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Trimisul nostru pe șantier relatează :Cărbunele trebuie transportat ia preparație, nu stocat pe rampa gării!
O înaltă îndatorire patriotică

peste

I.M. PAROȘEN!
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I.M. VULCAN.
Cîțiva din componen- 

ții brigăzii conduse de 
Horea Petrișor : Glieor- 
ghe Ardeleanu, Dumi
tru Mltruț, Ion Nasta 
și Victor Badea.

Foto: N. ȘTEFAN

După aproape două luni 
de la deschiderea acțiunii 
„Iluilă — Cîmpu lui
Neag" șantierul capătă 
forma caracteristică u-
nei adevărate cariere. S-a 
străpuns de la vest spre 
est treapta 805. Este a 
doua treaptă care s-a con
turat (prima. 795); 
împiedică migrarea 
sântului in treapta 
rioară și constituie 
mă de siguranță. In

I.M. DÎLJA

1309 tene

815.
(luni

luarea cărbunelui din ga
ra Bărbăteni. De la în
ceputul lunii in nici o zi 
nu s-a asigurat mai mult 
de 10 vagoane, fată de 
20 cite sînt necesare si 
cile, de fapt, au fost sta
bilite. Duminică, deși au 
fost mobilizați oameni 
pentru încărcare nu s-au 
preluat decît 10 vagoane 
(și acelea doar ia ora 13). 
Față de 
repetăm 
C M V J.
I.P.C.V.J.
timp întreaga cantitate de 
cărbune extras din carie
ra Cîmpu lui Neag, deo- 
canidată stocată in gara 
Bărbăteni.

Mircea Bl JOREM l

această
apelul

să dispună 
să preia

situație 
către 

ca 
la

Minerii de 
raportează ia 
ceasta lună, 
re a planului la 
ducția fizică de
tone de cărbune. Depă
șirea obținută pe uni
tate este, îndeosebi, ro
dul contribuției colec
tivului sectorului 1 ca
re a înregistrat de la 
începutul lunii un plus 
de 1590 tone de cărbu
ne. La baza acestui 
succes se află producti
vitatea cu aproape 0,500 
tone/post superioară 
față de prevederi ob
ținută în abatajele sec
torului. Brigăzile 
cele mai mari 
ductivități — cile 
respectiv, 0,7 tone/post 
peste plan — sînt cele 
conduse de Petru Carp 
și Zoltan Farago. O 
depășire de 19(> tone la. 
producție și 700 kg/ 
post la productivitate 
raportează și minerii 
din abatajele sectorw- 
Itii IV, în fruntea în
trecerii sltuindu-se bri 
găzile conduse de Cons
tantin Tomescu și lu- 
liu Ung vâri.

Din cadrul sectoru
lui III se remarcă, de 
asemenea. brigăzile 
conduse de Nicolae To
ma și Gheorghe Glri- 
ciuc.

cu 
pro- 

1,5.

Randamente superioare 
în abatajele mecanizate

LA I.M. ANINOASA

ea 
ver- 
infe- 
ber- 
zona

estică se lucrează pentru 
conturarea treptei 
Incepînd de astăzi 
— n.n.) a fost asigurată
deservirea utilajelor de 
încărcare pe două schim
buri. Ieri s-a executat o 
pușcare. și continuă lu
crările pentru extinderea 
treptelor 805—815, în ve
derea asigurării pușcării 
la treapta 785.

La steril situația pe lu
na iulie, la zi. este bună, 
transportîndu-se 3984 mc 
peste prevederi. La căr
bune. însă, situația conti
nuă să fie nesatisfăcă
toare, minusul ajungînd 
la îngrijorătoarea cifră de ■ 
6 000 tone. Este urmarea 
firească a faptului că, în 
continuare. I.P.C.V.J. ne
glijează sistematic pre

N.R. Azi. (luni) coman
damentul cu reprezentanții 
întreprinderilor din ju
deț care au oameni si u- 
tilaje detașate, nu a avut 
loc din motive necunoscu
te, datorită absenței tutu
ror acestora. Aceasta in 
condițiile în care 4 exca
vatoare detașate ..stau pe 
dreapta" și se impune 
intervenția operativă pen
tru repunerea lor in func
țiune.

j

Reducerea consumului stă la îndemina noastră
început 

dispece-

Minerii Paroseniului au 
reușit să recupereze ră- 
mînerea în urmă acumu
lată de la începutul lunii 
și să raporteze la zi o de
pășire de 303 tone de căr
bune. Producția suplimen
tară a fost obținută din 
marile abataje ale sectoru
lui II și, îndeosebi, din cel 
al brigăzii de mineri-me- 
canizatori conduși de 
Nicolae Andrașic. Consec
venți în strădaniile lor 
pentru exploatarea efici
entă și întreținerea cores
punzătoare a utilajelor din 
dotare, pentru organizarea 
superioară a muncii, mine
rii brigăzii au lucrat în a- 
ceastă lună cu o producti
vitate medie de 13.1 to-

ne/post, cu 1.5 tone pe 
post superioară prevederi
lor. ocupînd primul loc în 
întrecerea pentru mai mult 
cărbune. Tot în cadrul sec
torului II cu bune rezulta
te se afirmă și brigada 
condusă de Gavrilă Mesa- 
roș care, exploatînd un a- 
bataj frontal dotat eu 
combină de abataj și susți
nere individuală, a realizat 
o productivitate cu 1 tonă 
pe post mai mare decît in
dicatorul planificat.

Prin contribuția acestor 
două brigăzi, a randamen
telor superioare ce le ob
țin. sectorul II are o depă
șire la zi pe această lună 
de 600 tone cărbune.

întărirea disciplinei—resursă reală pentru 
recuperarea restanței la producția de cărbune

Zi obișnuită, de 
de săptămînă, la 
ratuj Stației de distribuire 
a energiei electrice din 
Petroșani. Dispecerul de 
serviciu, tehnicianul Aurel 
Anghel, dirijează prin in- 
terfon activitatea echipelor 
de întreținere a rețelelor 
din municipiu. Tensiunea 
nominală sintetizată pe un 
indicator la dispecerat os- 
cileajă în ju
rul cifrei 48. 
„Este mult 
sub tensiunea 
planificată" — 
ne spune dis
pecerul. Un 
fapt evident 
cu care se confruntă zil
nic cei ce veghează cu a- 
tenție și răspundere pentru 
ea noi să avem și la locul 
de muncă și acasă preți
oasa energie electrică.

Ce înseamnă tensiune sub 
parametrii planificați in re
țea ? Înseamnă, în primul 
rînd că pentru acoperirea 
necesarului de consum din 
Valea Jiului sistemul ener
getic național trebuie să li_ 
vreze energie suplimenta
ră^ peste nivelul planifi
cat. „Municipiul Petroșani

este singurul din județul 
Hunedoara care depășește 
repartiția de energie elec
trică la consumul casnic", 
ne informează tovarășul 
Andrei Samuel, șeful 
S.D.E.E. Petroșani. Un e- 
xemplu concludent îl con
stituie luna iunie, cînd mu
nicipiul Petroșani a consu
mat cu 133 000 kWh mai 
mult decît repartiția pla-

ecoiroMîffixA-
cea. mai ieffâaa hemîiAd de euehyie

nificată. Un calcul simplu 
demonstrează că energia e- 
lectrică consumată supli
mentar este echivalentă cu 
consumul întreprinderii de 
tricotaje Petroșani pe 4 
l-uni. Iată un fapt care tre
buie să ne dea de gindit. 
Fiindcă stă în puterea fie
căruia dintre noi să contri
buie la economisirea ener
giei electrice. Iar această 
economisire este în intere
sul nostru, al tuturor.

