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Mecanizarea — una 
din căile sigure de spo
rire â producțiilor și 
productivităților din ■- 
bataje, privilegiu de ca
re beneficiază toate în- 
,treprinderile miniera 
din Valea Jiului. Secto
rul II, Unul din sectoare, 
le fruntașe în întrecerea 
socialistă care se des
fășoară la mina Uricani, 
Numai într-o singură zi 
(28 martie) minerii a- 
cestui sector au extras 
peste prevederi 300 tone 
cărbune. In imagine — 
m i n e r i i tehnicieni
Gheorghe Scorpie și La
urențiu Kelemen, doi 
dintre „veteranii" subte
ranului la Uricani.

Foto: Șl. NEMECSEK

Sectorul II al I.M. Livezenl

In eforturile generale ale minerilor 
din Valea Jiului viz.înd creșterea de ia 
o etapă la alta a extracției de cărbune, 
un exemplu remarcabil de vrednicie și 
putere de mobilizare l-a dovedit în acest 
final de trimestru un tînăr, dar foarte 
omogen colectiv — cel al sectorului II 
al I.M. Livezeni. învingînd in scurt timp 
greutățile obiective cu care s-a confrun
tat, pregătind temeinic noi capacități de 
producție, minerii, inginerii și tehnicie
nii sectorului Ii au dublat producția me
die zilnică între lunile ianuarie și mar
tie, aducîndu-și astfel o contribuție <•- 
sențială la realizarea planului,' în luna 
made, pe întreaga mină. Ieri, la zi în 
această lună, ei raportau, peste preve
deri, ,2233 tone de cărbune și peste 700 
tone în plus față de sarcinile trimestru
lui I, obținînd deosebite succese în spo
rirea productivității muncii și utilizarea 
forței de muncă, ț

+ Nivelurile planificate la producti
vitatea muncii în toate activitățile spe
cifice — abataje, An Cărbune,-precum si:

V ________

pe total sector — au fost depășite cu cote 
substanțiale. Randamentele medii pe a_ 
bataje sînt superioare prevederilor cu 
750 kg/post, cel mai ridicat aport la 
plusul de cărbune al sectorului reve
nind brigăzilor conduse de Coștea Afto- 
nic (aproape 2000 tone peste plan) și 
Adam Ciornei.

+ Prin contribuția alături de abataje 
a brigăzilor de pregătiri conduse de Je- 
nică Secreieru, Petru Molocea și Grigore 
Pop, randamentul mediu realizat „în căr
bune" este cu 1,1 tone/post mai mare 
decît cel preliminat, în timp ce sarcinile 
lunare la pregătiri sînt depășite cu 12 
ml, iar cele trimestriale cu 50 ml.
. + Prin utilizarea judicioasă a forței 
de muncă — concentrarea efectivelor în 
lucrări direct productive, respectiv cu
prinderea electrolăcătușilor în brigăzi și 
reducerea pe această cale a efectivelor 
de regie, zilnic, cu peste 40 de posturi 
— productivitatea muncii pe sector este 
superioară eu 1,3 tone pe post celei pla
nificate;

Pe șantierul întreprinderii de produse electrotehnice

folosită din plin I
Printre obiectivele in

dustriale dc investiții ale 
anului .1981,’ întreprinde
rea de produse electro
tehnice din . Petroșani <>- 
cupă un loc distinct. In- 
cepîrid eu a . doua jumă
tate a anului, acest impor. 
tant obiectiv trebuie să 
producă panouri și ta
blouri electrice. Valoarea 
totală a producției indus
triale globale cai'e revine 
prin plan întreprinderii în 
trimestrele UI și. IV este 
de 40 000 000 lei. Pîhă la 
pugerea în funcțiune a 
capacităților de producție 

Constructorii de locuințe din noul cartier Braia 
din orașul Lupeni lucrează ia nivelul al III-iea al u- 
nui nou bloc cu 34 de apartamente ce va fi dat in 
folosință în prima parte a semestrului II din acest 
an.

proiectate mai sînt’ deci 
numai trei luni. Iată de 
ce. de pe acum se impuri

Sub semnul exigențelor in investiții 
NOILE CAPACITĂȚI CARE TREBUIE 

SA PRODUCĂ IN ACEST AN

folosirea din plin a fie
cărei zile de lucru pe 
șantier, menținerea unui 
ritm de execuție ridicat, 
intensificarea preocupării 

pentru încadrarea rigu
roasă în prevederile gra
ficului de execuție a tu_

f ■ț- •

turor lucrărilor prevăzu
te. Intr-un recent raid 
întreprins la fața locului 
am constelat fapte îmbu
curătoare. fntre construc
tor și beneficiar exis'ă o (Continuare In pag. a t-a)

acum pe următoarea
a

să o pregătim incă de

ț
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Duminică seara, prin- 
tr-un spectacol in oare 
au evoluat laureații, s-a 
încheiat a X-a ediție a 
festivalului-cencurs ' „Cin- 
tecul adincului" la cure 
au participat 75 de ar
tiști amatori din 11 ju
dețe. Manifestare organi
zată de Comitetul Uniu
nii Sindicatelor din în
treprinderile miniere, pe
trol, geologie și energie 
electrică, Consiliul jude
țean Hunedoara al sin
dicatelor și Consiliul de 
educație politică și cul
tură socialistă din muni
cipiul Petreșani, în întîtn- 
pinarea evenimentelor 
politice ale acestei pri
măveri — a 60-a aniver
sare a creării Partidului 
Comunist Român și Con
gresul sindicatelor —, 
festivalul „Cîntecul adîn- 
cului" s-a desfășurat in 
întreaga săptămină- tre.

0 nouă școală
In orașul Lupeni au 

început lucrările de cons
trucție a Unei noi școli, cu 
24 săli de clasă, amplasa
tă în zona cartierului Băr- 
băteni, unde se conturea- 

: zâ viitorul centru civic al 
orașului. Noua școală este 
executată de șantierul nr. 
2 Deva al T.C.II. Pentru a- 
sigurarea unui ritm intens 
de lucru. în a d°ua jumă
tate a lunii martie au fost 
concentrate la acest obiec
tiv importante efective și 
mijloace de mecanizare. 
Printre alții, aici lucrea
ză betoniștii din echipa 
condusă de loan Lipcei. 
montorii și dulgherii din 
brigada lui Gheorghe Si- 
minuc și zidarii lui Du
mitru Matei, care au în
ceput zidăria la cel de-al 
doilea nivel al școlii. Prin 
menținerea ritmului de 
muncă actual se prevede 
devansarea termenului de 
clare în folosință a noii 
școli — 31 august a.c.

strînsă colaborare, fapt 
care asigură rezolvarea 
operativă a numeroaselor 
probleme ivite pe șantifer, 
de la acoperirea cu ne
cesarul de forță de mun
că’ și pîriă la montajul u- 
tilajelor. In fiecare săp- 
tămînă constructorul și 
beneficiarul analizează 
împreună, conform #.iui 
grafic comun de execuție 
întocmit la începutul a- 
nului, stadiul de execuție 
a fiecărei lucrări. Se sta-

Viorel STRAUȚ

cută, cuprinzînd specta
cole care au avut loc 
sub genericul „Laudă 
muncii", dedicate: mineri
lor, expoziții de artă 
plastică și fotografii, vi
zionarea la locul de 
muncă a unor filme cre
ate de cmeamatori parii, 
cipauți la festival, schim
buri de experiență, zile 
de producție mărită în 
întreprinderile miniere.
Prin tematica lui, festi
valul „Ciniecul adîncu- 
lui", integrat armonios in 
festivalul național „Cîh- 
tarea României", cit și 
prin modalitățile atracti
ve de desfășurare, a fost 
• manifestare cultural- 
educativă legată de mi
neri, reflectînd, prin di
ferite modalități creatoa
re (muzică ușoară, poe-

T SPÂTARU

(Continuare tn pag, a 2-al

Ziua brigadierului la mina Uricani a evidențiat

Hotărîrea minerilor 
de a da patriei 

tot mai mult cărbune
La mina Uricani a avut 

loc „Ziua brigadierului". 
Miherii de aici, aflați la 
conducerea formațiilor de 
lucru, au făcut un succint 
bilanț al realizărilor obți
nute în anul precedent, 
venind totodată cu propu
neri și soluții de îmbună
tățire a activității de ex
tracție, Cu.-. această ocazie 
fruntașilor în producție, pe 
anul 1980, li ș-au înmînat 
diplomele și insignele de 
fruntași în întrecerea so
cialistă.

