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I.M, Lupeni

ÎMBUNĂTĂȚIREA transportului 
cale de optimizare a structurii 

efectivelor, de creștere a producției 
de cărbune

Pînă la punerea în 
funcțiune a noului puț 
principal cu schip — care 
va reprezenta la finele ac
tualului cincinal cea mai 
mare capacitate de extrac
ție pe verticală a Văii 
Jiului— nivelul sarcinilor 
la producția fizică de căr
bune la I.M. Lupeni a fost 
și rămîne condiționat de 
capacitatea de extracție a 
puțurilor existente. Ca 
urmare, criteriul esențial 
care a stat la baza stabili-

LA I.M, VULCAN

Realizări sporite 
in abataje

Mobilizare» exempla
ră de care au dat do
vadă colectivele sectoa
relor I, V și II de la 
mina Vulcan se concre
tizează în depășirea 
producției de cărbune 
în această lună cu 411 
tone, 219 tone și, res
pectiv, 53 tone de căr
bune. Rezultatele obți
nute de colectivele a- 
mintite se datoresc u- 
nei mai bune organi
zări a producției și a 
muncii, a respectării 
timpului de lucru și 
întăririi disciplinei de 
producție. Drept urma
re, a sporit rodnicia 
muncii ih abatajele sec
toarelor unde în frun- 
lea întrecerii pentru 
mai mult cărbune se 
situează formațiile con
duse de minerii Mihai 
Neștian, Ștefan Gantz, 
din sectorul I, Ioan 
Bud și Parasca Ciures- 
cu de la sectorul V.

Plusurile de cărbune 
obținute de aceste for
mații ■— între 90 și 120 
tone de cărbune — de
notă că și în această 
lună brigăzile de mi
neri acționează intens 
pentru creșterea conti
nuă a producției de 
cărbune.

f Douăzeci de ani ț

De cînd îl cunoaștem 
pe șeful de brigadă 
Gheorghe Opreanu de la 
I.M. Dîlja îl știm pasi
onat de munca lui. O a- 
firmație mai veche a sa, 
„de la mină vreau să ies 
la pensie", e pe cale de 
a se realiza, mai are 
un an de minerit. L-am 
căutat să stăm de vorbă. 
L-am găsit nemulțumit.

— Brigada noastră, re
lata Gheorghe Opreanu, 
se compune acum din 26 
de ortaci și lucrăm in 
stratul 3 de la orizontul 
400, intr-un abataj ca
meră de 3/3, cu pușcare 
și armare în lemn... -.

— Știm că în luna 
ianuarie ați depășit pla
nul cu 500 de tone,1 iar 
în februarie cu 200 de 
tone, înscriind și o eco- 
n»mie .de 20 mc de lemn 
din
că în lunile martie

răpiri. Cum se face—.
și (Continuare in pag. a 2-a)

rii creșterilor de producție 
din ultimii ani a fo6t cel 
al capacității de trans
port pe verticală și orizon
tală. Și se poate aprecia 
că această importantă re
zervă potențială de pro
ducție a fost intens valori
ficată. ' . :

Preocupările susținute 
de optimizare a transpor
tului s-au soldat, în ulti
mii trei ani de pildă, cu 
schimbarea continuă , a ra
portului personal direct 
productiv — personal de 
servire, evident în favoa
rea celui dinții. Iată ce ne 
spunea, în sprijinul acestei 
afirmații, șeful sectorului 
transport al I.M. Lupeni, 
Mircea Suba:

— Limitarea capacității 
minei de posibilitățile e- 
xistente de extracție pe 
verticală — cele trei pu
țuri de care dispunem 
deocamdată — ne-a obligat

ltealizînd un plus de 2500 tone de cărbune peste sarcinile de plan ale lunii 
mai, brigada condusă de minerul Nicolae Andrașic de la sectorul II al minei 
Paroșeni se situează in fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune. In ima
gine minerii Dragoș Miron, Nicu Bînă și Dumitru Ungureanu din cadrul acestei 
harnice brigăzi. Foto: Șt. NEMECSEK

 z-.

aprilie ați rămas sub / 
plan ? '

— De 19 ani încoace,
de cînd conduc o briga
dă, nu a fost lună să nu. 
ne realizăm șl depășim , 
planul de producție. I 
Chiar și anul trecut, tot i 
brigada noastră a fost 1 
prima pe sector în toate ț 
cele patru trimestre. A. ' 
nul ăsta, însă, din mij
locul lunii martie, am 
dat de „greutăți"; un 
strat cu infiltrații mari 
de apă ne dă de „furcă". 
Benzile transportoare ca
re’ trec de la orizontul 
400 pînă la orizontul 
600 au ajuns să sufere din 
această cauză, infiltrațiile 
le înnămolesc și fac să se 
ardă frecvent motoarele 
benzilor de transport. Am

Marfa DINCA

Numeroși elevi de Ia Grupul școlar minier Petroșani participă, a- 
■lături de constructori, la lucrările ce se efectuează Pe șantierul noului stadion 
din Petroșani.

să găsim soluții de cen
tralizare a producției la 
aceste trei capacități a- 
plicînd concomitent noi 
măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru a asigura fo
losirea lor la capacitatea 
maximă. Rezultatul cel mai 
însemnat al acțiunilor în
treprinse este acela că e- 
fectivele sectorului au fost 
reduse, în ultimii aiii, cu 
circa 300 de persoane, toți 
fiind dirijați . către frontu- 
lile direct productive. Lă
cătușii și electricienii au 
fost calificați ca mineri 
prin cursuri de policalifi
care organizate Ia nivel de 
mină și încadrați în for
mațiile din abataje. Cum 
s-a creat acest surplus? De 
pildă, fiecare sector avea 
înainte cîie un suprave-

Anton HOFFMAN

(Continuate in pag. q 2-a)

„laudă omului, muncii și creației sale“
Manifestările politico- 

ideologice și cultural-edu
cative care se desfășoară 
în această primăvară sub 
stimulativul generic „Lau
dă omului muncii și crea
ției sale" schițează bogă
ția vieții spirituale a oa
menilor muncii din Va
lea Jiului. lnr cadrul aces
tei manifestări ample, ca
re unește toate forțele e- 
ducative, se ivesc iniția
tive d căror valoare se 
desprinde din conținutul 
dezbaterilor, simpozioane
lor, schimburilor de expe
riență urmărite cu inte
res de oamenii muncii ca
re participă ^.activ și sînt 
profund implicați în dez
baterea ideilor puse în dis
cuție. In acest spirit are 
loc astăzi, la Lupeni, sim
pozionul cu tema „Con
cepția Partidului Comu
nist Român privind inde
pendența și suveranitatea 
de stat în epoca contem
porană. Strategii și acțiuni 
originale în concepția 
P.C.R., privind relațiile in

Cărbune pentru 
cocs peste 
prevederi

Acționînd energic și 
în această lună pentru 
îmbunătățirea indicatori
lor; specifici de prepa
rare a cărbunilor, cele 
trei preparații din Va
lea Jiului — Lupeni, 
Corcești și Petrila — 
înregistrează, ia zi, în
semnate depășiri la 
producția netă fizică. 
La sortimentul de cea 
mai mare eficiență — 
cărbune spălat pentru 
cocs — s-au obținut, 
de asemenea, depășiri 
— cea mai substanțială 
de către colectivul sec
ției de preparare din 
Coroești, de plus 1000 
tone. La cărbune spă
lat energetic, pe ansam
blul I.P.C.VU., s-au 
produs, peste prevederi, 
de la începutul lunii 
pină ieri 3223 tone.

ternaționale dintre state", 
organizat de Cabinetul 
municipal de partid. 

