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Kci plusuri 
de extracție

Cele două colective mini
ere din vestul bazinului — 
I.M. Uricani și I.M. Bărbă
teni — au atins în aceste 
zile, premergătoare sărbă
toririi zilei de 23. August, 
noi cote £_le vredniciei și 
dăruirii muncitorești. Fie
care colectiv a urcat la 
peste 3 000 tone de cărbune 
cocsificabil producția de 
cărbune extrasă peste plan 
în luna august.

Minerii, inginerii si teh
nicienii I.M. Bărbăteni au 
atins, astfel, de la începu
tul anului, un nivel al de
pășirilor de peste 24 50p to
ne de cărbune cocsificabil.

In întîmpinarea 
măreței sărbători 

a {liberării patriei
10 000 fosse <ie cărbune 

cocsiUcabU peste 
prevederi de la începutul 

lunii Ia I. M. Lupeni
Cu o amplă mobilizare a potențialului uman și 

tehnic de care dispune, colectivul celei mai puter
nice întreprinderi carbonifere din Vale, I.M. Lupeni, 
raportează în cinstea' măreței sărbători de la 23 
August, realizarea, pînă teri, peste prevederile de la 
începutul lunii, a 10 418 tone de cărbune cocsifica- 
bil. Locurile de frunte ale întrecerii sectoarelor pro
ductive sînt ocupate de colectivele sectoarelor VI — 
cu 6300 tone, și III —■ cu 2300 tone, ambele sectoare 
avînd în funcțiune cîte două abataje de mare capa
citate dotate cu complexe mecanizate de susținere 
românești, de tip SMA. Brigăzile de mineri care mî- 
nuiesc aceste complexe — Pavel Bujor, Marin Jo- 
nescu, Mihai Blaga și Costache Grigore, înregistrează 
însemnate depășiri față de nivelul planificat al pro
ductivității muncii — între 1 și. 2,5 tone pe post.
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Demarajul unellmpcrtante lucrări edilitare

Sistematizarea vechiului centru 
al Petroșaniului

Spre finele săptămânii 
trecute, trecătorii de pe. 
strada vechiului vad co
mercial al Petroșaniului 
au fost martorii unui e- 
vcniment inedit. Un în
cărcător frontal, secondat 
de autobasculante, a luat 
cu asalt vechile clădiri de 
pe strada Republicii. Și 
mulți s-au întrebat ce se 
întîmplă în această zonă?

Impresionanta concen
trare de mijloace mecani
zate și de oameni mar
chează un început demn 
de remarcat: eliberarea 
amplasamentului pentru 
construirea unui nou car
tier de locuințe. In urma 
aprobării de către orga
nele superioare de partid 
și de stat a noii schițe 
de sistematizare a Petro
șaniului, centrul vechi va 
cunoaște modificări fără 
precedent. Intre pîrîul 
hlaleia și actualul cartier 
Dărănești este prevăzut 
un nou cartier de locuin
țe care însumează peste 
1 500 de apartamente. In
tr-o primă etapă pînă în 
anul 1982 se prevede, 
printre altele, realizarea 

mmei legături a modernu-

Una dintre cele mai 
apreciate brigăzi de la 
mina Uricani este și cea 
condusă de cunoscutul 
miner Gheorghe Scor
pie. In imagine, șeful de 
schimb Dumitru Rus, a- 
lături de o parte din 
componenții acestei har
nice formații de lucru.

Timpul favorabil bece, rdmîneriîe în urmâ 
se aduna pe șanUerul Barbă tem
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Pe șantierul 
blocuri de locuințe 
cartierul Bărbăteni 
atacate lucrări pe 
front larg. In timp 
în unele blocuri s 
mutat 
altele 
dația. 
mare, 
partamente, sînt. 
tate de constructori ai 
șantierelor unor T.C.Ind.. 
venite în sprijin la Lu
peni din alte județe ale 
țării. Despre amploarea 
lucrărilor din acest 
cartier, aflăm amănun
te și de la maistrul 

_lică Manea, de la 
tia mecanizare 
T.C.Ind. Craiova, 
coordonează 
stației 
băteni: 
lunilor 
ția de betoane a turnat 
peste 5 000 mc beton, li- 
vrînd zilnic circa 200-250 
mc betoane 
din Lupeni 
Deseori.

toane și constructorii 
șantierelor trusturilor de 
construcții industriale 
lucrează in schimburi 
prelungite pentru a 
aliza .la timp stadiile 
zice de execuție.

i-e- 
fi- 
In

prelungite au 
iunie și 
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activitatea 
de betoane Băr- 
,.Numai în cursul 
iunie și iulie, sta

șantierelor 
si Vulcan, 

stația de be-

schimburi 
lucrat in lunile 
iulie pupitriștii 
Chiliman și Ioan 
pescu, electricianul
mitru Popa de la stația 
de betoane Bărbăteni, 
formații întregi de mon- - 
tori, betoniști și zidari 
de la șantierele Cra
iova, Brașov. Oradea și 
Cluj ale M.C.Ind., me
canicii de utilaje de la 
I.U.G.T.C. și mulți alți 
constructori.

Cu toate acestea, pe 
șantierele apartamentelor 
construite de constructorii 
de la M.C. Ind. se consta-

tă mari restanțe față 
de planul de predare a 
noilor blocuri. Cum se 
explică întîrzierile ? Răs
punsul nu e chiar sim
plu.
tați

Exjstă dificul- 
în aproviziona-

realizate te termen 
și tfe caiitate

rea ritmică cu mate
rialele necesare. Sortu
rile necesare prepară
rii betoanelor se aduc 
de la mari distanțe, de
oarece Valea Jiului nu 
dispune de balastiere.

Există neajunsuri 
în ceea ce privește 
ganizarea lucrului 
șantiere. Blocurile 
locuințe au fiecare 
mulți executanți. 
șantier execută s 
turile, altul toarnă 
dațiile și un altul 
tează structura de 
zistență. Finisarea 
de asemenea. .încredin
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țată... altui șantier, 
această filieră, de 
o lucrare la alta, se pre
văd termene, se efectu
ează de fiecare dată o 
predare-primire a lu
crărilor... Respectarea 
termenelor de predare- 
primire este împiedeca
tă de orice întreruperi 
de ritm, 
nare cu 
ce pune 
diografia
cru pe șantier.

