 
Ion VULPE
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Serbările zăpezii în Valea Jiului
Cupa ziarului „Steagul roșu" la schi - ediția a Vll-a

Adevărat festival în Paring

Rezultatele concursului

Frumoasa zi de întîi 
mărțișor a acestui an va 
cămine o amintire de neș
ters în memoria celor ca
re au fost prezenți pe pif
tiile de schi din masivul 
Paring îmbrăcate sărbăto
rește. încă de jos, din 
Piața Victoriei Petroșani, 
de la primele ore ale dimi
neții s-ă simțit o atmosfe
ră de adevărată .sărbătoa
re. Zeci de familii, cu mic 
cu mare, îmbrăcați „pen
tru munte" au luat cu a- 
salt autobuzele, care și de 
această dată au circulat în 
condiții bune. Spre satis
facția tuturor, insta lația 
telescaunului a pornit de 
Ja ora 7 și a funcționat 
.neîntrerupt toată ziua, fapt 
pentru care adresăm cu
vinte de laudă tuturor ce
lor ce-i asigură întreține
rea și funcționarea, ca și 
celor ce au asigurat trans
portul auto.

Dduă din babyschiurile 
patronate si îngrijite de 
inimoșii oameni — mese
riași, de Ia I.R.I.U.M.P. au 
funcționat din plin, ofe
rind celor ce practică schi- 
u) un bun prilej de odihnă 
activă. Dar, desigur, ma
rea și populara atracție a 
zilei a constituit-o tradițio
nala cupă a ziarului „Stea
gul roșu" ajunsă la cea 
de-a Vil-a ediție. O parti

cipare fără precedent. O 
îmbucurătoare creștere — 
comparativ cu anul trecut 
— a numărului celor pre
zenți pe pîrtia (în concurs 
sau spectatori) unde s-au 
desfășurat probele, consti
tuie mărturii ale marii 
popularități atinse de a- 
ceastă adevărată sărbătoa
re a sporturilor de iarnă 
in Valea Jiului. Aerul pur 
de munte, îmbălsămat de 
aroma de cetină, razele u- 
nui soare generos de pri
măvară au dat un plus de 
farmec frumuseții peisa
jului în care și-a petrecut 
ziuă numărul record, de 
oameni veniți la aer cu
rat. După concurs, din î- 
nălțimea telescaunului au 
putut fi zărite zeci de gru
puri vesele. Tineri și vîrst- 
nici, cu fețele îmbujorate 
și bronzate, în frumoase 
costume colorate au cobo- 
rit fie pe schiuri, fie 
„per pedes", admirînd o 
priveliște de basm. No-au 
bucurat și „paltonarii" ca
re au venit în număr ma
re, încurajînd „de pe tușă" 
fiecare concurent. Specta
culoasă a fost coborîrea 
pe schiuri în șir indian, a 
zecilor de „ghiocei" ai Pa- 
rîngului și Strajei, din cla
sele de schi, unii dintre 
ei preșcolari, tot atîtea spe

ranțe ale schiului din Va
lea Jiului.

Cei prezenți — de la co
pii de 3 ani, pînă la yîrst- 
nici de 70 de ani —j. au 
trăit o zi de neuitat. Iar 
dacă îi vom reîntîlni 7H1- 
minică de duminică la 
munte, înseamnă că nobila 
pasiune a drumeției, tag
ma celor ce au îndrăgit 
muntele și îl frecventează 
des cu consecințe binefă
cătoare pentru acel bun 
de neprețuit care este să
nătatea, au cîștigat, spre 
marea noastră satisfacție, 
noi aderenți. +

Categoria sub 7 ani, 
fete: locul I Sivastela 
Beke, II Cristina Botar 
și Gerlinde Mihuț, III 
Narcisa Vorac: băieți, lo
cul I : Cristian Onețiu, II 
Adrian Pica, III Adrian 
Miklos.

Nelegitimați, categoria 
7—10 ani: fete: locul I 
Simona Podină, II Ecate- 
rina Dinicu, III Cristina 
Fildan. Băieți: locul I 
Alin Gedeon, II Cristian 
Bazar, II Alexandru Rad.

Legitimați, categoria 
11—14 ani: fete: locul I 
Ramona Beke, II Tiberi- 
ca Rad. Băieți: locul I 
Edmund Iosa, II Răzvan 
Pop, III Siegfried Bota.

