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Patriei, mai mult cărbune !_
Ieri, s-a deschis ampla acțiune de descopertă

„HUILĂ Cîmpu lui Neag“

Colectivul minei Paro- 
șeni a confirmat și în luna 
mai ritmicitate în reali
zarea sarcinilor de cărbu
ne, dînd patriei o cantitate 
de 4 000 tone cărbune pes
te prevederi. Printr-o sus
ținută preocupare de a 
crește randamentele, colec
tivul a reușit să realizeze 
în abataj o productivitate 
mai mare cu 700 kg cărbu_ 

,ne pe post, iar în cărbu
ne cu 800 kg/post. Cu pro
ducția realizată în luna mai 
minerii, tehnicienii și in
ginerii Paroșeniului cumu
lează de la începutul anu
lui o producție suplimen
tară de peste 8 000 tone 
cărbune. In lupa trecută 
substanțiale depășiri au în
registrat sectorul II — 2379

tone cărbune șî sectorul I 
cu un plus de 946 tone căr
bune.

Brigăzile conduse de Ni
colae Andrașic, Titu Tea- 
cenco și Francisc Fazakaș 
au obținut cele mai mari 
plusuri la producția de căr
bune extras cu complexe 
și susținere mecanizată, 
cărbune ce reprezintă o 
pondere de 60 la sută din 
producția totală a minei.

Vrednicul colectiv mine
resc a dovedit și de astă 
dată că traduce în fapte 
angajamentul luat în între
cerea socialistă de a da 
patriei cărbune mai mult 
și de mat bună calitate, si- 
tuîndu-se în rîndul celor 
mai puternice detașamente 
muncitorești.
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corespunzător 
Congresului 

al partidului, 
concentrată 

a-

le tovarășilor de muncă 
din carieră, spunea; „In- i 
cerc o emoție deosebită 
în aceste momente înăl
țătoare, cînd, aici, la 
poalele munților Retezat 
se declanșează o acțiune» 
de o mare importanță 
pentru economia Văii 
Jiului, pentru industria 
noastră minieră. „Cărbu
ne mai mult, mai bun 
și ma; ieftin" — o devia
ză devenită deja profe
siune de credință pentru 
oamenii de pe aceste me
leaguri,-, ne va însoți de 
azi încolo întreaga acti
vitate. Pe Jiu, am lucrat 
la devieri pentru noile 
cîmpuri carbonifere a- 
le bazinului Oltenia, un-

valorificarea deplină a 
bogățiilor patriei, crește
rea producției de cărbu-« 
ne. In atmosfera însu- 
flețitoare, angajantă, 
participanțil la adunare, 
veniți aici de pe tot cu
prinsul județului și ai 

cele 
mai vii mulțumiri con
ducerii de partid, tovară
șului NICOLAE 
CEAUȘESCU pen
tru acest nou prilej 
ce li s-a oferit de a-și 
afirma plenar capacita
tea creatoare, în scopul 
creșterii producției de
cărbune, asigurării re
surselor necesare energe
ticii românești, înfăptui
rii Pe această cale a pro
gramului de dezvoltare 
armonioasă a întregii e-

a
descopertă

CIMPU LUI țării, au exprimat

Ieri, la Cîmpu 
Neag, a fost înscrisă 
faptă de răsunet în 
nica evenimentelor 
seamă din vatra de 
bune a Văii Jiului 
deschiderea 
acțiunii de 
„HUILA — 
NEAG".

La adunarea de des
chidere au luat 
tovarășii 
membru al C.C. 
P.C.R., secretar al 
mitetului județean 
nedoara
Gheorghe
tar al Comitetului jude
țean Hunedoara 
P.C.R., Petru

Pe baza mai bunei organizări 
a producției și a muncii

parte
Petre Lungu,

al 
Co- 

. Hu- 
al P.C.R., 
Vasîu, secte-*

e-
Alexan- 

secretarul 
bază din 
totodată, 

de

al 
Barb, 

membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului municipal 
de partid Petroșani. Au 
fost, prezenți membri ai 
secretariatelor județean 
si municipal do partid, 
reprezentanți ai Ministe
rului Minelor, Petrolului 
și Geologiei, din trans
porturi și telecomunica
ții. conducerea 
natului minier
Jiului, activist; de partid 
și de stat, ai organizați
ilor de sindicat, nume
roși mineri și mecaniza
tori, Ostași ai torțelor 
noastre armate, studenți 
și alți oameni ai muncii 
care lucrează pe acest 
nou șantier al energeti
cii naționale, un mare 
număr de tineri îmbră- 
cați în uniforme albastre 
ori frumoase costume 
populare.

Liniștea seculară . de 
la poalele munților Re
tezat a fost întreruptă de 
glasul tinerilor urmași 
ai vrednicilor brigadieri 
de la Bumbești-Livezeni, 

I sosiți aici cu\ hotărîrea 
ca, prin puterea brațelor 
și a minții să împlinească 
o 'chemare patriotică —

conomii, 
hotărîrilor 
al XlI-lea

„A fost 
aici o dotare tehnică
vansată — a spus în cu- 
vîntul său maistrul 
lectromecanic 
dru Bucheș, 
organizației de 
șantier. Avem,
o tradiție valoroasă 
muncă patriotică pe care 

ne angajăm s-o continuăm 
cu demnitate. Vom dove
di prin fapte că știm să 
răspundem cu cinste che
mării partidului de a da 
țării cît mai mult cărbu
ne, în interesul sporirii 
avuției naționale11. Tînă- 

rul excavatorist Gheorghe 
Albu, vorbind în nume- (Continuare in pag. a 2-a)

Lâ mina Vulcan cea mai 
mare producție suplimen

tară în luna mai au realiza
t-o minerii din cadrul sec
torului II — 1530 tone
cărbune.

Printr-o organizare mai 
bună a producției si a 
muncii, folosirea deplină a 
timpului destinat procesulu; 
de producție si întărirea 
disciplinei de producție, 
brgăzile de la fronturile de 
cărbune din cadrul sectoru
lui au extras peste sarcina 
planificată 1140 tone căr-

bune. Se evidențiază for
mațiile conduse de Florea 
Petrișor, Petre Ailincăi, 
Gheorghe Iascu. Iosif Cos- 
tea, Ioan Tămaș și Ioan 
Zimbru. . De menționat că 
în această perioadă s-a re- , 
simțit și o îmbunătățire a 
activității electromecanice 
din cadrul sectorului prin 
asigurarea continuității în 
funcționarea utilajelor, 
ceea ce a condus la crește
rea productivității muncii 
în abataje.
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Instantaneu din timpul desfășurării activităților 
de deschidere a „acțiunii de descopertă, huilă 

Cîmpu lui Neag“.
Foto: Șt. NEMECSEK

La Vulcan, a început

„NEDEIA VULCANEANĂ"
Ieri, la Vulcan, s-a deschis a IX-a ej 

diția a „Nedeii vulcănene", manifestare 
politico-educativă și cultural-artistica 
tradițională, organizată, în cadrul Fes
tivalului național al muncii și creației 
„Cîntarea României", de Consiliul oră
șenesc de educație politică și cultură 
socialistă. Integrată în Luna manifes
tărilor politico-ideologice, cultural-edu-' 
cative și sportive „Laudă omului mun
cii și creației sale", „Nedeia vulcănea- 
nă“ își desfășoară acțiunile de-a lungul 
acestei săptămîni, fiind o veche iniția
tivă menită să contribuie la stimularea 
vieții culturale proprii și a activității 
formațiilor artistice de amatori.

