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Minerii sectorului III
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suplimentar : 11 250 tone

înseamnă
acestui succes stau, așa
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Brigadierul Alex. Mol
dovan de Ia sect. III al 
I.M, Petrila, alături de 
ortacul Dumitru Geabău.

Experiența I.M. Bărbăteni demonstrează

pro. 
câr- 
sută 

25,50 
final, 

,5 la

■ Un debut 
ducție extrasă 
bune ; productivitatea muncii cu 9,3 la 
superioară prevederilor ; o economie de 
lei/tonă la cheltuielile materiale; iar, în 
ilustrarea eficienței - depășirea cu 16/ 
sută a indicatorului producția netă valorică,

După primele două luni 
ale acestui an, contabi
lul șef al I.M. Bărbăteni, 
Victor Răgușitu, are în 
evidențele lui multe da
te pe care le poate oferi 
cu satisfacție. Pe baza 
depășirii indicatorului 
planificat de productivi
tate a muncii — în căr
bune cu aproape 1 tonă/ 

'post, iar pe mină cu 170 
kg post —• producția li
vrată suplimentar depă
șește 11 000 tone de căr-

bune. Concomitent cu de
pășirile la producția fizi
că, strădaniile brigăzilor 
de mineri de a reduce 
consumurile de materi
ale și energie și de a fo
losi cu randament spo
rit utilajele din dotare, 
au condus la însemnate 
economii. Astfel, prin 
reducerea consumurilor 
specii fice la lemn de mi
nă. cherestea Ș* energie, 
precum și a amortismen
telor cu 16,28 lei, tona de

cărbune, colectivul 
obținut o economie 
articolele de calculație 
la materiale de 740 0-00 
lei, iar, împreună cu 
alte reduceri de cheltu
ieli, o economie la total 
costuri de producție de 
peste 1 023 000 lei. In fi
nal, bilanțul economico- 
financiar al minei pe 
primele două luns e ilus
trat de depășirea cu 
1 155'000 lei la principa
lul indicator al noului 
mecanism economico-fi- 
nănciar — producția ne
tă valorică. '

Satisfacția esto în pri
mul 
sînt

rînd a 
auto

celor care 
r 1 i pro-
DUBEK

Fruntașii m in e i
Frontaliștii sectorului Î1I de la mina 

Petrila, oameni harnici și pricepuți, au 
obținut rezultate deosebite în produc
ția de cărbune 
menținut zi de 
trecerea ce se 
întreprindere, 
prevederile de 
muncii în abataj, 
comuniștii șefi de brigadă Vasile Gliș- 
că, Aurel Grigore, Dumitru Chirică și 
Dumitru Geabău au obținut în această 
lună, la zi, o îndeplinire a sarcinilor 
stabilite în proporție de 120,2 la sută, 
ceea ce reprezintă extracția suplimen
tară a peste 1900 tone de cărbune.

extras, situație care i-a 
zî pe primul Ioc în în- 

desfășoară la această 
Realîzînd și depășind 

plan la productivitatea 
minerii conduși de

La temelia 
cum mai spuneam, depășirile înregis
trate la productivitatea muncii planifi
cată care au condus la obținerea unei 
productivități, la nivelul întregii activi
tăți economice a sectorului, superi
oară prevederilor cu 365 kg de cărbune 
pe post.

Prin producția realizată suplimentar, 
minerii sectorului III se apropie zi de 
zi de îndeplinirea integrală a angaja
mentului asumat în fața adunării gene
rale a reprezentanților oamenilor mun
cii, contribuind din plin la redresarea 
activității extractive Pe ansamblul mi
nei Petrila.

Din amplele dezbateri 
ale recentului forum al 
agriculturii noastre socia
liste, dar mai cu seamă 
din magistrala expune
re a tovarășului 
Nieolae Ceausescu — adop
tată ca document progra
matic — se desprind

sarcinile, atenția 
ce trebuie acor

dată de unitățile socialis
te și cetățenii cu gospodă-

claritate 
deosebită

1550 capete, numai Ia 
porcine. Dacă ținem sea
ma de faptul că și anul 
trecut s-au înregistrat 
deri la efectivele de 
vine și, mai ales, de 
ne, se poate aprecia 
sitilația este cu totul 
corespunzătoare.

Pentru sporirea număru
lui de animale la nivelul 
sarcinilor de plan pe 1981, 
trebuie stabilite în fieca
re localitate urbană, zone 
pentru așezarea gospodă
riilor țărănești — care se

Ioan M1SCIIIE, , 
secretar al Consiliului 

popular municipal Petroșani

scă- 
bo- 

ovi- 
că 

ne-loan
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Rezultate in faza județeană

La ordinea zilei

Cintarea României"

Calificativul calității apartamentelor îl dau: locatarii

pentru cetățenii noului cartier
„Micile nerealizări" ale constructorului, mari probleme

condusă
Ștefan Szeri 
Bărbăteni de- 

unei

Echipa 
lăcătușul 
de Ia I.M. 
finilivează revizia
combine de mare pro
ductivitate ce urmea
ză a fi introdusă 
subteran.

Foto : St. NEMECSEK

La Bărbăteni. acolo un
de se conturează de pe a- 
cum viitorul centru civic 
al orașului Lupeni, s-au 
construit deja sute de a- 
partamente. Multe aparta
mente au și fost predate 
locatarilor. Despre cali
tatea lucrărilor executate 
de constructori în aceas
tă zonă am aflat lucruri 
îmbucurătoare. Toți cei 
care am stat de vorbă 
avut cuvinte de laudă 
adresa constructorilor
ceea ce privește lucrările 
interioare, finisajele 
instalațiile. Există 
în noul cartier, care 
început să fie însuflețit
de prezența a sute "de fa
milii. unele probleme pe 
care constructorii le trec 
la capitolul „mici 
Uzări". Despre ce 
vorba ?

eu 
au 
la 
în

Si 
însă 

a

nerea- 
este

rii individuale dezvoltării 
zootehniei, sector chemat 
să aducă o contribuție mai 
mare la aprovizionarea 
populației eu carne, lapte, 
produse lactate, ouă, pre
cum și a industriei cu 
materii prime.
, Situația șeptelului din 
Valea Jiului, așa cum a 
rezultat din datele recen- 
sămîntului din ianuarie 

prezintă un spor de

în care
• 9^0 i 9 9

Raid-anchetă
* 9

Pentru a răzbate din șo
seaua principală pină la 
noile blocuri am fost 
nevoit să încalț cizme de 
protecție. Căile de acces 
spre blocurile 
s-au stabilit 
deja noii lo
catari, n-au 
fost asfalta
te conform

proiectului.
Locatarii, cu mic cu ma
re, pentru a ajunge la 
școală, la locul de mun
că sau la cumpărături au 
de străbătut noroaie pe 
care abia le pot călca au- 
tobțetonierele și autobas
culantele. „Cînd 
mutat în 
mente, unii locatari 
semnalat mici
uni de construcție care au 
fost remediate in cîteva

ne-am
noile aparta- 

au 
defecți-

zile, la cererea noastră 
- - ne-a spus minerul pen
sionar Ernest Tomșa, 
misiile de recepție ar tre
bui să manifeste mai mul
tă exigență cînd se pre

dau aparta-
' “ mentele de la 

onstructor la 
beneficiar".

—. „De la 15 
decembrie, 

aflăm la fața locului de 
la cetățenii Florin Bulzan, 
apartamentul 63, Alexan
dru Crișan, apartamentul 
66 și Ana Moldovan, apar
tamentul 33 din blocul 16 
nu avem unde să a- 
runcăm gunoiul menajer. 
De două luni secția 
E.G.C.L. Lupepi promite 
mereu instalarea con
tainerelor..."