Nelegitimați categoria 
11—14 ani: fete: locul I 
Cristina Ciortan, II Clau
dia Mihăilă și Zsusza 
Horvath, băieți: locul I 
Cristian Iosa, II Gabriel 
Duck. Ill Francisc Karda.

Nelegitimați, categoria 
15—19 ani: fete: locul I 
Daniela Ciortan, IT. Mar
gareta Pătrașcu, III I-

O remarcabilă... absență
Duminică în Paring, am 

remarcat o nedorită ab
sență — comerțul. Deși am 
publicat în două ediții a- 
le ziarului nostru asigu
rarea tovarășului Cons
tantin Ciolofan, directorul 
Direcției comerciale a 
municipiului, că celor ve
niți la munte li se vor 
oferi pe pîrtie (jos la te- 
lescaun a fost un bun bu
fet) produse de patiserie 
și ceai cald, n-a între
prins nimeni nimic. Lo

leana Morar; băieți: lo
cul I Dezideriu Ciungan, 
II Florin Mehevici, III 
Dan Gabor.

Legitimați, fete, locul 
I fete, Cupa mică S.R. 
ludith Kacso; băieți: lo
cul I Dumitru- Lazăr și 
cupa mijlocie S.R. H Ma
rian Nicoară, III Nicolae 
Pătrașcu.

Categoria peste 20 de 
ani nelegitimați: băieți: 
locul I și Cupa mare a 
ziarului „Steagul roșu" 
Dumitru Bîrlida, locul II 
Iosif Zlăgneanu, III Ale
xandru Acs,

Medalii: „Cel mai 
vîrstnic participant": 
Arpad Hegedus; „Cel mai 
activ susținător" Petru 
Barb și Emerick Szuha- 
neck; „Familia cu' cei 
mai mulți participant!" ; 
Pavel Beke; „Cea mai 
spectaculoasă evoluție" 
ludith Kacso și Marius 
Maican; „Fair Play" Ioan 
On și Teofil Baczai, 
„Ghiocelul" Demi Edelin 
și Sava Beke.

ClȘTIGĂTORII 
TROFEELOR

DUMITRU BÎRLIDA

cul pregătit pentru bufet 
a rămas. pustiu. Oare ce 
să le fi lipsit tovarășilor 
din comerț ? Timp fru
mos a fost, vad 
comercial — să nu 
mai vorbim, marfă — a- 
vem din belșug, numai 
solicitudinea a lipsit. Asa 
s-a făcut că duminică, 
dacă n-ai avut nimic „în 
traistă", n-ai pus nimic în 
gură toată ziua. Și ce 
poftă de mîncare are o- 
mul sus la munte...! IUDITH KACSO

Defensiva dinainovistă a avut „de furcă", în după 
amiaza de sîmbătă, cu Sălăgean, Stoichiță și comp, 
înaintarea Jiului și-a creat multe situații de superio
ritate, înscriind în două rînduri.

LUPTĂTORII, 
CALIFICAȚI 

ÎN INTERSERII
Titularii echipei de lup

te libere a C.C.Ș: Petroșani 
se pregătesc deja pentru 
faza interserii a campiona
tului școlar pe echipe, în 
care vor întîlni, în două 
manșe, la Deva și Arad, 
fruntașele seriei I. în seria 
a Il-a, unde a concurat a- 
lături de luptătorii clubu
rilor Asimilare din Deva, 
Blaj, Odorhei și Hunedoara, 
garnitura antrenată de 
Vasde Făgaș a dominat 
majoritatea etapelor, în fi
nal cucerind primul loc, cu 
16 puncte. Ultima confrun
tare a pus doar problema 
celei de-a doua partici
pante la întrecerile inter
serii, la mare luptă satis
facția calificării a revenit 
elevilor din Deva.

Performanța clubului 
școlar din Vale nu mai 
surprinde, o echipă omoge
nă, deja cu un plamares 
impresionant, s-a conturat, 
între cei mai buni s-au 
situat Aron Cîndea si Iu

lian Demian, cunoscuți pe 
plan național, deși, în a- 
ceastă ediție, misiunea lor 
a fost mai dificilă, fiindcă 
au concurat la categorii 
superioare de greutate, 65 
și, respectiv, 87 kg. în ge
neral, luptătorii de la ca
tegoriile mari au adus cele

Succese ale 
sportului școlar

■.......... ;

mai multe puncte echipei, 
între ei numărîndu-se Ro
man Tudor (60), Ion Vla
dislav (70), Marius Ungur 
(75), Șandbr Kovacs (81) și 
Aurel Dragotă (+87). De 
asemenea, titularizat spre 
finalul întrecerilor, campi
onul național al copiilor 
Grigore Mereuță a justifi
cat opțiunea antrenorului 
său.

