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Mecanizare ■ Productivitate fi Rentabilitate

Succese de prestigiu ale 
constructorilor de mașini miniere

Colectivul întreprinderii constructoare de utilaj 
minier din Petroșani a reușit și în luna mai să 
obțină rezultate de prestigiu la principalii indi
catori de plan, să asigure unităților miniere utilaje 
și piese de schimb ia timp și de bună calitate. Demn 
de consemnat că depășirile de plan din această lună 
întregesc rezultatele meritorii obținute de harnicul 
colectiv din primele • patru luni ale anului. Astfel 
printr-o organizare superioară a producției și a 
muncii, în deplină ordine și disciplină, de respec
tare a tehnologiilor de fabricație, planul producției 
globale a fost realizat în proporție de- 101,7 la sută 
in luna mai și de 101,3 la sută pe cinci luni, la 
producția marfă — 102,5 și respectiv, 10.1,95 la sută 
pe cinci luni, planul producției nete a fost îndepli
nit integral sută la sută în luna mai, și în propor
ție de 104,9 ia sută pe cinci luni.

Au fost expediate unităților miniere 542 tone 
' utilaje, și aproape 18 000 tone piese de schimb. în 

acest fel înțeleg constructorii de mașini miniere 
să-și respecte angajamentul asumat pe acest ari, asi- 
gurînd minerilor utilaje și piese de schimb nece
sare creșterii producției de cărbune. (T.R.)

Noi orizonturi 
subterane 

în deschidere
Brigada condusă de mi

nerul Ilie Chiron, de la 
I.M. Vulcan, formație de 
lucru cu un binemeritat 
prestigiu cîștigat în între
cerea minerilor din Vale 
care deschid drum nou 
cărbunelui, a executat pe 
primele cinci luni ale anu
lui, peste prevederi, lu
crări miniere care însu
mează un volum de 228 
mc excavații. In ultimii 
doi ani, aceeași formație 
a executat în magistrala 
de la noul orizont de bază 
al minei. 360. peste 1. km 
de lucrări de deschideri. 

‘ Eforturile brigăzii sînt 
concentrate în această lu
nă pentru grăbirea execu
ției 
de
ției 
lași

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi- ; 
cii Socialiste România, a 
înmînat, luni la amiază, în 
cadrul unei festivități, ti
tlul de onoare suprem „E- 
rou al Republicii Socialiste 
România" locotenentului 
major Dumitru S. Prunariu, 
cosmonaut-cercetător, pi
lot inginer de aviație în 
armata Republicii Socialis
te România, și colone
lului Leonid Ivanovici 
Popov, pilot-cosmonaut, ce
tățean al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, 
comandantul nave} „Soiuz-

conferit prin Decrete 
prezidențiale, pentru în
deplinirea cu înaltă răs
pundere a misiunii încre
dințate la bordul comple
xului orbital experimental ■ 
științific „Saliut 6“ — „So- 
iuz“ și realizarea cu suc
ces a programului științific 
de cercetare a spațiului 
cosmic, cu prilejul efectuă
rii primului zbor 
româno-sovietic.

De asemenea, în 
aceleiași- festivități, 
șui Nicolae Ceaușescu 
înmînat ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I ma
iorului Dumitru T. DediU, 
pilot-inginer de aviație în

comun

cadrul 
tovară- 

a

armata Republicii Socialis
te România, cosmonaut in 
echipajul de rezervă, con
ferit prin decret preziden
țial pentru activitatea deo
sebită desfășurată în cadrul 
programului de pregătire 
și realizare >, a primului 
zbor cosmic comun î 
no-sovietic.

La solemnitate. au ; 
cipat tovarășa 
Ceaușescu, tovarășul 
Verdeț, alți tovarăși 
conducerea de partid 
stat.

Cei doi cosmonauți

rotnâ-

părți-
Elena

Ilie
din 

și de
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x xna ia sxeiuc-xxcx iitai La- , 
măseseră doar două săp- | 
tămîni. Minerii termina- ' 
seră de săpat galeria. Mai |

I* 
du-1 elecU’olăcătușilor > 
facă dovada hărniciei I*

I
I 

din j
I I 

le- |
.... ............... del
lucrări de montaj, în va- J 
loare de aproape 2 mili- | 
oane lei, se afla în fața * 
electrolăcătușilor și vul- | 
oanizatorjlor însărcinați ' 
cu aceste lucrări. Dar | 
cu hărnicie și cutezanță, • 
electrolăcătușji din e- ' 
chipele conduse de to- | 
muniștli Francisc Thi- » 
ring și Iosif Szilagi, sub I 
coordonarea competen- ’ 
tă a maiștrilor Aurel Mi- | 
băilă și Ioan Stanciu, J 

Tiberiu SVOBODA |
...... . ,.u__** •

■ Roade ale muncii pătrunse
■ de înaltă responsabilitate

■J»

accesului spre un siloz 
concentrare a produc- 
întregii mine, la ac?- 
orizont.

DIN

Trimisul nostru pe șantier relateazâ ;

ff
Acțiunea „HUILA — Cîmpu Iul Neag“
...8 iunie, ora 6. Condu

cătorul auto Gheorghe 
Pupăzan este vesel ; 
Toți cei .din autobuz zîm- 
besc, se glumește. Așa
dar, o zi eu semne bune...

...ora 6,55. Intr-adevăr 
semne bune. Șepcile roșii 
și albastre inundă șantie
rul. Se pornesc utilajele, 
mașinile intră în coloană.

...Duminică s-au pușcat 
140 . de găuri. Au partici
pat artificierii Ion Gabor . 
și Petre Ștancu, ing. Ra
du Botez și subofițerul de 
miliție Sirnion Cucii. Tq.Ts 
tul a decurs normal... .

...or-a 7,15. După ploaia , 
de duminică noaptea, ma
șinile care transportă ste
ril înaintează greu prin 
pămînțul argilos. " Auto
basculanta condusă de 
Grigore Pol se înnămoleș-

te. II ajută buldozerul lui 
Petru Fetea, venit aici de 
la Oficiul de gospodărire 
a apelor Deva. Se nive
lează cu buldozerele...

...ora 7,30. In jompul 
stratului 3 s-a adunat a- 
pă. Duminică noaptea la 
ora 23. mecanicul de pom
pă Maria Todea a fost a- 
dusă de acasă. Pompa nr. 
3 evacuează lacomă apa 
spre stația de pompe și 
de aic-i în Jiu.

La stația de pompe din 
zona estică a carierei e- 
lectricienii Ana Lupașcu 

: și Vasile Senco înlocuiesc 
a casetă de comandă la 
pompa de evacuare nr. 2.

...ora 8,00. Prin incinta 
carierei, cîțiva jieni își

poartă vitele către păs
cut. Este o... simbioză 
între industrie și agricul
tură. aici Ia Cîmpu lui 
Neag.

■...ora 8,30. Se încarcă 
120 ml conductă pentru 
captarea apei la cele* două 
puncte de haldare — Pă
roasa și Pribeagul.

