
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită de stat 

în Grecia,
X

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii' Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu vor efectua, la invitația președin
telui Republicii Elene, 'Constantin Karamanlis, 
vizită de stat in Grecia, in perioada 4—7
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patru

Colectivul sectorului I 
de la I. M. Vulcan rapor
tează în întîmpinarea săr
bătorii Zilei Muncii înde
plinirea sarcinilor de plan 
pe primele patru luni ale 
anului cu cinci zile mai 
devreme. Datorită bunei 
organizări a muncii pe 
schimburi, asigurării a- 
provizionării brigăzilor și 
sporirii randamentelor în 
abataje, acest harnic co
lectiv a raportat extrage
rea a 11 200 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan, din care 1 200 tone 
au fost realizate numai 
în luna aprilie. Minerii 
care au avut cea mai im
portantă contribuție la 
realizarea acestei produc
ții suplimentare de căr
bune sînt cei din brigă
zile condusei de Mihai 
Neștian, Ștefan Gantz și 
Mihai Dudescu. (V. Ș.) fCoriilnuare tn mm s ’ a

multe tone

lai si... cine
-. ■*':■■■ ■ ■ ■■ •

de cărbune
X

La mina. Uricani, care 
își realizează sarcinile la 
producția de cărbune, și
situația' folosirii zestrei 
tehnice este mai bună de- 
cît la alte întreprinderi 
miniere. Cu țoale acestea, 
din cele 6 complexe', la a- 
ceastă oră nu produce de- 
cît... unul. Alte trei’ com
plexe sînt reparate sau în 
reparații,, urmînd să fie 
redistribuite. Cauzal, de 
ce nu produc cele cinci, 
complexe, de la mina Uri
cani ? De ce, pe zi ce tre
ce, scade nivelul produc
țiilor extrase la acehstă. 
mină ?

Un complex de mare ca
pacitate este în mutare și 
conform programului de 
demontare, transport și 
m altare, va produce abia 
incepînd cu 15 iulie 1982. 
Un altul este dat dispo
nibil, datorită neadaptării 
parametrilor constructivi ai 
utilajului la condițiile ac
tuale de zăcămînt. Privită 
mal în amănunt, situația 
folosirii acestui utilaj nu 
e deloc satisfăcătoare. El 
a produs, e . adevărat, 
115000 de tone in perioa
da februarie 1979 — mar
tie 1980 dar de atunci a 
fost . ținut ca... mostră în 
incinta minei. Numai dup/i 
un an ■ și jumătate (adresa 
14 875 din 23 octombrie 
1981; a fost dat disponi
bil. Deci, de doi»' im nu 
produce nimic șl numai 
după ar an și jumătate ne

ci,V ic te; i-- ii ciiccX
Colectivului minei Lupeni i s-au decernat

Drapelul șî diploma 
de întreprindere 

evidențiată pe ramură 
pentru locul II obținut în 

întrecerea socialistă pe anul 1981
Un emoționant moment festiv a avut loc ieri, la 

mina Lupeni, prilejuit de decernarea prestigiosului! 
colectiv a Drapelului și diplomei de întreprindere 
evidențiată pe ramură pentru locul II obținut în 
întrecerea socialistă desfășurată în anul 1981. Cele 
două distincții constituie o prețuire a eforturilor de 
acțiune și gîndire tehnică, a inițiativelor șt străda
niilor pentru creșterea continuă a producției de 
cărbune.

în principal, realizările prin care I. M. Lupeni 
s-a datașât față de celelalte colective miniere, situ-, 
îndu-se pe locul II, după I. M. Bărbăteni, sînt cu
noscute. Reamintim totuși, că Ieste vorba despre de
pășirea producției fizice cu 30 mii tone de cărbune 
și a valorii producției nete cu 60 milioane lei, a 
productivității muncii în abataje cu 589 kg/post. în

■ Ion MUSTAȚĂ

dăm seama că nu mai 
nevoie de el ? Aceeași si
tuație și cu complexele de 
abataj nr. 2 și 3 care, 
septembrie 1980 nu produc 
nimic, dar, ce pare 
curios, ește că nici n-au
fost reparate. Abia în tri
mestrul II al acestui an și, 
respectiv, trimestrul IV, 
sînt prevăzute a fi repa
rate și date disponibile. 
N-au fost ținute prea mult 
„pe tușă"* aceste valori 
materiale ?

. Mai delicată (dar nu im
posibil de rezolvat) pare 
situația complexului nr. 5, 
care a funcționat pînâ la 
epuizarea rezervei de căr
bune aferentă panoului 7. 
La sfjrșitul anului trecut 
a fost evacuat la suprafață 
pentru; reparații, urmînd să 
producă din nou în trimes
trul IV al acestui an. Re
parațiile înaintează greu 
datorită unor probleme 
(devenite PROBLEMA NR. 
1 la nivelul întregii Văi a 
Jiului) legate de partea 
hidraulică. Tovarășul ing. 
Ioan Besserman, directorul 
tehnic al minei, ■ cu care 
am discutat despre folosi
rea utilajelor la Uricani, 
iși exprima speranță unei 
colaborări
S S. H. Vulcan, pentru re
zolvarea problemleor

fructuoase

Mircea BUJORESCU

■‘C'crnliiiiia' e tn pag. a 2-a;
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La realizarea ansam
blului de 322 locuințe 
din Vulcan își aduc con
tribuția niai multe șan
tiere de construcții și,a- 

1 nume T. C. Ind. Cluj- 1 Napoca, I. M. C. Bîrcea 
și T.CJI. De turnarea 
fundațiilor, montarea e- I levațlilor și . de finisajul I interior (de ce numai in- I terior ?) se ocupă T.C. Ind.
Cluj -N apoca.' Realizarea
Structurii de rezistență I revine 1. M. C. Bîrcea,
iar T.C.11. trebuie să e- I xecute sistematizarea -'pe 
verticală. Prin urmare, I toate cele trei . șantiere 
ar trebui să colaboreze 
astfel Incit blocurile pe 

Icare le construiesc să o- 
fere toate condițiile de 

(confort locatarilor care le 
vor ocupa. întrucît șan-

I tierul cuprinde un număr 
I mare de blocuri ne vom 
| opri în cele ee‘ urmează

Brigadierul Gheorghe 
Drănău, alături de cîți- 
va ortaci din cadrul 
sectorului I de la I. M. 
Uricani, la un obișnuit 
dialog mineresc după ie 
șirea din șut.

