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MOBILIZARE EXEMPLARĂ PENTRU 
RECUPERAREA RESTANȚELOR !

Colcctivele a două 
întreprinderi (doar a do- 
u£Lîntreprinderi miniere)

tat — și promis, — nu 
s-a produs Ia toate în
treprinderile miniere. 
Doar colectivele a două• Uricani și Vulcan rapor- ----- T

tau la încheierea decadei mine. Vulcan și Uricani
a IX-a îndeplinirea și de- puteau raporta, la încheie-
pășirea prevederilor 
plan, totalizînd un plus 
de la începutul lunii, de 
aproape 10 000 tone de 
cărbune. Plusul acumu
lat de ia începutul anu
lui la aceste întreprinderi 
miniere depășește 37 000 
tone de cărbune.

După încheierea primei 
decade a lunii martie, de
cadă în care colectivele 
miniere nu înregistrau 
realizări deosebite, cu ex
cepția minerilor de la 
Vulcan, Lupeni și Uricani, 
se aștepta o mobilizare 
mai fermă din partea tu
turor întreprinderilor mi
niere astfel îricît la în
cheierea celei de a doua 
decade numărul minelor 
cu sarcinile realizate să ... .. ., ____ ._r_.
fie mult mai mare. «Dar zintă o îndeplinire a pre-
revirimentul mult aștep- vederilor de plan de nu-

LM. ANINOASA

de rea decadei a doua reali-- 
zarea și depășirea pre
vederilor de plan ; mina 
Uricani cu 4 964 tone de 
cărbune — 110,1 la sută 
procent de îndeplinire a 
planului Și mina Vul
can — cu 4 794 tone — 
105,6 la sută procent de 
îndeplinire a planului la 
zi. Toate celelalte între
prinderi miniere nu și-au 
onorat sarcinile de plan 
la zi. Combinatul «curau- 
lînd la nivelul VăiJ Jiu
lui un minus de 25174 
tone de cărbune. Cea mai 
mare restanță pe această 
lună o înregistrează în 
continuare mina Ljvezeni 
— peste 13 000 tone de 
cărbune, ceea ce repre-

mai 55,6 Ia sută. Situa
ția devine alarmantă la 
întreprinderile miniere 
Paroșeni și mal ales la 
Bărbăteni, întreprinderi 
care pe primele două luni 
ale anului aveau sarcini
le de plan realizate și 

depășite și care după scur
gerea .a două decade din 
această lună au acumulat 
minusuri de 4 696 tone de 
cărbune, mina ,Paroșeni 
și de 6 573 tone. mina 
Bărbăteni. minusuri mult 
mai mari -decît plusurile 
cumulate ale primelor 
două luni.

Și minerii de la Lu
peni au înscris o restan
ță destul de mare — 3 307 
tone de cărbune, dar ca
re printr-o mai bună mo
bilizare poate fi recupe
rat pînă la sfîrșitul aces
tei luni, posibilitate care 
există de altfel și la mi
nele Lunea, Petrila, Dtl- 
Ja și Aninoasa, posibili
tate confirmată de rea
lizările din ultimele zile

cînd planul zilnic a fost 
depășit.

Conducerile colective 
ale întreprinderilor mi
niere au obligația ca în 
aceste zile, decisive pen
tru realizarea integrală a 
prevederilor de plan tri
mestriale, să aplice- cu 
mai multă fermitate și 
promptitudine măsuri ca
re să conducă lă valorifi
carea rapidă și eficienta' 
a tuturor .rezervelor, ast
fel incit minusurile aeu- 

■» mulate să fie recuperate 
în întregime iar sarcinile 
de plan lunare realizate 
în mod exemplar. Orga
nele și organizațiile de 
partid, de sindicat 
U.T.C„ trebuie să-și inten
sifice acțiunile de mobi
lizare a colectivelor pen
tru creșterea necontenită 
a producției de cărbune, 
aceasta fiind sarcina prio
ritară în această decadă, 
ultima decadă - a lunii 
martie

Și

Asistența tehnică 
a devenit, 

la 
răspundere 

tehnică
Este o mindrie pentru ani- 

noseni că au dovedit price
pere și măiestrie profesională 
în stăpinireo tehnicii noi, în 
adaptarea acesteia la con
dițiile de zăcămînt. Despre 
aceasta' vorbesc cu satisfacția 
lucrului împlinit cei ce nu 
s-au dat bătuți în foto greu
tăților. . .’J

Ce a însemnat mecaniza
rea pentru colectivul secto
rului I, pentru întreaga mină? 
întrebarea a fost adresată șe
fului 
Petru 
tit a 
curse 
mecanizări.

Teodor ARVINTE

sectorului I, tehnicianul 
Bîrleanu, care linij- 

derulat etapele par- 
în introducerea acestei

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia decrete a z ă: . \
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare 

Națională în a cincea sesiune a celei de-a opta le-. 
gislaturi în ziua de 1 aprilie 1982, ora li).

NLCOLAE CEAUSESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

■:ș::

III" E realizate la termen 
IL&» și de calitate ?

Țesătoria de mătase din 
Lupeni, după două repla- 
nificări, pentru decembrie ...... . _ ... ...
1980 și mai 1981, a primit filatoarelor, care vor tre-
un nou termen de punere bui revopsite. In timpul 
în funcțiune,-respectiv 30 pauzei de prînz, construc- 
aprilie 1982. In legătură cu 
respectarea ultimului ter
men s-a. publicat în zia
rul nostru, cu o lună In 
urmă articolul „Tergiver
sări cărora trebuie să li se 
.pună capăt". Analizînd
cauzele care au generat a- 
ceastă situație se conclu
ziona necesitatea Urgentă
rii punerii în funcțiune a 
instalațiilor de condiționa
re a aerului pentru hala 
principală de fabricație și. 
cea a asigurării agentului 
termic. Revenind pe șan- 
tier, constatăm că deși a 
mai trecut o lună, construc
torii n-au lucrat în ritm 
susținut. Joi, 18 martie a.c.» 
Șantierul Lupeni ai T.C, 
Ind, Craiova era repre
zentat la țesătorie de 14 
oameni, din care zece dul
gheri și patru muncitori 
necalificați. O echipă de 

. la Trustul de lucrări și 
instalații speciale București 
efectua suduri la rețeaua 
metalică a uzinei de cli
matizare nr. 1. Ventilatoa
rele uzinei de, climatizare ■----- ——— _ :*
erau aduse pe poziție. Dar (Continuare în pug. a 2-a)

hala nu era încă acope
rită. Ploile și zăpada au 
contribuit la ruginirea ven-

torli au lăsat instalația de 
sudură șub tensiune și 
n-av, putut fi găsiți în .in- 
eiuu.