Succesul luptătorilor de la 
C.S.Ș.P. constituie doar o 
treaptă însemnată în lupta 
pentru impunerea echipei 

pe plan republican, în 
martie și aprilie se vor 
disputa întrecerile interse
rii. Cu un plus de ambiție 
și pregătire Ia saltea se 
pot califica pentru faza fi
nală, este timpul ca pano
plia cu succese a clubu
lui nostru să conțină nu

numai laurii unor perfor
manțe individuale de ex
cepție.

HANDBALIȘTII, ÎN 
DIVIZIA ȘCOLARĂ
Sfîrșitul lunii februarie 

a adus noi satisfacții hand- 
baliștilor de la C.S.Ș. Pe
troșani. Participînd la fa
za de zonă a juniorilor I 
și, totodată, la calificarea 
finală pentru divizia șco
lară, „șaptele" antrenat de 
prof. Ion Polifronie a ob

ținut, în sala polivalentă 
din Tîrgoviște, un siicceș 
binemeritat, concretizat iii 
ocuparea locului secund, 
după clubul gazdelor, per
formanță care îi asigură 
calificarea la cele trei tu
ruri în aer liber ale fina
lei pe țară la categoria 
respectivă' de vîrstă și, in
diferent de viitoarele re
zultate, participarea, din 
toamnă; la divizia școlară.

Handbaliștii din Vale au 
întrecut la scor formațiile 
cluburilor școlare din 
Craiova (21—14), Caracal 
(22—10) și Sibiu (31—16), 
fiind întrecuți la limită de 
C.S.Ș. Tîrgoviște (19—20), 
dar, în această confruntare, 
au avut de suportat și han
dicapul creat de arbitri — 
nu mai puțin de 16 elimi
nări în defavoarea băieți
lor noștri. Din lot s-au re
marcat Jeno Nagy, compo' 
nent al lotului național, 
Gabriel Grigore — golge- 
terii formației. Cristian 
Cazan, prin jocul său teh
nic, bine orientat tactic, 
Nicolae Merca și Constan
tin Gavrilă.

Ion VULPE
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Locrârîle celui de-al Din țările socialiste FILME

XXVI-!ea Congres 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 2 — Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: Luni, în cea 
de-a șaptea zi a lucrărilor 
Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S., s-au încheiat 
dezbaterile asupra Rapor
tului „Direcțiile principale 
ale dezvoltării economice 
și sociale a U.R.S.S. în a- 
nii 1981—1985 și pe pe
rioada pînă în 1990", pre
zentat de N. A. Tihonov,

de.președîntele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

Congresul a adoptat 
unanimitate o hotărîre prin 
care aprobă Raportul.

S-a trecut apoi la exa
minarea ultimului punct de 
pe ordinea de zi a con
gresului: alegerea organe
lor ' centrale de conducere 
ale partidului.

Lucrările Congresului 
continuă.

in

în acest an, producția de 
cărbune va ajunge în Bul
garia la 31,5 milioane de 
tone. Bulgaria dispune de 
rezerve relativ 
de cărbune, din 
sută sînt ligniți 
calorică redusă, 
acestea, extracția lor 
dezvoltă în ritm accelerat, 
crescînd cu 
comparație 
cincinalului 
(1975).

Pe baza ligniților extrași 
în bazinul Marița-esț au 
fost construite două cen
trale termoelectrice cu 
putere instalată globală de 
1100 MW și se construieș
te centrala termoelectrică 
„Marița-est 3“ care va a- 
junge la parametrii proiec-

însemnate 
care 80 la 
cu putere 
Cu toate 

se

25 la sută în 
cu sfîrșitul 

precedent

tați de 840 megawați încă 
în anul 1981. în cadrul a- 
cestei centrale s-a aplicat 
în premieră mondială teh
nologia arderii lignitului 
fără uscare prealabilă, ce
ea ce a redus consumul 
propriu de energie al cen
tralei cm aproximativ 9 la 
sută.

• ■★■■■■■'

La Combinatul metalur
gic Csepel din Budapesta 
s-a dat în funcțiune o no
uă turnătorie complet au
tomatizată și dotată cu o 
tehnologie modernă. Ea va 
produce piese turnate în 
special Fabricii de vagoane 
și motoare Raba din Gyor. 
Astfel, noua secție va li-

vra anual
. Gyor 40 000

fabricii 
de cartere.