împreună cu tovarășii 
din conducerea S.D.E.E. Pe

troșapi am încercat să i- 
dentificăm cauzele depăși
rii consumului de energie 
electrică. Pe prim plan se 
înscriu consumurile nerați
onale care se mențin la 
marii consumatori. Preocu
pate de reducerea acestor 
consumuri, consiliile oame
nilor muncii din cîteva u- 
nități industriale au sta

bilit măsuri 
corespunză

toare. I.a
I.R.I.U.M.I*., 

I.F.A, „Vîsco- 
za“ Lupeni. 

întreprinde
rea de 
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In- 

trico- 
pe baza

fecții V 
treprinderea 
taje Petroșani, 
unej analize temeinice s-au 
stabilit măsuri de reorgani
zare în circuitul activității 
productive a unor schim
buri în care utilajele erau 
încărcate mai puțin de 40 
la sută, în 8 ore de lucru. 
Astfel1 de măsuri sînt po
sibile și trebuiesc stabilite 
și la alte unități care au 
disponibilități. Așa sînt

Sectorul I al I.M. Ani- 
noasa are o bună dotare 
tehnică. Fiind cel mai ma
re sector al 
cu condiții 
nizării, aici 
plasate trei - 
susținere mecanizată. Pro
ducția este extrasă și prin 
cele 6 abataje frontale, un 
abataj cameră, al căror 
front de lucru se asigură 
continuu de cinci brigăzi 
de pregătiri. Efectivul 
de muncă este, în linii ge
nerale asigurat. Și, totuși, 
ia nivelul sectorului se 
constată o restanță de mai 
bine de 17 000 tone de căr
bune față de sarcina anua
lă de plan 
pe "luni, de 
nulul pune 
fapt demn 
februarie, martie șl iunie 
planul fizic a fost realizat 
și chiar depășit. Dar de ce

întreprinderii, 
propice meca- 

au fost am- 
complexe

la 
la 
în 
de

de

zi. Analiza 
începutul a- 
evidență un 
reținut. In

n-a fost realizat planul lu
nă de lună ? Evident, cau
zele sînt multiple, dar în
tre acestea un loc distinct 
îl ocupă indisciplina mun
cii.

Baologral|.a 
restanțelor

..:, / ■.. s. • -. .■ ■ > ' *

La o privire mai atentă 
asupra organizării produc
ției pe schimburi se poa
te ușor constata că brigăzi
le de mineri se confruntă 
adeseorj cu lipsa de efecti
ve. In ziua de 15 iulie, bu
năoară, din. cele 6 abataje 
frontale n-au fost plasate 
cu efective decît 4 abataje. 
Linie de front există dar 
din ceie 3 abataje dotate

cu complexe mecanizate, 
nu era în funcțiune decît 
cel încredințat brigăzii 
conduse de Pavel Dediu. 
„In curînd — ne-a infor
mat tovarășul Zian Ilodor, 
adjunctul șefului de sector 
— vom pune în funcțiune 
un nou complex mecanizat 
pe care îl introducem în 
prezent In subteran. Deci, 
înrt-un viitor apropiat, 
vom lucra în plin cu două 
complexe mecanizate, fapt 
care ne va permite să rea
lizăm planul producției de 
cărbune pe luna iulie și să 
începeme să recuperăm din 
restanțe. Pentru asigurarea 
realizării ritmice a preli- 
minarelor, decadă de deca
dă și lună de lună, este 
necesar însă să fie întărită

V.S FENEȘEANU

{Cantinwxve pag. a 2-a)

(Ctntinuare in pag. a 2-ai

Un colectiv fruntaș al industriei noastre textile: secția de depănat de la
I.F.A. Viscoza. Foto : Șt. NEMECSEK
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Goluri în viața culturală
In aceste zile de vară, 

viata culturală din Va
lea Jiului se caracterizea
ză nu printr-o așteptată 
inventivitate in a crea 
posibilități oamenilor 
muncii pentru a-și pe
trece timpul liber de la 
sftrșstul săptămînii, ci 
prmtr-o atmsoîeră mo
notonă, uneori chiar prin 
improvizații, care accen
tuează marile diferențe 
dintre calitatea și diversi
tatea participării la Fes
tiva,ul național „Cîntarea 
României" și în activita
tea obișnuită. Multele 
formații eu un conținut e- 
ducativ de valoare (bri
găzi artistice, grupuri de 
satiră și umor. montaje 
literare etc) trec prin
tr-o perioadă de inactivi
tate, însăși pregătirea lor 
slagnînd, deși n-au fost 
prezente în mod sistema
tic în mijlocul oamenilor 
muncii cu prilejul unor e- 
t enimente din viața în
treprinderilor (adunări 
generale, consfătuiri, zile 
tematice și altele).

Vremea frumoasă care 
a fost simbătâ și dumini
că i-a îndemnat pe nu
meroși locuitori ai muni
cipiului să-și petreacă 
timpul în împrejurimile 
localităților, iar prezența 
formațiilor artistice de a- 
matori la cunoscutele lo
curi de agrement ar ti 
I >st. fără îndoială, o ce
rință îndreptățită. Dar 
< luburile nu-și reglează 
întotdeauna activitatea 
după aceste criterii...

La casa de cultură din 
Petroșani a avut loc sîm- 
bătă o zi a întreprinderii 
miniere Dîlja. Ansamblul T. SPATARU

Ritm intens de lucru pe șantierul viitorului stadion municipal.

(Urmare din pag II

bunăoară. Fabrica de mo
bilă Petriia, Atelierul de 
tîmplărie Livezeni, secția 
de vată a E.G.C.L., atelie_ 
rele de confecții metalice 
ale T.C.H. și I.C.M.M., sec
ția de gatere de la Buta 
și altele, unde se mențin 
schimburi neîncărcate la 
capacitate în multe zile.

In ceea ce priveș.e con
sumul casnic, un ait calcul 
simplu este edificator. Ma
joritatea scărilor blocurilor 
de locuințe sînt iluminate 
nerațional, în detrimentul 
bugetelor de familie ale lo
catarilor care suportă chel
tuielile. La un bloc cu 10 
nivele, cele 10 becuri ne
cesare consumă anual cir- 

folcloric „Mîndra" și so
liști vocali (Maricica Mo- 
canu. Sanda Blaj, Petre 
Anișoara, Ilie Ungurcanu, 
Pavel Mărgineanu, Cons
tantin Dondera, Ileana E- 
nulesc, Rodica Cîrstea) au 
susținut un spectacol pen
tru mineri. Manifestările 
care au loc sub generi
cul „Ziua întreprinderii'* 
nu trebuie să se limiteze, 
însă, doar la un program 
artistic, necesar și el, fă
ră îndoială. Pregătirile 
uneț astfel de acțiuni com
plexe (dezbaterea unor as-

La sfîrșit 
de săptămînă

pecte concrete de muncă, 
întilniri ale minerilor cu 
reprezentanți ai vieții cul
turale, sociale care să 
răspundă unor prealabile 
întrebări) trebuie făcută 
cu seriozitate de către co
mitetele de partid și sin
dicat din întreprinderi îm
preună cu instituțiile cul
turale. Artiștii amatori 
din Petroșani au strălu
cit din nou duminică la 
zona de agrement prin... 
absență. Cauza : Aceeași 
problemă ca și săptămînă 
trecută (este chiar nere
zolvabilă, tovarăși de la 
consiliul municipal, al sin
dicatelor ?) — transpor
tul mijloacelor de sono
rizare !