Luni, 10 august 
punctul de lucru 
lingă Liceul chimic, un
se se află în construcție 
un grup de blocuri, 
constructorii n-au lucrat 
nici măcar două 
orele de muncă, 
din ei și-au făcut 
mineața, prezența, 
n'-au avut de lucru, 
să, la ora 12, au plecat... 
în pauza de masă. Ma-
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(Cont, in pag. a 2-a)

tru eliberarea la timp a 
amplasamentelor. Dumi
nică, 16 august, acțiunea 
a cunoscut o intensitate 
maximă. Răspunzînd che
mării lansate de comite
tul executiv al consiliului 
popular municipal, între
prinderi și instituții din 
municipiu și-au trimis 
importante utilaje și oa
meni in sprijinul acțiu
nii de eliberare a ampla
samentelor. Pentru spri
jinul pe care l-au acor
dat. merită cuvinte de 
laudă colectivele I.M. Dil- 
ja, i.M. Livezeni, S.T.H.A. 
Petroșani, A. U. T. 1.., 
C. M. V. J., I.C.M.M.,

I.C.S.M., Ș.U.T. Livezeni al 
T.C.H., I.G.C.L. și pom
pieri militari. După cum 
am fost informați de to
varășul Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, 
n-au dovedit din păcate, 
aceeași promptitudine toa
te unitățile solicitate. Li
ceele — economic, minier 
și de matematică-fizică 
n-au sprijinit cu nimic

S. V. FțNEȘAN

lui bulevard Republicii 
(cu patru benzi de circu
lație rutieră !) cu zona 
Piața Victoriei. Pentru a- 
nul viitor, de-a lungul a- 
cestei noi artere rutiere 
moderne vor fi construite 
circa 1 000 de apartamen
te. In prima fază, intre 
hotelul C.M.V.J și fostul 
magazin de produse elec
trotehnice, conform pro
iectului de sistematizare 
se va construi blocul 59, 
cu spații comerciale la 
parter. In etapa ulterioară 
aici se vor construi multe 
alte blocuri de locuințe, 
noi spații comerciale și de 
servire a populației cu 
servicii ale cooperației 
meșteșugărești.

Pentru realizarea la ter
men a acestei importante 
lucrări de o mare im
portanță este ' eliberarea 
amplasamentelor în cel 
mai scurt timp posibil. A- 
șa se explică impresio
nanta concentrare de for
țe existentă aici. Incepind 
de vineri. 14 august a.c., 
zilnic au lucrat cu abne
gație aici. în medie 50 de 
oameni animați de hotă--
rîrea de a face totul pen-'Continuare în pag. a 2-a
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Calitatea cărbunelui — problemă 
de conștiință minerească 

Un reviriment promițător, dar 
rezervele nu sini epuizate

Se prevede ca în anul 
1981 producția de cărbune 
a Combinatului minier Va
lea Jiului să crească cu 
cea. 600 mii tone față de 
realizările anului 1980. In 
acest sens un obiectiv prio
ritar care condiționează în 
mod hotărîtor realizarea 
producției de cărbune su
perior, necesar cocsificării 
îl constituie îmbunătățirea 
calității producției extra
se, prin reducei'ea conti
nuă a conținutului de ste
ril. In acest scop sercer e- 
laborate măsuri tehnico-or- 
ganizatorice corespunzătoa
re la fiecare unitate pen
tru respectarea normei de 
calitate.

Modul în care s-a acțio
nat. se acționează și, mai 
ales, se va acționa pentru 
îmbunătățirea calității pro
ducției — iată obiectul an
chetei noastre la mina Vul
can. Datele de care bene
ficiem arată că față de a- 
nul trecut situația s-a îm

bunătățit. O contribuție 
majoră la îmbunătățirea 
calității cărbunelui, a re
ducerii șistului, îndeosebi, 
a avut-o începînd de la 1 
martie a.c. noul sistem de 
claubaj invers și de evi
dențiere. raportare și fac
turare a masei minere ex
trase. Trecerea la clauba- 
jul invers a condus la se
pararea din masa minieră 
a unui conținut de steril 
de 38 146 tone, fapt ce a in
fluențat asupra calității cu 
peste 2,2 puncte pe patru 
luni (martie-iunie), procen
tul de cenușă fiind în iu
nie de 40,8 în comparație 
cu februarie — 43,5 la sută. 
Aceasta a dus concomitent 
și la diminuarea penalizări
lor pentru calitate cu 8 255 
tone pe lunile respective, 
ceea ce exprimat valoric 
înseamnă 1 766 57(1 lei. Și,

loan Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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La întreprinderea de produse electrotehnice Pe
troșani, se lucrează intens |a montarea. verifica
rea și conectarea mașinilor unelte la rețeaua electrică.

Foto : Șt. NEMECSEK
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înaltă responsabilitate 
creșterea producției de

Una din preocupările 
esențiale ale organiza
ției de partid de it. sec
torul V'11 ai minei Lu- 
peni a .constituit-o si o 
sa constitui in .acest an 
sporirea producției de 
cărbune șpcsifieabil. Pen
tru înfăptuirea acestui 
scop, biroul organizației 
<le bază, comuniștii des
fășoară o intensă mancă 
politeță de la om la om. 
Se pune . accent pe for
marea omului nou, cu o 
înaltă conștiință revolu
ționară, cu o temeinică 
pregătire profesională, 
pe participarea activă a 
întregului colectiv la 
activitatea de extracție. 
In acest sens. membri 
de partid cum sînt Ioan 
Kacso. Dumitru Tătaru, 
Eugen Vladar, Emil Co- 
pandi si Gheorghe Zah&- 
ria, șefi de brigadă. se 
preocupă continuu de în
tărirea ordinii gi disci
plinei în formațiile pe 
care le conduc, de inte
grarea în producție a no
ilor încadrați. Totodată, 
aga cum ne informa in
ginerul Gheorgbo Varho- 
nic. secretar adjunct al 
organizației do partid, 
la sectorul VII al minei 
Lupeni, s-a încetățenit 
practica invitării Ia s- 
dunările generale deschi
se a nemembrilor do 
partid cate r>u-ș? îndenlî- 
ipcp oblloafiile Ia locu

rile de muncă. Intr-un 
asemenea cadru au fost 
chemați Nicolae Dă(nes- 
cu, electrician. Petru 
Vădănesc. minor, și Fri- 
dic lonovat. lăcătuș.

Pe ordinea de zi a a- 
dunărilor generltle de 
partid primul loc l-au 
ocupat cele mai strin
gente probleme alo pro
cesului de extracție, în-

Vioța de partid

cepind cu 
ganizârii 
producție,

calitatea or- 
activității cte 
cu folosirea

rațională a utilajelor și 
fondului de timp, pînâ 
la respectarea întru to
tul a normelor de pro
tecție a muncii, lată un 
singur exemplu : apro
vizionarea cu materia
le a sectorului devenise
la un moment dat destul 
de anevoioasă. Se pu
nea, deci, în pericol 
îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, însă 
organizația de partid nu 
a rămas pasivă față de 
o asemenea situație. ci 
a analizat în adunarea
de partid din luna pre
cedentă această proble
mă unde comuniștii tu
venit cu propunerea ca 
să se execute un plan 
înclinat între orizontu

rile 650 gi 541. In pre
zent lucrarea se execută 
de brigada comunistului 
loan Hanganu care s-a 
angajat împreună cu or
tacii să-l pună în func
țiune >n cinstea măre
țului eveniment politic 
de 'la 23 August. Mo-*
dalitățîle concrete de 
intervenție ale membri
lor de partid — care
au refuzat automulțu- 
mirea — sînt menite să 
ridice la noi cote de e- 
ficiență întreaga acti
vitate de extracție. să 
întărească rcttuȚ orga
nizației de partid de 
conducător al procesu
lui de producție.

Desigur acestea sînt 
divan- eîteva din preocu
pările biroului organiza
ției de bază, ale comu
niștilor de aici între 
care amintim pe Teodor 
Vraja, loan Mocanu,
Andrei Tonai. Eugen
Vieru. Duniita'u Milia- 
laehe. Petru Fotea si 
mulți alții, preocupări 
care nu numai că dove
desc înalta responsabi- 
tate a membrilor do
partid în viața de orga
nizație si economică. ci 
au condus și la depășirea 
în acest an. la zi. a sar
cinilor de plan cu 4300 
tone cărbune, iar a lu
crărilor de pregătiri cu 
169 ml.