... ora 8.45. Inginerul 
Eleodor Mihăileanu diri
jează excavatoarele și bul
dozerele pentru grăbirea 
operațiunilor de deseoper-

nare a benzii trănspor- I 
toare, de evacuare a căr- ' 
bunelui. i

...Mijlocul lunii mai. I

Luni în șir, în adîncu- 
rife minej Petrila, la o- 
rizonul „0", în roca du
ră s-a înscris o epopee _ . _
az cutezanței și dîrzeniei.. Pînă la scadență mai ră- 
minerești în muncă. O e- 
popee a muncii pline de 
bărbăție și strădanii des
fășurată de minerii din 
sectorul XI investiții, în 
finalul căreia o nouă ga
lerie avea să' primească 
„botezul" transportului 
producției de 
cărbune. Tot 
timpul cît 
durat 
rea,

rămăsese însă montajul 
benzii de transport cu co
vor de cauciuc. Era acum 
rîndu-1 electoolăcătușilor 
să 1

pentru ca. Ia
1 iunie, ban
da să preia e- 
vacuarea căr
bunelui 
sectoarele 

I și II prin noua gale
rie. Un volum mare <_
lucrări de montaj, în va- î

a „Comuniștii — 
iucraTOamenj de acțiune" 

minerii
din brigă- 
zile de înaintare conduse 
de comuniștii Constantin

parație, la unul lipsește 
deserventul), din 13 bul
dozere — 12 în stare de 
funcționare..."

„Astăzi vor începe lu
crările pentru iluminarea 
zonei de haldare Păroasa".

...ora 9,30. Șantierul 
freamătă. Ziua de muncă 
e în toi. Mașinile încăr
cate cu steril și cărbune 
seamănă cil un convoi de 
vagonete, un „țug“, cum 
se spune la mină.

Fiecare m i n u 1. fle- 
tăre, descongestionare și carȘ $ e.aoadevarată bătălie, o bă

tălie eu stratele de pă- 
mînt și cărbune așezate 
de timp, o bătălie în care 
întotdeauna omul iese în
vingător.

Mircea BUJORESCU ,

decolmatare a sterilului.
.ora 9,00. Are loc ra

portul comandamentului 
comun cu M.T.Tc. „Din 
40 de basculante lucrea
ză 26, din 15 excavatoare 
funcționează 10, (4 în re-

NEDEIA
j.

ÎNTR-O ATMOSFERA SARBATpREASCĂ, 

DUMINICĂ S-A ÎNCHEIAT atracti vă

Borș și Ilie Graure au 
țintit cu ardoare și rîv- 
nă atingerea unui unic 
țel : galeria să fie termi- 

| nată L, timp. De ce ? Ști
au că sectoarele I și II 
au mare nevoie de ea 
pentru evacuarea cărbu
nelui. Vechea galerie de 
legătură cu blocul „0“ dc 
Ia acel orizont, aflată în 
apropiere de strat, intra
tă în presiune, cu profi- 

• Iul redus și vatra umfia-
| tă, punea grele probleme.
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VULCÂNEANÂ“ — tradițională și 
manifestare cultural-educați vă

9

«

3

Incă de la primele ore 
ale dimineții de duminică 
orașul Vulcan a trăit in
tr-o atmosferă sărbăto
rească, încheierea săptă- 
minii cultural-educative : ediții a 
și sportive „Nedeia vulcă- 
neană" fiind realmente o 
sărbătoare a locuitorilor 
care, cu mic cu mare, au 
participat cu însuflețire 
la această amplă șif îndră
gită manifestare. In an
samblul vieții culturale 
din Valea Jiului, „Nede
ia vulcăneană", organiza
tă de Consiliul orășenesc 
de educație politică și 
cultură socialistă, integra
tă în Festivalul național 
dl muncii și creației „Cîn- 
tarea României", are un 
prof il distinct,. clădit 
printr-o admirabilă con
secvență, cu eforturi, dar 
răsplătite de caracterul

tradițional, foarte apro
piat sufletului oamenilor 
muncii.

La festivitățile de în
chidere a celei de-a IX-a

, . .1 „Nedeii vuleăne- 
ne“, desfășurate potrivit 
tradiției pe străzile ora
șului și pe stadion, au 
participat membrii secre
tariatului comitetului mu
nicipal de partid, membri 
ai biroului Comitetului o- sul elevi, artiști amatori 
rășenesc de partid Vul
can, conducători de în
treprinderi și instituții, un 
numeros public. Mii 
locuitori au urmărit fru
moasa paradă a portului 
și dansului popular la 
care au luat parte sute 
și sute de elevi, 
exprimând, cu grație 
și spontaneitate, comple
xitatea procesului instruc- 
tiv-educativ, armonios îm-

pici it cu arta șl sportul 
:—, formații artistice de 
amatori din Valea Jiului 
(cluburile muncitorești 
din Lonea, Lupeni, Vul
can și casa de cultură Pe
troșani) și din județele 
Hunedoara și Gorj. Pe 
stadionul orășenesc, a a- 
vut loc un frumos spec
tacol îndelung aplaudat, 
la care și au dat concur-

din localitate și invitați. 
Întregul spectacol (regi
zat de- actorul Florin 

de Plaur, de la Teatrul de 
stat din Petroșani), Urmat 
de un amplu program 
cultural-artistic, a sinteti
zat o parte din succesele 
obținute de oamenii mun-

T. SPĂTARU

i

i
I
I '
5

(Continuare in pag. a 2-a) ■



2 Steagul roșu MARȚI, 9 IUNIE 1981

r ~~A ■ •-

STIL DE MUNCA DINAMIC
în conducerea activității politice și economice din șantier

Roncea, Costache Maftei 
și alții. Ținînd seama că 
mai avem neîmpliniri, etg' 
nu au fost valorifieate’toa- 
te rezervele colectivuluț, 
biroul organizației de b;> 
ză este preocupat în prgr 
zent pentru a-și perfects 
ona stilul de muncă ori-, 
entîndu-se cu prioritate 
spre creșterea numerică. 
și; calitativă a organizați
ei de partid prin primirea 
în rîndurile sale a celor 
mai buni oameni ai mun
cii, punîndu-se un accent 
deosebit pe oamenii care 
lucrează nemijlocit în 
producție, specialiști, ti
neri uteciști și femei. Or
ganizația de partid își in
tensifică munca organiza
torică pentru îmbunătăți
rea conținutului activită
ții organizațiilor de masă, 
întărirea controlului de 
partid pe fiecare loc de 
muncă, la nivelul fiecărei 
formații, pentru creșterea 
participării 
realizarea 
plan.

Dumitru 
secretar adjunct 

al organizației de bază 
de la I.P.E. Petroșani

i Urmare din pag/li /;

In lumina istoricelor 
hotărîri ale Congresului 
al XH-lea al partidului, 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, date 
cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, la 
1 iunie 1978 au început lu
crările de construire a în
treprinderii de produse, 
electrotehnice Petroșani, 

. important obiectiv indus
trial încredințat pentru 
execuție constructorilor 
din cadrul lotului IV Pe
troșani al Grupului de 
șantiere construcții indus
triale Sibiu.

In vederea realizării în 
cele mai bune condițiuni 
a lucrărilor de investiții, 
biroul organizației de ba
ză din cadrul lotului IV 
Petroșani și I.P.E. a luat 
toate măsurile pentru în
tărirea organizației, îmbu
nătățirea stilului și meto
delor de muncă, creșterea 
forței ei de acțiune în 
conducerea politică a în
tregii activități economi
ce. In atenția b.o.b. a stat 
preocuparea Pentru buna 
desfășurare a activității 
de investiții, realizarea la 
termenele stabilite a tu-

-—-------

»
turdr obiectivelor. Cert 
este că ritmul construc
țiilor a fost impulsionat, 
eoncretizîndu-se în reali
zarea planului pe cele 
cinci luni din acest an, la 
coristrucții-montaj, -în pro
porție de 112 la sută.

