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Doi brigadieri ai sec
torului IV de la mina 
Lupeni, Florea Grigore, 
și Mihai Covaci.
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sectoarele
— Sîntem dotați cu 

un modern atelier me
canic unde realizăm o 
mare parte din piese
le de schimb necesare 
utilajelor, reparații 
curente și capitale la 
utilajele aflate în func
țiune la întreprinde
rea minieră Vulcan, cît 
și recondiționarea 
nor piese. Prin 
tatea unor 
omogene 
pregătire 
reușim 
tot ma; mult

de Eu- 
Victor 
Stark, 
Victor

u- 
activi- 

formațil 
cu o bună 
profesională 

să satisfacem 
cerințe

le sectoarelor de pro
ducție de la mina noas
tră. Aș nominaliza for
mațiile conduse 
gen Crenco, 
Racoltean, loan 
Ștefan Surdu, 
Purdescu, Dănilă Fiiștoș 
și Alexandru Vlădoiu 
care își aduc o contri
buție mare la realiza
rea sarcinilor ce ne re
vin.

Afirmațiile aparțin 
subing. Francisc Strai- 
feldt, care dirijează ac

tivitatea întregului a- 
telier mecanic. De fapt, 
în realizarea prezentu
lui material am pornit 
de la supărarea mais
trului electromecanic 
Costică Anghelina, ce 
susținea că „atelierul 
mecanic trebuie să fie 
mai operativ în execu
tarea unor comenzi lan
sate de sectoare și să 
manifeste mai multă co
operare în realizarea 
lor. înțeleg prin a- 
ceastă cooperare o par
ticipare directă la fața 
locului, în subteran a 
unor specialiști din ca- 

„Noi 
a- 

ce_
III 

unei

drul atelierului". 
am ținut cont de 
ceasta sesizare. O 
rință a sectorulu; 
era adaptarea 
combine la transporto
rul TR. 6 care prezen
ta dificultate tehnică 
și lg care trebuia să 
fie înlocuit și lanțul de 
la TR. 6 cu un lanț de

Teodor ARVINTE

(Cont, in pag. a 2-a)

Productivitatea mun
cii, depășită cu peste 

o tonă pe post

Printr-o mobilizare e- 
xemplară a capacităților 
umane și tehnice de care 
dispun, vizînd în princi
pal concentrarea efective
lor spre fronturile direct 
productive, colectivul sec
torului II al I.M. Livezeni 
— șef de sector ing. Vasi- 
le Popescu — a realizat în 
această lună un nivel al 
productivității muncii su
perior celui planificat cu 
1,1 tone pe post. Ca urma
re, cu o forță de muncă ce 
nu depășește efectivele 
stabilite prin plan, aici 
au fost extrase pînă ieri, 
peste prevederi, 1098 tone 
de cărbune. Se cere subli
niată în context contribu
ția unor brigăzi ale secto
rului, între care cele con
duse de Costea Aftonic, 
Jenică Secrieru, Petru Mo. 
locea și Adam Ciornei.

IN PAGINA A 3-A

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT in toate sferele vieții economico-sociale a 
Văii Jiului

Industrializarea-rodul unei politici 
realiste, științifice, profund umanitare

Ev&căm, cu îndreptăți
tă satisfacție, în pragul 
sărbătorii de la 8 m>ai, 
drumul glorios parcurs de 
poporul nostru, sub con
ducerea partidului, înfăp
tuirile obținute ca urmare 
a aplicării unei politici 
realiste, științifice, uma
nitare. Industrializarea, ri
dicarea nivelului tehnic al 
tuturor ramurilor și subr.a- 
murilor economiei, orien
tarea stăruitoare spre ca
litate și competitivitate, 
spre modern și eficiență 
sînt trăsături care au a- 
tras atenția unei largi o- 
pinii internaționale, au 
condus la creșterea pres
tigiului României socialis
te, o țară mică, dar capa
bilă de fapte mari, de 
„miracole" cum se spune 
puținele state care și-au 
găsit, singure, cele mai bu

ne ritmuri de dezvoltare.
Industrializarea consti- 

tituie, astăzi, condiția ho- 
tărîtoare a progresului 
oricărei țări. Accentul pus

pe creșterea ritmului de 
industrializare, cît și pe 
afirmarea ramurilor econo
mice înalt competitive i- 
lustrează clarviziunea cu 
care partidul a stabilit 
strategia dezvoltări; țării 
noastre. Concomitent, a 
fost elaborată și aplicată 
o politică rațională a va
lorificării resurselor de 
materii prime pe baza că

reia centre muncitorești 
de tradiție au înregistrat 
ritmuri fără precedent. 
Valea Jiului, ca să ne re
ferim la exemplul ce ne 
stă mai la îndemînă, a de
venit un furnizor de mate
rie primă energetică 
pentru prelucrarea cocsu
lui a cărui cotă de partici
pare la întărirea economiei 
naționale a crescut an de 
an, cele ma; înalte ritmuri 
fiind înregistrate înce- 
pînd din cincinalul 1965— 
1970. De această etapă i- 
naugurată de Congres!»! ’ 
al IX-lea al partidului es
te legat începutul unui 
amplu proces de organi
zare superioară și con
centrare a extracție; căr
bunelui, etapă continuată 
în următoarele cincinale 
cînd s-a acționat stăruitor 
în vederea extinderii teh
nologiilor moderne cara 
au pregătit te
renul pentru ceea ce se 
petrece astăzi în mineri
tul nostru: mecanizarea si 

(Continuare' in pup □

Pe „șantierele gospodarilor”

Primele acțiuni de înfrumusețare
Zi însorită de primăvară, duminica,: trecută a o- 

ferit asociațiilor de. locatari, unităților economice, 
organizațiilor L'.T.C. și de pionieri, tuturor cetățe
nilor din Valea Jiului condiții optime .pentru pro
gramarea și desfășurarea, sub îndrumarea consi
liilor populare, a primelor acțiuni gospodărești , și 
de înfrumusețare din această primăvară. Trebuie 
să precizăm însă că această primă zi de adevărată 
primăvară, a fost folosită din plin și cu rezultatele 
așteptate doar de cetățenii orașelor Vulcan și Lu
peni, despre ale căror acțiuni relatam în rubrica 
„PE ȘANTIERELE GOSPODARILOR" de astăzi. Ne

cesitatea înlăturării numeroaselor aspecte negati
ve din domeniul gospodăresc-edilitar Pe care vizita
torul le întîlnește în acest început de primăvară în 
Petroșani, dar și în Petrila, Uricani, Aninoasa etc. 
presupune, intensificarea preocupărilor și participa
rea tuturor cetățenilor. In fruntea acestora trebuie 
să se situeze lucrătorii consiliilor populare, deputății, 
gospodarii unităților economice și instituțiilor, sec
toarele de gospodărie comunală și locativă. încă din 
această lună și continuind în cea următoare, loca
lităților Văii Jiului trebuie să 1; se dea o ținută 

proaspătă, demnă, frumoasă.

In fața blocului 10 de Pe Aleea Crizantemelor din Vulcan, locatarii cură 
ță pămîntul rămas de la săparea unui șanț de termoficare.