— La T.upeni. ne spu
nea tovarășul Ion Pupă
ză, dire torul clubului, 
peste 2000 de locuitori au 
fost duminică la locul de 

Reducerea consumului stă
la îndemîna noastră

4 380 kWh, în valoare 
2 409 lei. Dacă asociația 
locatari ar monta un

ca 
de 
de 
întrerupător automat la fie
care scară —- aparat care 
poate fi procurat la prețul 
de 200 lej din comerț — ar 
economisi anual circa 2 200 
lei. In termenj similari 
poate fi judecat și consu
mul je energie electrică 
individual, din orice locu
ință. înlocuirea unui sin
gur bec de 100 W cu altul 
de 60 W înseamnă anual o 
economie de 68 kWh.

Problema economisirii 

agrement și au urmărit 
programe artistice susți
nute de fanfară, tarat, so
liști vocali și orchestra de 
muzică ușoară „Gcnțiana" 
de la I.M. Lupeni. in a- 
ceeași zi, la club, a avut 
loc „Ziua tinerilor" pen
tru sectoarele XII și XIII 
ale minei, iar sîmbătă o 
seară a tinerilor de la 
preparație, fiind organi
zate convorbiri pe teme 
de etică, concursuri de 
cunoștințe generale.

Ce s-a mai organizat în 
zilele de sfîrșit de săp
tămînă ? Serj ale tinere
tului la Vulcan, la casa de 
cultură Petroșani și clu
bul din Petriia. Toate a- 
eeste așa-zise seri cultu
rale — care nu sînt alt
ceva decît seri de dans, 
dar titrate pompos, ca 
să sune mai convingător 
din punct de vedere... e- 
ducativ — sînt organizate 
cu o consecvență demnă 
de cauze culturale mai 
înalte, pentru simplul mo
tiv că sînt simple, nu ri
dică „problemei**, din 
punct de vedere organi
zatoric. Pentru toate aceste 
seri se difuzează chiar și 
afișe, în timp ce acțiuni
le de la locurile de agre
ment sînt păstrate cu un 
fel de secret, nelalocul iul 
și greu de înțeles.

Vom Urmări în .conti
nuare calitatea. diversi
tatea si atractivițatea ma
nifestărilor culturale șj 
artistice din Valea .Jiu
lui la a căror organizare 
trebuie să participe toți 
factorii cu atribuții în a- 
ceSt domeniu și întregul 
potențial educativ.

energiei electrice este deci 
la îndemîna fiecăruia din
tre noi. Și trebuie spus că 
ea se pune și acum, vara. 
Multe din bazinele de acu
mulare ale centralelor, hi
droelectrice din țară sînt la 
limita minimă de nivel, 
datorită lipsei de apă. Ca 
urmare, în balanța unită
ților producătoare de elec
tricitate crește ponderea 
celor pe bază de cărbune 
și combustibili lichizi.

Avînd în vedere această 
situație, conducerea de par-

„Steagul roșu" 
a criticat, 

organele vizate 
răspund

POATE, DE ACUM
încolo

Urmare notei „Mostră... 
comercială", apărută în 
ziarul nostru din 1 iulie 
1981, I.C.S.A. și AP. Pe
troșani consideră, în răs
punsul său. că cele rela
tate de noi sînt reale, iar 
pentru îmbunătățirea si
tuației, ospătarele Mela
nia Șerbii și Tanța Trifu 
au fost sancționate cu re
ducerea retribuției timp 
de o lună cu 10 la su'.ă, 
respectiv, cu avertisment. 
Considerăm că, deși ad
ministrate cu... indulgen
ță, măsurile vor condu
ce la îmbunătățirea stă
rii disciplinare la resta
urantul „Minerul".
PAZNICII PRINȘI... CU 

OCAUA MICA
La ancheta noastră „Cum 

am ajuns de la asistența 
tehnică la... vigilența 
portarilor" apărută în nr. 
8977 din 18 iulie a.c. ne 
răspunde Corpul de pază 
militarizată Hunedoara— 
Deva, Detașamentul Pe
troșani. Paznicii Nuța T».- 
cob (I.M. Livezenî) și 
Mircea Hîneu (I.M Dil- 
ja) au fost sancționați ,u 
diminuarea retribuției 
pe timn de o lună cu 10 
la șută, conform art. 46 
litera „e“ din Regula
mentul Corpului de oază 
m'litarizata iar contro- 
loarea dp poartă Maria 
Radu (I M. I>onea) cu di
minuarea retribuției pe 
două luni cu 20 la sută, 
conform Ordinului M.I 
622/1975. Cazurile vor fi 
prelucrare cu întreg per
sonalul de pază.

tid și de stat a aprobat 
un program suplimentar de 
reducere a consumului de 
energie electrică. Sînt sta
bilite măsuri vizînd redu
cerea și limitarea prin plan 
atît la consumatorii indivi
duali, cît șî la cei colec
tivi, exceptînd unitățile cu 
foc continuu și cele cu re
gim special, cum sînt 
talele, transportul în 
mun, alimentările cu 
etc. In lumina acestor 
suri este necesar ca în 
nitățile social-culturale, in-

spi-
co- 

apă, 
ma

il-

Preparația de cuarț Uricani. După spălare, cuar- 
țul este sortat pe categorii de calitate, fiind astfel 
pregătit pentru calcinare.

loto: șt. NEMECSEK

A.

întărirea disciplinei
—resursă reală pentru 
recuperarea restantei
(Urmare din pag. 1)

disciplina muncii**.
Evident această afirmație 

se confirmă prin fapte. In 
cadrul sectorului există 
brigăzi, ca cele conduse de 
Francisc Nemeș, Pavel De- 
diu, Vasile Burlec, loan 
Mameliuc în care se face 
simțită o puternică disci
plină, cu adevărat mine
rească. Preluarea lucrului 
se face la fața locului, nu
mărul de absențe pe
schimburi e aproape de
zero. Explicația ? Exigență 
colectivă față de oricare 
dintre ortaci care fac ab
sențe nemotivate. Cei în 
cauză sînt supuși judecății 
colective, pe schimburi. O- 
pinia colectivă își spune 
cuvîntul fără jumătăți de 
măsură. Rezultatul este că 
rar se întîmplă să se repe 
te uemotivatele la cei vi
zați. In cazurile cînd 
cei liiați în „focul" cri
ticii colective nu dovedesc 
receptivitate, sînt s.oși din 
brigăzi. Pentru cei ce a- 
cumulează lună de lună 
nemotivate se propune 
sancțiunea maximă — des
facerea contractului de 
muncă. Astfel i s-a des
făcut contractul de muncă 
lui Petre Andrei, care de 

stituții, .sedii administrati
ve aie unităților industria
le să se restrîngă utiliza
rea instalațiilor de ilumi
nat. Întreprinderile care 
nu lucrează cu foc conti
nuu sînt chemate să orga
nizeze îndeplinirea sarcini
lor de producție astfel in
cit să realizeze electiv e- 
conomii de energie electri
că pe fiecare schimb, să 
elimine complet mersul în 
gol al unor utilaje, con
sumul nerațional, in attest 
scop se cere să fie întoc
mite în continuare progra
me concrete de limitare a 
consumului de energie e- 
lectrică la nivelul fiecărei 
întreprinderi și instituții 
și chiar la cel al asocia
țiilor de locatari. 

la începutul anului a fă
cut 51 absențe nemotivate 
și nu a dat dovadă de re
ceptivitate la criticile repe
tate ale ortacilor. In cu
vîntul său la recenta adu
nare a oamenilor muncii 
din cadrul sectorului 1, mi
nerul Șef de schimb Con
stantin Crișu sublinia prin
tre altele : „Decît să ne 
continuăm lucrul cu astfel 
de oameni care mai mult 
încurcă decît lucră. mai 
bine ne lipsim de ei".