Biroul organizației de 
bază a acordat o atenție 
deosebită pregătirii și

crescut răspunderea fiecă
rui comunist în traduce
rea în fapte a sarcinilor 
încredințate. Cu această 
ocazie b.o.b. a luat măsuri- 
pentru repartizarea mai 
judicioasă a comuniștilor 
pe puncte și formații de 
lucru, a organizat siste
mul de informare și ra
portare, în cadrul adună-

fost 
timp 
două

desfășurării adunărilor 
generale în care au fost 
analizate în mod sistema
tic cele mai prioritare 
probleme din șantier ca 
de exemplu : preocuparea 
conducerii lotului, și a be
neficiarului privind asi
gurarea tuturor condiții
lor tehnico-materiale, pen
tru realizarea planului de 
eonstrucții-montaj ; asigu
rarea forței de muncă ne
cesară punerii în funcțiu
ne a primelor capacități ; 
îmbunătățirea calității lu
crărilor ; utilizarea efici
entă a forței de muncă și 
a utilajelor, etc. In urma 
discuțiilor individuale a

rilor generale, asupra mo
dului în care comuniștii, 
cadrele de conducere își 
îndeplinesc sarcinile în
credințate de organizația 
de partid. Un rol impor
tant în stimularea pe șan
tier a unei puternice emu
lații muncitorești l-au a- 
avut propaganda de par
tid, dezbaterile din cadrul 
învățămîntului politico-i
deologic, activitățile poli- 
tico-organizatorice și edu
cative desfășurate, evi- 
dențiindu-se tovarășii Va
lentin Enache, loan Ca- 
lancea, Viorel Rus, Nico- 
lae Micu, Victor Roșea, 
Victor Hauptman, Ioan

acestora la 
sarcinilor de

ALBESCU,

*
(Urmare din pag. I)
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„Nedeia vulcăneană“
La acest spectacol, plin 

de ritm și culoare, au 
cil și elevi în cadrul ac- fost prezenți călușarii de 
tualei ediții a Festivalului • la Banc — echipă mixtă 
național „Cintarea Româ
niei". Montajul literar- 
muzical și dansul tematic 
„Minerii" (formații de la 
Liceul industrial Vulcan), 
sportivii și micii artiști a- 
matori din școlile genera
le nr. 1, 4, 5 și ff din oraș, 
au convins o dată mai 
mult, miile de spectatori 
care se aflau în tribunele 
stadionului, că în școli se 
modelează și se stimulea
ză înclinațiile, aptitudini
le și talentul copiilor, in
tr-o relație apropiată cu 
munca părinților, mineri, 
energeticieni, preparatori, 
constructori de 
miniere.

utilaje

deosebit de interesantă, 
unică în genul ci —, an
samblul folcloric de la ca
sa de cultură din Novaci, 
taraful casei de cultură 
din Hațeg, ansamblul fol
cloric al căminului cultu
ral Stănești (Gorj), artiș
tii amatori din Valea Jiu
lui. Fără îndoială că flu- 
ierașii, alți artiști ama
tori de la Dealul Babii, 
dansurile bătrînești de la 
Uricani, grupul vocal-fol- 
clpric de la Cîmpu lui 
Neag (nejustificat absente 
duminică), ar fi dat un 
plus de farmec manifes
tărilor de duminică

re-

! 
i„Nedii vulcănene“, 

marcabilă manifestare a 
dorinței de a organiza o 
viață cultural-educativă 
diversă, cu un conținut 
derivat din preocupările 
și preferințele oamenilor 
muncii, așa cum așteaptă 
și locuitorii celorlalte lo
calități din Valea Jiului.

A IX-a ediție a „Nedeii 
vulcănene" susține au
tentica tradiție a manifes
tării în viața orașului, de
termining de-a lungul u- . 
nei săptămîni un interes | 
sporit pentru organiza- t 
rea unor activități de bu- ) 
nă calitate, chiar acolo 
unde sînt așteptate — în 
întreprinderi, in mijlocul 
oamenilor muncii.

Odată stabilită, 
tradiția obligă și la 
permanentă 
re a activităților și la e- 
xigență față de calitatea 
lor. Dacă la actuala edi
ție s-a ocordat atenție, așa 
cum e și firesc, manifes
tărilor educative desfășu
rate în întreprinderi, com
ponenta cultural-artisti- 
că a avut o calitate mai 
scăzută față de anii pre- 
cedenți. Un scop al „Ne
deii vulcănene", încă de 
la primele ediții, a fost 
stimularea creației și in
terpretării artiștilor ama
tori, a participării largi 
la o viață culturală conti
nuă și de calitate. Dar, 
cum e și firesc, săptămînă 
cultural-educativă și spor
tivă „Nedeia vulcăneană" 
este o acțiune perfectibi
lă, cu o individualitate 
inconfundabilă nu numai 
in Valea Jiului, contri
buind prin țelul ei gene
ros omenesc la consolida
rea unei intense vieți 
cultural-educative, susți- 1 
nulă cu forțele proprii.

Instantaneu din tim
pul susținerii examenu
lui de testare psiholo
gici a unei noi serii de 
viitori conducători auto.

secr.etarul organizați^ ae 
bază nr. 11, au luat piep
tiș lucrarea. Multe au fost 
zilele în care electrolăcă- 
tușii au lucrat în schim
buri prelungite la monta
jul benzii transportoare 
nr. 8 cu covor de cauciuc 
de 1000 
crărilor 
de alert 
rea lor 
men iar echipele, . ..... ...... ...
cind cu inaită responsa- rea condițiilor de evacuare 
bilitate comunistă, au fă
cut un montaj de calita
te aducînd in același timp 
substanțiale îmbunătă
țiri tehnice și benzi; de 
transport. La rîndul lor, 
alături de minerii ș; e- 
lectrolăcătușii sectorului 
de investiții, vulcanizato- 

x rii de sub conducerea tâ
nărului subinginer Liviu 
Teodosiu, de la sectorul 
VII transport, și-au făcut 
și ei cu prisosință dato
ria. Odată cu terminarea 
ultimului schimb al lunii 
mai echipele de electro- 
lăcătuși și vulcanizatori 
au raportat conducerii 
minei terminarea lucrării 
de montaj și vulcanizare a 
benzii transportoare. Da
torită bunei organizări a 
muncii in formațiile de 
mineri, electrolăcătuși și 
vulcanizatori, a lucrului 
în schimburi prelungite și 
efectuării unui număr în
semnat de ore de muncă 
patriotică în afara pro
gramul ui, lucrările

mm. Ritmul- lu- 
a fost deosebit 
permițînd încheie- 
înainte de ter

men-

ferente montajului ben
zii de transport au 
executate întf-un 
record, de numai 
săptămîni, în loc de trei
luni cît era planificat...

...1 iunie 1981. In cro
nica activității întreprin
derii miniere Petrila se 
consemna darea în folo
sință. la orizontul „0“, a 
noii galerii de transport 
cu bandă de cauciuc, mo
ment de importanță deo
sebită pentru îmbunătăți-

a-

a cărbunelui din sectoare
le I și II, pentru crește
rea realizărilor în produc
ție ale minerilor de aici. 
Și se mai consemna un 
fapt: acela că brigadd de 
mineri condusă de comu
nistul Eugen Tămaș, tot 
de la sectorul XI investiții, 
a terminat cu o lună mai 
devreme lucrările de re
parații capitale și de ame
najare a puțului nr. 2 est. 
Se asigură și prin aceasta 
condiții mai bune pentru 
transportul de materiale 
și personal pentru un ae- 
raj corespunzător și des
fășurarea optimă a activi
tății productive în cadrul 
sectorului I.