Festivitatea de deschidere a avut loc 
la clubul sindicatelor, evocîndu-se rea
lizările remarcabile și perspectivele de 
dezvoltare economică și socială ale Vul
canului. Desfășurate în această perioadă, 
Ia mai puțin de o lună de la mărețul 
eveniment politic al partidului și popo
rului nostru, aniversarea a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român

săptămîna „Nedeia vulcăneană" eviden
țiază spiritul creator care este prezent 
în viața cultural-educativă a acestui o- 
raș cu vechi tradiții de muncă și luptă 
revoluționară. Consecvența în organiza
rea unor activități culturalo de calitate 
și într-o neîntreruptă legătură cu mutf 
ca din întreprinderi, reprezintă una 
dintre cele mai semnificative coordo
nate ale eforturilor de a clădi în acest 
frumos oraș al Văii Jiului o viață spiri
tuală dinamică, diversă, prețuită de lo
cuitori.

To[ ieri s-a deschis și o expoziție „Ex. 
Libris", care este organizată, prin pa
siunea și strădania talentatului șj har
nicului creator si colecționar Dafinel 
Duinea, încă de la primele ediții ale 
„Nedeii vulcănene". De această dată ex
poziția are un caracter național, fapt 
din care desprindem valoarea și presti
giul acestei manifestări artistice.
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Brigăzile conduse de 
minerii Gheorghe Ghicio- 
iu, David Laszlo, 
ghe Opreanu și 
Pintilie din cadrul secto
rului 
au 
maj 
tante 
ția de 
gistrat de sector la extrac
ția cărbunelui este de 135. 
tone, constituind o contri
buție de seamă Ia produc
ția suplimentară obținu 
de colectivul mijiei Dîlja 
în luna trecută.

Gheor- 
Nicolae

III de la mina Dil i a 
obținut în luna 

cele mai impor- 
realizări la produc- 
cărbune. Plusul înre_

In pagina a 3-a
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ÎNTiLNIREA TINERETULUI CU ISTORIA

COSTESTI 31
J

Ceaușescu, de a nu pre
cupeți nici un efort pen
tru a deveni demni 
înaintașii lor, pentru a 
participa cu tot elanul 
tineresc Ia edificarea so
cialismului și comunlsmu, 
lui pe pămîntul României.

In
cepe 
care 
tință 
iubit", 
viguroase 
marea scenă în aer liber 
conturul scumpei noastre 

partid, -ai Comitetului e- patrii. Mișcarea și ritmul.
versul și melodia ne 
„vorbesc" emționant des
pre trecutul glorios de 
luptă al poporului, des
pre luptele și sacrificiile 
comuniștilor pentru elibe
rare socială și națională. 
Recunoaștem prezența în 
spectacol a corului între
prinderii de utilaj minier 
din Petroșani. Montajul demnă a tineretului Văii 
literar-coregrafic „60 de Jiului la marea întîlnire 
roșii trandafiri" prezen- de la Costești.

încheierea ..Lunii .edu
cației politice si culturii 
socialiste pentru tineret" 
a culminat și în acest an 
cu marea întîlnire a ti
neretului de la Costești. 
în apropiere de leagănul 
devenirii noastre istorice, 
al originii noastre dacice.

Ora 10. In marele amfi
teatru natural al Costeș- 
tiuluî, alături de zeci de 
mii de tineri din județ și 
din țară, au luat loc 
membri ai Biroului < Co
mitetului județean de

xecutiv al Consiliului 
popular județean, alti ac
tiviști de partid și de 
stat.

Cuvîntul de deschidere 
a marii manifestări, ros
tit de Iile Lavu. prim- 
secretar al Comitetului 
județean al U.T.C. s-a 
constituit într-un verita
bil angajament al tine
rei generații în fața parti
dului, a secretarului său 
general tovarășul Nicolae

semnal de tulnic îri- 
spectâcolul de evo- 
intitulat „Recunoș- 

fierbinte partidului
Trupuri tinere si 

„desenează" pe

țat de pionierii Școlii ge
nerale nr. 6 din Petrila, 

dC formație laureată a celei 
de-a IlI-a ediții .a Festi
valului national,.. Cîntarea 
României", ne umple i- 
niinile de fior patriotic, ’ 
cucerește aplauzele miilor 
de spectatori prezenți la 
spectacolul de. evocare. 
Consemnăm cu plăcere 
alte cîteva prezente ale 
Văii Jiului în manifes
tările de la Costești: e- 
voluția pe scenă a forma
țiilor cluburilor de la U- 
ricani și Vulcan, ale Ca
sei de cultură din Pe
troșani, premiul revistei 
..Luceafărul", Ia concursul 
de poezie patriotică. a- 
cordat poetului loan Pas
cal Vlad, locul II în cupa 
Costești la handbal, ob
ținut de echipa munici
piului Petroșani — au 
însemnat o reprezentare
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„HUILĂ — CÎMPU LUI NEAG"
(Urmare din pag. II

de am participat lă lucră - 
rile pentru punerea în ex
ploatare a lignitului. Și* 
aici, - la . Cîmpu lui Neag, 
tot pe Jiu, într-o acțiune 
care va avea răsunet în 
întreaga țară, vom căuta 
■ <i ne achităm cu cinste 
de sarcinile încredințate, 
.folosind tocită experiența ' 
noastră. Nu vani precupeți 
nici un efort pentru 5 fi 
urmași demni ai brigadie
rilor dC ia BumbeȘtLLtve- 
zeni !“;u . .r ■ .

In convoi spre locul de haidare.
Caporalul. Tiberiu llon- 

kai, membru al cletașa- 
'unentului de militari în 
termen care participă, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii, la acțiunea „Hui
lă — Cîmpu lui Neag“, a 
rostit, printre altele: „La 
îndemnurile comandantu
lui nostru suprem, secre
tarul general al partidu
lui, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
noi, militarii forțelor ar
mate, participăm, pe lîngă 
pregătirea politică și de 
luptă, sub semnul muncii 
în toate domeniile de acti
vitate economică, fiind 
conștienți de faptul că 
munca noastră constituie "o 
parte din efortul general 
de construcție și de dez
voltare multilaterală a pa
triei. Sîntem, de aseme
nea, conștienți. că activita
tea noastră la acest șan
tier va fi apreciată numai 
dacă ne vom mobiliza e- 
xemplar.. Pornim la a- 
ceastă acțiune cu angaja
mentul ostășesc „Servim 
patria!".

Tinărul student Nfcu 
Buzata, în numele colegi
lor săi de .practică, din a- 
Bii 1 și II ai Facultăți, de 
instalații și maișinț minie- 
fe a Institutului de mine 
din Petroșani, declară: 
„Repartizarea noastră Pe 
șantier constituie 
dovada 'încrederii ce o 
are. în studenți, conduce
rea''de '.partid și de stat, 
încredere câștigată prin 
activitatea desfășurată pe 
șantierele naționale. Prin 
efort susținut ne vom stră
dui să continuăm această 
tradiție, ăngajîndu-ne ferm 
să ducem la bun sfârșit 
partea de contribuție ce 
ne revine pe șantierul de 
la Cîmpu lui Nc-.g".