In prezent conducerea 
sectorului 1, organizația de 
partid a sectorului se pre
ocupă cu perseverentă să 
înfăptuiască un program de 
măsuri izvorit din propu
nerile d‘n adunările gene
rale ale oamenilor muncii 
pe schimburi. Intre altele 
este vorba de o mai bună 
repartizare a cadrelor teh
nice pe schimburi, pentru 
a asigura respectarea 
strictă a monografiilor de 
armare, a disciplinei teh
nologice. Organizațiile de 
partid pe schimburi, gru
pele de sindicat, pe baza 
experienței bune de pină 
acum, trebuie să acționeze 
hotărît, cu exigență, pas cu 
pas, pentru întărirea dis
ciplinei. „Noi apreciem că 
nu numai Ia sectorul I, ci 
și la nivelul întreprinderii, 
întărirea disciplinei tehno
logice și a muncii constitu
ie o reală rezervă pentru 
mobilizarea mai bună a în
tregului colectiv, pentru în
făptuirea ritmică a sarcini
lor de plan și recuperarea 
restanțelor la producția de 
cărbune", ne-a spus tova
rășul Ion Albescu, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere.

Intr-adevăr, la I.M. A- 
ninoasa există un colectiv 
capabil să depășească di
ficultățile cu care se con
fruntă în realizarea ritmi
că a producției de cărbu
ne. Iar una din căile sigu
re de realizare a acestui 
deziderat o constituie întă
rirea disciplinei tehnolo
gice și a muncii.

EDILITARE.
Esplanada din fața noi
lor blocuri inalte, cu spa
ții comerciale la parter, 
înălțate in centrul * 
șaniului (in fața blocului 
69) va avea în curînd o 
înfățișare nouă. Construc
torii șantierului nr. 1 Pe
troșani al T.C.H. și În
treprinderea „Mu-mura"

Petro-

din Simeria execută aici, 
în aceste zile placarea cu 
marmură roșie și 
forme geometrice 
rate — 
bui la 
că 
arhitectonic deosebit 
reușit.

SPEOLOGICA. Peșteri
le Foieroaga și Martel dm 
munții Mehedinți, precum 
și laboratorul de speolo
gie Cloșani, din aceeași 
zonă carstică, au consti-

- ceea ce va 
a întregirea 

a acestui

albă, în 
inspi- 

contri- 
esteti- 

ansam'o’u 
de

tuit locul unei captivan
te acțiuni la care au parti- 
tipat și doi membri ai, 
cercului speologic ' 
Roșie" din Petriia. 
vorba de frații Nicu 
Rodica Mihuț care au 
parte, alături de un 
perimentat membru 
cercului speologic 
Racoviță* din 
(Adrian Done), la o 
re" fotografică în 
carstică amintită.

FAPTA LĂUDABILA. 
Elevii din clasele a X-a J

„Piatra 
Este 

Și 
luat 
ex
al

„Emil
București 

nieși- 
zona

și a XI-a D de la Liceul 
industrial din Petroșani, 
sub îndrumarea maistru
lui instructor Alexandru 
Bota, au finalizat o im
portantă lucrare ; amena
jarea atelierului de tîm- 
plărie din clădirea sediu
lui 2 al liceului. Prin e- 
forturi proprii a fost spo
rită astfel zestrea de do
tări a școlii, necesară în- 
tr-un domeniu esențial al 
procesului instructiv,
practica elevilor. O faptă 
cu adevărat lăudabilă !

SE CONTUREAZĂ o 
surpriză plăcută pentru 
tinerii din orașul Lupeni i 
în centrul actual al ora
șului se amenajează și va 
fi inaugurată in curînd 
o nouă Casă a tineretului. 
Inițiativa aparține Comi
tetului orășenesc al U.T.C.

DE CE? Constatam la 
sfîrșitul săptămînii tae- 
cute că în interiorul mo- 
tetuluj Valea de Pești au 
apărut unele semne de de
gradare — geamuri spar

te, uși care nu se maj în
chid. alte neajunsuri. A- 
flăm că vinovați de a- 
ceasta se fac unii oaspeți 
nepoltiți ai motelului a- 
flați sub influența alco
olului, care „se iau Ja 
harță" și provoacă dezor
dine. Cine-i pune la res
pect ?

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU
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Fotbal Numărătoarea
In avanpremiera nou

lui sezon, sîmbătă. Jiul 
Petroșani a întilnit, pe 
gazonul propriu, divizio
nara iugoslavă F.C. Celik 
(Oțelul) Zenica, clasată, 
in ediția trecută, pe locul 
HI în seria de vest a di
viziei secunde. Formația 
din Bosnia, avînd la cir- 
mă pe Milan Ribar, fost 
selecționer național, a 
răspuns astfel invitației 
fotbaliștilor din Hune
doara (cele două orașe sînt 
înfrățite), de la prima e- 
voluție in țara noastră a 
impresionat prin dorin
ța de a face palmares. 
Hagici, Rados, Beșovici, 
și compania nu însă
nume sonore în țara „ptă
vilor", e drept, Marsalek 
apără buturile naționalei 
de juniori, iar Haiduc, 
transferat recent de la 
Olimpia Ljubljana, orga
nizează bine compartimen
tul defensiv. Antrenorii 
divizionarei noastre au 
urmărit în principal in
tegrarea noilor achiziții, 
nu atit rezultatul; era 
normal ca angrenajul e- 
•chipei să sufere sincope, 
depinde însă cît de repede 
vor fi înlăturate. Din a-

Rezultate în
In cadrul „Cupei de va

ră*. organizată de Comi
sia de specialitate de pe 
lîngă Consiliul munici
pal de educație fizică și 
sport Petroșani, în er.apa 
inaugurală, din data de 
26 iulie a.c., s-au înre
gistrat următoarele re
zultate : Preparatorul Pe- 

ceastă confruntare de sco
puri nu putea să rezulte 
deci un meci spectaculos, 
dacă ne referim și la 
mijloacele folosite — de 
multe ori eludarea nor
melor sportivității — pu
ținii spectatori care s-au 
încumetat să înfrunte ca
nicula n-au prea avut mo
tive de satisfacție...