Constantin GRAURE

I

Prezentare de carte ■ I 
social-politică

5 
5

In cadrul acțiunilor i 
dedicate sărbătoririi Zi- ‘ 
lei presei române și a 50 i 
de an de la apariția i 
ziarului „Seînteia". o ac- i 
țiune importantă la clu
bul sindicatelor Petrila.

Duminică, 16 august 
a.c., ora 10, la bibliote
ca clubului a avut loc 
prezentarea cărții soci- 
al-politice ..Rolul presei 
în opera de edificare a ’ 
socialismului". Lucrarea i 
face parte din colecția • 
„Din gîndirea social-po- ! 
litică și economică a ! 
președintelui țării, tova- ‘ 
î-Sșul Nicolae Ceausescu". ■

La acțiunea organizată i 
la sediul bibliotecii (res- i 
ponsabil Florica Băgă- I 
ian) au participat oa- 

; meni ai muncii de Ia u- 
i nitățile din oraș, tineri 
i și virstniei. (Al. TĂTAR) 
’■

---------------------------------------------------------:.

Timpul favorabil trece 
pe șantierul Bărbăteni
(Urmare din pag. I) 

joritatea n-au revenit 
după pauza de prlnz 
nici la ora 14,30. A- 
flăm de ra Aurel Sîn- 
giorzan, șefui formați
ei de montori de la 
X.M.C. Bîrcea, care lu
crează aici, că 10 cons
tructori, dulgheri și 
montori n-au primit in 
acea zi nici un gram 
de beton necesar mon
tajelor. Șeful punctului 
de lucru, maistrul Ște
fan Nedelcu, era învoit 
să meargă la București. 
Șeful de șantier a lă
sat o dispoziție clară : 
pînă mîine să fie mon
tată linia u^i noi ma
carale. Lucrarea a fost 
încredințată maistrului 
Nicolae Olaru. „Unde vă 
sînt oamenii ? ‘, îl în
trebăm pe maistrul Ni
colae Olaru. Nu știe. 
„O să-i pontez exact 
cit au lucrat', ne asigu
ră meșterul. Din cei J1 
oameni din subordine 
doar 9 s-au prezentat di
mineața la .lueru. Iar 
din cei 9. la ora 14,40 
nu revenise nici unul 
din., pauza de prînz ca
ro se știe, e de la 12 la 
13 .

in jurul tronsoane
lor de blocuri ridicate 
din prefabricate pînă 
lâ ultimul nivel, se a-

flă ■ răspîndite in dezor
dine tone întreg; de bu
căți de beton celular 
autoclayizat. „Plăcile
de beton celular auto- 
clavizat — aflăm de la 
mentorii din formația 
lui Aurel Sîngiorzan — 
nu ne vin la dimensiu
nile prevăzute în pro
iect si sînlem nevoiți să 
le tăiem cu mijloace 
improvizate la dimen
siunile necesare pen
tru a nu ne întrerupe 
luerUl". Mai aflăm că 
lucrul nu se desfășoară 
ritmic și din cauza în- 
tîrzierilor cu care se 
primesc unele planșee 
prefabricate...

Numai în luna iulie, 
23 de montori din sub- 
ordinea maistrului Ște
fan Nedelcu au mon
tat 44 de apartamente 
și au executat com-
parlimentările d/m
B.C.A. la 45 aparta-
mente Nu se poate
spune, deci, că oamo-
nii repartizați pe acest
șantier nu-și fac da-
toria. Evident. că în
eondițiile unor zile 
cum a fost cea de luni. 
10 august a.c.. cind oa
menilor nu li se repar
tizează nici lucrul si nici 
materialele., construcția 
șicanează far rămîneri-
!'■> în urmă Se 
ză.

aeumulea-

______ J

4 DE LA ÎNCEPUTUL 
anului și pînă în prezent, 
depășirea valorică a planu
lui realizat de unitatea nr. 
46 „Fortuna" din Vulcan 
însumează peste 350 000 lei. 
Datorită eforturilor depuse 
de șeful unității, Gheorghe 
Floroiu. în vederea unei 
aprovizionări diversificate, 
în această lună magazinul 
a oferit spre vînzare pes
te 35 tone pepeni verzi, 8

tone pere și mere, impor
tante cantități de struguri, 
vinete, roșii, castraveți, ar
dei, carturi etc.

4 CONCURS DE PRO
TECȚIE A MUNCII La 
preparația Petrila a avut 
loc, sîmbătă, 15 august a.c. 
concursul de protecție a 
muncii, faza pe ateliere. La 
concurs au participat pre
paratori, sudori, electricieni, 
lăcătuși. In urma concursu
lui pe locurile I. II Ș> DI 
s-au situat Gheorghe Arșoi 
(50 puncte). Gheorghe Tur
că (45 puncte) și Grigore 
Baciu (40 puncte). Cîștigă-

Situată in zona noului 
centru civic al Petroșa
niului. noua clădire ce 
cuprinde sediul tipogra
fiei și al redacției ziaru
lui „Steagul roșu" asi
gură condiții mult îm
bunătățite de muncă, cu 
mijloace tehnice moder
ne, încadrat intr-un pei
saj urbanistic ce se dis
tinge prin linia arhitec
turală deosebită a cons
trucțiilor existente aici.

(Urmare din pag. I) 

totuși, mai este mult de 
făcut. Pe primele 7 luni a- 
le anului penalizările se 
ridică, la 34 815 tone. A- 
ceeași situație o prezintă și 
umiditatea. De la 7,9 în 
februarie, ea a crescut la 
10,6 în iunie și 10,3 în iulie, 

Sînt așadar diferențe 
mari, care reclamă măsuri 
eficiente, din partea mun
citorilor. maiștrilor, condu
cerii minei de a face 
totul pentru îmbunătățirea 
continuă a calității cărbu
nelui. Nerealizările cu ca
re se confruntă in prezent 
mina Vulcan nu pot și nu 
trebuiesc tratate cu indife
rență. Toate căile și mij
loacele sînt necesare pentru 
a fi valorificate.

In acest sens, Arpad Cri- 
șan, președintele c.o.m., 
ne-a spus: „Am întreprins 
măsuri la toate nivelele 
pentru redresarea cît mai 
rapidă a situației existente. 
Sintem hotărîți să facem 
totul ca la sfîrșitul trimes
trului să putem raporta 
numai rezultate bune. Căci 
sintem convinși că acțio-

torilor li s-a înmînat. de 
către juriu, Cupa prepara
torului.

4 DUPĂ
INFORMAT tovarășul Au
rel Amza, șeful comparti
mentului comercial 
C.P.V.I L.F. Petroșani, 
cepind de mîine, 19 august 
ac., se va reglementa situa
ția capsulelor <le încărcat 
aulosifoane, situație in ca
re se bijbiie de mai bine 
de o lună de zile.