De remarcat că la Uri
cani „Ziua brigadierului" 
a constituit nu numai un 
moment de analiză a rea
lizărilor obținute, ci și un 
prilej de înnoire, de către 
șefii de brigadă, a anga
jamentelor asumate,

„De modul cum știm șă 
muncim, să folosim uti
lajele pe care le avem în 
dotare, pentru a . crește , 
productivitatea muncii și 
producția de cărbune de
pinde ridicarea nivelului 
nostru de trai. Brigada pe 
care o conduc a lansat i- 
nițiativa „Exemplu în pro
ducție. familie și societate". 
Ortacii' mi-au dat mandat, 
de a ne angaja și eu acest 
prilej, să depășim sarcini
le de plan la cărbune cu 
300 tone" (Gheorghe Scor
pie, șef de brigadă). „In 
cinstea aniversării gloriosu

IN PAGINA A 3-A:

SPORT e SPORT • SPORT

Premiile ediției
MUZICA UȘOARA. Premiul jubiliar — Marusia 

Coman (Ploiești); I „Lampa de aur" — Nae Eugen 
Petrișor (Moinești) ; II „Lampa de argint" — Iosif 
Acs (Vulcan) ; III „Lampa de bronz" — Constantin 
Tănase (I.M. Bălan); premiul Consiliului județean al 
sindicatelor Hunedoara — Georgeta Greu (Deva); 
premiul Consiliului municipal al sindicatelor Petro
șani — Violeta Dobre (Moinești) ; mențiuni — Violeta . 
Petruța (Petroșani), Ion Gură (Comănești), Mihaelă 
Horotan (Deva), Doina Plantos (Comănești), Dorina 
Hoțea (Baia Bc-rșă) ; diploma specială a juriului — 
Constanța Precup (Filipe.știi de Pădure) ; diploma 
specială a juriului pentru cel mai tînăr interpret — 
Amalia Huszerl (Aninoasa).

POEZIE. I „Lampa de aur“ — Horia Gpia (Ani
na) cu poemul «Cîntec din adînc pentru Minerul de 
onoare» ; II „Lampa de argint" — Rahela Barcan 
(Petroșani) cu poezia «Ramură din același copac» ; 
III „Lampa de bronz" — Mircea Andraș (Petroșani) 
pentru poeziile «Acel cărbune care arde în noi» și

(Continuare in pag. a 2-a,

lui nostru partid și a 
Congresului sindicatelor, 
brigada pe care o conduc 
cheamă la întrecere toate 
brigăzile de pregătiri din 
cadrul minei. Cu acest pri
lej ne angajăm să depășim 
sarcinile de plan cu 200 
tone de cărbune și să re
cuperăm în plus 50 de 
armături metalice". (Victor 
Mezambrovschi, șef de 
brigadă). „Minerii din 
brigada pe care o conduc, 
exploatînd un complex me
canizat în stratul 18, au 
hotărît, printr-o mai bună 
organizare a muncii, să 
extragă peste prevederi în 
cinstea celei de-a f>o 
aniversări de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân. 800 tone de cărbu
ne". (Laurențiu Kelemen, 
șef de brigadă).

La rîndul său, șeful de 
brigadă Vasile Agheor- 
ghiesei a venit cu soluții 
privind îmbunătățirea cali
tății lucrărilor miniere; în 
timp ce Ion Nichițescu s-a 
referit la folosirea judi
cioasă a fondului de timp, 
iar loan Vasii la realiza
rea zilnică a preliminarul, 
lui. Semnificativ este că la 
Uricani „Ziua brigadieru
lui" a pus în lumină ho
tărîrea minerilor de aici 
de a da patriei tot mai 
mult cărbune cocsificabil. 
(Constantin GRAURE)
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Fiecare zi
/Urmare din pag. I)

legă-

IOSIF ACS, 
(Vulcan) 

Premiul II

lu_ 
ale 
au

EUGEN PFTRIȘOR NAE, 
(Moinești) 
Premiul I

Mașiniste Veronica Kovacs, de 1° atelierul me
canic al minei Paroșeni execută operația de găurire 
a uneia din piesele executate aici pentru repararea 
complexelor mecanizatei

Foto : Cristian ȘTEFAN

pregutire 
‘bună, ei 

primele

PREMIILE 
EDIȚiEI 

(Urmare din pag. I)

cu o
Vocală 

ocupat 
dînd manifestării 
mai înaltă. Am

iară a „Cîntecului adîncului" s-a încheiat!
Festivalul văzut de

MARUSIA COMAN, 
(l.C.I.P. Ploiești) 

Marele premiu jubiliar

Pastel» ; premiul Consi
liului județean al sindica
telor Hunedoara — Costel 
Bunoaică (Slobozia) pen
tru poezia «Obîrșie»; 
mențiuni — Ncla Tere
zia Băncilă (Vulcan), 
Cofrieliu Pașcu (Comă- 
nești), Ilie Dragomir (Bă- 
icoi), Dumitru Nechifor 
(Pețrila), George Viorel 
PreCup (Sibiu).

ARTA FOTOGRAFI
CĂ. I „Lampa de nur‘,‘ — 
Nemeth Franeisc (Vul
can) ; II „Lampa de ar
gint" — Eugen Herbei (A- 
ninoasa); Premiul Con
siliului județean al sindi
catelor Hunedoara — Vi
orica Bogdan (Petroșani); 
mențiuni — Adrian Popa 
(AninoasaJ, Alexandru 
Varga (Lupeni), loan 
Florii (Lupeni),

FU AI. I — „Și lotuși 
se poate" (cineclubul 
I.M. Oravița) ; II — 
„Piatra de foc la teme
lia casei" (cineclubul 
-Auriii negru» de Ju T.P. 
Moinești); III — „Țincul 
pămînțului" (cineclubul 
din Comănești); .menți
uni — „Cit costă o gre
șeală ?“ (cineclubul de lâ 
Baia Borșa), „De la idee 
la faptă" (cineclubul de 
la J.M.- Anina), „Ștafeta 
luminii" (cineclubul de la 
I.M. Motru), „Lecția" (ci- 
nermbul de la Filipextii 
de Pădure), „In -pragul 
noului an și al cincina
lului calității și eficien
ței" (cineclubul de la Â- 
mnoasa).

încă de acum i 
cluburile sindicatelor ac
tivează formații de acest 
gen, cele mai multe th. 
cercind prea mult să com
pună piese, dar mai pu
țin interpreting, cu far
mec și originalitate, mu-

■ sica ușoară românească, 
actuală, fh domeniul mu.