Diferența de valoare și-a

Jiul — Celik Zenica
2-0 (1-0)

spus cuvîntul din start. 
Gazdele au dominat mai 
mult, Grigore, fostul por
tar al Lupeniului, n-a fost 
pus în situații critice de- 
cît arareori și atunci s-a 
descurcat onorabil. înain
tarea Jiului a făcut totuși 
proba unor ma; vechi ca
rențe, deocamdată Butoi 
nu-1 poate suplini, în li
nia mediană, pe Stoica, 
deși, în avangardă Că- 
mui găsește ușor culoare 
dar, din păcate, nu este 
solicitat. Intențiile ofen
sive devin realizări numai 
dacă se însușesc anumi
te stereotipuri și scheme 
tactice, care nu trebuie

Cupa de vară“
trila — Minerul Aninoa- 
sa 1—1 ; C.F.R. Petroșani 
— Minerul Uricani 2 —2. 
Jocul dintre echipele Pa- 
ringul Lonea — Speranțe 
Jiul Petroșani nu s-a dis
putat. In următoarea 
etapă ce se va disputa 
mîine, 29 iulie, sînt pro
gramate intîlnirile : Mi

inversă a
să se detalieze de la în
ceput adversarilor. In a- 
cest sens, surprinde jocul 
simplist al mijlocașilor, 
penuria de pase și ten
dința de a ataca frontal toc
mai pe spațiile cele mai 
aglomerate. Așa s-a în- 
tîmplat și sîmbătă, pri
mul gol înscriindu-se a- 
bia prin min. 38, atunci 
cînd Sălăgean s-a Înăl
țat în careu, plasînd lo
vitura de corner în gol.

După pauză, exceptînd 
penibilul „spectacol'' pu
gilistic Zubovici — Vizi
tiu, soldat cu eliminarea 
„combatanților", jocul a 
cîștigat în cursivitate, ce
ea ce este demn de men
ționat, tonul l-au dat nou- 
intrații în teren. Intre el, 
tînărul fundaș dreapta, 
Vasile Popa, un nume des
pre care, cu siguranță, se 
va pomeni; practică un 
fotbal economic, dar pre
cis. deposedările reușite 
se prelungesc în incur
siuni adinei în tabăra ad
versă ; cu alte cuvinte joa
că cu capul sus și gîndes- 
te repede fazele dincolo 
de „impactul" cu balonul. 
Revenind la partidă. re
priza secundă a urmat to- 

nerul Uricani — Speranțe 
Jiu] Petroșani ; C.F.R, 
Petroșani — Minerul Ani- 
noasa ; Parîngul Lonea — 
Preparatorul Petrila.

Tot în „Cupa de vară", 
dar organizată la nivel 
județean. Minerul Paro- 
șeni a terminat nedecis 
cu Minerul Lupeni ; scor 
0—0.

Staicu BăLOI 

început...
tuși tiparul precedentei, 
ca scor, tot căpitanul echi
pei Sălăgean s-a arătat 
mai decis în fața buturi
lor adverse, în min. 85 
șutul-centrare expediat 
de el l-a atins pe Petro- 
vici, de unde a ricoșat în 
plasa porții lui Marșalek. 
surprins pe picior greșit. 
Cu un plus de insistență 
s-a prezentat în teren Mu- 
șat, atacantul de la care 
așteptăm mai mult în a- 
cest sezon. De la oaspeți 
s-au detașat Haiduc, Besicj 
și Ibrahimovici.

JIUL : I. Grigore — P. 
Grigore (Vînătoru), Vasi- 
liu (Neagu), Vizitiu, Micu- 
lescu (V. Popa) — Va'ga 
(M. Popa). Butoi (Mușat), 
Șumulanschi — Sălăgean 
(Nichiniș), Căinu-j (S. Po
pa), Giuchici (Dragoș).

Ion VULPE

Fază din intilnirea Jiul — Celik Zenica

Noi succese ale 
din

„Flotila" secției de na- 
vomodele a Clubului spor
tiv Jiul Petroșani n-a in
trat încă în vacanță. Re
cent a participat, timp 
de două zile, la concursul 
interjudețean la navomo- 
dele dotat cu „Cupa Uni
rii" ce a avut loc la fru
moasa bază nautică din 
orașul Sebeș. Și de la a- 
cest concurs sportivii noș
tri s-au întors cu navele 
pline cu locuri fruntașe și 
trofee. Redăm mai jos re
zultatele obținute de spor
tivii noștri : seniori, cla
sa EH (nave civile) Leon- 
tin Ciortan, locul I, Pe
tru Abraham, locul III ț 
clasa EK (nave militare) 
Petru Abraham, locul II ;

navoinodeliștilor 
Vale
clasa EX (nave protj'ip), 
Petru Abraham, locul III. 
Pe echipe reprezentantiva 
noastră de seniori s-a 
clasat pe locul II. Juni
ori : clasa EH (nave civi
le), Tibor Gergely, locul 
III, clasa EK (nave mili
tare), Cristina Ciortan, lo
cul I ; clasa EX (nave 
prototip). Daniela Ciortan, 
locul I, Frederic Csaszar, 
locul IV, Ștefan Kosztin, 
locul V. Pe echipe, 
juniori, locul III 
în clasament. In a- 
cest concurs navomode- 
liștii din Petroșani au u- 
cupat 3 locuri 1, 2 locuri 
II, 4 locurf III si alte lo
curi fruntașe. (DC.)

I

I
I
I
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I
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I
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U.M. Timișoara 
Strungul Arad 
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Dacia Orăștie 
Minerul llba Seini 
Minerul Cavnic 
C.S.M. Drobeta Tr. S.

Programul turului 
campionatului diviziei 

ediția 1981-82

ETAPA I (duminică, 16 august)
— C.I.L. Sighet
— F.C. Baia Mare
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor Oradea
— Olimpia Satu Mare
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara

ETAPA A Il-a (duminică, 23 august)
— Someșul Satu Mare 
— C.F.R. Cluj-Napoca 
— Strungul Arad 
— Minerul Cavnic
— U.M Timișoara 
— Minerul llba Seini 
— înfrățirea Oradea
— C.S.M. Drobeta Tr. S.
— Dacia Orăștie 

ETAPA A IlI-a (duminică, 30 august)
— Orăștie 

Timișoara 
Cluj-Napoca 
Arad 
Sighet

Rapid Arad
F.C. Bihor Oradea 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Reșița 
Minerul Lupeni 
Aurul Brad

înfrățirea Oradea
F.C.M. Reșița
F.C. Baia Mare
U.M. Timișoara
C.S.M. Drobeta Tr. S.
Someșul
Minerul
Minerul
Strungul

— Dacia
— C.F.R.
— C.F.R.
— Rapid
— C.I.L.
— Mineral Cavnic
— Aurul Brad
— F.C. Bihor Oradea
— Olimpia Satu Mare

- SERIA A III-A -
s.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Satu Mare
Lupeni
llba Seini
Arad

ETAPA A IV-a (duminică, 6 septembrie)
— Minerul llba Seini
— F.C. Baia Mare
— Rapid Arad
— Înfrățirea Oradea
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni
— U.M. Timișoara
— Someșul Satu Mare
— F.C.M Reșița 

(duminică, 13 septembrie)
— Strungul Arad
— Dacia Orăștie
— Minerul llba Seini
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Timișoara
— C.S.M Drobeta Tr. S.
— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare 

(duminică, 20 septembrie)
— Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet 

. — Rapid Arad
— Minerul Lupeni
— C.F.R.
— C.S.M 

(duminică, 27
— F.C.M
— Minerul Lupeni

C.F.R. Cluj-Napoca 
C.S.M. Drobeta Tr. 
Olimpia Satu Mare 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad
Dacia Orăștie 
F.C. Bihor Oradea

ETAPA A V-a
Minerul Lupeni 
F.C.M .Reșița 
Minerul Cavnic
C.I.L. Sighet 
Rapid Arad 
înfrățirea Oradea 
Someșul Satu Mare 
Aurul Brad
U.M. Timișoara 

ETAPA A VI
F.C. Baia Mare 
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie 
Minerul llba Seini 
Strungul Arad 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U1>1 Timișoara 
F.C.M. Reșița

ETAPA A VII a
Olimpia Satu Mare 
Minerul Cavnic

s.

