
istorie

Seri cultural-educative

Minerii sectorului

I

brigăzile

simpozioane.. 
cărți.

prinderi sînt organizate 
expoziții de carte dedi
cate zilei de 23 "August, 
dezbateri, 
Prezentări de

cu tema
1944—1981“

a poporului 
rezultate de

tone de 
lucrări- 
Nicolae 
mc și

sarcinilor de

Colocvii de

I

obiective
a Voii Jiuluieconomice

Cil
oamenii

p ro
din 
tî-

in i-
c-are

e-

Petro-
Si- 

ingi-’ 
ENA-

T.C.I. Brașov,

MANIFESTĂRI DEDICATE
ZILEI DE 23 AUGUST

In întîmpinarea măreței
sărbători a Eliberării patriei

U 000 de tone ț
I.R.I.U.M.P.

In fruntea 
întrecerii

V 
de la Petrila mobilizîn- 
du-se în mod exemplar, 
realizează de la începu
tul lunii curente o pro
ducție suplimentară pre
vederilor de plan de 
1500 tone de cărbune.

In fruntea ' întrecerii 
între brigăzile sectoru
lui se situează forma
țiile conduse de briga
dierii: Constantin Cos- 
ma, care de la începutul 
anului realizează o pro
ducție cu 1200 tone de 
Cărbune superioară pre
vederilor de plan; 
Gheorghe Duca cu 1010 
tone de cărbune, FtUop 
Ludovic eu 954 tone de 
cărbune, și Ioan C. Ra
du cu peste 350 
cărbune, iar la 
le de pregătiri 
Dinescu cu 627 
Alexandru Iacob cu 517 
mc.

peste prevederi-
Minerii Bărbăteniului. 

deținători ai drapelului 
de unitate fruntașă pe 
ramură, cinstesc măreața 
sărbătoare 
nostru cu 
prestigiu. Prin depășirea 
zilnică a 

în medie cu 200 de 
de cărbune, realizea- 
producție suplimen- 

în această lună de 
tone de cărbune, 
plusul Ia zi al lunii

plan 
tone 
ză o 
tară 
2884

Cu
curente harnicul colectiv 
al minei Bărbătenl de la 
începutuj anului totalizea
ză o producție de peste 
24 000 de tone de cărbu
ne, extrase peste prevede
rile planului de producție, 
într-o permanentă întrece
re pentru a da cărbune 
mai mult și de calitate, 
s-au aflat brigăzile condu
se de loan Pintecan. Mi
hai Kovacs, Nicoiae Roșu 
și Andonie GrumăzescU, 
care au obținut randamen
te superioare sarcinilor 
planificate.

Brigada condusă de Geza Kalman, de la secto
rul II al minei Paroșeni, s-a situat pe locul II în 
întrecerea socialistă din primul semestru al anului 
dintre Jiului.

Foto CRISTIAN

Cu planul pe 8 luni îndeplinit

„Acțiunea Huilă 
Cimpu lui Nec

Vești îmbucurătoare 
pe șantierul de ]a Cimpu 
lui Neag. Această acțiu
ne. demarată cu entuzi
asm si dăruire in scopul 

evidență a 
de cărbune, 
„țină pasul” 
în pofida 

au căzut în 
Mobilizați 

organizația 
conștienți 

sarcinii ce 
încredințată, 

de • aici

punerii în 
noi rezerve 
continuă să 
realizărilor, 
ploilor care
ultimele zile, 
exemplar de 
de partid, 
de importanța 
Ie-a fost 
oamenii de • aici obțin 
noi succese pe frontul'

In lupta 
înving

cărbunelui și la acțiunea 
de descopertare.

De la ing. Nicoiae Vu- 
can, șeful sectorului mi
nier. aflăm că activita
tea la extracția cărbune
lui se desfășoară de la 
începutul săptămjnii la 
nivelul exigențelor. fie
care zi însemnînd reali
zarea preliminarului și 
depășirea acestuia. De la 
începutul săptămânii rea-

clubul sindicatelor din Uricani £ avut loc 
în cadrul ciclului tematic „Colocvii de istorie", o 
expunere cu tenia „Contribuția maselor populare 
hunedorene la înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944“. în întîmpinarea glorioasei 
sărbători naționale în cluburile sindicatelor din Va
lea Jiului, în întreprinderi șj case ale pionierilor 
se desfășoară ample manifestări cultural-educative 
și artistice. Simpozioane, expuneri, recitaluri de 
poezie patriotică și revoluționară au avut loc la 
punctul 
Vulcan, 
Iul act 
părit în 
lui, au 
poporul 
unitate

be informare de la cluburile din Lupeni, 
Aninoasa, Petrila. Evocîndu-se memorabi- 

istoric de la 23 August 1944, profund înti- 
conștiința oamenilor muncii din Valea Jiu- 
fost evidențiate marile realizări obținute do 
nostru, în acest; 37 de ani de-libertate și 

in jurul partidului.

Săptămîna cărții social-politice
în bibliotecile din Va- 

Jiului se desfășoară 
perioada 15—22 au- 
t „Săptămîna cărții 

social-politice*. în sălile 
lectură și în între

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

1 
I

i

Rodul inaltei conștiințe 
a colectivului

l ntreprinderea de
I reparații și întreți-
* nere a utilajului

Petroșani se si- 
în acest an în 
unităților frunta- 
Vale în onorarea

a 
asumate 

socialistă.

minier 
tuează 
rîndul 
șe din
sarcinilor de plan și 
angajamentelor 
în întrecerea 
Oamenii muncii de aici 
raportează. în cinstea ma
rii sărbători naționale a 
poporului nostru — ziua 
de 23 August — îndepli
nirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asu
mate pe opt luni. Valoa
rea producției ce va fi 
realizată suplimentar pî- 
nă la finele lupii de către 
acest colectiv va fi de apro
ximativ 8 milioane lei.
Producția netă pe șapte 
luni a fost realizată în 
proporție de 104,3 la su

tă, productivitatea mun
cii a fost, de asemenea, 
depășită cu 3 000 lei pe 
fiecare om al muncii. In 
același timp au fost di
minuate considerabil 
tuielile materiale și 
sumurile specifice, 

metal, de pildă, s-au 
nomisit 80 tone, la 
gie 50 000 kWh, la 
bustibil convențional 
tone.