Ieri> la Lupeni s-a deschis
SÂPTĂMÎNA „FLORI DE MAI"

leri, la Lupeni, s-a des
chis o Săptămînă a mani
festărilor politico-ideolo
gice și cultural-artistice, 
care se desfășoară sub 
genericul „Flori de mai", 
organizată de Consiliul o- 
rășenesc. de educație po
litică și cultură socialistă. 
Această originală inițiati
vă — care se înscrie în 
sfera acțiunilor care au 
loc în actuala ediție a 
Festivalului național al 
muncii și creației „Cînța- 
rea. României" ■— de mare 
valoare în stimularea și 
coordonarea vieții educa-

doar ,1a. 6. din el >, la cele 
care au fost predate be
neficiarului sau la care 
șantierele fac ■ presiuni 
către beneficiar să le 
preia în stadiul în care 
se găsesc.

Blocurile 37 și 39 a cite 
20 apartamente fiecare.

Raid-anchetă
au fost predate benefici
arului, iar ' acesta le-a 
predat locatarilor : . care 
s-au și mutat în ele. La 
aceste blocuri începuse 
T. C. Ind. să execute și 
lucrările de finisări exte
rioare, t dar datorită con
dițiilor neprielnice din 
timpul iernii aceste lu
crări au fost oprite. Cum 
era de așteptat aceste lu
crări trebuiau reluate o-
dată cu sosirea primăve-

peni, s-a deschis printr-o 
entuziastă și emoționantă 
intilnire a tinerilor cu 
tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
întîlnirea, desfășurată în- 
tr-o atmosferă deosebit 
de însuflețită, este inte
grată tn amplele acțiuni 
educative ale tineretului, 
prilejuite de aniversarea 
a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Co
munist din România. In 
cadrul inlV.tii.-ii, care a 
ăvut loc sub genericul 

mîndrie 

rii,■ dar d'n motive nești
ute încă de n <>ie’i i se tă
răgănează reluarea lor. 
Blocul 55 eu 52 de ap.fr- 
tynente si blocul 51 cu 
20, da apartamente susțin 
reprezentanții T. C. Ind, 
prin șeful de Iot, ing. Oc
tavian Timbuș, sînt gala

pentru a fi preluate de 
către beneficiar, dar a- 
cesta refuză să le preia 
din cauză că T.C.H. nu a 
executat lucrările de sis
tematizare pe verticală și 
lucrările de folosință ge-' 
nerală, dar nici finisajul 
exterior nu a fost execu
tat' La blocul 52 cu 30 
de apartamente I. M. C. 
Bîrcea a terminat struc
tura de rezistență și l-a 
predat la T. C. Ind. Cluj-

V
I

din Lupeni in \

pentru muncă,

și tineri din întreprinde
rile miniere au informat 
despre principatele, succe
se obținute în activitatea 
lor, desfășurată pe co
ordonatele educației prin 
muncă și
mijloc de implicare a ti
neretului 
întreaga viață economică, 
socială și edilitar-gospo- 1 
dărească. Invitatul tineri
lor din Lupeni, tovarășul 
Viorel Faur, a evocat mo
mente din bogata istorie 
de muncă și luptă a Uni
unii Tinerelului Comunist, 
exprimînd datoria patrio
tică, mpral-revoluționară . 
a tineretului de a fi pre- ț 
zent, cu spirit înnoitor, în 
marea operă de edificare 
a societății socialiste mul-

...............
lă Săptămîna manifestări- ' 
lor politico-ideologice și t 
cultural-artistice din Lu- | 
peni s-a încheiat cu un | 
spectacol susținut de An- 
samblul artistic orășenesc i 
al pionierilor și uteciști- .

i 

l

V
t •V 
w

tilațeral , dezvoltate 
pămîntul României.

Manifestarea inaugura

I
I
I 
I
I

finisează bhicul?
Napoca pentru executarea 
izolației .și a. finisării i-n- 
terioare — deci... tot nu
mai interiorul contează. 
Blocul 49 are 52 de apar
tamente în patru scări. 
Are executat finisajul inr 
interior: în scara IV pe 
care a executat-o 
T, C. Ind. și I.M.C., iar 
în scările I, II și III de
care se ocupă T.C.H., se I 
lucrează la izolația inte
rioară. Toate aceste blo
curi sînt intr-adevăr lo
cuibile (dacă avem în ve
dere numai aspectul in
terior), dar aceste șanti
ere trebuie să colaboreze 
între ele, astfel îneît toa
te lucrările să se execute 
în paralel căci altfel a- 
pare un întreg lanț al I 
slăbiciunilor și cele trei I 
șantiere încep să și pase-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pentru fiecare tonă de cărbune extrasă — 1 kWh energie economisit

Măsuri ferme pentru reducerea consumurilor
In trimestrul I la 1. M. 

Bărbăteni a fost obținut 
un bilanț eficient la cafe 
a contribuit economisi
rea a 1533 000 kWh e- 
nergie electrică. Consem- 
nind faptul că, cu un 
kWh energie electrică se 
pot obține 10 kg pîine 
sau 1,5 mp țestăuri fine 
sau 25 kg fontă sau 10 
kg ciment, se poate reda 
mai veridic imaginea 
efort-eficiență, realizat 
de colectivul de oameni 
ai muncii de la mina 
Bărbăteni. „Cele 10 mă
suri stabilite de compar
timentul de resort, — ne 
relata inginerul șef elec
tromecanic al minei, Mar
cel Tomoiu — au fost ur
mărite și aplicate cu fer
mitate. Nominalizată prin 
dispoziție a fost tovară
șa sing. Viorica Gavrilă 
care ne alarmează pur și 
simplu atunci cînd se 
depășesc unele termene 
de înfăptuire a măsuri
lor. S-a cerut preocupare 
susținută din partea per
sonalului electromecanic 
de la sectoare pentru a 

| schimba optica asupra 
consumului de energie.
Atenția colectivului a 
fost concentrată pe redu
cerea consumurilor de c- 
nergie. Acționînd expres 
asupra marilor consuma
tori, pe încadrarea in pu
terile stabilite pentru o

rele de vîrf, cit și pentru 
eliminarea mersului în 
gol al utilajelor s-a reu
șit realizarea unor eco
nomii lunare sporite. 
Bunăoară, în luna ianua
rie economia de energie 
electrică a fost de 460 000 
kWh, în februarie de

economhîrea
ENERGIE!