Spectacolele, prezentate 
în sălile de apel ale în
treprinderilor miniere sau

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive

la cluburile sindicate
lor, constituie o altă 
coordonată a mașiițes- 
țărilor din această lună, 
contribuind la continuita
tea pregătirii și la valori
ficarea întregului poten
țial cultural, atît de su
gestiv cuprins în actuala 
ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". ’Astfel, în sala de 
apel de la I.M. Dricarii, 
clubul din localitate pre
zintă astăzi un program 
muzical pentru minerii 
din schimbul I. Și la Casa

Pe șantierul termoficării 
din Petroșani

REALIZĂRI ȘI EXIGENTE
• tncă un kilometru de conducte finalizat
• 2743 de participanți la acțiunile de sprijinire 

a constructorilor
• 16 456 ore de muncă Prestate pe șantier de 

grupurile de oameni ai muncii de la întreprinderile 
și instituțiile din Valea Jiului

Remarcabilă a fost în 
șăptâmîna . trecută partici
parea studenților de la 
Institutul de mine. Cei 
240 de studenți prezenți pe 
șantier au realizat ultimii 

"45 ml canal termic — din 
150 ml cît a fost repar
tizat institutului —, ceea 
ce echivalează cu peste 
320 mc pământ, dislocat și 
transportat. S-au constatat 
insă unele scăderi de ritm 
și rămâneri în urmă din 
partea constructorilor. în 
această situație s-a cerut 
conducerii șantierului să 
asigure respectarea opera
țiunilor și fluxul continuu 
de lucru. Imediat după 
dislocarea pământului , și 
conturarea canalului ter
mic să urmeze fixarea pre
fabricatelor din beton, 
montarea conductei și as
tuparea canalului, astfel 
ca rețeaua de drumuri a- 
fectate de traseul termo
ficării să fie redată cir
culației.

In conformitate cu pre
vederile graficului de care 
conducerile unităților au 
luat cunoștință, în această 
săptămână sînt așteptate 
pe șantierul termoficării 
grupurile de oameni ai 
muncii de la Direcția co
mercială , municipală, care 
au de săpat 144 ml canal 
în zona străzii Ilie Pinti- 
lie. I.A.C.C.V.J. (30 ml), 
C.P.V.I.L.F (30 ml), Tea
trul de stat (10 ml) și com
plexul C.F.R., ultima uni
tate avînd punctul de lu

de cultură dțțn Petroșani 
vor avea loc, tot astăzi 
(orele 17 și 20) spectacole 
de muzică ușoară prezen
tate, sub egida Teatrului 
de stat „Valea Jiului", de 
formația clujeană „Semnal 
M" și Grupul vocal „5 T".

Activitatea. cluburilor 
sindicatelor este concen
trată spre organizarea li
nei vieți culturale conti
nue și de calitate, care 
să facă cunoscute publi
cului formațiile artistice 
de amatori ce se vor pre
zenta la faza republicană 
a Festivalului națienal 
„Cîntarea României", A- 
vîrid 9 semnificație de 
sinteză a vieții politico-e
ducative și cultural-artis- 
tice, a doua ediție a ma
nifestărilor „Laudă omu
lui muncii și creației sa
le" stimulează și unifi
că iritr-o concepție nouă 
activitatea complexă din 
cluburile sindicatelor și 
ale tineretului, din casele 
de cultură și căminele cul
turale ale Văii Jiului. 

cru în strada G. Coșbuc.
Așa cum a rezultat din 

ultima analiză, un mo
tiv de îngrijorare produ
ce faptul că de trei săptă
mâni Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.I1. a 
încetat activitatea de trans
formare a centralelor ter
mice din cartierul Aero
port în puncte de alimen
tare a blocurilor de locu-~ 
ințe cu căldură și apă 
caldă din magistrala de 
termqficare. Se așteaptă 
ca semnalul de alarmă 
tras să aibă ecoul dorit la 
conducerea grupului, care 
este chemată . să reia ur
gent lucrările la punctele 
termice.

Toma ȚățARCĂ

Pledoarie pentru

Un șantier al 
tineretului în 

masivul Paring
In anul 1981, pentru 

masivul Paring je preconi
zează un important .vo
lum de investiții care .vi
zează dezvoltarea bazei 
turistice și de • practica
re a sporturilor de iar
nă. Printre altele, este 
vorba despre construirea ! 
unei instalații ■ de tele- ț 
schi, finalizarea cabanei 
bază didactică pentru 
sporturile de iarnă a 
clubului sportiv școlar 
Petroșani, amenajarea 
pîrtiilor de schi pentru a 
corespunde cerințelor 
competiționale la nivel i 
național și, în perspec- * 
ti vă, internațional, tra- ț 
sarea unei piftii pentru 
întrecerile de sanie și 
altele. -Teleschiul, jl că
rui beneficiar este Ofi
ciul județean de turism, 
are amplasamentul sta
bilit pe un traseu de 
1200 ml în zona cunoscu
tă sub denumirea „pîr-

Viorel STRÂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pe agenda organizațiilor de partid
îmbunătățirea structurii organizatorice

1.U.MJ*. .La comitetul de 
partid se află în elaborare 
un studiu, inițiat de* co
misia organizatorică. Este 
vorba de studiul vizind îm
bunătățirea structurii or
ganizatorice de; partid. 
Ce se urmărește ? Comite
tul de partid și comisia 
organizatorică au pornit de 
la faptul că în uzină sînt 
organizații de bază foar
te mari, cuprinzînd în rîn
durile lor peste 12Q membri 
de partid, cum este cazul 
organizațiilor de bază tur
nătorie sau construcții me
talice. Numărul mare al 
membrilor de partid pune 
probleme la mobilizarea lor 
la adunările generale, la 
trasarea de sarcini fiecă
ruia și urmărirea modului 
de îndeplinire a lor, la 
antrenarea comuniștilor la 
viață de organizație.

întreprinderea a cunos
cut importante mutații în 
ultimii 2—3 ani, prin pu
ternica dezvoltare și moder, 
nizare a secțiilor, înnoirea 
producției, apariția a noi 
ateliere, ca cele din cadrul 
secției prelucrări la rece. 
Or, această realitate re
clamă îmbunătățiri și pe 
linia structurii organizato
rice de partid.

In două variante, pe 
două direcții se orientează 
studiul. In prima variantă 
se are în vedere ca or
ganizațiile de bază mai 
mari, care cuprind peste 
100—120 de comuniști — 
cazul organizațiilor- de 
partid mecanică, turnăto
rie și construcții metalice 
— să fie împărțite în cel 
puțin două organizații de 
bază mai mici. Pe ansam
blul comitetului de partid 
din uzină ar urma să 
crească numărul organiza
țiilor de bază.

Varianta a doua a stu
diului vizează crearea u- 
nor comitete de partid in
termediare la secțiile pre
lucrări la cald și prelucrări 
Ia rece. Comitetul inter
mediar de la prelucrări la 
rece, de exemplu, ar urma 
să înglobeze 3 organiza
ții de bază pe structura 
noilor ateliere din acest 
sector de activitate. La pre
lucrări la cald ar urma, de

Semen.ea. să fie țot 3 or
ganizații de bază- mai 
mici.

In perspectiva finalizării, 
aprobării și aplicării stu
diului — fie în prima, fie 
în a doua variantă — comi
tetul de partid de la 
I.U.M.P. este preocupat de 
o grijă: aceea de a pre
găti noi. cadre capabile să 
preia sarcina conducerii 
noilor organizații de bază, 
a comitetelor de partid in
termediare preconizate în 
întreprindere.

Sub semn sărbătoresc
Intr-un asemenea con

text, sub acest semn a 
decurs primul punct al 
ordinii de zi a recentei a- 
dunări generale a organi
zației de bază A.P. Co - 
merț de la I.C.S.A.A.P. 
Petroșani. Adunarea ge
nerală își desfășura lu
crările în ziua de 8 mai
— zi de mare sărbătoare 
pentru partidul și po
porul nostru. Tocmai de 
aceea adunarea generală 
a imprimat un accent de 
înaltă exigență comunis
tă discutării cererii de 
primire în partid a unei 
tinere lucrătoare — Leon- 
tina Dragotă — din ali
mentația publică, reco
mandată de organizația 
U.T.C., de comuniști pen
tru hărnicia, corectitudi
nea și cinstea dovedite în 
muncă. Rînd pe rînd cei 
care au acordat reco
mandările le-au susținut 
întărindu-le cu noi ar
gumente ce probează ca
litățile profesionale și 
moral-politice ale tinerei 
dornice dț a intra în ma
rea familie a comuniști
lor. Numeroși comuniști
— Francisc Șuba, Vale- 
rica Poenaru, Maria Băr- 
bulescu. Petru Popescu,