Apreciind sprijinul deo
sebit de prețios acordat 
minerilor de către ceilal
ți participant] la acțiunea 
„Huilă —. Cîmpu lui 

Neag“, directorul Cotnbi- 
natuluj minier Valea Jiu-, 
lui, ing. Dan Surulescu, a 
arătat : „Măsurile luate în 
bazinul minier Oltenia și 
zonă Cîmpu lui Neag din 
Valea Jiului vădesc încă 
o dată preocuparea susți
nută a partidului pentru 
creșterea neîntreruptă a 
producției de cărbune, 
pentru asigurarea . inde
pendenței țării din punct 
de vedere energetic — 
condiție esențială pentru 
mersul înainte al societă
ții noastre. Misiunea pe 

care ne-a încredințat-o 
partidul, aici, la Cîjnpj 
lui Neag, este. deosebit de 
importantă. Fină la 31 
octombrie 1981, va. trebui, 
să deplasăm peste 1. mi
lion m.c. de steril. să 
deseopertăm o rezervă de 
200 000 tone do cărbung.. și 
să asigurăm transportul 
acestei producții până la 
gara Bărbăteni. Conduce
rea Combinatului minier 
Valea Jiului este pătrunsă 
de întreaga răspundere 
ce-i revine pentru realiza
rea acestor obiective, pen
tru exec.utarea tuturor lu
crărilor conform progra
melor, pentru asigurarea 
condițiilor organizatorice, 
de muncă și sociale perso
nalului participant la ac- 
ț.unea de la Cîmpu lui 
Neag. Acțiunea noastră, 
rezultatele pe care le ob
ținem sin* urmărite eu 
cea mal mare încredere 
de conducerea superioară 
a partidului și * statului. 
Sîntem datori să justificăm 
pe deplin încrederea 
acordată și grija ee ni se 
poartă, să muncim cu dă
ruire și entuziasm pentru 
realizarea la termen și de 
calitate a obiectivelor pu
se în fața noastră

Intr-o atmosferă vibran
tă, de însuflețitoare anga
jare muncitorească, a fost 

In așteptare, basculantele și nerăbdătorii ior șoferi...

.adoptat textul unei tele
grame adresau C.C. »j 
P.C.R., tovarășului Nîcoiăe 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, în care 
se spune : „Noi, comuniș
tii, uteciștii, toți oamenii 
muncii din cel mai tinăr 
colectiv de muncă, născut 
zilele acestea în vatra de 
cărbune a -Văii Jiului, 
trăim în adîncul inimilor 
clipe de mare emoție, bu
curie și legitimă mîndrie 
patriotică pe care ni le 
prilejuiește evenimentul 
politic și economic de in- 

seninătate națională ce a- 
re loc, azi, aici, la poalele 
Retezatului — deschiderea 
acțiun> „Huilă — Cîmpu 
lui Neag“. In acest mo
ment inaugural, care ne 
însuflețește conștiința și 
dinamizează puterea de 
angajare în muncă, înscri- 
indu-ne în eroica epopee 
a construcției socialiste 
din patria noastră, noi, 
participanțij la entuzias
ta adunare consacrată des
chiderii acțiunii, ne îndrep
tăm gîndurile piine de 
căldură, dragoste și fier
binte recunoștință spre 
dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
șantierului nostru cu re
zonanțe patriotice, iniția
torul acestei ample . ac
țiuni cu caracter național.

Folosim și acest prilej 
pentru a da expresie n- 
timentelor noastre de 
mărginită încredere «n po
litica înțeleaptă a partidu
lui, satisfacției ce o pur
tăm-în suflet văz..nd încă 
o dată cum dumneavoas
tră personal, mult stimate 
tovarășe setretar general, 
prin activitatea neobosită 
ce o desfășurați în frun
tea partidului și statului, 
urmăriți și acționați cU 
Pilduitoare consecvență 
pentru înfăptuirea neabă

tută a hotăririlor Congre
sului al XII-led al parti
dului, pentru dezvoltarea 
industriei extractive și 
valorificarea superioară a 
bogățiilor patriei.

Inițierea importantei ac
țiuni în această zonă a 
bazinului Valea Jiului va 
contribui la valorificarea 
deplină șl mai rapidă a 
zăcămintelor de hui,ă de 
aici, această judicioasă 
ițțăsui^*venind să contri
buie la satisfacerea cerin
țelor mereu crescânde de 
cărbune. Cu această fer
mă convingere în conști
ință și inimi, ne angajăm 
în fața conducerii partidu

lui, a dumneavoastră, tova
rășe Nicol ae Ceaușescu, 
că vom da dovadă de înal
tă demnitate muncitoreas
că în desfășurarea întregii 
acțiuni, în perioada din
tre 1 iunie — 31 octom- 

1981.
In aceste clipe sărbăto- 

de începere a activi- 
noi toți oamenii 

muncii — mineri, excava- 
toriști, buldozeriști, meca
nici, conducători auto» 
muncitori și cadre tehnico- 
ingfeterești de diferite 
specialități, tineri și vârst
nici, comuniști și uteciști, 
care la chemarea partidu
lui ne-ain dat mina aici, 
pe acest important șantier 
deschis în Valea Jiului pe 
vatra tradițională a căr
bunelui românesc, ne ex
primăm încă o da
tă recunoștința fier
binte pentru grija deosebi
tă pe care partidul, dum
neavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, o purtați dezvol
tării bazei energetice a 
țării, pentru dotarea ca 
rierei Cîmpu lui Neag cu 
utilaje moderne, precum 
și pentru condițiile de 
muncă și viață ce ne-au 
fost create pe șantier spre 
a ne putea îndeplini în
tru totul misiunea ce ni s-a 
încredințat. <

Conștienți de înaltele 
răspunderi ce ne revin în 
îndeplinirea acestei mi
siuni patriotice, odată cu 
dragostea noastră nețăr
murită față de partid, cu 
adeziunea noastră fier
binte față de politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru, a- 
sigurăm Comitetul Cen
tral aI partidului, pe dum
neavoastră personal, mult 
stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, că nu vom 
precupeți nici un efort, 
că vom munci cu răspun
dere și dăruire exemplară 
Pentru a realiza întocmai 
și la timp întregul volum 
de lucrări ce ni s-a încre
dințat".

Sscția mecanică I a întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, este una dintre cele mai moderne sec
ții ale uzinei. Aici se confecționează o gamă variată 
de piese și repere de la complexele mecanizate și 
combine de abataj. In imagine aspect din timpul u-x 
nei zile de muncă.

\ . Foto: Șt. NEMECSEK

Manifestări consacrate 
„Zilei copilului**

1 Iunie. Ziua copilului, a 
fost sărbătorită în Valea 
Jiului prin manifestări va
riate, îndrăgite de copii, 
care si-au exprimat re
cunoștința pentru minuna
tele condiții în care trăiesc 
și se formează prin grija 
partidului și poporului.

In Petroșani, s-a desfă
șurat, duminică dimineața, 
defilarea șoimilor patriei 
din grădinițe și scoli, ur
mată de o serbare organi
zată la Liceul ' industrial 
minier (sediul doi). Preo
cupările atît de diverse ale. 
copiilor s-au concentrat în 
concursuri (desen, tricicle
te, trotinete, biciclete), un 
frumos program artistic ca
re a sintetizat atît înclina.

„Nedeia vulcăneană“
■(Urmare din pag. I)

Fiind cqncepută și ca o 
etapă de multilaterală sti
mulare a activităților 
sportive din oraș, ieri au 
încejput tradiționalele în
treceri de volei, fotbal, 
handbal si tenis de cîmp, 
dotate cu cupa „Nedeia 
vulcăneană". Intr-o at
mosferă de sărbătoare pen

Pe teme gospodărești

Vom realiza sarcinile noastre^ 
dar să fim sprijiniți

Sîntem în perioada în 
care înfrumusețarea ar 
trebui situată printre pri
mele sarcini ale locatarilor 
străzii 9 Mai din Petroșani. 
Mai precis, este vorba de 
zona nouă a acestei străzi. 
Gospodinele au dorit să-și 
amenajeze fiecare straturi 
de zarzavaturi, dar cum 
zona din fața blocului 11 A 
este plină de mormane de 
pămint și bolovani, .'nici 
drumul de acces nu poate 
fi folosit de mijloace. de' 
transport sau de locatari., 
Despre spațiu de joacă pen
tru copii, nici nu poate fi 
vorba. Sîntem nevoiți să-i 
reținem în casă ori să-i 
ducem in alte zone ale o- 
rașului să se joace. In ca

țiile artistice caracteristi
ce vîrstei, cit și 
valoarea formativă, si sti
mulativă a învătămîntului.