496 000 kWh, iar în luna 
martie economia a cres
cut la 571000 kWh ener
gie electrică.

In acest fel au’ Înțeles 
minerii de la Bărbăteni, 
încadrarea în recenta ho- 
tărîre a Plenarei Comite
tului Central al P.CJt cu 
privire la reducerea con
sumurilor, care trebuie 
să fie considerată o sar
cina centrală a fiecărei 
unități, a tuturor oame
nilor muncii.

Despre existența a noi 
jrosibilități de economi
sire a energiei electrice 
maistrul energetic Augus
tin Belea, de la sectorul 
I, ne relata ; „în prezent 
se acționează intens pen
tru realizarea unei stații 

de transformatoare, pla
sată cit mai aproape de 
locurile de muncă, pentru 
a se evita pierderile de 
energie prin lungimea 
conductorilor de transport 
a energiei. în atenția 
noastră este și înlocuirea, 
acolo unde este posibil, a 

transportoarelor cu ră
zlețe, care au consumuri 
mari, cu transportoare cu 
bandă, avînd consumuri 
mai mici de energic elec
trică și siguranță mai 
mare în funcționare. Am 
realizat în acest sens mo
dificări în fluxul de 
transport, prin înlocuirea 
a cinci transportoare 
TR-3 cu numai trei 
transportoare cu covor de 
eauciuc al căror consum 
de energie s-a redus la 
jumătate”.

Despre îndeplinirea an
gajamentului luat de 
colectivul sectorului II, 
de a realiza o economie 
de 500 kWh energie e- 
lectrică, maistru! energe
tic al sectorului, lacob 
Dosan. menționa : „Ne-am 

încadrat în consumurile 
de energie electrică, în- 
deplinindu-ne angajamen
tul asumat. Acționînd 
pentru stimularea iniția
tivelor muncitorești pen
tru mai multă economie, 
am realizat și interbloca- 
je la transportoare care 
pot fi pornite numai func- 
ționînd întregul flux de 
transport. în felul aces
ta, fără intervenția elec
tricianului este exclusă 
posibilitatea mersului în 
gol al unor transportoa
re. S-a acționat și de că
tre partea mecanică pen
tru realizarea etanșeității 
la conductele de aer com
primat, pentru evitarea 
pierderilor”.

Măsurile de evidentă c- 
ficiență economică pen
tru colectivul minei Băr
băteni care a îmbrățișat 
chemarea colectivului de 
la mina Uricani ..PEN
TRU FIECARE TONA 
DE CĂRBUNE EXTRA
SA — 1 KWH ENERGIE 
ELECTRICA ECONOMI
SIT", se cer și în conti
nuare amplificate. Valori
ficarea tuturor posibilită
ților de economisire a e- 
nergiei electrice este o 
necesitate, o condiție a 
încadrării în consumurile 
specifice pe tona de căr
bune, care trebuie să fie 
tot mai ieftină.

T. ARVTNTE

i Zestrea tehaict Aminelor, fotasîăil 
| INTENSIV - EXTMV _ EFICIENT l

Intîrzieri care costă prea 
multe tone de cărbune

'Urmare din pag. li

draulice ale acestui com
plex.

Nelipsita întrzicre a pu
nerii în funcțiune a com
plexelor datorită neexecu- 
tării la timp a lucrărilor 
de pregătiri, face, ca și la 
Uricani un complex de a- 
bataj (numărul 4) să stea 
„pe dretapta" pînă in luna 
septembrie. De fapt, aces
ta n-a mai produs nimic 
din luna aprilie 1981. Și 
este, din punct dc vedere 
tehnic, corespunzător.

Dintre cele 3 combine 
(una de abataj și două de 
înaintare), două (cele de 
înaintare) funcționează. 
Combina de abataj, nr. 6, 
ar trebui să lucreze cu 
complexul nr. 4 dar, pină 
în septembrie... Din ianua
rie 1982 și pînă în septem
brie 1982 este totuși mult 
prea mult pentru un uti
laj care nu produce nimic. 
Deși produce, una din cele 
două . combine de înaintare 
a avut o perioadă foarte 

marc de nefuncționare. Din 
decembrie 1980, datorită a- 
pariției unor intercalați! 
sterile, s-a executat un 
plan înclinat iar combina 
a trecut „la treabă" doar 
după reintrarea în strat. - 
Lucrarea fusese programa
tă pentru 15 ianuarie 1982, 
dar combina produce doar 
din această lună.

în mare, aceasta este si
tuația utilajelor la mina 
Uricani. Revenind, accen
tuăm faptul că nivelul re
alizării preliminarului sca
de pe zi ce trece la I.M, 
Uricani și aeeăsta ..mai 
ales datorită nefolosirii uti
lajelor din dotare. Muta
rea complexului mare va 
crea un „gol” în realiză
rile întreprinderii, care 
cu greu va putea fi um
plut. Nu era mai bine dacă 
acum un alt complex ar 
fi intrat în producție, nu 
să stea prin curtea între
prinderii ? Aceste întîrzi- 
eri costa pTt’a multe tone 
de cărbune.

întreprindere 
evidențiată 
pe ramură 

t Urmare din pag- li
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anul 1981 au fost întreprin
se noi acțiuni pentru în
făptuirea programului de 
mecanizare. Consemnăm 
ca fapt edificator că dota
rea minei a crescut în 
1981 cu 453 milioane lei, 
fiind introduse în subteran 
încă 3 complexe pentru 
susținerea mecanizată a 
frontului, 5 combine de 
înaintare și de abataj și 
alte utilaje moderne. Ori
entarea stăruitoare pe linia 
mecanizării a tăcut ca în 
cadrul planului tehnic, 
producția realizată din a- 
bataje cu susținere meca
nizată să dețiășeaseă 57 la 
sută din totalul extracției, 
iar producția obținu
tă cu combine să a- 
tingă cel mai înalt 
nivel din ultimii ani, repre- 
zentind 70 la sută din. to
tal. S-au evidențiat în 
mod deosebit sectoarele I, 
II, Iii si V, care au extras 
in' plus' față de plan can
tități cuprinse intre 7 OUO— 
15 000 tone de cărbune.