Comuniștii minei Petrila, 
fie ei mineri, electrolăcă- 
tuși sau vulcanizatori — 
implicați în aceste lucrări 
de importanță vitală pen
tru bunul mers al produc
ției de cărbune, și-au pus 
amprenta înaltei responsa
bilității, deci în tot ceea 
ce au făcut.

însă, 
o 

restructura
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Cu privire la încheierea anului școlar
Potrivit structurii actu- opta pentru liceele de mu- 

alului an școlar, primii 
elevi care vor încheia 
cursurile — sîmbăta aceas- • vor susține probele de ap
ta — sînt cei din clasele 
I—VIII, pentru care serbă
rile de sfîrșit de an vor fi 
organizate, duminică 14 
iunie. în aceeași..zi, își 
vor lua rămas bun de la 
coleg; și profesori, absol
venții claselor a Xll-a, 
cursuri de zi 
lor a XIII-a, 
rale. Pînă la 
se vor pregăti 
diu individual ______ ...
colective în cadrul liceelor 
— pentru susținerea baca
laureatului, care se 
desfășura între 21—30 
nie.

între 16—25 iunie, 
vor depune fișele de înscri
ere în clasa a IX-a de li
ceu, unde admiterea se va 
face fără concurs. Se pre
cizează că cei care vor

și ai clase- 
cursuri se-

20 iunie, ei 
— prin stu- 
și meditații

va 
iu-

se

II-a liceală, învățămînt de 
zi sau seral. Ca și în anii • 
preeedenți, la concursul de 
admitere in cea de-a doua 
treaptă a învățămîntului li
ceal de Zi vor concura nu
mai absolvenții promoției 
1981, care nu vor depăși 
vîrsba de 19 ani pînă la 

înscrierea va fi 15 septembrie. Ceilalți vor 
avea la dispoziție unitățile 
învățămîntului liceal seral, 
învățămînt care s-ă extins 
anul acesta, cu peste 9000 
de locuri. Concomitent, ■ 
crește treptat numărul cla
selor serale, care vor func
ționa potrivit turelor din 
înteprinderile industriale.

La clasele a lX-a și a 
Xl-a, cursuri de zi, pre
cum și la clasele a XI-a 
și a Xll-a, cursuri serale, 
anul de învățămînt se va 
încheia da 15 iulie.

(Agerpres) ,

zică, arte plastice — de- 
corațiunj și de coregrafie.

titudini, între 20 șj 26 iu
nie 1981, indiferent de nu
mărul candidațilotr înscriși. 
De asemenea, în liceele în 
care numărul celor ce vor 
solicita _ _ _
mai mare decît al locuri
lor planificate, se vor or
ganiza probe de verificare 
a cunoștințelor, între 2—i 
iulie, constînd în două lu
crări scrise la limba ro
mână și matematică, din 
materia clasei a. VIII-a.

La 30 iunie, vor încheia 
cursurile absolvenții clase
lor a X-a cu ai învăță
mîntului profesional, cu 
durata de un an, și ai în
vățămîntului de maiștri — 
cursuri serale. Intre 1 și 
14 iulie, ei vor avea po
sibilitatea să participe la 
concursul pentru treapta a

< O NOUA COTĂ. 
Echipa de dulgheri condu
să de Gheorghe Neagoe, 
care participă la construc
ția noului magazin univer
sal din centrul Petroșaniu- 
lui, execută în aceste zile 
montajul elementelor de 
acoperire a celui de-al doi- 

I lea nivel al magazinului. 
I Constructorii grupului din 
I Valea Jiului ăl T.C.H. și-au

intensificat lucrul pe acest satisfăcuți 
șantier în vederea termină
rii obiectivului pînă la fi
nele acestui an.

• BUNI GOSPODARI. 
Ca și în alți ani, cei ce se 
îngrijesc de mica bază spor
tivă de pe lîngă ștrandul 
termoficat din Paroșeni — 
gospodarii Uzinei electrice 
Paroșeni — au dat în folo
sință odată cu sosirea 
zonului cald, bazinul 
înot. Din primele zile, 
ștrand au sosit sute de 
matori ai înotului, deplin

se- 
de 
la 
a-

create.
• ACȚIUNE PATRIOTI

CA. Zilele trecute a fost 
expediat către siderurgie 
un vagon cu fier vechi, din 
rampa de încărcare a mi
nei Uricani. In prezent, la 
I.M. Uricani, se sortează și 
încarcă pentru expediere în
că un vagon de fier vechi 
pentru oțelăriile țării.

'• AP A! De o săptămînă 
deja, la magazinele din in
cinta halelor pieții Petroșa- 
niului s-a oprit, din cauza 
unei defecțiuni, apa pota-

bilă. Cei ce dirijează acti
vitatea întreprinderii 
gospodărire a orașului 
promis, după prima /i. 
defecțiunii, că situația 
rezolvă. Ppate în 
săptămînă...

« IN VULCAN, prin gri
ja edililor orașului, au în
ceput lucrările de amena
jare a unui nou tronson al 
bulevardului Victoria. O- 
biectiv de larg interes ci
vic, bulevardul se continuă 
pînă în zona pieții orașu
lui, urmînd ca într-o etapă

de 
au 

a 
se 

această

din Petroșani, au loc, la o- 1 
rele 17 și 20, două specta- I 
cole „Așa se cîntă pe la | 

__ _ » noi" prezentate de ansam- 
ADRESĂ NOU A. In- artistic „Rapsodia Ro-

,.^e mână" al U.G.S.R. In con
certul spectacol — cîntece 
folclorice, melodii de voie 
bună șj momente satirico- 
umoristice.

viitoare să se realizeze ra
cordul la șoseaua spre Pa- 
roșeni.

„Nufărul" din Petroșani 
se mută din zonă ce va 
intra curînd în dezafectare 
și este amplasată în localul 
fostului magazin de meze- 
luri-lactate, spre Piața Vic
toriei. Noul local a 
igienizat și amenajat 
respunzător.

• MIINE, în sala 
de cultură a

I
I

I
I

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU

Casei 
sindicatelor
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Sport • Sport ® Sport * Sport • Sport • Sport •
Fotbal, divizia A : „Poli" Timișoara

Primul punct din deplasare
Studenții timișoreni, cu 

mai puține griji în această 
ediție a campionatului — 
dovadă curajul de a între
prinde recentul turneu, 
soldat cu rezultate onora
bile, în Italia — au consi
derat că formația din Vale 
nu-și va depăși condiția de 
eternă învinsă în deplasa
re. Fotbaliștii Jiului s-au 
prezentat în teren cu dis
pozitivul bine orientat de
fensiv, un elastic 1-4-3-3, 
capabil să stopeze atacu
rile adverse. E drept că so
luția tactică aleasă și-a do
vedit reușita și datorită 
predilecției timișorenilor 
pentru centrările înalte, in
terceptate însă cu regula
ritate de Rusu și, mai ales, 
Vasiliu, din fața înalților 
Nedelcu și Păltinișan, ul
timul, se știe, apărător cen
tral. Așa se face că cele 
mai clare ocazii ale stu
denților le-au ratat Palea 
(min. 20) șj Manea (30), in
filtrați prin spațiile latera
le. Pe contraatac, Jiul s-a 
manifestat prin ambițiosul, 
de această dată, Giuchici, 
dornic să-și convingă fosta 
galerie că „transplantul" 
la Petroșani l-a readus 
printre aleșii primului eșa
lon. Intr-o astfel de teme
rară cursă, pe aripa stingă, 
in min. 22, n-a fost totuși 
înțeles de Varga, care a 
uitat să vină la „întîlnire". 
Arma contraatacului echi
pei lui Libardi (cu puțini

1 ani în urmă, a fost autorul 
unui gol senzațional cu ca
re a parafat alt „egal", 
prețios, pe același gazon) 
și-a dovedit „tăișul" și în 
min. 35, cînd șutul violent 
expediat de Stoica a fost 
reținut, printr-o inspirată 
paradă, de Suciu.