chel-

ener- 
com-

re demonstrează, de 
fapt. aceste re- 
zultate? Desigur, 

ele dovedesc 
Primul rînd
Constantin GRAURE

(Cont, in pag. a 2-a)

La Casa de cultură din 
Petroșani are loc astăzi 
o seară cultural-educati- 
vă pentru tineret organi
zată de Comitetul muni
cipal al U.T.C. Concepută 
într-o modalitate com
plexă, această manifesta
re cuprinde expunerea 
„Contribuția tineretului 
la înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă**. urma
tă de un concurs „Cine

Recital de poezie patriotică
La clubul sindicatelor 

din Vulcan are loc astăzi 
recitalul de poezie „Bi
ruința lui August" la ca
re participă poeți amatori 
care-și dedică versurile 
glorioasei aniversări a 
eliberării patriei. Zilele 
trecute la Vulcan s-a în
cheiat faza orășenească 

concursului de cunoș-

Știe, cîștigă', 
„Valea Jiului, 
la care participă echipa
je de tineri de la între
prinderile miniere Live- 
zeni, Dîlja, de la I.U.M. 
Petroșani, I.R.I.U.M. Pe- " 
troșani și întreprinderea 
de tricotaje. Manifestări 
de același gen, consacra
te zilei de 23 August, au 
loc și la cluburile sindi- ' 
catelor Lupeni, Vulcan. 
Petrila, Aninoasa.

tințe social-politice și is
torice „23 August — piatră 
de hotar în istoria pa
triei noastre. România 
socialistă la 37 de ani de 
la revoluția de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialis- 
tă“ la care au participat 
tineri din îirtrepriinderi 

si instituții.

Valea Jiului pe co
ordonatele împlini
rilor socialiste

DEZVOLTAREA 
MULTILATERALĂ, 

LA BAZA DINAMIS
MULUI ECONOMI- 

MUNICIPIULU!
Ritmuri înalte 

de creștere in
dustrială 
Perspective lu
minoase

Mecanizarea 
complexă în mi
nerit — o reali
tate pregnantă

Instantaneu de muncă 
cadrul secției mon- 
al stîlpilor hidraulici 
cadrul S.S.H. Vul- 
unde lucrează echi- 

lăcătuși condusă 
u-

din 
taj 

din 
can
pa de 
de Uionisie Matva' 
na din formațiile de lu
cru fruntașe, mult a- 
preciată pentru calita
tea lucrărilor execula-

Trimisul nostru pe 
șantier relatează

lizările zilnice 
cat la 1000 
ceasta și cu 
I.P.C.V.J.. care

ridi- 
tone. a- 
sprijinul 

a pus le. 
dispoziție, pentru prelu
area cărbunelui, vagoane 
suficiente în gara Băr- 
băteni. De la începutul 
anului s-au extras 128 311 
tone cărbune, iar pină în 
ziua măreței sărbători, 
din cariera Cimpu lui

Neag vor pleca spre coc
herii peste 15 000 tone de 
cărbune extras în luna 
august. De asemenea, de 
la începutul acțiunii au 
fost descopertați 463 042 
mc sterii, iar pe luna 
august, au fost descoper- 
tați și transportați la 
cele două puncte de hal- 
dare Pribeagu și Păroa
sa mai mult de 70 000 mc 
steril.

Mircea BUJORESCU

(Cont, în pag. ci 2-a)

O nouă perla 
în salba de

întreprinderea de 
duse eleetrotelinice 
Petroșani, cea mai 
nară unitate economică
din municipiul nostru, se 
pregătește să întîmpine 
marea sărbătoare de la 
23 August cu un impu
nător buchet de succese.

Șeful lotului 4 
șani al șantierului 
biu,
nerul VALENTIN 
CHE, reprezentant al cons
tructorilor, 
actualele
norează dar 
o mai mare 
Lucru care 
dacă ținem 
tul că în 
constructorii 
eforturile, 
de investiții 
curs, numai 
ții-mcntaj

mărturisea că 
realizări o- 

și obligă la 
■ mobilizare, 
s-a și făcut, 
cont de fap- 
uitimul timp 
si-au dublat 
Din totalul 
pe anul în 
ia construc- 

au fost reali-

*;

zate suplimentar 3 
lioane lei, valoare 
încoronează simbolic 
fortul acestui neobosit
colectiv. La rezultatele 
îmbucurătoare obținute 
au contribuit în mod deo
sebit : echipa de zidari 
condusă de VASILE BAL 
TEANU,. dulgherii din. 
formația lui ANDREI 
SANDER, echipa de be- 
tonișli condusă de PETRE 
RAUT. brigada de zu
gravi vopsitori a lui ION 
SCHUSTER. mozaicarii 
din formația lui ION NE- 
GRICI, macaragii GHEOR- 
GHE ANDRONIC și VA
SILE USCATU etc.

La rîndul său, bene
ficiarul. reprezentat de

Valeria BVTULESCU

(Continuare. In pag a 2 a
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I. M, Lonea
'Urmare din pag. I)

Organizația 
de nădejde

de bază—îndrumător și coordonator 
al activității politice și economice

Una din sarcinile 
tuale ce polarizează 
tenția comitetului 
partid de la l.M 
nea.
rea 
este

alături de real.iza- 
sarciniloi de plan, 
primirea în partid. 

Urmare a unei intense 
munci politice desfășu
rată la nivelul fiecărei 
organizații de partid au 
fost primiți in rîndurile 
comuniștilor 47 de oa
meni ai muncii. Dintre 
aceștia 30 sînt tineri, 
provin, deci, din rîn
durile organizației de 
tineret. In această lună 
pînă în prezent au fost 
primiți în rîndurile 
membrilor de partid to
varășii Constantin Pin- 
tea. miner sectorul IV, 
Maria Vlad și Tatiana 
Gorun, electricienii sec
torului VIII.

De subliniat că Ia mi- 
Lonea sînt primiți 

rîndurile partidului 
mai buni- muncitori.

exemplu conclu- 
îl constituie Du-
Dascălu. organi- 

de bază nr. 2, în- 
murmă în lu

na ianuarie 1980. ur
mează cursurile de po
licalificare meseria

de miner. 
1981 este 
partid. i 
este șef de schimb 
brigada lui 
tal.
p, a r t i d. 
primirii —

ma Petru Vasiu, 
tar adjunct al 
tului de partid pe 
nă — sînt o

în februarie 
primit în 

iar în prezent 
în 

Andrei An- 
„Primirca în

calitatea 
i n for- 
secre- 

comite- 
mi- 

preocupa-

lingă acțiunea de 
re în partid se 
Pă de întărirea 
si disciplinei, de
mers ui procesului 
producție.