La toate aceste realizări 
s a referit pe larg directo
rul minei, ing. Gheorghe
Marchiș. Raportul muncito
resc prezentat cu acest
prilej a subliniat ca ele
ment hotărîlor în obținerea 
succeselor, sprijinul perma
nent primit din partea con
ducerii rde partid . și de 
stat, îndeosebi pe linia me
canizării și, implicit, a re
ducerii efortului fizic, fapt 
ce a creat posibilitatea lăr
girii acțiunilor de gindirc 
destinate creșterii produc
tivității muncii, utilizării 
eficiente a dotării tehnice, 
organizării superioare a. 
producției și a muncii.

în ton cu raportul pre
zentat de adunarea minei, 
șefii de brigadă Eugen Vla- 
dar. Constantin Popa, Vic
tor Butnaru și Teodor 
Boncalo, reprezentlnd for
mații din mari abataje me. 
canizate s-au angajat să 
intensifice preocupările în 
anul 1982 pentru a depăși 
realizările de pînă acum.

?.e propriile .ncrealizări 
„la alții". Spre exemplu 
l.M.C. Bircea nu trebuie 
să mai accepte nici un 
rabat la calitatea pa
nourilor pe care le pri
mește pentru montaj de 
la fabrica din Bircea. 
Foarte multe din acestea

lă. Grămezile de pămînt 
care se află în jurul a- 
cestor blocuri trebuie să 
fie transportate cît mai 
repede și să se treacă eu 
toate forțele la amenaja-

jarea rapidă a stației 
trafo ca aceste blocuri, să 
poată fi legate la rețeaua 
electrică, nu cu cabluri 
aeriene care comportă

pile săpate trebuie și 
astupate, așa că în jurul 
acestor blocuri a rămas o 
rețea întreagă de cabluri 
și șanțuri.

Cine finisează blocul?

vara care sînt prielnice | 
pentru executarea lor și j 
blocurile vor arăta tot | 
așa și anul viitor. |

Pentru ca neregulile I. 
constatate la acest ansam- | 
blu de locuințe să a 
nu apară și la ce- - 
lel; î e blocuri (destul de i 
mu..? la număr) care se i

an (urile și gro-

riscuri cum este 
la cele două blo- 
predate locatarilor, 
del S.D.EB. a înee- 
ăparea șanțurilor 
i cabluri, ba au 
i pozate unele ea
rn șanțuri, dar se 
că executantul a

construiesc în acest nou 
cartier al orașului Vul
can, cele trei șantiere 
trebuie să lichideze cu 
pasarea răspunderii de la 
unul la altul și să treacă 
la o colaborare perma
nentă care nu poate fi 
decît în folosul lor și al 
cetățenilor, care se vor 
muta în acest nou cartier.

au defecte mai mici sau 
mai mari la limburile dc 
îmbinare și au un aspect 
destul de neplăcut în 
blocuri, duc la creșterea 
cheltuielilor de finisaj 
exterior. T.C;II. trebuie 
să treacă de urgență la 
executarea lucrărilor de 
folosință generală și la 
sistematizarea pe vertica-

rea drumurilor de acces 
și a aleilor- pietanale (s-a 
încercat să se execute 
alei pietonale, dar drumul 
de acces lipsește cu desă- 
vîrșire, și pînă se va 
construi se vor deteriora 
și aleile care au fost im
provizate), S.D.E.E. tre
buie să treacă la amena-

r

II
I
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■ PENTRU SĂNĂTA
TEA OAMENILOR. Poli
clinica din orașul Petrila 
a fost înzestrată cu insta
lații moderne de fiziotera
pie, cu ultrasunete, ioni- 
zări, magnetodiaflux, iar la

■ parter s-a deschis o far- 
| macle pentru gratuități. 
I (E. Doboș, corespondent).

: extinsă acolo unde există 
condiții favorabile valorifi
cării terenurilor virane. -

u-
vi- 
au 
Ei

■ O FRUMOASA ini
țiativa au avut munci
torii din . incinta coloanei 
din Vulcan a I.U.G.T.C. 
Este vorba de săparea 
nor porțiuni de teren 
ran din incintă, unde 
fost semănate legume,
au amenajat straturi semă
nate cu ceapă, usturoi, 
morcovi, ridichi, salată și 
alte legume. Iată o fru
moasă și utilă îndeletni
cire în orele libere. O ini
țiativă care merită să fie

Bl BILANȚ. Azi, la mina 
Petrila are loc conferința 
de dare de seamă a CAR. 
Făcînd bilanțul activității 
casei de ajutor 
din întreprindere, 
rința va analiza 
execuția bugetară,
culta raportul comisiei de 
cenzori și va lua hotărîri 
pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor.

S ...VREMEA VINE, 
VREMEA TRECE... a trecut 
iarna, trece și primăvara, 
și pe DN 66, porțiunea din
tre Piața Victoriei și intra
rea la I.U.M.P. (poarta 2), 
hu s-a întreprins nici o ac
țiune de plombare a asfal- socialistă în 1982. Cu acest 
tului. Situația este asemă
nătoare celei de la podul 
Livezeni de peste Jiu și

tulului de miop ău omagiat 
în cadrul unui simpozion 
sub genericul „continuita
te și unitate în istoria po
porului român", mărețele 
evenimente pe care le-a i 
aniversat națiunea noastră |

reciproc
confe- _

totodată nu mai poate fi acceptată.
va as- Este chiar atît de greu să 

fie întreținute drumurile 
ca lumea ?