Foto. Cristian ȘTEFAN

La Vulcan, 
peste 2 200 

de participant
Pentru cetățenii orașului 

Vulcan, duminica trecută 
a fost o zi rodnică de 
muncă pe șantierele gos
podărești de pe raza loca- 

. lității. încă de săptămîna 
trecută, lucrătorii din a- 
paratul consiliului popu
lar, împreună cu comitete
le de cetățeni, deputății și 
comitetele asociațiilor de 
locatari au mobilizat ce
tățenii pentru a ieși la 
muncă patriotică. Astfel, 
duminică, peste 1 200 de 
oameni ai muncii, gospodi-

Ștefan NEMECSEK

Continua e in pag. a ia

Hârnicia și priceperea 
femeilor 

puse în valoare la un nivel superior
Locul și rolul important 

al femeii în societatea
noastră, contribuția ei i- 
nestimabilă la dezvolta
rea bogăției naționale, la 
menținerea tinereții popo
rului a fost pregnant evi
dențiată de amplul bilanț 
făcut de darea de seamă 
prezentată conferinței de 
comitetul municipal al fe
meilor. Cele 
15.000 femei 
care muncesc 
la unități eco
nomice cum 
sînt I.U.M.P. 
I.F.A. „Vîsco- 
za"‘ Lupeni, 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani, întreprinderea 
de confecții Vulcan, unită
țile cooperației meșteșugă
rești, comerț și altele au 
o merituoasă contribuție la 
îndeplinirea și depășirea 
principalilor indicatori de 
plan în economia munici
piului, pe anul 1980. De 
munca și hărnicia lor sînt 
legate realizări notabile în 
domenii importante cum 
sînt investițiile, comerțul, 
prestările de servicii ș.a. 
Dovadă a hărniciei femei- 
lor încadrate în muncă, 
în ultimii 2 ani, 250 femei 
au obtinut titlul de frun
tașe în producție și peste 

Dezbaterile conferin
ței organizației muni

cipale a femeilor

640 . au fost evidențiate. 
Sub conducerea organizați
ilor de partid, comisiile 
de femei din întreprinderi 
instituții’ și din cartiere, 
comitetele comunale, orășe
nești și municipal ale fe
meilor au mobilizat și im
plicat cu bune rezultate 
femeile în activitatea edi- 
litar-gospodăreaseă și de 
înfrumusețare a localitâți-

materială și

lor Văii Jiu
lui, în proce
sul educatio
nal: și activi
tatea cultu
rală.

Rezervele 
de creație 
spirituală din 

actiVitatea femeilor din 
municipiu sînt infinit mai 
mari față de realizările de 
pînă acum, au relevat lu
crările conferinței. Im
portante direcții de acțiu
ne, privind implicarea fer 
meilor în viața economică 
a municipiului au fost 
jalonate în ca
drul dezbaterilor de to
varășul Petru Barb, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid. Sub 
conducerea organizațiilor 
de partid se cer amplifi-

I. BĂLAN 

m pag. a 2-<l/
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HĂRNICIA Șl PRICEPEREA FEMEILOR
(Urmare din pag, l)

cate acțiunile de educare 
a femeilor din întreprin
deri în spiritul disciplinei 
si răspunderii în muncă. 
La Întreprinderea de con
fecții Vulcan și Întreprin
derea de tricotaje Petro
șani eforturile colectivelor

operației meșteșugărești, la 
ameliorarea servirii în u- 
nitățile comerciale, la rea
lizarea volumului mare de 
lucrări de ternioficâre a 
Văii Jiului, la cele edili- 
tar-gospodărești și de în
frumusețare din această 
primăvară în toate locali
tățile precum și la extin-

' de femei să fie mobilizate derea cultivării in grădini 
pentru îndeplinirea ' pla
nului, accentul punîndu-se 
prioritar pe realizarea pro
ducției destinate exportu
lui, in timp eo la l.F.A, 
„Vîscoza" l.upeni preocu
pările să se concentreze 
spre recrutarea torței 
muncă feminină, din Va 
lea Jiului, calificarea 
pregătirea ei profesiona
lă în vederea intrării în 
funcțiune a noilor capaci
tăți de producție. O con
tribuție mai mare sa cere 
din partea femeilor la re
ducerea consumurilor 
materiale și energie, 
recuperarea materialelor 
refolbsibile, la îmbunătăți
rea calității produselor si 
a serviciilor prestate către 
populație în unitățile co

de

ȘL

de
la

a legumelor și zarzavaturi
lor. ’ ’

Participantele la discu
ții au făcut numeroase 
propuneri. Sugerări de idei 
pentru amplificarea parti
cipării femeilor ia viața 
politico-educativă și soeial- 
culturală. „Propun să se 
instituie în toate localită
țile Văii Jiului .,O zi a 
curățeniei și înfrumuseță
rii" (Măria Sîrbușcă, pre
ședinta comitetului orășe
nesc al femeilor Uricani). 
„Se cere intensificată prin 
toate formele, educarea sa
nitară a femeilor, a ma
melor care sînt confrunta
te cu copii-problemă" (Ele
na Suciu, medic pediatru, 
Spitalul municipal Petro
șani). „Sindicatul, organi

tului județean Hunedoa
ra al P.C.R. Subliniind 
necesitatea îmbuntătățkrU 
stilului și metodelor de 
muncă ale organizațiilor dc 
femei ia toate nivelele s-a 
cerut ca printr-o 
organizatorică și 
educativă de calitate, 
misiile de femei din 
treprinderi și instituții, 
cartiere, comitetele să 
termine o vie participare 
a femeilor la viața socia
lă. Să se afirme rolul fe
meii -în dezvoltarea activi
tății de prestări de servi- 
eii către populație, in ac
tivitatea edilitar-gospodă- 
rească, dar și în consolida
rea familiei, creșterea și 
educarea copiilor într-un 
climat sănătos, pregătirea 
tineretului pentru muncă 
și viață. In calitate de so- 

o 
influență pozitivă asupra 
bărbaților pentru a fi exem
ple de hărnicie și discipli
nă în muncă în unitățile 
productive, de integrare 
în normele de conviețuire 
socială.

La Vulcan peste 2200 de participau ti
i Urmare din pag. I)

ne .și pensionari din toate 
cartierele Vulcanului și 
peste 1000 de elevș de la 
școlile generale nr. 1, 4, 
5, 6 și Liceul industrial au 
participat la transportarea 
pămimului rezultat de la

■ săparea canalelor termice 
și pentru canalizare, cură
țirea și amenajarea unor 
zone verzi din jurul blocu-

" nloi , curățirea drumurilor 
și aleilor de acces, întreți- 

- nerea, prin aștefnerea de 
balast a drumului de la 
Dealul Babii.

Pe bulevardul Victoriei 
i-am întilnit la lucru pa 
locatarii blocului Dl, D 2,

■ D3 D 4, D5 și D6 in 
. frunte cu Gheorghe Lup- 
, șa, Vasile Savarn, Lajos

Ke’emen. Lîngă blocurile 
F 8 și F 9, numeroși loca
tari alături de responsa
bilii de scară Ion Nireștea- 
nu si Constantin Pariia 
au. curățat zona verde. In

’cartierul micro 3 B, gru
purile de cetățeni avînd 
în frunte pe Eugen Anis- 
toroaie, Constantin Ena- 
che, Gehorghe Duma au 
curățat aleile de acces și 
zonele din jurul blocuri
lor, la fel ca și locatarii 
blocurilor G 1, G2 și G 3, 
de unde i-am remarcat pe 
Alexandru Dragomir, loan 
Cojocaru, Emeric Andra, 
Zaharia Mihuț, Elisabeta 
Rogobete. întregul colec
tiv al I.C.S. Mixte Vulcan 
a făcut curățenie în jurul 
magazinelor și a aranjat 
zona verde din fața între
prinderii. Elevii au mătu
rat curțile, terenurile de 
sport și toate zonele din 
preajma școlilor.