4 RITMURI ÎNALTE. 
Constructorii noului com
plex de alimentație publi
că ce se ridică în acest an

Cl M NE-A

al 
in-
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Sistematizarea vechiului 
centru a! Petroșaniului

fVrmare din pag. 1)

acțiunea... Pentru mo
dul exemplar în care și-au 
fă-ut datoria, fiind zeci 
de ore la post, merită cu
vinte de laudă Marius 
Bălan și Ioan Babeu care 
au manipulat cu măiestrie 
încărcătoarele frontale. 
Nu și-au precupețit nici 
un efort excavat nriștii 
Ștefan Cioc și Ion Bu
suioc, buldozerișlii Ion So
ros, J&mil Busuioc și alții. 
Merită .să fie subliniată 
eontribufia deosebită u 
conducătorilor auto Iu
lian Berianu, Robert lul
ling, lancu Constantin, 
Benone Tăzlăuan, Ion 
Rogobete, Iosif Căprarii. 
Ittliu Coloji jf Ionel Lup- 
șa, care au efectuat sute 
de transporturi de mate
riale. Duminică numai 
între orele 7—14, au fost 
transportate 166 de. încăr

cături de autobasculante 
de moloz.

Sub coordonarea unor 
reprezentanți ai consiliu
lui popular municipal și 

prezente 
șantier 

de loni- 
C.C.S.M., 
de la

Petru Stoica de 
la I.l'.M.P., Ion Paliță de 
la I.M.P. și altele.

Intr-un răstimp scurt, 
pe măsura cerințelor 
prestate, au fost transpor
tate sute de tone de mo
loz. Zona cunoscută pe 
proiect drept „detaliu sis
tematizare centru vechi 
Petroșani" a început să 
fie dezafectată. In curînd 
își vor putea începe acti
vitatea aici constructorii. 
Sintem martorii unui în
ceput de. prefaceri care va 
schimba din temelie ve- 
clțea înfățișare a Petroșa
niului. Acfiunea continuă.

LG.C.L. au fost 
Pe acest vast 
echipele conduse 
că Ouidiu de la 
Mihai Mihuț 
J.P.E.P.,

■1
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*
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nînd pentru calitate, rea
lizăm și cantitate".

In legătură cu măsurile 
preconizate iată ce am aflat 
de la interlocutorul nos
tru: „Vom intensifica ale
gerea șistului și se va de
pozita piatra aleasă in aba-

Un reviriment 
promițător

taje (straturile 3 și 5): se 
vor urmări respectarea mo
nografiei de armare, exe
cutarea corespunzătoare a 
bandajelor și a podirii la 
abatajele cameră și fron
tale, folosirea celor mai bu
ne scheme de amplasare a 
găurilor de pu.șcare în ve
derea reducerii la mini
mum a consumului de ex
ploziv pentru obținerea li
nei granulați! corespunză
toare alegerii șistului. De 
asemenea, la elaubajul in
vers vom dubla posturile

pentru alegerea șistului. 
Se va ține o evidență clară 
a sterilului ales. De altfel, 
în prezent media zilnică a 
cantității de piatră aleasă 
din cărbune reprezintă pes
te 400 tone".

Din cele prezentate se 
desprinde dorința factori
lor de răspundere de la IM 
Vulcan de a se acționa cu 
tot mai multă eficiență 
pentru ridicarea continuă 
a calității cărbunelui ex
tras. Ilotărîrea cu care ei 
au acționat, ori de cite ori 
a fost nevoie, constituie o 
garanție sigură că și de a- 
cum încolo măsurile stabi
lite de conducerea minei, 
sub îndrumarea comitetu
lui de partid, vor fi înfăp
tuite în cele mai bune con
diții. Mai mult, felul în ca
re s-a manifestat spiritul 
critic și autocritic la ulti
ma adunare generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii dovedește că cei 
de la I M, Vulcan sînt 
conștient! de faptul că. o- 
dată cu îmbunătățirea ac- 
tvității de extracție, tre
buie să îmbunătățească și 
calitatea producției.

Ordine pînă la... 
bere

Localul „Familial" din 
Petroșani ne-a obișnuit 
cu o servire ireproșabi
lă (șefă de unitate Ma
ria Bărbulescu). Cu me
niuri apreciate și inti
mitate au fost întîmpi- 
nați consumatorii și 
marți, 4 august a.c. în 
jurul orei 15, cind în sa
lă lucrau ospătarele Ne- 
la Berna și Elena Zvan- 
ciue. La toate mesele 
însă se bea bere, aglo
merația fiind atit de 
mare incit „flămânzii" cu 
greu și-au putut face loc 
pentru a consuma exce
lenta ciorbă cu carne de 
porc și delicioșii ardei
umpluți. Ar fi bine să
se respecte ceea ce
scrie clar pc pereții lo-
calului, adie. berea ș&
se servească numai cu
mîncare și în cantități 
moderate. Că prea sea
mănă cochetul local, bi
ne denumit „Familial", 
eu o berărie.

Ion Dan BĂLAN

o- 
la 
de 
ni-

în noul centru civic al o- 
ra.șului Vulcan au încheiat 
in aceste zile fundațiile 
biectivului și au trecut 
înălțarea structurilor 
rezistență ale primului
vel. Activitatea la acest o- 
biectiv se desfășoară in 
preajma evenimentului de 
la 23 August în ritmuri 
deosebit de înalte.

4 LA COMPLEXUL co
operativei „lipirea" de pe 
strada N Bălcescu din Pe
troșani, la secția „Coafură" 
din 10 căști pentru uscat 
părul, nu funcționează de- 
cît 4. Pină cînd?

4 URMEAZĂ FINALA! 
Competiția de fotbal „Cu
pa Minerul" organizată de 
către Comitetul U.T.C. al 
I.M. Lupeni și Asociația 
sportivă Minerul" se a- 
propie de Ăiniș. După par
tida de un înalt nivel spec
tacular în finală se vor în- 
tîlni selecționatele sectoa
relor X și XII — subteran. 
Finala, duminică 
chiderea meciului 
zia „B“. Ambelor 
succes!

4 TARDIVĂ, 
drept, e drept, 
noastră este tardivă,

și mai tardivă esle ediția 
gazetei de perete (de stra
dă) din fața sediului 
E.G.C.L. Petroșani. Artico
lele acesteia vorbesc des
pre Semnificația
1 Mai, 8 Mai... Fapte 
evenimente 
sînt destule 
dere, așa că 
de inițiativă

zilelor de 
și 

semnificative 
in intreprin- 

numai penuria 
e de vină.

I
I

în des- 
de divi- 

echipe
Rubrică realizată de 

BUZESCU

Ce e 
Critica 

dar



Fotbal, divizia A : F.C.M. Brașov—Jiul 2-1 (1-0) „CUPA ROMÂNIEI"

Dacă partida ar îi
Debutul cu stingul in 

cea de-a 64-a ediție a cam
pionatului diviziei A va 
aditee, la sfîrșitul acestei 
sflptămîni. formația noas
tră Jiul, cu un bagaj do 
doar un punct în fața pu
ternicei echipe a dinaino- 
viștilor bucUreșteni. Și 
aceasta fiindcă, dacă stu
denții timișoreni au avut 
norocul să se înfrupte. din 
zestrea noastră de puncte, 
sîmbătă, la Brașov, deși 
epilogul partidei a fost 
dictat de oaspeți, din pă
cate, rezultatul final i-a 
dezavantajat. In prima re
priză, formația minerilor a

rezultate tehni
ce : „U“ Craiova — C.S. 
Tirgoviște 4—0, Poli Ti
mișoara — Sportul stu
dențesc 2—1, Corvinul — 
F.C. Argeș 2—0, Progresul 
Vulcan — F.C. Constan