Pe <
Ixinea 
spiritul 

.exigența 
rile lor 
cu care

primi- 
preocu- 
ordinii 
bunul 

de

comuniștii de la 
îi caracterizează 

1 întreprinzător și 
față de lipsu- 

Și ale ortacilor 
lucrează. Un e-

VIAȚA DE PARTID

fie- 
de 

primire,
de 

a 
r

t
e

na 
în 
cei 
Un
dent 
mi tru 
zația 
cadrat în

ianuarie 1980.

re de prim ordin a 
cărei organizații 
partid După 
noul membru 
este ajut 
varășii c a

recomandat, de 
cu care lucrează, 
acestuia i se 
țează. pe linie 
ducție. sarcini 
te, informează 
nările generale
dul lor de îndeplinire 

Afirmarea 
calităților 
în muncă și 
prezentă la 
de bază nr.

organizații care

partid 
de to-

1-au 
ortacii 

Apoi,
încredin- 
de pro- 
concre- 

în a du
de mo

plenară a 
comuniștilor 
acțiune este 
organizațiile 
2. 6, 7D, 8.

în
ni-1 conferă 

partid de 
de
au
fel

bază 
mani- 

de 
de 

miner 
Băiașa, ca- 

iulie 
pontea- 

intră

xernplu concludent 
acest sens 
membrii de 
la organizația 
nr. 3. care nu 
festat nici un
indulgență față 
faptele maistrului 
Constantin 
re în ziua de 3

■merge la mină,
ză oamenii, intră cu 
schimbul Iii în subteran 
și apoj pleacă fără să a- 
nunțe pe nimeni, iar la 
ora 21 este văzut la 
plimbare prin' Petroșani. 
Desigur că organizația 
de partid, comuniștii de 
aici l-au criticat aspru,

muncitorește șj au pro
pus adunării — propu
nere acceptată în una
nimitate și devenită ho- 
tărîre — sancționarea sa 
cu vot de blam. „Jude
cata" aspră, dar dreaptă 
a comuniștilor a făcut 
ca maistrul Constantin 
Bălașa să reflecte mult 
asupra faptelor Re- 
f erin du-se 
organizației 
in acțiunea 
dueare a 
procesul 
Iile Păducel. 
comitetului dc partid pe 
mină, ne spunea: „In
concepția comitetului de 
partid, al b.o.b, a mun
ci și a te comporta ca 
un adevărat om politic 
înseamnă a te situa pe 
o poziție militantă, o- 
fensivă față de lipsurile 
care, din păcate, se mai 
manifestă în activitatea 
de producție. Apoi trebuie 
să spun că întărirea orga

nizației noastre de partid 
nu constă numai în pri
mirea în partid ci și în , 
modul cum acționează 
și participă fiecare co- . 
munist la viața de or
ganizație și în produc
ție*. (C. BUZESCU)

roiul 
partid 

e- 
oamenilor, în 
de producție, 

secretarul

la 
de 

de

tovarășul TRAIAN BLAJ, 
director aj întreprinde
rii, s-a declarat mulțumit 
de modalitate^ în care 
evoluează lucrările. Ast
fel. unele secții, cum ar 
fi debitarea, secția de

mînd ca aceste cifre 
crească în viitor.

Rezultate lăudabile 
a căror realizare 
adus contribuția In 
deosebit muncitorii
tache Mafiei, Grigore 
Androne. Ion Santi, Ta- . 
che Zoe, Ion Raitaru,

să

la 
și-au 
mod 
Cos-

0 nouă perlă in salba 
de obiective economice

a Văii Jiului
riiiHMmiiimiriiimHuHnMiuiiMiHiiiiiHtHuiiiHiHimin

tratament termic, de con
fecții metalice, hala de 
montaj. e_u fost realizate 
în proporție de 90. ța sută, 
existînd astfel 
tea punerii în 
parțială intr-un 
propiat.

Conducerea
derii este de pe 
preocupată de asigurarea 
forței de muncă. Pîna în 
prezent au fost școlarizați 
un număr de 93 de mun
citori și 8 maiștri, ur-

posibilita- 
funcțiuiie 
viitor a-

întreprin-
acum

Constantin Rus. maiștrii 
Victor Hauptmann, 
colae Gugiu. Iacob 
dea. Ion Roncea si 
alții.

Iată așadar cum. 
efortul armonios al 
tructorului si al 
ciaruluj prinde 
tot maj clare
dorea de produse electro
tehnice Petroșani, cea mai 
tînără perlă din salba de 
obiective economice 
Văii Jiului.

Ni-
Sol- 

mulți

prin 
cons- 

benefi- 
contururi 
Intreprin-

1

Din partea Consiliului de Stat

Comunicat

/Urmare din pag 1)

(Urmare din pag, I)

„Acțiunea Huilă

Pe panoul fruntașilor 
de la acțiunea „Huilă — 
Cîmpu luj Neag" s-au 
statornicit numele unor 
muncitori destoinici, ex- 
cavatoriști, buldozeriști, 
conducători auto de la 
Autobaza de transport, 
mineri artificieri. Florea 
Stanc-ulea, Victor Pă- 
trașcu, Gheorghe Albu,. 
Ilie Ozarkievicî, Gheor
ghe Diaeonescu, Cons
tantin Cioc. Aurel Duck. 
Aurel Ungur, Constantin 
Argint. Gheorghe Pa- 
raschiv, Ion Gabor, So- 
fronie Calotă, Dumitru 
Antonache, Zoltan Zapp, 
sînt numele în spatele 
cărora stau faptele dc 
vrednicie din șantierul 
de la poalele Retezatu
lui. Sînt nume cu sem
nificație de simbol. în 
spatele lor 6e află oa
menii. brațe tari și gân
duri cutezătoare, conști
ințe muncitorești îm
pletite în marele efort 
general al Văii Jiului de 
a răspunde prin
chemării adresate 
partid — cărbune 
mult, mai bun și 
ieftin.

