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Pentru recuperarea restanțelorPentru recuperarea restanțelor

Ku de planuri de măsuri 
e nevoie, ci de aplicare

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au .plecat, luni 
dimineață,. în vizite oficia
le de prietenie în Republi

ca Populară Chineză — la 
invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez și a Consiliului de 
-Stat al Republicii Popu
lare Chineze — și in Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană — la invitația to
varășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu- 

' lațe Democrate Coreene.

Ceremonia plecării a avut rășul Nicolae Ceaușescu șî 
loc pe aeroportul Otopeni.
Pe frontispiciul aerogării Ceaușescu, Ei au dat 
erau arborate drapelele presie sefftimentelor de nc- 
partidulul șî statului, care țărmurită dragoste și stimă 
încadrau portretul tovară
șului- Nicolae Ceaușescu.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
Ilie Verdeț, de alți tova
răși din conducerea parti
dului și statului.

La scara avionului, pio- ' 
rucri au oferit buchete du

Nicolae 
tovarășei

pe tovarășa Elena
ex«

■ Mina Uricani este sin
gura întreprindere minieră 
care la încheierea primei 
decade a celui de-al 
doilea trimestru al anului 
și-a depășit prevederile de 
plan stabilite. Plusul în
registrat se apropie de 2 090 
de tone de cărbune pentru 
cocs.

Cu excepția amintită, toa
te celelalte întreprinderi mi
niere din Valea Jiului, .la 
încheierea deca 
dei I a lunii aprilie nu au 
putut raporta îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan. Minusurile acumulate 

-șînt cuprinse între 430 de 
tone (cea mai mică restan
ță), la mina Aninoasa, și 
4798 tone de cărbune la mi; 
na Lupeni. ta nivelul com
binatului, minusul înregis
trat depășește 23 000 -tone 
de cărbune. Asemenea rezul
tate obținute acum, la în
ceputul trimestrului în care tfu minerii Văii Jiului, esle 
în toate ramurile și sectca- necesară mobilizarea de

rele trebuie să se depună 
eforturi susținute pentru 
întregul an. așa cum s-a ce. 
rut cu fermitate în ședința 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R,, constituie 
un serios semnal de alarmă 
pentru întreprinderile 
niere ale Văii Jiului.

In documentul dat 
blicității în urma

mi-

excepția din podea fiecărui 
om ol muncii, de acțiuni e- 
ficiente, de control și co
ordonare- riguroasă a între
gii activități extractive din 
partea tuturor organelor și 
organizațiilor de partid din 
întreprinderi dar și a celor 
orășenești. Se impune o mai 
intensă preocupare din par
tea organelor și organizați- 
ilar sindicale, U.T.C., a 
celorlalte organizații de

pu-
. __ , .. _ ... ședinței
Comitetului Politic Executiv
ol C.C. al P.C.R. s-q cerut __  ........... ____ , --
„să se acorde o deosebită masă ți obștești pentru an- 
atenție aplicării ferme a 
hotăririlor adoptat» de ple
nara CC. al P.C.R. cu pri
vire la preg amul de ener
gie electrică, îndeosebi rea- 
ITarea programului de ex
tracție a cărbunelui și de 
producere ene.giei electri
ce pe bază de cărbune, în 
vederea satisfacerii tuturor 
necesită, slor energetice ale 
ecănorthei ’ nație nai•* In
lumina acestor sarcini, de o 

însemnătate coviișdxaie pen.
tru minerii Văii

trenarea tuturor colectivelor 
la valorificarea superioară a 
rezervelor de‘ cam. dispun 
pentru, creșterea necontenită 
ci producției de cărbune.

Este adevărat, mai sînt- 
încă două decade pînă la 
încheierea lunii aprilie, dar 
minusurile acumulate soli- 

. cită eforturi' mai mari din 
partea
pentru 
trebuie

In circumscripțiile electorale județene nr. 6o
Petroșani și 70 Petrila

Alegeri parțiale 
de deputați

La data de 9- mai 1982, trila listele cu alegătorii 
în circumscripțiile electo-, din circumscripții, 
rale județene — devenite -Invităm alegători 
vs^fțrte — vor avea loc 
alggeri de deputați. in Pe 
troșani alegerile se vor 
desfășura în circumscrip
ția electorală nr. 66 djn 
cartierul Aeroport, iar in 
Petrila în circumscripția 
nr. 70. Circumscripția nr. 
66 din Petroșani cuprinde 
strada Unirii în întregi
me, strada Viitorului, cu 
blocurile 1, 2, 4, 9 A și ca
se mici, precum și strada 
Independenței--de la blo
cul 14—26, număr cu soț; 
și' 25— 43 număr fără soț.

Respectîadu-se prevede
rile Legii electorale nr. 
67/1974, au fost constitui
te comisiile electorale 
pentru circumscripțiile nr. 
66 Petroșani și 70 Pe
trila De asemenea. au 
fost afișate la școlile ge
nerale nr. 5 și 6 din car
tierul Aeroport și la Pe

să 
consulte listele și să fa-, 
că contestații împotriva 
eventualelor, omisiuni de 
pe listă.

incadrîndu-se în preve
derile'legale. în perioada 
12—17 aprilie 1982, candi- 
dații județeni ai Frontului 
Democrafiei și Unității 
Socialiste își vor depune 
candidaturile pentru ale
geri. in cadrul unor a- 
dunări electorale cu cetă
țenii, adunări ce vor cons
titui prilej de dezbatere a 
problemelor economico-șo, 
claie și gospodărești ale 
circumscripțiilor, dialog 
viu ce? se va purta: între . 
candidații F.D.U.S, și a-.- 
legături

La Petroșani, depunerea 
candidaturii va avea, loc 
in ziua de 14 aprilie, ora 
15, In sala Casei de cul
tură.- • -

C

la

pe care întreaga noastră 
națiune le nutrește față de 

, conducătorul iubit al parti-, 
dului și statului nostru,? 
pentru activitatea neobpsi- . 
tă consatirată înfloririi con- 
tliiue a patriei, hUn-Țstfțrii și 
fericirii poporului, creșterii 
prestigiului și rolului Româ
niei pe arena mondială, 
cauzei socialismului si pă
cii în lume, adresind; tot
odată, tovarășului Nico;ic 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros 
drum bun. , v 

Aeronava prezidențiala a 
decolat la

Escală la Novosibirsk

sa

flori tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

Pe aeroport se 
meroși oameni ai muncii
bucureșteni, care au acla
mat cu însuflețire pe tova-

aflau nu

ora 10.