ți L A S A M

1. Univ. Craiova
2. Corvinul

3—4. „U- Cluj-Napoca 
3—4. Poli Timișoara

5. Steaua
6. Sportul studențesc

7—8. S.C. Bacău 
7—8. F.C. Olt

9. Progresul-Vul< an
10. Dinamo
11. F.C.M. Brașov
12. C.S. Tirgoviște 

13-15 F.C. Constanța 
13-15 Jiul 
13-15 Chimia Rm. Vîlcea

16. F.C. Argeș
17. U.T. Arad
18. A.S.A. Tg. Mureș
ETAPA VIITOARE, 

sîmbătă 22 august : 
F.C.M. Brașov — Pro
gresul Vulcan, „U" Cra
iova — U.T.A., Sportul 
studențesc — „U" Cluj- 
Napoca. Poli Timișoara

Rugby, divizia A

Oaspeții au
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— lAKiE CONSTANȚA 
3—22. Cu o garnitura per
fect sudată și echilibrată 
intre compartimente. Fa
rul a venit la Petroșani 
pentru a crștiga. E drept, 
eebipa de pe malul Mă
rii Negre putea să și 
piardă (după 0—8, eseuri 
înscrise de Plottschi. un 
talent ctț dribling și vite
ză rară si V. Cornel, min. 
37 avea să fie momentul 
psihologic al partidei, 
cînd. rind pe rînd, Orte- 
lecan. Florentin, Ghiță și 
Bucan nu reușesc să culce 
balonul în terenul de țintă 
advers) dar, cu multe 
,,găuri" încă neacoperite. 
Știința nu a putut face 
față unei linii de „trei- 
sferturi" oricînd valabilă 
în naționala României.

A fost un meci cu multe 
faze de real spectacol spor
tiv petrecute în angaja
mente totale. De ja oaspeți, 
care au ca țintă, în acest 
an. ciștigarea campionatu
lui, au înscris Plottschi. 
min. 25, Vasile Cornel 
min. 32, Gălan — min. 48, 
Florea — min. 72 și Du
mitru în min. 77. Tot Flo
rea a reușit și singura 
transformare a Farului, 
care, dincolo de rezultat, 
a convins prin clarviziune 
și posibilități fizice net 
superioare localnicilor.

Știința, fără Ion Aurel, 
Tudose. Nedelcu. Meszaroș. 
Stoica. Milcă. a jucat cu 
mult suflet, cu o dăruire 
exemplară. cu dorința 
fierbinte a victoriei în 
primul meci susținut pe 

adoptat o așezare defen
sivă eu patru mijlocași, 
prudența excesivă a fot
baliștilor din Vale a dat .. 
aripi brașovenilor. Prima 
ocazie a gazdelor s-a pe
trecut prin min. 24, cînd 
șutul lui Șulea l-a găsit 
pe I Grigore departe de 
propriile buturi : 1—0, In 
min. 3 insă. Giuchici se 
lansase spre careul lui 
Clipa, șarja lui a fost o- 
prită. în careul mare, ne
regulamentar. dar cava
lerii fluierului nu-și regla
seră încă lentilele pentru 
o situație în care gazdele 

ța 1—1, -Chimia — „U“ 
Cluj-Napoca 1—1, Dina
mo •— A.S.A. Tg. Mu
reș 3—2, S.C Bacău — 
Steaua 1—1. F.C. Olt — 
U.T.A. 4—0, F.C.M. Bra
șov — Jiul 2—1.
E N T u L
2 2 0 0 6—0 4
2 1 1 0 3—1 3
2 1 1 0 3—2 3
2 1 1 0 3—2 3
2 1 1 0. 4—3 3
2 1 0 1 4—2 2
2 0 2 0 2—1 2
o 1 0 i 4—3 2
2 0 2 'o 2—2 2
2 1 0 1 4—4- 2
2 1 0 1 3—4 2
2 1 0 1 3—5 2
2 0 1 i 1—2 1
2 0 1 1 2—3 1
2 0 1 i 3—4 1
2 0 1 i 1—3 1
2 0 1 1 1—5 l
2 0 0 2 2—5 •o

— C.S. Tirgoviște, Jiul
— Dinamo, S.C. Bacău
— F.C. Argeș. F.C. Cons
tanța — F.C. Olt, Steaua
— Corvinul. A.S.A. Tg. 
Mureș — Chimia Rm. 
Vilcea.

cîștigat clar
teren propriu. Ion Floren
tin. Petre Dobre, Duca, 
Bonea, toți cei 15 jucători 
au creat faze aplaudate 
furtunos în tribună, de-a 
lungul celor 80 minute de 
luptă. Se vede. insă, lipsa 
unei coeziuni adevărate, 
faptul că noii veniți nu au 
reușit să se încadreze în 
angrenajul echipei.

Antrenorul Gheorghe 
Băltărețu, care a înțeles 
semnalul de alarmă al a- 
cestui meci pierdut, va 
trebui să desfășoară lec
ții de pregătire psihologică 
adecvată cu noii veniți, 
tineri cu dragoste față de 
jocul acesta bărbătesc, 
dar încă timorați de im
portanța titularizării în- 
tr-o echipă din prima di
vizie a țării. Următorul 
meci, miercuri la Timi
șoara. va trebui să arate 
valențele favoriților noș
tri. care ani în șir au păs
trat în Vale titlul de eea 
mai bună echipă studen
țească. va trebui să în
semne prima victorie din 
acest campionat.

De la Farul (care, du
pă acest meci, a plecat în 
Franța cu gîndul de a cîș- 
tiga un turneu puternic) 
s-au evidențiat „naționa
lii" Vărzaru, Dumitru și 
experimentați) Mușat. Var
ga. Holban. Constantin. 
Lungu.

Pentru studenți au îns
cris Luca. 1. p. în minu
tul 35 al partidei.'

Au arbitrat, corect Ga- 
vrici Mihai, Drăgan N. si 
Nicu M. toti din Bueu-, 
rești.

Ioan Dan BALAN

început în
ar fi fost amenințate chiar 
în gazonul lor. Alte eve
nimente notabile s-au pe
trecut spre finalul primei 
reprize, dar ede două lo
vituri libere spre poarta 
lui Grigore (una dintre 
ele în transversală) au ră
mas fără rezultat.

La reluare, „sfertul" de 
ofensivă al gazdelor, de
venit clasic, a surprins, 
în min,. 51. pe picior gre
șit apărarea Jiului. în 
cursă pe aripa dreaptă, Ben- 
ța l-a driblat scurt pe Mi- 
culescu, centrarea sa a fost 
reluată cu capul. în Pla
să, de Paraschiveseu. La 
0—2, nemaiavînd ce pier
de Jiul a abordat partida 
exact cum trebuia s-o facă 
din primul minut, cu alte 
cuvinte cu aplomb, cu 
fantezie tactică. surpriza 
clinciului a fost acuzată 
de adversari, care au si 
îngenuncheat în eîteva rîn- 
duri. Astfel, în min. 59. Să.

. lăgean n-a mai putut fi o- 
prit din cursă, după ce a 
dr'blat ultimul apărător a 
fost însă „agătat" de acesta: 
lovitura de pedeapsă a fost 
expediată de Șumulans hi 
în transversală.