■ SIMPOZION. Zilele 
trecute, studenți ai Insti-

Rubrică realizată de
V. strAuț

prilej au fost prezentate 
comunicări științifice des
pre activitatea revoluționa
ră a tineretului și marea 
răscoală a țăranilor 
1907.
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Omogenizarea și desăvîrșirea schemelor

S-a stins ' deja 
victoriei dobtadite 
bâtă de Jiul, în 
pania formației 
liste din Arad; e

tactice^ atuuri ale reușitei
respinse din careul advers tru 
doar Dina Și cîteodată Șu- 
mulanschi se înscriu cu vo. 
leuri dai- și acestea timide. 
Este bine că fundașii mar
ginali, mai ales Petre Gri- 
gore se avîntă în atac, cînd 
totuși balonul este pierdut, 
nu sînt „substituiți" la

ecoul 
sim- 

oom- 
texti- 

......  . . și fi
resc, fiindcă alte confrun
tări dificile ne așteaptă. 
Șavurînd succesul, nu pu
tem treci* cu vederea mo
mentele de îngrijorare, vreme de mijlocașii de pe 
provocate de jocul echipei 
de la poalele Parîngului. 
Sînt încă evfdente „căderi
le" de tensiune și derobă- 
rile de la schemele tactice, 
adoptate pentru un adver
sar anume. Semnalăm mai 
buna distribuție a paselor, 
însă în linia mediană tre
buie mărit tempoul com. 
binativ, exagerata preluare 
a balonului în dauna pasei 
dintr-o bucată (Sumulan- 

schî) sau driblingurile inu
tile, de care este acuzat — 
pe bună dreptate — Giu- 
chici, permit replierea apă
rării oaspete. Iureșul ofen
siv al Jiului se bazează u- 
neori pe incursiuni soli
tare, își asumă o asemenea 
grea răspundere Sălăgean, 
Lăsconi (acum în lotul na
țional de tineret, pentru 
partida din Cipru) sau 
Varga, dar, din păcate, nu 
sînt sprijinite de coechi
pieri ; eșecul este deci pre
vizibil de cele mai multe 
ori. In fazele decisive nu 
sț șutează cu îndrăzneală»

■-apoi lipsesc „tunarii" din 
linia a doua: la

Fotbal, divizia A

baloanele

aripile lor, ba chiar faza 
de apărare este, lăsată 
doar în seama celor „de 
meserie". Husu și Neagu 
sînt la... „înălțime", însă 
copleșiți de‘ adversari nu 
pot circula cu... viteza ba
lonului. Un alt procedeu 
rar utilizat este un-doi-ul, 
combinat cu schimbarea 
bruscă a direcției de atac, 
schema folosită ca la car
te, culmea, într-o partidă 
în deplasare, la Pitești, 
unde, deși a pierdut, for
mația noastră a înscris 
două goluri.

Încercînd o concluzie, 
antrenorii Libardi și Tonca 
trebuie să impună elevilor 
lor să distribuie pasele nu 
în funcție de... afectivitate, 
ci de jucătorul demareat 
(și știința asta nil e la în- 
demîna oricui!). Există 
altfel pericolul creării ți
nui dispecerat pentru me-

pătrat, combinațiile 
sînt ușor de anihilat. Tot 
în acest context, cei TI ijțlA 
cători trebuie să acționeze 
la aceiași potențial moral- 
volitiv, adică maxim, să
fie eliminate ieșirile, chiar 
momentane, • din joc. In
vreme ce la unii se simte 
nevoia temperării zelului, 
adică înclinația spre jocul 
dur, înaintașii au nevoie 
de mai mult tupeu în due
lurile eu adversarii. Și 
mai este ceva esențial, Jiul 
nu are vedete, este o e- 
chipă care își clădește re
zultatele pe jocul colectiv, 
iată arma în numele că
reia, antrenorii au datoria 
să omogenizeze nu numai 
unsprezecele de bază, ci și 
întregul lot. Alături de o 
mai bună condiție fizică 
(din min. 70...), acestea ar ’ 
fi măsurile, care pot fi o- 
perate din mers și, să spe
răm, își vor dovedi roadele 
cit mai surind.

Astăzi, începînd de 
ora 17,30, divizionara A din 
Valea Jiului va întîlni, pe 
stadionul Corvinul Hune
doara, selecționata națio
nală, antrenată de Lucescu, 
urmînd ca mîine, Ia aceeași 
oră, pe terenul propriu, să 
aibă ca parteneră, într-o 
nouă partidă de verificare, 
divizionara B, Pandurii 
Tg. Jiu.

Ion VULPE

ȘTIINȚA
ȘTIINȚA 

IA MARE

PETROȘANI driblează
CEMIN BA- Pascale, 

14—0
pe Ciolpan și 

. pasează lui Bo- 
. (4—0). nea și acesta înscrie spec-

în cel mai dîrz meci dis
putat anul acesta pe tere
nul din dealul Institutului, 
Știința a învins prin mobi
lizare exemplară. Băimă- 
renii au avut de partea lor 
gabaritul superior și pe 
arbitrul FI, Tudorache din 
București, în timp ce fa- 
voriții noștri au jucat fără 
Buean (accidentat), Băloi, 
Dragu și Garofil. Cu toate 
acestea, faze dîrze și fier
binți au purtat echipele 
dintr-o parte în alta a 
terenului. Să le notăm :
mim. 3 : după accidentarea 
intenționată a lui Catană, 
o țesătură de pase a înain
tării (Bonea — Dru-mea — 
Sușinschi) îl pune pe V. 
Dobre în poziție bună, dar 
Pascale de la oaspeți reu
șește ăă-1 scoată în tușă ;
min. 10: l.p.i., Bonea — 
Luca, dar dropul acestuia 
își greșește de puțin ținta ; 
min. 17 : Catană pătrunde 
în forță, Orteleean îl sus
ține, Ghită se repliază.

taculos i 4—0 ; Luca ratea
ză transformarea ; oaspeții 

..asaltează buturile jucători
lor din; Vale, ratează un 
drop prin Istrate, au posi
bilitatea să egaleze, dar 
greșesc în linia de „trei-

■■«•«■it,

Rugby, divizia A

••
sferturi" ; min. 45 : I.p. 
Luca — bară!, apoi drop 
Chiriac, care trece ou pu
țin pe' 'alături ; min. 60: 
cursă ■ Medragoniu stopat 
neregulamențar, grămadă 
dictată la 30 m, introdu.' 
adversarii (I), dar Sandu, 
Orteleean. P. Dobre, Dru- 
mea, Șuștaschi, C. Ștefan, 
Ion Florentin și Catană 
cîștigă balonul, Bonea ten
tează din nou, Catană preia 
în viteză, străpunge rîndii- 
rile apărării adverse

tascrie cel mai frumos eseu 
al meciului : 8—0, S. Oc- 
tav ratează transformarea ; 

' min. 70 : Chiriac ridică o 
minge de urmărire, Ghiță 
prinde din zbor, depășește 
ta alergare fundașii ad- 
verși, culcă balonul în 
terenul de țintă : 12—0, 
eseu, iar Luca transformă : 
14—0 ; min. 73: Tr-nyan- 
csev de la oaspeți, într-o 
ultimă sclipire a orgoliului 
încearcă transformarea 
unei 1 p. din poziție favora

bilă, dar trimite alături.
Meciul se încheie în a- 

plauzele spectatorilor satis- 
făcuți de jocul frumos, an
trenant.