Tot la Petroșani s-a des-: 
fășurat și faza județeană 
a concursului de carting la 
care au participat pionieri 
din cercurile de la casele 
pionierilor din Hunedoara. 
Deva, Petroșani, Petrila si 
Lupeni. A fost o manifes
tare de curaj, îndemînar» 
și perspicacitate.
* Dintre manifestările con
sacrate Zilei de 1 Iunie sta 
remarcat întîlnirea pionie
rilor eu redactori ai revis
telor „Cutezătorii** și Jo- 
barat". desfășurată la Lu
peni, la care a participat 
poetul Jon Crînguleanu. ’ 

tru viața cultural-educa- 
tivă și artistică din Vul
can, manifestările din a-. 
ceasta săptămînă contri
buie la perfecționarea Pre
gătirii artiștilor amatori 
— remarcați și promovați 
în fazele Festivalului na
țional’ „Cîntarea Româ
niei" —, Ja organizarea u- 
nei vieți culturale conti
nue și de calitate.

reul format de blocurile II 
și II A. persistă bălțile. 
Ar trebui să ni se delimi
teze, prin borduri, spațiul 
verde aparținător,'" așa cum 
s-a făcut pe Aleea Tran
dafirilor, unde au fost adu
se și cîteva mașini de pă- « 
mînt vegetal pentru ame
najarea spatiilor verzi, 
Sîntem de acord să ne o- 
eupăm cît mai repede po
sibil de sarcinile ce ne 
revin în calitate de loca
tari. însă avem neyoie si 
de ajutor, să avem și noi 
un spațiu înconjurător bi
ne ameqajat.

Locatari ai blocului II A, 
scara 7, strada 9 Mai

Petroșani

torice — cavalerii,

LC.S.M.l. s-au întîlnit 
la casă de cultură Pe
troșani. cu scriitorul 
loan Dan, autorul ro
manului de succes „Stă- 
pînii golfului". Cu viu 
interes a fost primită 
de auditoriu alocuțiu
nea. scriitorului despre': 
eroij romanelor sale is

AZI ARE LOC LA DE
VA, in sala galeriilor de 
artă (ora 17). vernisajul 
expoziției personale de 
acuarelă a cunoscutului 
artist plastic Iosif Tel- 
Imann. Sînt expuse pes
te 30 de lucrări, inspi
rate din peisajul Văii 
Jiului.

CURS.' La Universita
tea cultural-științifică 
în cadrul ciclului „Edu
cație materialist — știin
țifică** ce .se desfășoară 
la Liceul . in-itemati- 
că-fizică s-a ținut pen-

ultima lecție din ac,st 
an de studiu pe tema
„Adevăr și legendă".

PRIMUL TRONSON. 
Răcent. Jiul ele Est a 
fost deviat pe sub pilo
nii primului 
viitorului pod 

de la 
a permite 
lucrărilor.

tronson al 
cu patru 
Liv.eZeni; 

conti-
piste 
pentru 
nuarea

ATENȚIONARE, 
cadrul 
muncă 
te de 
piului, 
ale drumului, 
nr. 66 (cartierul Aero-

acțiuniior 
patriotică, 
primăria 
î t diverst?

în
de , 

iniția- 
munlci- 

zone 
naționali

port, fabricile de produ
se lactate și pline) ■<s-au 
executat lucrări de ni
velare a pămîntului ne
cesar acostamentelor. 
Conducătorii auto care 
transportă ’pămint au 
datoria da a respecta 
munca prestată, deci-' de 
a nu mai degaja încă:- 
pătura în acese locuri

SPAȚII
LE. 
riior
înălțate în 
bulevardului 
din .yulcai, 
.ză Herd

COMERCIA
La pâirere.^ ’-...ro.'.-l
nr, 18 și nr. 19 

continuarea
Victoriei 

se, i’lcetaca
ri de umanajaje

a unor noi spatii comer
ciale. In acest fel, zes
trea comercială a moder
nului centru civic se va 
îmbogăți cu 1700 mp.

PLANTARI. Intr-o ac
țiune comună a secto
rului de șistematizare.,, 
elevi; claselor a X-a de 
la Școala generală nr. 
6 din Petroșani a'J asi
gurat'peste 200 de țăruși 
pentru arborii plantați 
in această primăvară, în 
cartierul Aeroport.

AMBALAJE. La unita
tea alimentară nr. 15

din cartierul „Carpați**, 
ambalajele nu au fost 
ridicate de circa 3 săp- 
tămîni. Acest lucru face 
ca spațiile comerciale ;«ă 
fie blocate. Cînd au de 
gînd tovarășii de la 
C.P.V.I.L.F. și I.C.R.A. 
să rezolve odată și pen
tru totdeauna problema

«
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Etapa municipală a „Oaciadei, 
in plină desfășurare

Tenis de masă, divizia A

’ La începutul săptămî- 
nji trecute s-au declan
șat întrecerile - etapei 
municipale ale competi
ției sportive naționale 
„Dac iada", pentru sporti
vii seniori neligitimați 
din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului, 
Iată primele-rezultate ale 
competițiilor desfășurate: 
fotbal (întrecerile se des
fășoară sistem divizie, 
tur-fetur pe grupe for
mate din 4 echipe, ur- 
mînd ca, ulterior, câști
gătorii seriilor să-și dis
pute turneul final): Spi
talul Petroșani — Co
merț Petroșani 9—1; 
P.T.T.R, — I.A.C.C.V.J. 
3—3 ; I.M. Dîlja — I.M, 
Aninoasa 3—0 ; C.M.V.J.
— Ilidromin (I.R.I.U.M.P.)
7—0, I.U.M.P. — I.M. 
Petrila 3—0, I.M. Live
zeni — I.M.P. 1—2 ; 
volei (rezultatele eta
pei I, consemnate în 
partidele desfășurate în 
sala I.M.P.): feminin:
Minerul Livezeni — Con
fecția Vulcan 0—2 ; 
masculin: Minerul Li
vezeni — C.M.V.J. 1—3, 
Preparatorul Coroești — 
Jiul Petrila 1—3 (Jiul 
Petrila participă în afa
ra competiției); popice: 
(concursul individual, 

desfășurat pe arena Cons
tructorul minier Petro
șani, s-au lansat 60 de 
lovituri mixte) : Damian 
Farra (MineriA Lupeni)
— 240 pd! Mihai Popa

(E.G.C.L. Lupeni) ■ - 235
pd; I, Szabașlay (Hidro
nim- Petroșani) — 234
pd ; handbal mas
culin, participă 6 e- 
chipe. jucindu-se sis
tem turneu, numai tur), 
prima etapă: Minerul
Livezeni — Minerul Dîl
ja 9—9, C.M.V.J. — Mi
nerul Uricanj 18—16.

Tenis de cîmp. După 
desfășurarea turneului 
individual pe terenurile 
asociației sportive Pre- 
parația Coroești, pe pri
mele 3 locuri s-au cla
sat; Bebe Cojocaru (Pre
paratorul Coroești), Dorel 
Gruian (I.R.I.U.M.P.) și 
Dragos Vonica (Minerul 
Lupeni),'

Șah. La întrecerile de 
șali au participat 13 
sportivi, reprezentînd u- 
nitățile economice din 
municipiu. Primul loc a 
fost cucerit de Eugen 
Sink (I.C.M.M. Petro
șani), iar la fete de 
Viorica Albu, de la I.M. 
Livezeni.