împreună eu ing. Ilie 
Gheorghe și sing. Gabor 
Bogdanffy. din partea be
neficiarului, vizităm țe
sătoria. Infiltrațiile de apă< 
s-&u extins de la prima pi- 
nă la ultima navetă in 
canalele pentru climatiza
re. In ciuda repetatelor 
sesizări, -proiectantul n-a 
rezolvat încă această pro
blemă. Dirigintele de șan- 
t er. Dumitru Vienescu. ne 
u.ată utilaje de pe care 
au dispărut deja unele 
mici piese componente. A- 
flăm cu stupoare că „Nu
mai blocul de comandă, 
complet tranzistorizat, de

.. Ia'instalația de curățit fi
re, furat de un răufăcător, 
valorează circa 70 000. lei". 
Tovarășa ing. Valentina II-

Viorel STRAI T f

„Goethe, i

în oagina a 2-a
ASOCIAȚIA - cadrul de manifestare 

civică a locatarilor

(Continuare în pag. a 2-a)

Mobilizîndu-se exeni 
plar, formațiile de lucru 
din cadrul sectorului I 
dela LM. Lupeni, au 
realizat peste sarcinile 
de plan de la începutul 
anului, peste 1900 tone 
de cărbune. In imagine, 
brigadierul Ștefan Chel- 
mu alături de ortacii din 
schimbul I, la ieșirea 
din șut. ■

Manifestările comemorative

Acțiuni gospodărești 
și de înfrumusețare

Timpul de duminică, im
propriu pentru acțiuni gos
podărești de masă, a fost 

- folosit .pentru anumite lu
crări și mai ales pentru e- 
feetuarea unor operațiuni 
de transport.
• La- Școala gen'erală 

nr. 2 din cartierul vechi al 
Petroșaniului, pe un spa
țiu destinat exercițiilor 
sportive, cîteva basculante 
de la A.U.T.L. au transpor
tai zgură pentru înlătura
rea băltirii apei. ' Urmea
ză ea elevii, cadrele didac
tice și părinții să asigure 
în continuare îmipi ăștierea

zgurei și nivelarea terenu- 
' Tui. . - /

‘ • Pe strada Republicii, a 
început demolarea unor ca
se in vederea eliberării am
plasamentelor pentru cons
trucțiile moderne din viito- 

j*ul centru civic al orașului. 
''Lucrările de demolare și va
lorificare a materialelor 
recuperabile au continuat 
luni în ritm susținut.
• Locatarii blocului 1 49 

din noul cartier “ Hermes,
Toma TATARCA

(Continuare in pag. a 2-a;

SCHIMB 
DE EXPERIENȚA

La I.M. Lonea, întreprin
dere al cărei colectiv ac
ționează energic în a- 
ceastă lună, prin ample ac
țiuni politice și organizato
rice, în vederea creșterii 
extracției zilnice de cărbu
ne, a avut loc o întîlnire 
de lucru cu caracter de 
schimb de experiență pri
vind contribuția maiștrilor 
la îmbunătățirea procesu
lui productiv, exercitarea 
cu eficientă ridicată a ro
lului lor în mobilizarea bri
găzilor pentru realizarea 
sarcinilor economice. Pro
punerile făcute cu prile
jul dezbaterilor, la. care au 
participat maiștri și 
alte cadre tehnico-ingine- 
rești de la mină, au evi- 
dențiat_căi noi, mijloace e- 
fieiente de acțiune pentru 
ridicarea la noi cțrte cali
tative a contribuției maiș
trilor la rezolvarea proble
melor producției. '

tici de teatru, .au început 
duminică dimineața, la 
teatru, printrrUn simpozion, 
in ^cadrul căruia au fost 
evidențiate personalitatea și 
vasta creație a scriitorului 
german, semnificațiile și 
profundul umanism ăl ope
rei ce îmbogățește spiritua
litatea lumii. La simpozion 
s-au prezentat comunicări
le „Mesajul goethean" — 
prof. univ. dr. doc.' Ion 
Zamfirescu; „De la eveni
ment la adevăr în concep
ția lui Goethe" — Marcel 
Duță, cercetător principal 
la Institutul de teorie și 
istorie literară „George Că

In pagina a 3-a

SPORI

Simpozion
împreună cu marile cen

tre culturale clin țară și 
din lume, Valea Jiului a 
comemorat duminică - și 
luni un mare scriitor și 
gînditor — Johann ÎVolf- 
gang Goethe de la a cărui 
moarte s-au împlinit, ieri, 
150 de ani — printr-o acțiune 
complexă și de înalt nivel 
intelectual aflată sub ge
nericul „GOETHE, CONf 
TEMPORANUL NOSTRU", 
organizată sub egida Consi
liului culturii și educației 
socialiste, Comitetului de 
cultură și educație socia
listă al județului Hunedoa
ra, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatra
lă și muzicale, revistei „Va
tra" din Tg. Mureș și Tea
trului de stat din Petro
șani, cu concursul Comisiei 
naționale a României pen? 
tru UNESCO.

Manifestările, la care au 
participat oameni de cultu- nostru". 
ră, scriitori, istorici șt cri- muncii de la această im-

linesen" din, București; „I- 
dealul umanist al clasicis
mului german în creația 
lui Goethe" — prof. univ. 
dr. doc. Jean Livescu, U- 
niversitȘtea din București; 
„Goethe, interpret al condi
ției umane" — prof. Pe- 
trișor Ciorobfia, Deva ; ^Ju
piter olimpianus sfîșiat" —- 
Dumitru Velea, secretar li
terar la Teatrul de stat 
din Petroșani. Această ma
nifestare comemorativă s-a 
încheiat la cinematograful 
„7 Noiembrie" cu viziona
rea filmului „Weimar, un

iContinuate In pag a 2-a)

portantă unitate extractivă 
a țării, s-au întîlnit în ca-

La întreprinderea minie
ră Lupeni au continuat, 
ieri, manifestările comemo- drul unei șezători literare 
rative care s-au desfășurat 
de-a lungul a două zile în 
Valea Jiului sub genericul 
„Goethe, contemporanul 

Minerii, oamenii

pe tema „Valori umaniste 
în' arta contemporană", cu 
scriitori, teatrologi și cri

(Continuare în pag. a 2-a)
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ASOCIAȚIA -r cadrul de manifestare 
civică a locatarilor

‘ orașe și municipii șî- ale scărilor. Se întîmpină 
au făcut simțită, prezența încă multe .greutăți pe li- 
din ce în ce mai activ, co
mitetele asociațiilor de lo
catari, organisme consti
tuite în temeiul Decretu
lui 387/1977 și chemate să 
organizeze participarea ce
tățenilor la buna gospodă
rire și întreținere a iocuin-

zească iarba, astfel încît 
toate să contribuie la fru 
moșul nostru de zi cu zi. 
Inseriindu-se în contextul 
acestor- preocupări comite
tul executiv al consiliului 
popular al municipiului 
Petroșani păstrează un 
dialog permanent cu re
prezentanții comitetelor de 
asociații, pentru dinamiza
rea și corelarea amplelor 
acțiuni de gospodărire și 
înfrumusețare.

Se desfășoară, în aceas
tă perioadă, adunările de 
dări de seamă ale comite
telor de asociație care vor 
trebui transformate în tri- 

S bune de educare civică a

nia exploatării uscătoriilor 
în scopul pentru care au 
fost create, fapt care de
gradează aspectul estetico- 
gospodărcsc al urbei noas
tre prin transformarea 
balcoanelor blocurilor în 
uscătorii. Deși aceste ațitu- 

țelor. la realizarea diferi- dini constituie abateri de
telor acțiuni edilitare, pre- la normele de bună con-
cum și la promovarea și ‘ viețuire și sînt sancționate 
respectarea relațiilor de de Hotărirea 2/1981 a Con- 
conviețuire socialistă între siliului popular al Județu- 
locatari. In Petroșani fi- lui Hunedoara—Deva, pen- 
ințează 27 comitete ale a- tru combaterea lor nu s-a 
somațiilor, organizate pe acționat cu destulă exigen-
blocuri sau grupe de ță. La fel se prezintă lu-
blocuri. crurile și cu subsolurile ----- — --------- — -

Ca urmare a muncii des- blocurilor. Aceste spații de cetățenilor, de cultivare a 
. fășurate cu precădere 

linie finânciar-contabilă, 
fiecare comitet de asociație 
a reușit să achite în ter- 

. menui legal contravaloa
rea serviciilor prestate de 
către unitățile prestatoare,

■a astfel încît nu s-au plătit 
penalizări, deși există în
că un număr destul de 
mare de titulari de con
tracte care achită cu mul
tă întîrziere cota parte din 

cheltuielile ce le revin, 
cheltuieli care depășesc u- 
neori fondul de rulment a-

, vansat de peste 10—15 ani. 
Or, este știut că neplata în 
termenul de 2 luni condu
ce în mod firesc ia scăde
rea capacităților de plată 
a asociațiilor și ca urmare, 
potrivii prevederilor Le
gii nr. 4/1981, unitățile 
prestatoare pot sista efec
tuarea serviciilor.