S-au evidențiat Catană, 
Bonea, Ghiță, P. Dobre, 

- Inii Florentin, Drumea, 
Sușinschi, Sandu de la lo
calnici, Moț, loiniță. Mărgi
neam! și Istrate de la oas
peți. Cu acest meci echipa 
din Petroșani îșj consoli
dează poziția in clasament 

.(tocul VI),'p/--.
loan Dan BĂLAN

CLASAMENTUL
1. Universitatea Craiova 27 17 3 7 57-19 37
2. Dinamo 27 16 5 6 50-26 37
3. Corvinul 27 14 4 57—31 34
4. F. C Olt ■ . 27 14 . 4. 9 38-27 32
5. Steaua 27 11 8 32-25 30
6. Sportul studențesc 27 W 10 7 28-29 30
7. S. G Bacău 27 9 8 10 32-38 26
8. „U" Cluj-Nopoco 27 10 6 11 27-34 26
9. C. S. Tîrgoviște 27 10 6 11 25-34 26

10. F. C. Constanța 27 8 ' 9 10 30-37 25
11. ’Chimia Rm. Vîlcea 27 9 7 11 25-40 25
12. F. C. Argeș 27 8 8 11 24-27 24
13 — 14. „Poli” Timișoara 27 8 8. 11 27-33 24
13 - 14. Jhd 27 8 8 11 28-35 24
15. F. C. M. Brașov 27 9 6 12 20-32 24
Id. A. S. A. Tg. Mureș 27 10 3 14 36—40 23
17. U. I. Arad 27 8 7 12 25-32 23
18. Progresul Vulcan 27 _5 6 16 24-47 16

REZULTATE TEHNICE:
Corvinul Hunedoara — 

F. C. M. Brașov 3—0 
(3—0), Sportul studențesc
— S. C. Bacău 1—0 (0—0), 
F. C. Olt — Universitatea 
Criavoa 1—4 (0—0), Jiul 
Petroșani — U, T. Arad

'2—0 (1—0), A. S. A. Tg.
Mureș — Progresul Vul
can 3—0 (2—0), Steaua
— „Poli" Timișoara 1—1 
(1—0), „U" Cluj-Napoca
— F. C. Constanța 1^0 
(1—0), Chimia Rm. Vîl- 

-cea — Dinamo 0—0, 
F. C. Argeș — C. S. Tîr- 
goviște 1—1 (1—1).

Trecînd de tot ce i-a ieșit în cale, Dozsa, extrema stingă a gazdelor, șu 
tează puternic în colțul lung al porții oaspete și deschide scorul.

REZULTATE TEHNICE
Olimpia Satu Mare - 

Minerul _
(0—0), C, I. L. Sighet — 
înfrățirea

Lupeni 0—1

înfrățirea Oradea 1—0 
(0—0), Minerii Cavnic — 
F. C. Baia Mare 4—2 
(3—2), F. C. Bihor — Au
rul Brad 1—0 (1—0),
C. F. R. Cluj-Napoca — 
Dacia Orăștie 2—0 (1—0), 
C. F. R. Timișoara 
pid Arad 3—1 
F. C. M. Reșița — 
rul llba Seini 2—1 
C; S. M. Drobeta 
Severin — U. M, 
șoarâ 2—1 (2—1), Strun
gul Arad — Someșul Satu 
Mare 2—1 (0—0).

— Ra-
(2-0), 
Mine-
(0-1), 
Turnu
Timi-

CLASAMENTUL
1. F. C. Bihor 25 20 3 2 70-22 43
2. F. C. Baia Mare 25 13 5 7 49-23 31
3. Aurul Brad 25 13 2 10 33—25 284. Olimpia Satu Maie 25 11 4 10 31-27 26
5. C. I. L. Sighet 25 12 2 11 30-36 26
6. C. F. R. Timișoara 25 10 5 10 38-30 25
7. C.S.M. Dr. Tr. Severin 25 11 3 11 33-32 25
8. Rapid Arad 25 11 3' 11 31-35 25
9. Strungul Arad 25 11 3 11 37-45 25

10. F, C. M. Reșița 25 9 6 10 46-33 24
11, Minerul Lupeni 25 10 4 11 35-36 24
12, Someșul Satu Mare 25 10 4 11 27-39 24
13. •Minerul Cavnic 25 10 3 12 41-35 23
14. Înfrățirea Oradea 25 11 0 14 43-41 22
15. U. M. Timișoara 25 9 3 13 24-38 21
16. Dacia Orăștie 25 9 3 *13 29-55 21
17. C. F. R. Cluj-Napoca 25 7 5 13 29-47 19
18. Minerul llba Seini 25 6 6 13 20-47 18

MINERUL ANINOASA 
— MINERUL PAROȘENI 
2—0 (2—0). Primele zece 
mimite ale meciului, nu 
promiteau nimic deosebit 
spectatorilor prezenți să 
urmărească acest derby al 
mânerilor din Aninoasa și 
Paroșeni, care se anunțase 
și se dorea viu disputat. 
Timp de zece minute, jocul 
s-a desfășurat doar în jurul 
cfentrului terenului. Gazde
le se hotărăsc să ia iniția
tiva și reușesc cite va ata
curi rapide purtate pe ex
treme, punînd in pericol 
poarta lui Crecan. în min.