-a

Timișoara 
Drobeta Tr. S 
septembrie) 
Reșița

C.S.M. Drobeta Tr.
F.C. Bihor Oradea 
Strungul Arad 
Aurul Brad . 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA A VlII-a
Rapid Arad 
U.M. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Dacia Orăștie 
F.C. Baia Mare
Minerul llba Seini 
Aurul Brad 
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea

ETAPA A IX-a
F.C. Bihor Oradea
C.I.L. Sighet 
Minerul llba Seini 
C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Olimpia Satu Mare
C.S.M. Drobeta Tr. " 
Rapid Arad 
F.C.M. Reșița

ETAPA A X-a (duminică, 18
— Dacia 
•— Rapid 
— Aurul 
— C.F.R.

s.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Someșul Satu Mare 
Înfrățirea Oradea 
Minerul Lupeni
C.S.M. Drobeta Tr. S.
Minerul Cavnic
F.C. Baia Mare 
C.I.L. Sighet

ETAPA A XIII a
C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie
Minerul llba Seini 
Aurul Brad
Minerul Cavnic 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Olimpia Satu Mare 
Rapid Arad

ETAPA A Xiv-a
Dacia Orăștie
Minerul llba Seini 
F.C.M. Reșița
C.F.R. Ciuj-Na.poca 
Strungul Arad
F.C. Bihor Oradea 
C.S.M. Drobeta Tr. S. 
U.M. Timișoara 
Someșul Satu Mare

ETAPA A XV-a
F.C.M. Reșița
F.C. Baia Mare
Rapid Arad
C.I.L. Sighet 
Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Timișoara
Aurul Brad
F.C. Bihor Oradea 
Minerul Lupeni

ETAPA A XVI-a
Strungul Arad
Aurul Brad 
Minerul Lupeni 
înfrățirea Oradea 
Someșul Satu Mare 
C.I.L. Sighet
U.M. Timișoara
Minerul llba Seini 
Minerul Cavnic

ETAPA A XVII-a

— Minerul llba Seini
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Cluj-Napoca 
— Aurul ~
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara

(duminică. 8 noiembrie)
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Lupeni
— C.S.M. Drobeta Tr. S.
— Strungul Arad
— Someșul Satu Mare
— U.M. Timișoara
— C.I.L. Sighet
— F.C. Baia Mare
— F.C.M. Reșița

(duminică, 15 noiembrie)
— Rapid Arad
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Cavnic
— F.C. Baia Mare
— Olimpia Satu Mare
— înfrățirea Oradea
— C.I.L. Sighet

(duminică. 22 noiembrie)
— Someșul Satu Mare
— Înfrățirea Oradea
— Minerul llba Seini
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic
— Strungul Arad
— C.S.M. Drobeta Ti
— U.M. Timișoara

(duminică, 29 noiembrie)
— C.S.M. Drobeta Tr.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Baia Mare
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Dacia Onăștie
— Olimpia Satu Mare

(duminică, 6 decembrie)

— Înfrățirea Oradea
— U.M Timișoara
— C.I.L. Sighet
— Someșul Satu Marc
— Minerul Lupeni
— Minerul Cavnic
— Aurul Brad
— Strungul Arad
— Minerul llba Seim

Brad

— Minerul llba Seini
— Someșul Satu Mare
— Înfrățirea Oradea
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie

F.C. Baia Mare
— Rapid Arad

i (duminică, 4 octombrie)
— C.F.R. Timișoara
— C.S.M. Drobeta Tr. S.
— Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic
— F.C.M. Reșița
■— F.C. Bihor Oradea
— Strungul Arad
— C.I.L. Sighet

(duminică, 11 octombrie)
— Minerul Cavnic
— Strungul Arad
— U.M. Timișoara
— Minerul Lupeni
— Someșul Satu Mare
— Dacia Orăștie
— înfrățirea Oradea
— Aurul Brad
— F.C. Baia Mare

octombrie)
Orăștie
Arad 
Brad 
Cluj-Napoca

— Minerul llba Seini
— F.C.M. Reșița
— F.C .Bihor Oradea
— C.F.R. Timișoara
— Someșul Satu Mare

s.Minerul Lupeni 
C.S.M. Drobeta Tr.
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad 
înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic 
Olimpia Satu Mare
F.C. Baia Mare 
U.M. Timișoara

ETAPA A Xl-a (duminică, 25 octombrie)
— C.S.M. Drobeta Tr. S.
— înfrățirea Oradea
— Olimpia Satu Mare 
— U.M. Timișoara
— Strungul Arad 
— F.C. Baia Mare
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— Minerul Lupeni 

(duminică, 1 noiembrie
— F.C.M. Reșița 
— Dacia Orăștie

Aurul Brad 
Someșul Satu Mare 
C.F.R. Timișoara 
F.C. Bihor Oradea 
F.C.M. Reșița
Dacia Orăștie
Rapid Arad
C.F.R. Cluj-Napoca 
Minerul llba Seini

ETAPA A XlI-a
U.M. Timișoara 
Strungul Arad

C.F.R. Cluj-Napo.a
Dacia Orăștie
F.C.M. Reșița
F.C. Baia Mare
Rapid Arad
C.S.M. Drobeta Tr. S. 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Bihor Oradea 
C.F.R. Timișoara

I

s
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In Crimeea a avut loc

hitilnirea dintre
leonid Brejnev și Janos Kadar

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— După cum transmite a- 
genția TASS, in Crimeea 
a avut loc, luni, o întîlnire 
intre Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. S-a pro
cedat cu acest prilej la o

Deficit bugetar 
al balanței de plăți 

vest-germane
BONN 27 (Agerpres). — 

Perspectivele imediate ale 
conjuncturii economiei vest 
germane continuă să rămî- 
nă mediocre — consideră, 
potrivit cotidianului „Les 
Echos'*, Asociația băncilor 
din R.F. Germania. Defi
citul bugetar aflat în con
tinuă creșterea, adaugă zia
rul, agravează incertitudi
nile care se datoresc ni
velului ridicat al dobînzi- 
lor determinat de defici
tul balanței de plăți cu
rente și de slăbiciunea 
mărcii ves-germane.

Potrivit Oficiului federal 
de statistică, numărul fali
mentelor a crescut simțitor 
în primele cinci luni ale

NUMĂRUL șomerilor i- 
talieni a ajuns, la sfîrșitul 
lunii aprilie anul acesta, la 
1.8 milioane, informează 
publicația italiană „Fiori- 
no“. Deosebit de ridicat es
te nivelul șomajului în 
rindurile tineretului, care a 
atins 1,3 milioane. Mai bi
ne de o treime dintre ti
nerii italieni aflați în cău
tarea unui loc de muncă 
sint absolvenți de liceu sau 
dețin o diplomă universita
ră.

DUPĂ cum informează 
agenția ANSA, in luna 
mai a acestui an în Italia
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După opt zile de între
ceri, sportivii români 
participanți la Jocurile 
mondiale universitare de 
vară de la București au ob
ținut 57 de medalii, dintre 
care 25 de aur, 15 de argint 
și 17 de bronz.