Intrece/rile vor conti
nua conform programu
lui, marți la volei, în 
sala I.M.P., joi la haaid- 
bal, pe terenurile echi
pelor gazdă, duminică, 
ora 9, pe stadionul Jiul 
Petroșani, atletism, iar 
tenisul de masă, luni, 
8 iunie, ora 16, Ia Clu
bul . sportiv școlar Pe
troșani.

A. SLABII

Revenire de bun augur
C.S.S. + C.F.R. Petroșani - Progresul București 

5-2 (5-2)
a debutat totuși cu 
l'rîngere, la mare 
(21—19 și 20—22),

o în- 
luptă 
Ana 

Mărcuș a cedat în .' fața 
Vioricâi Dragu, apoi Mă-

Di vizionara A de tenis 
de masă Progresul Bucu
rești are o carte 
prestigioasă, cu 
deosebite. între 
gurează și titlul 
campioană la 
cucerit anul trecut, 
chiar dacă artizana 
tor. victorii ale Progresu
lui, multipla campioană 
mondială, europeană și 
națională Maria Alexan
dru este de mai 
vreme indisponibilă, - co
legele ei Viorica Dragu, 
Camelia Filimon și Mari- 
lena Panțuru, albite în 
topul celor mai bune ju
cătoare din țara noastră, 
sînt capabile să obțină 
rezultate bune, motiv ca
re provoca îngrijo- țroșani.
rare antrenorului Marius 
Rozenfeld si elevelor sale 
de la C.S.S. + CIF.R. Pe
troșani. Sîmbătă insă, fos
ta campioană continenta
lă Ildiko Gyongyosi a re
venit sub culorile combi
natei din Vale, reîntoarce
rea sa (se pare că ape
lul nostru a avut răsunet 
sentimental pentau valo-, ____ __________ ____
roasa noastră sportivă și a taiul-ui final în favoarea 
fost primit cu multă înțe- combinatei din Petroșani 

au contribuit Păduraru și 
Gyongyosi cu cite ' un 
punct (5—2).

Iată așadar că, reunite 
fiind cele maj talentate 
reprezentante ale tenisului 
de masă din municipiul 
nostru, Păduraru, Mărcuș

de vizită 
rezultate 
care fi
de vice- rincla Panțuru a mărit,
senioare, - handicapul bucureștence-

Ș1 lor, întreeînd-o pe Gyon-
mul- gyosi, aflată încă în res

tanță cu antrenamentele. 
.. In continuare însă, jucă

toarele din Vale n-au niai 
lăsat vreo speranță adver- 

multă sarelor lor, Daniela Padu
raru, componenta a lotu
lui național- de . juniori, 
și a trecut la activ trei 
victorii, alte două puncte 
fiind opera Anei Mărcuș 
și lldiko Gyongyosi. Deci, 

- un • prim nesperat 5—2
pentru C.S.S. + C.F.R. Pe-

și Gyongyosi se constituie 
într-o echipă omogenă, 
valoroasă, care tinde să se 
afirme în primul eșalon al 
tenisului de masă. Avem 
în vedere că alta ar fi 
fost soarta partidelor sol
date cu înfrângeri la limi
tă, suferite la Tg. Mureș 
șj împărțirea punctelor a- 
casă, în etapele preceden
te, dacă era posibilă ali
nierea actualei garnituri, 
care are încă rezerve în 
privința formei sportive. 
Ne referim, în speță, la 
creșterea valorică a Anei 
Mărcuș și la pregătirea 
specifică, care lipsește în
că fiicei antrenorului 
Gyongyosi. De altfel, pen
tru ultima etapă a turului,’

- în care C.S.S !’. -ț- C.F.R. 
întîlneștb; în , deplasare, 

miercuri si loi, C.S.M. Iași, 
antrenorul Rozenfeld mi
zează pe o dublă victorie 
a elevelor sale, care , să 

. _ . contribuie la situarea pe
+ C.F.R. Pe- <> poziție fruntașă în eia- 

ib'țC.îi- samentul locurilor 5—10 
(„clauză” stabilită în .ufnaia 
turneului inaugura] al 
campionatului, care-i imo
bilizează șansele și condi
ția unor echipe).

Ion VULPE

Pentru, partida revanșă, 
prof. Rozenfeld a mizat. 
Pe forma deosebită a Anei 
Mărcuș, desemnînd-o ju
cătoare Ia prima masă. De

ri e
a

Lu-

pășind deci condiția 
componentă oarecare 
echipei, sportiva din 
peni a certificat încrede
rea acordată prin trei Vic
torii, la stabilirea rezid- J Breviar

legere de conducerea A- 
sociației sportive C.F.R. 
Petroșani) s-a dovedit de 
bun augur pentru echipă, 
mobilizînd-o exemplar pe 
Ana Mărcuș, pînă acum în 
postura de jucătoare la 
mesele mărginașe. Partida

B :
Mi-

Fotbal, campionatul 
județean

Gazdele s-au impus 
cu autoritate

MINERUL ANINOASA 
—PREPARATORUL PE
TRII, A 6—1 (3—0). Con
ducted detașat în clasa
mentul campionatului ju- 
țedean de fotbal, gazdele 
și-au permis să foloseas
că, în ultima întâlnire a 
actualei ediții, o echipă 
formată în mare parte din 
jucători de rezervă. Com
portarea acestora a . fost 
meritorie, demonstrînd 
faptul că rezervele pot 
și trebuie să se ri
dice la valoarea titula
rilor. Jucătorii din Ani
noasa au realizat încă din 
start o serie de combina
ții frumoase prin care 
și-au pus în derută ad
versarii. In min, 18 Aimă- 
șan (golgeterul echipei mi
nerilor) deschide scorul 
printr-o frumoasă execu
ție. Din min. 30, oaspeții 
rămași în zece jucători, 
datorită eliminării lui Ste- 
panek nu se mai pot opu
ne cfensivi-j Minerului, 
comit greșeli în urma că
rora marchează Tismăna- 
ru și Burducea. In repri
za secundă intrarea lui 
Hădărean face să crească 
dinamismul partidei, gaz
dele se impun cu autori
tate. Verva campionilor 
se concretizează și pe ta
bela de marcaj în minu
tele 60. 71, 82, cînd înscriu 
în ordine, Sătmăreanu, 
Faur si Hădărean. Oaspe
ții reduc din handicap prin 
Deac. La căderea cortinei 
liderul obține o categorică 
victorie. încheind astfel 
un campionat de-a lungul 
căruia fotbaliștii din Ani
noasa s-au afirmat ca o 
echipă matură și viguroa
să. învingătorii au evoluat 
în aces1 mec; în formația 
Fodor. Gheorghe Marian, 
Croitoru. Sătmăreanu. Ra
du. Faur. Rotaru (din min. 
46. Hădărean). Tismănaru 

Burducea Almășan Gheor
ghe Dumitru Au -nnrbis 
foarte bine Pusms Na’ tx 
și Munteanu. (T. TRIFA)
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ales câ-
sport, 

ani în 
un mo- 
într-o...

Gala de box organizată 
de sîmbătă de Asociația 
sportivă „Minerul” Lu
peni ne îndreptățește (ca 
de altfel pe toți iubitorii 
sportului cu mănuși) să 
credem într-un reviriment 
cantitativ, și mai 
libativ, al acestui 
care, nu cu mulți 
urmă, culegea, pe 
deșt ring instalat
modestă sală de spectacole, 
aplauze dar și succese...