In drum spre Beijing, le Comitetului Executiv al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Sovietului- regional Novo- 
tovarășa Elena Ceaușescu. șibirsk, V' A. Bokov, al 
împreună eu persoanele o- , doilea secretar al Comitetu- 

care îl în- 
o escală, la

ficlale române 
soțesc, au făcut 
Novosibirsk,

Pe aeroport.
Nicolae Ceausescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu cordialitate 
de V.A. Filatov, președinte-

tovarășul

lui regional Novosibirsk al 
P.C.U.S.. secretari ai Co
mitetului • regional al 

■ P.C.U.S., vicepreședinți ai
Sovietului regional, aiți 
reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat locale. 
Tovarășul N i c o 1 a e

Ceaușescu si tovarășa Ețena 
Ceaușescu au fost salutați, 
de asemenea, de acaderni-* 
cian \ A. Knptiug, vi e* 
președinte al Academiei,.- le 
științe a URSS. p,c <sI >- 
telc filialei siberiene a A- 
cademlei de științe

Au fost,- de asemenea, 
prezenți, ambasadorul Re
publicii Socialiste Roman.a 
la Moscova, Traian Do.iaș, 
membri ai ambasadei
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Sectorul VII de la 
IM. Lttpeni I.a lucrări
le de pregătire planul a 
fost realizat în primul 
trimestru în proporție de 
131 la sută. Printre bri
găzile care au contribuit 
la aceste rezultate se 

-numără si cea condusă 
de minerul Gheorghe 
Zaharia (in imagine cu 
încă doi dintre ortacii 
lui)

*

I

Prantăriie 
cea mai urgentă 

lucrare
In'această săptămână va'plan tind u-se 2 000 deplopi 

trebui. încheiată o impor-.și alte specii, 
fantă lucrare din progra
mul acțiunilor de gospo-..................  montului de gospodărire darire și înfrumusețare —
plantarea pomilor fructi
feri și a rpaterialului den- 
drolOgic.

• Prin grija cempartî- 

coruunală și locaiivâ al 
Consiliului popular muni
cipal, s-au procurat, pen ■ 
tru a fi plantați in cartie
rele orașului Petroșani 
20 000 de trandafiri, 39 000 
fire'gard viu, 3 056 arbori 
ornamentali —- saicîmi, -

• Una dintre lucrările 
de anvergură a constitui
t-o plantarea șirului de catalpa, salcie,'cireși oria.âî- 
plopi de-a lungul magis- mentali, plopi etc. Cu.spri- 
tralei de termoficare. Ac- jinul cetățenilor moblli- 
țiuricn. realizată in cea ^ați de deputați. de ase- 
rrlai inare parte de gru- ciațiile de locatari 
puri de uteejști,"este . pe . ? .Tema țAȚARCA 
terminate, pe traseul mă- .__________
gistralei de termof icare Continuare in »ag

Servicii prompte și de tot mal bună calitate
Sențimentui datoriei muncitorești
Vă informăm

I
v ■ - pag. a 2-a

Rrfatări, rezultate și clasamente după etapele 
fotbal, diviziile A și B.
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ÎNCEPUTURI 
PROMIȚĂTOARE

Cei care treceau siinbă- 
tă seara prip fața clubu
lui sindicatelor din. Lo- 
nea se gîndeau, probabil, 
ia ra discotecă este mare 
distracție .. geamurile .. 
zmentiau de imensitatea 
mtizicji De fapt înăuntru 
au. erau de-?ît,.; doi țineri,, 
și ei organizatori ? Petru 
Ciobanii, muncitor ia fa
brica. de mobilă din Pe
trila animatorul acestor 
seri distractive, ne spu
nea că participă cam 20 
de tineri, L-am lăsat să-i 
aștepte...

Aceeași stridență, care

Al DISCOTECILOR TINERETULUI
trila, ne asigurau de ca
litatea muzicii, românești 
și internaționale. Un grup 
de eleve aveau și ele cu
vinte de apreciere, dar 
spuneau, cu oarecare nos
talgie, că uneori (dej,.des
tul de rar) se organizau 
și diverse-jocuri care în
viorau atmosfera. E drept 

. că, sâmbătă seara am în- 
. tîlnit-o pe prof. Nicoară, 
de la Școala generală nr 
6

' In toate cluburile și la Casa de cultură sînt or
ganizate, de câteva ori pe săptămină, discoteci. Cei 
ce le frecventează sînt tineri. Avfnd toate atribu
tele modei, discoteca formează un larg câmp de in
vestigație pentru organizatori. Cum se distrează ti
nerii din Valea Jiului, care este atmosfera la disc >- 
tecă, am aflat ântr-un raid întreprins sîmbătă seara

R aid-a no h e tă

Petrila, invitată să or-te face să strigi la urechea ză la discotecă, însă pe 
interlocutorului pentru a jos se aflau urme meîn- 
te face înțeles, era și la doielnice că este o mare 
clubul din Petrila. O at- deosebire între vorbă și 
mosferâ neutru, cîteva zeci faptă. Cei care însufle^- 
de băieți și fete ascultau țese discoteca, losif Galik 
apatici, unii trăgind alene și Marioara Bogdan, am- _
din țigară. Nu se fumea- bii muncitori la I.M. Pe- ’Continuare In pag. a 2-at

Tiberiu SPATARU 
Gheorghe BOȚEA 
Alexandru TATAR 
Teodor ARVINTE
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Servicii prompte 
ți de tot mai bună

Meseriașii de la Auto- de ei vopsitorii Constantin 
service Petroșani al co- Ghițan, unul din cei mai 
operativei „Unirea" și-au vechi și buni, vopsitori, 
cîștigat un bun renume în Gheorghe 
rîndul posesorilor de au
toturisme. îndrumați și 
coordonați de Nicolae 
Munteanu, șeful unității, 
ei execută lucrări de bu
nă calitate și într-un timp 
scurt. Pînă în prezent nu 
s-a înregistrat nici o re- 
clamație din partea be
neficiarilor. Poarta unită
ții este trecută de majo
ritatea posesorilor de au
toturisme pentru reme
dierea unor defecțiuni mai 
mici sau mai mari, ori 
numai pentru revizia teh
nică. Unitatea dispune de 
piesele de schimb nece- 

t sare. Mecanicii Viorel Ma
rian, Franeisc Lazăr, șr 
Ion Pavel sînt gata in o- 
rice moment să-și arate 
măiestria profesională. 
Maiștrii de tinichigerie 
Gheorghe Staicu și Nieo- 
lăe Moruș adevăfați este
ticieni în materie, nu pre
cupețesc nici un efort pen
tru a reda autoturisme
lor avariate linia pe care 
au avut-o inițial. Alături

Ghițan, unul din cei mai

calitate
voltării în continuare a 
acestei utinăți ne-a vor
bit șeîul de unitate, Nico- 

, lae Munteanu i
, — Odată cu mutarea u- 

nității la Livezeni vom be
neficia de condiții mult 
mai bune. „Servicî”-ul va 
fi dotat cu un aparat de 
verificare si remediere a

Niehi- 
ta și Flaviu Spaimoc 
depun tot interesul să dea 
mașinilor culoarea cerută 
de clienți. Toate acestea 
sînt posibile cînd oame
nii îndrăgesc meseria pe. 
care o practică și cînd^în defecțiunilor de la direcție, 

................ , un aparat pentru echilibra
rea roților, aparate pentru 
izolare rapidă și un cup
tor modern pentru vopsi- 
torie. Odată cu mărirea 
spațiului vom putea intro
duce în lucru mai multe 
mâșini, pentru aceasta ne 
vor veni încă 6 mecanici 

•auto specializați în auto
turisme „Dacia".

O perspectivă frumoasă 
pentru această unitate și 
pentru personalul care va 
lucra aici, dar și posibi
lități pentru a cîștiga tot 
mai mult încrederea po
sesorilor de autoturisme 
prin lucrări de cea . mai 
bună calitate.

L» întreprinderea de 
tricotaje Petroșani Ilici
te și soțiile minerilor 
lucrează cu utilaje de î- 
naltă productivitate.

cadrul colectivului domi
nă un climat de responsa
bilitate. Acești mecanici 
auto, vopsitori și tinichi
gii la care se mai adaugă, 
lăcătușii Morar Popa, Ro- 
ber Schuster, electricianul 
Viorel Dobre și ceilalți 
meseriași din cadrul aces
tei unități sînt caracteri
zați prin păstrarea ordi
nii, disciplinei și dorinței 
de a face mai mult și mai 
bine.