Nici după pauză
denții n-au descoperit an
tidotul apărării organiza
te, cu inspirate replieri ale 
oaspeților, o singură dată 
se părea că tabela de mar
caj le va produce satisfac
ție — în min. 68, Anghel 
a șutat plasat, Cavai a res
pins balonul, pînă în bară, 
în final fiind reținut de 
ultimul nostru apărător.

Momentele de tensiune 
au erodat moralul bănățe
nilor (în urma repetatelor 
nereușite); adversarii lor 
au prins curaj. Ce păcat 
însă că Stoichiță, aflat în 
min. 78 în careul mare, nu 
s-a încumetat să șuteze 
„pasînd" responsabilitatea 
finalizării altor coechipieri, 
dar faza s-a depărtat de 
buturile lui Suciu. Porta- 

trecut 
mi- 
dar 
ba-
In

rul timișorean a 
prin emoții și cu trei 
nute înainte de final, 
Șumulanschi a trimis 

, ionul pe lingă bară.
consecință, Jiul s-a remar
cat printr-o evoluție dife
rită de celelalte partide 
susținute în deplasare, a- 
bia în etapa a 30-a activul 
său s-a îmbunătățit cu pri-

REZULTATE TEHNI
CE : „Poli” Timișoara — 
Jiul 0—0, „U" Craiova — 
F.C.M. Brașdv 4—0, Chi
mia Rm. Vîlcca — Cor- 

■ vinul 3—2, S.C. Bacău — 
„Poli" Iași 2—0,

Cluj-Napoca — F.C. Ar
geș 2—3, Progresul-Vul- 
can —■ Steaua 0—-1, 
F.C.M. Galați — F.C. Olt 
1—2, Dinamo — Sportul 
studențesc 0—2, F.C. Baia 
Mare — A.S.A. 1—0.

CLASAMENTUL
1. „U“ Craiova 30 19 3 8 58—25 41
2. Dinamo 30 16 5 9 47—29 37
j’ F.C. Argeș 30 16 3 11 47—34 35
4. Steaua 30 13 7 10 45—37 33
5. S.C. Bacău 30 14 5 11 41—36 33
6. F.C.M. Brașov 30 13 5 12 31—34 31
7. Chimia Rm. Vîlcea 30 14 3 13 45—51 31
8. „Poli" Timișoara 30 13 5 12 29—35 31
9. Sportul studențesc 30 14 2 14 40—33 30

10. F.C. Oh 30 12 6 12 35—38 30
11. „U“ Cluj-Napoca 30 13 4 13 41—47 30
12. Corvinul 30 13 3 14 53—44 29
13. Jiul 30 13 3 14 37—34 29
14. A.S.A. Tg. Mureș 30 12 4 14 45—52 28
15. Progresul-Vulcan 30, 11. 5 14 37—48 27
16. „Poli" Iași 30 10 6 14 38—44 26
17. F.C. Baia Mare 30 9 5 16 28—46 23
18. F.C.M. Galați 30 6 4 20 32—62 16

mul punct adus din
teren decît cel propriu. 
Punct care este rodul nu 
numai al dăruirii în teren, 
dar și al lucidității tactice, 
al execuțiilor tehnice și pa
selor exacte. Demn de re
marcat, echipa din Vale nu 
a abandonat lupta nici a- 
tunci cînd, spre final, bra
șoveanul Petrescu a dictat 
mai multe sancțiuni gratui
te din preajma careului lor 
mare, iată deci că atunci 
cînd situația este critică, 
unsprezecele nostru se mo
bilizează exemplar, rezul
tatul concret stă mărturie 
virtuților jocului cu ade
vărat colectiv, al acțiuni
lor individuale care depă
șesc intenția de „număr 
personal". Privită prin 
prisma conjuncturii create 
de etapa de duminică, si
tuați formației noastre s-a 
ameliorat și mulțumită „jo
cului" rezultatelor. Campio
natul nu s-a terminat încă, 
se pare că finalul anunță 
surprize costisitoare, unele 
combatante, angajate în 
lupta pentru evitarea re
trogradării, mizează pe „re
gia în contumacie" a întîl- 
nirilor indirecte. Or, fot
baliștilor din Vale le revi
ne îndatorirea de a înlătura 
valul emoțiilor prin rezul
tate pe măsura capacității 
lor. Și, duminică, la Timi
șoara, au demonstrat că au 
încă resurse pentru a „pri
vi" mai de sus ultima run
dă a dialogului pentru su
praviețuirea în prima divi
zie. (Ca întotdeauna în ul
tima vreme, caseta tehnică 
a cronicii este asigurată de 
un pasionat suporter al i 
Jiului, Gheorghe. Achirei, 
de la Preparația Petrila).

JIUL: Cavaj — Vînăto- 
ru, Vasiliu, Rusu, P. Gri- 

Giuchici, 
— Șumu- 
(Lăsconi),

«ore — Varga, 
Stoica (Schmidt) 
lanschi, Sălăgean 
Stoichiță.

Ion VULPE

Popice, divizia A

Instantaneu din timpul desfășurării fazei municipale a concursului de gim
nastică pentru preșcolari. Foto : Șt. NEMECSEK

Competițiile „Oaciadeiii Tenis de masă

ETAPA VIITOARE : 
(miercuri, 10 iunie 1981): 
F.C.M - Brașov — „U" 
Cluj-Napoca, Steaua — 
Jiul, „U" ~ 
S.C. Bacău, 
Mureș

Craiova —
A.S.A. Tg.

Progresul-Vul-

Cor vinul — F.C. 
Mare, „Poli" Țimi- 
— Dinamo, „Poli"

can,
Baia
șoara
Iași — Chimia Rin. Vîl- 
cea, F.C. Argeș — F.C. 
Olt, Spartul studențesc — 
F.C.M. Galați.

Sub genericul „Da>ci- 
adei” au avut loc du
minică meciuri de 
fotbal, handbal și volei. 
Redăm rezultatele tehnice 
din întrecerile seniorilor la 
fotbal: Spitalul Petroșani
— P.T.T.R. Petroșani 3—1, 
I.A.C.C.V.J. — Comerțul 
Petroșani 4—5, I.M. Dîlja
— C.M.V.J. 3—4 ; handbal: 
Utilajul — I.M. Livezenj 
15—11, Minerul Uricani — 
Jiul Petrila 6—0 (nepre- 
zentare) ; volei; I.M. Live- 
zeni — Preparația Corc
ești 2—0.

HANDBAL
Sîmbătă dimineață, tere

nurile de handbal ale Clu
bului sportiv școlar Petro
șani și Școlii generale nr. 
4 din localitate au găzduit 
turneele finale Pe muni
cipiu ale campionatului re
publican rezervat școlilor 
generale, fete Și băieți.

In întreceri au partici
pat campioanele orășenești 
de la Lupeni, Petrila și 
Petroșani, lipsind nejuștifi- 
cat echipele campioane ale 
orașului Vulcan.