Cetățenii orașului Vul
can, mobilizați de consili
ul popular, au inaugurat 
duminică acțiuni gos
podărești și de înfrumuse
țare din această primăva
ră, dovedindu-ne prin lu
crările executate că sînt 

. gospodări harnici. >’ •;

Plantări de arbori ornamentali 
la Lupeni

Acțiunea d-j gospodări
re a orașului a debutat ia 
începutul săptămmii tre
cute cînd membrii biroului 
exobutiv ai Consiliului 

popular Lupeni s_au depla
sat în circumscripțiile e- 
lectorale unde împreună 
cu deputății și comitetele 

..asociațiilor de locatari au 
discutat .și stabilit modul 
de înfăptuire a fiecărui o- 
biectiv din planul de în
frumusețare a localității 
In tot cursul săptămînii 
trecute în cartierele Viito 

. rul, Bărbăteni. Ștefan, pe 
drumul național DN 66, 

.pe toate zonele verzi s-au 

. desfășurat amp'e acțiuni 

.de înfrumusețare. De su- 

.bliijiat că ^acțiunea primă
vara',1. așa. cum au numit-o 
gospodarii de la Lupeni. 
s-a desfășurat de-a lungul cjț rnai frumos. (U.
întregii săptămîrii, GRAURE)

Industrializarea
zațiile U.T.C. și O.D.U.S. 
să sprijine mai mult fe
meile, integrate în forma
țiile artistice de amatori 
ce activează la club pen
tru a-și putea desfășura în 
bune condiții activitatea 
în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
(Eufroșina Banyai, pre
ședintă comitetului comu
nal al femeilor Aninoa- 
sa). „Să fie urgentată fi
nalizarea lucrărilor și da
rea în folosință a căminu
lui cultural de la Cimpa, 
pentru a șe putea inten
sifica activitatea cultural- 
edueativă în localitate'. 
(Ana Bîtcan, țărancă de 
ța Cimpa). „Uzina trece 
printr-o amplă dezvoltare, 
se crează noi locuri de 
muncă pentru tineret. Este 
necesar să se construiască 
o cantină, cămin pentru ții. femeile să exercite 
fete și tineri necăsătoriți 
de la I.U.M.P." (Ghizela 
luga, președinta comisiei 
de femei I.U.M.P.).

In încheierea dezbateri
lor conferinței a luat cu- 
vîntul tovarășa Ana Boșo- 
rogan, secretar al Comite-

(Urmare din pag.

muncă 
politieo- 

co- 
in- 
din 
de-

automatizarea procesetrăf^ 
de .muncă, pe seama cuce.» 
ririlor dobîndite in cinci
nalul. revoluției tchnico- 
științifice românești. între
prinderile miniere dispun 
de utilaje de mare com
plexitate tehnică,- ce au 
condus la o înaltă produc
tivitate a muncii și deopo
trivă. la reducerea efor
tului fizic al minerilor. 
Faptul - dovedește că în 
permanență, în politica 
partidului, trăsătura uma
nitară. grija față de om 
au însoțit consecvent pro
cesul de industrializare 
promovat tocmai pentru a 
dobîndi un progres multi
lateral. Fonduri însemnate 
au fost alocate din buge
tul statului pentru mo
dernizarea celorlalte pro
cese de prpducție, cum es
te de pildă prepararea
bunelul, cît și pentru dez
voltarea unor ramuri 
nomice noi, pentru

car.

Mașinistul de la tur
bina generatoare de 150 
MW 
șeni
vră de verificare 
control a presiunii a- 
burului viu.
Foto: Șt. NEMECSEK
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bunătățirea condițiilor de 
muncă și sociale, crește
rea gradului de profesio
nali ta te în pas cu progre
sul tehnic înregistrat în 
toate întreprinderile eco
nomice.

Efortul făcut în direcția 
industrializării, stăruința 
cu care partidul s_a preo-

de la U.E. Paro- 
execută o mane-

cupat de ridicarea nivelu
lui tehnic și tehnologic, al 
economiei naționale se re
flectă cu fidelitate în o- 
glinda acestor ani, in ni
velul general al traiului, ai 
bunăstării. România 
cialistă reușește să 
timpine fenomene 
zdruncină economii 
altor țări, cum sînt , 
jul, inflația, supraproduc
ția, foametea sau subnu
triția. Dimpotrivă, țara 
noastră se afirmă prin pa
rametrii sociali superiori, 
printr-o desfășurare a vie
ții Ia Tin nivel de bunăs
tare ridicat, datorită co
relației depline, stabilite 
între dezvoltarea bazei e- 
conomice și activitățile 
din celelalte domenii ca o- 
crotirea sănătății, învăță- 
mintul, comerțul. și pres
tările de servicii, cerceta
rea științifică, arta și cul
tura.

Partidul, inițiatorul po
liticii de dezvoltare echi
librată a societății, adoptă 
pentru fiecare nouă etapă 
o strategie realistă, pe 
deplin corespunzătoare in
tereselor și aspirațiilor în
tregii națiuni. Astăzi, în 
pragul glorioasei aniver
sări, evocăm cu satisfacție 
drumul parcurs sub condu
cerea partidului și privim 
cu încredere spre viitor, 
știind că la cîrma țării se ' 
află un gînditor și un 
luptător încercat, creato
rul politicii științifice de 
dezvoltare multilaterală a 
patriei, 
România 
mică, va 
departe, 
profund 
poraneitate.

SO- 
preîn- 
care 

ale 
șoma-

datorită căruia 
socialistă, o țară 

înfăptui și pe mai 
fapte mari, cu 
ecou în contem-
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treprinderi, unități econo
mice, școli. s

Duminica, 22 martie a.c., 
o adevărată zi de primă
vară, a găsit locuitorii o- 
rașuiui Lupeni mobilizați 
în număr mare în ampla 
acțiune de înfrumusețare 
a localității. Pe cartiere, 

: blocuri, străzi^ in frunte 
cu deputății și membrii bi
roului executiv ăl consiliu
lui popular, mineri, prepa
ratori, energeticieni, elevi 
au plantat peste 1500 de 
arbori ornamentali, și pes
te 1000 de trandafiri. La 
acțiune au participat pes
te 5 000 de cetățeni 
localitate. Merită, de ase-v 
menea, sâ fie eunoscută 
hotărîrea oamenilor mun
cii din Lupeni de a face 
totul pentru ca orașul în 
care trăiesc și muncesc să

din

■■

4 NICOLAE LEO- 
RINȚ, Lupeni: Pro-.
blema în rezolvarea că
reia ne-ațî solicitat'‘spi’i- ' 
jînul necesită o discu
ție la nivelul conduce- 
rii S.D.E.E Petroșani. 
Sînteți așteptat pentru 
a expune detaliile și a 
primi lămuririle dorite.

- 4 MI1IĂÎLA- SAVA, 
Petrila: Am luat legă
tura cu secția de gospo
dărie comunală și 10- 
eativă Petrila care ne-a 
asigurat că va interve
ni pentru înlăturarea 
neajunsului reclamat de 
dv„ în 2—3 zile.

4 IOSIF KATO. Vul
can : Reveniți în luna 
mai, pentru obținerea 
lămuririlor solicitate,; 
înainte de sfîrșitul . a_ 
nului școlar. ,,

4 1OAN MICII, Ani- 
noasa ; Prezentați b co
pie a scrisorii adresate 
redacției, postului de 
miliție din localitate și 

-alta la conducerea de
tașamentului de „pază 
militarizată din .Petro
șani.

pieselor de schimb e că
rei valoare înseamnă 
180 000 lei au reușit să 
se recupereze ansamble în 
valoare totală de 1 000 000

ATELIERELE ELECTROMECANICE
1 Urmare din pag. I)

TR. 3. în această situație 
am trimis la fața locului 
pe lăcătușul șef de echi
pa loan btark. Altfel rea- lei în acest an. 
uzarea adaptării care a 
constat in mouiiiearea u- 
nui cap ue acționare d u- 
ne; reducții și a unui cap 
de întoarcere, s-a făcut 
în condiții de eficiență și 
într-un timp record1.