Dar cea mai arzătoare

problemă pe care o ridi
că locatarii din blocul 16 

co- o constituie alimentarea 
cu energie electrică. Vor
bind în numele celor 
de familii 
deja în 
blocului 16.
le Gilgău, 
comitetului de bloc, ne-a 
spus, textual: „Blocul 
nostru nu este racordat 
la rețeaua definitivă de 
alimentare cu curent e- 
lectric. Contoarele nu ni 
s-au instalat,. După mai 
niulte promisiuni, la in
tervenția tovarășului Frie- 
deric Daradics, vicepre
ședinte 
popular 
ni s_a

40
care locuiesc 
apartamentele 
minerul Vasi- 
responsabilul

al Consiliului 
orășenesc Lupeni, 
asigurat racordul
Viorel STRAUȚ
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Sîmbătă și duminică, la 
Petroșani și Deva, s-a 
desfășurat faza județeană 
a Festivalului național 
„Cintarea României" pen
tru formații corale, gru
puri vocale, formații sim
fonice camerale, soliști, 
instrumentiști. La înche
ierea acestei etape s-a 
stabilit următoarea cla
sificare (publicăm numai 
cîștigătorii locului 1) : 
coruri mixte cu acompa
niament de orchestră — 
Combinatul siderurgic 
Hunedoar a ; coruri de tj- 
neret — întreprinderea de doara ; orchestre 
utilaj minier Petroșani ; 
coruri mixte — Casa de 
cultură Orăștie. căminul 
cultural Dobra, clubul 
sindicatelor Vulcan ; co
ruri bărbătești — „Frea
mătul adîncului" I.M, Pe
trila ; coruri bărbătești 
cu acompaniament de 
fanfară — Bejan, Deva ; 
coruri de femei — Sin
dicatul sanitar Hunedoa
ra, Sindicatul învățămînt

' Petroșani-Petrila ; coruri 
de cameră mixte — Sin
dicatul învățămînt Hu-

nedoara. Direcția sanita
ră Deva ; grupuri corale 
camerale mixte —■ Școa
la populară de artă — 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani ; voci egale — 
Casa de cultură Hațeg, 
Sindicatul sanitar Hu
nedoara ; Grupuri corale 
de muzică patriotică și 
prelucrări de folclor — 
Sindicatul învățămînt Hu
nedoara, Uzina I.C.S.H., 
„Lira" Deva ; grupuri vo
cale — Casa de 
Orăstie, Căminul 
ral Săcel, I.C.S.

cultură i 
cultu- !
Hune- 1 

de ca- l 
meră — Școala generală ! 
nr. 8 Deva, Sindicatul > 
invățămînt Hunedoara ; ț 
grupuri instrumentale ca- l 
merale — „Trio Haydn"
Casa de cultură Hune
doara, „i 
generală
Duet .. ______
Școala generală nr. 8 
Deva (Veronica și Octa
vian Negreanu); solist 
instrumentist — Veroni
ca Negreanu (pian), Rhe- 
ty Ildiko (pian), Valeriu 
Butulescu (chitară cla
sică. (T.S.)

.Cvartet" Școala
nr. 8 Deva, 

(pian-vioară),

!
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.Lungu să 
dunarea

MUNCA DE PRIMIRE IN PARTID
orientată spre tineretul din organizația U.T.C apartamentelor

Aflîndu-ne la mina Pe- 
trila. secretarul organi- 
zaț iei de bază nr. 3 — una 
dintre cele mai puternice 
de aici — ne-a făcut o in
vitație. „Veniți în 20 
martie la adunarea gene- 

• rală - spunea tovarășul 
NicOlao Focșeneanu — că 
nu veți regreta. Analizăm 
activitatea electromeca
nică din sector, iar ca 
problemă organizatorică 
la ordinea de zi a adu
nării ya fi primirea în 
partid a doi membri din 
rîndurile organizației 
U.T.C.". Cu promisiunea 
că vom răspunde cu plă
cere invitației, am soli
citat secretarului organi
zației de bază să in/re în 
amănuntele muncii de 
primire în partid. Am 
aflat o experiență demnă 
de consemnat. Mai intîi 
— orientarea muncii de 
primire în partid spre 
tineretul ’ din organizația 
U.T.C. In 1980, organiza
ția de bază a făcut 7 pri
miri de noi membri în. 

o partid, unul dintre aceș
tia provenind din rîndu
rile tineriloil uteciști, A- 
nul acesta, adunarea ge
nerală din 
a discutat 
rerea de
partid tot 
tor din rîndui membrilor 
organizației U.T.C. Din 
totalul de 115 membri de 
partid, cît numără orga
nizația de bază, 12

luna februarie 
și aprobat ce- 

primire în 
a unui munci-

muniști provin din rîn- 
dul uteci.știlor. ■

Pe baza unui 
diu efectuat în rîndurile 
oamenilor muncii din 
sector, biroul organiza
ției de bază a stabilit 
perspectiva pe acest an 
și 1982 de primire în 
partid, Pentru 1981 au 
această frumoasă pers
pectivă, ținînd seama de

bun exemplu de dăruire 
în muncă, model în viața 
de organizație, în fami
lie și 
spune 
zaț iei 
Zaituc 
lea, sînt încredințați 
tovarășilor Ion Terneanu 
și respectiv Alexandru 
Moldovan, ambii mem
bri ai biroului organiza-

societate — ne 
secretarul organ i- 

de bază. Petru 
și Gheorghe Dîr- 

sînt

NOU în stilul și metodele muncii de partid

calitățile moral-politice 
și profesionale pe care le 
posedă un număr de 5 
tineri muncitori, toți fă- 
cînd parte din organiza
ția U.TC, Cine sînt a- 
ce.ști tineri ? Petru Lun
gu, electrician, cel care 
în luna februarie a avut 
marea cinste de a fi pri
mit în partid. Lui îi ur
mează Petru Zaituc,, mi
ner și Gheorghe Dîrlea. 
ajutor miner, ale căror ce
reri de primire în partid 
vor fi discutate în adu
narea generală din 20 
martie. In lunile viitoare 
le Vine rîndui tinerilor 
Dănilă Munteanu. ajutor 
miner' și Maria Bodeanu, 
secretară cu indicii la 
sector.

Curii sînt pregătiți a- 
cești tineri pentru impor
tantul eveniment din via
ța lor ? Cine se ocupă de 
ei ? „Se ocupă membri de 
partid ce constituie

ției de bază. De tînărul 
ajutor miner Dănilă 
Munteanu se ocupă șeful 
de brigadă Vasile Glișcă, 
iar de Maria Bodeanu 
tovarășul loan Floca, se
cretar adjunct cu f— 
bleme organizatorice al 
biroului Organizației de 
bază. Pe acești tineri bi- 

■ roul organizației de ba
ză îi invită cu regularita
te să participe la învă- 
țămîntul politico-ideolo
gic, alături de membri de 

\partid. Li se încredințea
ză sarcini concrete.

• rul Petru Lungu, 
trician, a p r i 
sarcina concretă 
recupera piesele refolo- 
sibile din utilajele elec
trice scoase din uz, de a 
urmări funcționarea uti
lajelor și a interveni ca 
acestea să nu meargă în 
gol. Biroul organi
zației de bază l-a planifi
cat pe comunistul Petru

raporteze in a- 
generală din 

lună aprilie despre 
dul în care duce la 
deplinire sarcinile 
i-au fost date. Va fi 
prim examen exigent pe 
care-1 va susține în fata 
celorlalți comuniști din 
organizația de partid. Dar 
nu am emoții in privin
ța acestui tînăr membru 
de partid"1.

De ce nu are emoții, în
doieli secretarul de 
partid? Pentru că tînărul 
P. Lungu se ocupă cu 
răspundere și autoexigen
ță de îndeplinirea sarci
nilor, așa cum l-a învă
țat și îl îndrumă comu
nistul Gheorghe Domni- 
șoru, membru al biroului 

7>ro" organizației de bază. Sec
torul III are în plan să 
predea la magazie, în a- 
cest an, 500 kg cupru re
cuperat. In această can
titate de metal ne- 
fcros, atît de valoros 
pentru nevoile industriei 
socialiste, este materia
lizată și contribuția tîriă- 
fului comunist Petru 

. Lungu, dorn ic să-și în
deplinească cu cinste 
sarcina 'primită. Cum 
acționează? Ca electrician, 
se pricepe la cabluri; vă- 
zînd unul vechi, scos din 
uz și supus degradării 
intr-un suitor, l-a scos 
din lucrarea minieră și a 
recuperat cuprul din el.