+ AUREL GIROVEA- 
NU, compozitor, pre
ședintele juriului: „Par
ticip cu multă ■ plăcere, 
pentru a doua oară, în 
aceste zile: frumoase de 
primăvară, la festivalul 
„Cîntecul adîncului". Con
sider că un concurs care 
are o. tradiție, acum a- 
vîud loc ediția jubiliară, 
ar fi fost mai bine or
ganizat dacă s-ar fi tri
mis caselor de cultură și 
cluburilor sindicatelor din 
ramura sindicatelor, cu 
3—4 luni mai înainte, re
pertoriul și cin tecele ro
mânești, fie originale, fie 
ale compozitorilor, pen
tru a se cunoaște textele 
și factura melodică. Cînd 
fac aceste afirmații am 
în vedere faptul că am 
auzit și lucruri slabe, ne
controlate. Consiliul sin
dicatelor din Petroșani ar 
trebui să-și facă, în co
laborare cu Uniunea 
Compozitorilor, un porto
foliu ele cîntece adecva
te, concurenții trebuind, 
în această situație, să 
trimită o listă cuprin- 
zînd 5—10 piese din ca
re organizatorii să alea
gă. O parte foarte fru
moasă a acestui concurs 
este eâ și-a amplificat 
conținutul, cuprinzînd a- 
cum o arie mai largă a 
talentului, a posibilități
lor creatoare ale tineri
lor, ale oamenilor mun
cii din întreprinderile mi-

■ hiere, de petrol, geologie 
și, energie electrică. în 
general, am remarcat par- 
ticipanți 
tehnică 
au și 
locuri.
o nota
remarcat și două cîntece

minerești, compoziții 
prii — interpretat^ 
Iosif Acs (Vulcan) 
Constantin Tănase (I.M, i 
Bălan) „mai îngrijite.. / 
mai profesional făcute, ț 
Ar fi fost mai frumos i 
și mi-ar fi făcut multă ? 
plăcere dacă orgahizato-J. 
rii s-ar fi gîndit ca la a- | 
ceasta ediție jubiliară să i 
fie invitați, într-un con- ’ 
cert mineresc, nu numai ț 
cîștigătorii edițiilor ante- l 
rioare, ci și orchestre din 7 
țară. îmi pare rău că la ' 
un festival tineresc, ju- ț 
biliar tineresc, au lipsit i 
nil numai spectatorii 
mă așteptam la săli pline, ț 
cum e firesc pentru un { 
astfel de festival eu idei / 
generoase “> ci- repFe- ) 
zentanții organizației de 4 
tineret și ai culturii. Așa 1 
cum minerii scot la Iumi-J 
na zilei cărbunele, lă fel ț 
trebuie căutat șl stimu-i 
lat talentul tinerilor".

< constantin cra- I 
CIUN, instructor la Con- I 
siliul Central al U.G.S.R.: ? 
,,I,a această ediție a fes- * 
tivalului „Cîntecul adîn- 4 
cuini" a fost organizat 7 
și un concurs al filmelor 7 
create de cineamatorl. ' 
Au participat 10 cineclu- I 
buri cu 23 de filme, toa-
te tratînd, printr-un lim- v 
baj specific acestei arte, 1 
probleme specifice între- V 
prinderilor în care-și des- | 

De ț

in v
___ ____ jineâmatorii. 1 
însăși, înființarea unor | 
noi cinecluburi (cele de Ia 
I.M. Motru și de la Co
mănești, pentru prima da
tă participante la un fes
tival) sugerează rolul lor 
educativ. Un fapt meri
toriu a fost proiectarea 
filmelor în -sălile de ape) 
pentru minerii de la Lu
peni, Petrlla £și Aninoasa. ■ 
Am constatat, cu șurpri-i 
ză, o stagnare a activi- j 
tății cinecluburllor . din 
Valea Jiului, care, pină 
nu demult, erau eunoscti- ) 
te în întreaga țară"

fășoară activitatea, 
remarcat este orientarea 
prioritară de a face fil
me despre oamenii i.. 
mijlocul cărora trăiesc și 
muncesc ci

folosită
cry existent în prezent —* 
ne_a asigurat ing. Traian 
Blaj, directorul I.P.E. 
sîntem convinși că în
30 iunie vor fi puse în
funcțiune primele capa
cități de producție". Nu
mai în luna martie, după 
cum ne-a informat ing. 
Valentin Enache, șelul 
lotului Sibiu al Trustului 
de construcții industriale 
Brașov, care execută 
crări de investiții 
I.P.E., se estimează că
fost executate la capitolul 
construcții montaje lucrări 
in valoare de' 22 milioane 
lei. Evident că dacă se va 

bun de 
de pu- 
va pu-

bilese măsuri corespunză
toare pentru rezolvarea 
operativă a problemelor 
care se ivesc. Așa se face 
că primul trimestru al a- 
cestui an s-a dovedit bo
gat în realizări. Forța de 
muncă de pe șantier a 
fost sporită pînă la ni
velul necesităților. Hala 
de prelucrări mecanice 
este deja pe terminate. 
Aici au mai rămas doar 
de racordat la rețeaua de 
alimentare cu energie e_ 
lectrică mașinile montate 
definitiv pe postamente. 
Și în secția galvanizare» 
vopsitorie sînt în stadiu 
avansat lucrările de cons
trucții montaje. Din a do
uă jumătate a lunii mar
tie au demarat și lucrări
le de- instalare și pozare 
a rețelelor de alimentare 
eu apă, energie electro- 
pneumatică, ? canalizări, 
hidroizolații. Au început 
to aceste zile și lucrările 
de nivelări din jurul cor
pului halelor. Doar Ia 
clădirea de deservire au
xiliară au mal rămas de 
executat lucrări la struc
tura de rezistență. ; „Da
torită ritmului bun de lu-

menține acest ritm 
execuție termenul 
nere în funcțiune 
tea fi respectat.

Există totuși, în 
tură cu punerea în func
țiune a acestui obiectiv, o 
problemă pentru rezolva
rea cărei» se cer luate 
măsuri de pe acum. Este 
Vorba de asigurarea agen- 
tulyi termic nefiesar’viitoa- 
rei întreprinderi. Ca ur
mare a terrnofieării loca
lităților din Valea Jiului, 
s-a renunțat la executa
rea în «cest an a racordu
lui de alimentare cu ’ agent 
termic de la I.M. LIVezenî, 
prevăzută'to proiectul toi-

• țial al întreprinderii de 
produse electrotehnice. 
Există doar un mic punct 
termic provizoriu, care nu 
va putea face față cerin
țelor din iarna viitoare.
Modificarea a survenit
pentru a se asigura o so- • 
luție mai bună, definitivă, 

magis- 
Paro-

Insă 
acestei 
cer de

pe următoarea
s-a terminat, dar nelm- 
plinirile iui, manifestate 
pe parcursul săptămfnii 
trecute, trebuie să le re
ținem pentru a pregăti, 
cub se cuvine pentru 
oamenii muncii, pentru 
spectatori, nu pentru ju. 
riu, •— ediția viitoare .pe 
care o dorim un adevărat 
eveniment cultural, edu
cativ șl artistic.

Să o pregătim
(Urmare din pag. lj

zie, fotografii și filme/ 
însăși. viață minerilor din 
Va ea Jiului La acțiuni
le din cadrul acestui fes.

- viral du participat tin 
liuviăr de mineri, ■ aiea ușoară românească, 

aciuată. fn domeniul mu. 
zidi ușoare, comitetele de 
cultură și educație se- 

' dolistă, sindicatele, or-.
ganizațiite de Uneiet nu 
aii • preocupare perma
nentă pentru atragerea si 
formarea - soliștilor, pen. 
tiu îndrumarea tinerilor 
Șl sporirea funcției edu. 

a scoș tn evidență faptul 
că m uzica ușoară nu „este 
atît de „ușoară“ cum se 
crede. Nici în creația 
cineâmatoriior nu s-au 
făcut progrese (cineclubul 
„Amafilm“ din Lupeni a 
prezentat filme realizate 
de mai mulți ani). Doar 
in arta fotografică și în 
creația literară se păs
trează nivelul cunoscut de 
mai mult timp.

Festivalul „Cîntecul a- 
dîncului", ediția a X-a,

mare 
constructori șt energeti- 
eiehieare au remarcat 
valoarea manifestărilor de 
acest gen in diversifica
rea vieții cultural-artistl- 
ce din Valea Jiului și a. 
propierea culturii de av
ii vi.atea soda l-jeco n om icâ.