Paralel cu urmărirea rea
lizării sarcinilor financiar- 
contabile, comitetele aso
ciațiilor de locatari s-au 
implicat în realizarea obli
gațiilor ce le revin pe linia 
gospodăririi spațiilor de fo
losință comună: case ale 
scărilor, useățbrli, subso
luri, spațiile verzi din ju
rul blocurilor. In acest 
sens relevantă este efec
tuarea, în 1981, a lucrări
lor de reparații, zugrăveli 
și vopsitorii la un număr 
deosebit de mare de case

P« folosință comună ridică în- dragostei l«f față de blo- 
cA probleme deosebite. U- ‘' “”'L...... '
nii locatari ai blocurilor 
folosesc incorect instala
țiile sanitare, deși cu fie
care prilej s-au făcut pu
blice aceste reguli. Urma
re a lipsei de răspundere 
civică, -la blocurile din 
cartierul Hermes, 
străzile V. R o a i t ă, 
Republicii, Aviatorilor, 
Venus șl altele din Petro
șani, subsolurile, deși au 
fost curățite în repetate 
rînduri, prezintă o stare ne- ' 
corespunzătoare. Chiar e- 
fectuarea repetată a lucră
rilor de curățenie cu plata 
la locatari nu a contribuit 
la educarea cetățenilor, 
deși ei sînt aceia care su
portă consecințele neplă
cute.

Zonele verzi din preaj
ma blocurilor intră și ele 
în administrarea comitete
lor de asociație. Pentru a- 
menajarea lor numeroși ce
tățeni din cartiere au do
vedit responsabilitate plan- 
tînd arbori ți arbuști, cu- 
rățind ți întreținînd a- 
cești generatori de aer cu
rat ai orașului. Regretabil 
este faptul că mai sînt 
mulți care transformă a- 
ceste spații în eoșuri dt 
gunoi, A venit primăvara; 
trebuie să facem totul ca 
în zonele verzi să înflo
rească florile, să înver-

cui,, cartierul, urbea în 
care trăim, de mobilizare a 
tuturor oamenilor muncii 

din municipiu pentru a a- 
corda un sprijin activ lu
crărilor edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare a 
localităților în această pri- 
măvară.

Doina POPA, 
șeful Oficiului pentru 

probleme organizatorice 
îndrumarea activității 
obștești al Consiliului 

popular municipal 
Petroșani

?•
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Goethe, contemporanul nostru" 
Simp

fUrmare din pag 1)

oraș demn de a fi vizitat" 
realizat de studiourile din 
R.D. Germania. Filmul pre
zintă locurile unde a gindit 
și creat marele scriitor 
peste o jumătate de secol, 
muzee, colecții, ease me
moriale dedicate marilor

țUrmare din pag V

<<■ •
- Aozio n

personalități ale spirituali
tății — Goethe. Herder, 
Schiller, Wieland

Prima zi a manifestărilor 
comemorative s-a încheiat 
cu spectacolul — premieră 
„Ifigenia in Taurida" de 
Goethe, opțiune repertoria- 
lă-fericită a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" care

Șezători literare

tici de teatru. A fost o in- 
țilnire deosebit de intere
santă, înscrisă în frumoa
sa tradiție de a organiza, 
acțiuni culturale și artis
tice în mijlocul 'oamenilor 
muncii, evidențiind struc
tura intelectuală nouă a 
minerilor Văii Jiului, re
ceptivi la valorile literatu
rii și artei. Totodată, oa
menii de Cultură care au 
participat la această șeză
toare literară, au cunoscut 
nemij locit m unea minerilor, 
realitățile contemporane 
din Valea Jiului.

O întîlnire cu aceeași te
mă, urmată și de vizionarea 
filmului documentar „Wei- 
mar, un oraș demn de a fi

vizitat", a avut loc și în au
la institutului de mine un
de studenții au comemorat 
150 de ani de la moartea 
marelui scriitor, filozof și 
om de știință Johann Wolf
gang Goethe. >

■ Tot ieri, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" a prezentat

Acțiuni gospodărești
(Urmaredin pag. t)

au învins frigul din dimi
neața zilei de duminică fi
nalizând cu rezultatele do
rite acțiunea de gospodări
re preconizată. Spațiul din 
jurul blocului a fost de
gajat de resturile de ma
teriale lăsate de construc
tori, nivelat și curățat de 
reziduuri.
• O mențiune despre ac

tivitatea secției de gospo
dărie comunală din cadrul 
E.G.C.L, Reziduurile, res
turile vegetale și pietrele 
•trinse de pe unele zone 
▼erzi de către eetățeni au 
fost transportate, evident 
în eîștigul ordinii pe cale

RĂSPUNDEREA TEHNICA
(Urmare din pag. I)

- Știam, încă din anul 
trecut, că sectorul l" va tre
bui să extragă 41 la sută din 
producția minei Aninoasa. Am 
discutat cu comuniștii și con
cluzia a fost clară — fără 
mecanizare nu vom face față 
acestei cerințe de creștere a 
producției de cărbune.

Hotărirea a fost luată, co
munistul Pavel Dodiu, mem
bru în c.o.rri urma să lucreze 
cu un modern complex meca
nizat încă din anul 1981, iar 
al doilea complex să intre în 
funcțiune, în. trimestrul III 1982, 
cînd producția sectorului tre
buie să atingă cotp maximă 
planificată pentru acest an,

■ adică 50 la sută, din produc
ția minei. Pdralbl cu măsuri-

. le. de introducere a mecani
zării am acționat la toate 
formațiile pentru a crește 

1 productivitatea îi* abataje, 
j Rezultatul ? De la începutul 

anului curent, colectivul nos
tru a realizat cea mai mare

■ producție de cărbune peste 
prevederile planului, 13 601

i

tone.-Medio zilnică a produc- minuareo stagnărilor pe fa- 
ției de cărbune a fost ridi< • zele procesului de producție, 

prin eliminarea deselor defec
țiuni electromecanice. . La a- 
sigurarea calitativă a pro
gramului de revizii și repara
ții și-au adus contribuția în 
primul rînd cadrele cu func
ții de conducere de la sec
tor cum sînt : inginer Mirceo 
Petrescu, Zian Hodor, Ale
xandru Bogdan, Nicolae Că 
nrărășescu și Dumitru Jula. 
maiștrii principali Avram A 
dâmuț, Rudolf Slovenschi, loan 
Stănescu și alții. Noi om 
înlocuit cuvintul „asistență 
tehnică" cu „răspundere teh
nică” prin implicarea specia
liștilor in totalitatea 
executate Așa am 
încrederea oamenilor.

Dacă sectorul I al minei A- 
ninoasa are peste sarcinile 
de plan mai mult de 13 000 
tone de cărbune, ceea c-e îl 
situează în fruntea Văii, se 
datorează faptului că între
gul colectiv acționează unit, ■ 

• cu răspundere pentru crește
rea producției de cărbune a- 
tît de necesar economiei na
ționale.

cată la 1 500 tone, cu a- 
proape 250 tone mai mult 
față de propriile prevederi. 
Această creștere de produc
ție s-a obținut îndeosebi prin' 
sporirea randamentelor cu 
500 kg cărbune pe post la 
nivel de sector. Cele . mai 
bune rezultate au fost obți
nute de colectivul brigăzii 
conduse de Pavet Dediu — 
peste 6 000 tone de cărbune 
în plus față de prevederi. Nici 
brigăzile conduse de Cons
tantin lacob, ' Stan Rotaru, 
Mihai Grijuc, Octavian Du
mitru și loan Bulz nu au ră
mas mai prejos. „Brigada 
surpriză" a fost cea a lui 
Rotaru, care a scos o apofizâ 
în numai 10 zile față de o 
lună cit-se prevedea altă da
tă la o asemenea lucrare. Se
cretul ? S-au organizat mai 
bine, au suprapus schimbu
rile, au realizat ceea ce se 
numește „spirit de echipă".
- Ce alte măsuri tehnico- 

organizatorice au însoțit eta
pele mecanizării ?