In ce constă acest re
cord de timp ? „Ani rămas 
să lucrez 30 de ore iară 
întrerupere. Foc continuu I 
Au rămas cu mine ‘și 'or
tacii Ion Ciobanu, Dojă 
Andrei și loan Stark, ne 
mărturisea “eftdorul ' 
vrilă Crtșan. Na 
team lăsa -lucrarea ‘ 
terminată, să plecăm 
casă' cînd sectorul 111 tre
buia să pună în funcțiune 
o mare capacitate de 
producție". Afirmația sub- 
jnglnerului Francișc Strai- 
feldt că sînt oameni buni 
în „cadrul atelierului, o 
confirmă și rezultatele 
obținute : realizarea pla
nului valoric al pieselor 
de schimb in procent de 
110 lu sută și a reparați
ilor capitale de sută la su
tă. Prjn recondîționarea

Ga- 
‘ pu- 
' ne- 

a-

In cadrul atelierului e- 
lectric.- subinginerul Du
mitru Maxim pe relata: 
„Pe lîngă faptul că trebu
ie-să executăm un mare 
volum de lucrări la revi
zii și reparații de motoa
re, întrerupătoare, trans
formatoare și altele, pre- 
văzute în graficul sectoa
relor, intervenim opera
tiv și la avarii. Nu avem 
piese de schimb pentru 
toate tipurile de utilaje; 
De aeeea pentru a face 
mal operativă interven
ția noastră, solicităm maiș
trilor și întregului perso- 
nar electromecanic _ al sec
toarelor de producție, a- 
ducerea la atelier a uti
lajelor complete, chiar da
că sînt defecte. Avem 
frecvente cazuri cînd a- 
duc la revizii numai car
casele unor întrerupătoa
re, cum se procedează la 
sectoarele III, VI și VII". 
Constantin ParaschiV, șef 
de echipă la motoare: 
„Am făcut un efort mare 
in luna aceasta pentru a 
termina cu acele motoa-

re care din lipsa unor pie
se, (borne, izolatori etc.) 
blocau tot spațiul atelie
relor. E drept că am avut 
și urgențe de onorat: pa
tru motoare de 90 kW 
pentru sectorul VII și do
uă motoare de U0 kW 
pentru sectorul IV,’ care 
ne-au făcut să mai rămî- 
nem peste programul de 
lucru, dar ortacii mei Flo
rin Vasiescu, Ladislau Zer- 
cula, Baldian Cecilia, 
Ștefan Takacs, Nicblae 
Pafaschiv și Florin Oaidă 
au înțeles această cerință", 
îmbunătățirea în conti
nuare o activității atelie
relor (mecanic și electric) 
este condiționată și de re
alizarea unei întrețineri 
mai bune, a unei exploa
tări mai raționale â Uti
lajelor din dotarea sectoa
relor de producție șj au
xiliare. In acest sens, șeful 
de echipă Puiu Jura, 
menționa: „Electricienii
sectoarelor trebuie să di
mensioneze și - sS regleze

. mai bine protecțiile uti
lajelor. pentru evitarea 
arderilor motoarelor și 
transformatoarelor despre 
care se știe că costă bani, 
atît manopera, cît și ma
terialele care și așa sînt 
destul de greu de procu
rat".

I 
I
I 
u

< SUB GENERICUL 
Sa cunoaștem legile ță- 
n“ la întreprinderea de 

utilaj miniei a avut loc o 
4 LA ȘCOALA GENE- dezbatere juridică pe o

RALA din Uricani elevii temă privind integrarea ti- 
au luat parte sîmbătă la neretului în viața socială, 
un concurs de cunoștințe Dezbaterea a stimulat par- 
referitor la cele mai im- ticipăreâ activă a peste 70 
portante pagini ale mișcării, de tineri muncitori, 
muncitorești cu tema: „File 
din istoria acestui neam". 
Acțiunea fee parte
-manifestările 
în școală în 
aniversării a 60 de ani de fruntașe din 
la crearea P-C.R.

ordine curățenie și solici
tudine fața de cumpărători, 
unitatea își realizează sar
cinile lunare de plan, in 
această lună fiind depășit 
la zi, cu peste 15 000 lei.

dacția casei pionierilor din 
Petrila)

din 1
organizate 

întîmpinarea

41 CU PLANUL REALI 
ZAT. Unitatea nr. 23 le 
gume-frucțe din Uricani 
(responsabil Marin Păun) 
este unul dintre magazinele 

. i localitate.
Prin bună aprovizionare.

4 MUNCA PATRIO
TICA. Peste 3 500 de pio
nieri 
Iile 
din 
ticipat duminică la am
ple acțiuni de muncă pa
triotică al căror obiectiv 
a fost înfrumusețarea car
tierelor orașului si ame
najarea unui parc. (Suiire-

di n
și

și elevi 
generale
Petrila au par-

4 ÎNCEPEREA CAMPA
NIEI DE ÎMPĂDURIRI. 
Silvicultorii din Lupeni 
au demarat campania de 
refacere a fondulu; fores
tier. In cursul săptămînii 
trecute ef ău plantat eu 
puieți 
cu o 
1 ha, 
tâtea

de pin halda 
suprafață do 
și au început 
pe șantierul

4 ASTĂZI, la ora 18, A 
sala mare a Casei de cui- I 
tură din Petroșani va găz- I 
dui spectacolul formațiilor ' 
artistice studențești (obi_ | 
cei popular, muzică ușoa
ră și folk, satiră și umor 
recitatori) calificate pen-

4 COMITETUL U.T.C. tru faza finală a Fes.tivalu- 
de la mina Vulcan a orga- lui artei și creației stu

dențești.
Rubrică redactată de

T. SPATARU

plantate cu molid, brad, 
larice și paltin — circa 
1000 000 de puieți — 235 
de hectare. Au început 
campania de împăduriri și 
silvicultorii de la Ocolul 
din Petroșani.

nizat o dezbatere ța că
minul muncitoresc nr. 3 
privind păstrarea avutului 

. Cu .această oca
zie comitetul căminului 
a lansat și concursul „Cea 
mai îngrijită și frumoa
să cameră".

Ștefan.
circa 

activi- obștesc.
Beca

In acest an, în raza Oco. 
lului silvic Lupeni vor fi
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Noutăti din tabăra Jiului
a

Ieri dimineața am par
ticipat la obișnuita șe
dință de analiză a echi
pei Jiul. După discuții (ca
re, în urma meciului de la 
Rm. Vîlcea au fost aprin
se), în dorința de a afla 
ultimele noutăți din ta
băra echipei noastre, am 
stat de vorbă cu cei doi 
antrenori, Petre Ijbard' 
și Gogu Tonca,

R — Cum a fost Ia
Rm.- Vîlcea ?

"A Fotbal, divizia B : Minerul Lupeni — F.Q. Bihor 3—2 (1—0)

foarte
n-am

P.L. — Greu, 
greu. Efectiv noi 
fost o echipă, n-am mai 
fost echipa aceea modes
tă și muncitoare, ci 11 
jucători care au gîndit 
fiecare cum l-a tăiat ca
pul. Așa se face că am 
pierdut un meci în fața 
unei formații mai slabe, 
și încă la scor. După un 
meci foarte bun cu „U“ 
Craiova, cred că în ta
băra noastră s-a instau
rat o atmosferă de auto- 
mulțumire, care nu face 
bine, o infatuare nejus
tificată. Și... am făcut-o 
pe „pielea noastră".

R — Ce facem sîm- 
bătă ?

P.L. — Simbătă avem 
un meci dintre cele mai 
grele. Corvinul vine ho- 
tărîtă să nu cedeze ușor, 
iar noi sîntem hotăriți 
să nu le cedăm nimic. 
Oricum, după eșecul de

V22-2-' '2~r ■ ,

la Rm. Vîlcea, vom în
cerca să ne reabilităm în 
fața suporterilor și chiar 
a noastră.

B — Care este situa
ția lotului ?

G.T. — Aproape toți 
jucătorii sînt apți de joc. 
Mai puțin Gîuchici, care 
acuză lovituri de la ulti
mul meci, Mușat care are 
o lovitură oarbă în muș
chi și Caval (entorsă).

R — II vedem la an
trenament pe Lăsconi,,,

G.T. — Se antrenează 
la noi încă din iarnă și 
din 15 aprilie (cînd îi 
expiră suspendarea) o să 
găsim posibilitatea să îl 
utilizăm.