Ediția din acest an, ju
biliară, a „Cintecului a- 
dineului" n-a fost, așa ecitwe, Festivalul-eoncurs 
cum ne așteptăm, supe
ri,oară cajtativ celer de 
pînă acum. Pe lingă une
le aspecte discutabile de 
organizare (cea mai gra
vă părîndu-mi-se opțiu
nea pentru formația de 
muzică ușoară „Color" de 
la. S.S.ll. Vulcan, care a 
convins de această dată 
că are posibilități 
dește/, 
tare a
Htatea

. Valea

mo-
întreaga manifes- 
pus in. lumină ca- 
muzicii lișoare din 
Jiului. La toate

4
I

.1
I
I
I
I

• CONTRACTĂRI. Ce
tățenii de la Uricani cu 
gospodărie proprie au în- prodwk anlmaliere au 
teles cerința de a crește * - ■ 4 ■ ■

contracte pentru 120 cape
te, cu 5 capete în plus, iar 
la porci < “
tate 94 capete, mai rămî- 
nînd de încheiat contracte competiții din țară, prevă- 
doar pentru 6 capete. Si zută inițial să se desfășoa- 

u re la Sfîrșitul lunii martie,

schiori de performantă, 
Care cu ani în urmă au 

au fost contrac- reprezentat cu cinste mi
nerii din Valea Jiului în

un număr tot mai mare de fost contractate integral 
animale și a le contracta cantitățile prevăzute: 165 
cu statul. Astfel, deși tri- hl lapte de oaie și 35 hi la „Straja" 
mestrul I al acestui an nu laptele de vacă. Acțiunea 
era încheiat, ei încheiaseră 
integral contractările pre
văzute în plan. Față de 
un plan de 45 capete au 
fost contractate 52 capete 
oi. La miei s-au încheiat

de contractări continuă,

• REPROGRAMARE. 
Cupa veteranilor, tradițio
nala întîlnire a sportivilor

a fost reprogramată. In- 
tîlnirea veteranilor schiori 
Va avea loc Ia < ’

Lupeni. în zilele 
de 11 șl 12 aprilie a.c.

• VINAtOARE. Dumi
nică, 29 martie a.c. Jurj 
POpovici și l.uea Boantă. 
membri ai asociației vină-

torilor și pescarilor spor- pentru flori și au
tivi, au reușit, în pădurile pomi. Așa da gospodari 1 
din fondul forestier Lonea. 
să vîneze doi lupi, fiare 
destul de periculoase pen
tru animalele locuitorilor 
din această parte a Văii,

• ACȚIUNI GOSPODA- 
cabana rești. în cartierul Corc

ești al orașului Vulcan s-au 
desfășurat, duminică 29 
martie a.c., acțiuni gospo
dărești. In fața blocurilor 
D9. D8. D 7. DU locatarii 
au amenajat rondurile

de alimentare din 
tralg terrnofieării 
șeni — Petroșani, 
pentru finalizarea 
lucrări în 1981 se _
pe acum să fie făcute de
mersurile necesare la 
Trustul energoconstruc- 

cu 
re- 

a 
ter-

ția. Cu^ptît mâi mult 
r't '
teaua
I.P.E. la 
uaoficărij 
deosebite 
DN 66 ș i 
trificate.

cit în zona Livezeni
de racordare 

magistrala 
ridjcă probleme 

la traversarea 
căii ferate elec-

sădit • MUNCA PATRIOTI
CA. Incepînd de ieri, 30 
martie a.c., la noul stadion 

• LECȚIA A XII-A sub din Petroșani vor acționa 
zilnic 30 de studenți din 
cadrul Institutului de mi
nă 'Petroșani. Ei vor spri
jini constructorii în urgen
tarea unor lucrări la noua 
bază sportivă.

Rubrică redactată de 
C. GRAURE

genericul „Mit și adevăr’4, 
în cadrul Universității cul- 
turri 1-.științifice Petroșani 
s-a ținut zilele acestea la 
fabrica de pîine. Intitula
tă „Despre Univers", lec
ția s-a bucurat de un nu
meros auditoriu din rîndu- 
rile lucrătorilor fabricii, 
iar la susținerea ei și-a 
dat concursul brigada ști
ințifică de la Școala gene
rală nr. 2 Petroșani.
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FOTBAL, DIVIZIA A

Două puncte și... atîtI
Peste 11 000 de specta

tori au umplut pînă la re
fuz tribunele stadionului 
Jiul Petroșani pentru a 
urmări derbyul bunedo 
rean al celor două echipe 
divizionare A — Jiul si 
Corvinul. Ca o privire de 
ansamblu asupra meciului 

. putem spune că am urmă
rit o partidă bună, cu faze 
spectaculoase in careul 
de 16 m al îambelor com
batante.

Prima repriză a aparți
nut oaspeților. care au pus 
stăpînire pe joc încă de la 
începutul partidei. Dacă 
scorul. a rămas alb pînă 
jn finalul primelor 43 de 
minute, meritul revine doar 
excelentului Cavai, ale că
rui reflexe au funcționat 
ca mecanismul unui ceas

este din nou la post (min. să părăsească terenul. Am
43). Jocul se desfășoară reținut intervențiile inspi-
din nou în careul oaspeți- rate ale lui I. Gabriel, ca-
lor, șutul lui Giuehici în- 
tîlnind bara porții lui A- 
leXă. (min. 44), In ultimul 
minut al reprizei Sălăgean 

c reușește să respingă
Nicșa, Gabor. capul mingea șutată
?:.1 . ternic de Văetuș.

La reluarea jocului, 
pă îndrumările celor 
antrenori, Libardi și Ton- 
ca, fotbaliștii echipei gaz
de par .să-și fi revenit. Du
pă o perioadă de 3—4 mi
nute în care joqul s-a des-

de mare precizie, respin- 
gînd in extremis mingile 
șutate de ■ 1
Văetuș și Klein. Puține au 
fost intervențiile tânărului 
portar Alexa, de remarcat 
fiind doar șuturile fără 
grad de periculozitate ale 
lui Stoichiță (min. 12), Mi
culescu (min, 6 și 31). Stoi
că (min. 39), Atacantul Jiu-

JIUL PETROȘANI • CORVINUL 
HUNEDOARA 1-0 (0—0)

FOTBAL, DIVIZIA C

Metalul Copșa Mică - 
Minerul Știința- 

Vulcan 2-2 (0—2)
„Minerul**, jucînd în de

plasare cu Metalul * Copșa 
Mică, a convins și de aceas
tă dată pe inflăcărații săi 
suporteri că este o echipă 
cu ambiții. In min. 14, Cl'.i- 
rițoiu mărcheăză printr-un 

35
o 

lui 
bara, 
Pos- 

cu 
pen-

șut surprinzător de la 
m. Urmează in min. 26 
execuție frumoasă a 
Faur, care lovește 
mingea urmărită de 
telnicu este reluată 
capul în plasă și 2— 0 
tru mineri.

Repriza a doua se 
racțerizează printr-un 
dur, unde gazdele abundă 
în faulturi. Arbitrul lasă 
jocul liber și in min. 59 
Nicolae de la gazde, dintr-o 
vizibilă poziție de ofsaid, 
reduce din handicap. In 
min. 72 Topor de la Mine
rii! driblează portarul și 
înscrie, d'ar golul este a- 
pulat pe motiv imaginar..; 
a ătihs mingea cu mîna, ; 
Urmează o- greșeală a lui 
Polgar și gazdele egaleazaj 
prin Cirdei,. S-au remarcat ; 
Dlteanu, cei mai bun de 
pe teren, Frățilă și ZIate. i 
ÎLa juniori 1—0 pentru Mi-

. aerul Știința Vulcan, priri ; 
golul iui Stoică,

A arbitraț cu scăpări, 
îneepind cu repriza a doua 
Simion Sorin din Sinaia.
(T. Vulcan)

ca- 
joc

șsti! Cupa
încă de vineri seara ca

bana „Straja** Lupeni a 
fost arhiplină. Schiori re. 
prezentînd toate asociați
ile sportivo din Valea Jiu
lui și din Deva, tineri și 
vîrstnici au ținut să fie

cu 
. pu-

du- 
doi

fășurat la mijlocul terenu
lui, Sălăgean interceptează 
o pasă din zona liniei tile- 
Civile, hvm: .uv ivi w 
pare în cale, inclusiv

iui, Giuehici, despre care 
nu demult se vorbea în 
termeni elogioși, a evoluat 
sîmbătă „ca o vedetă obo
sită** cum afirma unul din 
suporterii din tribune. Cu portarul Alexa Ieșit 
cîteva minute înainte de 
pauză, jocul cunoaște o 
animare de moment, timp 
în care1 mai multe ocazii 
de a înscrie ap fost irosite 
succesiv în fața ambelor

diene, trece de tot ce-i a- 
pare în cale, inclusiv de 
portarul Alexa ieșit la 
blocaj șl șutează dintr-un 
unghi dificilîn coltul drept 
al porții echipei oaspete 
(min. 49). Tocmai eînd ne 
așteptam la o limpezire a 
jocului in favoarea Jiului,

porți: Neagu primește o Giuehici ratează penaltyul 
centrare de pe extrema 
stingă, dar trimite balonul 
eu capul peste poartă (min.
41), Gabor inițiază o ac- teles faultul grosolan al lui 
țiune pe cont propriu, șu
tează puternic dar Cavai

acordat in urma unui henț 
comis în careu de către 
Klein (min. 60). Nu am în

reținut intervențiile inspi

re a luat locul lui AÎexa, 
la șuturile lui Stoică, Stoi- 
chiță și Sălăgean.
: Către finalul meciului, 
Corvinul slăbește ritmul 
jocului resimțind . 