- Am acționat pentru di-

.'reviziei, 
cîstigat

i

f

• CONCURS. Sîmbătă, 
20 martie, la Petroșani s-a 
desfășurat faza municipală 
a concursului „Sanitarii 
prlcepuți",- Iată eîștigătorii 
din cele 7 echipaje de re
levi, participante în con
curs, Școli generale: lo
cul I -« Șfbala generală 
nr. 5 Petroșani, locul II «- 

; Școala generală U

I 
I 
I

can. Licee : locul I a fost 
ocupat de echipajul Liceu
lui de matematică-fizică 
Petroșani. Echipajele clasa
te pe primul loc vor parti
cipa la faza județeană a 
concursului.

repartizați
litațile I ,.,,,
Banița și Aninoasa, 
tribute
tprilor. 
livezile

,.i pentru loca- 
Petroșăni, Petrila, 

. , se dis- 
cbntra cost locui- 

pentru grădinile și 
proprii.

s-<i orientat spre o dramă 
care exprimă eu mare for
ță încrederea titanului de 
la Weimar în om, în pu
ritatea lui. Spectacolul, pre
zentat publicului de prof, 
univ. tir. doc. Ion Zamfires- 
Cll ’ 
r e 
liu 
de-
Mihai Clita, Adrian Zav- 
loschi. Valentin Vlădărea- 
nu, Alexandru A nghelescu.

este , realizat de 
g i z o r u 1 Âure- 
Manea . și iîlterpretat 

actorii Alirela Cioabă,

spectaiole eu piesele 
raciiserullU de Marin 
reșce. și'^Arca-bunei 
ranțe“ de LD. Sîrbu, 
au fost, urmate de dozba-

- teri orientate către sem
nificația pieselor și reali
zarea artistică a spectaco
lelor.

„Pa-
So- 

spe- 
eare

întreaga capacitate a

de a fi restabilită în lo
cul amprentelor dezolante 
ale iernii. Ii îndemnăm pe 
această cale pe , cetățenii 
din cartierele Aeroport și 
Carpați să depășească e- 
zitările și să treacă la ac
țiuni susținute de curățe
nie și recondiționare a zo
nelor verzi, asigurîndu-i că 
reziduurile strînse vor fi 
transportate neîntîrziat.
• Curățirea de aluviuni 

a șanțului de gardă din 
cartierul Aeroport, obiec
tiv important al programu
lui de gospodărire și de 
înfrumusețare, a fost înce
pută, dar s-a opnit unde
va la mai puțin de jumăta
te. Este necesar ca aceas
tă, acțiune să fie continua
tă într-un ritm mai susți
nut si să fie sprijinită mai 
activ, nu numai de elevi, 
ci și de tineri uteciști din 
întreprinderile și instituți
ile orașului, mobilizați de 
organizațiile U.T.C.

la întreaga capacitate a 
Centralei termice, I

Este îmbucurător și fap
tul că Centrala I.M.I.C. a 
luat măsuri ide ' intensifica
re a activității pe șantierul 

‘' r de- 
cît ca șantierul din Lupenl 
al T.C. Ind. Craiovă să-și - 
respecte angajamentul cu 
privire la pregătirea recep
ției. In prezent, starea de 
lucruri existentă pe șan- - 
tier nu ‘eșțe de natură să 
garanteze ‘ acest ‘ angaja
ment. Mai sîiit multe . de 
făcut la una din uzinele de 
climatizare, Instalația de 
încleiat n-a fost definitiva- -

' tă*'la*hiontaj. Magazia pen
tru țesături și piese de 
schimb are înăltați- doar 
elțiva stîlpi din prefabri- . 
cate,.. Se cei e urgentată și 
lucrarea de racordare a țe- 
sătoriei la sursa.de .apa. * 

Fină ia. termenul de pre
dare a țesătorieî au , rămas 
mai puțin deg săpt'ămini. 
Dacă nu 'se acționează cu 
toată hotărirea— iar un 
nou termin de amina: e es
te de neconeeput! - — țesă- 
toria de mătase nuțși 
putea onora sarcinile 
plan prevăzute pentru ți
nui 1982.

ca, coordonator din partea 
Țesătoriei — Deva, a adu
nat unele componente ale 
utilajelor și le-a pus la a- . ..
dăpost. Evident, se impun țesătoriei. Nu rămîne 
măsuri ferme pentru asi
gurarea pazei. La ușile din 
hală lipsesc dispozitivele 
de închidere, deși înăuntru 
se află utilaje in valoare 
de multe milioane lei. Pa
ză obștească există pe 
schimburile II și III, dar 
șe impune întărirea ei.

In legătură cu necesita
tea asigurării agentului 
termic — o problemă de 
mare urgetiță, fără de ca
re nu pot fi. începute pro
bele tehnologice, care vor 
dura aproape două, luni
— ing. Steliana Istodores- 
cu, director general al Cen
tralei industriei mătăsii,, i- 
nului și cînepii — Bucu
rești, ne-a informat că 
„Pentru a avea garanția 
livrării agentului’ termic, 
S-au făcut demersuri in 
vederea dezvoltării centra
lei termice de la „Viscoza"
— Lupeni. In prezent se 
fac ultimele remedieri so
licitate de I.S.C.l.R. în ve
derea punerii în funcțiune

va

; • LA ALTA ADRESA. 
Magazinul alimentar : nr. 
256 din cartierul Lobștein 
al orașului Ivupeni a fost

• GALA FILMULUI pe ‘ locuri echipajele de 
tenie de protecția muncii, 
se desfășoară, tot în a-

• PE PRIMUL LOC, La 
faza orășenească a con
cursului „Prietenii pompie- 

, organizat de Con-

ceastă-Săptămină, in sălile can Echipajul clasat 
de apel ale întreprinderi
lor miniere din Valea Jiu-

Geea ce redă această imagine reprezi ntă o parte infimă din „amprentele" pe. 
care Grupul de șantiere al T.C'.II. (director ing. Dumitru Țurnă) Ie lasă pe ținuta 
orașului nostru.

închis în vederea mutării. 
După. redeschidere — pre
conizată în jurul datei de 
1 aprilie —, într-un local 
special amenajat, magazi
nul va aproviziona popu
lația din zona blocurilor 
„A“ de pe strada Parîngu- 
lui. (T,Ț.)

tecția muncii din birouri- siliul municipal al organi- 
le grupelor sindicale. zat.iei pionierilor, la Vul

can au ocupat primele trei 
... ‘ la

școlile generale nr. 3 Pă-
roșeni, nr. 1 și nr, 5 Vul-

... - ; Pe
primul loc va participa, la

iui in iu ici vi Lini vaițra uiu- A
lui. Proiecțiile filmelor au “sfirșitul acestei săptămâni, 
loc la intrarea minerilor și la faza pe municipiu a con

ți cu sprijinul a .celorlalți oameni ai mun-' cursului.
LS.Ț.P.M. și a corhparti- cii îh schimburi, 
mehtului de specialitate din

se finalizează ac
țiunea de instruire a ins
pectorilor obștești cu pro-

• FINALIZARE. In 
ceasta săptămină, în orga- 
gizarea comitetelor de sin-

Fi--
• PENTRU PLANTAȚII. 