Reuniunea de - sîmbătă, 
între Minerul Lupeni și ■ 
C.S.S. Voința Tg. Jiu, s-a 
bucurat, de această dată 
și de un cadru corespun
zător. Ne relcrim la sala 
de sport de la clubul sin
dicatelor, care, deși afla
tă abia in stadiul lucrări
lor de finisare, datorită e- 
forturilor Asociației spor
tive „Minerul” (președinte 
Mitiai Moisescu) s-a do
vedit o gazdă excelentă eu 

. peste 500 de spectatori (o 
afluență nescontată !) au 
asistat la meciuri atracti- 
ve, unele chiar de exce-. 
lent nivel tehnic. Afectați 
de lipsa de activitate (im
plicit de rezultate bune), 
diriguitorii boxului lupe- 
nean, în frunte eu antre
norii Nicoiae Barbu și 
Zaharia Munteanu. spriji
niți de conducerea aso
ciației sportive ne-au de
monstrat că sint hotărîți 
ca asemenea situații să nu

St
y ■

F

‘.t

se mai repete. Și această de nota 10 ! Impunînd un
hotărire, după cum aveam ritm alert de la început,
să vedem, s-a concretizat ’ lupeneanul Attila Ghece 
într-o pregătire bună c 1 „ i—. ...
boxerilor lupeneni, într-un ’ oaspete Nicoiae Manea, 
volum sporit de muncă și Numărat de două ori în
(foarte important !) ' în- prima repriză cînd a fost
tf-0, disciplină fermă. salvat doar de gong, Mă-

Primul meci al-galei' a nea a servit ca... sac de
fost însă, o decepție pen- antrenament, în rundul
tru spectatori; la catego- doi, în fața excelentului
ria „semimuscă“, 50 kg„ Ghece. Numărat flin nou,

FOTBAL, divizia 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
nerul Lupeni 5—0(! !) ; di
vizia C: Minerul-Stiința 
Vulcan — C.I.L. Blaj G—2, 
Minerul Paroșeni — Meta
lul Copșa Mică 4—0 ;
campionatul județeap : 
Minerul Aninoasa — Pre
paratorul Petrila 6—1, Me
talul Simeria — . Minerul 
Uricani 3—6, Avintul Ha
țeg — Parîngtil Lonea 
d—2.

HANDBAL, divizia B 
(tineret): Utilajul-Știirița
— Minerul Moldova Nouă 
21—15 (11—6).

RUGBY, divizia A : 
Constructorul Constanța
— Știința Petroșani 10—15
și Știința Petroșani _  Ști
ința Baia Mare 0—0.

Faza municipală de 
gimnastică pentru pre
școlari. Evoluează șoi
mii de Ia Grădinița nr. 
1 Lupeni. (instructor 
Maria Buda)

I Folo : Șt. NEl^ECSEK

lipsit de experiență, 
murat fiind de două. 
Nicu Daniel a pierdut

Lupte libere
• Doua medalii de 

bronz pentru C.S.Ș.P.
• Aron Cîndea, pe 

locul V, la „internațioă 
nalele" României

Sîmbătă și duminică, ia 
Deva, s-au întîlnit forma
țiile de juniori și școlăti 
calificate în interserii, ce
le șase garnituri de lupte 
libere au manifestat va
lori sensibil egale, în în
treceri fiind astfel răstur
nate multe pronosticuri. 
Reprezentativa Clubului 
școlar din Vale a depășit 
la mare luptă formațiile 
C.S.M. Craiovâ și Mure
șul Tg. Mureș (6—5), . fi
ind întrecută de luptătprij 
din Galați (5—6), 
tânța (4—7), și 
(4—7), In lupta 
medaliile de bronz au 
contat însă si rezultatei© 
întîlnirilor directe ale ul
timelor patru garnituri, 
favorizați de victoriile re
purtate, elevii antrenoru
lui Vasile Făgaș au urcat 
astfel pe treapta a IlI-a 
a podiumului de premie
re, primind medaliile de 
bronz ale campionatelor 
republicane al juniorilor 
și școlarilor, precum și 
al cluburilor sportive 
școlare. La obținerea a- 
cestel performanțe de ex
cepție pentru luptele libe
re din județul nostru au 
contribuit decisiv Iulian 
Damian (87 kg), Aron Cîn
dea (65), Ilelmudt Purtă
tor (70), învingători in 
toate partidele.

,• Avîrid satisfacția de 
a fi promovat în lotul 
juniorilor mari, Aron 
Cîndea. de Ia C.S.S.P., deși 
handicapat . de cate
goria inferioară de 
vîrștă, a întrunit sufragiile 
antrenorilor federali, care 
l-au titularizat în naționa
lă, pentru recentele între
ceri internaționale aid 
României. Intr-o selectă 
companie internațională, 
sportivul din Vale a ob
ținut o victorie, un îneci 
egal (la punctaj a fost pre
ferat totuși adversarul său) 
și a pierdut o partidă. 
Clasat pe locul III în se
rie, Aron Cîndea n-a pu
tut aborda, în finală, de- 
cît lupta pentru locurile 
V—VI. adjudecîndu-și-l..pe 
primul. Este totuși o per
formanță care merită a- 
plaudată.

Andrei APOSTOL

Cons- 
Brășov. 
pentru

Nu-
Ori, 
in

ia 
o

a l-a surclasat pe boxerul că în rundul I. Tot 
categoria semiușoară 
nouă partidă care a ridi- 

spectatorii in plcioa- 
prin

Iosif 
față

spectaculozitatea 
Szekely ;-a avut 
pe Dănuț LucU- 
la oaspeți. Ulti- 

obs-

cat
re.
S-H.
în
lescu, de 
mul, un boxer dur,

• ••i arunca mănușă
în secunda 20 a rundului 
doi. Manea a fost „răpit" 
din., pumnii lui Attila de 
prosopul antre-noruiui său. 
Meciul dintre „penele” 
Mihai ' Gfodaru (Minerul) 

și Ion lonescu (C.S.S. Voin
ța) a durat doar 20 de se
cunde, antrenorul Barbu 
văzîndu-și elevul în di- 

...... ficultăte l-a stopat pe a- 
Manasia (C.S.Ș. Voința) au cesta (credem noi, prea
oferit în continuare o repede .'), aruncând proso-
partidă interesantă. Deși pul. Următoarea partidă,
a boxat bine, timp de Ho- la categoria semiușoară,
uă reprize, cînd a reușit 1;3 opus pe Nicu Daniel
să-și valorifice alonja, pă- 
rînd cîștigător, boxerul 
gorjean a fost net depășit 
în rundul trei.

Ce-a de-a treia întîlni
re, la categoria „cocoș” a 
fost, incontestabil, un meci

Vălicâ Curelaru (Minerit!), 
deși a avut un ușor avan
taj în prima repriză, nea
tent în cea de-a doua re
cepționează două directe 
de stingă, care il zdrunci
nă. Numărat fiind. este 
oprit de arbitrul de ring. 
Doi boxeri de categoria 
„muscă” Mircea Tărmure 
(Minerul) și Constantin

(Minerul) unui boxer do
tat. cu experiență, com
ponent al lotului national 
de tineret, in persoana lui 
Ion Urițescu (C.S.S. Voin
ța). Boxerul gorjean s-a 
impus toarte ușor, in fața 
unui adversar curajos dar

trucționist,
cat să evite loviturile 
else ale adversarului 
a fost deseori pus în 
ficultăte. Și dacă nu a 
trimis la podea, asta 
datorește indeciziei 
Szekely,

deși a încer- 
pre- 
său, 
di- 

fost.
se 

lui 
care nu a avut 

curajul să atace decisiv.
In cadrul aceleiași cate

gorii, Mugurel Tudorache 
(M) i-a întîlnit pe Victor 
Donțu, un boxer complet 
și elegant, care s-a apă
rat perfect și a punctat... 
cînd a vrut. Lipsit de ex
periență, Tudorache a 
reușit totuși o partidă cu
rajoasă în fața unui fost 
vicecampion national de 
juniori. După două repri
ze ușor egale, în cea de-a 
treia. Donțu il determină 
pe arbitru să oprească

meciul. Penultima partidă 
a fost sub așteptări. Cei 
doi „mijlociu mici” Au
rel Bamba (M) sî Nicoiae 
Văduva (C.S.S, Voința) 
s-au menajat prea mult, 
ratînd un spectacol pugi
listic. Mai precis în lovi
turi Și mai combativ, 
Bamba obține totuși o 
victorie .justă.