★
Potrivit calculelor ener- 

geticienilor iugoslavi, în 
1985 țara va avea nevoie 
de două ori mai multă e- 
nergie .decît în acest an. 
Planul de dezvoltare a e- 
nergeticii pe următorii 
cinci ani prevede creșterea 
extracției de cărbune. Re
zervele Iugoslaviei în a- 
cest domeniu sînt estima
te la 20 miliarde tone. 
Cărbunele exploatat în ța
ră este de trei ,ori mai ief
tin decît petrolul impor
tat. Potrivit planului, în 
1985 energetica iugoslavă 
va consuma în proporție 
de 61 la sută .materii pri
me energetice indigene.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marea neli
niște ; Republica: Ve
dere. de Ia mansardă ; 
Unjrea: în căutarea Iul 
Jupiter,

LONEA : Hanul hai
ducilor.

ANI NO AS A: Colom
bo la Londra.

VULCAN — Luceafă
rul : Gornistul.

LUPENI — Cultural: 
Ultimul revelion ; Mun
citoresc: Detașament 
misiune specială.

9,00

11,15

cu

TV

de

j i 
i
i
<

Congresul constitutiv al
Interafricanei Socialiste

TUNIS 2 — .Trimisul A- 
gerpres, Constantin Oprică, 
transmite: In capitala Tu
nisiei s-au încheiat lucră
rile Congresului constitu
tiv al 
cialiste 
f ricana 
ticipat 
tea unor partide din nouă 
țări de pe continent.

Au fost adoptate Carta 
Organizației, care sublinia
ză că partidele membre 
ale Internaționalei Africa
ne consideră nealinierea 
ca o strategie comună în

Internaționalei So- 
Africane (Intera- 
Socialistă). Au par* 
delegații din par-

lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, 
rasismului și tuturor ce
lorlalte forme de domina
ție și pentru dezvoltarea 
cooperării internaționale și 
instaurarea unei păci drep
te și durabile în lume. Do
cumentul subliniază 
partidele participante 
Internaționala Africană 
continua lupta pentru 
mocratizarea relațiilor
ternaționale și pentru edi
ficarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

câ
la 

vor 
de- 
in~

Concluzll șl prevederi în dezvoltarea
PRAGA 2 (Agerpres). — 

La Praga a fost dat pu
blicității proiectul „Direc
țiilor principale ale dez
voltării economice și so
ciale a R.S. Cehoslovace", 
care va fi supus dezbaterii 
și aprobării 
XVI-lea al 
hoslovacia. 
1976—1980, 
mentul, venitul național a 
crescut cu 20 la sută, vo
lumul producției industria
le cu 25 la sută și al 
celei agricole cu 9 la sută. 
Totodată, se subliniază că, 
în pofida rezultatelor po
zitive evidente, nu s-a reu
șit îndeplinirea tuturor

R. S. Cehoslovace

Congresului al
P.C. din Ce-

In perioada 
arată docu-

sarcinilor prevăzute de 
plan.

In perioada 1981—1985 — 
se arată în continuare în 
proiect —, venitul național 
urmează să crească cu 
14—16 la sută. Sporul lui 
trebuie să se asigure în 
proporție de 90—95 la sută 
pe baza creșterii producti
vității muncii. Sînt prevă
zute, de asemenea, sarcini 
pe linia extinderii partici
pării Cehoslovaciei la di-

viziunea internațională a 
muncii și, în primul rînd, 
pentru sporirea exporturi
lor și limitarea importuri
lor. '

Proiectul - cuprinde, de 
asemenea, prevederi în 
domeniul creșterii nivelu
lui de trai, subliniind ne
cesitatea legării retribuției 
de rezultatele muncii, mai 
ales de creșterea eficien
ței producției sociale și a 
productivității muncii.

16,55

17,10

18,00

IN COLUMBIA a fost 
inițiată o campanie de al
fabetizare, la nivel națio
nal, în cadrul căreia cinci 
milioane de persoane a- 
dulte vor învăța să scrie 
și să citească. Comitetul 
național de coordonare al 
acestei campanii va orga
niza, de asemenea, cursuri 
speciale în care vor fi pre
gătiți 500 000 de institutori 
pentru acțiunile de alfabe
tizare din zonele rurale a- 
le țării unde se află‘peste 
două treimi din numărul 
neștiutorilor de carte.