Marieta Bumbac și alții 
— care au ținut să discu
te pe marginea cererii de 
primire în partid, au sus
ținut o lecție vie a ma
rilor răspunderi pe care 
le incumbă această înaltă 
calitate. Momentul în 
care comuniștii și-au dat 
în unanimitate asenti
mentul de‘ aprobare a ce
rerii de primire în partid 
a tinerei L Dragotă a 
așternut o atmosferă so
lemnă. sărbătorească pes-, 
te adunarea generală ț un , 
om, 
demnitate 
partidului, chiar în ziua 
glorioasei sale 
sări. După ce a 
„Angajamentul solemn al 
membrului de partid" ea 
spunea : „Bucuria cea 
mai mare din viața mea 
pe care o trăiesc în aces
te clipe unice o închin, 
în semn de omagiu, glo
riosului nostru partid co
munist la cea de-a 60-a 
aniversare".

i. balan

o tînără pășea 
în

■cu 
rîndurile

aniver- 
rostit

Douăzeci de am
în fruntea unei azi

'Urmare din pag II stabilit, insă, ca

îmbunătățirea transportului
(Urmare din pag. I)

ghetor pentru transportul 
materialelor. Am preluat 
noi aceste servicii pe ca
re le realizăm cu numai 
patru posturi pe Zi. Prin 
concentrarea producției 
sectoarelor în silozuri de 
mare capacitate, s-a pu
tut renunța la încărcarea 
pe fiecare abataj în parte. 
Un singur deservent asi
gură astfel încărcarea pe 
schimb a cel puțin 6-709 
tone. Pentru fiecare puț. 
prin autoutilare, am con
fecționat împingătoare e- 
lectrohidraulice rotative 
(12 în funcțiune) eliminînd 
astfel cîte un post pe 
schimb pentru fiecare ins
talație. Prin conceperea si 
aplicarea cuplării în 
dem a locomotivelor 
economisit alte 20 de 
turi pe zi. In plus, 
organizat activitatea
priului personal muncitor 
pe formații de lucru re
tribuite în acord global.-

Cum au fost coroborate 
aceste acțiuni specifice ac
tivității de transport 
măsurile întreprinse 
ansamblul minei ? 
punsul ni l-a oferit 
nerul șef, Aurel Grosu.

— Se cere precizat că 
sarcinile mereu sporite ce 
au revenit I.M. Lupeni în 
ultimii ani au fost nu nu
mai realizate, ci s-au ob
ținut însemnate depășiri — 
de la începutul acestui an 
cu peste 35 000 
cărbune cocsificabil.

tan- 
am 

pos- 
am 

pro-

CU 
pe 

Răs- 
ingi-

tone de
Op

timizarea transportului a 
constat. . în fapt, în asigu-

rarea unui grad de încăr
care a puțurilor după ca
pacitatea de care dispun. 
Astfel, sectoarele IV V
— circa 2 790 tone Pe \zi
— au fost afectate puțului 

centru. Sectoarele Ui și VI — 
cu circa 2 000 tone — sînt 
deservite de puțul nr. 12. 
Puțul Ștefan deservește 
sectoarele mai mici și 
toate orizonturile ce au lu
crări miniere în execuție. 
Fluxurile de benzi și si
lozurile tampon au fost 
executate corelat cu aceste 
necesități. Sectorul IV, de 
exemplu, are; între fluxul 
de transport continuu și 
transportul cu vagonete, un 
siloz de 1000 tone — ca
pacitatea de producție 
pentru aproximativ două 
schimburi. Sectoarele V și 
VI dispun, la rîndul lor, 
de buncăre pentru înma- 
gazinarea producției rezul
tate din cel puțin două 
schimburi. Sectorul VI, ca 
și sectorul III, puternic 
mecanizat, -au silozuri pen
tru producția unei întregi 
zile. Ideea pe care s-a ac
ționat a fost, așadar, ca 
abatajele, de mare capaci
tate îndeosebi, să fie pe 
cit posibil independente de 
fluxul pe vagonete, neper- 
turbabile deci de eventua-

' lele dereglări în transport.
Uniformizarea gradului de 
încărcare a principalelor 
trasee de transport. a 
transportului pe verticală 
de la care s-a pornit, s-a 
soldat, după, cum s-a vă
zut, cu efecte pozitive mult 
mai complexe — ritmicita-

în abataje și 
productivității

indicate de 
noștri repre-

te, eliminarea perturbați- 
ilor datorate transportului 
discontinuu, reducerea sub
stanțială a posturilor au
xiliare ș-l, pe aceste căi, 
asigurarea forței de mun
că necesară 
creșterea 
muncii.

Exemplele 
interlocutorii
zintă argumente convingă
toare asupra faptului că 
îmbunătățirea transportului 
constituie o însemnată re
zervă de optimizare a 
structurii efectivelor, de 
creștere a productivității 
muncii și a producției de 
cărbune. Este o experien
ță ce se cere larg extinsă, 
îmbrățișată de toate co
lectivele miniere.

Un șantier 
al tineretului

(Urmare din pag. I)

încercat noi să „scăpăm" 
de apă, dar cantitatea de- 
pâșeșie puterea noastră de 
evacuare.

— .Și cum ați rezolvat 
dificultatea ?

.— Cînd am început să 
„șchiopătăm" și în luna 
aprilie, și am văzut că nu 
putem cu forțele proprii 
ale brigăzii să asigurăm 
evacuarea . cărbunelui puș- 
cat, am cerut sprijinul 
conducerii minei. S-au 
stabilit măsuri. Pe fiecare 
schimb a fost numit un 
maistru pentru îndruma
rea și supravegherea di
rectă a lucrărilor (cităm 
pe maiștrii Kovacs și Ar
meanul, fapt ce este de 
mare sprijin brigăzii.

— în ce constau de fapt 
aceste lucrări ?

— Dintr-o galerie
bază am început să ba
tem găuri de sondă (de jos 
în sus) pînă la orizontul 
350, pentru drenarea ape
lor de infiltrație, de unde 
dintr-un jomp vor fi eva
cuate, prin țevi metalice, 
spre canalul colector. 
Aceste 
ind 
vor 
pe parcursul a

de

canalul 
lucrări fi

de amploare se 
desfășura în timp 

circa 2

luni. Am
cele 4 echipe ale brigăzii 
sa lucreze concomitent și 
la exploatarea abatajului 
(așa cum am făcut și in 
aprilie) dar și la lucrările 
de drenare, ca să 
asigura în primul 
„loc uscat" pentru 
toarele benzilor de .
port. Șefii de schimb, co
muniștii Jen So pir toc, Ma-, 
rin Aurel, llie Orotan și 
Dan Oprea, au avut în ve
dere, în prima fază, elibe
rarea traseului benzilor de 
aluviunile obișnuite în a- 
semenea 
punerea 
benzilor 
transport 
rință, cu 
na aprilie am rămas 
plan la cărbune, la lucră
rile de drenare am avut 
(respectiv din 14.IV.) un 
coeficient de realizare de
pășit ■ cu sută la sută. 
Scontăm degi ca, în urmă
toarele douA luni, după 
terminarea lucrărilor de 
drenare sau poate chiar 
mai devreme, brigada să 
se prezinte cu fruntea sus 
în fața ortacilor de la mi
nă, cu minusul recuperat, 
cu planul depășit, așa 
cum pe parcursul a 19 
ahi a făcut-o întotdeauna.

putem 
rină 
ma

trons-

situații. Cum 
in funcțiune 
pe fluxul 
este prima 
toate că pe

re- 
a 

de 
ce- 
lu- 

sub

UNITATE REDESCHI
SĂ. După cum ne infor
mează tovarășul 
ghe Ciobanu, 
ședințe al cooperativei 
„Straj a“ Lupeni, și-a re
început activitatea 
tea 
can. 
tea 
dotată cu noi utilaje 
aparatură de testare 
fectuează, pe lingă

și-a 
unita- 

autoservice din Vul- 
O noutate: unita- 
compîet renovată.

și 
e- 

repa-

■•■•■•■■«•••■■■•■■•■•■■■«a

Instantaneu de la magazinul cu piese auto-moto din Petroșani. 
Foto: N. ȘTEFAN

LANCEA DE ARGINT
CRONICA

Cel dinții contact cu un 
film produs- in Hong Kong 
trezește sentimente foarte 
contradictorii: curiozitate 
înainte și satisfacții după 
vizionare. „Lancea de ar
gint" se raportează valoric 
la alte exemplare ale ge
nului, pe care îl reprezin
tă întocmai ca jucăriile 
electronice de contraban
dă la produsele elvețiene.