CopsiliuJ popular munici
pal a adus, de la păpinie- cfîcât din unitățile econo- 
ra din Geoagiu, 5 300 puieți mice 
de pomi fructiferi în 
derea plantărilor dig 
ceasta primăvară. In

ve-
a-
a-
de

1

l; Școala generală Urieani, . . ; ? ? .
I locul III — școlile gefleraîe ces^e Ale puieții —
I nr. 8 Petroșani și 5 Vul- meri, peri, eireȘf șl vișini-

Itubrică realizată de 
I. bAlan •

sursa.de
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ȘAll Și totuși, se poate...

Sport• Sport

Constructorul minier 
a pășit cu... dreptul

Sport

A

In ultimul minut I
Dobre, iar în locul lui St. 
Constantin (foarte bun dar 
accidentat) intră Durnitraș,. 
Eavoriții . noștri desfășoară 
atac după ațac, în care îm
bină fantezia tinerilor (Lu
ca, Viciu, V. Dobre, Su- 
șinsehi, Bonea, Chiriac, Ghi- 

< ță) cu experiența cunoscu-

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 3—0, Pe terenul 
greu, spoit cu o pojghiță 
de gheață, „team**-ul stu
denților din Vale a întîl- 

i nit în Dealul Institutului 
. o formație viguroasă și ho- 
tărită să joace rugby com- - ... . .. „
plet. Prima repriză se des- ților Ortelecan, Bucan, P. 
fășoără sub semnul unui 
echilibru de forțe, cu se
rii de mingi înalte trimi
se cu scop de urmărire și

- grămezi ordonate pe toată 
suprafața terenului. In 
vervă de joc, V. Dobre 
combină frumos cu Ghiță, 
pătrunde spre eseu, dar 
e placat necruțător în min.

kSȚTO. Timișorenii se mențin 
’>»e - linia unui angajament 
,feiq lăudabil, destramă a- 

tae după atac și au chiar 
ocazia să preia conducerea 
printr-p l.p. expediată de 
Măcin de la circa 35 m, 
dar se opune... bara I Se 
joacă variat pe toate com
partimentele, înaintările și 

colaborează 
de autentic -țiat Florentin,

St. Constantin, Dobre, Bu
ca», Bonea, Drumea, Bă- 

_ loi și Lucă de la Știința, 
Copil, Al. loniță, Măcin, 
Jurj și Comănici de la oas
peți. 4

Ioan Dan BALAN

trei-sferturile- 
creînd faze 
spectacol rugbystic, însă 
după 40 min. de joc scorul 
a rămas alb : 0—0.

In repriza a doua 
denții din Petroșani 
mai hotărîți, imprimă 

; ritm mai rapid jocului, 
locul lui Sandu întră

Dobre, Drumea, Băloi, Ion 
Florentin. O bună parte din 
timp ostilitățile se ’ desfă
șoară în.„22“-ul timișorean, 
grămada noastră cîștigă ba
lon după balon, Ghiță, Do
bre și Băloi ajung să cul
ce mingea în terenul -de 
țintă, dar arbitrul AI. Ma- 
nea ' din Sibiu nu acordă. -

In ultimul minut (!), cind 
nici suporterii cei mai în- 

. focați nu mai sperau la 
modificarea scorului, înain
tarea noastră „lucrează" o 
minge la 3 m de buturi, 
studenții timișoreni greșesc 
și Luca transformă: 3—0, 
inclinînd în favoarea noas
tră balanța victoriei atît 
de. așteptată. S-au eviden- 

Ortelecan,

Duminică, 21 martie a.c, 
s-a desfășurat faza I a cam- 

■ pionatutui interjudețean de 
șah pe echipe mixte care 
a programat întîlnirea din
tre campioana județului 
nostru, Constructorul mini
er Petroșani și cea a jude- ' 
țului Timiș, C.F.R. Timi
șoara. ■

După o întrecere viu dis
putată care a durat 8 ore, 
echipa locală a obținut o_ 
victorie prețioasă cu 5 1/2 
la 4 1/2, rezultat ce o men, 

-ținawmaL departe-, în 1 upta c 
pentru calificare.

S-au remarcat în mod de
osebit : Csaha. Babaș, ■ Io- 
sif Smida, Eugen Golea, șl. 
Ionel Burdianu. O mențiu. 
ne specială pentru junioara 
Cristina Băijuleseu care, 
deși a jucat la senioare, a 
obținut o frumoasă și pre
țioasă victorie.

Mircea BOTEZ

Bre
stu- 
par 
un 
In.
P.

• BASCHET, divizia R 
(tineret) Universitatea Ti
mișoara — Jiui-Știința Pe
troșani 73 — 62.
• FOTBAL, divizia C : 

Lotrul Brezei — Minerul*

O SĂRBĂTOARE A SCHIORILOR
La cabana „Straja** din 

masivul cu același nume, 
în zilele de 20 și 21 martie 
s-a desfășurat competiția de 
schi’ dotată cu „Cupa Mi
nerul" Lupeni. Organizată 
sub generoasa egidă a „Da- 
ciadei1* de către Asociația 
„Minerul" Lupeni, această 
competiție, ajunsă la a . 
XXX-a ediție a avut un ca- . rată prin eforturi deosebi- 
racter jubiliar, distingîndu- 
se prin numărul record de 
partieipanți și prin orga
nizarea ireproșabilă. Vineri 

-__seăsa cabana a găzduit du
blul capacității sale de ca
zare. In pofida viseplului 
care nu s-a oprit decît în 
zorii zilei de duminică, ca
bana și pîrtia de schi’ din 
apropiere, instalația leie- 
schinținului, au cunoscut o 
animație de zile mari.' Au 
lost prezenți 'schiori repre- 
zentînd toate asociațiile 
sportive cu secții de schi 
din Valea Jiului și de la 
A.S. „Voința** — Deva, dar 
îndeosebi multe familii de 
mineri, preparatori, cons
tructori de mașini și utila
je, oameni de toate vîrste- 
le și profesiile uniți de a- 
eeeași pasiune nobilă pen
tru sporturile de iarnă.

In programul acestei 
populare competiții de schi,

deschisă tuturor vîrstelor, la start 125, iar cele de
au figurat întreceri la pro- fond 42 de concurenți. In
bele alpine, slalom uriaș, condiții deosebite de tem- 
slalom special și fond, dar .peratură scăzută, cu zăpa- 
n-au lipsit nici. tradiționa- dă viscolită de un vînt 

puternic, participant» au 
avut de străbătut la probe
le alpine o pantă puternic 
înclinată, presărată cu 34 
de porți la slalom uriaș și 
38 la slalom special. Prin- 

. tre partieipanți s-au numă
rat cei mai buni schiori 
din Valea Jiului, ghioceii 
Parîngului și Strajei, mem
orii formațiilor „Salvamont** 

■ Lupeui și. Peti-pșănr, pre 
cum și veteftrhi care : i 
anul 1952 au Concurat 
prima ediție a. competiției 
pe aceeași pirtie de schi. 
In clasamentul final, pe -e- 
chipe, jay.ahțWți de va- 

■lparea rezultatelor obidim 
'- te, de nurttăftil' mai mare 

de partieipanți ș.au clasat 
pe locurile I „Minerul** Lu
peni,, li „Paringul** 
șani și III „Miherui*'- 
can. :

' Datorită / oi'ganizării 
curbului pe grupe de 
tă din 5 în , 5 ani și 
valonii apropiate a coneu- 
renților, disputa primelor 
trei locuri ‘ia individual a 

: fost loarte stfînsă.-:" : C

lele seri distractive, care au 
culminat cu o paradă de 
carnaval nocturn. Organiza
torii merită toate felicitări
le pentru ambianța asigu- „,^4-X i rl/iricnlvi .

"Ă XXX-a ediție 

q „Cupei Minerul" 

Lupeni >

te. Pe pîrtia de schi s au- 
instalat difuzoare, din care 
s-au revărsat valuri de 
muzică specjfigăi . și îndră- 
g-rta de schiori. O orches
tră neobosită a desfășurat 
un repertoriu bogat și bine 
interpretat. La reușita se
rilor distractive si-a dat 
concursul cunoscutul artist 
Liviți Gros, care a interpre
tat șlagăre de muzică u» 
șoară și'populară .pigmenta
te cu glume și poante vese
le.