: 14 Almășan exăcută o lovi
tură de colț, înalt, în ca
reu, dintr-un mănunchi de 
jucători se desprinde Do
zsa, care trimite cu capul 
in bara transversală. După 
un minut — oaspeții nefi- 
ind încă dezmeticiți de ata
curile repetate ale gazde
lor — Dozsa, unul din cei : 
mai buni de pe teren, ia 
pe cont propriu o acțiune 
de atac, pornind -.de la

Derby-ul V&ii Jiului
deschisă de publicul spec
tator. De consemnat șutul 
hli Faur, sut care a tatîl- 
nit bara transversală (mia, 
49), insistențele lui Dozsa 
de a majora scorul (mic, 
61 și 72). Oaspeții au oca
zia «să reducă scorul prin; .f 
Lăzăroiu (min. 53), Popes
cu Benone (min. 70) și Po , 
pescu Ion (min. 78). In fi- ’ 
nai, echipa gazdă a obți
nut o victorie meritată, în 
fața unui adversar cărei 
nu și-a dezmințit valoarea, 
primind însă două goluri 
in două minute, din situ
ații, similare, coautori fi
ind atît fundașii cît șl 
portarul Crecan, care au

eentrul terenului, trece de 
tot ce-i iese în cale, șutea»- 
ză puternic în colțul lung 
și înscrie. Abia repus ba
lonul în joc, același Dozsa 
reușește al doilea gol al 
său și al echipei sale, șu
tind eu boltă peste doi a- 
părători ai oaspeților, in-

Fotbal, divizia C

elusiv peste portarul Cre
can, ieșit neinspirat la blo
caj. Treptat jocul se echi
librează, fazele de poartă acționat nesincronizat, 
alternînd, dar pînă la fi
nalul primei reprize tabe
la de marcaj rămîne 
schimbată.

După pauză, jocul 
desfășoară într-un 
vioi, cu numeroase 
„calde" aplaudate la scenă

ne-

se 
ritm 
faze

Arbitrul Gheor'ghe Sim- 
cso din Hunedoara a con
dus la centru o partidă ce 
nu i-a creat probleme.

La juniori Minerul Ani
noasa — Minerul Paroșeni 
3-1 (1—1).

Text și loto :
Ștefan NEMECSEK

Burkel răsplătește creditul acordat!
OLIMPIA SATU MARE*1

— MINERUL LUPENI
0—1 (0—0). Să învingi o 
fostă divizionară A, în 
propriul teren, iată intr-a. 
devăr o performanță no
tabilă pentru o echipă de 
la periferia clasamentului! 
Cu un pasiv de minus 2 
în clasamentul adevărului, 

ț minerii au mizat, la înce
put, doar pe punctul „de 
aur", suportînd asaltul dez
lănțuit al sătmărenilor. La 
o astfel de fază, în min. 
10, Burdangiu a fost acci
dentat, lăsînd loc în teren 
lui Romeo Rusu. Noul fun-

daș central de acoperire, 
deși după o lungă perioa
dă de indisponibilitate și 
tușă, a acționat exemplar, 
alături de Truică. în ace
lași timp, Lixandru s-a

terceptate în majoritate de 
oaspeți. Apoi, linia media
nă a minerilor, în compo
nența Popa — Voicu — 
Nechimiș — Burkel, â reu
șit să tempereze elanul ad-

FOTBAL, DIVIZIA B
dovedit imbatabil la cen
trările înalte, loviturile li
bere și cornerele care s-au 
succedat spre buturile sale. 
Bătălia s-a hotărît „în aer", 
centrările la înălțime (nu 

. prea indicate !) ale extre
melor Olimpiei au fost in

versarilor, prin schimburi 
prelungite de pase.

La reluare, lovitură de 
teatru — în min. 48 scapă 
pe contraatac juniorul Bur
kel, care, după o cursă de 
aproape 40 m, șutează pe 
lingă Feher, ieșjt în întîm-

pinare: 0—1. Mijlocașul 
nostru spulberă astfel în
doielile unor pesimiști, se
lecționarea sa în lotul na
țional al juniorilor, de atî- 
tea ori, confirmă direcția 
de orientare pentru asigu
rarea zestrei de talente din 
Vale. Revenind la partidă, 
gazdele au avut două oca
zii clare, prin Mihuț (60 și 
65), dar, deși în poziții de 
ofsaid nesemnalizate, înain
tașul sătmărean nu și-a a- 
tins ținta. Identic au pro
cedat Burkel (70) și Stafie 
(81), ale căror voleuri au 
ocolit buturile lui Feher.

Andrei APOSTOL

Bre v i a r
‘ • FOTBAL (tineret); 
Jiul Petroșani — U.T.A. 
1—0, Divizia C : IMIX Ag
nita — Minerul-Știința 
Vulcan 2—1. Republican 
de juniori: Jiul Petroșani
— C. S. Ș. Tg. Jiu 2—0. 
Județean : Minprul Uricani
— Metalul Simeria 3—0 ; 
Minerul Teliuc — Parîngul 
Lonea 2—1 ; Avîntul Hațeg
— Preparatorul Petrila 
3—2.
• HANDBAL, divizia B 

(tineret): Independența Si. 
biu — Utilajul-Știința 
25—13.

Q FOPICE. Jucînd me
ciul retur cu Voința din 
Tg. Mureș, pe terenul aces
teia, echipa de juniori, an
trenată de Victor Miclea, 
deși a părăsit terenul în
vinsă, s-a calificat pentru 
faza următoare datorită 
popieaverajului mai bun a- 
diționat în cele două intîl-ț ’ 
niri. Scor final 9 579—9 597, 
p.d. S-au evidențiat Nico- 
lae Păsărică, Nlcolae Sto- 
ian, Liviu Pariță și Radu 
Gherman.
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Convorbiri romano - marocane
î

• In
'zilei

coral, 
tineretu-

social- 
Rasismul

RABAT 26 (Agerpres). ' electrice, a avut convorbiri
— La Casablanca s-au în- -cu lideri ai unor formați- 
eheiat lucrările celui de-al uni politice marocane — 

. XI-lea Congres al ' Parii- Aii Yata, secretar general 
dului Istiqlal din Maroc, ai Partidului Progresului și 
în cadrul reuniunii de în- Socialismului, Mohamed 
chidere a congresului a Boucetta. secretar general 
fost ; . . _ , ’ ’ ,
partidului și au fost alese , med Osman, 
noile organe de conduce-'" ' ' ...... ,

o re. ' Secretar general al dependențelor. și Mânsouri 
partidului a fost reales ” 
Mohamed Boucetta, minis
trul afacerilor externe.