Tînă- 
elec- 
m i t 
de a

rețeaua șantierului. 
Datorită cuplării și decu
plării repetate la interva
le miei a unor utilaje 
grele de pe șantier, cUtn 
este macaraua „Bocșa" 
de lingă blocul 16, ni se 

deseori siguranțele 
aparatele electrocas-

nice. De multe ori apar
tamentele rămin in întu
neric, datorită unor de
fecțiuni greu de depistat”.

Minerul Gavril Tomșa, 
care locuiește în aparta
mentul 56 împreună cu so
ția .și cei doi copii ai lor, 
nu are aragaz, o; mașină 
electrică de gătit. Iar in 
situația asta se află și aiți 
locatari. Este ușor de ima
ginat ce dificultăți întim- 
pină datorită decuplărilor 
repetate de curent... „In 
loc să ne rezolve această 
problemă — ne informea
ză tovarășul Ernest Tom
șa —* maistrul Munteanu, 
de la secția Lupeni a 
S.D.E.E. ne-a luat pur și 
simplu peste picior. La 
sesizările 
puns du 
ce v-ați 
dacă nu

noastre a răs- 
indolență : -De 
mutat în bloc 

era racordat la

Chemat la fața locului 
pentru a răspunde dolean
țelor locatarilor, ing. Mi
hail Năulea, șeful forma
ției de constructori care 
au executat și execută în
că la scările 1 și 2 lucră
rile la blocul 16, susține 
că nici pentru constructor 
nu e deloc convenabilă 
situația de provizorat în 
alimentarea cu curent e- 
lectric. Fiindcă evidența 
consumului de curent nu 
e clară. Locatarii plătesc 
pau.șal, deci după un sis
tem care se știe că nu e 
eficient. Mulți locatari sus
țin că pot realiza însem
nate economii la consumul 
de curent electric dacă ar 
avea contoare...

Iată, deci, două „proble
me mici" pentru construc
tori, dar generatoare de 
mari dificultăți pentru 
locatari. Evident că prin
tre prioritățile lucrărilor 
de construcții se află sub' , 
semnul urgenței, în zona 
Bărbăteni, racordarea no
ilor apartamente la rețeaua 
definitivă de alimentare 
cu curent electric și asfal
tare a căilor de abces spre 
noile blocuri date în .fo
losința. Sînt lucrări care 
cad în seama constructo
rului, obligat să le execute.

I. BALAN

cit maicu

GK- 
ca- 
ob-

(Urmare din pag l)

dueției livrate peste plan, 
ai economiilor. Mai multi 
mineri și cadre tehnice 
ne-au vorbit de rezultatele 
colectivului, dar mai ales 
despre preocupările lor de 
a fi in pas cu exigențele 
primului an al noului 
cincinal — să dea eăr- 

. bune cît mai mult, cu 
- cheltuieli cît mai reduse. 

In ăcest sens, tovarășul Va- 
sile Pupăzan, secretarul 
comitetului de partid, 
ne-a declarat următoarele;

— De curînd am avut 
„Ziua brigadierului'. In a- 
eest cadru au fost lansate 
două inițiative noi vizind 
intensificarea emulației în
tre formațiile de lucru, 
prima — pentru realiza
rea cplei mai înalte pro- 
ductivități, iar a dpua, 
pentru întreținerea perfec
tă o Iodurilor de muncă, 
folosirea la capacitate a 
utilajelor. Pe baza unor 
criterii bine definite, co
mitetul sindicatului și 
c.o.m. vor acorda premii 
lunare brigăzilor care acu
mulează cel mai bun punc
taj. Totodată, „momentul 
economic" în adunările de 
partid, discuțiile decadale 
eu brigadierii și maiștrii, 
unde dezbatem situația bri
găzilor, inclusiv în ceea ce 
privește cheltuielile mate
riale — Pe baza fișelor li
mită urmărite pe sectoare 
— constituie mijloace prin * 
care ținem în permanență

în atenția formațiilor de 
lucru necesitatea realiză
rii tuturor indicatorilor e- 
cbnomici, a valorificării 
multiplelor rezerve exis
tente-la locurile de mun
că în acest' sens.

Deci, toate bune cu < 
Cepția unui capitol la • 
re mina n-a reușit să < 
țină progresele necesare 
calitatea producției. Pentru 
depășirea normei admise 
de cenușă, deci prin pe
nalizări, mina a pierdut 
în primele două luni 8500 
tone de cărbune, în valoare 
de aproximativ 3 mili
oane lei, valori ce ap di
minuat atît producția mar
fă, cît și producția netă. 
Referitor la măsurile pre
conizate la acest capitol, 
ne-am adresat ing. Ovidiu 
Avramescu, directorul în
treprinderii, care nc-a a- 
sigurat că prin deschiderea 
de noi panouri de exploa
tare în stratul 5, blocul X 
și stratul 3, blocul XI, se 

. va echilibra producția și 
din punct de vedere ca
litativ prin diminuarea 
ponderii stratului 15 cu 
un conținut mare de steril. 
Se are în vedere, de ase
menea, alegerea șistului 
vizibil la locurile de mun
că, iar odată cu încălzi
rea vremii, de la 1 aprilie, 
se va intensifica clauba- 
rea sterilului Ia suprafață.
O măsură radicală o va 
constitui intrarea în func
țiune a instalațiilor defi
nitive de claubaj, proiec
tate de l.C.P.M.C. ; totul

e, însă, ca execuția acestor 
instalații să fie urgentată.

Sînt măsuri a căror fi
nalizare este cu atît mai 
imperioasă, cu cît cărbu
nele de Bărbăteni este des
tinat cocsificării. Deci co
lectivul trebuie să răspun
dă acestui comandament 
economic major prin acți
uni; mai ferme și eficien
te, prin trimiterea spre va
lorificare a unei mase mi
niere utile, cu cît mai pu
țină piatră.

Una dintre cele mai 
harnice confecționere 
de la I.C. Vulcan este 
și tînăra comunistă Ilea
na Elekeș. Pentru conș
tiinciozitatea și mOdul 
exemplar în care se a- 
chit& de sarcinile în
credințate primește a- 
precieri deosebite din 
partea colectivului din 
care face parte.

Foto : N. STEFAN

rețeaua electrică ? ■»“.

Necesitatea sporirii numărului de animale 
și a cantităților de produse destinate pieții

(Urmare din pag. I)

ocupă de creșterea anima
lelor — strămutate d<in pe
rimetrele miniere ori pe 
care se construiesc obiec
tive social-economics — 
să se asigure, aprovizio
narea crescătorilor de a- 
nimale, în primul rînd a 
cdor asociăți sau care 
contractează produse ani
maliere cu statul, cu în
grășăminte chimice și al
te materiale și unelte 
(lemn, coase, gresii, ca
lele), îmbunătățită organi- 

a-
în- 

și 
în

contractare și achiziționare. 
Pe 

larii 
torilor în 
mărului de animale s< 
scriu prevederile Decretu
lui nr. 393 din 26 decem-

li ni a 
interesărli 

sporirea

stimu- 
crescă- 

nu- 
în-

brie 1980 privind actuali
zarea și îmbunătățirea co

pe principii ero
de 
Și

relării,
nomice, a prețurilor 
producție, contractare 
achiziție la unele produse 
agricole. Edificatoare în

acest sens sînt următoa
rele cîteva exemple pri
vind avantajele pe care 
prevederile Decretului 393 
le oferă celor care con
tractează cu statul-- tine
ret bovin, calitatea I:

Grupa de calitate Exemplu
vechi

Prețuri 
noi

Diferența

301—350 kg. 335 kg. 12,50 13,50 419 lei
351—400 kg. 380 kg. 13,25 16,50 1235 lei
peste 400 kg. 420 kg. 14,35 17,50 1323 le;