Probele de slalom uriaș 
și slalom special au aliniat

Petrb-
Vul-

Viorel STRAUȚ

AURUL BRAD — MI
NERUL LUPENI 2—2 
(1—0). Iată că totuși se 
poate. Și încă de la 0—2... 
Și încă pe terenul Aurului 
din Brad. Acest meci,: spre * jucătorii oaspeți, respectiv 

ai Minerului și-au apărat

ză printr-un șut excepțio
nal de la circa 17 metri. La - 
acest 2—2, doripța de vic
torie a gazdelor a fost in
ferioară dăruirii cu care

care se îndreaptă toate 
speranțele împlinite și’ ne
împlinite ale iubitorilor 
fotbalului din Lupeni, a 
fost urmărit indirect și de 
alte echipe care^avide de 
puncte, doreau ca Minerul 
să piardă. Dar n-a fost a- 
șa. Pentru că jucătorii din 
Lupeni au crezut în șansa 
lor pînă la capăt. Dăruiți 
ideii de corectitudine, dă
ruiți entuziaștilor supor
teri care i-au însoțit în de
plasare, ei. și-an apărat șan
sa pînă la aapăt-st răspla
ta a venit firesc : cu 6 mi- 

-n ute-- înainte de. final Cio- 
rîia (cel care înscriind la 
numai cinci minute de la 
aț doilea gol al gazdelor, 
făcea să renască, speran
țele) ia pe cont propriu o 
acțiune pe care o finalizea-

■i

- punctul atît de prețios. Ce
concluzii se desprind ? Cu 
toată ambiția cu care ei

a■«Btaasa

Fotbal, divizia B

a

s-a
cu 
de 
lui 
în

tant bună a echipei mine
rilor din Lupeni care du
pă două partide’ disputate 
afară — jucînd bine de 
fiecare dată — reușește ia-

, tă de data aceasta cuceri
rea unui punct care o „ur
că" în clasamențul adevă
rului la —2.

Faptul că Minerul a re
făcut duminică un handi
cap de două goluri — și 
încă pe terenul unei echi
pe foarte bune — trebuie» 
însă privit cu luciditate de 
jucătorii și conducătorii 

’ tehnici ai echipei. Meciuri- 
-.le de acasă sînt totuși gre

le, echipa care vine dumi
nică la Lupeni (C.l ,E. Si- 
ghet) e o echipă dificilă, 
deci trebuie înțimpinată cu 
o mobilizare exemplară. 
Căci iată cît se „aleargă"

v I a r
1—0 ; Minerul 

Metalurgistul Cu. 
jocul dintre Mi

Paroșeni
Vulcan — 
gir 2—1 ; _

‘ nerul Anînoasa — Explor. 
min Deva se dispută mier
curi, 24 martie a.c. Republi
cane de juniori : Jiul Petro
șani — C.S.Ș. Aibă Itriia 
4—0 ; Minerul Lupeni —■ 

’C.S.S. Mediaș 6—1.
• POPICE, campionatul 

municipal : Constructorul 
minier Petroșani — Mine.

. ruljLupeni 4 840—4 749 p.d

s. bAloi

au luptat, jucătorii Mine
rului. au avut, și neșanse, 
dar și șanse. Neșansă 
numit momentul cind, 
puține minute înainte 
pauză, o. degajare
Leordean îl nimerește 
cap pe un jucător al gaz
delor și de aici ricoșează 
în gol. Șansă s-a numit
poate ideea gȚ^șițăiaîț.gazde- - pentru punctele risipite a- 
lor care, la 2—0 nu au măi 
procedat ca în alte partide, 
corisiderînd meciul cîștigat. -

Remarcăm evoluția cons-

casă,

loan Alexandru TATAR
Mihai MOISFSt L

Vîctorie prețioasă
Sîmbătă, cînd miile de spectatori pr’ezenți in 

tribunele stadionului „Jiul** se consolau cu „remiza" 
echipei favorite in compania echipei Corvinul, in i 
nimeni nu credea că se mai poate intimpla « va. 
Lăsconi a dovedit că niciodată nu este prea... tirziu. 
Centrarea de pe extrema dreaptă a lui P. Grie.ir.?

' deviată în gol de acest fotbalist de excepție, Lăs-.mi. 
a adus echipei din Vale 2 puncte prețioase, satis
facția Și mulțumirea tuturor celor ce au venit să 
urmărească.drrbyul hunedorean al divizionarelor' A 

' Jiul si Corvinul.

con- 
vîrs- 
deci

ștefan NEMECSEK

44f- B Wâtt. >

>)

campioană universitară
(locul VII, slalom special 
și IX, slalom uriaș), Imo
la Csiki, în cea de a do- 

»ua grupă valorică (VI, sla
lom special și VIII, slalom
țmgfffffHfffifHifmmiw/it

Schi alpin
riuiintuuuuinhuMmHf/i»

Auroră 
Tmling Pociovălișteanu a 
concurat cu multă ambi
ție, intrînd în posesia me
daliei de argint.

Partieipanți și la cea 
de-a 12-a ediție- a tradi
ționalei competiții „Memo-■ 
rialul Mircea Munteanu** 
.(slalom . uriaș), schiorii din 
Vale au trăit satisfacția

Sportivîi universitari 
își desemnează campionii, 
schîul fiind, în luna mar- 
tiej cea de-a doua disci
plină care și-a disputat fi
nalele republicane. La Po
iana Brașov, au luat star
tul și schiorii de la Insti
tutul de mine Petro
șani, în' probele alpinfe ; 
comportarea lor a stîrnit 
aprecieri pozitive. Cea . uriaș). La fond, ■ 
mai bună performanță a 
fost realizată, la coborîre, 
de Iudiih . Kacs'o, clasată 
pe primul, loc. Titlului de

• campioană universitară, 
fosta elevă a Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani i-a adăugat o meda
lie de bronz la slalom u- 
riaș, Pe poziții fruntașe, în 
priină grupă valorică, s-au 

‘ mai situat Vaszita Rudolf

de a completa panoplia cu 
' " ' ' lor

prin
trofee a institutului

• cu titlul suprem,
Vaszita Rudolf.

în fața unor astfel 
succese, ne întrebăm 
bună dreptate . cînd 

*. ființa și în. cadrul.*

de, 
. P‘* 
va 

... clu
bului sportiv „Știința** Pe
troșani o secție, de per-' 
formanță la schi alpin și 
fond? Fiindcă, pepiniera 
de real talent, cu antre
nori pricepuți și pasionați' 
(Gunther Gedeon, Alfred 
Inding etc.) există la 
C.S.Ș.P., de munți și pir- 
til nu ducem lipsă, dim 
potrivă, sintem invidiați 
de alte cluburi, iar con
dițiile materiale se pot a- 
sigura.

Sever NOIAN

Desfășurată în pitorescul 
peisaj al Văii de Pești cea 
de a treia ediție a < om pe. 
tiției de schi fond dotată 
eu „Cupa Văij Jiului*' a a. 
dus la start co.ncurențl din 
patru județe. Organizatoa
rele concursului, catedra 
de schi fond ' a Clubului 
sportiv școlar Petroșani și 
redacția ziarului „Steagul 
roșu", au oferit partieipan- 
ților condiții din. cele mai 
bune .de găzduire. La între- 
ceri au participat și 7 me-1 
daliațl^i campionatelor re
publicane de copii și: juni
ori.