fapte 
de 

mai 
mai

\ 
\ 
\

*

i

t

tărîrea acestui colectiv de 
a se autodepăși, de a obți
ne lună de lună, an de 
an. însemnate sporuri la 
producție, ele probează în 
același timp rodul înal
tei conștiințe muncito
rești, dăruirea și îesponsa. 
bilitate comunistă, fermi
tatea și continuitatea cu 
care oamenii muncii de la 
I.R.I.U.M.P. au aplicat 
principiile autogestiunii 
și autoconducerii munci
torești, ale noului meca
nism economico-finaneiar. 
La aceste lăudabile suc
cese, valorosul aport de 
vrednicie și conștiinciozi
tate. de pricepere și dă- ' 
ruirc, i 
tuturor 
fie aici, 
membri 
angajat 
să trăiască în chip comu
nist. Iată cîțiva dintre cei 
care s-au dedicat trup și

suflet' reparării utilajelor 
miniere; Vasile Voicules- 
< ti, Iosif Zoller, Duovic 
Hos, Gheorghe Tefeles, ei 
.și colegii lor Alexandru 
Hies, Tiberiu Budin, An
gliei Chițu. sînt cîțiva 
dintre cei care au reali
zat saltul la o nouă cali-

subansamble, 
pentru acest colectiv va
loare de simbol. Eficienta 
lor economică se ridică 
la sute de mii de lei va
lută economii la import. 
Dintre cei care s-au afir
mat din rîndurile acestei 
secții amintim pe Mihai

Rodul înaltei conștiințe 
a colectivului

■9
In legătură cu folosirea autoturismelor proprie

tate Personală in zilele de 23—24 august 1981.

în zilele de 23—24 august 1981. autoturismele 
proprietate personală pot circula indiferent de nu
mărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț al auto- 
tu rismului

noua și moderna 
cantină a minerilor de 
la l.M. Lupeni, harnice
le bucătărese pregătesc 
masa pentru o nouă se-

care amintim pe Ludovic 
Bicskei, Elena Palf, Vio
rica Păstrăveanu.
geta Chiru, Petru
Ion Belei și multi 
iși depășesc lunar cu 3—4 
la sută sarcinile de plan.

de toate a- 
succese ira- 
cu o puter- 
hărnicia 6a-

Geor-
Bot. 

alții

i O UNIFORME ȘCOLA-
t RE pentru băieți se pot

procura de la magazinul

Ide confecții nr. 5 al 
I.C.S.M I. Petroșani, apro.

■ vizionat special cu aces
te articole. Cît privește 

| uniformele pentru fete,
i acestea au fost puse în
I vînzare la magazinul nr.
I li confecții pentru femei.

se cuvine atribuit 
• oamenilor muncii 
, care în frunte cu 

de partid s-au 
:.ă muncească și

tate. Argument confirmat 
de faptul că atelierul de 
reparații Livezenj nu arc 
nici o reclamație, de la 
beneficiari, în ceea ce pri
vește calitatea.

unea. înnobilată de 
înalta conștiință 
comunistă, carac

terizează și muncitorii de 
la S.S.H. Vulcan. Ideile 
noi, privind confecționa* 
rea și asimilarea de pie-

Mațyus, loan Jina, Nico
lae lacob. Ionel Eftimie 
Constantin Răcaru. maiș
trii Francisc Soo, Mihai 
Gudass. Ion .Ghiță. Din 
marea familie a celor ca
re raportează, astăzi, cu 
mîridrie îndeplinirea sar
cinilor de plan în cins
tea zilei eliberării — a- 
mintim și colectivul ate
lierului Varnita. Oame
nii muncii de aici. între

in colo 
ceste 
diază 

nică lumină
menilor muncii, dorința 
acestora de a nu munci 
oricum, ci disciplinat, con- 
centrîndu-și zi de zi a- 
tenția asupra obiectivelor 
indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
eu privire la sporirea e- 
ficienței economice a în- 
tegii activități productive, 
la valorificarea superioa
ră a materiilor prime si 
î na teri alei or. Colectivul 
I.R.I.U.M.P., fruntaș în 
întrecerea socialistă de
clanșată în cinstea zilei de 
23 August, este hotărît ca 
și în continuare să obțină 
noi succese în muncă.
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Cabinet juridic
marascu dumitru 

și ȘTEFAN, Vulcan : 
Referitor la cele sesizate 
de dv. redacției, vă co
municăm că în confor
mitate cu art. 82 alin, 
„a" din Codul muncii, 
aveți dreptul la un spor 
de retribuție datorită 
faptului că lucrați în 
acord indirect. între
prinderea electromon- 
laj București, respectiv 
secția Deva-Mintia, es
te obligată să plătească 
sporul de acord indirect 
pe lunile pe care nu l-a 
plătit.

POPA VASILE, Pe
troșani: Potrivit preve
derilor art. 137. al. 1 din 
Codul muncii „timpul 
cît o persoană a desfășu
rat activitatea pe baza 
unui contract de muncă 
constituie vechime in 
muncă". In virtutea art. 
20 al. 
Legea 
tituie 
că și

2 litera „a" din 
nr. 3/1977 cons- 

vechime în mun- 
„perioada în care 

persoana încadrată și-a 
întrerupt activitatea 
pentru a îndeplini ser
viciu] militar în termen, 
a fost concentrată, mo
bilizată sau s-a aflat în 
prizonierat".
Constantin GRAI RE, 

jurist

• ASTAZI ȘI MÎINE 
se desfășoară concursul 
de protecția muncii, fa
za pe secții, in cele trei 
preparați, din \ ale (Lu- 
peni, Coroești și l’etrila). 
Cîștigătorii primelor trei 
locuri de la fiecare pre- 
parație. vor participa în 
31 august la faza finală 
p8 IP.C.V.J

Concursurile vor fi au
diate de un numeros pu
blic dornic să-și susțină 
reprezentanții in compe
tiția de cunoaștere a

normelor departamentale 
de protecția muncii.

e ACȚiuNt UE MUN
CA PATRIOTICA au 
organizat tinerii din ca
drul l.M. Paroșeni la 
săparea unui canal lung 
de 50 m pentru 'încălzi
rea apei din depozitul de 
lemne. Tot tinerii au cu
rățat 40 m galerie la in
trarea in zona de acti
vitate a sectorului II.