Așa se face că în pri
mul trimestru al anului, 
unitatea și-a realizat indi
catorii eeonomicq-finan- 
ciari, depășind principa
lul indicator — servicii 
prestate către populație — 
cu 5,7 la sută.

Despre perspectiva dez-

w
£>.ț;

î
j 
j Sentimentul datoriei muncitorești

Pe puțul centru al I.M. meni are o mare ^ensita- nelor”. Prin, modificările a- 
LUpeni, de la orizontul 400 te" tocmai în zilel'ă,\nelu- duse se asigură scoaterea 
spre 650 se extrage la su- crătoare, atunci cina inter- mai rapidă din colivie a 
prafață întreaga cantitate vin pauze in funcționarea vagonetelor cu cărbune. Alți 

lăcătuși — Vasile Paladuță, 
Ioan Gorgan, Mihai Osz, E- 
roftei Cioantă, Aurel An
drei participă la consolida
rea rampei puțului Centru 
și tot ei vor participa la 
unele reparații de la puțul 
nr. 12“. Mineri din abata-

de cărbune a sectoarelor aproape neîntreruptă a ins- 
IV și V, adică mai bine de talațiilor.
jumătate din producția mi-jumătate din producția mi- Cu Dumitru Timpău, 
nei. Pentru introducerea in maistru, am stat de vorbă 
colivie a vagonetelorgoale despre acești oameni in

și pline, pentru evacuarea 'tr-o zi de duminică. ~ 
lor, pentru a fi transporta
te în subteran și la ziuă, 
în rampa pufului, la ambe
le orizonturi sînt instalate 
și funcționează ,• un însem
nat număr de mecanisme 
și utilaje.

întreținerea și repararea, 
menținerea in stare opti
mă de funcționare a aces
tor utilaje, ca și a instala
țiilor similare de la puțu
rile nr. 12 ,„Ștefan", Est, a 
celor - din planurile înclina
te din' subteran este încre
dințată unui grup de 25 de 
lăcătuși, cunoscuți ca „for- schimburi, au fost modifi- 
mația de puțuri". O subli- cate cele două poduri bas- 
niere : munca acestor oa- culante‘de la ieșirea „pli-

• „Toți 
sînt azi la datorie. La pu
țul Centru, Un grup de lă- . . ... ...... .
câtuși — Alexandru Hoțea, jele Lupeniului sînt puter

nic. agrenați în creșterea 
extracțiilor zilnice la căr
bune pentru cocs. Pentru ca 
evacuarea cărbunelui să se 
desfășoare fără stagnări,, se 
află la datorie acești oa
meni harnici; al căror pro
gram de lucru se desfășoa
ră adesea pe schimburi 
lungile sau timp de 
multe schimburi. O fat 
sentimentul datoriei, 
conștiinței muncitorești. ,■

Viorel Mocanu, Dumitru 
Radu, Alexandru- Simon, 
loan lanoși, împreună cu 
șefii de echipă Gheorghe 
Asprffju, Franeisc Donalth, 
Eugen Fulga — se află la 
orizontul 400, unde schim
ba motorul și un lanț „gal“ 
ale instalației care introdu
ce vagonetele in colivie. La 
orizontul 650; unde o parte 
din lăcătuși lucrează deja 
fără întrerupere de două

pre- 
mai 
din 

al

i

Gheorghe BOȚEA

fie trași ta râșpun- 
toată fermitatea în 
exigenței rnuncito- 
intransigenței co-

merită 
beneficieze, 
ridice la 
nivel etic

Avram MICA

Pentru recuperarea restanțelor
(Urmare din pag 1)

prevederile de plan pe a- 
ceastă lună, iar, pe de alta, 
eforturile trebuie călăuzite 
și spre recuperarea restan
țelor înregistrate in ' primul 
trimestru.

lată de ce se impun ac
țiuni ferme, energice, a- 
plicate măsuri hotărite care 
sq. conducă la redresarea 
activității de extracție a căr' 
bunelui și nu discuții și ana
lize care să creeze impre
sia unor preocupări intense, 
dar a căror materializare să 
nu aibă eficiența dorită ț: 
să ^fujească doar drept jus? 
tificări pentru viitoarele ne- 
realizări.

Reamintim și de această 
dată că majoritatea cadre
lor din conducerile mine
lor încă din ultima parte a 
anului trecut și-au manifes
tat optimismul față de posi
bilitățile de realizare inte
grala a prevederilor de plan

ale acestui an, că aceste 
posibilități au fost analizate 
in adunările .geneiaie ale 
reprezentanților oamenilor 
muncii la fiecare inlreprin- 
deie minieră și că pe baza 
propunerilor formulate s-au 
aplicat planuri de măsuri 
concrete cu termene și res
ponsabilități, că cifrele de 
plan au fost discutate și a- 

, probate, că in adunările 
-grupelor sindicale s-au ri

dicat probleme, legate de 
bunul mers al producției și 
că s-a promis realizarea lor. 
Prin urmare nu de discuții, 
analize și planuri de ma- 
suri se duce lipsă. Se im- 
pun acțiuni concrete, ho 
tărite pentru îndeplinirea lor 

' punct cu punct la termenele 
planificate, iar cei ■ care nu 
se înscriu în disciplina ' de 
plan sa
dere cu 
lumina 
rești, a 
m liniște.

Tradiție 
reconfirmată
Pentru a opta o«£\i con

secutiv, elevii Școlii gene
rale nr. 5 din Petrila, mem
bri ai cercului „Prietenii 
pompierilor", s-au clasat pe 
primul loc in cadrul fa
zei municipale a întrecerii 
teoretice și aplicative. A- 
nul trecut, în faza jude
țeană desfășurată la llia, 
aceeași formație, pregătită ț 

înv. Simion Rogobete, 
■lasat pe locul Jl. Faza 
țeană a întrecerii mi- 

■ pompieri se va desfă
șura anul acesta în. toam
nă, cînd elevii din Petri-? 
la . vor să ridice ștacheta 
măeîțriei pe locul L Spre 
arrest obiectiv își îndreaptă 
hdțărîreâ. atît harnicul a- 
nimator al formației cit și 
cei mai buni componenți aj 
ei .- lordache Melania, Brin- 

dușa Cristian, Bocănici Cris-
i tină. Pîrvuleseti Decebal, - 
I Siîto Gheorghe. (T.DiB.)

MU...........................  MMM ................................ ..............................................MM.MO».

I /-(Urmare din pag. 1)
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In centrul civic al e- 
rașului Vulcan, aceste 
imagini au devenit deja 
familiare. Lingi noul ci* 
nematoșțăf „Luceafărul" 
se înalță un 'nou bloc 
turn.-Lucrările sînt in
tr-un stadiu avansat.