Este un film de aven
turi, făcut după o rețetă 
sigură : un tânăr și chipeș 
luptător de kung fu, cins
tit pînă-n vîrful unghiilor, 
apoi un trie malefic (mai

un
pre-

ceva
alt
se-

FILMULUI -
încolo ' apare și un 
bandit, aflat la vîrsta 
nectuții), evident învins
de Lung Fei Yung (așa 
se numește nobilul bătăuș 
poreclit „Lancea de ar
gint"). In rest, filmul — 
al cărui regizor nu-și di
vulgă numele dintr-o pu
doare lesne de înțeles — 
copiază pînă în cele mai 
mărunte detalii modelul 
arhicunoscut al produselor 
de serie din Hollywood, 
Cinecitta și de aiurea, 
storcind pînă la limitele 
posibilului o schemă stan
dardizată, care pretu-

tinderii și în orice condiții 
nu poate avea decît 
singur final, absolut 
vizibil.

Dacă există totuși
inedit în „Lancea de ar
gint", este acel exotism 
bine sulemenit care atra
ge ochiul turistic mai ino
cent. Să reliefăm prin ur
mare, la acest capitol 
munca unui operator abil. 
Sub o formă decrepită, 
este prezentă în film și 
simbolistica complicată a 
orientului extrem, păstrînd 
vagi urme ale 
chinez, ceva din 
rul luxuriant al 
cului acestuia.

basmului 
caracte- 
famtasti-

C. ALEXANDRESCU

rații curente și capitale 
la toate tipurile de au
toturisme, și revizii teh- 

‘nice anuale.
BRIGADA ȘTIINȚIFI

CĂ. Azi, la ora 13 
gada științifică 
de cultură

de la I.M. Petrila,

bri- 
a Casei 
Petroșani 
jnteresan- 

oamenji

cole. Dimineața la ora 10
apoi la ora 14, Teatrul de sprijinul organului 
păpuși din Reșița pre
zintă spectacolul „Domni
ța lacrimă furată", 
la orele 17 și 20 
vocal instrumental

Gheor- 
vicepre- organizează 

tă întîlnire 
muncii de 
pe tema 
dintre știință 
Acțiunea este însoțită 
filme documentare.

SPECTACOLE. Azi 
Casa de cultură din 
troșani au loc 4 specta-

din
o
cu

la I.M. Dîlja, 
„Contradicția 

și religie", 
de

la 
Pe-

șenesc al U.T.C. 
tuită din tineri și 

iar muncitoare de la 
grupul 
„Sem

nal M“ și cunoscu.a for
mație vocală „5 T“ 
oaspeții iubitorilor 
muzică tînără . din 
șani.

FORMAȚIE DE
TRU. La clubul muncito
resc Petrila a luaț ființă 
o trupă de teatru 
tru tineret, din 
va comitetului

vor ti 
de 

Petro-

cu 
oră- 

Consti- 
tinere 
mină.

13 Ll-
I 

tru-

TEA-

pen-
inițiati- 

U.T.C.

elevi și eleve de 
ceul industrial nr. 
Petrila, proaspăta 
pă de teatru și-a început 
de cîteva zile repetițiile, 
pregătind punerea în 
scenă a piesei „Premian
tul cere reexaminare" de 
Mircea M. Ionescu.

REVENIM. Intr-un sem
nal critic apărut acum do
uă săptămîni, informam

că stația de 
troșani este 
apă curentă, 
nor conducte 
lucrătorii de 
termoficării. Ținînd 
că au trecut deja 8 săp- 
tămîni de cînd conductele 
sînt sparte și situația per
sistă, revenim. Să lăsăm, 
totuși, ordine in urma 
noastră !

DILEMĂ PENTRU ȘO
FERI. Cînd s-a sistemati
zat Piața Victoriei, a fost 
și. frumos, și bine. A fost

montâ Pe- 
privută de 
datorită u- 

sparte de 
pe șantierul 

cont

tîa B“. Capacitatea de 
transport a teleschiului 
este prevăzută la 60q per
soane pe oră. Pîrtia de 
săniuțe are aprobat am
plasamentul între cabana 
— bază didactică a 
I.E.F.S. și Căsuța din po
vești.

De menționat că nu 
toate aceste investiții sînt 
finanțate. O parte din
tre ele urmează să fie 
realizate prin acțiuni de 
muncă patriotică. Dezvol
tarea bazei turistice și 
sportive din Paring face 
parte din programul de 
investiții social-culturale 
aprobat la nivel de. mu
nicipiu. Prin înfăptuirea 
acestui program se vor 
crea condiții mai bune 
de odihnă, agrement Și 
practicare a sporturilor 
de iarnă. Din păcate, po
sibilitățile de realizare a 
acestor investiții 
destul de reduse, 
cunoaște doar că pe 
tierele investițiilor 
cial-culturale din

sînt 
Se 

șan- 
so 

munî-
cipiu se resimte lipsa for
ței de muncă. In acest 
context, realizarea la ter
men a investițiilor din 
Paring presupune un spri
jin susținut din partea 
cetățenilor. Ni se pare 
demnă de luat în seamă, 
de analizat cu atenție, o 
propunere avansată» de 
mai mulți cetățeni, aceea 
de a se organiza in Pa
ring un șantier al tinere
tului. Cei mai vîrstnici ne 
amintim cîte lucruri 
moașe s-au făcut î» 
ceasta zonă, cu ani 
urmă, cu participarea 
nerilor. Printre altele 
fost săpat drumul de 
ces si s-a construit b 
nă parte a cabanei Ru- 
su. Oare nu s-ar putea 
continua frumoasa tra
diție. care ar constitui un 
titlu de mîndrie 
tinerii din Valea 
prin amenajarea 
inegalabile surse 
nă și sprijinirea 
lor din masivul 
Pledăm deci, în 
realizării la timp 
tor frumoase investiții, 
pentru acordarea spriji
nului necesar. Un șantier 
al tineretului în Paring? 
Pe ce nu ! O frumoasă? 
tradiție poate fi reluată 
și continuată.

fru- 
a- 
în 
ti- 
a 

ac- 
bu-

pentru 
Jiului, 

acestei 
de odih- 

lucrări- 
Parîng? 

interesul 
a aces-

pentru că nu mai este. Și \ 
nu mai este pen tru că I 
marcajul s-a șters cu totul. I 
Noi, „cei ai casei”, ținem I 
minte pe unde trebuie să 
circulăm, dar cei care ne vi
zitează o ia fiecare pe unde 
poate, pe drumul cel 
bun și prin stația de auto
buz. Cine rezolvă dilema

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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IN CADRUL „DACIADEI"

Handbal Edifia a XllI-a 
a „Diamantului negru66

Duminică pe terenurile de handbal ale 'C.S.S. 
și Școlii nr. 4 din Petroșani a avut loc turneul final 
al tradiționalei competiții, âjunsă la a XIII-a ediție, 
„Diamantul negru", ia care au participat primele 
patru echipe ’ calificate (f+b) în turneul preliminar 
ce a avut loc în vacanța de primăvară. întrecerile 
s-au desfășurat sistem turneu (numai tur) și s-au 
soldat cu următoarele rezultate tehnice : fete: Școa
la generală nr. 2 Petrila — Școala generală nr. 3 Lu- 
peni 1—4, Școala generală nr. 6 Petroșani — Școa
la gen. nr. 6 Petrila 5—4, Școala 8en- nr- 2 Petrila
— Școala gen. nr. 6 Petroșani 3—9, Școala gen. nr. 3 
Lupeni — Școala gen. nr- 6 Petrila 4—6, Școala gen. 
nr. 2 Petrila — Școala gen. nr. 6 Petrila 1—8 și 
Școala gen. nr. 3 Lupeni — Școala gen. nr. 6 Pe
troșani 4—8 ; băieți: Școala gen. nr. 4 Petroșani
— Școala gen. nr. 5 Petrila 18—15, Școala gen. nr. 
1 .Petroșani — Școala gen. nr. 5 Petroșani 13—10, 
Școala gen. nr. 4 Petroșani — Școala gen. nr. 1 
Petroșani 16—16, Școala gen. nr. 5 Petrila — 
la gen. nr, 5 Petroșani 19—7, Școala gen. 
Petroșani — Școala gen. nr. 5 Petroșani 
Școala gen. nr. 5 Petrila — Școala gen. nr. 
troșani 12—12.