18 la clubul sindicatelor 
Vulcan, vineri 20 martie 
ora 18, la Lonea și marți 
24 martie ora 18, la Casa 
de cultură■ SPECTACOLE. For

mațiile artistice ale stu
denților de la I.M.P., ca
lificate pentru faza finală 
a Festivalului artei studen
țești vor susține o suită 
de spectacole pentru oa
menii muncii din Valea 
Jiului. Acestea vor avea 
loc marți, 17 martie, ora 
18 la Palatul cultural din 
Lupeni, joi, 19 martie ora

din Petroșani,

zarea transhumantei, 
cordarea de concedii 
cadraților care sînt 
crescători dî animale, 
perioada cositului, trebuie 

’ de asemenea îmbunătățită 
I activitatea unităților de

■ PE TEME GOSPO
DĂREȘTI. Semnalăm iniți-

■j

Dacă tineretul bovin 
contractat este predat în 
perioada 1 noiembrie — 
30 .aprilie, adică în peri
oada de iarnă, care prin 
prevederile Decretului 393 
a fost mărită cu două luni,

respectiv noiembrie și de
cembrie, lată de vechea 
reglementare, se acordă 
0,50 Lei pentru fiecare ki
logram greutate la anima
lele de calitatea I și a II-a 
pe lingă prețurile avanta
joase și cantitățile de fu-

raje la preț de stat. Pro
ducătorii individuali mai 
primesc pentru fiecare vi
țel obținut în gospodăria 
personală contractat și 
predat în greutate de pes
te 150 de kilograme pri
me în valoare de 300 lei.

prezintă astăzi în sala ] 
mică a Teatrului Național I 
București comedia de j 
marc succes „Pcle și caii ’ 
verzi", a ziaristului spor
tiv Mhrcea M. Ionescu,

• spectacol realizat de Flo
rin Fătulescu. (R.O.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

■ AMENAJĂRI. Prin- le C.P.V.I.L.F. au desfăcut 
tr-o inițiativă lăudabilă a către populație cantități 
cercului de arte * plastice însemnate de trufandale.

. - ...
bul cultura] studențesc, 
barul studențesc a trecut

la Petroșani și pe plat
forma industrială din Li- 
vezeni, pe măsură ce vor 
înainta lucrările de siste
matizare a circulației ru-

■ tisre. w;’’ prin transformări esenți
ale. Cu gust și fantezie, 
cei 6 membri ai cercului 
au realizat o frumoasă 
panoplie’ de picturi mu
rale, care conferă loca
lului un cadru plăcut.

.Cerniopolus" de la clu- Astfel, gospodinele din 
Valea Jiului au cumpărat 
300 000 căpățîni de salată 
verde și două tone de gu- 
lioare, urmînd ca în a- . 
ceastă săptămînă să fie 
aduse și cantități satisfă
cătoare de castraveți, 
pă verde și usturoi.

I
I
IH ÎNAINTE DE TER-

~ din
Vulcan -finalizează în a- 
cestfe zile un nou Uleie 
de locuințe. Blocul 7 A va 
fi dat în folosință oame
nilor muncii din Vulcan 
cu peste 20 de zile înainte 
de termen.

afiva amenajării unei sta- MEN. Constructorii
ții model pentru transpor
tul în comun, la blocul 
Hermes și a unor parcărj 
pentru biciclete, la școli
le generale din Petroșani. 
Alte parcări, pentru auto
turisme, vor fi amenajate

■ TRUFANDALE. în
. această primăvară, unități- lui a prezentat

' ■ T U R N E U. 
trul de stat Valea
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i Fotbal, 4’v’z*a A : Jiul - Universitatea Craiova 2-1 (1-0) !

Jiul relansează lupta pentru titlu
nele sini în picioare, se 
acordă penalty. Execută

i

\ 
I
4
I

i încă nu s-au stins ecou
rile meciului de sîmbă- ______ __  ___ ___
tă, după care Jiul a în- iraparabil Giuchici și des. 
cheiat (poate numai a- 
parent) cu, cele trei „cuie” 
de care se temea antre
norul P. Libardi, F.C. Ba
ia Mare, Dinamo și U 
Craiova. A fost o etapă 
frămîntată, nelipsită de 
surprize dar și de ne
dreptăți, sesizate în pre
sa centrală (exemplul 
cel mai elocvent că me
ciul de Ia Hunedoara a 
fost arbitrat de un... 
arbitru din Caracal, în 
timp ce Rainea oficia_un 
meci fără miză !). 
pentru noi a fost 
Infrîngerea suferită 
Olteni la poalele Parîn- 
gului a redeschis lupta 
pentru supremație în cla
samentul primului eșa
lon. 12 000 de suflete 
(2 000 de olteni veniți de 
la Craiova) au 
urmărit sîmbătă un meci 
aprig disputat, în pofida 
terenului aproape im
practicabil. La vederea 
tribunelor arhipline, de
legatul federal Victor 
Stănculescu afirma că de 
cîte ori vine la Petroșani 
pe stadionul nostru are 
senzația că e la un meci 
în Anglia anilor 1920. Intr- 
adevăr, tribuna a Il-a a- 
coperită, arhiplină semă
na cu o poză de epocă.

Dar, să vedem ce s-a 
întimplat: min. 3 Giu
chici ratează prima o- 
cazie din careul de 6 m. 
Min. 5, Giuchici execută 
o lovitură liberă și Nea
gu preia cu capul, Bol- 
dici scoate în extremis. 
Min, 10 Stoica șut foarte 
aproape de vinclu: Bol- 
dici era undeva în careu. 
Min. 17: șut Giuchici, dar 
același Boldicî apără in
credibil, Min. 30 Sălă- 
gean „croșetează” în ca
reul oltenilor și este faul
tat de Boldiei — tribu-

Dar 
bine, 

de

chide scorul: 1—0, : Min. 
32 P. Grigore iese în atac 
și expediază o minge — 
bombă de la 40 m, dar 
Boldicî (iar !) apără. De ■ 
remarcat că pînă în min. 
35, echipa campioană n-a 
expediat nici un șut spre 
sau pe poarta echipei Jiul, 
ceea ce, să recunoaștem, 
e mult! Abia după acest 
minut se ratează două 
mari ocazii prin Cîrțu 
(la un luft a lui Rusu) și 
Cămătaru (singur de la 
6 m trage mult peste 
poartă). Min. 43 Mușat 
scapă singur cu Boldiei, 
ieșit din careu, trage pe 
lingă acesta, mingea se 
oprește în noroi. Of... pu
tea fi 2-0 1 Un minut 
mai tîrziu Geolgău cen
trează, Cîrțu preia din 
voie și Cavai respinge 
printr-un reflex excelent. 
Bine Căvăilă !

Repriză secundă debu
tează furtunos, Stoichl- 
ță scapă singur (min. 50), 
dar prelungește faza, Ți- 
cleânu înscrie un gol (ne
omologat datorită unui 
fault anterior, comis de 

. olteni în careul echipei 
gazde). Iată că, în min. 
59, Neagu, în care s-a in
vestit pe bună dreptate 
multă încredere, preia cu 
capul o centrale din lo
vitură liberă executată 
de Giuchici și-l face K.O. 
pe Boldicî printr_un gol 
de toată frumusețea, 2—0. i 
Atmosfera se încălzește. , 
Suporterii olteni își în- ' 
chipuie că pot face 
vor, sparg o minge, 
runcă sticle în teren... 
Igna e nevoit să inverse
ze tușierii... Jocul devine 
din ce în ce mai greoi. O 
ploaie măruntă se cerne 
peste „groapa cu lei 
In tribune se desfac um
brele. In mim 79 interna-

ționăluî Ștefănescu cere 
să iasă din joc, văzînd 
că nu se mai poate face 
nimic, după ce în mîn, 
76 Stoica expediază cu 
un șut puternic 0 min
ge care se oprește, din 
pou, în noroi. Spre fina
lul partidei se desfășoa
ră un joc de uzuoă. Dar, 
evident oltenii nu se îm
pacă cu gîndul înfrînge- 
rii, inițiind cîteva contra
atacuri. . La unul dintre 
acestea (min. 87), Rusu 
îl plachează pe masivul 
Cămătaru și Igna dictea
ză penalty, transformat 
în gol de Bălăci: 2—1. 
Cavai era „pe fază", dar

șutul a fost prea puter
nic să-l poată reține. Flu
ierul final ne-a ușurat 
și ne-a mulțumit pe toți. 
Doar pe bajicâ de rezerve 
a craiovenilor, idolul I 
de-acum 10 ani al su
porterilor din Bănie. O- 
blemenco, ofta: „Și-a
cum să vezi cum ne fu
ră Dinamo campionatul”. 
S-ar fi cuvenit un răs
puns, „Frate, frate, dar...”