întrecerea la copii mici 
a adus în prim, plan pe vi- 
eecampioana' la această ca
tegorie Luminița Trandafir 
de la C.S.Ș.. Petroșani ur
mată de Dana Leonte (Bis
trița), Mihaela Gyulay (Ba
ia Sprie). In proba rezer
vată copiilor mari, pe dis
tanța de 3 Km, ordinea pri
melor trei clasate la fete se

prezintă astfel : Geta PoT- 
gar ,ElenaTlie.ș ambele din 
Baia: Sprie și Măria Bruj 
(Bistrița) urmate .de Mi- Bistrița. La 5”: de aceștia a 
nod ora Milialciuc și Voica 
Amza din Petroșani.

In întrecerea băieților 
mici pe distanța de 4: km,

Schi fond

pe. locul I s-a clasat cam
pionul național Marcel Sin- 
giorzan din Bistrița, urmat 
de un alt medaliat, Vasile 
Zaharia, tot din Bistrița și. 
Marius Libit- din Baia 
Sprie, unități de frații Mar
cel și Iulian Pleșa din Pe
troșani.. Proba de 6 km 
băieți mari a fost viu dis
putată,, ea revenind'tot unui 
campion național, Florin 

Volga r din Baia Sprie, ur
mat d# Dumitru Beblea și 
1 o an P aval ea n, am b i i d in

sosit’ Emo Cz.rnbalmoș, re. . 
- velația sezonului actual.

La juniori disputa pe cei 
10 km a fost dîrzâ. Fostul 
elev al C.S.Ș. Petroșani 
Ioan Crișu, actualmente Ta 
C.S.Ș. Predeal, selecționat 
în lotul de juniori-speranțe, 
dorea o victorie în fața foș
tilor colegi. A dorit-o prea 
mult, a căzut și a ajuns pe 
locul II după Eftimie Pop 
(Baia Sprie) care . obține 
prima sa victorie, urmat de 
Basarab Abrihon tot din 
Baia Sprie.

Clasamentul pe echipe se 
prezintă astfel : pe jocul 1 
C.S.Ș. Baia Sprje - câștigă
toarea trofeului, urmată de 
C.S.Ș., Bistrița, C.S.Ș. Pe
troșani și C.S.Ș. Predeal.

Alfred IMI.ING, 
profesor, C.S.Ș. Petroșani



ACTUALITATEA ÎN LU/Me
k

Prezențe
HELSINKI 22 • (Ager

pres). — La ambasada ță
rii noastre din Helsinki 
a avut loc festivitatea în- 
mînării Ordinului „Meri
tul cultural", acordat 
prin Decret prezidențial 
semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, unor

IN EDITURA „Literatura 
artistică" din Moscova a 
apărut volumul de „Opere 
alese" ale lui Ion Agîrbi- 
ceanu. Culegerea cuprinde 
povestiri care redau o ima
gine a vieții societății ro
mânești la începutul seco
lului XX. ’ s

O PICTURA te lemn, 
datind din secolul al XIV- 
lea, furată din Milano în 
anul 1975. a fost regăsită 
de curînd la Muzeul Lu- 
vru din Paris, unde fusese 
expusă din 1980, a anun
țat cotidianul milanez „II 
Giorno". Tabloul, care mă
soară 78. cm pe 61, este in
titulat „Bunavestire". fiind 
atribuit pictorului italian 
Jacopo del Casentino.

POTRIVIT DATELOR 
comunicate de Banca ita
liană balanța de plăți a 
țării a înregistrat, la febru
arie ax., un deficit de 1 302 
miliarde lire italiene.

PRETURILE au crescut, 
anul trecut, în Portugalia 
cu aproximativ 24 la sută. 
Rata medie a creșterii pre
țurilor la produsele ali
mentare și de primă nece
sitate a fost de peste 30 
la sută — rezultă din da
tele publicate de Institutul 
Național de Statistică al 
Portugaliei.

ALTE 32 de persoane 
au fost asasinate în cursul- 

'unor acțiuni represive, de
clanșate de brigăzi de șoc

Marea Britanie : a fi șomer la Birmingham
Cum să găsești o agenție 

pentru forța de muncă ? 
Cum să beneficiezi de ma
ximum de alocații pentru 
șomaj 7 Probleme grave. 
Leslie Williams, profesor 
principal la „Highfield Se
condary School", un cole
giu din apropiere de Bir
mingham, a găsit răspun
suri acestor întrebări : de 
acum înainte, cei 400 de 
elevi ai săi vor urma 
cursuri de... șomaj ! Glu
mă ? Deloc. „Avem datoria 
șă pregătim tinerii pentru 
ceea ce îi așteaptă", expli
că, grav, onorabilul profe
sor...

Informația figura la loc 
de frunte în cotidianul 
„Birmingham Post". Ea nu 
a provocat nici 'o emoție 
deosebită. Cel de-al doilea 
oraș ca mărime ăl Marii 
Britanii (peste un milion 
de locuitori) se află în stare 
de șoc. Motivul ? Recesiu
nea — 100 000 de șomeri, 
aproape 20 la sută din

românești
■activiști de frunte ai Aso
ciației de prietenie Fin
landa — România, cu pri
lejul celei de-a XXX-a a~ 
niversări a asociației.

In numele celor distinși, 
prof. Lauri Lindgren,, pre
ședintele Asociației de 
prietenie, a exprimat mul
țumiri conducerii statului 
român.

paramilitare guatemaleze 
împotriva intelectualilor 

democrați din țară — trans
mite agenția Prensa Lați- 
na.

IN ORAȘUL Parana a 
avut loc un amplu miting 
de masă, organizat de cea 
mai largă coaliție politică 
din Argentina — „La Con- 
vergencia Multipartidaria". 
Participanții, peste 6 000 de 
persoane, s-au pronunțat 
pentru accentuarea cursu-, 
lui democratic al vieții po
litice interne, pentru schim
bări structurale în viața 
social-economică a țării.

LA LONDRA au fost 
majorate cu 100 la sută 
tarifele la transportul cu 
mijloace de transport în 
comun, Odată cu intrarea 
în vigoare a noilor tarife 
transporturile în comun 
din capitala britanică au 
devenit cele mal scumpe, 
din iunie.

PESTE 150000 de spec
tatori au urmărit pe sta
dionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro meciul amical 
de fotbal dintre selecționa
tele Braziliei și R.F. Ger
mania, două dintre favori
tele apropiatului campionat 
mondial din Spania. La ca
pătul unui joc în care au 

populația activă. Lucru ne
maivăzut în acest oraș cu 
1001 activități. Pretutindeni, 
în Digbeth, Aston sau 
Hoakley, aceleași uzine de
zafectate, aceleași coșuri 
care au uitat de mult mi
rosul fumului. Pretutindeni 
aceleași pancarte derizorii :

Din presa străină
ex* EXPRESS")

„De vînzare“. „De închiri
at"...

Primele semne ale decli
nului economic al acestui 
mare oraș au apărut în 
1970 : mai multe lacuri-de 
muncă suprimate în indus- 
tria prelucrătoare sau a 
automobilelor. „Inima in
dustrială" a Marii Britanii 
nu poate scăpa de criza ca- rește decît jumătate și, res- 
re lovește în prezent întrea' pectiv, două treimi din a-

Ac|iuni in favoarea păcii
BONN 22 (Agerpres). — 

La Frankfurt pe Main se 
desfășoară lucrările Con
ferinței internaționale „Ju
riștii împotriva pericolului 
de război în Europa, în 
lupta pentru pace, dezar
mare și destindere inter- 

. națională", organizată de 
Uniunea Juriștilor Demo- 

•crați din R.F.G., cu con
cursul ^.sociației Interna
ționale a Juriștilor De- 

avut mal mult inițiativă, 
fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 
l—0 (0—0), unicul goi-fi
ind înscris în minutul 82 
de Junior.

PUTERNICA demonstra
ție împotriva armelor nu
cleare s-a desfășurat în 
Marea Britanie, eu parti
ciparea a peste 5000 de per
soane, între care și mem
brii ai Parlamentului, in
formează agenția Associa
ted Press.