•Pe locurile I și câștigătoare ale trofeelor au fost 
echipele Școlii generale nr. 6 Petroșani (prof. Cor
nelia Gherman) la fete și Școlii generale nr. 4 Pe
troșani (prof. Maria Biscăreanu) la băieți. Locurile 
următoare au revenit, la fete : Școlii generale nr. 
6 Petrila, Școlii generale nr. 3 Lupeni țâ Școlii ge
nerale nr. 2 Petrila ; băieți: Școlii generale nr. 1 
Petroșani, Școlii generale nr. 5 Petrila și Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani. Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor a oferit premii echipelor cla
sate pe primele trei locuri.

S. BĂLOI

sus- 
finele 

cei 
nu- 
Le- 
Lu-

tea puncte din gazonul 
nostru. In fața lui Anton 
șl Ursu, înaintașii noștri 
n-au scos mănușile, lipsa 
de inspirație a lui Giuchici 
și resemnarea lui Sălăgean 
s-au conjugat nefericit cu 
imprecizia șuturilor lui 
Stoica (inspirat totuși la 
intercepții). Izolați între 
adversari Varga și Stoichi- 
tă au irosit multe baloane, 
fapt care a convenit de 
minune adversarilor. ho-

„minune" (autogol ai' oas
peților sau arbitrai favari- 
zator), am fi putut Invih- 
ge, duminică, pe Poli Iași. 
Spre cinstea sa, cavalerul 
severinean Sever Drăgu- 
lici a oficiat arbitrajul în 
spiritul fair playului. iată 
de ce nu înțelegem atitu
dinea unor suporteri care 
i-au adresat injurii 
fluierul final. Hiba 
în lipsa de coeziune 
tească a echipei. în

după 
stă 

sufle- 
mora-

v_________
Handbal, juniori I

C.S.Ș.P. în finala 
campionatului 

republican
Cu putină vreme în~ ur

mă, profesorul loan 
fronie își .manifesta 
crederea în „șaptele* 
]a C.S.Ș. Petroșani, 
cîștigase o serie a campio
natului național de hand
bal. juniori I. Au urmat 
trei tururi în aer liber la 
Petroșani, Timișoara si Si
biu. unde, intr-adevăr, 
bandbaliștii din Vale n-au 
înșelat încrederea antre
norului lor. deși pe alocuri 
au trebuit să se confrun
te cu timpul nefavorabil, 
arbitrajele necorespunză
toare. ba chiar cu eluda
rea regulamentului în ce 
privește limita de vîrstă a 
unor adversari. Cu toate 
acestea, C.S.Ș.P. a obținut 
rezultate foarte bune cu 
C.S.S. Sibiu: 24—17. 19—9 
și 17—19; C.S.S. Timișoara: 
19—18. 19—21 și 7—4. și 
C.S.S. Drobeta Turnu Se
verin: 22—20. 11—6, 12—11. 
clasîndu-se pe primul loc. 
In acest fel handbaliștii 
din Vale și-au adjudecat 
dreptul de a participa la 
finala celor șase cîștigă- 
toare ale interseriilor. La 
realizarea acestor perfor
manțe. s-a remarcat îndeo
sebi Nagy, component al 
lotului, care a înscris cele 
mai multe poluri, de regu
lă peste zece de partidă. In 
atac, golgeterul formației 
noastre a avut un sprijin 
prețios în Grigore. Dani, 
Cazan (căpitanul echipei) 
și Cupceac, în apărare s-au 
detașat Gavrilă și Stănes- 
cu. O mențiune 
portarul Leban. a 
constituție fizică

1
Școa- 
nr. 4 
21—7, 
1 Pe-

înainte de reprezentația 
de adio, primăvara și-a 
transferat asteniile me
teorologice asupra fotbalu
lui* din Vale, se pare că 
nu există divizionară de 
fotbal, la nivelul celor trei 
eșaloane, care să nu tra
verseze momente de criză; 
se aude de jucători 
pendați pînă la
campionatului, între 
trimiși în tribune se 
mără Miculescu (Jiul), 
ca și Dosan (Minerul 
peni), Căluți (Știința-Mi-
nerul Vulcan), în vreme ce 
divizionarii A Petre Grigo
re, Schmidt și Focșeneanu 
se află în fața unui ulti
matum. In această con
junctură nefavorabilă vie
ții sportive, pe fondul u- 
nei situații nu prea roze 
în clasament, punctul pier
dut, dumincă, de Jiul, pe 
teren propriu, nu se dato- 
rește atît „complexului Poli 
Iași", 
luției sub orice critică 
fotbaliștilor din Vale, 
indcă, la ,o analiză 
rece", note de trecere, 
pă cele 90 de minute 
joc, merită doar apărăto
rii Vasiliu. Cavai. Rusu . și 
Neagu. Pînă la li jucători 
înregistrăm doar corigen
te supărătoare, în fața 
propriei galerii. Din start, 
formația antrenată de Pe
tre Libardi și Gogu Tonca 
s-a speriat de modesta car
te de vizită ieșeană, echi
pă care. a cules totuși

ci mai degrabă evo- 
a

Fi-' 
„la 
du
de

Fotbal, divizia A : Jiul - Poli lași 0—0

îmbată cu mirosul florilor 
de tei din copoul emines
cian ar fi avut o prestației 
excelentă. Dimpotrivă, cu 
dăruire, mai trăgînd de 
timp, cu cîțeva durități si 
exploatînd greșelile adver
sarilor mai grave decît ale 
lor, au obținut un punct 
de aur în lupta pentru e- 
vitarea retrogradării. Se 
vede însă că florile de tei 
au un efect benefic asu
pra tonusului fotbaliștilor, 
cum însă copacul cu prici
na n-a înflorit încă pe me-* 
leagurile noastre ar fi bine 
să importăm o cantitate 
îndestulătoare, fiindcă a- 
vem cam multi amatori de 
„ceaiuri" printre unii, care 
văd, uneori, o obligație împo
vărătoare din a lovi balonul 
cu piciorul sau cu capul 
pe gazonul propriu. Pe ga
zonul propriu, deoarece în 
altă parte, în acest cam
pionat, printre vedetele < 
viziei A, Jiul a făcut 
jenantă figurație. Și, 
acest sens, o parte din i 
fuzia de tei se cuvine a 
repartizată 
drept cataplasmă 
durerile de cap...

JIUL : Caval — P. Gri
gore. Neagu, Rusu, Vasiliu 
— Șumulanschi, Stoica, 
Varga — Sălăgean (Mu
șat), Giuchfci (Vînătoru), 
Stoichită.

Ion VULPE

..................... , „paf a-
îngenun- 

cheat pe Dinamo București 
și „U" Craiova, se tem a- 
cum de umbra celui care 
a fost Simionaș și de je
tonul unui Dănilă, încă
runțit în gazon. Deci, ace
iași jucători se află. în- 
tr-un răstimp scurt, la an
tipozii comportării. Iată 
de ce e bine să-i arătăm 
cu degetul pe adevărații 
autori ai semieșecului de 
duminică, nu să dăm vina 
pe arbitri sau să 
râm că fotbaliștii

tărîți să păstreze scorul, cu Iul ei subit dijmuit, 
minimum de eforturi, leii", care au în

Nici după pauză intenți
ile tactice ale Jiului nu 
s-au limpezit, cu toate că 
antrenorii au introdus în 
teren pe Mușat și Vînăto- 
ru, în locul lui Sălăgean 
și Giuchici. S-a obținut un 
raport favorabil de lovituri 
libere și cornere, „succes" 
neluat în seamă de clasa
ment. doar în două rin- 
duri Bucu a avut proble
me. dar a scăpat de emo
ții datorită adversarilor, 
indeciși în faza de finali
zare (min. 54, Stoica și 87 
Musat). Numai printr-o

di- 
o 

In
in- 

i fi 
suporterilor 

pentru

Poli-

H| • , V. ■' " - 3 .: •.
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încă un atac al gazdelor este ratat în careul studenților ieșeni. 
Fază din meciul Jiul — Politehnica Iași. Foto : Șt. NEMECSEK