JIUL PETROȘANI: Ca_ 
val — Bedo, Vasilîu, 
Neagu, P. Grigore, Rusu, 
Mușat (Schmidt), Stoichi- 
ță, Sălăgean, Stoica, Giu
chici. i

Mircea BUJORESCU •

Rugby, divizia A : Știința Petroșani
Politehnica lași 4—4 (0—0)

ce 
a-

dă drumul la pasa cînd 
trebuie și, iată de ce se 
produce,., imprevizibilul 
In min. 55 Tudose pasează 
(în Sfîrșit, dar neinșpirat) 
JUi Lungu, care ratează 
_ieșeanului 

Veriveș nu-i rămîne decît 
să fugă nestingherit spre... 
eseu. Stupoare, este 4—0 
pentru oaspeți. Urmează 
multe grămezi în 5 m, (lâ 
una din acestea, în min. 
57, Șt. Constantin ratează 
eseul, doar cu... 1 m). An
trenorul Băltărețu îi ce
re; din tribună, luț Tu
dose să paseze, dar... situ
ația nu se schimbă. In 
min. 63 la o grămadă în 
5 m Știința împinge pînă 
în eseu și pe tabela de 
marcaj (imaginabilă) se 
restabilește egalitatea: 
4—4. Transformarea e ra
tată de Dinu. Cu 10 mi
nute- înainte de final, Ști
ința forțează jocul, domi
nă dar... degeaba. înain
tașii gazdelor muncesc 
mulț. Ion Aurel insistă, 
aleargă pe tot: terenul. Do- 
bre are un plasament ins
pirat, Ortelecan și Bucan 
își dovedesc clasa dar... 
mai sînt 5 minute și ieșe
nii se apără cu exactitate.

Așa se pierd punctele 
acasă, tratînd „de sus" o 
partidă, subestimînd ad
versarul. Valoarea se do
vedește pe teren, și nici
decum în discuții, replici 
neavenite, și... vedetism.

Bujor M1RCESCU

1 Duminică, pe terenul din 
Dealul Institutului, cin- 
sprezecele antrenorului 
Băltărețu a „clacat" din 
nou, reușind trista perfor
manță ca în 4 zile să 

ipiardă de două ori pune- . intercepția și 
te pe teren propriu. Nu 
a mai fost aceeași atmos
feră sărbătorească, nici 
suporteri prea mulți, nici 
stație de amplificare... Nu
mai terenul a rămas la 
fel de greu, plin de no
roi. Politehnica Iași, o 
echipă fără prea mari 
pretenții, a avut o com
portare asemănătoare cu 
a Științei în partida cu 
Dinamo București, a lup
tat tot timpul, profitînd de 
terenul greu și de faptul 
că studenții petroșeneni, 
au abordat prea ușor a- 
ceastă întîlnire. Jocul e- 
chipeii noastre a fost 
șters, fără orizont. Foarte 
puține faze „calde" ar fi 
de semnalat. Poate cea din 
min. 18 pe traseul Dragu 
— Ion Aurel — Ion Flo
rentin, Țudose, fază ră
masă nefinallizată. Din 
nou s-a simțit lipsa trans- 
formerului în tabăra gaz
delor. In min. 41 la o lo
vitură de pedeapsă, din 
poziție centrală, de la 22 
m. Dinu ratează incredi
bil. După 5 minute o al
tă lovitură de la 40 m e 
ratată tot de Dinu. Tim
pul trece fără să se întîm- 
ple nimic. Știința nu „lea
gă" acțiunile, cineva nu

Schi alpin CUPA PARÎNGUL
An'de an, tradiționala în

trecere la probele alpine 
de schi organizată de A- 
sociația sportivă Parîngul 
se bucură de o largă par
ticipare. La ediția din a- 
cest an, la start s-au a- 
liniat 63 de concurenți, re- 
prezentînd A.S. Voința Pe
troșanii, C.S.S. Petroș-lni, 
A.S. Minerul Lupeni și 
A.S. Voința Deva. Con
cursul s-a desfășurat în 
condiții foarte bune. In zo
na din fața cabanei I.E.F.S) 
au fost montate 46 de 
porți, pe o diferență de 
nivel de circa 350 m pen
tru unica probă de slalom 
special. Desfășurarea con
cursului a fost Urmărită 
ciu viu interes, cu excla
mații și încurajări de su-

porterii de pe marginea 
pîrtiei. t

Iată și cîștigătorii _ pri
melor trei locuri: senioare, 
locul I Gabriela Pică (A.S. 
Parîngul), II Angela Vro- 

. ja (Minerul Lupeni), III
Carolina Humpoț (Voința 
Deva), seniori, locul I 
Gheorghe Petrușan (Pa
rîngul), II, Iosif Huda (Mi- ■ 
nerul Lupeni, Alexandru 
Csiki (Parîngul) , juniori, 
locul

i

2—1; ...... 
Progresul

Din nou Boldicî scoa
te in extremis o min
ge destinată... plasei. Lu
cru care s-a întîmplat 
de vreo 10—15 ori. Nu
mai că de-două ori nu 
s-a mai putut. Excelen
tul Boldicî a fost învins 
de un fundaș, Neagu. 
printr-nn gol de toată 
frumusețea.
Foto: Șt. NEMECSEK

Etapa a doua ă campi
onatului municipal de po
pice a programat la Lu
peni întîlnirea dintre e- 
chipa Minerul din loca
litate și cea a reprezen
tanților minerilor din 
Aninoasa.

Partida, viu disputată, 
a dat în final cîștig de 
cauză (4662 pd — 4784 pd) 
popicarilor aninoseni, care 
s-au constituit și de aceas
tă dată într-o formație o- 
mogena, matură și ambi
țioasă, îmbinînd armonios 
tinerețea lui Vasrle Szalacsi

Popicarii aninoseni 
în ascensiune

și Cornel Dumitrăș cu 
talentul lui Ionel Petric, 
cu dăruirea lui Gheorghe 
Morar și cu experiența lui 
Alexandru Komuves- și 
Carol Szalacsi. Beneficiari 
ai unei bune pregătiri și 
orientări, jucătorii de Ia 
Minerul Aninoasa reali
zează de la etapă la eta
pă, rezultate din ce îp ce 
mai bune. Jocul bun prac
ticat Ia Lupeni ne îndrep
tățește să afirmăm că fie
care component al echipei 
a înțeles să transforme jo
cul în forță intr-un joc 
de precizie și îndemînare.

Pe arena de la Lupeni 
am remarcat de la oaspeți 
jocul juniorilor Vasile 
Szalacsi — 820 pd. și 
Cornel Dumitrăș — 794 
p.d., precum și al lui Ionel 
Petric806 pd, iar de 
la gazde jocul prestat de 
Iosif Vincze — 818 pd și 
Gheorghe Petric — 801 pd.

Prof. Teodor TR1FA

REZULTATE TEHNICE
Sportul stud. — F.CM. 

Bra:ov 1—0; F.C. Olt — 
„Poli" Timișoara 1—2 ; 
CorvinUI Hunedoara — f 
Dinamo 1—2 ; S.C. Bacău 
— A.SJU Tg. Mureș 4—0; 
Steaua — Chimia Rm.