R — Alte noutăți ?
G.T. — A revenit Var

ga. iar Schmidt și Foc- 
șeneanu 
destul 
tiri.

R
G.T. 

vingem, 
nele probleme cu tere
nul. Am primit 
F.R.F. jp adresă 
ne atenționează 
starea gazonului, 
sprijinul Consiliului'popu
lar municipal, sperăm ca 
pînă sîmbătă să amelio
răm starea „dreptunghiu
lui verde".

Mircea BUJORESCU

s-au integrat 
de bine în pregă-

— Simbătă ?
— Trebuie să in- 

Avem încă u-

de' la 
în care 
despre 
dar cu
<!-

Victorie... de clasament, dar și de palmares
Minutul 49: 2—0 ; minutul bestyen și • Dosan s„ai 
62: 3—1; minutul 851 pripit șutind peste poar 
3—2. Sînt cîteva date ne- ■ - • - - --
cesare pentru a sugera ci
titorului un lucru îmbucu
rător și cert. Acela, că 
gazdele, s-au impus mai 
ușor chiar decît arată sco
rul fina], destul de strins. 
Dificila confruntare cu 
formația orădeană în rîn- 
durile căreia au evoluat 
jucători aflați ani de-a 
rîndul pe ,,scena" diviziei 
A, a solicitat formației 
gazdă o mobilizare a tu
turor jucătorilor ei. Și, se 
poate spune că toți jucă
torii din Lupeni (fără ex
cepție) au luptat exemplar 
în acest meci. I-am văzut 
pe Burdangiu și Truică, 
dublîndu-se foarte bine, 
pe Dosan excelent dispe
cer, pe Burghel jucînd cu 
maturitate și pe Leca a- 
lergind mult și cu folos. 
Doi au fost însă eroii a_ 
cestui meci, este vorba de 
Ion Jenică și Homan, ca
re s-au remarcat, primul 
printr-un joc laborios și 
un gol de excepție, iar 
al doilea prin intervenții 
de-a dreptul senzaționale. 
Deși prima repriză s-a în
cheiat cu un singur gol 
avans, adevărul este că 
minerii puteau să mai în
scrie de cel puțin trei-pa- 
tru ori, ei irosind cîtcva 
ocazij foarte bune. Este ca
zul celor două fazt> din 
minutele 8 și 32, cînd Se-

s-au

tă de la numa; 8—10 m. 
Oaspeții cu jucători teh
nici și iuți au contraatacat 
foarte periculos, ei de- 
clarîndu-și și în joc inten
ția de a cîștiga acest meci 
pentru a mai putea spera 
ia promovarea în divizia 
A. Dacă în prima repriză 
jocul a fost pe alocuri 
chiar echilibrat, în repri
za a doua, în primele 30 
de minute, minerii au con
trolat jocul cu autoritate. 
Ei au construit acțiuni va
riate, cînd pe o parte, cînd 
pe alta, forțînd „reduta" 
bihoreana și obligînd-o la 
greșeli, prompt speculate. 
Văzînd că bihoftenii au doi 
fundași centrali. Zare șl 
Rozsa, și chiar fundașul 
stînga Kiss, foarte înalți, 
minerii au preferat com
binațiile scurte, în viteză, 
pe jos și (datorită terenului 
greu) la semiînălțime, prin 
care și-au depășit adversa 
rii. Iată acum și filmul ce
lor cinci goluri. In minutul 
5 Burghel îl lansează pe Lupău o cursă pe stînga,

extrema stingă pe pqsan. ; încheiată cu o lovitură de 
care centrează la Ion Je- colț în urma căreia Pușcaș 
nică, prilejuind acestuia o plasează mingea, de la 18 
execuție de excepție, el m, în colțul din stînga lui 
„furind* mingea lui Albu Homan: 3—2. Deși gazdele
și, trimițînd-o cu capul în au condus de două ori, cu
plasă, cu o. săritură care 
putea să-l facă invidios 
chiar și pe Cămătaru: 1—0. 
In minutul 49 Dosan tri
mite de pe stînga, de la 
20 m 
tiare,
Albu, mingea ricoșînd din 
bară în poartă: 2—0. în 
minutul 60 Greu îl faul
tează în careu pe Lupău 
si penaltiul acordat este 
transformat de Kiss : 2—1. 
în minutul, 62, deci doar la 
2 minute, Guran primește 
o pasă „peste", apărătorii 
oaspeți încearcă o ieșire 
la ofsaid, „uitîndu-l“ însă 
pe Marta, cure driblat si 
el ea și Albu, privește 
consternat cum mingea ex
pediată de Guran se în
dreaptă spre plasă : 3«rl. 
Și atunci cînd mai erau 5 
minute, gazdele opresc mo
toarele, permițîndu-i lui

lateral, un șut cen- 
care îl păcălește pe

CțlA LUriUUO LVCUUMQ Wl, 
două goluri diferență, ei 
au trebuit să se mulțu
mească cu o victorie la .li
mită datorită propriilor 
greșeli. Galeria parcă, pe 
cale bună, precum și cei 
peste 3000 de spectatori, 
au aplaudat la sfîrșitul ce
lor 90 de minute, victoria 
echipei favorite, jocul de 
bună calitate al ambelor 
formații și nu în cele din. 
urmă arbitrajul bun. în 
deschidere, în campionatul 
republican de juniori, e- 
chipa locală, Minerul Lu_ 
peni, antrenată de Teodor 
Mihalache și Iosif Rus, 
clasată în seria a VIII-a 
pe locul IV, a cîștigat eu 
2—0, la pauză 2—0, parti
da cu C.S.M. Sibiu. Auto
rul golurilor, Lăcătuș. E- 
< hipa a avut o evoluție bu
nă în nota generală a jo
curilor susținute pînă acum.

Alexandru TÂTAR

La un pas de turneul final
întîlnit 

ocupau-
Duminică s-au 

la Deva echipele 
te ale locurilor I și II din 
seriile I și II ale campio
natului republican pe e- 
chipe, juniori și școlari, 
C.S.Ș. Oradea. Asociația 
Rapid Arad, C.S.Ș. Deva 
și cîștigătoarea seriei a 11-a 
C.S.Ș. Petroșani. Echipa 
antrenată de Vasile Fă
gaș a început foarte bine 
competiția învingînd pe 
A.S. Rapid Arad cu 44—-0. luînd. în serios competiția
In turul 2 C.S.Ș. Petroșani cu ambiții de-a ajunge în
nu șl-a făcut prea multe turneul final, luptînd bi-

patru luptători Aron Cin-C.S.Ș. Oradea a intrat in
competiție ca favorită, dar dea 65 kg; Iulian Damian 
fără să cunoască prea mult 87 kg, Nieușor Marmaliuc 
valoarea luptătorilor din 44 kg, Helmuth Purtător 

70 kg și-au făcut pe deplin 
datoria alături de coechi
pierii lor: Iosif Kiss 48 
kg. Aurel Dorobat 52 kg, 
Roman Tudor 60 kg. Ion 
Vladislav 75 kg. Sandor 
Kovacs 81 kg, Aurel Dra- 
gotă 87 kg. In etapa a Il-a, 
interserii (19 IV 1981 la 
Arad) o comportare ase
mănătoare ar asigura eebi- 

......... . . pei din Petroșani mult
probleme, surclasînd echi- ne au terminat învingă- dorita participare la tur-
pa din Deva cu 36-—8, lori cu 25—19. Pe lingă cei neul final, ■
•••••••••••••••••••••••« • • • • O • « • • ••«••••• • • •

LUPTE LIBERE

Vale participînd pentru 
prima dată la o intîlnire 
directă într-un campionat 
pe echipe. Sportivii noștri

Deși putem spune că in Valed Jiului a sosit primăvara, în pitorescul cadru 
natural al Parîngulul, iubitorii sporturilor de iarnă 'pot petrece clipe recort-

;:u2>z - 2" ,-

; >.x rjW

Rugby, divizia A ; Știința Petroșani — Forul Constonfa 10--11 „Cupa schiorului vulcănean"
e de făcut?