(Urmare din pag- T)

ganizeze o selecție în ve
derea unor formații de 
dans (tematic șt modei u)

N-anî întîlnit niii un 
reprezerjtout al organizați
ilor; U.'J’.f'. Eforțul ele a 
diversihta stru< tura dis
cotecilor,' de a ieși din 
Stereotipia distractivă prin 
inițierea unor acțiuni este 
făcut Iară prea multă 
pbnvingerew. .
„BUNA SEARA" LA... PEREȚI

La. .salutul, nostru de 
sîmbătă seara nu ne-a 
răspuns nici un, tînăr în 
sălile disco ale orașului 
Vulcan La clubul tinere
tului erau prezerrți (la o- 
ra 18,30) doar directorul 
Petru Drăghici. Cei întîl- 
niți la clubul sindicatelor 
ne-au asigurai că de fapt 
nu se ține discoteca pen
tru tineret decit dumini
că seara. Reveniți, de da
ta aceasta duminică sea
ra, iu sala disco a clu
bului din localitate, ne-a 
intîmpinat.. administra
toarea care asigura intra
rea și încasările. In sală, 
circa T80 de tineri, fum 
mult, aproape întuneric, 
deși erau geamuri multe 
și afară ziuă. Prezentato
rii de muzică disco, A- 
lexandru Bizadea, sudor la 
1 M, Paroșeni. și Emil 
Pop, electrician la aceeași 
mină, prezentau melodiile

cerute de tineri. Am Vor
bit cu tinerii Gheorghe 
Moraru, muncitor la mina 
Vulcan, și cu Parasehiva' 
Nagy. „Ce ne atrage ?. Mu. 
zică. Dar unde să . mer
gem?!” ’’’L" v:';

La discoteca de la clu
bul tineretului o atmosfe
ră .mai primitoare, sala 
spațioasă,' ordine, disci
plină .In mijlocul tinere-

se prea ține discotecă. De 
obicei mergem la iscroni 
sau' Petroșani. Este mai 
frumos 1”. '■ .

NUMAI DIRECTORUL 
CLUBULUI IN MIJLOCUL 

TINERLOR
La ora cînd ani ajuns la 

J.upeni acțiunea „discote
ca" părea pc terminate. 
Semn că' la intrare nici

OASPEȚI
Al DISCOTECILOR

dită și excelent organizată 
pentru a cărei bună des
fășurare îi felicităm . pe 
Veronica Decebal, secreta
ra organizației U.Ț.C. V 
cuărț.'și secretar cii pro
paganda la comitetul oră
șenesc U.T.C., Dumitru 
Cojocarii, secretarul co
mitetului U.T.C., I.M. T.T- 
ricani și Vasile lovu, di
rectorul Clubului tinere- ’ 
tului Urieani — pe care 
i-am găsit în tnijloeul ti
nerilor, veniți în număr 
mare. La buna desfășura
re a acțiunii

b.D.U.S., comisiile de fe
mei, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, plan
tări masive s-au realizat 
în cartierul Aeroport, pe 
străzile Saturn, Venus, Iii 
dependenței și Păcii.
• Un număr de 700 po

mi fructiferi — meri, peri, 
pruni, cireși au fost plan- 
tatiz pe porțiunile^ de te
ren viiran ce împrejmu- 
iesc depozitul de materia
le, precum și, în alte zo
ne din incinta minei Băr- 
bătem. '
• Patrimoniul pomicoi

Si comunei Bănîța s-a îm
bogățit prin plantarea în 
această primăvară ă pes
te 1 500 de m -e r i, 
peri, pruni, 'Cireși, vișini ’ 
si nucă. A fost sporită și - 
zestrea tae Țrumos a eomu- 
nei. Îndeosebi hi centrul . 
Baniței aa fast1 plantați 
200 arbori ornamentali și 
300 de trandafiri,'
• - Personalul- serei de 

flori a E.G.C.L. Petroșani 
pregătește pentru urmă
toarea etapă de pteftțare 
60 000 fire de buimxrȘori, 
nu-mă-uita; garoafe ttir- 
cești, margarete, ^hortensii 
și alte specii. ’’

pozarea Conductelor pe
străzile l.B. Deleanu

ViieatTEL

tului era directorul clu- 
. bului Petru Drăghici. Și 
aici prezentatorii Remus 
Bor și Mircea Rasa, pri
mul de la S.S.H.' Vulcan 
și celălalt de la- I.C. Vui- 
ean. iși prezentau melodi
ile. .

SIMBATA NU SE 
HtEA ȚINE-

La clubul din Aninoa- 
sa. administratoarea lăca
șului de cultură ne-a spus 
că „Azi nu este discotecă. 
Știți, directorul se ocupă 
de această acțiune, căci 
U.T.C.-ul nu prea ne aju
tă...” Doi tineri, întîlniți 
la ieșirea din bibliotecă, 

i: (Stelian Tuturuz și Vasile 
Rusu — lăcătuși Ta I.M. 
Aninoasa) ne-au spus : 
„.Sîmbătă, de regulă, nu

nu se mai x sisene.
Muzica stridentă și faptul 

. că din prezentarea melodi
ilor (de către cei doi disc- 
jokey Hans lusan și Ion Ni
colae'- — strungari :a 
S-S.H Vulcan) nu se înțe
lege nimic — este datorat 
faptului ca ■ stâțiți eslc 
bună. Păcat :' A lipsit cu 
desâvîrsire în-dreujarea 
UT.C. De «- ? -
CÎND EXISTA PREOCUPARE
- SEARA DISTRACTIVA 

ESTE

La Casa
Urieani, o 
cută : sala

PLĂCUTĂ

tineretului din 
surpriză plă- 
frumos împo

dobită și aranjată, găzdu
iește în organizarea ute- 
eiștilor de la secția de 

preparare a euarțului 
„Carnavalul vacanței". O 
acțiune reușită, bine gîn-

•n- plină perîoaâă de for
mare "și educație, 
pe deplin să 
trebuie să se 
cel mai înalt
șl estetic. îndrumătorii 
culturali și secretarii 
U.T.C. au obligația politi
că 
ta 
de

și morală de a se achi- 
cu simț de răspundere 
această sarcină.

Bsrxța *s fese desȘ&eartie 
■peș£ru ■ 'ai'to-. agriksie îe- 
nrt'.iaî tu -a suprafață se 
peste 3 nectare Sap-afa- 
țat toCLă case va fi dese- 
'irSȚaK'feic#. ii'fe țr- x-iZSniX '* «Ir—

"â este de 3 .hectare.
• PENTRU ÎMBUNA

TA!1REA APROVIZIO
NĂRII CU APA. In vede
rea îmbunătățirii aprovi
zionării cu apă a centru
lui vechi ăl orașului Pe
troșani, respectiv a car
tierelor situate la nord de 
străzile Vilelor și Slăti- 
nioara, pînă în Piața Vic
toriei, în antrepriza 
I.G.G.L. se realizează am
ple lucrări. La tronsonul 
de conductă de pe strada 
Republicii se execută ul
timele lucrări. Continuă

■jgiBrsatTH.'ii 
rare -se tot dspfa&a Șke- I 
*3âȘg' și z-n-ir- - -a fa Ba- ' 
rs respectiv. Pui. tl.B.j I
• GUSTUL PENTRU I 

FRUMOS ȘI UTIL a iu- | 
demna* tinerii din orga- I 
nizațîa V.T.C. a atelieru
lui eieetrit- al minei Vul
can să realizeze descon- ~ 
gestionarea atelierului de J- 
motoareie aduse pentru 
rebobinare. In cadrul ace- l 
leiași acțiuni ei au trecut | 
la înfrumusețarea zonei , 
din preajma puțului „7 1
Noiembrie". S-au eviden
țiat tinerii Dumitru Ma
xim, Florian Oaidă, La- 
dislau Zercul^ "Vasile To- 
descu, Cristian Bogorschi 
și alții. .

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA



MARTI, 13 APRILIE 1982
?...