CLASAMENTUL

Vîlcea 4—2;
Univ. Craiova
Baia Mare —-  „  
Vulcan 2—0; „U" Cluj- 
Napoca — Politehnica 
Iași 3—0 ; F.C. Argeș — 
F.C.M. Galați 2—1.

(sîmbătă 21 martie)

1. Univ. Craiova 20 13 2 5 33—15 28
2. Dinamo 20 12 2 6 34—17 26
3. F.C.M. Brașov 20 10 4 6 26—21 24
4. F.C. Argeș 20 11 i 8 33—22 23
5. ,,U“ Cluj-Napoca 20 10 2 8 28—23 22
6. Steaua 20 8 5 7 31—25 21
7. S.C. Bacău 20 8 5 7 29—28 21
8. Corvinul 20 9 2 9 36—29 20
9. „Poli" Timișoara 20 9 - 2 9 20—23 20

10; Chimia 20 9 2 9 29—39 20
11. JIUL 20 1 10 30—27 19
12. Progresul-Vulcan 20 8 3 9 27—34 19
13. Sportul studențesc 20 « 2 10 22—26 18
14. Politehnica Iași: 20 7 3 10 28—29 17
15. FtC. Olt 20 6 5 9 22—30 17
16. A.S.A. Tg. Mureș 20 7 3 10 29—40 17
17. F.C. Baia Mare 20 7 2 11 23—32 16
18. F.C.M. Galați 20 5 2 13 25—45 12

ETAPA VIITOARE

F.C.M. Galați — Corvl- Ciuj-Napoca — S.C. Ba
nul Hunedoara; A.S.A eău; Politehnica Iași — 
Tg Mureș — fc.m Sportul studențesc^ Chi- 

Univ. Craiova- Timbra - K
F.C. Olt ; I rogresui-V ui- ua . Dinamo _ F C. Baia 
can — F.C, „ Argeș; „U” Mare.

locul I Florian Filip, 
(C.S.S. Petroșani), II Ni- 
colae Pătrașeu (ParîngulJ, 
III Edmund losza (Minerul! 
Lupeni). COPII 7—10 ANI 
fete, locul I, Ecaterina Di- 
nicu, (Minerul Lupeni), II 
Simona Podină (C.S.S. Pe
troșani),. III Elișabeta 
Szasz (Minerul Lupeni), 
băieți, locul I, Alin Ge
deon (C.S.S. Petroșani), II 
Cristian I.azăr (Minerul 
Lupeni), III Mihai Dara
ban (C.S.S. Petroșani).

Primele trei locuri pe 
echipe au fost- ocupate ast
fel : locul I echipa A.S. 
Parîngul Petroșani, ii ML 
norul Lupeni, III C.S.Ș. 
Petroșani.

Dumitru BIRLIDA

omagiale in Paring
Sîmbătă și duminică, pe 

piftiile de schi din masi
vul Paring formația „Sal- 
vamont" Petroșani a or
ganizat două concursuri 
omagiale. Pe pîrtîia de. 
sub instalația telescaunu- 
lui, în apropierea cabanei 
„Căsuța din povești", sîm- 
bătă-după-amiază, în eț-
mintirea lui Vasiie Vlă- 
dulescu, acel om Inimos 
care și-a trăit întreaga 
viață în dragoste pentru 
munte, a fost organizat un 
concurs deschis tuturor 
vîrstelor. în ciuda timpului 
nefavorabil, cu vin t și 
ceață, la start s-au pre
zentat 
renți pentru a străbate 
proba de combinată alpi
nă. Cîștigătofii locului I, 
pe categorii de vîșstă au 
fost următorii:

Categoria copii mici, 
pînă la 6 ani: Alexandru 
Acs — junior, copii mari 
Răzvan Marica, juniori 
Laszlo Gocz, senioare A- 
driana Pica, seniori Ale
xandru Acs, veterani Va
sile Pop.

A doua zi, dimineața, pe 
pîrtia din poenița de lîn
gă bâza didactică a Î.E.F.S. 
s-a desfășurat concursul 
dotat ou „Cupa Hora țiu". 
Cupa Horațiu, ajunsă la a 
IV-a ediție, este dedicată 

■ memoriei șalvamontistului 
cu același nume care a că
zut el însuși victimă la un 
antrenament de alpinism. 
Cîștigătorii probelor ades- 
tuș concurs sînt Alin Ge
deon, Gheorghe Petrușan, 
Găbriela Pică, Heater! na 
Dinicu și Ramona Beke.

S. VIOREL

numeroși > cohcu-

Baschet, divizia B (tineret)
JIUL-ȘTIINȚA PETRO

ȘANI — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 97—84 (42—41)
Duminică, în sala de sport 
a Liceului industrial mi
nier din Petroșani, a avut 
loc meciul de baschet din
tre echipele Jiui-Știința, 
din localitate și „Comerțul" 
Tg. Mureș, contînd pentru 
ultima etapă a turului II 
al campionatului diviziei 
B (tineret). Echipa noas
tră, cîștigătoăre a meciului 
din : tur, a reușit să ter- 
mine învingătoare și în a- 
ceastă partidă. Elevii an
trenorului Teodor Szylagy 
termină prima repriză cu 
42—41 și încep partea a 
doua a meciului în forță, 
reușind după numai două 
minute să șe ..distanțeze

suficient pentru a nu mai 
trăi emoțiile unei eventu
ale surprize. Marcînd punc
te prin Ghiță Gheorghe 
(53), Nicolae Mihuți (16) 
Alexe Ghiță (12), Cons
tantin Duna (8), Amel Sii- 
pan (6) și Radu Bucer- 
zan (2), echipa petiroșenea- 
nă reușește să învingă • 
97—84, după un joc fru
mos în care fazele au al
ternat cu rapiditate de la 
un coș la altul. La Jiu 1- 
Știința a mai jucat Virgil

Giura. Arbitrilor Mihai 
Negulescu și Dumitru 
Georgescu, pentru felul în 
care au condus meciul, no
tă maximă. Echipa își iă 
rămas bun astfel, de la 
inimoșii săi suporteri, cu 
o frumoasă victorie, pînă 
la noul campionat 1981— 
1982. o-; . •_

înaintea turneelor de sa
lă (primul are loc la Cra
iova) echipele fruntașe ale 
grupei ocupă următoarele 
locuri în clasament;

1. Politehnica București 18 15 3 33 puncte
2. IMUAS Baia Mare - 18 14 4 32 puncte
3. Jiul-Știința Petroșani 18 13 5 31 puncte
4. „U“ Cluj-Napoca 18 12 6 30 puncte
5. Academia militară Buc. 18 10 8 28 puncte

Iozsef PILDNER
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Vizita ministrului de externe al României capitaluluiDin lumea FILME

în Indonezia 7 No-
stea- 

b 1 i-
JAKARTA 46 (Agerpres). 

Președintele Republicii In
donezia, generalul Suharto, 
l-a primit, la 16 martie, pe 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost înmL. 
nat președintelui Suharto 
un mesaj de prietenie și au 
fost transmsie calde urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de succes și pros
peritate poporului indone
zian.

Exprimînd mulțumiri 
cordiale pentru mesajul 
primit, președintele Repu
blicii Indonezia a rugat să 
șe transmită tovarășului

■ Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace 
și bunăstare poporului 
român. - v :

In cUrsul întrevederii au 
fost reliefate raporturile 
bune existente între cele 
două țări în diferite do
menii de interes comun si 
au fost evidențiate, totoda
tă, posibilitățile de ampli
ficare și diversificare a a- 
cestora.