Handbal, divizia B

Diferența de valoare și canoanele... barajului

conside- 
care se

TEH-
A.S.A. Tg. Mu-

REZULTATE
NICE:
reș — F.C. Olt 2—1 ; 
F.C. Argeș — F.C.M. 
Brașov 1—0 ; F.C. Ba
ia Mare — U. Craiova 
0—0 ; U. Cluj-Napoca — 
Steaua 3—0 ; Jiul

litehnica Iași 0—0 ; Pro
gresul Vulcan —- S.C.
Bacău 1—0 ; Corvinul —
Sportul studențesc 0—1; 
Politehnica Timisoara — 
-------- - 2—0 ;

Rm.
F.C.M. Galați
Dinamo — Chimia
Vîlcea 2—1.Po-

CLASAMENTUL

U. Craiova 27 17 3., 7 50 -21 37
Dinamo 27 15 5 7 45—24 35

.F.C, Argeș 27 14 3 10 46—29 31
S.C. Bacău 27 12 5 10 37—33 29
F.C.M. Brașov 27 12 5 10 30—29 29
U. Cluj-Napoca 27 13 3 11 38—40 29
Poli. Timișoara 27 13 3 11 28—31 29
Corvinul 27 12 3 12 46—35 27
Steaua 27 10 7 10 40—36 27
Chimia 27 12 3 12 38—45 27
Sportul stud.' 27 12 2 13 35—32 26
JIUL 27 12 2 13 34—33 26
A.S.A. Tg. Mures 27 1 11 4 12 40—47 26
Progresul 27 10 . 5 12 34—46 25
Poli, lași 27 9 6 12 35—37 24
F.C,- Olt 27 9 6 12 29—37 24
F.C. Baia Mare 27 8 4 15 26—43 20

• 15F.C.M. Galați 27 6 3 18 29—56

ETAPA VIITOARE • ’— U. (Cluj-Napoca ; F.C.

pentru 
cărui 

(1,92 m 
înălțime) corespunde stan- 
dardului preconizat de fe- : 
derațîa de specialitate, dar 
care mai are încă de mun
cit pentru a impune res
pect adversarilor.

Așadar. între 2 și 7 iu
nie C.S.Ș.P. va lupta la Si
biu. alături de formațiile . 
similare din Cluj-Napoca, i 

Constanța.
Bucu-

pe po- 
actua-

»
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE

TROȘANI — „U" CLUJ 
NAPOCA 16—23 (5—9).
Competițiile din Petroșani 
au debutat. încă de dumi
nică dimineața, nefavorabil 
pentru sportivii noștri. 
Destul de multi iubitori ai 
handbalului au plecat si 
de această dată nemulțu
miți de pe terenul C.S.Ș. 
Nemulțumiți, dar 
câți. Nemulțumiți . ... 
că Utilajul-Știința a pier
dut și n-o mai salvează 
de la retrogradare decît... 
barajul. Impăcati pentru 
că U Cluj-Napoca, adver
sara sa, a dovedit că este 
o echipă mplt mai bună, 
fapt atestat și de poziția 
sa în clasament și de pre
tențiile de promovare în 
primul eșalon. Este de pri
sos un „film" al partidei. 
Echipa din Vale a condus 
doar de două ori (1—0 și

U. Craiova — Progre
sul Vulcan; Politehnica 
Iași — Dinamo; F.C. 
OIt — SC. Bacău ; F.C. 
Argeș — Chimia Rm. 
VîJcea ; F.C.M. Galați

Baia Mare — Politehni
ca Timișoara; F.C.M. 
Brașov — Jiul Petro
șani; Steaua — Corvinul; 
Sportul studențesc — 
AJS.A. Tg. Mureș.

împă- 
pentru

2—1) pentru ca apoi să fie 
condusă mereu la diferen
ță de 8—9 goluri. De fapt, 
duminică Utilajul-Știința 
n-a făcut decît serviciul de 
„sparring-partener" pen
tru „7-le" clujean, diferen
ța de valoare fiind clară, 
iar eforturile echipei gaz
dă neconstituind decît 
izbucniri nervoase, ambiții 
neîncununate de speranțe. 
Câteva considerații se im-- 
pun, totuși, pentru partide
le următoare, mai ales pen
tru cele din baraj.

In primul rînd trebuie 
rezolvată problema interi
lor care duminică au „lip
sit cu desăvârșire". Dacă 
oaspeții au marcat mult de 
la distanță prin interi (e 
adevărat că ei se numeau 
Dan Petru și Tătaru, jucă
tori < onvocați la loturile 
naționale), formația locală 
n-a îndrăznit să suteze din

afara liniei de 9 metri. A- 
poi, penetrația în atacul 
cu pivoții suferă de lipsă 
de temeritate. Se resimte 
o timiditate în acțiunile o- 
fensive (Kisch, Gheciu, Un
gureanul. In acest meci 
doar Cîmpeanu (foarte in
sistent. mereu în atac, 
marcat cele mai 
puncte) s-a ridicat la 
țimea așteptărilor.

Așadar, încă un. 
pierdut, încă un pas 
canoanele... barajului.

Bujor MIRCESCU

TELEX

BREVIAR

a 
multe 
înăl-

meci
spre

18 (Ager- 
localitatea 
Padeborn 
meciurile

MUNCHEN 
preș). — în 
veșt-germană 
au continuat
turneului preliminar de 
volei masculin contând 
pentru campionatul Eu
ropei. Echipa României 
a repurtat a treia victo
rie consecutivă, întrecînd 
cu scorul de 3—0 (15—5, 
15—1, 15—10) selecționa-

ta Elveției. Alte rezul
tate : R.F. Germania — 
Grecia 3—2
12, 15—11,
12) ; Turcia 
ca 3—0 
15—6).

In prezent, pe primul 
loc în clasament se află 
echipa României -— 6 
puncte, urmată de R.F. 
Germania — 6 puncte. 
Turcia — 4 puncte, Elve
ția — 2 puncte.

(13—15, 15—
12—15, 15—
— Danemar- 

(15—10, 15—2,

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Ocazii

Piatra Neamț.
Brașov și Steaua 
rești pentru un loc 
diurnul laureatelor 
lei ediții. (I.V.)

• FOTBAL, divizia B; 
Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Lupeni 3—0 ; di
vizia C: Minerul-Știința 
Vulcan — l.M.I.X. Agnita 
3—0. Unirea Alba —• Mi
nerul Paroșeni 2—0 ; re
publicane de juniori: 
Clubul sportiv școlar Al
ba lulia — Jiul 1—0 ; 
campionatul județean : Mi-

nerul Aninoasa — Metalul 
Criscior 2—Q, Parîngul Lo- 
nea — Minerul Uricani 
2—1, Minerul Teiiuc — 
Preparatorul Petrila 0—0.

• POPICE, divizia A: 
Tehnoutîlajul Odorhei — 
Jiul Petrila 4868—4741 p.d.

• TENIS DE MASA, 
divizia A (feminin): Glo
ria Buzău—C.S.S. Petro
șani 5—3 și 5—4.

PARINGUL LONEA — 
MINERUL URICANI 2—1. 
Primul gol s-a înscris în 
min. 9. cînd ex-divîziona- 
rul A, Lixandru, primește 
o pasă excelentă de la ju
niorul Năcreasă și, de ia 
18 m, șutează cu sete în 
colțul lung, învingîndu-1 
pe Găti, portarul oaspeți
lor, care s-a aflat, ca și 
cel al localnicilor, în zi 
foarte slabă. Jucătorii din 
Urican-i au încercat să 
echilibreze jocul, dar în 
puține minute au reușit. 
Ocaziile se țin lanț, însă 
mingea nu ma; intră în

mari, goluri 
plasă decît o singură dată 
pînă la pauză, cînd Zgrip- 
cea 'face o cursă pe extre
mă, pasează lui Frigescu, 
care trimite balonul pe 
lingă Găti. Era min. 16 și 
scorul devenise 2—0,

Oaspeții scapă de cîțeva 
ori pe contraatac, dar Ke- 
lemen, Munteanu și Pușcaș 
nu reușesc să înscrie. în 
repriză secundă, chiar din 
debut, Munteanu șutează 
puternic de la 25 m. A- 
vrămuț se bîlbîie și, în 
mod curios, aproape arun
că mingea în plasă ; min

puține
46 și... 2 1. Oaspeții, cu 
o apărare solidă (Bej an, 
Bârsan, Corcheș, Popa), 
rezistă cu succes șl meciul 
se încheie cu o victorie la 
limită (2—1). în ansamblu, 
jocul a fost plăcut, viu 
disputat, a arătat un ju
nior cu real talent (Amos, 
de la Parîngul), a demons
trat adevărul că echipele 
înscrise în campionatul 
județean sînt și trebuie să 
constituie o valoroasă pe
pinieră de fotbaliști pen
tru eșaloanele superioare.
(Ioan Dan BALAN)



4 Steagul roșu MARȚI, 19 MAI 1981

neroziiN LU/HC
Evoluția complexului orbital 

„Saliut-6“ — „Soiuz 1-4“ — 
„Soiuz-40“ cu echipai comun

româno-so vietic
MOSCOVA 18 (Agerpres).