3

Fotbal, divizia A

Cursa cu... handicap s-a încheiat 
înainte de final

REZULTATE ■ CLASAMENTE

Minutul 20. Defensit’a Jiu
lui se clatină din nop, de 
pe aripa dreaptă Nica cen
trează la „firul- ierbii"; 
Jurcă fentează și Ignat reia 
din cădere în plasă : 2—0 
pentru argeșeni ; se părea 
că Dobrin îi lăsase pe an
trenorii noștri cu ochii pi
roniți in direcția opusă ta
belei de .marcaj, spre cire
șii înfloriți de lingă Monu
mentul eroilor. In Trivale, 
galeria saluta zgomotos 
pofta de joc și viteza com
binațiilor menite a-1 pune 
în poziție de șut pe Radu 
II. E drept, cînd scorul e- 
ra alb, oaspeții iși mani
festaseră deschis intențiile, 
lansat de Dina, Șumulans- 
chi a lobat balonul peste 
Ariciu, dar, apoi, și peste 
trap jrsalâ (9). După șu- ___ , ........... ,............. .......
tul'ihiprecis ai lui Sălăgean, lăgean, în cursa pentru e- 
care pune în valoare 
schema de contracarare a 
jocului la ofsaid — cursă a 
fundașului Vinătoru, piteș- 
țenii au deschis scorul, din

• acțiunea ofensivă desfășura
tă in zona lui P. Grigore, 
care are destule momente 
de ieșire 'din joc, a rezul- 

ț lat o centrare, pe care Ra
du II, scăpat de sub supra
vegherea lui Neagu, a relu
at-o sub transversală (11). 
Așadar, la 2—0 se punea 
doar problema scorului flu
viu...

Treziți la realitate, ju
cătorii Jiului au ripostat , 
cu multă ambiție, din nou 
shema de lansare a lui Vî-

. nătoru i-a prins pe picior 
(greșit pe fundașii adverși, 
Ignat a respins. defectuos 

A" pînă la Dina, care a înscris

cupreluare, balonul lovit 
sețe a întîlnit vinciul drept, 

lăsîndu-l pe Ariciu, în postu. 
ră de spectator (24), Ar
geșenii au acuzat lovitura, 
combinațiile lor ofensive 
au pălit, șuturile au ocolit 
buturile, doar Bărbulesctf 
s-a dovedit precis, în tra
iectoria loviturii sale libere 
s-a interpus zidul trainic 
al adversarilor (30). Altă 
dată (36), la șutul lui Chi- 
vescu s-a opus... Radu II,

F.C. Argeș «Jiul
3-2 (2-1)

dar sfirșitul primei reprize 
a relansat pe fotbaliștii' din 
Vale, prin impetuosul Să-

gaîare.
La reluare, Dobrin a a- 

vut inspirația să joace doar 
„cartea" înaintării, a re
împrospătat prima. linie, 
prin Băluță și Turcu, extrem 
me de meserie, cu cen.- 
trari clasice. Baloanele î- 
nalte au dat prilej de afir
mare lui Neagu și Rusu, pe 
contraatac Vinătoru a pro
dus destulă îngrijorare în 
careul lui Ariciu, dar golul 
egalizator a pornit de la o 
fază aparent banală — Lăs
coni a tranșat în favoarea 
sa duelul cu masivul Gîrs- 
tea, a pasat Iul Șumulans- 

' chi, care l-a intuit pe căpi
tanul echipei sale Intr-o 
cursă spre careul mare, O 
centrare la întîlnlre, apoi 
„capul" lui Sălăgean ă 

c____ _______ „______ sancționat ieșirea tardivă i
un gol de kinogramă ; fără ultimului ppărătaj! adyersi

Consternare în tribune, 2—2 
pe tabela de marcaj (64).

Care a fost epilogul par
tidei 7 Firesc, deși trist 
pentru noi. Jihl n-a știut 
să-și apere punctul cucerit 
cu atîtea eforturi. Defensi
va a fost copleșită de ad
versarii năpustiți supranu- 
meric, în consecință a res
pins la întîmplare centră
rile adverse, dublajul a 
funcționat defectuos în cî- 
teva rinduri, „sufocați", mij
locașii și-au lăsat adversa
rii în voie, ba chiar n-au 
reușit să bareze căile lor 
de șut. Cel care a înțeles 
să depășească apărarea Jiu
lui nu prin driblinguri inu
tile, ci prin șuturi de la 
distanță a fost lucidul fun
daș Bărbulescu, o dată ba- 
lonul a atins transversala 
(71), trei minute mai tîrziu, 
„ghiuleaua" lui, de la peste 
20 m, s-a strecurat prin a- 
glomerația din careu, atin- 
gînd plasa în dreapta lui 
Cavai. Schimbările produse 
în tabăra Jiului, în urma 
accidentării lui Lăsconi și 
invocînd necesitatea sporirii 
forței de atac, adică intro
ducerea lui Giuchici și Fră- 
țilă n-au avut efectul scon
tat. Și astfel s-a încheiat 
partidă de mare luptă, di
namică, palpitantă, eumuL 
te momente de suspance, 
dar cu un sfîrșit nefericii 
pentru oaspeți, care trăiesO 
(pentru a cita oară ?) ama
ra învățătură a neapărării 
ța_nselor pînă la fluierul fi- 
ML

J«n VULPE

fotbal, divizia

Astenie de primăvară pe 
stadionul din Lupeni, du
minică. Soare, cald, spec
tatori puțini. Astenie și in 
jocul echipei „Minerul", 
Primul șut pe poarta a ve
nit abia în min. 18 (Bur
chel). Pase greșite, joc lip
sii de concepție.Atacan
tul central, ion Jenică, lo
vește (pentru prima dala, 
în acest meci) mingea, în 

. min .2’4. O lovește, însă, bi- 
înscrie : 1—0. Se mai 

înfiorează jocul și, după 
două minute Cblceag (toar
te bun duminică) expedia
ză un șut-centrare și, ea la 
biliard, batonul . lovește 
transversala, apoi bară la
terală și,.. 2—0. De partea . 
cealaltă, oaspeții (fără spe
ranțe de a rămîne în divi
zia B) contraatacă periculos 
prin . Radu, darUxandru;
portarul minerilor, a avut . 
o zi bună.

După pauză, sfaturile, de 
1 la cabine s-au dovedit., uti- 

' le, „Minerul" și-a schimbat 
în bine evoluția. Au fost 
citeva ocazii bune (mine 50, 
Mușat trage în bar i, n2 — 
Ion Jenică driblează și pof- 
taiul. dar ratează incredi-

Vîne, vine primăvara...
bili). Al doilea gol al Iui Col. 
ceag (min. 66) a toșț la fel 
da frumos ca primul t du
pă o cursă excelentă ata
cantul gazdelor înscrie.,, 
printre picioarele portarului 
Nagel; 8—0. Meciul părea 
iiicah dar Ia mia. Zfi •

* Minerul Lupeni-
C.F.R. Cluj-Napoca

3.1 (2-Q)
centrare de pe dreapta și 
Radu (cel mai bun de la 
oaspeți) înscrie plasat: 3—1.