UN COMUNICAT CO
MUN dat publicității la 
încheierea convorbirilor 
dintre președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, și 
președintele Zairului, Mo
butu Șese Seko, desfășu
rate la Lusaka reafirmă 
încrederea celor doi șefi

tar pentru social-democra- 
ție".

Joua față a

Intr-un week-end pe lu
nă, undeva în zona de co
line din nordul statului A- 
labama, un mic grup de 
bărbați și femei purtînd 
haine de lucru, pînză de 
sac groasă de cînepă și 
arme automate se antre
nează pentru lupta de ghe
rilă. Războiul: acela „pen
tru supraviețuirea poporu
lui alb". Inamicul: „ne
grii", „combatanții”: mem
bri ai Ku Klux Klanului 
sau, mai precis, „imperiul 
invizibil al cavalerilor Ku 
Klus Klanului". Ultimul 
născut dintre diversele . 
fracțiuni ale organizației 
rasiste americane.
1 Tabăra poartă numele de 
tlMay Lai", în „amintirea" 
satului vietnamez a cărui 
populație a fost masacrată 
.de soldați americani. A- 
proximativ la trei luni ta
băra își schimbă locul pen
tru a se evita detectarea 
fel.

de stat în principiile in
tegrității teritoriale, su
veranității și neamestecu
lui în afacerile interne ale 
statelor independente.

DOISPREZECE DEBU
TAȚI, printre care foștii 
miniștri David Owen 
William Rodgers, și-au 
nunțat luni retragerea 
Partidul Laburist și 
tenția de a crea o nouă 
formațiune politică în Ma
rea Britanie, înainte 
sfîrșitul lunii aprilie, 
au precizat că-și vor con
tinua activitatea în parla
ment în cadrul unui așa- 
numit „Comitet parlamen-

Și 
a- 
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de 
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AVIOANE ISRAELIENE 
au bombardat, luni după- 
amiază, tabere palestinie
ne situate în apropierea o- 
rașului libanez Tyr — a 
anunțat agenția palestinia
nă de informații WAFA, 
reluată de agențiile France 
Presse și Asociațed Press. 
Bombele lansate asupra o- 
râșului Abu EI-Aswae au 
provocat pierderi materia
le — precizează WAFA.

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d'Es- 
taing, a anunțat luni seara 
că va candida, pentru un 
nou mandat de șapte ani 
la alegerile prezidențiale 
de la 26 aprilie a.c. — in
formează agenția France 
Presse.

Acțiuni ferme împotriva politicii rasiste
ADDIS ABEBA 2 (Ager

pres), — Luni s-au încheiat 
în capitala Etiopiei lucră
rile celei de-a 36-a sesiuni 
a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității A- 
fricane, care a examinat, 
cu prioritate, situația din 
zona australă a continen
tului și, în special din Na
mibia. In rezoluția adop
tată în această problemă 
se arată că escaladarea ac
țiunilor agresive ale R.S.A. 
împotrivă statelor africane 
independente, încercările 
regimului minoritar de la 
Pretoria de a destabiliza 
situația din Africa aus
trală reprezintă o amenin
țare directă la adresa pă
cii și securității continen
tului și a întregii lumi.

☆
ADDIS ABEBA 2 (Ager

pres). —‘ La Addis Abeba . 
s-au încheiat azi lucrările 
Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), După cum

a relevat. într-o declarație 
făcută după încheierea re
uniunii, secretarul general 
al organizației, Edem Kod- 
jo : una din problemele ce 
s-au aflat în centrul aten
ției participanților a fost 
situația din Namibia, te
ritoriu ocupat ilegal de Re
publica Sud-Africană. în 
context a amintit că O.U.A. 
dorește convocarea Consi
liului de Securitate al 
O.N.U. în scopul adoptării 
de sancțiun; obligatorii îm
potriva R.S.A. De aseme
nea, el a arătat că țările 
participante la reuniunea 
de la Addis Abeba au de
cis să sprijine și mai ferm 
această țară confruntată cu 
acțiunile agresive ale re
gimului de la Pretoria.
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Teleșcoală. Ora 
fizică.
Călătorie în Uni
vers. Serial știin
țific. Reluarea e- 
pisodului 9.
Telex. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă en
gleză.
Muzică și publici
tate.' ■ " .
Clubul tineretului. 
„Serbările zăpezii", 
îndrumări pentru 
lucrători; din a- 
gricullură.
Handbal masculin: 
Steaua București 
— Hondved Buda
pesta (repriza a 
II-a). -Transmisiu
ne directă de la 
Sala Floreasca.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Ancheta 
„Nuntă 
epilog 
nai". 
Teatru

cu
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TV : f 
dar și ! 
tribu. î

TV : „Sfin
tul Mitică Blajp’u" 
de Aurel Barang i. 
Premieră TV, 
Telejurnal.