— .Trimisul Agerpres, I. 
Dumitrașcu, transmite : ,E- 
chipajul comun româno- 
sovietic, format din Dumi
tru Prunariu, Leonid Po
pov, Vladimir Kovalionok 
și Viktor Savlriîh, aflat la 
bordul complexului orbital 
„Saliut 6“
— „Soiuz 
nuat luni, 
treia zi a 
vitatea complexă, in sluj
ba dezvoltării în scopuri 
pașnice a științei și teh
nicii, expresie a colaboră
rii bune dintre specialiș
tii și oamenii de știință 
din România și Uniunea 
Sovietică. Experiențele și 
experimentele fizico-teh- 
nice, biomedicale și tehno
logice cuprind o gamă 
largă de domenii.

Unele dintre ele avînd 
în .vedere complexitatea 

lor sînt doar începute, ur- 
mînd să fie continuate în 
etapele următoare ale cer
cetării spațiului cosmic. 
Acesta este și cazul expe
rimentului complex fizico, 
tehnic „Capilar", propus de 
Institutul centrai de fizică 
din București', în colabora
re cu specialiști și oameni

— „Soiuz T-4“. 
40", și-a conti- 

în cea de-a 
zborului, acti-

de știință sovietici de la 
Institutul de cercetări cos
mice din Moscova și a 
cărui primă etapă se va 
derula în perioada zboru
lui româno-sovietic. Spe. 
cialiștii români și sovie
tici îl apreciază deopotri
vă ca important și inte
resant prin aceea că in
formațiile obținute, care 
vor fi completate cu ob
servații ulterioare, vor pu
tea fi utilizate în etapele 
următoare ale experimen
tului în vederea elaboră
rii unor tehnologii cosmi
ce de mare eficiență eco
nomică și tehnică pentru 
producerea la bordul sta
ției orbitale a unor mo- 
ndcristale cu formă pre
stabilită, sau cu compo
ziții ce nu pot fi obținute 
pe Pămînt. Astfel, se vor 
putea produce plăci sub
țiri de siliciu,
vor folosj la construcția 
bateriilor solare direct la 
bordul stației. De aseme
nea, se vor putea obține

care se

<»•••••••••••••••••••••♦ •••••••••••••••• •••••••••••••••••
Iugoslavia: Priorități privind dezvoltarea

resurselor interne de energie
Conform investigațiilor 

și operațiunilor de pros
pectare realizate pînă a- 
cum, zăcămintele de căr
bune ale Iugoslaviei sînt 
estimate la 25 000 milioane 
tone. Este foarte posibil 
ca ele să fie și mai extin
se și de aceea se investesc 
sume mari in operațiile de- 
prospectare a cărbunelui. 
Posibilitățile Iugoslaviei 
în domeniul hidroenergiei 
sînt dintre cele mai mari 
în Europa, totalizînd a- 
proape 6 000 milioane 
kWh energie electrică pe 
an. Este utilizată însă, mai 
puțin de 50 la sută din a- 
ceastă energie. De aceea, 
în următorii cinci ani vor 
fi construite noi hidrocen
trale pe rîurile mai mici.

In perioada 1981—1985 
se acordă prioritate dezvol
tării resurselor noi de e- 
nergie.* Criza energetică 
ce pare că se va adinei în 
următorii ani va fi mai
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socristale

marcat 
ex pli

a

noi tipuri de 
active laser.
. Ziua de luni 
începerea altor . _ 
mente interesante, incluse 
în programul de zbor al 
echipajului de pe „Saliut- 
6" — „Soiuz T-4“ — „So
iuz 40". Astfel, Prunariu, 
Popov, Kovalionok și Sa- 
vinîh au trecut la reali
zarea unei părți a expe
rimentului complex „Bio- 
doza" (care, în ansamblu, 
urmărește măsurarea flu
xurilor și spectrelor nucle
elor grele din radiațiile 
cosmice). Concret este vor
ba de experimentul „Mi- 
ni-doza“ consacrat estimă
rii aportului radiațiilor 
din centurile de radiație 
ale Pămîntului, care se 
realizează pe perioada zbo
rului cosmonautului ro
mân, cu ajutorul apara
tului „Mini-doza-178".

Rezultatele ce urmează 
să fie obținute prin expe
rimentul „Biodoză" vor pu
tea duce la o mai bună 
cunoaștere a cîmpului de 
radiații cosmice în spațiul 
circumterestru și a varia
ției acestui cimp, in timp 
și spațiu, âeea ce va per
mite o mai bună estimare 
a riscului de radiație in 
misiunile cu echipaj uman.

La rîndul său. experi
mentul biomedical „Reo“ 
urmărește investigarea 
modificărilor circulației 
sanguine cerebrale, centra
le ;și periferice, ce se pro
duc în diferitele etape ale 
misiunii spațiale, atît în

Plenara €• €. al 
P. €. Francez 

consacrată alegerilor prezidențiale

a examinat re-

In raportul pre- 
cu acest prilej.

PARIS 18 (Agerpres). 
La Paris a avut loc o ple
nară a C.C. al P.C. Fran
cez care .. _ ... __  .
zultatele alegerilor prezi
dențiale, 
zentat
Georges Marchais, secre
tar general al Partidului 
Comunist Francez, după ce 
a apreciat că. prin alege
rea lui , Francois Mitter
rand. in țară s-a creat o 
situație nouă, s-a referit la 

ușor de suportat de acele 
țări care sînt capabile să 
dezvolte surse interne de 
energie.

Conform unor prognoze, 
în anul 2000 producția de 
cărbune din întreaga lume 
se va dubla, iar comerțul 
mondial cu cărbune va fi 

Din presa străinâ
.YUGOSLAVIA EXPORT"

de cinci ori mai mare.
Orientarea Iugoslaviei 

către o producție din ce în 
ce mai mare de cărbune 
în următorii cinci ani ține 
cont de toate aceste prog
noze și avertismente. In 
1985 producția de cărbune 
va depăși 80 milioane tone.

In această perioadă nu 
se va construi nici o ter
mocentrală care să utilize
ze păcura, iar cele exis
tente vor fi puse în func-

FILME
16,05
17,15

și 
di-

condiții de repaus, cît 
în timpul îndeplinirii 
feritelor tipuri de activi
tăți la bordul stației orbi
tale (efort fizic dozat, uti
lizarea dispozitivului de 

. creare a presiunii negative 
la jumătatea inferioară a 
corpului, solicitarea psihi
că in condiții de imponde
rabilitate). Acest experi
ment, propus de specia
liștii români și realizat în 
colaborare cu oameni de 
știință sovietici, își pro
pune ca scop final obține
rea de date suplimentare, 
utilizabile pentru o mai 
bună cunoaștere a meca
nismelor de adaptare a or
ganismului uman la acțiu
nea unuia dintre principa
lii factori dinamici ai zbo
rului cosmic, și anume im
ponderabilitatea.

Experimentele 
„Nanqbalanța",
altele, începute in primele 
două zile la bordul com
plexului orbital, de către 
cosmonaut! între care și 
compatriotul nostru Dumi
tru Prunariu, au fost con
tinuate și în ziua a treia, 
dimineața și după-amiază, 
în raport su graficul acti
vităților

„Astro",
„Guler" și

stabilit 
roma-

tele me-
Dri-

zilnice 
pentru acest zbor 
no-sovietic.