Iată rezultatele tehnice, 
fete : Șc. gen. nr. 6 Petrila
— Șc. gen. nr. 4 Petroșani 
4—3, Șc. gen. nr. 3 Lupeni
— Șc. gen. nr. 6 Petrila 
4—4 și Șc. gen. nr. 4 Pe
troșani — Șc. gen. nr. 3 
Lupeni 5—15. Primul loc în 
clasament a revenit echi
pei Șc. gen. nr. 6 Petrila 
antrenată de prof. Ioan 
Cordea, urmată de echipa 
Șc. gen. nr. 4 Petroșani și 
Șc. gen. nr. 3 Lupeni. La 
băieți s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
gen. ar. 5 Petrila — Șc. 
gen. nr. 5 Petroșani 11—10, 
Șc. gen. nr. 6 Lupeni — Șc. 
gen. nr. 5 Petrila 10—12, 
Șc. gen. nr. 5 Petroșani — 
Șc. gen. nr. 6 Lupeni 6—0. 
Pe primul loc s-a clasat 
echipa Șc. gen. nr. 5 Petri
la (prof. Constantin An
drei), locurile următoare 
fiind ocupate de echipele 
școlilor generale nr. 5 Pe
troșani și 6 Lupeni.

Echipele cîștigătoare au 
primit din partea organi
zatorilor cupe și diplome.

Aurel SLABII

In topul elitei 
și totuși...

Șc.

Infrîngere pe teren propriu
JIUL PETRILA — ME

TALUL HUNEDOARA 
5041—5111 pd. Comporta
rea sub posibilități și în 
această etapă a jucătorilor 
Radu Gherman 761 pd și 
Nicolae Păsărică 798 pd a 
făcut ca gazdele să nu 
poată întrece, în derbiul 
județean, echipa siderur- 

Hunedoara. 
din această 
cît și din 

tre- 
gîndit

giștilor din 
înfrîngeirea 
etapă 
linele anterioare, 
buie să dea de 
conducerii secției și a aso
ciației sportive Jiul Petri-

la, deoarece se constata că 
s-a subapreciat munca de 
pregătire a juniorilor care 
s-a limitat doar la 2—3 ju
cători care nici ei nu sînt 
la nivelul cerințelor echi
pelor divizionare A.

Conducerea tehnică tre- primit din partea condu
cerii I.M. Lonea au fost 
răsplătite printr-un frumos 
debut în campionatul de 
calificare unde, în ansam
blu. echipa pregătită de 
prof. Valeriu Pișcoi și loan 
Micoroiu și-,a depășit net, 
în primul tur,, adversara.

Staicu BAlOI

Lonea — Recolta Baeova 
4805—4502 pd. Seriozitatea 
în pregătire a tuturor ju
cătorilor și în special a 
cunoscuților popicari lo
calnici Iile Și Mihai Do- 
brică, sprijinul permanent

O mentalitate dăunătoare pentru handbalul Văii

Neluați in seamă, juniorii bat la porțile
Ca prin „urechile acu

lui", divizionara B de 
handbal masculin Utilajul- 
Știința Petroșani a scăpat, 
în ultima zi a lunii mai, 
de retrogradare, benefici
ind de șansa înfrângerii 
suferite pe teren propriu 
de Timișul Lugoj, în fața 
puternicufuj „șapte" Mj- 
naurul II Baia Mare (16— 
25). In ultima partidă, 
handbaliștij din Vale au 
întrecut, cu emoții, pe 
Minerul Moldova Nouă 
(25—15). întrucît au evo
luat, 39 de minute din 60, 
fără aportul iui Cîmpeanu, 
eliminat pentru un gest 
necugetat (? !). Salvarea, ia 
potou. ș-j, petrecut în- 
tr-o întîlnire cu ultima 
clasată, după „detronarea" 
cuplului de antrenori Po-

lifronie — Mjleti. Nu stă
ruim asupra măsurii între
prinse și readucerii, după' 
doi ani, a profesorului le- 
ronim Ceacu la cîrma echi
pei, înaintea ultimei eta
pe. In două zile de antre
nament, s-au rememorat 
cîteva scheme de atac, 
„uitate” de jucători, s-a 
pus accent pe momentul 
defensiv concret, s-a evi
dențiat faptul că altele ar 
fi trebuit să fie valoarea 
și comportarea diviziona
rei B din Vale. „Minuni” 
să fi făcut antrenorul Cea
cu — ceea ce era imposi
bil în scurtul răgaz — 
totuși, subliniem încă o- 
dată, participarea la bara
jul pentru rămînerea sau 
promovarea în divizia se
cundă a fost „arbitrată”

de handbaliștii din Baia 
Mare. Intimplare care are 
darul să îngrijoreze pe iu
bitorii acestui popular 
sport, altădată generos în 
satisfacții cu Valea Jiului. 
Din lotul actual va pleca 
Pali, oaie termină studiile 
universitare și deși prof. 
Ceacu ne-a dat asigurări 
că, împreună cu secundul 
său Gh. Cîrsnic, vor pur
cede la o selecție riguroa
să a talentelor din școli, 
credem că această tenta
tivă temerară nu va avea 
darul să contribuie decit 
parțial la redresarea com-

buie să acorde mai multă 
atenție creșterii juniorilor 
și ridicărij performanței 
seniorilor, astfel ca rezul
tatele să satisfacă nivelul 
condițiilor create.

O
în meciul de, calificare 

pentru divizia A. Parîngul

consacrării... inu

narei B care are, potrivit 
prevederilor federației de 
specialitate, obligația de a 
alinia o anumită structură 
a iotului, în funcție 
categoriile de vîrstă 
înălțimea jucătorilor, dar 
și dreptul de a apela la 
dubla legitimare a unor 
juniori ? Astfel s-a <intîm- 
plat pe vremuri cu porta
rul Kiss, cu Antohie. a- 
cum un handbalist de ta
lia lui Nagy, component 
al lotului național de ju
niori contribuie la gloria 
unei echipe... bucureștene,

. ___ _____ ______ „Dinamo”. Credem că în
binalei. Ne întrebăm, pe problem^ talentelor născu

te Și crescute în Vale stă 
cheia de contact a revita- 
iizării Handbalului nostru. 
Ce au de spus iu acest 
sens conducerile celor do-

bună dreptate, dacă juniorii 
de la C.S.S.P. obțin per
formanțe demne de aplau
dat, de ce nu sînt promo
vați și în rindul divizio-

de 
Și

uă asociații sportive, a clu
bului școlar și comisia mu
nicipală de specialitate ? 
Cită vreme așteptăm să 
„prăsească" handbaliști din 
„alte grădini", iar juniorii 
noștri pierd la Petroșani 
Șansa de afirmare ori și-o 
caută la... București, în 
alte centre handbalistice, 
participarea divizionarei B 
în campionat se va dovedi 
mai modestă, va provoca 
destule emoții. Vacanța 
competițională trebuie să 
îmbie la un dialog fruc
tuos pe toți diriguitorii 
sportului în șapte, depăși
rea discuțiilor neprincipi
ale, 
pune 
de...

de „culise", se îm- 
deci ca un deziderat 
principiu.

Sever NOIAN

(• Intre 3 și 7 iunie, ca
pitala Moldovei a polarizat 
atenția iubitorilor tenisu
lui de masă, primul eve
niment fiind dubla întîlni
re dintre divizionarele A, 
C.S.M. Iași și combinata 
din Petroșani, C.S.S. +, 
C.F.R. Fiecare dintre cele 
două garnituri și-a adjude
cat cite o „rundă" a între
cerii : 5—3, respectiv 2—5. 
Dintre jucătoarele oaspete 
o bună impresie a lăsat li
dera lor valorică Daniela 
Păduraru, învingătoare în 
patru partide (una în pri
ma manșă). Puncte prețioa
se au adus și colegele ei 
Ana Mărcuș (1+1) și Ildiko 
Gyongyosi (1+1), dar fosta 
camplioană europeană se 
află încă departe de forma 
care a consacrat-o, între
ruperea fortuită a antrena
mentelor și-a vădit efectul.