Ultimele 20 de minute se 
joacă la ambele porți, de 
la Minerul au avut situa
ții bune Stafie (care, l-a 
înlocuit pe Ion Jenică), Col- 
ceag, Burchel și din nou 
Stafie, iar de la clujeni Țe- 
gean (vechi divizionar A) 
și Radu. Minutul 90 a con
semnat 3—1 pe frumoasa 
tabelă de marcaj. Această 
victorie ridică în clasament' 
pe „Minerul" Lupeni și o 
scutește (oarecum) de gîn-

duri negre. Am simțit a» 
ceasta șpre sfirșjtul partidei 
<xind galeria a Început să 
cin te... a primăvară., Dar, 
pentru a nu ajunge în a- 
eeastă situație, trebuia fă‘- 
eut totul în.„ toamnă. E 
bine că a învins Minerul, 
• bine că vine primăvara, 
dar în prestația m mai sint, 
încă, multe lacune. Ne per
mitem să avansăm citeva 
șugestii tehnicienilor echi
pei t 1) Linia de mijloc 
nu-și cunoaște sarcina ; 2) 
Voicu evoluează slab in 
angrenajul echipei; 3) Nu 
sînt jucați la valoarea lor, 
la demarajul rapid și 
samențul lor inspirat, 
ceag și Burchel.

pla- 
Col-

Bujor M1RCESCU

B r e v i a r
■ ■ 'IAC DUAL. Divizia B. 
Strungul Arad — Utilaj ul- 
Stiinta 18—15 (9—6).

■ RUGBY. Cupa . F.R.R. 
Știința Petroșani — Univer
sitatea Timișoara 16—7. Di
vizia B : Minerul Lupeni ■— 
Eleetrotimi.ș 0—4 (joc nedis- 

.___ . putât din cauza nerespeetă-
Minerul Deva ' rii programului).

'■ FOTBAL (tineret) F.C. 
Argeș. — Jiul Petroșani 3—1,
Divizia C : Minerul Ani- 

iioasa •— C.F.R. Simeria 1—0;
Minerul Paroșeni — Mi
nerul Vulcan 2—2. Repu
blican de -juniori. Minerul 
Lupeni — Jiul Petroșani 
4—2. Județean i Minerul 
țiricani w-. LI...__
6—2; Constructorul Hune- g POPICK, Divizia A.

’’’ «. , T Eiectromureș Tg. Mureș —
Jiul Petrila. 5515 — 5002 
P-d. ' ■ ;

doâra ,—>• Parîngul I.onea 
0—0 ; Mecanica Oră știe «— 
Preparatorul Petrila 5—1; 
Metalul Crlșcior — C.F.R. 
Petroșani 1—0. s> S. BALOI

B

DIVIZIA A ■

C L A S A M E N T U l;.;
1. Dinamo 25 15 4 48-25 34
2. Univ. Craiova 25 15 3 i 7 ■ 52-18 33
3, Corvinui 25 13 6 6 54-29 32
4. F.C. Olt 25 13 4 35-23 30
5. Steaua 25 11 7 •vX 30-22 29
6. Sportul studențesc 25 8 10 7 25-28 26
7. F.C.M. Brașov 25 9 6 10 20-27 24
8. S.C. Bacău 25 8 8 9 30-37 24
9. C.S. Tirgoviște 25 10 4 11 24-33 24

10. F.C. Argeș 25 8 7 10 23-25 23
11. „U“ Cluj-Napoca 25 9 5 11 25-33 23
12. F.C. Constanța 25 7 9 9 27-35 23
13. Chimia Rm. Vîlcea 25 9 5 11 25-40 23
14. U.T. Arad 25 8 6 25-30 22
15. „Poli" Timișoara 25 8 6 11 26-32 22
16. Jiul 25 7 8 10 26-32 22
17. A.S.A. Tg. Mureș 25 9 2 14 ,32-39 20
18. Progresul Vulcan 25 5 6 14 23-42 16

PIVIZIA

M E N T LCIA SA U

f. F.G. Bihor 23 18 3 3 66-21
2. F.G. Bala Mare 23 12 5 6 44-18 29
3. Aurul Brad 23 13 2 8 32-22 28
4. Olimpia Satu Mare 23 11 4 8 31-22 26
3. C.I.L. Sighet 23 11 2 10 28-33 24
6. Someșul - 23 10 4 9 25-34 24
t. C.F.R. Timișoara 23 9 5 9 35-27 23
8. Rapid Arad 23 10 3 10 27-30 23
9. Strungul Arad 23 10 3 10 35-42 23

10. C.S.M. Dr. Tr. Sev. 23 10 2 11 31-31 22
H. Minerul Cavnio 23 9 3 11 37-32 21

.12. F.C.M. Reșița 23 7 6 10 40-32 20
13. înfrățirea Oradea 23 10 0 13 41-40 20
11. Minerul Lupeni >> 8 4 11 33-36 20
15. U.M, Timișoara 23 8 3 12 21-35 19
T# Daci* Orăștle 23 8 8 12 27-53 19
1J, SJJL Cluj-Napocs 28 5 5 12 25-44 17
18. Minerul I. Seini 23 6 5 12 19-45 17

Pleacă iarna, ghioceii 
înfloresc de sub zăpadă. 
Sus la munte, feeria 
albului de nea rămîne, 
jos la poale, o brîndușă 
a ieșit și ea să vadă 
cuhnile Parîngului, 
peste depărtări stăpîne. 
Dorm pădurile de brad, 
într-un somn de o vecie 
Pirtia de schi tresaltă 
de viață și veselie.
Aici sus, la mii de metri 
și mai aproape de soare 
La o seară de cabană, 
la un schi sub clar de lună 
Iubitorii muntelui 
sînt mereu în sărbătoare, 
Iși fac viața mai frumoasă 
mai plăcuta și mai bună.

Mircea BUJORESCU 
Foto : A. DULA

' REZULTATE TEHNICE
U.T. Arad — „U" Cluj- 

Napoca 2—0; Progresul 
Vulcan — Chimia Rm. Vîl- 
cea 0—1 ; F.C. Argeș — Jiul 
Petroșani 3—2 ; Dinamo — 
C.S. Tirgoviște 3—0; Univ, 
Craiova — 'Steaua 1—1 j 
A.S.A.Tg. Mureș — F.C. 
Olt 1—1 ; „Poli" Timisoa
ra—S.C. Bacăti 0—0; F.C.M. 
Brașov — Sportul studen
țesc 0—0 ; Corvinui Hune
doara—F.C. Constanța 5—0.

ETAPA VIITOARE 
(simbătă 17 aprilie).

‘ U.T. Arad — „Poli" Ti
mișoara ; C.S. Tirgoviște — 
Chimia Rm. Vîlcea ; F.C. 
Constanța — Jiul Petroșani; 
Universitatea Craiova —
F.C. Argeș ; F.C. Olt —
Corvinui Hunedoara ; „,U“ 

-Cluj-Napoea — A.S.A Tg.
Mureș; S.C. Bacău —
F.C.M. Brașov.

Duminică 18 aprilie
Dinamo — Steaua ; Pro

gresul — Sportul studen- 
țesc.

REZULTATE TEHNICE
Aurul Brăd — F.C. Baia 

Mare 1—0; C.I.L. Sighet — 
Minerul Ilba Seini 1—0 ; 
Minerul Cavnic — Dacia O- 
răștie 3—0 | Olimpia Satu 
Mare — Someșul Satu Ma
re 2—0 ; Minerul Lupeni — 
C.F.R. Cluj-Napoca 3—lj 

.Rapid Arad — Strungul A- 
rad 2—1 ; F.C. Bihor Ora
dea — înfrățirea Oradea 
3—1 ; C.F.R. Timișoara — 

U.M. Timișoara 0—0 ; C.S.M, 
Drobeta Tr. Severin —, •
F.C.M.-Reșița 3—1.