- De patrii etape, echipa 
de rugby Știința Petroșani

că" balonul: 10—0, dair 
spre regretul nostru Dinu 
a fost accidentat și pără
sește terenul fiind înlo-

nu reușește să-și. adjudece 
nici' o victor,e. Aparent; 
un fapt fără importanță, 
veți spune. Și totuși dacă 
ne gîndim că echipa noas- ___ _ _ _ _____
tră a avut perioade cînd , in mm. 22 constățenii rea- 
s_a bucurat de a fi privi- - . ..
tă printre fruntașele spor-

puit de Mateeseu.
La 10—0 totul părea fru

mos. Dar n-a tost așa.

tului cu balonul oval din 
țara noastră, dacă ne gîn- 
dim că posedă un lot 
bine alcătuit, cu jucători 
valoroși (Bucan, Ortele- 
ean, Tudose, Dinu. Ștefan 
Gsnstahtin, Ion Aurel, Do- 
bre și alții), că, nu de pu
ține br, cu eforturi, clu
bul creează toate condi- 
țile de pregătire, treburile 
nu stau chiar pe rozei Ști
ința Petroșani nu este o 
echipă care să cedeze in 
fața unui 15 ca al Farului 
Constanța. Băieții noștri 
nu merită «să conducă cu 
10—0 și să piardă cu 
10—11, E totuși, prea de 
tot!

Așa s-a întîmplat dumi
nică (vreme frumoasă, des
tui spectatori, teren — din 
nou foarte greu). Numai 
după 3 minute Bonea rea
lizează eseu și Tudose 
transformă 6—0. Iu min. 
9 Dinu dă tot ce poate 
primește o pasă șl prin
tr-un slalom excelent în- 
fr-un efort deosebit -cul

lizează un eseu prm Mo- 
trescu, la o greșeam a li
niei de treisferluri a Ști-
inței; 10—4. Pînă la pau
ză studenții practică un 
Joc frumos, cu urmăriri 
spectaculoase, cu deschi
deri largi, cu joc la mină. 
Gință inițiază o incursiu? 
ne solitară de toată fru
musețea, Ștefan Constan
tin ratează numai cu 
1—2 metri un eseu. Re- 

■* priza se încheie in nota 
de dominare a Științei.

Partea a doua a jocului 
a aparținut echipei Fa
rul, un „cincisprezece" bi
ne dotat tehnic și tactic. 
In. min. 48 im Bogtieanu ii 
reușește o încercare și Fa 
rul reduce din handicap : 
. —8. Internaționalul Bu

ia! oază transformarea, 
nța simte pericolul și 

-.se m aiac. Tudose își 
nice perfect datoria . pe li
ma de fund (de fapt pos
tul său consacrat). Se ra
tează insă lovituri de pe 
deapsă (58 —• Bucos, 6-i — 
ludose). în min. 68 l.p. 
central. 30 m și Bucos hw

măi greșește : 10—11. Tu
dose insă are din nou 
soarta meciulu; in... picior 
(min. .70 l.p. 40 m lateral, 
73, l.p., 35 m poziție foar
te bună, 76 — l.p. din.... 
25 m poziție • excelentă), 
dar vuitul din față îl im- 
piedică și împiedică și e- 
chipa Știința să obținu o' 
victorie. • 2

S ar cuveni, în final, să 
ne punem și să punem în
trebarea: Ce e de făcut ? 
Răspunsul stă în capaci
tatea moral-volitivă a 
studenților de ia Știința, 
în dăruirea lor pe teren. 
Ceea ce așteaptă toți sus
ținătorii săi.

Bujor MfRCESCU

Tradiționala competiție 
a sportului alb, dotată cu 
trofeul „Cupa schiorului 
vulcănean" s-a bucurat și 
în acest an de o partîci- 
pare numeroasă și un iii- 

.teres deosebit din partea 
iubitorilor' de turism și 
schi din orașul Vulcan,

Soarele care a scăldat cu 
razele sale pîrtia, zăpada 
abundentă și bună pentru 
concurs, baby-schiul care 
a funcționat ireproșabil, au 
creat cadrul propice de 
desfășurare a competiției.

La festivitatea de pronii- 
ere au intrat în posesia di
plomelor „Dacîadei" și a 
trofeelor pe acest an ur
mătorii eoncurenți : schi 
alpin : Daniel Călin, Ale
xandru Vass II, Caro]

Kraus, Alexandru Vass I, 
Alexandru Dăleâ, Ludovic' 
Desk, Melania Czimbalpapș. 
Schi fond: Iulian Pleșa, 
Nicu Enache.

Cum zăpada mai persis
tă, organizatori; Invită în

continuare și duminică pe 
iubitorii ' muntelui la o 
nouă întrecere, în gene
roasa idee „Sport și sănă- 
tateV'22 2.

Prof Alfred IMLING, 
Vulcan

Fotbal, divizia C \ ’

* Prea multe ratări

P O P I O E
MINERUL ANINOASA — CONSTRUCTORUL 

PETROȘANI 4754—4748. Importantă pentru configu
rația viitoare a clasamentului campionatului muni
cipal de popice, intilmrea <ie ia Aninoasa a lost aș
teptata cu interes de iubitorii acestui spoit. Cișuga- 
(oarea a fost cunoscută abia după lansarea ultimelor 
două bile, cind aninoseanul Ionel l'etric rea u nd 8jl 
Pd înclină baianța victoriei spre echipa sa, care reu
șește în final să obțină 4754 pd țață de hiiniaj .7« 
popicc doboriie de echipa din Petroșa.ii.

In . această partidă interesantă prin evo.uția sco- 
ruluj am remarcat prestați ile nune are aninosenilor 
Alexandru tx >mt;ves 836 pd și Ionel l'etric 831 pd, 
precum și cele ale lui Bartak 8?l și Iva î 801 de la 
Constructorul. ('I. lR|i \i

MINERUL PARO.șENI 
I.M.I.X; AGNITA 2—1 

(i—1). După o absența de 
două săptămîni, timp in 
care echipa'-gazdă a sus
ținut două meciuri in de
plasare, duminică pe sta
dionul de peste Jiu nume
roși suporteri- ai echipei 
minerilor de la Paroșeni 
au urmărit un meci fru
mos, plăcut în care gazde
le, la sfirșitul celor 90 de 
minute au reușit cîștigarea 
ambelor puncte puse în 
joc. După o ușoară domi
nare teritorială a gazde
lor, în min. 8, Kaiai reu
șește deschiderea scorului. 
Oaspeții nu par descura
jați după primirea aces
tui gol și ca urmare a u- 
nui atac prelungit în ca
reu! minerilor, în min. 16 
reușesc egalarea prin ex
trema Vîlceanu. Treptat 
gazdele își impun autori
tatea dominînd atit din 
punct de vedere tehnic 
cît și tactic. Deși ocaziile

favorabile „curg", mine
rii ratează majorarea sco
rului din cauza pripelii și 
execuțiilor imprecise. In 
min, 41 Luzâroiu este faul
tat m careu. Lovitura de 
pedeapsă este executata din 
nou defectuos de către Gor- 
cea care ratează majorarea 
scorului. Imediat după 
pauză, gazdele mai reu
șesc înscrierea a încă u~ 
nui gol prin Lăzăroiu, u- 
nul din cei mai bum de 
pe teren care în urma unei 
acțiuni spectaculoase aduce 
avantajul echipei sale. Am 
remarcat de la gazde jo
cul bun practicat de Le- 
leșan, Popescu Ion, Lăză
roiu, Popeseu Benone si 
Pop.

MINERUL PAROȘENI : 
Lixandru, Vîlceanu, Lele- 
șan, Maria, Pintea. Popes
cu Ion, Lascu, Gorcea 
(min. 79 Ciontoiu), Lăză
roiu, Kalai, (min. 46 Po
pescu Benone) Pop.