numeroasele faulturi comise 
și de oaspeți și de gazde, 
care puteau da dovadă de 
mai multă sportivitate, fair- 
play, cu atît mai mult cu 
cit sînt din același județ. 
In concluzie, putem spune 
că am cîșțigat un meci în 
care nu ne-am dovedit su
perioritatea, Impunîndu-ne 
mai mult prin forță și nu 
prin tehnică cum ar fi 
trebuit. ;

Arbitrul Nicolae Geor
gescu din București. a 
condus corect și autoritar 
echipele : JIUL: Cavai. P. 
Grigore, Văsiliu. Rusu, Mi
culescu. Neagu (min. 47 
Varga), Stoica, Giuehici. 
Șumulanseh’i, Ștoichiță, Să
lăgean (inin. 84 Vînătoru) :• 
CORVINUL: Alexa (min. 
60, 1. Gabriel), Rednic, Gă- 
lan, Dubinciuc, Bogdan. 
Oneu. Nicșa (min. 85. An
done). Kiein. Lueescu, Ga
bor, Văetuș.

Șt. NEMRCSEK

parca

LUPTE LIBERE

s-au calificat 
finale

aceas. 
Vasile 
Petro- 
startul 

’ bine

Sportivii noștri 
pentru

Și de dattl 
ta antrenorul 
Făgaș de la C.S.Ș. 
șani și-a aliniat la 
competiției sportivi
pregătiți, reale talente ale 
disciplinei celor curajoși 
și puternici, Stimulați de 
faptul că printre ei se a- 
flau campionii de anul 
trecut, Grigore Mereuță și 
Viorel Cîrcel, copiii noștri 
au început foarte bine 
concursul, Marius Văcă- 
reanu, categoria 34 kg, cîș- 
tigă locul I în toate me
ciurile cu victorii prin țuș. , 
Fratele lui mai mic Florin 
Văcăream), 32 kg., eîstigă 
— nu fără emoții — sefiâ.. 
dar pierde în finala mare 
mulțumindu-șe cu locul 
II. Tot pe locul II se cla
sează și Costel Vasiloancă 
categoria 50 kg., pierzînd 
cite un meci in serie. Ga
briel Tigăieru categ. 38 kg. 
și Doru Cătineanu 44 kg, 
cîștigînd finala mare ocu-

pă locul III cu drept de 
participare la finale. Du
minică s-au desfășurat fi-* 
palele pentru copii mari, 
Trecînd la o categorie su
perioară de Vîrstă Viorel 
Cîrcel, categ. 36 kg și Grf- 
gore Mereuță. 48 kg, deși 
au luptat foarte bine 
ocupat doar locul II. 
aceeași poziție se clasează 
Sorin Ciobanu, categ. 72 
kg.. Ion Suigam, categoria 
62 kg și Claudiu luga, ca
teg +7^ kg, ocupă locul IU.

Nici petrilenii de la A.S, 
, Jiul, antrenați de Ion Cor- 

bei, nu s-au lăsat mai pre
jos, calificîhdu-se • pentru 
finale la copii mici, Daniel 
Iuțalin, Vasile Boda și Ha- 

• ralambie Voichițoin, iar la 
copii mari loan Doros, ca
tegoria 36, kg., locul I. Ro
meo Săpînțan, categoria 40 
kg, locul I și Nicușor Mar- 
maliuc categoria 44 kg. lo
cul II.

Lieă FĂGAȘ

au 
pe

REZULTATE: Chimia
Rm. Vîlcea •— F.C. Baia
Mare 2—1 ; Univ. Craiova
— „U" Cluj.Napoca <—0, țese
S.C. Bacău — F.C.M. Ga
lați 2—0, F.C. Olt — Poli Brașov — Poli Timișoara

Tg. Mureș; F.C, Olt 
-1-1; F.C. Baia Mare

lași 3—0, Progresul Vulcan 2--0.
CLASA M E N T l L

1. Univ. Craiova 22 15 2 5 42—15 32
2. Dinamo 22 13 3 6 38—19 29
3. F.C. Argeș 22 12 2 8 *36—23 26
4. F.C.M.' Brașov 22 -ÎLL* 7 29—21
5. „U'‘ Cluj-Napota *22 11.2 9 30—31 24
6. Chimia Rm. Vîlcea 22 îl 2 9 34—40 24
7. Steaua 22 9 5 8 34—27 23

‘ 8. S.C Bacău 22 9 5 8 32—30 23
- 9. Poli. Timișoara 22 10 2 10 22—26 22

10. CORVINUL 22 9 3 10 37—31 21
11. JIUL 22 10 1 11 Bir—30 21
12. Progresul Vulca.i 22 8 5 9 29—36 21
13. Poli. Iași 22 8 3 11 31—32 19
14. F.C. Olt 22 7 5 10 25—32 19
15. A.S.A. Te. Mureș 22 8 3 11 32—43 19
16. Sportul studențesc 22 8 2 12 22-31 18
17. F.C. Baia Mare 22 .7-2 13 25—37 W
18. F.C.M. Galați 22 5 3 14 26—48 13
ETAPA VIITOARE: , Vîlcea ; .Steaua -r- A.S,A

■— Dinamo 1—1;. F.C. 
■Argeș — A.S. A.. Tg. Mu
reș 2—0; Sportul studen-

Steaua 0—2 ; Jiul
— Corvinul 1—0 ; F.C.M.

Miculescu asupra lui Ale
xa care de fapt a și trebuit

Fază din meciul de folba) Jiul — Corvinul Hu nedoara. Portarul I. Ga
briel intervine inspirat și boxează o minge șutată deStoichiță.

Foto : Cristian ȘTEFAN

F.C.M. Galați - Pro. j£î; „„„ „
?S/B«șov°ryciuȚ ££ 

Napoca — Dinamo; S.C. studențesc 
Bacău — Chimia Rm.

Poli Timișoara ; Sportul 
; —, Univ. Cra-

iova.

Minerul lupeni

■■■i
/■/ ■

at.
a

prezenți la întrecerile pri
lejuite de tradiționala Cu
pă Minerul. Timp de do
uă zile, sîmbătă 28 și du. 
minieă 20 martie, pîrtiile 
de schi din jurul cabanei 
„Straja" au cunoscut 
inosfera sărbătorească 
marilor competiții.