TENIS — Două medalii 
de aur pentru culorile ro
mânești : Prima medalie 
de aur a campionatelor 
mondiale universitate de 
tenis de la București a 
fost cucerită de sportiva 
româncă Virginia Ruzici, 
în urma victoriei asupra 
Luciei Romanov cu 6—1, 
6—1. 

informare reciprocă asupra 
evoluției interne din cele 
două țări, o atenție deose
bită fiind acordată relați
ilor sovieto-ungare, și au 
fost examinate aspecte ale 
colaborării economice din
tre U.R.S.S. și R.P.U. pre
cum și un cerc larg de 
probleme internaționale ac
tuale — relevă agenția 
TASS.

acestui an, ajungînd la 
4 458, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 21,3 la sută fa
ță de perioada corespunză
toare a anului trecut.

Adcvărații promotori ai negrului cu droguri
WASHINGTON 27 (Ager

pres). — După cum re
zultă din datele unei an
chete efecutate de autorită
țile americane, în Wall 
•Street, cunoscutul cartier 
al bursei din New York, 
paralel cu comerțul cu ac
țiuni și alte valori asemă
nătoare se desfășoară, pros
per, un comerț de cu to- 

piețurile la produsele a- 
gricole au fost cu 18 la su
tă mai mari decît în aceeași 
lună a anului precedent.

zăcămintele de fos
fați ale Iordaniei au fost e- 
valuate la sfîrșitul anului 
trecut la 1 509 840 tone, re
zultă din prospectările e- 
fectuate în întreaga țară 
de Comisia minelor de 
fosfați.

IN SCOPUL satisfacerii 
nevoilor proprii de uraniu 
in următoarele două de
cenii, India a adoptat un 
program de punere în 
loare a rezervelor sale de 
thoriu, considerate cele mai 
importante din lume. Pro
iectul preconizează exploa
tarea pe scară largă a a- 
cestor rezerve, estimate la 
66 000 tone.

UNIVERSIADA 81
Aplauze pentru culorile 

universitare românești și 
la finala ele dublu mixt, 
disputata intre perechea 
Virginia Ruzici, Florin 
Segarceanu și cuplul so
vietic Ludmila Makarova 
și Serghei Leoniuk.

Românii au obținut vic
toria cu scorul de 6—3, 
6—3 și totodată medalia 
de aur și titlul mondial 
universitar, dovedindu-se 
mult mai tehnici și omo
geni, realizind laze de 
mare spectacol. Deci două 
medalii de aur pentru re
prezentanții României in 
prima zi a finalelor de 
tenis.

Luni după-amiază s-au 
disputat și partidele se
mifinale din cadrul pro
bei de simplu bărbați. 
Florin Segărceanu. a cîș- 
tigat partida susținută cu 
Thomas Emmrich (R.D.G.) 
cu scorul de 7—6, 4—1 a- 
bandon.

Al doilea j-eprezentant al 
României în semifinală. 
Andrei Dîrzu, a pierdut 
partida cu sovieticul Va
dim Borisov, primul fa

1?.^Cerem o Europă denuclearizată
© Ultima 

pentru pace
BRUXELLES 27 (Ager

pres). —■ Lunj după-amia- 
ză, pârtieipanții la marșul 
internațional pentru pace 
Copenhaga — Paris și-au 
început ultima etapă de 
drum printr-o demonstra
ție organizată la Shape — 
cartierul general al NATO 
tn Europa, cu sediul ia 
Mons (Belgia). Demons
tranții purtau pancarte cu 
inscripții : „Cerem o Eu

Palestinienii — factorul cel mai important 
al evoluției din Orientul Apropiat

WASHINGTON 27 (A-
gerpres). — Intr-un inter
viu realizat la Beirut și 
difuzat, duminică, de com
pania americană de tele
viziune „A.B.C.", președin
tele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yas
ser Arafat, a declarat că 
președintele S.U.A. Ronald 
Reagan ar trebui ca, în 
toate căutările vizînd ins
taurarea păcii în Orientul 
Apropiat, stă ta în' conside- 

tul alt gen: negoțul cu dro
guri. Efectuată pe parcur
sul a trei săptămini, anche
ta a demonstrat că 70 la 
sută dintre cei care vînd 
sau cumpără stupefiante 
sint obișnuiți ai locului, 
respectiv fie cadre finan
ciare de nivel mediu, fie 
comisionari sau funcționari 
de bursă. După cum a re-

BELIZE (fostul Hondu
ras britanic), colonie a 
Marii Britanii din Ameri
ca Centrală, urmează să 
devină independentă la 21 
septembrie 1981 — a anun
țat Ministerul de Externe 
britanic. Comunicatul dat 
publicității în acest sens 
de Foreign Office precizea
ză insă că forțele britanice 
vor continua să rămînă in 
Belize pentrw durata con
siderată necesară.

LA BRUXELLES s-a des
chis luni reuniunea miniș
trilor pescuitului ai Pieței 
comune, la care urmează 
să fie distribuite cotele de 
pescuit pe anul 1981. asu
pra cărora „cei zece" nu 
au putut conveni la întilni- 
rile precedente.

vorit al turneului cu 2—6, 
1—6. Borisov s-a dovedit, 
intr-adevăr foarte bun,* 
foarte constant și nu a a- 
vut nici un moment ec 
relaxare.

In cadrul semifinalelor 
turneului masculin de vo
lei, echipa României a ob
ținut o prețioasă victorie 
contra Japoniei, cu rezul
tatul de 3—3, in urina 
căreia a devenit lider in 
această confruntare. Alte 
rezultate : Masculin : Gre
cia — Libia 3—1 (6, 2, 4, 
5) ; Cuba — Canada 3—1 
(11, 13, 6, 11); Bulgaria — 
Spania 3—1 (11, 7, 13, 12); 
Cehoslovacia — Turcia 
3—o (4, 7, 12) ; Polonia — 
Olanda 1—3 (7—15, 16—14, 
10—15, 12—15); Belgia — 
Irak 3—0 (5, 5, 3); Mexic 
— R.P. Chineză 1—3 (15— 
11, 8—15, 5—15, 2—15);
Italia — S.U.A. 3—0 (13, 
6. 9).

Lupte libere: La cate
goria 52 kg, în turul UI, 
sportivul român Gheor- 
ghe Bircu l-a învins la 
puncte pe cubanezul Jose 
Rodriguez. Alte rezultatei 
90 kg : Peter Franz (R.D.

etapă a marșului internațional 
Copenhaga — Paris

ropă denuclearizatăf*, „Nu 
dorim rachete Pershing 
și Cruise", „Vrem trata
tive de reducere a înar
mărilor nucleare".

In etapa belgiană a 
marșului; început cu cinci 
săptămini in urmă la Co
penhaga, pe teritoriile 
flamand și valon demons
tranților li s-au alăturat 
peste o mie de persoane. 
Marșul continuă spre 
frontiera cu Franța.

rare pe palestinieni, „facto
rul cel mai important al 
evoluției în Orientul Mijlo
ciu", informează agenția 
France Presse. „Nici o so
luție, a subliniat Yasser 
Arafat, nu poate fi găsită 
ignorînd drepturile palesti
nienilor. Noi, a spus el. sîn- 
tem un element ireversibil 
al ecuației in Orientul Mij
lociu. Sper, a precizat Yas
ser Arafat, că președintele 
Reagan va ține cont în con- 
săderațtîle sale de aceste 
fapte și realități".

marcat o oficialitate a de
partamentului de resort 
care a patronat ancheta, a- 
ceastă constatare este de 
natură să dea lovitura de 
grație mitului potrivit că
ruia problema drogurilor 
ar privi numai anumite 
categorii, considerate peri
ferice, ale societății ameri
cane.