Ștefan NEMECSEK
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Vizita ministrului de externe
al României in Thailanda

BANGKOK 23 (Ager- 
preș). — La încheierea tur
neului pe care l-a între
prins în unele țări din 
Asia de Sud-Est ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a fă
cut o vizită oficială în 
Thailanda; unde s-a întîl- 
nit și a avut convorbiri 
cu Thanat Khoman, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, și cu ministrul aface
rilor externe, Siddhi Sa- 
vetsila.

în cursul convorbirilor 
a fost exprimată satisfac
ția guvernelor român și 
thailandez față de cursul 
ascendent al relațiilor bi
laterale pe plan politic, e_ 
conomic și în alte domenii

FAPTUL DIVERS

FE URMELE LEGENDA
RULUI „TITANIC"

în luna iunie anul 
acesta urmează să fie 
organizată o nouă expedi
ție pentru identificarea e- 
xactă a epavei legendaru
lui transatlantic „Titanic", 
care s-a scufundat la 15 a- 
prilie 1912, făeînd 1517 vic
time, In cadrul unei expe
diții anterioare ș-a anun
țat că a fost localizat cu 
aproximație locul naufra
giului, dar aceste date ur
mează să fie confirmate de 
cercetările din vara aces
tui an.

Vasul „Titanic", una din 
cele mai luxoase nave de 
pasageri construite vreo
dată, s-a scufundat la pri
ma sa cursă transoceanică 
în momentul în care s-a 
ciocnit cu un aisberg.

Dincolo de partea palpi
tantă a acestei expediții, 
membrii ei speră să intre 
în posesia bijuteriilor și a 
aurului care se spune că 
ar fi existat în cabinele 
vaporului.

„SECRETUL"
LONGEVITĂȚII

Care este secretul 
longevității ? La aceas
tă întrebare, majorita

de activitate. Au fost re
liefate posibilitățile de am
plificare și diversificare a 
acestor raporturi, evidenți- 
indu-se hotărîrea celor do
uă părți de a ridica în vi
itor la un nivel superior 
relațiile economice bazate 
pe avantajul și interesul 
reciproc, atît prin spori
rea schimburilor comerci
ale, cit și prin inițierea u- 
nor acțiuni de cooperare 
în producția industrială și 
agricolă, de a completa ca
drul juridic al colaborării 
româno-thailandeze.

S-a procedat, totodată, la 
un schimb amplu de pă
reri cu privire la proble
mele internaționale actu
ale.

tea celor care au ajuns la 
vîrste respectabile răspund 
că el constă în traiul cum
pătat și în activitatea pro
ductivă. Acesta a fost în 
esență și răspunsul pe ca
re l-a dat — în viață fi
ind — Petra Zagoriou din 
Grecia, decedată recent, la 
vîrșta de 110 ani, într-un 
sat din Epir. Longeviva a 
lăsat în urma sa 15 copii, 
60 de nepoți și 100 stră
nepoți.

Săptămîna trecută, un 
alt longeviv din Grecia a 
încetat din viață, la vîrs- 
ta de 113 ani. El însă a a- 
vut o părere diferită des
pre secretele vieții îndelun
gate, spunînd că nu și-a 
interzis nici... țigara.

LA BRATISLAVA s-au 
încheiat lucrările Congre
sului Partidului Comunist 
din Slovacia, care a stabi
lit căile de dezvoltare a 
R.S. Slovace în conformi
tate cu „Direcțiile princi
pale ale dezvoltării econo
mice și sociale a R.S. Ce
hoslovace în cincinalul 
1981—1985“ și a ales noile 
organe de conducere ale 
Partidului Comunist din 
Slovacia.

LA BEIJING a avut loc 
prima rundă de convorbiri 
dintre Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, și Julius 
Nyerere, președintele Tan
zaniei, aflat într-o vizită 
oficială în R.P. Chineză. 
Cu acest prilej, relatează

Din țările
BELGRAD 23 (Agerpres).

— Sistemul hidroenergetic 
și de îmbunătățiri funci
are Ibar-Lepenaț, din Iu
goslavia, a intrat parțial 
în exploatare, odată cu da
rea în funcțiune a hidro
centralei Gazivode. Noua 
unitate energetică urmează „ 
să producă anual aproxi
mativ 100 milioane kilo
wați/oră energie electri
că, destinată în principal 
obiectivelor industriale și 
consumului general din 
provincia Kosovo. Lacul 
de acumulare al hidrocen
tralei are un volum de 370 
milioane metri cubi, apa 
de aici putînd fi utilizată 
atît la acționarea turbine
lor, cit și la aproviziona
rea industriei, agriculturii 
și a localităților din zonă.

★
SOFIA 23 (Agerpres). —■ 

în 1985, ultimul an al 
actualului plan cincinal, 
producția de energie elec
trică a Bulgariei va a., 
tinge 48 miliarde kWh. De 
menționat că în 1980 cen
tralele din țară au livrat 
35 miliarde kWh de ener
gie electrică.

în perioada noului cin
cinal, potențialul energe
tic al Bulgariei va spori 
atît prin darea în exploa
tare de noi capacități, cît 
și prin ridicarea eficien
ței economiei, prin econo
misirea pe toate căile a 
energiei și combustibilului.

■ -Ar
PRAGA 23 (Agerpres).

— In cursul cincinalului 
trecut, în întreprinderile 
industriale ale Cehiei de 
sud s-au economisit impor
tante cantități de materie 
primă, materiale și ener- 

agenția China Nouă,- au 
fost trecute în revistă as
pecte ale relațiilor bilate
rale și au fost abordate o 
serie de probleme interna
ționale.

IN LOCALITATEA tan- 
zaniană Arusha s-au înche
iat lucrările Comitetului 
pentru sancțiuni al Orga
nizației Unității Africane 
(O.U.A.), care a examinat 
situația din Africa austra
lă și măsurile ce se impun 
a fi adoptate împotriva re

socialiste
gle prin introducerea în 
producție a peste 500 in
venții și 50 000 raționali
zări. Efectul economic al 
aplicării lor în producție 
a fost de aproape 900 mi
lioane coroane,:

. edr; ■
BEIJING 23 (Agerpres).

— In cadrul programului 
de lărgire a bazei materia
le a sistemului de ocrotire 
a sănătății populației, în' 
capitala R.P. Chineze, Bei
jing, a fost dată de curînd 
în folosință o policlinică 
de mare capacitate — cea 
mai mare și mai moder
nă unitate de acest gen 
din țară — relatează agen
ția China Nouă. înzestrată 
cu echipament medical de 
înaltă tehnicitate policlini
ca dispune de 15 secții, în 
care activează 200 de me
dici și circa 100 de asis
tente medicale, precum și 
134 de tehnicieni de labo
rator.

*
MOSCOVA (Agerpres).

— Cercetătorii Institutului 
de cibernetică al Acade
miei de științe a R.S.S. 
Ucrainiene au „instruit" 
o mașină electronică de 
calcul să execute comenzi 
transmise verbal. Compu
terul este deja capabil 
să distingă 1000 cuvinte.

. „Vocabularul" respectiv 
este suficient pentru a co
manda verbal procese-teh- 
nologice complexe. dar 
deocamdată computerul 
funcționează experimental 
și distinge numai vocea o- 
peratorului care lucrează 
cu el permanent, refuzînd 
să execute comenzile altor 
persoane. ' 

gimului minoritar rasist 
din R.S.A. Recomandările 
Comitetului vor fi prezen
tate re un iunii la nivel înalt 
a O.U.A., programată pen
tru luna iunie, la Nairobi, 
în Kenya, precum și Con
siliului de Securitate al 
O.N.U.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TANIUG, 
un grav accident feroviar 
s-a produs, duminică du- 
rti-amiază, în Iugoslavia, 
pe caiea ferată Belgrad — 
Nis în urma căruia 16 pa
sageri și-au pierdut viața, 
peste 30 fiind răniți. Acci
dentul s-a produs ca ur
mare a unei alunecări de 
teren, provocată de ploile 
abundente din zilele prece
dente.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Colombo la 
Londra; Republica: A- 
larmă în nori; Unirea : 
Capcana mercenarilor.