• Intre 5 și 7 iunie, sala 
polivalentă din dulcele tîrg 
moldav a reunit cele mai 
talentate jucătoare ale 
„promoției" de junioare, 
reuniune la care au avut 
cinstea să ne reprezinte 
două din sportivele antre
nate de Marius Rozenfeld 
(C.S.S.+C.F.R.). Conform 
așteptărilor, marea speran
ță a Văii a evoluat bine în 
tandem cu Maria Alboiu 
(C.S.S. Slatina) ajungînd pî- 
nă în finala probei de du
blu. Arădencele Olga Ne
meș și ludka Borbely 
(C.S.A.) au dovedit mai 
multă omogenitate, intrînd 
astfel în posesia titlului și 
medaliei de campioane. In 
proba de simplu, ierarhia 
valorică nu s-a desmințit, 
primul loc a fost cucerit de 
înlocuitoarea Măriei Ale
xandru , la campionatele 
mondiale ' de la Novisad, 
Olga Nemeș, secondată de 
Maria Alboiu. In lupta 
pentru medalia de bronz 
candida și prima „paletă" 
a Văii, dar indecizia, și lip
sa de concentrare și-au sprig 
cuvîntul, în întîlnirea cu 
Lorena Mihai (Gloria Bu
zău) la scorul de 1—1 la 
seturi și 20—20, Daniela 
a ratat victoria. Ana Măr
cuș a făcut o figură fru
moasă pînă în optimi și, 
din nou, ghinionul sau mai 
bine zis tracul în momen
tele decisive au silit-o să 
capituleze în fața arăden- 
cei Borbely, după ce în 
setul decisiv conducea cu 
16—9 și 17—13, iar la 20— 
20 a avut de două ori a- 
vantaj.

* Daniela Păduraru se 
află în pregătiri, la Odor- 
heiul Secuiesc, împreună 
cu ceilalți componenți ai 
lotului național, în vederea 
europenelor de juniori și 
junioare, ce se vor disputa 
în luna august, în Ceho
slovacia. (LV.)
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Decorarea membrilor' 
echipajului cosmic 

româno-sovietic
'Urmate din pag. I)

exprimat tovarășului
Nicolae Ceaușeseu profun
da lor mulțumire pentru 
cinstea ce li s-a făcut prin 
acordarea titlului de o- 
noare suprem „Erou al
Republicii Socialiste Româ
nia". . .

A luat cuvîntul tovarăș 
șui Nicolae Ceaușeseu. care 
a felicitat cu căldură pe cei 
decorați.

Cuvîntul. rostit de secre
tarul general al partidu
lui, președintele Republi
cii, a fost subliniat cu vii 
aplauze, i

Tovarășul Nicola e 
Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu s-au în
treținut, apoi, într-o atmos
feră tovărășească, de caldă 
prietenie cu cei decorați și 
s-au fotografiat împreună.

Conferință de presă
Luni după-amiază, mem

brii echipajului cosmic 
româno-sovietic Dumitru 
Prunariu Și Leonid Popov, 
împreună cu colegul lor 
din echipajul de rezerva 
Dumitru Dediu au partici
pat la o conferință de pre
să organizată de Consiliul 
ziariștilor din Republica 
Socialistă România în sala 
de marmură a Casei 
Scînteii. j

Au luat parte reprezen
tanți ai presei centrale, ai
Badioteleviziunii și Ager
pres, precum și corespon
denți ai presei străine a- 
creditați în țara noastră.

- W
în seara aceleiași zile, 

membrii echipajului cos
mic romârio-sovietic, îm
preună cu colegul lor din 
echipajul de rezervă, pre
cum și cu delegația sovie
tică au sosit la Brașov. ,

• ••••••••••••••••••••••••a • ••

încheierea lucrărilor 
sesiunii de fond a 

Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). La Națiunile U- 
nite s-au încheiat lucră
rile sesiunii de fond din 
acest an a Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Timp de 
trei săptămîni au fost e- 
xaminate probleme impor
tante privind dezarmarea 
nucleară și eliminarea ris
cului unui război nuclear, 
reducerea bugetelor mili
tare, dezarmarea în dome
niul convențional.

Lucrările comisiei au 
pus în evidență îngrijora
rea crescîndă a statelor fa
ță de intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare, față 
de tendințele de recurgere 
la forță și la amenințarea 
cu forța în relațiile inter
statale.

Lucrările au relevat mai 
mult ca orieînd necesitatea 
manifestării voinței politi
ce a statelor, în primul 
rind a puterilor nucleare și 
a statelor puternic înar
mate, pentru trecerea de 
urgență la măsuri efective 
de oprire a cursei înarmă
rilor și de dezarmare.

O problemă importantă 
care a stat în centrul lu
crărilor a constituit-o în

ghețarea și reducerea bu
getelor militare — tema în
scrisă pe ordinea de zi ca 
urmare a unei inițiative 
a României, promovată în 
mod constant de-a lungul 
anilor. ■

După cum se cunoaște, 
la această sesiune Româ
nia și Suedia au prezentat 
un document comun pri
vind principiile care ar ur
ma să guverneze activita
tea statelor în domeniul în
ghețării și reducerii buge
telor militare. Ideile cu
prinse în acest document, 
împreună cu propuneri și 
sugestii ale altor state, au 
fost reținute într-un mate-, 
rial de sinteză care face 
parte din raportul comisiei.

In cadrul sesiunii nu 
s-a putut realiza un acord 
privind întocmirea unui 
studiu al O.N.U. privind 
situația în domeniul arme
lor convenționale. Țările 
occidentale nu au acceptat 
cerința, conformă cu docu
mentele fundamentale ale 
O.N.U., ca situația în acest 
domeniu să fie examinată 
prin prisma obiectivului 
prioritar al dezarmării nu
cleare.

FILME

Solo

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Divina Emma; 
Republica : Colombo la 
Londra; Unirea: Cactus 
Jack. Uj

PETRILA1 Pruncul, 
petrolul și ardelenii.

șLONEA I Libera, dra
gostea mea.

ANINOASA i 
Sunny.

VULCAN — Luceafă
rul : Drapelul rupt;

LUPENI — Cultural: 
Dreptate pentru toți ; 
Muncitoresc: Spaniolii 
de modă nouă.

TV
9,00 Teleșcoală.

10,00 Bună dimineața, 
grădiniță ! (invăță- 
imîntul preșcolar). 
Curs de 
engleză. 
Curs de 
germană. 
Film serial: 
lias" (reluarea e- 
pisodului 9).

10,15

10,35

10,55

limbă

limbă

„Da-

Manifestări
dedicate României

In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări 
dedicate României, prilej de reliefare a marilor rea
lizări obținute de țara noastră în toate domeniile 
de activitate, a Politicii externe de pace și conlu
crare promovate de partidul și statul nostru, a 
unor momente cu adinei semnificații în istoria și 
cultura poporului român.