ETAPA VIITOARE
F.C.M. Reșița — Olimpia
Satu Mare ; Minerul Lupeni 
— Minerul Cavnic ; Mine
rul Ilba Seini — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin ; So
meșul Sătu3 Mare — F.C. 
Rihor Oradea ; Înfrățirea 

■ Oradea — Strungul Arad ; 
.U.M. Timișoara — Aurul 

Brad ;' Dacia Orastie — 
(',F.R. Timișoara i . J' .C. Ba- 

. ia Mare — C 1.1,. Sighet; lla- 
,pid Arad — C.F.R, Cluj-Na- 

. pdca. ' " ’ ■
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R.P.- CHINEZA j.
s

i teritoriul R.F.G.“
au participat circa 100060 
de persoane. Pe pancartele 
purtate de participanții 
miting se putea citit „Nici 
o rachetă pe teritoriul 
R.F.G.", „Opriți cursa înar
mărilor". Arhard Eppler, 

membru al conducerii Parti
dului Social-Democrat a a- 
rătat, în cuvîntarea rosti
tă la miting, Că marile miș
cări pentru pace nu mai 
pot fi acum ignorate, ele 
demonstrînd voința de pa- 

. ce a oamenilor din Europa.

Acțiuni in favoarea păcii
„Nici o rachfctă pe

BONN 12 (Agerpres). «— 
Peste o jumătate de milion 
de persoane din diferite o- 
rașe vest-germane au par
ticipat în ultimele zile la 

.marșuri și mitinguri pen
tru pace, în favoarea de
zarmării, împotriva am
plasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa. După 
cum -informează agenția 
U.P.I., cea mai mare de
monstrație a avut loc la 
Frankfurt pe Main, unde - 
"in Statele Unite sporește îngrijorarea în 
legătură cu planurile de desfășurare a unui 

război atomic
WASHINGTON 12 (A-

gerpres). — Intr-un inter
viu acordat rețelei de tele
viziune N.B.C., în cadrul 
programului „Intîlnire cu 
presa", fostul-ministru al 
apărării al S.U.A., Robert 
Mc Namara, a declarat că 
Statele Unite ar trebui să 
renunțe la doctrina strate
gică -a' tuaiă bazată pe „pri
ma. lovitură nucleară" și Să 
înceteze susținerea tezei 
privind posibilitatea unui 
război truelear în care s-ar 
putea, chipurile, să fie ob
ținută victoria. „Pe măsu
ră ce pe Pămînt se acumu
lează tot mai multe arme 

. nucleare, a arătat Mc Na-

mara, în Statele Unite spo
rește îngrijorarea în legă
tură cu planurile de des
fășurare a unui război a- 
tomic. Aceasta ar fi o ne
bunie, pentru că intr-un 
război nuclear nu poate 
exista un învingător. După 
părerea mea, a spus fostul 
ministru american al apă
rării, cea mai măre ame
nințare pentru S.U.A. o re
prezintă primejdia insăși a 
unui război nuclear. Noi 
trebuie sâ reducem acest 
risc și pentru aceasta , es
te nevoie de realizarea 
controlului asupra cursei 
înarmărilor".

Sporirea producției 
de oteluri aliate 

șl inoxidabile
BEIJING 12 (Agerpres).

— In cursul planului pe 
1981 — 1985, China proiec
tează sporirea producției 
de oțeluri aliate și inoxi
dabile, țara dispunînd de 
bogate rezerve de tungsten, 
molibden, vanadiu și alte 
metale necesare realizării 
de aliaje, Astfel, după cum 
informează agenția China 
Nouă, va începe producția 
de probă de oțeluri aliate 
necesare construirii de in
stalații de foraj marin.

La ora actuală., în zona 
platoului ..continental chi- 

' nez șe desfășoară ample 
| lucrări pentru prospectarea 
i de zăcăminte de țiței și 

gaze naturale. De aseme
nea, industria chineză poa
te livra în prezent oțeluri 
speciale destinate industriei 
aeronautice șî .pentru cons
trucția de aparate de pre
cizie.

In R.P. Chineză se reali- 
, zează peste 600 de tipuri 

de oțeluri aliate, precum și 
peste 100, de lipuri de oțe
luri slab aliate.

lAemenlb

Evoluția diferendului anglo-argenfiniân 
în problema Insulelor Malvine

BUENOS AIRES 12 (A- 
gerpres). — Intr-o declara-

LONDRA 12 (Agerpres).
— Secretarul de stat al ---- -
S.U.A., Alexander Haig, a ție făcută la Buenos Ai- 
prezentat luni primului 
ministru britanic, Marga- v 
ret Thatcher, rezultatele 
convorbirilor sale de la 
Buenos Aires cu liderii ar
gentinieni în privința cri
zei Insulelor Malvine (Fal
kland).

Intr-o declarățîe făcută 
, presei, Ilaig a precizat -ă 

este în posesia „cîtorva i- 
dei dezvoltate pe baza te- 
zoluției 502 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.".

Alexander Haig urmea
ză să plece din nou marți 
spre Buenos Aires.

res, ministrul argentinian 
. al relațiilor externe, Nica- 

nor Costa Mendez, a arătat 
că „negocierile pentru a se 
ajunge la o soluție pașni
că în conflictul cu Marea 
Britani? sînt dificile" — 
transmite agenția Prensa 
Latina. Ministrul a reite
rat, totodată, hotărirea gu- . 
vernului său de a purta 
negocieri „pînă la obține
rea .recunoașterii dreptu
rilor Argentinei' asupra 
Malvinelor" — precizează 
agpnția. .

s î
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FILME
_ PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Maria Mira
bel» ; Unirea; Povestea 
lui Buddy Holly. '

PETRILA : Ostaticii 
de lă Bella Vista, I-II.

LONE A : Vara speran
țelor.

ANINOASA: Asociatul.
VULCAN — Luceafă

rul : Stele de dimineață.
LUPENI — Cultural :

Părinți de duminică: 
Muncitoresc: Legătura 
de sînge I-II.

URICANI: Apus ia a- 
miază.

TV

11,00 Telex.
11,05

POTRIVIT EXFERȚILOR 
vest-germanl de la Oficiul 
federal ai Muncii din 
Nurnberg, șomajul va con
tinua sâ se agraveze în 
cursul acestui an, in R.F. 
Germania. Ei apreciază, 
astfel, că numărul mediu 
al șomerilor va fi, pe an
samblul anului, de 1.8 mi
lioane. urmind ea, în a-

TEL AVIV 12 (Agerpres).
— In cursul Milei de dumi
nică, o persoană înarmată, 
purtînd o uniformă milita
ră- israeliană, a pătruns pe 
esplanada din fața moscheie. 
lor Âl-Aqsa și Omar, din 
sectorul de est al Ierusali
mului, șl a deschis focul cu 
o armă automată împotri
va mulțimii. In urma aces
tui atac și a incidentelor 
care au urmat în zona celor 
două moschei după inter
venția forțelor de poliție 
israeliene, două' persoane 
au fost ucise, iar alte eîte- 

.. va zeci au fost rănite, din
tre care zece se află în 
stare gravă — a anunțai» 
postul de radio israelian, 
citat de agenția France- 
Presse. Agenția U.P.I., uti- 
lizînd cifre furnizate de 
spitale din Ierusalim, in
dică un număr de- peste o 
sută de răniți.

din Ierusalimul de est — drept un masacru și este 
informează agenția France 
Presse.