în prima zi, de la ora
8, s-au desfășurat probele 
de schi-fond de 3 km pen
tru fete și 5 km pentru bă
ieți. Pe primele trei locuri 
s-au situat următorii con. 
curenți, CATEGORIA 11— 
16 ANI, fete, locul I, La
risa lane, C.S. Pionierul 
Lupeni, II, Nicoleta Maier, 
Minerul Lupeni, III, Cori
na Chis, C.S.P. Băieți, locul 
i Daniel Andone, Minerul 
Lupeni, II Constantin Să- 

■ mărtineanu, C.S.P. CATE
GORIA 21—30 ANI, locul 
1 Zoltan Ușurelu, Minerul 
Lupeni, II Constantin Fo. 
dor, Minerul Uricani. CA
TEGORIA 31—11 ANI, lo
cul I, Iosif Peter, Minerul 
Lupeni. CATEGORIA 51— 
60 ANI, locul I, Gheorghe 
Lupaș, Minerul Lupeni. II 
Alexandru Fodor, Minerul 
Uricani. III Andrei Anger, 
Parîngul Petroșani. Tot 

t sîmbătă. de ia ora , 14 s-a

Primele întilnui -ale e- 
chipei de. tenis de masă a 
C.S.lS. Petroșani, după Pro- 
movareiu în divizia A. con- 
firmă forma ei •satisfăcă
toare. După primul turneu 
de sală, eăre a avut loe 
la Arad, ‘aehipș S.S. Petro- 
«ant- a, ocupat locul 6 în 
clasamentul -generai. Amă
nunte. cu privire la acest 
țșrijteu ne-a furnizat . ieri, 
fa redacție Marius Rozcn-

feld, antrenorul echipe). Rodica Vasian «-au . com- 
„In cadrul turneului de la portat bine, invingîgd eu 
Arad au participat 14 e- 5—3 pe Progresul ' Bucu- 

___ rești, 5—O pe C.S.S., I Bu
curești, 3—-2 pe înfrățirea 
Tg. Mureș, 5—3 pe Gloria 
Buzău și C.S..S. Rîmnieu 

___ Vflcea. Considerăm pă am' 
realizat un start bun ocu- 

Re- pînd locul 6“.
.— Următoarea etapă va a- ¥

lldifco yea loc la Tg. Mureș in zi-
, .1 Iele de 11 și 12 aprilie a.c.

Tenis de mosâ, 
divizia A

chipe divizionare A. 
prezentantele noastre Da
niela Pădurăru. !.... 
Gydngyiisy, Ana Mărcuș și

II Grigore Tarău, Minerul 
Lupeni. CATEGORIA 20— 
30 ANI, fete, I Gabrielă 
Pică, Parîngul, II Rozalia 
Ecsel, Parîngul, III Caro- 

. -lina Humport, Voința De
va ; băieți, I Alexandru , 
Csiki, Paîîngul, II Ștefan 
Petru-an, Parîngul, III 
Alexandru Kadar, Minerul 
Lupeni. CATEGORIA 31— 
40 ANI, fete, I Virginia 
M. Băieți, I Florian Ma
rinescu, II Dumitru Bîrli-

o competiție de mare popularitate
I Daniel Toth; Parîngul,' III Simion 

Cioflica, Minerul Lupeni.
CATEGORIA PESTE 60 
DE ANI, locul I, Frandisc 
Edelin. Parîngul.

în cea de-a doua zi a 
întrecerilor, duminică di- 
mineața au avut loc .proba 
de schi alpin, slalom spe
cial pe 44 de porți, cu un 
traseu de mare dificultate, , 
Iată rezultatele. CATEGO. di»< în Gheorghe Gngoraș. 
RIA 5—(i ANI, fete. I CATEGORIA 41—45 ANI,
Narcisa Dvorac, II Ecate- Femei, I Elena Bărăian.
rina Dinicu, ambele de la Bărbați, ț Ioan On, II 

Anton Bacu, III Adrian 
Napău, 46—50 ANI. femei; 
I Terezia Kato ț; Bărbați, 
I losif Zlăgneanu, II Ște
fan Szdke, III losif Gaș- . 
par. CATEG. 51—60 ANI,
I Adalbert Kato, II Che- 
lemen Luca, III 
Toth CATEGORIA 
6o ANI, I Francisc
II Ioan Munteahu.

în clasamentul 
pe echipe Minerul 
a ocupat locul I, fiind ur
mată de A.S. Parîngul -Pe
troșani.

Cîștigătorilor le-au fost 
oferite diplome, medalii și 

" c-upe, pe categorii.

Viorel STRAUȚ

desfățurat proba de ștafe
tă mixtă pe 3X5 km. Lo
cul I a fost cîștigat de e- 
chipa Minerul Lupeni for
mată din Iosif Peter, Ni
coleta Maier și Zoltan. U- 
șurelu, II echipd Minerul, 
Uricani, III eciiipa clubului 
sportiv Pionierul Lupeni.

De la ora 16 s-au des
fășurat, în aceeași ‘zi, în
trecerile la proba de sla. 
lom uriaș. Datorită timpu
lui frumos, cu cer senin și 
zăpadă excelentă, proba de 
slalom uriaș a fost spec
taculoasă. Dar iată rezul
tatele înregislrate : CATE. 
GORIA 6—10 ANI, fete, 
locul I Cleopatra lonescu, 
C.S. Pionierul, băieți, locui 
I, Alexandru Acs II, Vo. 
ința Petroșani, II Gabriel 
Polgar, C.S. Pionierul Lu
peni, III Cosmin Nicula, , ..
•C.S. Pionierul Lupeni. CA- On, Minerul Lupeni,
TEGORIA 11—15 ANI. fe
te, locul I Cristina Ciortan, 
I.C.P.M.C. Petroșani, II, 
Tiberica Rad, Minerul Lu
peni, III Camelia Szigvar- 
to, C.S. Pionierul, băieți, 
locul I Edmund Iosa, Mi
nerul Lupeni, - II Răzvan 
Marica, Parîngul Petroșani, 
III Cristian Iosa, Minerul 
Lupeni. CATEGORIA 15—

20 ANI, băieți,
Cosma, Minerul Lupeni, li 
Viorel Morariu,-Voința De
va. CATEGORIA 21-30 
ANI, fete, locui I Gabri
ela Pică, Parîngul, II 
Rozalia Ecselcy. Parîngul, 
Ill Carolina Humport, Vo
ința Deva. Băieți, I, Mihai 

• Cioantă, Minerul Lupeni, 
II'Doru Mureșan. I.C.P.M.C.,

III losif Huda, Minei ul 
Lupeni. CATEGORIA 31— 
40 ANI, fete, locul I Vir. 
ginia M., Parîngul ; bă
ieți, I Dumitru Birlida 
Parîngul, II Corne) Grigo- 
raș, Utilajul Petroșani. lo
sif Schict, Minerul Lupeni 
CATEGORIA 41—45 ANI 
fete, locul I Elena Bărăian 
Minerul Lupeni, II Tere
zia Kato, Minerul Lupeni; 
băieți, I Alexandru Acs, 
Voința Petroșani, II loan 

_ ni 
Ernest Czimbalmoș, Mine
rul Vulcan. CATEGORIA 
46—50 ANI, bărbați, losif 
Zlăgneanu, Minerul Ani. 
noasa, II Ștefan 
Constructorul minier 
troșani, 
Minerul
GORIA 
bați, 1 
Minerul

C.S. Pionierul. Băieți, I, 
Laurențiu Blăjan, II Ma
rius Polgar de la C.S. Pio. ‘ 
nierul. CATEGORIA 6—10 
ANI, fete, I Cleopatra Io- 
nescu, C.S, Pionierul. Bă
ieți, I Sandei Radu, C.S. 
Pionierul, II Alexandru 
Acs, Voința Petroșani, III 
Gabriel Nagy, C.S, Pioni, 
crul. CATEGORIA 11—15 
ANI, fete, I Cristina Fii. 
dan. C.S. Pionierul, II Da
niela Ciortan, I.C.P.M.C., 
III Angelica Vraja, Mine, 
rul Lupeni. Băieți, I Răz- 
van Marica, Parîngul, II 
Edmund Iosa, III Cristian 
Iosa, ambii de la Minerul 
Lupeni. CATEGORIA 16— 
20 ANI, băieți, 1 Daniel 

Lupeni.

Szdke.
Pe- 

III Ioan Moraru 
Uricani. CATE. 
51—60 ANI, băr. 
Adalbert Kato, 
Lupeni. IT Zoltan Cosma, Minerul

Zoltan
PESTE
Edelin,

gOneral
Lupeni
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ACTUALITATEA ÎN LU/HE
Apelul Conferinței mondiale pentru 

reunificarea independentă și pașnică 
a Careii

ALGER 30 (Agerpres). 
Cea de-a treia Conferință 
pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a Co
reii, și-a încheiat lucrările 
sub semnul unei largi și 
puternice solidarități in
ternaționale cu lupta dreap
tă a poporului coreean 
pentru reunificarea patriei 
sale.