Asociația de. prietenie 
Austria — România; îm
preună cu Asociația „Uni- 
rea — prietenii României 
in Austria" au organizat o 
manifestare* dedicată prie
teniei româno-austri’ece. In 
cuvîntul său, Stephan Ku- 
kla, secretar general ai 
Asociației de prieteni^ 
Austria — România, a e- 
vidențiat evoluția ascen
dentă a relațiilor priete
nești dintre România și 
Austria, posibilitățile reale 
de ridicare a acestora pe 
trepte superioare, bazate 
pe stimă și respect reci
proc. Vizita în Austria a 
președintelui N i c o 1 a e 
Ceaușeseu, a menționat 
vorbitorul, convorbirile șj 
contactele care vor avea 
loc cu acești prilej vor 
constitui o contribuție im
portantă la adîncirea și 
amplificarea relațiilor din
tre România și Austria.,

Referindu-se 1;> presti
giul României contempora
ne pe plan internațional, 
Stephan Kukla a relevat
••••••••••••••

stima Și prețuirea de care 
se bucură pretutindeni 
președintele Nicolae 
Ceaușeseu pentru pasiu
nea, priceperea și realis
mul cu oare acționează 
pentru destindere și priete
nie între popoare, pentru 
soluționarea problemelor 
majore ale contemporanei
tății. . .. 7-, ' .

Ministerul Culturii și in
formațiilor al R.S., Vietnam 
a organizat o festivitate în 
cadrul căreia Bibliotecii 
naționale din Hanoi i-au 
fost donate opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, alte lu
crări social-politice, eco
nomice și culturale.

In orașul Leipzig din 
R.D. Germană a fost des
chisă o expoziție de foto
grafii prezentînd aspecte 
ale dezvoltării economice, 
științifice și social-cultli- 
rale din țara noastră.

•••••••••••••••

iN LU/Hf
ț P E SCURT » PE SCURT
MAI MULTE MII DE 

PERSOANE au participat 
duminică, la Glasgow, la o 
manifestație de protest îm
potriva prezenței subma
rinelor militare nucleare 
britanice și americane în 
estuarul fluviului Clyde. De 
asemenea, a fost organi
zat un marș de protest, 
care a început în apropie
rea bazei britanice a sub
marinelor dotate Cu rache
te „Polaris" de Ia Faslane, 
a continuat la șantierele 
navale unde se construiesc 
submarinele atomice, fiind 
încheiat cu un miting des
fășurat în parcul central al 
orașului Glasgow.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Repu
blicii Populare Bangla

desh, Shamsul Huq, a de
clarat că guvernul țării 
sale va menține relații 
prietenești cu toate statele 
și va continua politica ex
ternă promovată de fostul 
președinte Ziaur Rahman, 
transmite agenția de infor
mații INA. El a arătat, tot
odată. că guvernul R.P. 
Bangladesh va onora toate 
acordurile încheiate ante
rior eu alte slate.

ÎN INTERVALUL IA
NUARIE — MAI a.c. pre
țurile au crescut în Fran
ța în medie cu 6,5 la sută. 
Potrivit datelor de care 
dispune Confederația Ge
nerală a Muncii, în perioa
da mai 1980 — mai 1981, 
ritmul inflației a fost in 
Franța de 15,5 ja sulă.

S-a încheiat „Săptămina de solidaritate cu 
poporul namibian*

SALISBURY 8 (Agerpres). 
—- Lg Salisbury a avut loc 
duminică un miting care 
a marcat încheierea „Săp- 
tămînii de solidaritate cu 
poporul namibian" desfă
șurată în Republica Zim
babwe. Luînd cuvîntul cu 
acest prilej, primul mi
nistru Robert Mugabe a 
declarat că țara sa va con
tinua să sprijine lupta 
mișcărilor de eliberare ale 
popoarelor din sudul Afri
cii și nu se va lăsa inti
midată de amenințările re
gimului minoritar sud-a- 
frican. în cazul în care re

gimul rasist de la Pretoria 
va hotărî .să ne atace, vom 
lupta Și vom obține victo
ria, a șpus Robert Mugabe.

La rîndul său, Sam, Nu- 
joma, președintele Organi
zației Poporului din Africa 
de Sud-Vest, a arătat că 
SWApo este dispusă să 
participe la alegeri gene
rale în Namibia, dar își va 
intensifica lupta armată în 
cazul în care nu se va rea
liza o reglementare a pro
blemei namibiene în con
formitate cu planul Nați
unilor Unite.

11.45 Evoluția vieții Pe 
Pămînt — serial 
științific. „Sțăpî- 
nii văzduhului" 
(reluarea episodu
lui 8).

12.45 Telex.
16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală.
16,55 Proclamația de la 

Islaz.
17,10 Clubul tineretului.
17,50 Moment folcloric. 
18,00

18,25

18,50
19,00
1925

Almanah pionie
resc.
Călătorie prin ța
ra mea >— reportaj. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitate

■ /e 'stadiu .*•

. nomică. - - •
19,45 Omul și sănătatea: 

Efectele razelor so
lare asupra orga
nismului umăr..

20,05 Reportaj ’81.
20,25 Teatru TV: 

ricirea noastră ce» 
de toate zilele" 
de Octavian Sava. 
Premieră pe țâră.

22,05 Telejurnal.

Grupul școlar 
Lupeni

Anunță căîn perioada 16-25 iunie se 
fac înscrieri pentru treapta I liceu clasa a 
IX-a la următoarele profile :

CURS DE ZI
— mine, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică
CURS SERAL
— mine, petrol, geologie
In perioada 1-8 iulie a.c., pentru 

treapta a ll-a liceu (clasa a Xl-a) zi și seral 
profi lele :

— mine, petrol, geologie
■ , — mecanică .. .■■■.uu-u

— electrotehnica
Tot în perioada 1—8 iulie se fac în

scrieri pentru școala profesională — curs de 
zi cu profilele :

7. —' miner ■
— mecanic utilaj de mină
— construcții — zidari, șamotori 
înscrierile se fac la secretariatul școlii,

strada 7 Noiembrie nr. 43, oraș Lupeni, zil
nic între orele 7—15, iar în zilele de miercuri 
pînă la ora 19.

CETAJENII
Predînd sticlele și borcanele goale ma

gazinelor alimentare și de legume-fructe
• la schimb •;7eV7w/:7;;7
• contra marfa
• sau numerar
contribuiți la reintroducerea in circuitul 

economic a unor importante resurse mate
riale.

Vasile, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (528) ' -

PIERDUT legitimația de 
serviciu pe numele Amo- 
răzeanu Lucian, eliberată

Mica publicitate
DREPT, A.S.E., admitere, 

pregătire intensivă prin 
corespondență la filozofie, 
economie, recapitulări e- 
xaminări. Scrieți căsuța 
poștală 22—29, București 
22 (m.p.)

PIERDUT carnet de știi- de I.R.I.U.M, Petroșani. Se 
dent pe numele Zenecan declară nulă. (520)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Constantin, fiicele Lenuța și Varvara, gi
nerii Bebe și Rudi, nepotul Claudiu amintesc celor 
care au cunoscut-o că se împlinesc doi ani de cînd 
ne-a părăsit scumpa noastră soție, mamă, soacră și 
bunică 7 , . 7<L:e, xuL

.7 IONESCU VALENTINA.

SOȚUL, fiii, nurorile și' nepoții anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpei lor soție, mamă, 
soacră și bunică

;: 77 Ț floarea irina. 7 7-
înmormîntarea are loc miercuri, 10 iunie, ora 16 

din Vulcan, strada Fîntînelelor nr. 26. (533)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala 
generală nr. 2 Petrila anunță cu profundă durere în
cetarea din viață a scumpei lor colege .

prof. DUMITRESCU GYONGYVER,
. Sincere condoleanțe familiei, (534)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat). 4 2464 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