Combinațiile bine gîndite 
ale atacanților noștri, sol
date cu breșe adînci în 
dispozitivul defensiv ad
vers, l-au relevat pe Giu
chici în vervă deosebită și, 
ceea ce e demn de sem
nalat, curajos în... depla
sare. în min. 65, repetind

.Iubitorii sportului <-u 
balonul rotund din Vul
can, in așteptai ea noului 
campionat, au urmărit, în 
avanpremieră, meciul de 
cupă, disputat duminică, 
ce nu s-a ridicat la un 
nivel superior evoluțiilor 
precedente. Slaba presta
ție a echipei gazdă a ne
mulțumit suporterii încă 
din prima repriză prin șu
turi slabe, pase imprecise, 
haotice, cu faze de gol 
ratate în fața porții goa
le. Cum poate justifica 
Olteanu greșeala copilă
rească din min. 40. cînd 
voind să degajeze mingea

$

î

ț 

ț 

î

»

I

Programul turului campionatului diviziei C, ediția ’81-’82
SERIA A

Etapa I — 23 august: Vitrometan Mediaș 
Metalurgistul Cugir. Minerul Vulcan — 

C.F.R. Simeria, C.P L Sebeș — Explormin Deva, 
IMIX Agnita — Minerul Certej, Minerul Aninoasa
— Textila Cisnijdic. Mecanica Alba lulia — Vic
toria Călan Minerul Ghelar — Minerul Paroșeni, 
Lotru Brezoi — Automecanica Mediaș.

Etapa a Il-a — 36 august : Victoria — C.P.L., 
Automecanica — Minerul G., C.F.R. — Vitrometan. 
Metalurgistul — Minerul v. Minerul P. — Lotru. 
Textila — IMIX. Minerul C. — Mecanica. Explor
min — Minorul A.

Etapa a III a — 6 septembrie: Lotru — Ex
plormin C.FR — Minerul C.. IMIX — Minerul 
P-, Vitrometan — Mecanica Minerul V — Auto
mecanica C.P.L — Metalurgistul. Minerul G. — 
Minerul A. Victorii — Textila.

Etapa a IV-a — 13 septembrie : Automecanica
— C.P L.. Minerul G. — Minerul V.. Mecanica — 
Lotru. Minerul C. — Metalurgistul. Explormin — 
Victoria Minerul P — C.FR.. Textila — Vitro
metan. Minerm A — IMIX

Etapi a V-a — 20 septembrie : Minerul V — 
Minerul P.. Metalurgistul — Textila. C.P.L. — Mi
nerul G.. Lotru — Victoria C F.R — Minerul A.. 
Explormin — IMIX. Mecanica — Automecanica. 
Vitrometan — Minerul G.

Etapa a VI-a — 27 septembrie : Textila — Mi
nerul G., Victoria — Minerul C„ Minerul P. — 
Metalurgistul, C.F.R. — Explormin. IMIX — Meca
nica, Vitrometan — Automecanica, Lotru — Minerul 
V„ Minerul A. — C.P.L.

Etapa a Vil-,-»' — 1 octombrie : Minerul C. —- 
Explormin. Minerul G. — Lotru, Mecanica — Tex
tila. Metalurgistul — Victoria. C.P.L. — Vitrome
tan, Minerul V. — IMIX, Minerul P. — Minerul A.. 
Automecanica — C F.R.

Etapa a VlIl-a — 11 octombrie: Minerul A. — 
Automecanica. Vitrometan — Minerul V., Lotru

VIII-A
C.P.L., Mecanica — M.nerul G„ Victoria — C.F.R., 
Explormin — Textila, Metalurgistul — 1MLX, Mi
nerul C. — Minerul P.

Etapa a LX a — 18 octombrie: Minerul G — 
Vitromet ri Minerul A. — Mecanica Automecani- 
ca — Victoria. Minerul V. — C.P.L., IMIX — Lo
tru. C.F.R. Metalurgistul, Mineruj P — Explor- 
min. Textila — Minerul C.

EtaPa a v a — 25 octombrie : IMIX — C.F.R., 
Minorul i>. — Minei uf C.. Lotru — Minerul A.. Me
talurgistul — Automecanica. Vitrometan — Mine
rul P„ Minorul V. — Victoria, C.P.L. — Textila. 
Explormin — Mecanica.

Etapa a Xl-a — 1 noiembrie: Minerul P — 
C P.L., Textila «-• C F R., Victoria — Vitrometan. 
Minerul A — Minerul V., Explormin — Minerul G..

— Minerul C. — Lotru. Mecanica Metalurgistul. 
Automecanica — IMIX,

Etapa a XH-a — 8 noiembrie : Textila — Mi
nerul V., Mecanica — C.P.L. Minerul P — Auto- 
mecanica. C.F.R. — Minerul G., Minerul C. — Mi
nerul A., Metalurgistul — Explormin. IM1X — Vic
toria. Vitrometan — Lotru.

Etapa a XlII-a — 15 noiembrie : Explormin — 
Vitrometan, Minerul A. — Metalurgistul. Minerul 
V. — Mecanica, C.P.L. — Minerul C., Minerul G. 
— IMIX, Automecanica — Textila, Lotru — C.F.R 
Victoria — Minerii) P.

Etapa a XlV-a — 22 noiembrie: Mecanice. — 
C.F.R., Textila — Minerul P., Vitrometan —- 
rul A., Explormin — Minerul V., Minerul 
Automecanica, C.P L — IMIX, Victoria — 
rul G., Metalurgistul — Lotru.

Etapa a XV a — 29 noiembrie : Minerul 
Victoria, IMIX — Vitrometan. Minerul V. — 
rul C.. C F.R. — C.P.L., Minerul G. — Metalurgis
tul, Lotru — Textila, Minerul P. — Mecanica. Au
tomecanica — Explormin.

Mine-
C. —
Mine-

A. — 
Mine-

min. 52...
isprava căpitanului nostru 
de echipa, talentatul, dar 
și capriciosul înaintaș a 
fost iaultat grosolan in 
careu; asumindu-și respon
sabilitatea execuției penal- 
tyului, Giuchici a redus 
din handicap. La puțin 
timp, aceiași jucător a 
mai centrat în două rin- 
duri, în careul hii Clipa, 
ultima oară Sălăgean și 
Lăsconi nu s-au arătat ins
pirați în plasament. Așa
dar. victorie la limită a 
F.C.M.-ului. într-o partidă 
în care sfîrșitul a aparți
nut oaspeților, dar sterili
tatea atacurilor lor nu a 
■permis un rezultat măi 
bun. De altfel, deocamda
tă. echipa din Vale „sufe
ră" în linia mediană, în 
ce privește replierea și 
organizarea fazei ofensive, 
de asemenea, se impune 
angajarea fundașilor de 
margine cu mai multă în
drăzneală spre buturile 
adverse. In ultima partidă, 
de la învinși, au evoluat 
la nivelul așteptărilor,' du
pă părerea antrenorului 
principal ing. Petre Li- 
bardi : Vasiliu. Mircea
Popa. Șumulanschi, Giu
chici și Sălăgean.

JIUL : I. Grigore — Vi- 
nătoru (P. Grigore, min. 
46), Vasijiu. M. Popa, Mi- 
culescu — Varga, Vizitiu, 
Neagu (Lăsconi, min, 65), 
Șumulanschi — Giuchici, 
Sălăgean.