Pregătiri pentru „Cupa Davis"

Ku Klux Klanului: de la rasa călugărească

„May Lai", pe care zia
riștii au putut-o vizita 

. toamna trecută (după ce 
au fost conduși acolo legați 
la ochi), nu ' este singurul 
loc unde se antrenează 
membrii Ku Klux Klanu
lui. In timpul audierilor 
in Congres, consacrate gru-

Bill Wilkinson, înțiilor,
vîrstă de 38 de ani, care, în 
1975, s-a despărțit de „Ca
valerii Ku Klux Klanului" 
și a creat propria sa orga
nizație — aceea a „Impe
riului invizibil".

Potrivit unui raport re
cent al Ministerului Justir

Din presa strains
(FRANCE PRESSE)

ției, „Imperiul invizibil", 
care grupează 2090 pînă la 
2 500 persoane, este de de
parte cea mai violentă din
tre fracțiunile Ku Klux 
Klanului.

Wilkinson, care și-a în
rolat soția și cei doi copii 
în K.K.K., apreciază că 
„războiul rasial este inevi
tabil" și că „poporul alb“ 
trebuie să se pregătească 
de pe acum. „Noi ne apă-

purilor care predică vio
lența, John Conyers, mem
bru al Camerei Reprezen
tanților din satul Michigan, 
a dezvăluit că tabere simi
lare există în cel puțin alte 
cinci state: California, 
Connecticut, Illinois, Caro
lina de Nord și Texas.

Această punere pe pi
cioare a grupurilor para
militare se datorează unui 
vechi specialist din mari
nă, în domeniul comunica-

răm prin toate mijloacele 
posibile" — declară el.

Aceste pregătiri nu se 
limitează numai la adulți. 
După cum arăta Conyers, 
au fost create mișcări ale 
tinerilor în 13 orașe ame
ricane, din California pînă 
în Alabama.

Această „pregătire pen
tru inevitabilul război ra
sial" intervine într-un mo
ment în care populația 
neagră' este traumatizată 
ca urmare a unor atacuri 
încă neclarificate, cum sînt 
dispariția mai multor co
pii negri din orașul Atlan
ta (statul Georgia), asasi
narea a șase negri la Buf
falo (statul New York), sau 
atentatul din primăvara 
trecută asupra unui lider 
al mișcărilor pentru drep
turi civile, Vernon Jordan.

Sala „Olimpia" din Ti
mișoara va găzdui la sfîr_ 
șitul acestei săptămîni me
ciul dintre formațiile 
României și Braziliei, coh- 
tînd pentru noua ediție a 
competiției internaționale 
de tenis pe echipe „Cupa 
Davis".

în vederea acestei întîl- 
niri, tenismanii români au 
susținut la Timișoara o 
serie de partide de -verifi
care in compania unor ju
cători fruntași din Ungaria-'

Dintre selecționabili o

formă sportivă promiță
toare au demonstrat Florin 
Segărceanu și Andrei 
Dîrzu.

Iată rezultatele înregis
trate : Segărceanu — Szo- 
ke 5—7, 7—5, 6—4 ; Se
gărceanu — Beniyk 6—0, 
8—6 ; Dîrzu — Beniyk 1—6, 
6—3, 7—5; Dîrzu — Szoke 
6—2, 7—5 ; Liviu Mancaș
— Kiss 6—1. 6—1 ; Csepai
— Adrian Marcu 2—6, 
6—4, 6- 0.

(Agerpres)

Mica publicitate
VÎND autoturism Trabant

601, motoretă Mobra și un ____ _______ _
cărucior copil; Informații ani. Informații strada 

viatorilor bloc 54 ap. 
după ora 16. (193)

telefon 7do87 între orefe 
13—16. (194)

VfND urgent radiocase- 
tofon Sanyo, strada Inde
pendenței bloc 15/47. Pe
troșani. (195)

CAUT femeie în vîrstă 
pentru îngrijire copil doi

A-
81.

CAUT garaj zona Car* 
păți sau piață. Informații 
telefon 44956. (192)

ANUNȚ DE FAMILIE

AU trecut 20 de ani de cînd a încetat din via
ță iubitul nostru soț- și tată

BIRTALAN ȘTEFAN
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. Soția și fiica. (179)
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