PREȘEDINTELE Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger, 

a inaugurat, duminică, e- 
diția din acest an a tra
diționalului Festival muzi
cal de la Salzburg, care va 
dura pină la 31 august. In 
prima seară a avut loc un 
spectacol festiv cu opera 
.J'alstaff”, de Verdi, sub 
bagheta celebrului dirijor 
Herbert von Karajan.

GUVERNUL brazilian a 
anunțat că va permite 
deschiderea la Brasilia a 
unui Birou al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei.

Germană) intrece la punc
te pe Gheorghe Broșteauu 
(România) ; categoria pes
te 100 kg : Stoi'cev (Bul
garia) cîștigă prin tuș ia 
Andrei lanko (România).

In reuniunea finală, ce 
se va disputa marți după- 
amiază, dintre luptătorii 
români păstrează șanse 
pentru medalii Gheorghe' 
Bircu (52 kg). Traian Ma
rinescu (62 kg) și Andrei 
lanko (peste 100 kg).

In prima reuniune fina
lă a concursului de lupte 
libere, reprezentanții cu
lorilor noastre au reușit să 
obțină, prin Aurel Neagu 
(categoria 57 kg), și Gheor
ghe Fodore (categ. 82 kg) 
două valoroase medalii de 
bronz.

Iată clasamentele finale 
la cele 5 categorii: 48 kg: 
1. Toshiaki Ishikawa (Japo
nia); 2. Arsik Sanoian 
(U.R.S.S.); 3. Son Gab-Do 
(Coreea de Sud); 57 kg : 
A n a t o 1 i Beloglazov 
(U.R.S.S.); 2. Hideaki To- 
miyama (Japonia); 3. Aurel 
Neagu (România); 68 kg ; 
Raul Cascaret (Cuba) ; 2.
You In Tak (Coreea de

FILME
PETROȘANI - 7 No

iembrie : Mica romanță; 
Republica: Doi fotba
liști în Siberia ; Unirea: 
Zbor înalt.

PETRII.A: Pentru un 
teanc de bancnote.

LONEA : Pentru un 
teanc de bancnote.

ANINOASA: Omul
munților.

VULCAN — Luceafă
rul: Munții in flăcări.

LUPENI — Cultural : 
Pentru prima oară că
sătorită ; Muncitoresc : 
Moscova nu crede in 
lacrimi.

TV
9,00 Universiada ’81.

Tenis — finala ia 
dublu mixt.
Lupte libere, na
tație, polo, bas
chet masculin.

11,45 Film serial :
„Dallas".
Reluarea episo
dului 16.

12,30 Călătorind prin 
Peru.

13,00 Universiada ’31.
Transmisiuni di
recte alternative.

Liceul industrial nr. 3 Deva
strada Prelungirea Oituz nr. 3 

înscrie pentru anul școlar 1931/19S2 can
didați (băieți) la Școala profesională pentru 
meseria

— mecanici pentru șantierul din Lupeni. 
In timpul școlarizării elevii primesc burse 

de întreprindere, masă, cazare, echipament 
și transport gratuit.

înscrierile se fac la sediul liceului, stra
da Prelungirea Oituz nr. 8 Deva, telefon 
16230.

Mica publicitate
VIND apartament, 3 ca

mere în Hațeg, strada Au
rel Vlaicu blocul P-31, te
lefon 70195. (689)

VIND apartament, 3 ca
mere în Hațeg, strada Tu
dor Vladimirescu bloc 15. 
apartament 8. telefon 70751. 
(690)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iftodiu

Sud); 3. Boris Budaev 
(U.R.S.S.); 82 kg: 1. Vagab 
Kazibekov (U.R.S.S.) ; 2. 1- 
van lorgov (Bulgaria) ; 3.
Gheorghe Fodore (Româ
nia); 100 kg:' 1. Ilia Mate 
(U.R.S.S) ; 2. Veselin Ata
nasov (Bulgaria); 3. Luis 
Miranda (Cuba) ; 4. Vasile 
Pușcașu (România).

O
In penultima zi a Uni

versiadei 81 se vor desfă
șură întreceri la 8 disci
pline și vor li decernate 
14 noi titluri de campioni 
mondiali universitari.

Turneul de tenis pro
gramează la arena Progre
sul finalele probelor de 
dublu bărbați și dublu fe
mei. In finala probei mas
culine, Florin Segărceanu 
și Andrei Dîrzu vor juca în 
compania cuplului italian 
Ricci Bitti — Binaghi, iar 
în cea a probei feminine, 
perechea Virginia Ruzici 
— Florența Mihai va în- 
tîlni cuplul japonez Fumi- 
ke Furuhashi — Masako 
Yanagi.

Concursul de lupte libe
re se încheie la patinoarul 
„23 August" cu finalele la 
categoriile 52 kg, 62 kg, 

• Baschet mas
culin • Tenis — 
finalele la simplu 
bărbați și dublu 
femei * Baschet 
feminin — finala 
pentru locurile 
3—4 • Sărituri în 
apă — finala Pro
bei de platformă 
bărbați ’ Lupte 
libere * Natație
— finale • Lupte 
libere “ Baschet

masculin • Polo. 
19.00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea eco- : 

nomică.
19.40 Călătorie prin ța- | 

ra mea. Litora- I 
Iul românesc.

20,00 Universiada ’81. ’
Transmisiuni di
recte alternative.
* Baschet feminin
— finala pentru
locurile 1—2. I
• Polo.
In pauză : selec- 
țiunj din finalele 
de tenis disputa
te după-amiază. 

21,20 Teatru TV ;
„Un timbru rar" 
de Carlo Montellu. 

22,40 Telejurnal.
23,00 Universiada ’81.

Rezumatul între
cerilor zilei.

Angela, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. Se decla
ra nulă. (691)

PIERDUT certificat ab
solvire școala de calificare 
în meseria de sudor, eli
berat in anul 1981 de 
I.C.M.M. Petroșani pe nu
mele Munteanu Uie. Se 
declară nul. (692) 

74 kg, 90 kg și peste 100 
kg. In disputa pentru me
dalii sint angajați și trei 
luptători romani: Gheor
ghe Bircu (categ. 52 kg), 
Traian Marinescu (62 kg) 
și Andrei lanko (peste 100 
kg). Reuniunea incepe la 
ora 17,30.

In concursul de înot, la 
piscina „23 August', cu 
începere de la ora 18,00, 
se vor disputa patru fina
le, cele ale probelor de 
200 m fluture (masculin 
și feminin) și ștaleta 4x100 
m liber (masculin și femi- 
nni). La bazinul Dinamo 
va fi cunoscută cîștigă.toa- 
rea medaliei de aur a tur
neului de polo pe apă, în 
ultimul meci selecționata 
României urmind să întîl- 
nească formația S.U.A. ;

Turneul feminin de bas
chet se încheie la Palatul 
Sporturilor, unde se va 
disputa finala și meciul 
pentru medalia de bronz. 
Debutează și turneul final 
masculin, Ia care partici
pă echipele României, 
U.R.S.S., S.U.A. și Iugos
laviei. Selecționata Româ
niei va întilni reprezenta
tiva S.U.A. >.;■
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