Ion VULPE

Minerul Vulcan —
Alineru! Ghelar 3-1 (1-1)

cu mina. o scapă și astfel 
Curcă, atent, șutează pes
te portar. în plasă, știind 
cu toții că e un portar de 
valoare ? La acest meci 
s-a simțit lipsa „pivotului" 
care să fructifice acțiunile 
atît de reușite ale echi
pei gazdă (Topor, jucînd 
extremă).

Dar iată evoluția scoru
lui : în min. 29 Dumitru 
pătrunde periculos în ca

F/'/f „șuturi" grele pentru 
echipa minerilor

MINERULPAROȘENI— 
C.l R. SIMBRIA 0—1 
(li—0, 0—0). Debutul in 
noul sezon a însemnat 
pentru divizionara „C" 
din Vale intrarea in com
petiția K.O., respectiv Cu
pa României. Din neferi
cire, Mineriți Paroșeni 
este la această oră ea în
săși ...K.O. Și aceasta nu 
doar prin prisma îrifrîn- 
gerij suferite, dar mai a- 
les prin jocul foarte slab 
practicat. Se pare că ple
carea a trei jucători de 
bază (Lixandru, l^eieșan 
și I. Popescu) nu poate 
fi compensată, deocamda
tă. de tinerii veniți de la 
echipa de tineret a Jiului. 
Și nici de încercările an
trenorilor Golgoțiu și 
Swircsik.

Meciul de duminică. Ur
mărit doar de cel mult 
100 de spectatori (din care 
majoritatea copii) a arătat 
o echipă complet debuso- 
lată. o echipă care nici 
n-a periclitat măcar poar
ta adversă în prima re
priză. Și aceasta pe pro
priul teren... Reprizr. a 
doua nu Prea s-a deosebit 
de prima, poate doar cu 
excepția ratării din minu
tul 88 a lui Lăzăroiu. de 
la... 5 metri 1

Centrări ia adversar 
sau... în spatele porție pa
se prea luni, «reluări greși
te sau greșeli de apărare, 
iată bilanțul jucăto
rilor de la Minerul Pa

reul mic de unde șutează 
puternic, deșchizind sco
rul. După egaiare (min. 
40) dintr-un penalty, în 
urma unei obstrucționări 
Zlate șutează năprasnic, 
ridicînd scorii) în min. 64. 
Meciul se echilibrează, ju- 
cîndu-se la ambele porii. 
Echipa oaspete încearcă 
poarta noastră de mai 
multe ori cu șuturi sla
be. fără șanse de egaiare 

roșeni. Este nevoie urgen
tă de măsuri, care să pu
nă Pe picioare aceasta e- 
chipg. care ne-a obișnuit 
eu jocuri bupe $i specii»* 
culoase. Chiar dacă a» 
plecat unij jucători, să 
nu uităm că au răma» 
Pintea (singurul care a 
jucat foarte bine). Crecat> 
M. Marian, Lascu. Luză- 
roiu, Maria, lor adăugîn- 
du-li-se și Guran de Ia 
Minerul Lupeni. Reveni
rea din prima repriză a 
prelungirilor, cînd «-au și 
ratat eîteva ocazii, a do» 
vedit că echipa poate sl 
joace bine. Dar ne pu
nem întrebarea de co 
doar așa ? Să nu uite ju
cătorii de la Minerul Pa
roșeni că în meciurile de 
campionat nu există mi
nutele de joc 90—105. Or, 
în primele 90 de minute 
ei au rămas datori publi
cului.

Singurul gol a fost în
scris de cel mai bun ju
cător de pe teren, extrema 
dreaptă a oaspeților, Me- 
drea, în min. 101 la o ac
țiune personală.

în final o propunere i 
nu ar fi rău ca tehnicienii 
devizionarei B Minerul Lu
peni să vadă duminică. Ia 
Vulcan, jocu] acestei ex- 
extreme. Cu siguranță a- 
tacul echipei ar cîștiga 
prin aducerea acestui ju
cător.

Ioan Al. TATAR 

(Ilea. min. 70). Priritr-o 
frumoasă cursă pe stingă, 
Zlate reușește sâ deruteze 
portarul (Dumitraș) șutind 
de lingă acesta și ridicînd 
scorul ii. 3—1, scor cu care 
se încheie partida. Meciul 
a fost arbitrat la centru 
cu repetate scăpări de I. 
Plămadă, din Deva. In 
fața oaspeților antrenorii 
Șarpe și Chiceanu au ali
niat următorii jucători î 
Olteanu, Chițac. Frățilă, 
Polgar. Cătuți. Voicu, Du
mitru. Ijak, Topor. Zlate 
și Tismănaru.

loan BALO!
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Manifestări peste hotare dedicate 
marii sărbători a poporului român

In diferite țări ale lu
mii au loc manifestări de
dicate României cu prile
jul apropiatei sărbători a 
poporului nostru — ani
versarea revoluției de e- 
liberare socială și națio
nală antifascistă și anti- 
imperialistă.

în sala Teatrului artis
tic din Anju. R.P.D. Co
reeană. a avut loc o a- 
dunare festivă, organizată 
sub auspiciile Comitetului 
Administrativ al orașului.

Președintele Comitetului 
Administrativ al orașului 
Anju și ambasadorul ță
rii noastre la Phenian au 
rostit cuvîntări în care au 
subliniat însemnătatea e- 
veniinentului aniversat sl 
au scos în evidență rea

lizările poporului român 
în construcția socialist;!, 
precum și stadiul înalt al 
relațiilor de prietenie șl 
colaborare romăno-coreene.

La Sofia s-a deschis o 
expoziție de artă decorati
vă românească, organizată 
de uniunile artiștilor plas
tici din România și Bul
garia.

Le. Universitatea „Al- 
Fatah‘, din Tripoli, s-a 
deschis o expoziție de 
carte românească.

La Biblioteca națională 
din Canberra a fost or
ganizată o gală a filmului 
românesc. Cu același pri
lej. în holul Bibliotecii 
naționale a fost organi-, 
zat un stand de carte ro
mânească, unde la loc de

frunte, figurau opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și lucrări ale tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Posturile de radio egip
tene au transmis o emi
siune dedicată României, 
subliniind rolul frecvente
lor întîlniri dintre pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, 
în dezvoltarea și diversi
ficarea cooperării roniâno- 
egiptene în multiple do
menii de activitate. în 
interesul celor două po
poare, al cauzei colaboră
rii și păcii internaționale.

LUIND cuvîntul la un 
miting desfășurat la Chi
cago, secretarul general al 
P.O. din S.U.A.. Gus Hali, 
a calificat hotărîrea.Admir 
nistațlei Reagan de a trece 
la producerea pe scară lar
gă a bombei cu neutroni ca 
un pas spre catastrofa nu
cleară. care amenință o- 
menirea cu distrugerea. 
Bomba cu neutroni, a su

Protest
SAN JOSE 17 (Ager- 

pres). Deputați ai Adună
rii Legislative a Republi
cii Costa Rica, reprezen- 
tînd partide de orientări 
politice diferite, au con
damnat. într-o scrisoare a- 
dresată secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Wald
heim, hotărîrea .Adminis
trației S.U.A. de a pro
duce si stoca bomba cu 
neutroni. „Acest act — au 
subliniat parlamentarii cos- 
taricani — constituie un 
nou impuls dat cursei 
înarmărilor, o amenințare 
Ia adresa păcii mondiale''..