Abordîndu-se unele pro
bleme actuale ale situației 
internaționale, ău fost su
bliniate cu deplină satis
facție pozițiile similare sau 
faarte apropiate ale Româ
niei și Indoneziei în ceea 
ce privește necesitatea in
tensificării eforturilor pen-

tru depășirea actualei stări 
de încordare din lume, 
pentru reglementarea tutu
ror conflictelor dintre sta-, 
te pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru respecta
rea în relațiile dintre sta
te a principiilor egalității 
în drepturi, independenței 
șî suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, pentru realizarea 
de pași hotărîtori pe ca
lea dezarmării generale si, 
în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare,, pentru obține
rea de, rezultate concrete 
pe calea lichidării subdez
voltării și a instaurării u- 
nei noi ordini 
internaționale, 
mocratizarea 
dintre state.

economice 
pentru de- 
raporturilor

Proiect de declarație
prezentat de România la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 16 
Agerpres). — La New York 
s-au încheiat lucrările se
siunii Comitetului special 
ăl O.N.U, pentru Carta 
Națiunilor Unite, creat în 
1975 ca urmare a unei pro
puneri a României. Comi
tetul a examinat, din în
sărcinarea Adunării Gene
rale, un ansamblu de pro
puneri privind menținerea 
păcii și securității interna
ționale și reglementarea 
pașnică a diferendelor 
dintre state.

Un loc central a fost a- 
cordat în cadrul lucrărilor 
elaborării Declarației pri-

vind reglementarea pașnică 
a diferendelor dintre state, 
pe baza unui proiect de de
clarație prezentat 
România împreună i 
state.

Participanții au 
de acord să înscrie i 
iectul de declarație

; de 
cu alte

căzut 
în pro- 
obliga

ția statelor de a acționa în 
conformitate cu scopurile 
și principiile stabilite în 
Carta O.N.U., pentru evi
tarea diferendelor dintre 
ele și să reglementeze liti
giile care apar pe baza e- 
galității suverane a state
lor, prin mijloace pașnice.

Activități cosmice 
ia Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres).
— Luni a fost a treia zi a 
activității la bordul com
plexului spațial „Saliut-6"
— „Soiuz 4“ — „Progress- 
12“ a echipajului format 
din Vladimir 
și Viktor Savinih. Ei 
continuat repunerea 
funcțiune a aparatelor, sis
temelor de bord, instala
țiilor și controlul funcțio
nării lor. In același timp, 
echipajul continuă descăr
carea navei da transport 
„Progres-12". Cosmonauții 
au efectuat și explorări- 
pentru stabilirea modului de 
adaptare în Cosmos în con
diții de imponderabilitate.

Kovalionok 
au 
în

OTTAWA 21 (Agerpres) 
—- Anul 1980 a constituit 
o perioadă de mari deza
măgiri pentru Canada — se 
arată ‘într-o coresponden
ță din Ottawa, publicată 
de ziarul elvețian „Neue 
Zurcher Zeitung”, în care 
se face, o analiză a situa
ției economice canadiene. 
Cotidianul elvețian men
ționează că ritmul crește
rii inflației a depășit, la 
sfîrșitul anului 1980, 10 la 
sută. O situație deosebit 
de grea s-a creat în indus
tria construcțiilor de lo
cuințe, unde volumul lu
crărilor s-a redus, potri
vit aprecierii specialiști
lor, cu 19 la sută.

In ciuda măsurilor adop
tate de guvernul federal 
canadian, care vizau sti
mularea activității econo
mice, nivelul șomajului nu 
a putut fi redus, fiind în 
prezent de 7,5 Ia sută din 
totalul populației apte de 
muncă.

Dificultățile anului 1980 
au continuat să se menți
nă și în 1981, iar prognoze
le Ministerului canadian 
de Finanțe indică pentru 
acest an un ritm ăl in
flației de 10,2 la sută și 
un nivel al șomajului de 
8,7 la sută.

*
LISABONA — Industria 

textilă din Portugalia se 
află printre ramurile e- 
conomiee ale țării care în- 
tîmpină mari dificultăți, 
exprimate în reducerea 
producției și prin concedi-

eri în masă. După cum 
arată într-o declarație pu
blicată, la Lisabona de con
ducerea Sindicatului mun
citorilor tcxtiliștî, în cazul 
în care nu se vor adopta 
măsuri urgente, zeci de în
treprinderi ale .acestei ra
muri industriale vor fi de
clarate în stare de fali
ment.

WASHINGTON — Creș
terea tarifelor pentru a- 
sistență medicală în Sta
tele Unite îi privează pe 
milioane de americani de 
posibilitatea de a avea ac
ces la un tratament me
dical eficace — scrie săp
tămânalul „Business Week". 
Publicația atrag.e atenția 
asupra faptului că, prin 
continuarea tendinței de 
scumpire a tratamentelor 
medicale, în S.U.A. s-ar 
putea ajunge la situația în 
care capacitatea oamenilor 
de a-și plăti facturile me
dicale „să traseze o fron
tieră între cei ce au drep
tul la viață și cei ce au 
dreptul la moarte”.

Săptămînalul american 
notează, între altele, difi
cultățile foarte mari ale 
categoriilor sărace ale 
populației în privința ac
cesului la un tratament 
medical adecvat, în condi
țiile în care în perioada 
următoare se întrevede du
blarea costului asistenței 
medicale, la fiecare cinci 
ani.

!
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PETROȘANI — 
iembrie: Sub 4
guri; R e p u 
c a ; Pumni în țarină ; 
Unirea : Par si impar.

LONEA : Roiul.
VULCAN — Luceafă

rul : Moscova nu crede 
în lacrimi, I—II.

LUPENI — Cultural: 
In căutarea lui Jupiter; 
Muncitoresc : Solo Sun
ny. -

TV

3
9,00

11,15

18,25

18,50
19,00
19,25

Tele.școală.
Călătorie în Uni
vers. Serial știin
țific. Reluarea epi
sodului 10.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Clubul tineretului. 
Destinul unor mi
turi (IV). Desti
nul uman — între 
fatalism și cu
noașterea rațio
nală.
Almanah pionie
resc.
1001 de seri. 
Telejurnal. '
Actualitatea eco
nomică, înfăptuim 
obiectivele noii 
revoluții agrare. 
Ancheta TV. . 
Teatru TV. Ri-

II-lea 
Sha_

19,45
20,30

chard ai 
de Wdiam 
kespeare.

22,05 Telejurnal.

-
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INUNDAȚIILE provocate 
în mai multe regiuni ale 
R.F. Germania de topirea 
bruscă a zăpezilor și de 
ploile neîntrerupte din 
ultimele zile s-au soldat, 
pînă în prezent, cu moar
tea a cel puțin patru per
soane, dintre care trei co
pii, informează agenția 
D.P.A. Se subliniază că 
subsolurile a sute de case 
și numeroase străzi au fost 
inundate, mai ales în lan
dul Saxonia inferioară, 
unde pagubele materiale 
nu pot fi încă evaluate.

LA DUSSELDORF a fost 
dat publicității comunica
tul Plenarei conducerii 
Partidului Comunist Ger
man. Plenara — relevă co
municatul — s-a desfășu
rat sub semnul intensifică
rii mișcării în apărarea pă
cii, luptei împotriva ampla
sării de noi rachete nu-
••••••••••«•»•••••••••••••• • • ®• • ••••••• • •• ••••••••••••••••

l'e® Partidul Radical, au anun
țat realizarea unui a_ 
cord pentru consolidarea 
unității lor de acțiune, a- 
vînd în vedere crearea u- 
nui amplu front politic de
mocratic și revoluționar în 
țară, anunță agenția I.P.S.

IN CADRUL TURNEU
LUI pe care-1 întreprinde 
în unele țări din regiunea 
Golfului, fostul președin
te al S.U.A.. Gerald Ford, 
a fost primit de emirul Qa
tarului, Țeic Khalifa Bin 
Hamad Al-Thani, căruia 
i-a remis un mesaj din 
partea președintelui ame
rican Ronald Reagan. Au 
fost discutate probleme in
ternaționale, îndeosebi si
tuații din regiunea Golfu
lui, precum și relațiile bi
laterale. Anterior, Gerald 
Ford a vizitat Emiratele

cleare cu rază medie- de 
acțiune pe teritoriul R.F.G., 
apărării drepturilor sociale 
și democratice ale oameni
lor muncii. Președintele 
Partidului Comunist Ger
man, Herbert Mies, a pre
zentat raportul „In vederea 
pregătirii Congresului

P.C.G. — Să orientăm toa
te forțele partidului spre 
noile sarcini".