INTR-O declarație fă
cută la San jose, președin
tele Republicii Costa Rica, 
Rodrigo Carazo, s-a pro
nunțat împotriva politi

cii de amestec promova
te de S.U-A. în probleme
le Amerlcli Centrale — 
transmite agenția Prensa 
Latina.

9

Ratificarea verdictului pronunțat împotriva 
asasinilor președintelui Sadat

CAIRO 22- (Agerpres). —
Șeful statului egiptean, 
Hosni Mubarak, a ratificat 
verdictul pronunțat la 6 
martie a.c. de Curtea Su
premă Militară împotriva 
asasinilor președintelui 
Anwar . El Sadat — se a- 
rată intr-un comunicat al 
Ministerului Apărării, re
luat de agenția M.E.N.

Curtea a pronunțat cinci 
condamnări la moarte și 

ga țară. Ianuarie 1982 ; ni
velul istoric de 3 milioane 
de șomeri (12.7>la sută din 
populația activă a țării) a 
fost depășit. O factură anu
ală de 13 miliarde de lire 
sterline și aproape totali
tatea veniturilor provenite 
din vînzarea petrolului din

Marea Nordului înghițite 
pentru indemnizațiile de 
șomaj. Producția industria
lă, după o ușoară amelio
rare, a scăzut din nou în 
luna decembrie 1981.

Economia britanică este 
minată. Egală cu 'cea a 
concurenților săi vest-ger- 
mani și francezi acum 20 
de ani, ea nu mai cîntă- 

mocrați. Participă la dez
bateri — relevă agenția 
TASS — cunoscuți juriști 
și specialiști în materie din 
numeroase țări.

In discursul rostit la 
deschiderea lucrărilor, prof. 
Norman Pech, președintele 
Uniunii juriștilor Demo
crați din R.F.G., a subli
niat, între altele, că prin
cipala sarcină a participan- 
ților constă în examinarea 
aspectelor juridice pe plan 
internațional ale • mișcării 
împotriva •’pericolului eres-' 
cinci de război, în dezvă
luirea caracterului inuman 
al planurilor NATO ' de 
amplasare de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune pe te
ritoriul unor țări din Eu
ropa centrală.

OSLO 22 (Agerpres). — 
Autoritățile din orașul nor
vegian TromSe au cerut 
guvernului de la Oslo să-și 
intensifice eforturile în 
vederea creării unei zone 
denuclearizate în nordul 
Europei. Se cere, de ase
menea, ca Norvegia să ac
ționeze pe toate căile îm
potriva diseminării și ex
perimentării armelor nu
cleare, pentru interzicerea 
totală a acestor arme.

alte cinci la muncă silnică 
pe viață. Alți 12 inculpați 
au fost condamnați la pe
depse variind între 5 și 15 
ani munpă silnică.

Cmunicâtul Ministerului 
Apărării menționează că, 
în cursul atentatului de la 
6 octombrie 1981, șapte 
persoane — în afara pre
ședintelui Anwar El Sa
dat au fost ucise, iar 
alte 28 rănite.

cestea. Fosta mare putere 
comercială a lumii-nu mai 
realizează decît 8 Ia sută 
din schimburile mondiale. 
Producția de automobile a 
Marii Britanii a scăzut, în 
ultimii 20 de ani, cu ,20 
la sută. ’

In Birmingham lucrurile 
au început să se înrăută
țească serios în iulie 1980. 
In total, aici dispar în 
fiecare lună, de un an și 
jumătate încoace, fără ă 
mai fi înlocuite, 2 500—5 000 
de locuri de muncă. Situa
ția începe să neliniștească 
serios. Consiliul municipal 
arată că, potrivit ultimelor 
cifre, 20 la sută dintre lo
catarii celor 135 000 de ca
se care aparțin orașului au 
xntîrzieri in plătirea chiri
ilor din cauza situației eco
nomice. Reducerea cheltu
ielilor publice a dus la su
primarea unor posturi de 
profesori.

(Agerpres)

întreprindere» minieră Aninoasa
organizează concurs pentru ocuparea posturi
lor de :

1 post inginer sau subinginer minier în 
cadrul compartimentului aeraj și protecția 
muncii

2 posturi ingineri sau subingineri minieri 
cu probleme de aeraj și protecția muncii, la 
sector producție

1 post inginer sau subinginer electrome
canic — adjunct șef sector

2 posturi maiștri minieri sector producție
2 posturi maiștri la secția lucrări supra

față
1 post desenator Ia sectorul mecano-ener- 

getic.
Concursul se va ține în data de 29 martie 

1982, ora 12,09, la sediul întreprinderii. In
formații suplimentare la biroul O.P.I.B.

Autobaza uzină transport' 
local Petroșani

: • strada Iscronl nr. 3

încadrează direct sau prin transfer:

— electricieni auto ;

x <■- — sudori .

— mecanici auto

-* strungari

De asemenea doi maiștri mecanici prin 
concurs. • i /

Retribuirea se face conform Legii 57/1974 
republicată și Legii 12/1971.

Informații suplimentare la biroul perso
nal al unității, telefon 13328 — 43522.

Autobaza transporturi auto - 
Petroșani

strada Livezeni nr. 22

încadrează imediat prin transfer sau la cerere
— conducători auto
care vor lucra în .două schimburi la Cîmpu 

lui Neag, . -riA, ':..
încadrarea se efectuează cu respectarea 

Legii 57/1974.
Informații suplimentare la sediul autoba

zei, biroul personal sau telefon 42040 — 42041.

Mica publicitate
VIND Dacia 1390, preț 

convenabil. Informații Îm
păratul Traian 22/2, Petro
șani. (486)

PIERDUT legitimație de 
erviciu pe numele Constan
ți nescu Elișabeta, elibera

tă de preparația Petrila.
O declar nulă. (485)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lazea 
George, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. (487)

iILMt
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; întoarcerea la 
dragostea dintîi; Uni
rea : Tereza.

PETRILA i Polițist 
Isau delincvent.

LONEA) Femeia fără 
| nume.
I ANINOASA ! ' Domni- 
I șoarar Noorie.

VULCAN — Luceafă
rul : Înainte de miezul 
nopții.

LUPENI — Cultural : 
Un glonte rătăcit ; Mun
citoresc : Ostaticii de la 
Bela Vista (I-1I),

URICANI : Războiul 
stelelor (l-II).

TV
Telex.
Prestigiul liceului 
agroindustrial. 
Roman foileton : 
La Baracca. Epi
sodul 2.

12,15

11,00
11,05

'11,30

Pentru curtea și 
grădina dumnea
voastră.
Melodii populare. 
Viața economică. 
Telex. 9 
Imagini din Pa
kistan.

16,25 Viața școlii. -
16.50 Clubul tineretu

lui.
17,30 Consultații în spri

jinul învățămintu- 
lui politico-'i’deolo- 
Sic- ■ ■

17.50 1001 de serj, 
18,00 închiderea pr-o-

gramului. 
20,00 Telejurnal. 
20,25 *La zi în agricUltu-< 

râ.
Divertisment mu
zical.
Arc peste timp în 
satul românesc.
Teatru TV : „Mo
zart și Salieri" de 
A.S. Pușkin.

22,15 Telejurnal.

ANUNȚURI DE FAMILIE

20,45

21,05

21,30

HV e m e n I o

SOȚIA Livia, copiii Carmen și Nicușor anunță 
cu âdîncă durere încetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor soț și tată

MATEL NICOI.AE
Inmormîntarea va avea loc miercuri, 24 martie 

ora 15 din cartierul Aeroport. (489)

COLECTIVUL de muncă al I.R.E. — S.D.E. Pe
troșani anunță cu adincă durere dispariția din mij
locul lor a celui care a tost un bun coleg'

MATEI NICOLAE ' (488)
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