• LA l.M VULCAN, 
30 de tineri uteciști au 
încărcai 40 de vagonete 
cu bolțari, necesari sec

torului VIII investiții, din 
depozitul de lemne și au 
descărcat un vagon cu 
balast.

q PREZENȚA RE
MARCABILA. în aceste 
zile, unul din talentele 
artiștilor plastici din 
Valea Jiului, tehnicianul 
de tură de la preparația 
Lupeni, Tibeiriu Halasz 
se află in tabăra națio
nală de creație de la 
Novaci (județul Gorj).

Reprezentantul Văii va 
prezenta lucrarea „Lu
mini roșii în anii liber

tății depline*.
e PIAȚA orașului Pe

troșani a fost dotată cu 
tonete care vor servi la 
desfacerea mai bună a 
produselor alimentare și 
textile. Cu această do
tare se vor îmbunătăți 
condițiile de desfacere a 
produselor prin comerțul 
stradal.

IN PREGĂTIRE.
ta plastică amatoare. Ma
ria Dincă, colaboratoare a 
ziarului „Steagul roșu'* pre
gătește o nouă expoziție 
de pictură în ulei intitu
lată „Florală".

Vor fi expuse portrete 
de copii și flori.

Rubrică realizată de 
Teodor ARVINTE
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VALEA JIULUI VA CONTINUA SA OCUPE LOCUL CEL MAI IMPORTANT IN ASIGURAREA CĂRBUNELUI DE CALITATE NU î 
| NUMAI PENTRU ENERGIE, CI Șl PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ, DE ACEEA, ACTIVITATEA DIN VALEA JIULUI VA OCUPA !

UN LOC PRIORITAR Șl IN VIITOR - ȘITREBUIE SĂ FACEM TOTUL PENTRU A ASIGURA REALIZAREA, IN 1985, A CEL PUȚIN 15-16 I 
MILIOANE TONE DE CĂRBUNE I PÎNĂ IN 1990 TREBUIE SĂ ASIGURAM DIN VALEA JIULUI CEL PUȚIN 80 LA SUTĂ DIN CĂRBUNELE 1 

I COCSIFICABIL PENTRU METALURGI A DIN ROMÂNIA I

i NICOLAE CEAUȘESCU !:_____________________________ v i

l/a/ea Jiului, pe coordonatele împlinirilor socialiste Dezvoltarea multilaterală, la baza dinamismului economiei municipiului
Ritmuri înalte 

de creștere industriala
Apropierea sărbătorii E- 

llberărji prilejuiește pen
tru tCți cetățenii Văii Jiu
lui satisfacția firească a 
marilor împliniri socialiste 
— mărturii elocvente ale 
atenției deosebite a condu
cerii partidului, personal 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, față de dez
voltarea multilaterală a 
Văii Jiului, față de bu
năstarea minerilor, a tutu
ror locuitorilor municipiu
lui.

Valea Jiului a devenit 
în anii luminoși care au 
trecut de la Eliberare — 
odată cu întreaga țară — 
mai prosperă, mai înflori
toare ca orieînd. Deosebit 
de semnificative sînt măr
turiile devenirii multilate
rale a bazinului nostru 
în ultimul cincinal, etapă 
în care ritmurile și amploa
rea dezvoltării Văii Jiului 
au cunoscut materializarea 
indicațiilor și orientărilor 
directe ale secretarului ge» 
neral al partidului, date 
cu ocazia vizitelor de lucru 
in-Valea Jiului. In ultimii 
cinci ani, fondurile fixe 
ale unităților industriale a- 
le Văii Jiului aproape s-au 
dublat, ajungind la peste 
11,8 miliarde lei. Munici
piul nostru a beneficiat în 
această perioadă de un vo
lum de investiții fără pre
cedent. peste 8 miliarde lei, 
alocat atît pentru dezvolta
rea ramurii ei industriale 
de bază — mineritul — cît 
și pentru crearea de noi 
capacități în industriile 
construcțiilor de mașini, u- 
șoară, alimentară și social- 
cultural. în scopul valori
ficării superioare a rezer
velor de materii prime și

a forței de muncă dispo
nibile, inclusiv feminine. In 
această etapă, deosebit de 
fructuoasă, producția glo
bală industrială a crescut 
cu 37 la sută, iar sporul 
productivității muncii a în
registrat un ritm mediu a- 
nual de 4,5 la sută. Prin 
dezvoltarea capacităților de 
producție, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, 
prin munca plină de dărui
re a' colectivelor de muncă, 
extracția de cărbune a 
crescut cu un milion de 
tone, sporuri substanțiale 
fiind înregistrate și în 
celelalte ramuri industriale.

Obiectivele ce stau în 
fața municipiului în noul 
cincinal, istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea 
al partidului prefigurează 
noi și profunde transfor
mări calitative, sporirea 
contribuției Văii Jiului la 
înflorirea multilaterală ă 
patriei. Creșteri deosebite 
vor cunoaște principalele 
ramuri economice, respec
tiv industria minieră, în 
care ponderea producției 
pentru cocs va cunoaște 
sporuri substanțiale. Creș
teri mari sînt prevăzute 
pentru construcția de uti
laj minier, repararea și în
treținerea utilajelor minie
re, pentru celelalte ramuri 
industriale.

Dezvoltarea capacităților 
de producție, ridicarea ni
velului tehnic, perfecționa
rea tehnologiilor de lucru 
vor determina sporuri-cali- 
tative in întreaga activitate 
economică, condiție' hotă
râtoare pentru ridicarea ni
velului de trai al tuturor 
oamenilor muncii din acest 
important centru industrial 
al României socialiste.

Mecanizarea complexă in minerit — 
o realitate pregnantă

înfăptuirea programului de mecanizare comple
xă a mineritului Văij Jiului, program elaborat din 
u;.,.utiva svcr-ltaruiui generai ai partidului, se ma
terializează cu consecvență, cOnlirmîndu-i cu priso
sință eficiența.

• Prin extinderea mecanizării lucrărilor mini
ere, ToUdurile fixe ale C.M.V.J. au ajuns la peste 
11 miliarde lei din care 55 la sută au fost puse in 
funcțiune in ultimul cincinal, urmînd ca ui 1981 a- 
cest fond să crească cu încă 1,586 miliarde lei.

• în prezent, in întreprinderile miniere lucrează 
29 complexe mecanizate, 42 combine de abataj și 23 
combine de înaintare.