LONEA: In căutarea 
lui Jupiter.

ANINOASA : Roiul.
VULCAN — Luceafă

rul: Secretul nisipuri
lor. ' ■ ■

LUPENI — Cultural: 
Pierdut și regăsit; Mun
citoresc : Animalele
răspund, u

TV
9,00 Teleșcoala.

11,15 Călătorie în Uni
vers. Serial științi
fic.

Combinatul minier Valea Jiului 
încadrează în muncă temporar, începînd cu1 
data de 1 aprilie 1981

— muncitori fierar-betoniști 
-zidari
— lăcătuși
— dulgheri
din rîndul pensionarilor, pentru activi

tatea de construcții sociale în Petroșani.
Retribuția conform normelor legale în 

vigoare.
Informații la C.M.V.J. serviciul organi

zare — personal — învâțămînt — retribuire 
— social, camera 5.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— șef birou contabilitate 
contabil prețuri

— tehnician aprovizionare.
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și De
cretului 280/1979. ‘ 1

Informații suplimentare se primesc la bi- 1 
roul personal-învâțămint-retribuire al intre- | 
prinderii de tricotaje Petroșani, strada Lun- I 
ca, nr. 117, Telefon 43812. , |

Mica publicitate

12.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoala.
16.45 Profesiunile cin

cinalului.
17.15 Pakistanul azi.
17,40 Clubijl tineretului;
18.25 Almanah pionie

resc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. - .
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19.45 Fapte do eroi ai i

muncii și vieții so- j
cialiste. La Reșița. j

20,05 Partidului gr°u —‘ l
ciotul inimilor 
noastre, Emisiune i
muzical-literară. ;

20.25 File de cronică
revoluționară în i
dramaturgia . ro- 1
mâneasc'ăl „Passă- j
caglia“ de Titus |
Popovici. , :

22,05 Telejurnal. 5

„Noul opium" si transnaționalele
Moștenind sărăcia și 

lipsurile de la regimurile 
coloniale, țările în curs de 
dezvoltare sînt nevoite să 
cumpere majoritatea medi
camentelor pentru piața 
lor internă. Dar și în ță
rile în care există o indus-, 
trie farmaceutică ea se 
află sub controlul compa
niilor transnaționale. Cu 
sediile în principalele țări 
industrializate ale lumii, 
aceste companii totalizează 
71 la sută din vînzările de 
medicamente. Numeroase 
informații publicate în ul
timul timp de presa unor 
țări în curs de dezvoltare 
dezvăluie aspecte deosebit 
de dramatice care își au 
cauza în practici ce pun 
în pericol vieți omenești. 
Reviste „Africa", de pil
dă, scrie că aceste compa
nii au pus în vînzare pe 
piața zambiană medica
mente insuficient de. testate 
și care pun în pericol să
nătatea consumatorilor. Cu 
intenții clar financiare, a- 
ceste companii vînd în 
țări din Asia, Africa și A

merică Latină, medica
mente interzise în S.U.A. 
și Europa occidentală.

Chiar Organizația Mon
dială a Sănătății a atras 
atenția, de nenumărate ori, 
asupra „Mafiei transnațio
nalelor". Intr-o recentă 
declarație, II, Măhler. di
rectorul general al O.M.S..
■» r jaiur « # i aaw r' aw r aw r mm> '«.«uv tr

Notă externa

a confirmat că aceste com
panii exportă în țările în 
curs de dezvoltare medica
mente interzise în țara de 
origine ca fiind „pericu
loase și neeficiente".

Nimic nu stă în calea 
expansiunii companiilor 
transnaționale pe piețele 
țărilor în curs de dezvol
tare, Adesea, lipsite de cea 
mai elementară etică, fir
mele producătoare trec sub 
tăcere efectele nocive ale 
unor medicamente, efec- 
tuînd. în schimb, o recla

mă deșănțată pentru niște 
proprietăți imaginare ale 
acestor medicamente. A- 
desea, s-a intimplat ca 
prospectul pentru același 
medicament să difere în 
două țari vecine, sau a- 
cela.și preparat să. fie re
comandat pentru boli dife
rite! :

Giganții industriei far
maceutice n-au fost tulbu
rați de accidentele legate 
da consumul produselor 
lor. Ei continuă sg practi
ce aces' abuz cu efecte fi
nanciare — pentru „ei — 
fructuoase. De pildă, re
cent, o firmă americană a 
vindut pg piața farmaceu
tică din Columbia un pre
parat laun preț de... 64 de 
ori mai mare decît prețul 
de pe piața americană. Ob
ținând niște venituri fabu
loase. 100 de mari. firme

farmaceutice transnaționa
le au acaparat, practic, și 
și-au împărțit piața țări
lor în curs de dezvoltare, 
purtîndu-se aici mai în 
largul lor decît în propria 
lor țară. Lipsa medicilor și 
a unui control riguros al 
produselor farmaceutice 
în țările „lumii a III-a" 
perpetuează această stare 
de fapt, ' f

Acționind în lipsa unui 
cod de conduită care să 
reglementeze activitatea 
lor, companiile farmaceuti
ce transnaționale recurg 
la practici in contradicție 
cu ..cele mai elementare no
țiuni de ajutor umanitar. 
ReferlndU-șe la activitatea 
acestor companii. revista 
pakistaneză „Viewpoint" 
scria: „Acum 100 de ani, 
opiumul era o armă de 
nădeide . in mina asuprito
rilor care exploatau po
poarele coloniale. Acum, 
același rol îl. au. prepara
tele medicale, dar la un 
nivel nou și mult mai pe
riculos".

F. G.

VÎND Moskvici 408, sta
re perfectă. Informații 
strada Straja nr. 1 Paro- 
șem. (266)

VINII Dacia 1300 Petro
șani, telefon 43257 după- 
orale 18. (269)

SCHIMB locuință două 
camere, baie, curte, in co
lonie. cu apartament cu 
încălzire în cartierul Caf- 
pați, telefoîi 43179, după 
ora 17. (268)

CEDEZ locuință colonie, 
garaj, dependințe sau a- 
parlament patru camere 
Petrila, contra apartament 
3 camere zona Iformes sau 
Carpați. Informații tele
fon 42722 între orele 7—15 
sau 42054 după ora 17. (272)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Armea- 
nu Dobiita, eliberată . de 
întreprinderea de tricota
je Petroșani.. Se declară 
nulă. (253)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Banto 
Adalbert. eliberată de 

ANUNȚ DE FAMILIE

FIICA, fratele și surorile anunță cu profundă du
rere că azi, 24.martie 1931 se împlinesc trei ani de 
la dispariția celui care a fost

TRAIAN TRIFAN
strungar la E.G.C.L. Petroșani. (260)

Corpul de pază militari
zată Deva. Se declară nu
lă. (256)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brati- 
loveanu Ana, eliberată de 
LU.M. Petroșani. Se de
clară hulă. (267)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Csontos 
Ghgorghe Vilhelm, elibe
rată de I.R.I.U.M. Petro
șani. Se declară nulă. (270)

FztMILIA Laib Dumitru 
mulțumește medicilor Ni- 
colae Popescu și Ion Ra
dulescu, întregului perso
nal de la maternitatea Pe
troșani pentru îngrijirea 
deosebită și competență în 
tratarea soției Ema Laib. 
Le urează multe succese. 
(271) :

V. VARGA, Deva mulțu
mește miliției Petroșani, 
personal locotenentului 
Constantin Prisecan pen
tru felul deosebit în care 
a răspuns solicitărilor sale. 
(273)
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