INTR-UN DOCUMENT 
dat publicității la Ciu
dad de Mexico, opt orga
nizații politice din Chile, 
între care Partidul Comu
nist, Partidul Socialist, 
Mișcarea de Stingă Revo
luționară, Mișcarea de ac
țiune Populară Unitară și Arabe Unite și Omanul, L

ROBIN HOOD
PĂTRUNDE IN... CETATE

După dezbateri aprin
se, autoritățile*municipale 
din Nottingham au reu
șit să... mute -statuia lui 
Robin Hood în interiorul 
cetății orașului. Această 
decizie a fost determinată 
de repetatele tentative a- 
le amatorilor de suveni
ruri de a-i fura popularu
lui erou arcul și 
le !

Noul „loc păzit” 
tuii a fost găsit 
acolo unde Robin
nu și-ar fi putut afla ni
ciodată refugiul în timpul 
Vieții — curtea cetății 
reprezentantului autori
tății regale, principalul 
său adverasr.

DIN NOU DESPRE 
VICTIMELE 

FUMATULUI
Anual, în Franța

pierd viața aproximativ

FAPTUL DIVERS

KSl^gg
ca 

pro
se 
al

formate din cîte 7 cîini 
special dresați, care trag 
săniile de poștă pe cără
rile de munte înzăpezite 
și greu accesibile. Unul 
dintre cele mai „grele" 
trasee de acest fel are: o 
lungime de 25 km și un 
urcuș foarte abrupt.
PROCEDEU ORIGINAL

săgeți-

al sta- 
tocnlai 
Hood

își

Masuri luate în pripă

se 
1978, 
per-

70 000 de persoane, 
urmare a maladiilor 
vOcate de fumat — 
arată intr-un raport
Ministerului Bugetului. 
Totodată, în raport 
precizează că, în 
pentru spitalizarea
soanelor suferinde ca ur
mare a fumatului s-a 
cheltuit suma de 6,7 mi
liarde franci.

Presa franceză relevă 
că numărul victimelor fu
matului este în Franța de 
cinci ori mai mare decît 
cel provocat de acciden
tele rutiere.

Funcționarii bibliotecii 
municipale din orașul ca
nadian Calgary au găsit 
un procedeu original de 
a_i determina pe cititorii* 
uituci sau rău-intențio- 
nați să returneze cărțile 
împrumutate — institui
rea unui premiu pentru 
cei care au cărți împru
mutate de cel mai 
timp ! Inițiativa a 
succes ! Intr-un timp 
te scurt, bibliotecii 
fost returnate aproximativ 
5 000 volume, posesorii 
lor sperînd probabil fie
care să încaseze premiul. 
Laureatul nu prea ono
ratului trofeu a fost un 
cititor care a înapoiat o 
carte împrumutată în ur
mă cu... 50 ani!

mult 
avut 

foar- 
i-au

CÎINI... POȘTAȘI

Serviciile poștale ale 
bazelor turistice situate 
în masivul Krkonose, din 
R.S; Cehoslovacă, sînt a- 
sigurate de sănii trase de 
cîini. In localitățile de la 
poalele muntelui, oficiile 
poștale mențin echipaje

5 278 de membri, evitîndu- 
se astfel în mod clar con
sultarea voinței populare. 
Partidele politice existente 
inițial au fost dizolvate, 
peste 500 de oameni poli
tici de vază fiind arestați 
și condamnați, așa cum 
este cazul lui Kim Dae 
Jung. După ce concurenții 
potențiali au fost elimi
nați cu brutalitate, se per
mite acum formarea unor 
partide politice „curate'*, 
însuși generalul Chun Du 
Hwan, șeful și „omul for
te" al actualului regim, se 
va prezenta drept candi-* 
dat la președinție din par
tea Partidului Democratic 
al dreptății, nou înființat. 
Dacă adăugăm influența 
și presiunile . pe care le 
vă exercita oligarhia mi
litară, atunci devine clar 
cine va cîștiga alegerile și 
cum se vor aplica „măsu
rile democratice" din

In pofida 
gălăgioase în 
măsuri, 
autoritățile sud-coreene, 
serie de elemente ale 
tuației interne 
serioase îndoieli cu privire 
la conținutul real al le-

La Seul s-a anunțat ho- tîrziu -ar trebui să se des- 
tărireă autorităților sud- fășoare și „alegerile * par-
coreene de a ridica, înce- lamentare, care ar permite

stabilirea, pe la jumătatea 
anului, a noii administrații.

După cum se vede, regi
mul sud-codeean, a cărui 
politică antipopulară, o-
pusă intereselor națiunii gilor pretins liberale. Ast-

pînd de sîmbătă, legea 
marțială, decretată de re
gimul militar instaurat du
pă asasinarea, în octombrie 
1979, a dictatorului Pals 
Cijan Hi, de către unul 
din colaboratorii lui apro- 
piați. ‘Agențiile de presă 
relevă că decizia cabinetu
lui de la Seul ar fi fost 
luată în cadrul aceleiași 
reuniuni în care s-a hotă- 
rit comutarea sen
tinței de condamnare la 
moarte în închisoare pe 
viață pentru cunoscutul li
der democrat Kim Dae 
dung.

Totodată, a fost confir
mată oficial o dată 
ca zi a „alegerilor" 
pentru colegiul elec
toral prezidențial, organism 
Care urmează să decidă a- 
poi, la altă dată, pe 
„președintele" Coreei de 
Sud. In sfîrșit, o lună mai

propagandei 
jurul acestor 

desfășurată de 
o 

si- 
determină

Comentariu extern

coreene, caracterizată prin 
crunte represalii față de 
toți cei care luptă pentru 
instaurarea democrației și 
pentru reunificarea pașni
că a patriei, regim care 
și-a atras dezaprobarea fer
mă a opiniei publice din 
țară și din întreaga lume, 
se vede acum obligat să 
liniștească spiritele prin 
anunțarea unor „măsuri de 
liberalizare" si a unui ca
lendar de „revenire la sta
bilitate".

< aaa* *

fel, după cum relevă As
sociated Press, „deși legea 
marțială a fost ridicată, 
rămin totuși în vigoare 
restricțiile de circulație pe 
timpul nopții*', măsură re
presivă care a marcat 
timp de peste trei decenii 
dominația tuturor regimu
rilor dictatoriale care s-au 
succedat. Cît privește așa 
zisele alegeri, se remarcă
mai întîi faptul că se re- reea de sud, anunțate 
curge la un așa-zis colegiu surle și trîmbițe. 
prezidențial, compus din S.

Co-
cu

T.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, stare 

perfectă, telefon 41598, 
după ora 16. (233)

VÎND Fiat 850, informa
ții, strada Republicii 105 
ap. 30, Petroșani,» între 
orele 8—12. (234)

VIND Dacia 1100. Infor
mații telefon 566 Lupeni, 
strada Minerilor nr. 1, 
Polgar loan. (236)

VÎND Skoda 1000 MB, 
strada Aleea Narciselor 
bloc 8 ap. 1, Lupeni. (237)

VÎND Moskvici 1500, 
zero kilometri, telefon 
41307, Petroșani. (240)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pala- 
loga Victoria, eliberată de 
Fabrica de confecții Vul
can. Se declară nulă. (232)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cîrloiu

Sabina, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nu
lă. (238)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Fința Mi
hai, eliberat de InsțituUiI 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (239)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fiță 
Ileana, eliberată de Între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(241)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tătucu 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară' nulă. 
(243)

MULȚUMESC eu recu
noștință dr. Moraru Viorel 
de la‘ Maternitatea Lupeni 
pentru însemnata contribu
ție adusă la salvarea vieții 
mele. Anghel Maria. (242)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii or. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67.