• Ponderea producției extrase din abataje eu 
tăiere mecanizată s-a ridicat la 39,2 la suta, a pro
ducției în abataje dotate cu complexe la 27,3 la sută, 
iar a lucrărilor miniere eu săpare mecanizată la 34,7 
la sută.

• Productivitatea muncii în abatajele mecanizate 
a înregistrat un spor de cea. 3 tone/post față de me
dia productivității obținute in abatajele exploatate 
cu tehnologie clash ă.

Instantaneu de muncă 
din cadrul întreprinde
rii de confecții Vulcan

Perspective 
luminoase
In noul cincinal 1981— 

1985 valoarea investiți
ilor alocate pentru dez- 

I voltarea economico-so- 
cială a Văii Jiului se va 

! ridica la aproximativ 
i 11—12 miliarde lei.

♦ Producția anuală 
de cărbune în Valea 
Jiului va crește în noul 
cincinal cu peste 5 mi
lioane tone.

Se vor da in ex
ploatare în cincinalul 
actual noile cîmpuri mi
niere Pețrila-Sud, Sălă- 
truc, Iscroni. Răscoala.

♦ Prin continuarea 
dotării minelor cu uti
laje moderne, ponderea 
producției extrasă cu 
complexe mecanizate va 
spori pină în 1985 la 
62,8 la sută.

Noi capacități productive
în cincinalul 1981—1985 vor intra în funcțiune

• Etapa a doua de dezvoltare a I.U.M.P. desti
nată fabricării utilajelor miniere, echipamentului hi
draulic, pieselor de schimb pentru utilaj minier etc.

• Noua instalație de preparare ă cărbunelui Li- 
vezeni

• întreprinderea de produse electrotehnice

.♦ Dezvoltarea l.F.A „Viscoza“ Du peni
• Magazinul universal Petroșani
♦ în domeniul industriei alimentare sini prevă

zute, de asemenea, noi obiective' un abator și o fa
brică de produse din carne la Petroșani, o moară de 
măcinat grîu, o fabrică de pline la Dupeni, depozit 
de legume și fructe la Petroșani ele.
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Manifestări prilejuite 
de centenarul nașterii 

lui George Enescu
In continuarea manifes

tărilor prilejuite, in nu
meroase țări de centena
rul nașterii lui George 
Enescu, la Academia de 
muzica „Jean Sibelius", 
din Helsinki, a avut loc 
vernisajul unei expoziții 
documentare de fotografii 
consacrată ilustrului mu
zician român.

La manifestare au fost 
prezenți Maria Stănescu, 
ambasadorul României la 
Helsinki, si membri ti 
ambasadei.

La cimitirul parizian 
Pere-Laehaise a avut loc 
o ceremonie comemorativă, 
consacrată marelui compo
zitor. violonist și pianist, 
dirijor și pedagog de re
nume mondial.

în semn de ales omagiu, 
pe mormîntul marelui ge
niu a] culturii românești, a 
cărui creație, aflată la ni
velul valorilor patrimo
niului muzicii universale, 
constituie o expresie a spi
ritualității șl tradiției ar
tistice a poporului nostru, 
au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliu

Noi confruntări dintre forțele armate 
angoleze șl trupe sud-africane

. LUANDA 19 (Agerpres). 
Intr-un comunicat difuzat 
de agenția de presă AN- 
GOP. Ministerul Apărării 
al Angolei anunță că lupte 
violente au fost înregis
trate pe teritoriul țării în
tre forțele armate angole
ze și trupe sud-africane 
invadatoare. în timpul a- 
cestor lupte desfășurate 
în zona localităților Xan- 
gongo și Chama, se arată 

lui Culturii și Educației 
Socialiste, a Uniunii Com
pozitorilor' șj a Ambasadei 
Republicii Socialiste Româ
nia din Paris.

Presa elvețiană marchea
ză aniversarea Enescu prin 
numeroase articole apărute 
într-o serie de publicații 
între care „Nene Zurcher 
Zeitung". Luzerner Neu- 
este Nachrichten", „Vater- 
land“, „Luzerner Tagblatt" 
si altele.

Posturile de radio „BC" 
din Mar ea Britan ie au 
transmis un ciclu de emi
siuni, sub titlul „Compo
zitorul săptăminii — 
George Einescu". cuprin- 
zînd 17 lucrări enesciene 
in interpretarea unor so
liști și orchestre de presti
giu. Emisiuni dedicate 
personalității și artei 
componistice și interpreta
tive a lui Enescu au trans
mis. de asemenea, postu
rile de radio „Cultura" 
din Brazilia, ,.Kol“ din Is
rael și „Universiad San- 
tit.goi" din Chile.

(Agerpres)

în comunicat, forțele sud- 
alricane au suferit pier
deri grele, fiind obligate 
să se retragă.

Agenția ANGOP re
amintește că Ministerul 
angolez al Apărării a a- 
nunțat recent că după do- 
bîndirea independenței, a 
fost înregistrată o stare 
permanentă de agresiune a 
trupelor rasiste împotriva 
Angolei și a poporului său.

„Pacea lumii 
prin drept44

BRASILIA 19 (Agerpres). 
în cadrul ședinței inaugu
rale a celei de-a X-a Con
ferințe internaționale „Pa
cea lumii prin drept", ca
re are loc în orașul bra
zilian Sao Paulo, loan Ce- 
terchi, ministrul justiției, 
a prezentat concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind 
instaurarea unei noi or
dini economice internațio
nale. Reprezentantul ro
mân a arătat că 
România se pronunță pen
tru lansarea unor nego
cieri globale în cadrul 
O.N.U.

ÎN CADRUL Festivalu
lui internațional al filmu
lui de scurt-metraj care 
se desfășoară în orașul co
lumbian Bucaramanga, ca
pitala departamentului 
Santander, au fost prezen
tate documentarele româ
nești „Cu Jules Verne în 
Țara Hațegului". „Muzeul 
satului;" si „Oneștii și oa
menii săi". Peliculele au 
fost primite cu deosebit 
interes de public.

SECRETARUL general 
al Ligii arabe, Chedli Kll- 
bi, a criticat decizia Ad
ministrației americane de 
a relua livrările de avioa
ne militare destinate Is
raelului. informează agen
ția France Presse. într-o 
declarație făcută în capi
tala Tunisiei. Chedli Klibi 
a apreciat că această ho- 
tărîre nu poate decît să 
neliniștească statele dori
toare de pace, deoarece în
curajează Israelul în lan
sarea de noi agresiuni îm
potriva țărilor arabe. în 
specia] a Libanului.