Intr-un comunicat publi
cat la Beirut, „Consiliul Su
prem pentru problemele 
patriei ocupate" — orga
nism emanînd din Comite
tul Executiv al O.E.P. —

exprimată indignarea față 
de făptui că forțele israe- 
liene au deschis focul în 
zona amintită împotriva 
populației arabe — infor
mează agențiile France 
Presse și U.P.I.

de protest. In cursul 
tervenției 
ne s-au 
în rîndul 
tiniene.

m- 
forțelor israelie- 

înregistrat răniți 
populației păleș-

numite momente, să depă
șească- două milioane.

INTR-UN DISCURS te
levizat, președintele Consi
liului de Miniștri al Ita
liei, Giovanni Spadolini, a 
formulat o serie de critici 
la adresa politicii valuta
re și financiare promova- ■ 
te de S.U.A. Sporirea arti
ficială a ratei dobînzilor de 
către S.U.A. se reflectă ne
gativ și asupra situației li
rei italiene — a declarat 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Sarcina cea mai 
importantă la ora actuală 
p reprezintă apărarea mo
nedei naționale, a subli
niat el. '

M ătineu
ța.'

___  Telex,.
16,05 Muzica
16,20 Desene

de vacan- |
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16,(10
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animate : 
„Povestiri din Pă
durea verde".

16,45 Clubul tineretului.
17,25 Contemporanii noș- 
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1001 de .seri. '‘';17,50 . . ... .___ t
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Telejurnal.
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faptele de muncă 

" ' ale țării. ;
20,30. Actualitatea econo
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20,50 Teatru TV : Inte

grala Shakespeare 
„Furtuna" (I).'
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22,20 Telejurnal,
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Situația creată după atacul 
terorist din sectorul de est 

al Ierusalimului
a cerut consiliilor., munici- TEL AVIV 12 (Agerpres). 
pale să continue suspenda- — Mar multe manifestații
rea activității lor și boicb- de protest aru avut , loc in
tarea administrației civile 
israeliene. Consiliul invită, 
de asemenea, organizațiile 
arabe, islamice și interna-, 
țibnale să adopte măsurile

Agresorul a fost' capturat 
de o unitate israeliană de 
intervenție.

★ t

BEIRUT 12 (Agerpres). — 
Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei a condam
nat acțiunea teroristă îm
potriva populației arabe

ce se impun.
.. * ■

TEL AVIV 12 (Agerpres). 
— intr-un comunicat al 
Consiliului Islamic Suprem 
din Ierusalim atacul tero
rist de ia moscheile Omar 
și At-Aqsa este calificat

sectorul de est ai Ierusali
mului și în alte cîteva orașe 
din Cisiordania, duminică, 
după atacul terorist pro- 

.dus în aceeași zi pe espla
nada din fața moscheieț'ir 
Omar și Al-A.țsa.

După cum transmite 
. genția France Presse,
Ierusalim și Ei Bireh, for
țele de poliție israeliene au 
intervenit folosind armele 
și grenade cu gaze lacrimo
gene pentru dispersarea, 
participanților, la acțiunile

a- 
la

TEL AVIV 12 (Agerpres).
— Locuitorii din Cisiorda
nia și Gaza au început luni 
o grevă general!) de șapte 
zile în semn de protest fa
ță de atentatul terorist pro
dus duminică în sectorul 
de est al Ierusalimului, în 
urma căruia doi palestinieni 
au fost uciși, și alți cîțiva 
zeci răniți, informează a- 
gențiile Reuter, A.l’. șl 
France Presse. Greva a fost 
declanșată la chemarea 
lansată de Consiliului Is
lamic Suprem din lerusa-

In toate localitățile din 
Cisiordania și Gaza școlile 
și magazinele sint închise, 

’ greva afectînd, de aseme
nea, sectoarele productive 
și transportul public. La 
rîndul lor, muncitorii pa
lestinieni care lucrează în 
Israel nu ș-au prezentat ia 
locurile de muncă, subli
niază- A.F.P.

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ : - 
tractoriști rutierîști sau conducători auto

cu drept de a conduce și tractoare
— electricieni auto
încadrările se fac prin transfer sau Ia cere

re, conform Legii nr. 12/1974 si Legii nr. 
57/1974. - • " J

Solicitanții se vor adresa la I.G.C.L. Petro
șani, strada Republicii nr. 31, compartiment per
sonal — imățămînt.

Mica publicitate

Combinatul de lianți 
și azbociment Tîrgu Jiu

încadrează imediat următoarele categorii 
muncitori

— strungari, categoria 1—6
— manevranți C.F.
— șefi de manevră C.F.
— acari C.F.
— electricieni bobinatori, pentru 

de putere mare
— frezori
— lăcătuși mecanici
— muncitori necalificați, pentru 

rampă-expediție-ciment, unde
zează o retribuție tarifară lunară de
1 900 lei.

Se asigură cazare Ia căminele de nefami- 
liști și masa contra cost Ia cantina combinatului.

Informații suplimentare la biroul P.I.R., te
lefon 929/12628, interior 212, 208.

motoare

45 lei/oră

atelierul 
se reali-

prestează pentru populație cit și pentru în ■ 
ireprinderi și instituții următoarele lucrări a- 
gricole:

Tarif/hectar lei
250

_ 250
375

15
81

— arături de primăvară
— araturi, de toamnă
— desțeleniri
— grapa l 

discuit ’
transport la locul lucrării 
și alte transporturi agricole

Solicitaiiții se vor adresa întreprinderii de
gospodărie comunală și locativă Petroșani, stra
da Republicii hr. 31, județul Hunedoara

■i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Găină 
Măria, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar •r~“»lă. 
(545) ’'7,;

PIERDUT legitimație de 
■ serviciu pe numele Roșule- 
țe Constantin, eliberată de 
I.M. Păroșeni. O declar nu
lă. (547)

VIND urgent casă cu 
grădină. Informații Biblio
teca Liceului . . industrial 
Vulcan. (546)

SCHIMB apartament do
uă camere confort A. cu 
apartament-' trei s’ău patru 
camere, zona Carpați. Her
mes, sau Piață. Informații 
Petroșan i strada Republi
cii 107, ap. 9. (5 11)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiicele, ginerii și nepoatele amintesc, celor 
care l-au cunoscut, că se împlinesc doi ani de la dis
pariția celui care a fost

' UNTARU MARIN
■li vom păstia o veșnică amintire. (544)

SORA - umnaiul nepotul anunță eu adîncă durere 
implințrca unui an de la dispariția prematură a 
scumpei lor surori, cumnate și măjusă

INV. MARIA AVRAMESCL (43 ani), 
im Deva,'"'; ,Ț y'

li vom păstra rieștearsă amintirea.

FAMILIA.Dr. Bănacu, copleșită de durere și în- 
tiistare, este alături de familia îndoliată prin pier
derea celei care a fost buna noastră prietenă

GIUCLEA EROTE1A

FAMILIILE Bacu și Comăneseu sînt alături de fa- 
triilia ing. Giuclea la încercarea grea pricinuită de- 
pierderea celei, care a fost

GIUCLEA EROTE1A

REDACțiA Șl AOMiNiSIRAțIA t Peticjoni, sti Nicoîoe Săicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretaiiot), « 16 63 ; «24 ia (secții) llFARUl : bpogelio Pehsjsnl, sti N 8oicescu - 2.