In încheierea lucrărilor 
conferinței a fost adoptat 
un Apel, adresat popoare
lor din întreaga lume, care 
subliniază că reunificarea 
independentă și pașnică a 
Coreii, este o cerință a 
păcii și a exercitării de 
către poporul Coreean a

Declarația ministrului angolez 
al afacerilor externe

ale Organizației poporului 
din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) pe teritoriul an
golez, întreprinde atacuri 
asupra obiectivelor econo
mice situate în provinciile 
din sudul țării, cum ar 1’i 
unități de producție indus
trială, centre agricole si 
poduri rutiere sau de cale 
ferată. Astfel de acțiuni 
ilegale, a spus el, urmăresc 
să destabilizeze situația din 
țară, să determine guver
nul angolez să-și schimbe 
atitudinea politică față de 
SWAPO. Dar ajutorul a- 
cordat Organizației popo
rului namibian reprezintă 
o datorie internaționalistă 
a Angolei. a arătat minis
trul.

LUANDA <30 (Agerpres). 
Intr-o conferință de presă 
desfășurată, duminică, la 
Luanda, ministrul angolez 
al afacerilor externe. Paulo 
Jorge, a declarat că gu
vernul țării sale este deo
sebit de îngrijorat de ac
tele agresive repetate co
mise de regimul minoritar 
sud-african. Ministrul an
golez a arătat că Africa de 
Sud sporește numărul ac
țiunilor agresive ale unită
ților militare sau al zboru
rilor avioanelor de recu
noaștere, încâlcind suvera
nitatea Angolei.

Paulo Jorge a afirmat 
că, după cum o dovedesc 
faptele, regimul de Ia Pre
toria, sub pretextul exis-

„ȚTNTND seama de agra
varea problemelor sociat- 
economice în lume, de 
creșterea inflației, stagna
rea economici, pauperiza
rea maselor populare, și, 
concomitent, de accelera
rea continuă a cursei înar
mărilor, problemele dez
voltării economice și ale 
salvgardării păcii pe pă- 
mînt capătă o însemnătate 
deosebită. Trebuie să a- 
doptăm măsuri serioase 
și neîntârziate pentru re
zolvarea problemelor cu 
care sîntem confruntați" 
— a declarat președintele 
Mexicului, Jose Lopez Por
tillo.

MARELE oraș Frankfurt 
pe Main deține. în R.F.G., 
tristul record al criminali
tății. Zilnic în metropola 
de pe Main se produc a- 
proximativ 300 de furturi, 
jafuri, spargeri la bănci 
etc. După cum a făcut cu
noscut șeful politiei loca
le. în 1980 în Frankfurt pe 
Main au fost înregistrate 
peste 103 000 de delicte, ce
ea ce reprezintă eu 14.5 la ••••••••••••••••••••••••••••• «,<•••• • • •••••••«••••••• • • • « •

dreptului său inalienabil la 
unitate națională.

In document se aprecia
ză că propunerea tovară
șului Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Core
ene, privind crearea Re
publicii Confederate De
mocrate Koryo, care ar
face să coexiste două 
sisteme socio-economice 
diferite în cadrul aceluiași 
stat neutru, independent și 
nealiniat, reprezintă o con
tribuție pozitivă și realistă 
pentru perspectivele reuni- 
ficării și pentru pace.

sută mai mult decît în a- 
nul precedent. Deosebit de 
îngrijorător — apreciază a- 
ceeași sursă — este faptul 
că 60 la sută din delicte 
rămîn neelucidate. In a- 
ceste condiții, poliția loca
lă îi sfătuiește pă cetățenii 
orașului să evite a ieși 
seara din casă.

IN REPUBLICA Irlanda 
s-a înregistrat anul trecut 
cea mai puternică „explo
zie'4 a prețurilor. Potrivit 
unui comunicat al Oficiu
lui central de satistică, în 
ultimele 12 luni prețurile 
la energie electrică și pro
duse petroliere au crescut 
cu 32 Ia sută, tarifele pen
tru transportul în comun 
— cu 22 Ia sută, prețurile 
la produsele industriale — 
cu 20 la sută, iar la cele 
alimentare — cu 14 la sută. 
Concomitent, a crescut nu

Din țările
SOFIA (Agerpres). In 

cincinalul 1981—1985, in 
industria construcțiilor și 
materialelor de construcție 
din R.P. Bulgaria vor fi 
date în folosință fonduri 
fixe în valoare de peste 
1,1 miliarde leva. Aproape 
70 la sută din aceste mij
loace vor fi folosite pentru 
lucrări' de modernizare și 
reconstrucție, înfăptuite 
pe calea aplicării în pro
ducție a celor mai noi cu
ceriri tehnico-științifice. Se 
prevede ridicarea conside
rabilă a productivității 
muncii, precum și dimi
nuarea consumurilor de 
materiale și energie.★

MOSCOVA (Agerpres). 
Colectivul uzinei „Atom- 
maș" din Volgodonsk, 
R.S.F.S. Rusă, ’ a încheiat 
lucrările de sudură și de 
prelucrare mecanică la pri
mul corp al unui reactor 
atomic de 1 000 000 kW. 
Marea întreprindere sovie
tică a început astfel pro
ducția în serie a echipa
mentelor pentru centrele 
atomoelectrice.

In actualul cincinal — 
1981.1985 — în Uniunea 
Sovietică vor fi date în 
exploatare capacități ato- 
moenergetice însumind 24 
—25 milioane kW. In rea
lizarea acestui obiectiv de 
mare însemnătate economi
că un rol important va re
veni uzinei „Atomma.ș".★

BELGRAD (Agerpres). 
Combinatul „Novi Dorn" 
din Debeleacea (Voivodina) 
a început să producă bri
chete din rumeguș. Prelu
crarea acestui reziduu pro
venit din fabricarea mobi
lei aduce întreprinderii în
semnate venituri. Anual.

mărul șomerilor, care re
prezintă in prezent peste 
11 la sută din populația 
activă.

UN NUMĂR da 25 de 
comuniști japonezi au fost 
aleși în organele locale ale 
puterii de stat din două 
municipalități și 14 locali
tăți rurale, în alegerile de 
duminică. In prezent, P.C. 
Japonez are în diferite or
gane ale puterii locale de 
stat peste 3500 de repre
zentanți aleși.

PREȘEDINTELE Italiei, 
Alessandro Pertini, și a 
încheiat vizita oficială în
treprinsă în Mexic la invi
tația președintelui Jose Lo
pez Portillo. După cum re
levă agenția italiană ANSA, 
cu prilejul vizitei au fost 
semnate două acorduri de 
cooperare tehnică și un 
acord pentru deschiderea 
unei linii de credit de 500 
milioane de dolari, care va 
fi utilizat de partea mexi
cană pentru cumpărarea de 
instalații și mașini de pe 
piața italiană.

socialiste
fabrica livrează termocen
tralelor 5000 tone brichete. 
Un kilogram de rumeguș 
brichetat degajă la ardere 
tot atîta căldură cît două 
kilograme de petrol.★

PRAGA (Agerpres). In 
localitatea Radotin, situată 
la sud de capitala ceho
slovacă se va construi un 
nou port la Vltava. Portul, 
a cărei construcție se . va 
încheia în 1982, va dispu
ne de 20 puncfe de acos
tare unde vor fi amplasate 
15 macarale portuare. Noul 
port este destinat descon
gestionării capitalei de 
pro blemele legate de ■ ope
rațiunile portuare.

dr _
SOFIA (Agerpres), In 

perioada noului plan cinci
nal al R.P. Bulgaria (1981 
—1985) se va acționa în 
direcția înnoirii parcului 
de mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor. O a- 
tenție deosebită se va a- 
corda ridicării continue a 
nivelului tehnic al acestor 
utilaje, prin utilizarea de 
microprocesoare, prin t- 
chiparea lor cu instrumen
te și dispozitive ce permit 
ridicarea ' productivității 
muncii. La sfîrșitul perioa
dei de plan, în întreprin
derile din Bulgaria vor 
funcționa 1600 de mașini- 
unelte cu comandă-program 
numerică. Cu ajutorul lor. 
se vor putea prelucra pes
te 30 la sută din piesete 
realizate în industria cons
tructoare de mașini. In 
același timp, va spori nu
mărul roboților industriali.