SECȚIUNEA regională 
Bremen a Partidului so

Conferința Națiunilor Unite asupra 
surselor roi și regenerabile de energie

NAIROBI 19 (Agerpres). 
Luînd cuvintul in cadrul 
dezbaterilor Conferinței 
O.N.U. asupra surselor noi 
si regenerabile de ener
gie. care se desfășoară la 
Nairobi, reprezentantul 
Băncii mondiale, Yves Ro- 
vani, conducătorul Depar
tamentului pentru energie 
al acestui organism fi
nanciar. a arătat că pe 
viitor creditele băncii vor 
fi acordate cu prioritate 
pentru soluționarea pro
blemelor cu caracter ener
getic. E] a precizat că în 
1981 40 la sută din tota

cial-democrat din R.F. 
Germania a lansat marți 
o campanie de semnături 
împotriva hotărîrii Statelor 
Unite de a produce și sto
ca bomba cu neutroni. Pri
ma semnătură în această 
campanie este aceea a pri

marului din Bremen, Hans 
Koschnik, fost vicepre
ședinte al P.S.D. la nivel 
federal.

O CARTE ALBĂ privind 
criminalitatea în Japonia 
constată că fenomenul in
fracțional este direct le
gat de creșterea șomaju
lui în rîndurile tineretu
lui. Poliția niponă a ajuns 
la concluzia că „bandele 
de gangsteri1" dispun de a- 
devărate „forțe de rezer
vă" în rîndurile tinerilor 
fără ocupație. Potrivit da
telor oficiale, în anul 1980 
în Japonia existau apro
ximativ 40 000 de „profe

lul creditelor de peste 2,3 
miliarde dolari vor servi 
pentru valorificarea surse
lor noi și regenerabile de 
energie, în special pentru 
realizarea de hidrocentra
le și utilizarea biomasei. 
Cea mai mare parte a a- 
cestor credite, a afirmat 
Yves Rovani. vop fi des
tinate țărilor în curs de 
dezvoltare care trebuie, 
însă, să-și intensifice e- 
forturile proprii pentru e- 
conomisirea resurselor șl 
valorificarea potențialului 
lor energetic. x 

sioniști" ai crimei, care au 
depășeau virsta de 19 ani.

CONGRESUL Național 
Brazilian — parlamentul
— a adoptat Legea pen
tru protecția mediului am
biant. Legea prevede, in
tre altele, pedeapsa cu 
închisoarea pentru cei care 
încalcă grav dispozițiile 
legale, precum si amenzi 
cotidiene de cîte 40 de 
dolari pentru cei care con
taminează mediul ambiant
— aerul, solul, apele rîu- 
rilor si marea.

MINISTRUL de externe 
al R.F. Germania. Ilans- 
Dietrich Genscher, a a- 
vut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al 
R.P. Polone. Josef Czyrek, 
care a făcut o scurtă vi
zită în R.F.G. După cum 
transmite agenția polone
ză de presă — PAP. în 
cadrul convorbirilor au 
fost abordate îndeosebi 
probleme ale colaborării 
economice bilaterale. De 
asemenea, au fost exami
nate aspecte rje situației 
internaționale actuale.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Idilă cu Miss 
Brasilia; Republica: Bu- 
rebista I-II; Unirea: Su
perman I-II.

PETRI LA: Spaniolii
de modă nouă.

LONE A: O lacrimă de 
fată.

ANINOASA: Specta
colul spectacolelor.

VULCAN — Luceafă
rul: Articolul 420 I-II: 
Muncitoresc: Roiul.

LUPENf — Cultural: 
Campionul I-II.

URICANl : Fiul cel 
mare.

TV
10,00 Opereta cîntă, rî- 

de și dansează.
10.50 Mari ansambluri 

folclorice.
11.20 Din cartea natu

rii: Cascada Put- 
nei.

11,45 Cintece patriotice.
12,10 UniversuQ femei

lor.
16,05 Documentar . V : 

„August ’44. Bătă
liile de la porțile 
Capitalei".

16,30 „Ție, patrie, un 
cin tec".

17,00 Viața culturală.
18.10 Inscripții la noul 

chip al țării — 
Hunedoara.

18,35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.

Țara întîmpină 
marea sărbătoare.

19.20 Actualitatea econo
mică.

19,40 Ani de luptă șl 
victorii (II).

20.10 Ora tineretului.
20.50 In lumea enigme

lor — serial știin
țific. Episodul 4.

21.15 Transmisiunea con
certului extraordi
nar susținut de 
orchestra simfoni
că a Radiotelevi- 
ziunii cu prilejul

Centenarului Geor
ge Enescu. (Partea 
a Ii-a).

22.15 Telejurnal.
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Pentru afirmarea atletismului 
în Valea Jiului

Obținînd succese deose
bite la recentele jocuri, 
mondiale universitare de 
vară București '81, atletis
mul (sportul sporturilor) își 
revine în drepturi depline, 
fapt ce face ca el să fie 
reconsiderat • și in Valea 
Jiului. Pe această temă 
deosebit de interesantă am 
purtat recent o discuție cu 
cel mai autorizat purtător 
de cuvint al atletilor de la 
Clubul sportiv Jiul din Pe
troșani.. antrenorul Ștefan 
Mihaly.

— Plecînd de la structu
ra organizatorică a secției 
de atletism, trecînd prin 
filtrul exigenței și al efi
cienței activitatea dumnea
voastră, respectiv a compo- 
nenților grupelor de per
formanță pc care le pregă
tiți. ce ne puteți spune 
despre prezentul acestui 
sport în Valea Jiului.

— în anii care au trecut și 
mai ales în ultima vreme 
din păcate atletismul nu 
a mai stirnit în Petroșani 
un interes asemănător fot
balului, gimnasticii, schiu
lui. motiv pentru care nu
mărul sportivilor secției 
noastre este destul de re
dus în comparație cu posi
bilitățile, cu aria de selec
ție și potențialul de care 
dispunem. Școlile generale, 
liceele și chiar Institutul de 

mine reprezintă o bogată 
rezervă de cadre pentru at
letism.