Comunicat privind ultimele agresiuni 
ale R.SA. împotriva Ango'ei

LUANDA 17 (Agerpres). 
Ministerul Apărării al Re
publicii Populare Angola 
denunță într-un comunicat 
dat publicității la Luanda 
continuarea acțiunilor a- 
gresive ale regimului rasist 
de la Pretoria împotriva 
teritoriilor din sudul An- 
golei.

Comunicatul menționea
ză că trupele agresoare 
staționează în continuare

unități de infanterie, a- 
vioane și elicoptere mili
tare în comuna Evale. si
tuată în partea cea mai 
sudică a Angolei. în vre
me ce alte trei grupuri de 
militari sud-africâni au 
Pătruns recent în comuna 
Ghana Mongo. în același 
timp s-au înregistrat miș
cări de trupe aeropurtate 
de pe teritoriul namjbian 
în direcția localității an
goleze Naulila.

bliniat vorbitorul, este o 
armă de agresiune care fa
ce tot mai real pericolul u- 
nui război nuclear.

LA STAȚIUNEA balnea
ră Duszniki s-a desfășurat 
cea de-a 36-a ediție a Festi
valului internațional „Cho
pin". In cadrul prestigioa
sei manifestări artistice au 
avut loc 12 concerte. In a- 
cest an. programul festivalu
lui a fost îmbogățit cu 
spectacole folclorice -spe
ciale oferite de cunoscute 
formații artistice regionale.

LA VIENTIANE s-au 
desfășurat lucrările sesiu
nii Adunării Populare Su
preme a R.D.P. Laos. în 
cadrul căreia deputății au 
dezbătut și adoptat legea 
cu privire la bugetul de 
stat și o serie de alte legi.

NOI incidente au avut 
loc la Sheffield. în nordul 
Angliei, între tineri de cu
loare și forțele de ordine 
— s-a anunțat oficial Ia 
Londra. Se precizează că 
17 persoane au fost aresta
te, iar trei polițiști și mai 
mulți civili au fost răniți.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI

înscrie elevi pentru anul școlar 19-81-1982 la

LICEU ZI - treapta a ll-a — în meseriile :

— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
— miner

ȘCOALA PROFESIONALĂ Zi în meseriile:
— miner
— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
— electromecanic
— construcții structuri
— zidari șamotori

LICEUL SERAL — treapta I — în profilul:

— mine, petrol, geologie
Treapta a ll-a în meseriile:
— mine, petrol, geologie
— mecanic mașini și utilaje.
Relații suplimentare la secretariatul șco

lii 42482.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Confidențe ;
Republica: Scurt popas; 
Unirea : Superman, I—II.

PETRILA: O lacrimă 
de fată.

LONEA: Cactus Jack.
ANINOASA: Divina

Emma.
VULCAN — Luceafă

rul — Zbor înalt.
LUPENI — Cultural: 

Kojak la Budapesta ; 
Muncitoresc: Gornistul.

TV
9,00 Teleșcoală.

10,00 Șoimii patriei.
10,10 Desene animate.
10.25 Brașov 1981. 

Festivalul muzicii 
de cameră.

11,05 Film serial: „Dal
las" — episodul 19.

11,55 Crăițele de la Car- 
pați la Alpi (II).

12.25 In lumea enigme
lor — serial ști
ințific. Episodul 3 
— „Omul zăpezi
lor".

12,50 Moment muzical 
preclasic.

13,20 Telex.
16,00 Telex.

16.05 Teleșcoală.
16.25 Matineu de va

canță: Mihail, cli
ne de circ" (I).

17,10 Clubul tineretului.
18,00 Inscripții la noul 

chip al țării. 
„Teleorman, tine
rețe, dinamism".

18.25 România, țară so
cialistă în plină 
șl viguroasă dez
voltare.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Țara întîmpină 
marea sărbătoare.

19,20 Actualitatea econo
mică.

19,40 'Ani de lupte și 
victorii (I) — do
cumentar TV.

20,10 Patriei Iubite. E- 
misiune'de ver
suri și cîntece pa
triotice.

20,30 File de cronică re
voluționară în 
dramaturgia ro
mânească „Zotilr" 
de Ionel Hristea, 
Premieră TV.

22,00 George Enescu. U- 
vertură de concert 
pe teme cu carac
ter popular ro
mânesc.

întreprinderea de sticlărie— 
menaj Tg. Jiu 

încadrează urgent pentru Exploatarea de 
cuarț Uricani, următorul personal munci
tor:

— excavatorist — 1
— conducători auto cu permis de con

ducere gr. C și D — 2
— lăcătuși mecanici — 5
— maiștri minieri — 1
— maiștri preparare — 2
— mecanici auto — 1 __________

Mica publicitate
VIND Skoda S-100. Lu- 

peni Funicularului. nr. 4. 
(749)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivănuș 
loan, eliberată de I.P.L.

Deva. Se declară nulă. (746)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mutu 
Petru, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (748)

ANUNȚ DE FAMILIE

M1MI, soție. Mircea, fiu, Aurica și Tina — nu
rori. Oana. Rareș și Laura, nepoți anunță încetarea 
din viată a actorului

ALEXANDRU JELLES
în vîrstă de 83 ani.

înmormintarea. 19 august 1981. ora 16 de la 
capelă.

întreprinderea 
„TEHNOTON" Iași

încadrează de urgență pentru Reprezen
tanța tehnică „TEHNOTON", în județul 
Hunedoara :

@ depanator radio-tv
@ electroniști, categj3—6, pentru între

ținerea radioreceptoarelor și caseto- 
foanelor din producție proprie în re
țeaua comercială și la posesori în 
iermen de garanție pentru județul 
Hunedoara.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în MUNICIPIUL PETROȘANI și să înde
plinească condițiile de încadrare prevăzute 
de Legea 12/1971.

Relații suplimentare la REPREZENTANȚA 
„ELECTRONICA" din municipiul Hunedoa
ra, str. Ciocîrliei, nr. 3,-telefon 12359.

îmiraiw k rhile 
ntcTRict deva

cu sediul în Deva, sir. George Enescu nr. 39, 

încadrează imediat
— muncitori necalificați (bărbați) pentru 

șantierul construcții-montaj, lot Deva și lot 
Petroșani, în vederea calificării, în meseria 
de electrician, fără scoatere din producție

— un tractorist, pentru Autobaza Deva 
— zona Valea Jiului.

Deschiderea cursului de calificare, or
ganizat la I.R.E. Deva va avea loc în data 
de 25 august 1981.

Persoanele interesate se pot adresa zil
nic la biroul personal-îr.vățămînt-reiribuție 
al I.R.E. Deva și la lotul Petroșani, zilnic 
pînă la ora 15.

LICEUL INDUSTRIAL Nr. 3
DEVA

strada prelungirea Oituz nr. 8

face înscrieri pentru anul 1931/82 la ur
mătoarele profile și meserii :

Clasa a Xl-a curs de zi
locuri— materiale de construcții 29

— electrotehnică 9 locuri

— mecanică 15 locuri

— silvicultură și exploatări
forestiere 18 locuri

Clasa a Xi-a curs seral

— materiale de construcții 36 locuri

— mecanică 36 locuri

Școala profesională

— mecanică 72 locuri

— construcții 72 locuri

Informații suplimentare la telefon 16230
secretariat liceu.

GEDAfȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA. Petroșani str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). IU’ARUL l Tipografia Petroșani stl. Republicii or. 67.