In ultima confruntare 
cei doi „cocoși” și la pro
priu și la figurat, loan 
Geică (C.S.S. Voința) și 
Gheorghe Onu (Minerul), 
nu s-au menajat nici un 
momentaCăutînd lovitura 
decisivă, ambii au termi
nat lotuși lupta în picioa
re. după un mecj epuizant. 
Deși a atacat mai mult, 
Onu a fost declarat învins, 
într-o partidă” în care tot 
așa de bine putea fi decla
rat sj învingător.

Așadar scor final Mine
rul Lupeni — C.S.S. Voin
ța Tg. Jiu : 4—5. Dar din
colo de rezultat, să con
semnăm reușita deplină a 
acestui eveniment sportiv. 
Și să mai notăm că pugi- 
iiștii lupeneni (cu una sau 
două excepții) au lăsat o 
frumoasă impresie. Ne ex
primăm speranța că a- 
cest eveniment nu va ră- 
mîne singular și că va da 
„tonul” pentru revitaliza- 
rca boxului Văfi Jiului.

Ion Al. TATAR
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încheierea lucrărilor Congresului
Partidului Liber Democrat din R.F.G.

La Roma, cu prilejul „Zilei României"

Elogioase aprecieri 
asupra politicii externe 

a țării noastre
ROMA 1 (Agerpresj. La 

Reggio Calabria a avut 
loc manifestarea „Ziua 
României", organizată de 
Consiliile regional și pro
vincial municipalitatea o- 
rașului și secția Italia —■ 
România a Asociației Ca
labrese pentru raporturi 
culturale cu străinătate*.

Cuvintul de salut, a fost 
rostit «ie primarul orașur 
lui, Oreste Granillo.

Punctul central al ma
nifestărilor l-a constituit 
prezentarea cărții „Da, 
Ceausescu !“ de Ugo Ra- 
gozzino, prezentare făcută 
de deputatul democraț- 
creștin Vito Napoli. Refe- 
rindu-se la conținutul 
cărții, care „depășește ca
drul limitat al unei bio
grafii, evidențiind înainte 
de toate omul politic, con
cepția sa privind democra

LA BUDAPESTA au 
început convorbirile din
tre Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R-P. Ungare, 
și Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului R.S. 
Cehoslovace, care între
prinde o vizită în Unga
ria. In cadrul primei în
trevederi au fost abordate 
îndeosebi chestiuni vizînd 
dezvoltarea relațiilor și 
colaborării dintre cele 
două țări. ■

LA BELGRAD s-au în
cheiat convorbirile dintre 
o delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Milos Minici, 
membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., și o delegație a 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii din Angola, condusă de 
Lucio Lara, secretar cu 
problemele organizatorice 
al C.C. al M.P.L.A. — P.M. 
Părțile au constatat că 
relațiile de cooperare din
tre ceie două partide ca și 
raporturile multilaterale 
dintre Iugoslavia și Ango
la se desfășoară cu succes 
exprimindu-și dorința de a 
le dezvolta și mai mult în 
viitor.

ÎNCEPUT la Liverpool 
la 1 Mai, din inițiativa Con
gresului Sindicatelor Bri
tanice (TUC), „marșul șo
merilor" s-a încheiat la 
Londra. Peste 100 000 de 
oameni s-au alăturat aces
tei forme d: protest im-
'ZZZZrZZJZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ rzZ/Z/ZZZZZ.VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

„Capacitatea energetică a Coastei de Fildeș în progres continuu"
Exploatînd potențialul 

hidroenergetir considera
bil de care dispune, Coas
ta de Fildeș a reușit să-și 
construiască una dintre ce
le ma,i ample rețele de e- 
nergie electrică de pe 
continentul african. Apro
ximativ 30 la sută din 
populația țării are, in pre
zent. acces la electricitate, 
iar obiectivul guvernului 
de la Abidjan este de a 
o face disponibilă întregii 
populații, pină la sfîrșitul 
secolului.

'Potrivit datelor societății 
„Energie Electrique d’lvoi_ 
re" (E.E.C.I.) în majoritate 
proprietate de stat care 
conduce activitatea din in
dustria energetică, 86 la su
tă din electricitatea furni
zată consumatorilor este 
generată de hidrocentrale.

Prima centrală hidroelec
trică din Coasta de Fildes 
U intrat in funcțiune în a- 

tizarea relațiilor interna
ționale", Vito Napoli a 
subliniat coordonatele po
liticii externe românești, 
contribuția activă a țarii 
noastre la soluționarea 
tuturor problemelor ma
jore ale contemporaneită
ții.

Autorul cărții, scriitorul 
Ugo Ragozzino, care a 
fost primit recent de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
exprimat profunda sa ad
mirație față de personali
tatea președintelui Româ
niei. „Dacă ar trebui Să 
scriu din nou cartea, aș 
întări titlul 
„Da, Ceaușescu,", pentru 
că acest da înseamnă o a- 
deziune totală Ia politica 
pe care o promovează cu 
atita strălucire", a mențio
nat el 

potriva lipsei de locuri 
de muncă din Marea Bri- 
tanie. Numeroși vorbitori, 
între care s-a aflat liderul 
laburist Michael Foot, au 
adus aspre critici politi
cii pe plan social a guver
nului conservator.

REPREZENTANTUL la 
Bruxelles al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), Nairn Kha- 
der, a fost asasinat luni 
dimineața pe una din stră
zile capitalei belgiene de 
către un grup de teroriști 
încă neidentificați infor
mează agențiile Reuter, 
France Presse și Associa
ted Press.

DIN - BUGETUL Ecuado
rului pe anul 1981, peste 
307 milioane de sucri (mo
neda ecuadpriană) vor fi 
consacrați realizării pro
iectului de aprovizionare 
cu apă potabilă a regiu
nii Mica-Tșmbo. Alți 40 
milioane de sucri vor fi 
destinați aprovizionării cu 
apă și ...realizării sisteme
lor de evacuare a apelor 
reziduale de Ia Cayambe, 
Moncayo, Mejia, Rumina- 
huj și Santo Domingo.

nul 1960, anul dobîndirii 
independenței. Hidrocentra
la „Ayame 1", construită 
pe riul Bia, cu o putere 
ele 20 MW, căreia i s-a ală- 

Din presa strâinâ
(„REUTER")

t.urat, cinci ani mai tîrziu. 
„Ayame II", de 30 MW.

O altă etapă a fost mar
cată de construirea baraju
lui de la Kossou, de pe 
rîul Bandama. din centrul 
țării, cu o centrală de 174 
MW, pusă în funcțiune în 
1972 și care a ■ reclamat 
investiții ele 25 miliarde 
franci C.F.A, (93 milioane 
dolari).

La începutul anului 1979. 
o nouă centrală a intrat în 
funcțiune pe rîul Banda

BONN 1 (Agerpresj. La 
Koln s-au încheiat lucră
rile celui de-al XXXII-lea 
Congres al Partidului Li
ber Democrat din R.F. 
Germania — partenerul de 
coaliție al Partidului So
cial Democrat în guver
nul federal de la Bonn.

Cei de delegați, rd- 
prezentînd peste 80 000 de 
membri ai partidului, s-au 
pronunțat pentru . conti
nuarea coaliției guverna
mentale dintre P.L.D. și 
P.S.D.