— In acest context pre
zentul nu este satisfăcător. 
Ce întreprindeți în pers
pectivă ?

— Dacă îi avem în vede
re pe campionii crescuți și 
afirmați la noi, respectiv 
pe Eugen Ionete. Ilie Dia- 
conu. Petru Drăgoescu, Teo
dor Havriliuc, Ion Bădicuț 
și alți recordmeni, am pu
tea spune că situația nu 
este chiar atît de rea. Am 
-căutat cu gindul la viitor 
să asigur „spatele'*. am 
descoperit în consecință cî- 
teva talente dar „interese" 
mărunte au făcut ca să nu 
putem beneficia de aportul 
acestora.

— Fiți mai concret.
— Intîmpin adeseori 

greutăți in ceea ce privește 
atitudinea unor profesori 
de educație fizică ce refuză 
să-și învoiască elevii să 
participe la antrenamente
le secției noastre. Ca să 
fiu mai concret, o atare 
stare de lucruri s-a petre
cut recent in cazul elevelor 
Day Mi reia și Eva Tordoi 
precum și al elevului Lau_ 
rențiu Pupăzan. copii ex
celent dotați care printr-o 
pregătire adecvată vor rea
liza procese notabile.

— Intr-adevăr, este un 

aspect destul de des întîl- 
nit, profesorii respectivi 
uită că acolo la școală e- 
levul nu dispune de condi
țiile materiale, de pregăti
re și ceea ce este mai im
portant coAtinuitate în an
trenament.

Trecînd peste aceste as
pecte putem înțelege că 
xistă elemente locale, lip
sește doar o conlucrare fruc
tuoasă.

— Ce ne puteți spune 
despre baza materială pe 
care o aveți la dispoziție?

. — Condițiile actuale sînt 
destul de modeste, ele în
să vor fi mult îmbunătă
țite prin terminarea noului 
complex sportiv municipal 
din Petroșani. Pentru o 
reușită deplină însă ar tre
bui create încă două pos
turi de antrenori: unul 
pentru aruncări și un altul 
pentru sărituri, ba mai 
mult apare necesară înfi
ințarea unei clase speciale 
de atletism, la una din șco
lile municipiului.

Acestea toate coroborate 
cu un sprijin mai substan
țial din partea conducerii 
clubului vor duce nemijlo
cit la afirmarea tot mai 
puternică a atletilor petro- 
șăneni în competițiile in
terne .și internaționale.

Teodor TRIFA

Am văzut înainte de în
ceperea campionatului di
viziei A două meciuri in
ternaționale de verificare, 
în care formația noastră 
a întilnit o echipă din Iu
goslavia 'și alta din R.D.G. 
Toți suporterii au aștep
tat ca echipa noastră să 
fie bine pusă la punct teh
nic, tactic și fizic pentru a 
aborda campionatul cu suc
ces. dar am văzut mai ales 
în prima repriză cu for
mația din R'.D.G. că nu s-a 
tras decît un singur șut 
Pe poartă, e drept de mare 
rafinament realizat de ini
mosul jucător Lăsconi. prin 
care s-a și înscris unicul 
gol al reprizei. în rest un 
joc îneîlcit desfășurat de 
prima noastră garnitură. 
Abia în a doua repriză s-a 
jucat un fotbal mai curat, 
în viteză, cU incursiuni ra
pide pe extreme. Semieșe- 
cul de pe terenul propriu 
din prima etapă a campio
natului a umplut inimile 
suporterilor de amărăciu

TELEX ■ TELEX 8 T E L E X
PARIS 19 (Agerpres). — 

In 16-imlle de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de la Le Touquet 
(Franța), jucătorul român 
Andrei Dîrzu l-a învins cu 
6—1. 6—2 pe suedezul 
Svensson. Alte rezultate î 
Theissen (R.F.G.) — Se- 
gărceanu (România) 7—6, 

ne. Personal, mă gîndesc 
că de vreo cîțiva ani am 
început să avem o echipă 
bătrînă. nu privind numă
rul de ani ai jucătorilor, 
ci stilul de joc de pe teren. 

• Așa cum Oblemenco și cu 
Oțet au făcut ca echipa era-

fiinduri
de suporter

ioveană să practice un fot
bal tehnic, avîntat și să ob
țină victorii și în deplasa
re. așa așteptăm și noi 
suporterii echipei Jiul din 
Petroșani ca actualii an
trenori. foști jucători de 
bază ai Jiului, Libardi și 
Tonca, să ridice echipa mi
nerilor pe o treaptă mai 
înaltă în fotbalul românesc.

Concomitent cu aceste 
pretenții, am dori să se for
meze în cadrul clubului o

6—3 ; Granat (Cehoslova
cia) — Jarid (Suedia) 6—3,
6—0 : Simmonsson (S.U.A.)
— Navratil (Cehoslovacia)
6—3, 6—3 ; Goven (Fran
ța) — Wilborts (Olanda) 
6—4. 2—6, 6—2.

TORONTO 19 (Agerpres).
— In turneul internațio- 

adevărată școală a fotba
lului pentru a avea în per
manență o pepinieră din 
care să fie împrospătată 
prima garnitură. aceasta 
tinînd cont și de hotărîrea 
federației de specialitate, 
privind oprirea transferării 
jucătorilor din alte județe 
ale țări. Este adevărat că 
aceasta impune perseve
rență, responsabilitate și 
muncă plină de pasiune. 
Dar se poate fiindcă nu 
ducem lipsă de copii talen- 
tați dornici să joace fot
bal. Nu de mult clubul Jiul 
dispunea de 4 echipe de 
copii. 2 echipe de juniori, 
1 echipă de tineret speran
țe și echipa I de divizia A. 
Am dori ca numărul aces
tor echipe să crească și 
mai mult, aceasta în inte
resul creșterii valorice a 
fotbalului din Petroșani, 
din întreaga Vale a Jiului,

Ladislau LUPA, 
din orașul Petrila, 

suporter al echipei 
Jiul Petroșani

nai de tenis de la Toron
to, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o 
cu 4—6, 7—6. 6—1 pe 
Anne Smith (S.U.A.). Al
te rezultate : Wendy Turn
bull — Betty Ann Dent 
6—I. 6—4 ; Regina Marsi- 
kova — Anne Hobs 6—-3, 
6—3 ; Bettina Bunge — 
Maria Pinterova 6—3, 6—1.
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