Potrivit datelor 
trice și informațiilor 
nnte de la bord, zborul se 
desfășoară în condiții nor
male, iar cosmonautii se 
simt bine și realizează, cu 
succes programul comun 
de cercetări Și experimente. ■ 

rolul Partidului Comunist 
Francez în această victo
rie electorală, a relevat 
că partidul nu urmărește 
alt scop decît acela de a 
contribui plenar la înfăp
tuirea* prefacerilor aștepta
te de oamenii muncii. Vor
bitorul a arătat că P.C.F. 
este gata să-și asume în
treaga răspundere, atît în 
guvern, cit și la celelalte 

victoria 
alc- 

așteaptă 
convorbiri

să ducă la o identitate de
plină de opinii în toate 

niveluri, ale vieții naționa- domeniile — a continuat 
le, în vederea promovării Georges Marchais, - < 1

țiune numai dacă centra
lele folosinc! cărbune sau 
hidrocentralele nu vor fi 
în stare să producă o can
titate suficientă de curent 
electric.

Noile termocentrale 
losind cărbunele vor 
construite mai ales in

fo
il 

re-
*

giunile unde se află căr
bune, dealtfel, vor fi des
chise mine noi atît de su
prafață. cît și de adinei-**' 
me si vor fi redeschise ce
le care au fost închise cînd 
petrolul importat era mai 
ieftin decît modernizarea 
minelor - învechite.

Producția din ce în 
mai mare a curentului e- 
lectric in următorii cinei 
ani. care figurează pe pri
mul plan în viitoarele pla- vor îmbunătăți 
nuri de dezvoltare, se vă lui.

$•

ce

publi- 
reluat

Co
că au

IN CURSUL lunii apri
lie, luptătorii Organizației 
Poporului din Africa de 
sud.vest (SWAPO) au scos 
din luptă peste 180 de mi
litari aparținînd forțelor 
de ocupație ale regimtilui 
rasist sud-african din Na
mibia, anunță un comuni
cat al SWAPO dat 
citații la Luanda și 
de agenția Taniug. 
municatul relevă 
fost distruse 15 vehicule 
blindate și alte mijloace 
de transport militare, au 
fost doborîte două elicop
tere și au fost scoase din 
funcțiune pentru o lungă 
perioadă instalațiile de la 
trei baze militare ale tru
pelor sud-africane din nor
dul Namibiei.

ȚĂRILE ÎN CURS de 
dezvoltare sînt supuse u. 
nor efecte negative multi
ple : stagflația (stagnare 
economică însoțită de in
flație), scăderea cererii la 
ciienții lor din țările occi
dentale industrializate, o 
factură, petrolieră ce lo
vește puternic în balanțe
le lor de plăți — a decla
rat directorul Fondului 
Monetar Internațional 
(F.M.I.), Jacques de Laroi- 
siere.

COMITETUL special al 
O.N.U. împotriva aparthei
dului a dat publicității, la 
sediul Națiunilor Unite 
din New York, un -Studiu 
în. care relevă că 65 de 
societăți transnaționale oc
cidentale, cu sediul de ba
ză în 11 țări, „au contri
buit. în mod semnificativ, 
la menținerea sistemului 
de apartheid în Republica 
Sud-Africană", informează 
agenția Associated Press.

hotărîrea 
de a purta 
Partidul So-

unui curs nou de care are 
nevoie țara.

Reafirinind 
P.C. Francez 
convorbiri cu 
cialist. raportorul a arătat: 
Sintem gata pentru orice 
contacte, in orice moment, 
sintem pregătiți să ducem 
convorbiri in năzuința de 
a asigura cele mai bum> 
condiții "pentru 
forțelor de stingă în 
geri. P.C.F. nu 
ca viitoarele 

ca- 
tota- 
mări, 
gene- 
MW. 

prospectări 
pe- 

Pro- 
petrol

baza mai ales pe o exploa
tare mai intensă a cărbu
nelui și pe o folosire mai 
bună a potențialului hi
droenergetic. Se prevede 
construirea de noi hidro
centrale pjnă la 1500 MW.

Construirea noilor 
pacități energetice, 
Lizînd 7805 MW, va 
în 1985, capacitatea 
rală a țării la 21 500

Se prevăd 
mult mai intense de 
trol în • Iugoslavia, 
ducția internă de 
va spori în 1985 la cel pu
țin 5 milioane tone. în 
timp ce importul va fi a- 
justat cu balanța de plăți 
a țării și cu măsurile tie 
economisire, dar 
putea depăși 14 
tone în 1985.' In 
cinci ani, vor fi 
noi capacități pentru pre
lucrarea petrolului. care 

utilizarea
: ’’J- ■ '.

el nu va 
milioane 

următorii 
construite

i

î
i

j

1ț

PETROȘANI — 7 No 
iembrie : O lacrimă 
de fată; Republica: 
Detașament cu misiune 
specială ; Unirea: Nervi 
de oțel.

PETRILA : 
haiducilor.

LONEA: .
I—II.

. . ANINbASA 
na mercenarii

VULCAN — 
rul: Mașina

lupeni — 
Lancea de 
Muncitoresc : 
din Taiga.

18,25

Hanul

Sîberiada,

.: Capca-
1 r 11*

18.50
19.00

LUI ,

- Luceafă- 19,25
timpulul ;. 
Cultural i 19,45

argint ; 20,05
Poveste

i
i
I

TV

Teleșcoală.
Curs de limbă en 
gleză. '
Curs de 
germană. 
Portretul

10,40 limbă

unui

9,00
10,20

4

^cadrează
® tineri 

cu 7-8-10 
serii :

— CISman
— croitori
— zidari
— zugravi
— tîmplari
— cojocari
— tapițeri
— lăcătuși
— confecționeri plăpumi.
O pensionari pe bază de contract 

pentru următoarele meserii :
<- zidari-zugravi
— lăcătuși
— cojocari
— blănari.
Informații la biroul personal-învățămint 

telefon 42713.

Mica publicitate
VIND convenabil Simca 

150 1 și piese de schimb. 
Adresați telefon 958/11299 
Turnu Severin. Țigănele 
loan. (450)

VIND urgent Dacia 1300, 
fabricație 1979, preț con
venabil, telefon 41844 (453)

VIND Fiat 850. Petro
șani, bloc Horia 1, ap. 41. 
(454)

CAUT femeie îngrijire 
copil (4 ani), telefon 44804. 
(460)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băla
nei Maria. eliberată de 
I.C. Vulcan. Se declară nu
lă. (451)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

ANUNȚĂM foștii colegi și prieteni că se îm
plinesc 3 ani de la dispariția dragilor noștri avocat 
MIHAIL MIHAI și inginer ELENA FOCȘA.

Familia aduce un pios omagiu amintirii lor. (435)

FAMILIA îndoliată anunță încetarea din viață 
a scumpului nostru soț. fiu, tată, frate și bunic

KRECSO IOSIF (69 ani)
și mulțumește tuturor celor care sînt alături de noi 
în aceste clipe grele. Ii vom păstra o veșnică amin
tire. (459) #

5

l
tl

i

21,45
22,05

W® «’> wrrtrtirâiții « vnaMi ijcxrrx m»<<■» «»«« 
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virtuoz al clarine- ț 
tuhii. j

11,00 Evoluția vieții pe ? 
pămînt.

12,50 Telex. 
16,00 Telex.

Teleșcoală,
Clubul tineretu
lui. * ' " ' ‘
Un român în cos
mos — reportaj. 
O importantă a- 
niversare a Tur
ciei moderne : ;
Centenarul Ala- ;
turk. Film docu- i
■nectar.
1001 de seri. ;
Telejurnal. . :
Actualitatea 
nomică.
Omul și sănătatea.
Teatru TV : 
liu Cezar".
mieră pe 
Producție a 
viziunii engleze. 
Melodii, melodii. 
Telejurnal.

s
I

eco-
I
î„Iu.

Pre
tară, 
tele-

3

i

1
2

absolvenți ai școlii generale, 
clase pentru următoarele me-

i

legitimație de 
numele Doga- 

eliberată

serviciu pe numele Spîrlea 
Nicolae, eliberată de I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. Se declară 
nulă. (452)

PIERDUT 
serviciu pe 
ru Dorine! _ 
I.R.I.U M. Petroșani, 
declară nulă. (455)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simio- 
nescu Aurel, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. Se declară

: nulă. (456)
PIERDUT permis de 

pescuit nr. 2416. eliberat 
de Filiala de vînătoare și 
pescuit Petroșani pe nu
mele Gheorghe Stan. Se 
declară nul. (457)

DE FAMILIE

de 
Se