In perioada 1976—1980. 
producția de mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor 
a crescut în Bulgaria cu 
40 la sută în comparație eu 
1975.

Comunicat comun 
aigero-malian

BAMAKO 30 (Agerpres). 
Comunicatul comun publi
cat la Bamako la in. bo
ierea vizitei președintelui 
Algeriei, Bendjedid Chadli, 
și a convorbirilor avute 
cu șeful statului malian, 
Moussa Traore, relevă, în-, 
tre altele, că cele două 
părți și-au exprimat spriji
nul față de lupta poporului 
namibian sub conducerea 
SWAPO împotrivă asupri
rii străine și pentru inde
pendență. Totodată, cele 
două țări condamnă cu ho- 
tărîre actele agresive ale 
regimului de la Pretoria 
îndreptate împotriva țări
lor africane vecine.

Comunicatul face cunos
cut, de asemenea, că Al
geria și Mali se pronunță 
pentru urgentarea acțiuni
lor îndreptate spre edifi
carea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

i

i
i

FILME
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie: Moscova nu 
crede în lacrimi. 1—II ; 
Republica: Privighetaa. 
rea ; Unirea: Infernul 
din zgîrie nori, I—II. _

LONEA : încă o dată 
la Veneția.

ANINOASA: Un os
tatic în plus.

VULCAN — Luceafă. 
rul: Taina orașului ;

LUPENI — Cultural: 
Toate fetele melc ; Muu. 
pitoresc : Alarmă in 
nori.

TV
9,00 Ora de matemati

că (consultații).
10,00 Bacalaureat ’81 

(consultații pentru 
clasa a Xll-a). 
Matematică, fizică.

11,00 Prietenii noștri 
pionierii (învăță- 
mînt preșcolar).

11,15 Film serial : „Da
llas". Reluarea epi
sodului I.

12,05'Călătorie în Uni
vers. Serial știin
țific. Reluarea epi
sodului 12.

13,05 Telex.
16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală. Baca

Unitatea de mecanizare transpnrturi 
și construcții forestiere Deva 
încadrează imediat pentru coloana Iscrani 

următorul personal muncitor:
— un strungar categoria 3—6
— un sudor categoria 3—6
— doi șoferi.
încadrarea conform Legii 12/1971. 
Formele de încadrare se fac la sediul co

loanei.

Mica publicitate
VIND apartament 3 ca

mere confort sporit Alba 
Iulia, strada Cloșca, nr. 5, 
telefon 22246, după ora 17. 
(298)

VIND Dacia 1300 L. In
formații strada Indepen
denței bloc 24, rp. 5. Petro
șani. (297)

VIND material garaj 
complet. Adresați Vulcan, 
bulevardul Victoriei. blo
cul 1 A, sc. I, ap. 2,

SCHIMB apartament 
doua camere Petroșani, 
strada Aviatorilor bloc 54. 
sc. VI, ap. 71 cu similar 
pe strada Independenței 
Petroșani. (289)

BULIGA Eiisabeța din 
Petroșani mulțumește co
legilor de muncă de la Fa
brica de mobilă Petrila 

laureat *81 : Chi
mie — rezolvări 
de probleme.

16,30 Curs de limbă en'- 
gleză.

16.50 Atlas geografic,
17.10 Tragerea de amor

tizare ADAS.
17,20 Clubul tineretului.
18,00 P.C.R. — spirit 

revoluționar, gîn- 
dire creatoare.
1. Clasa munci
toare, clasă con
ducătoare a socie
tății noastre.

18.25 Almanah pionie
resc.

18.50 1001 do seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 în întâmpinarea 

Congresului Uniu
nii Generale a 
Sindicatelor. în
trecerea socialistă 
la cotele noii ca
lități.

20.10 File de cronică re- î
voluționară în dra
maturgia româ
nească. „Să um
plem pămînlul cu 
visuri" de Dan
Tărchilă.

22,00 Partidului erou — 
cî ni ui inimilor 
noastre. Emisiune 
muzical-literară.

22,20 Telejurnal.

pentru gestul de omenie 
de care au dat dovadă do- 
nînd sîngele care i-a sal
vat viata.

PIERDUT bidon plastic 
în fața complexului Her
mes Petroșani. Adresa- 
ț.i-vă telefon 42596.

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Nedeleu 
Nicușor, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (290)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Timofi 
loan, eliberată de prepara- 
ția .Lupeni. Se declară nulă. 
(293)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kalos 
Gheorghe, eliberată de
I.P.C.V.J. Petroșani. Se 
declară nulă. (296)

„Război comercial ? “
Oficialitățile japoneze se 

tem că Europa occidentală 
va ridica bariere protecțio- 
niste împotriva unei largi 
game de exporturi japone
ze, dacă guvernul nipon 
cedează presiunilor Wa
shingtonului și reduce li
vrările de automobile că
tre Statele Unite, relatea
ză, într-o corespondentă 
din Tokio, agenția Reutar. 
Japonezii, se spune în con
tinuare, „se simt prinși în
tre solicitările concurente 
ale Pieței comune și S.U.A. 
de a limita exporturile au
to și încearcă să găsească 
o cale de a se strecura 
printre ele'*.

Experții japonezi apre
ciază că orice reducere a 
exporturilor de automobile

în S.U.A., care în 1980 au 
crescut cu 16,9 la sută, nu 
poate să ducă decît la pre
siuni înverșunate pentru o 
diminuare similară și a 
livrărilor spre CEE, care a-

pînă în ultimul moment.
In ceea ce privește pozi

ția S.U.A.. așa cum este 
ea văzută de coresponden
tul' englez, „Washingtonul 
emite, în legătură, cu dis

Notă externă
nul trecut au sporit cu 20.8 
la sută. Confruntat cu a- 
ceastâ dilemă, guvernul de 
la Tokio, anticipează co
respondentul agenției Reu
ter, va afirma că are nevo
ie să se sfătuiască cu pa
tronatul industriei auto, a- 
mînîndu-și răspunsul la 
presiunile partenerilor săi

puta automobilistică, sem
nale contradictorii, reflec
tând probabil opiniile di
ferite din cadrul guvernu
lui american". La începu
tul săptămînii. surse ~ gu
vernamentale din S.U.A. 
dezvăluiau' că președintele 
Reagah hotărîse să nu im
pună restricții la importu

rile de automobile nipone 
și să ceară, în schimb, ca 
guvernul de .la T.kio să 
adopte piasuri legale pen
tru limitarea acestor li
vrări. Intre timp, însă, 
președintele a decis să nu 
facă presiuni asupra 
părții nipone, pentru a o 
constrînge să-și reducă 
exporturile. în speranța 
că Japonia însăși va lua 
voluntar măsuri pentru a 
le diminua.

Aceasta, remarcă agenția 
Reuter, pentru că guvernul 
american „vrea să acțione
ze cu precauție în încerca
rea sa de a obține o redu
cere fără să împingă S.U.A. 
și pe partenerii săi econo
mici într-un război comer
cial".

Constantin BADEA

INS'riTUTUL de mine Petroșani anunță că în 
ziua de sinibâtă, 11 aprilie 1981, ora 11 îi(,Aula ins
titutului are loc susținerea publică a lezei de docto
rat intitulată „CONTRIBUȚII LA TELECOMANDA 
Șl TEI.ECON-TROLUL IN INDUSTRIA MINIERA” 
redactată de ing. Vasile isac.

Tez« este depusă spre consultare la biblioteca 
institutului.

DECESE

FAMILIA și rudele apropiate anunță cil nemărgi
nită durere dispariția fulgerătoare la numai 26 de ani 
a scumpei lor

MARIA UNGUREANU.
Lacrimi fierbinți îi vor însoți veșnic amintirea de 

neșters din inimile noastre.
Inmormîntarea va avea loc azi ora 14 din strada 

7 Noiembrie, Lupeni. (294)

COLECTIVUL I.M. Paroșeni, colegii de muncă 
anunță cu adincă durere dispariția celei care a fost 
colegă

sing. MARIA UNGUREANU.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (295)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșani, ștr. Republicii ai. 9U, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2404 (secții). lU'ARULi Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67.