Ceremonii de doliu în memoria 
președintelui de onoare 

al R. P. Chineze
BEIJING 1 (Agerpresj. 

Duminică, la Beijing au 
început ceremoniile de do
liu în memoria președin
telui de onoare al Repu
blicii Populare Chineze, 
Soong Ching Ling, care a

IN CAMERUN se află 
în plină desfășurare pro
cesul de creare a unei 
industrii naționale. Anul 
trecut a fost dat în func
țiune, în această țară, cei 
mai mare combinat de ce
luloză și hîrtie din A- 
frica, jar recent a intra» 
în exploatare prima rafi
nărie petrolieră cameru- 
neză.

Necesitatea unor reforme 
pe plan internațional

BERLINUL OCCIDEN
TAL 1 (Agerpresj. — La 
încheierea reuniunii sale 
desfășurată în Berlinul 
occidental, Comisia inde
pendentă ■ pen tru proble
mele dezvoltării interna
ționale, al cărei președin
te este Willy Brandt, fos
tul cancelar federal al 
R.F.G. a dat publicității o 
declarație de presă în ca
re subliniază necesitatea 
adoptării de reforme pe 
plan internațional în
deosebi în domeniile ali
mentației. energiei și fi
nanțării proiectelor de 
dezvoltare.

Comisia — relatează a

ma, la Taabo, cu o capaci
tate de 210 MW, a cărei 
construcție a necesitat fon
duri în valoare de 72 mi
liarde france C.F.A. (278
milioane dolari).

In anul următor a intrat 
în exploatare. înainte de 
termen, o altă hidrocen
trală, pe rîul Sassandra. 
care a costat 120 miliarde 
franci C.F.A. (416 milioane 
dolari), iar în aval se află 
în construcție baraiul Sou- 
bre. proiectat să fie gata 
în anul 1984.

Odată cu realizarea cen
tralei de la Soubre. va fi 
asigurată aprovizionarea 
eu energie pină în anul

Pentru prima oară — 
remarcă observatorii de 
presă — la un congres fe
deral al P.L.D. s-a înre
gistrat o puternică opozi
ție față de hotărîrea NATO 
privind amplasarea de 
noi rachete nucleare cu' 
rază medie de acțiune în 
unele țări vest-europene.

In cursul lucrărilor au 
fost examinate, de aseme
nea, problemele economice 
dificile cu care este con
fruntată în prezent R.F.G.

încetat din viață la 29 mai. 
In marea sală a Adunării 
Naționale a Reprezentan
ților populari a R.P. Chi
neze, unde se află sicriul 
cu corpul neînsuflețit al 
lui Soong Ching Ling, au 
Venit pentru a-și aduce o- 
magiul conducători de 
partid și de stat chinezi, 
reprezentanți ai diferite
lor instituții de partid și 
guvernamentale, ai Arma
tei populare chineze de e- 
liberare, zeci de mii de 
persoane.

Ceremoniile de doliu în 
memoria tovarășei Soong 
Ching Ling din capitala 
chineză continuă.

genția France Presse — 
apreciază că situația difi
cilă a țărilor în curs de 
dezvoltare, și a economiei 
mondiale în ansamblu, s-a 
deteriorat mai accelerat 
decit se prevăzuse ante
rior, mai ales în contex
tul escaladării cursdi înar
mărilor. Criza actuală — 
se relevă în declarație —. 
impune măsuri curajoase 
pentru soluționarea pro
blemelor ce amenință po
poarele lumii și face nece
sară instituirea unui nou 
climat, de cooperare, ca
pabil să dea un -nou im
puls „negocierilor globa
le", care bat pasul pe 
loc în cadrul O.N.U. .

1990. Rămîne disponibil un 
potențial uriaș: E.E.C.I. es
timează că potențialul hi
droelectric al tării este de 
12,5 miliarde kWh, din care 
numai 20 la sută a fost pi
uă în prezent exploatat.

Rețeaua electrică a Coas
tei de Fildeș s-a dezvoltat 
intr-un ritm impresionant. 
In 1962, numai 22 de orașe 
și sate aveau electricitate. 
Pină în anul trecut, aceas
tă cifră ajunsese la 523. 
Cea mai mare parte a re
țelei este interconectată și. 
numai 2 la sută din ener
gia electrică provine din 
locuri izolate.

Abidjanul. capitala tării, 
care concentrează o mare 
parte din industria națio
nală,’ cu o populație de a- 
proximativ 1,5 milioane de 
locuitori, utilizează 64 la 
sută din întreaga produc
ție de energie electrică a 
tării.

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Femeia fără 
nume; Republica: Cau
tă vintul; Unirea: O- 
imil și fiara (I— II).

LONEA : Secretul ni
sipurilor.

ANINOASA: Scurt
popas. '

VULCAN: Libera,
dragostea mea.

LUPENl — Cultural s 
Domnișoarele din Wil- 
ko; Muncitoresc: Sezo
nul de catifea.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI

anunță că în perioada 16—25 iunie se 
fac înscrieri pentru treapta I liceu în urmă
toarele profile :

— mine-petrol-geologie

— mecanic

— electrotehnic

— construcții civile. •

1-8 iulie pentru treapta a li-a liceu, 
zi și seral, în profilele :

— mine-petrol-geologie

— mecanic.

— electrotehnic

înscrierile se fac la secretariatul școlii 
din strada Republicii nr. 7, pentru treapta 
I, și la secretariatul școlii din strada 30 De
cembrie nr. 10, pentru treapta a ll-a, între 
orele 7—15.

COOPERATIVA 
„STRAJA" LUPENI 
cu sediul în Lupeni, strada 23 August 

nr. 9, recrutează tineri absolvenți ai treptei 
I de liceu pentru calificare prin școli profe
sionale și ucenicie la locul de muncă în ur
mătoarele meserii :

— croitori confecții pentru bărbați
— croitori confecții pentru femei
— tîmpiari mecanici
— confectioner încălțăminte după co

mandă
— tapițeri
— marochiner
— confectioner
— confectioner haine din piele
— lăcătuși mecanici pentru construcții 

metalice
— electrician în construcții
— mecanici mașini și utilaje
— electromecanic obiecte uz casnic
— instalator tehnico-sanitar
— sudori
— tinichigiu auto
— prelucrător prin așchiere.
Informații suplimentare să pot primi zil

nic lă serviciul personal-învățămînt al co
operativei „Straja” Lupeni telefon 140 și 112.

Mica publicitate
FAMILIILE Săbău și 

Haiducsi din Lupeni mulțu- 
meșc colegilor de muncă 
și tuturor celor care prin 
prezență și flori au fost 
alături de noi la încercarea 
grea pricinuită de pierde

TV
9,00 Teleșcoală. 10,20 

Curs de limba engleză. 
10,40 Curs de limba 
germană. 11,00 Film se
rial: Dalias — reluarea 
episodului 8. 11,50 Evo
luția vieții pe Pămînt 
— serial științific. 12,50 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală. 17,15 Itine
rar italian — documen
tar. 17,40 Clubul tine
retului. 18,25 Consulta
ții în sprijinul învăță- 
mîntului politico-ideo
logic. 18,50 1001 de
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Actualitatea eco
nomică. 19,45 Omul și 
sănătatea. 20,05 Teatru 
TV. „Corida" de Alfon
so Sastre. Premieră pe 
țară. 22,10 Telejurnal.

rea celei care a fost o bu
nă soție, mamă, fiică și so
ră

săbAu giiizela
Amintirea ei dragă va 

dăinui veșnic în inimile 
noastre. (514)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Puroșasn, 
life-

str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii or. 67.