Cu ocazia participării la 
lucrările congresului parti
dului Istiqlal, conducătorul 
delegației F.D.U.S., Tranda
firi Cocârlă, secretar al 
Consiliului Național al 
FJ1.US.. ministrul energiei,.

adoptat programul al Partidului Istiqlal, Ah- 
~ , președintele

Adunării Naționale a In-

Ben Aii, secretar general 
adjunct al Partidului Miș
carea Populară. Au fost 
evidențiate., evojuția poziti
vă, a legăturilor dintre for
mațiunile politice, din cele 
două țări, contribuția a- 
cestora la dezvoltarea re
lațiilor r'i'"';'-- ■■■•■ —

înființarea 
Asociației 

de prietenie 
Australla-Românla
CANBERRA 26 (Ager

pres). — în saloanele am
basadei române de la Can
berra a avut Ioc o mani
festare organizată pentru 
marcarea primei aniversări 
a înființării Asociației de 
prietenie Australia 
România. Au participat se
natori, membri ai Camerei 
Reprezentanților, funcțio
nari superiori din partea 
unor ministere federale, 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în capitala Aus- 
'■•aliei.

George lnescu“
BELGRAD 26 (Agerpres).

— La Casa tineretului din 
Belgrad a avut loc, luni, 
vernisajul expoziției omagi
ale „George Enescu“, orga
nizată cu prilejul centena
rului nașterii marelui mu
zician român. Despre Ope
ra și viața lui George E-

■ nescu, reprezentant ilustru 
al muzicii românești și u- 
niveriale, a vorbit prof, dr. 
Roksgnda Peiovici, muzico
log.

Pentru o pace justă
în Orientul Mijlociu

UNITE 26
Intr-o de-

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
clarație dată publicității la 
sediul din New York al 
Națiunilor Unite, * secreta

rul general «I ONU, Javier 
Perez de Cuellar, a salutat 
retragerea Israelului din 
Peninsula Sinai, apreciind 
că aceasta reprezintă „o 
evoluție importantă și 
constructivă" în situația 
din Orientul Mijlociu.

Secretarul general al 
ONU a adresat, totodată, 
tuturor țărilor din regiune 
apelul de a-și rezolva dife
rendele dintre ele prin; 
mijloace pașnice, astfel in
cit să se ajungă la o pace 
globală, justă și durabilă" 
în Orientul Mijlociu.

Acțiuni în favoarea pâcii
PARIS 26 (Agerpres). — 

„Opriți cursa înarmărilor 
nucleare !", „Nu, demenței 
nucleare !“, „Pace pentru 
copiii noștri !“ — sub a- 
ceste devize s-au desfășu
rat în orașul francez Bour
ges, din departamentul 
Cher, o amplă demonstra
ție și un miting al parti
zanilor păcii, organizate de 
Mișcarea Franceză pentru 
Pace în cadrul campaniei 
de semnături pe „Apelul 
de la Paris" pentru dezar
mare și pace. Inițiativa or
ganizării demonstrației a 
fost susținută de Partidul 
Comunist Francez, Mișca- ■ 
rea Tineretului Comunist 
și Confederației Generale 
a Muncii, anunță agenția 
TASS,

Asemenea manifestări ale

tul culminant al campaniei 
de strîngere a semnăturilor 
pe „Apelul de la Pațis“ îl 
v a constitui Festival&l in
ternațional al tineretului 
pentru pace și prietenie, 
care va avea loc între 21 

. șl 23 mai la Paris.
*

TOKIO 26 (Agerpres). — 
în orașele Niiza și Toko- 
rozaya au avut loc mitin
guri împotriva prezenței 
bazelor militare americane 
pe teritoriul Japoniei, rela
tează agenția TASS. Vor
bitorii au criticat concepția 
privind posibilitatea unui 
război nuclear „limitat" și pu
au adresat opiniei publice tr(
japoneze chemarea de a rf
activiza lupta împotriva 
prezenței bazelor militare partizanilor pacu au mai ’ ...

avut loc la Lyon și în alte străine, pentru interzicerea 
orașe ale Franței. Momen- armelor nucleare.

BONN 26 (Agerpres). — 
Mai multe sute de persoa
ne au demonstrat la Bad 
Salzuflen, în landul v.est- 
german Renania de nord 
— Westfalia, împotriva po
liticii NATO de intensifi
care a cursei înarmărilor 
și de staționare a noilor 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teri
toriul RFG. în cadrul unui 
miting de protest, repre
zentantul sindicatelor vest- 
germane, Lutz Haase, a 
declarat că există un ra
port direct proporțional în- 

. tr.e intensificarea înarmări
lor și reducerea cheltuieli
lor sociale și a lansat un 
apel la activizarea .luptei 
înarmărilor atomice.

FILME
’ PETROȘANI — 7 No
iembrie : Liniștea din 
adincuri; Unirea ; Cos
monautul.

PETRILA : Ștefan Lu- 
chian. . '

LONEA : Fiica adop
tivă.'

ANINOASA : Jocuri 
serioase.

VULCAN —Luceafă
rul : Logodnica.

LUPENI — Cultural : 
Soțul ideal; Muncito
resc : Orele fiicelor.

URICANI ; Yankeii, 
I-II.

TV
; 11,00 Telex.
i 11,05 Profesiunile cin- 
; cinalului..
: 11,30 Romaq foileton :

„La Barraca".
j 12,10 Pentru curtea și 
i grădina dv.
i 12,20 Miniaturi muzicale, 
î 16,00 Telex.,
î , 16,05 Viața școlii.

3

16.25 Album
16,40 Clubul 

lui.
17.25 Cartea 

politică.,
în fața științei.

17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal 

întîmpiuarea 
de 1 Mai.

20.25 Actualitatea 
nomică.

20,35 Cîntece patriotice 
și revoluționare.

20,45 Dezbateri
rale. Poezie

. xigență.
21,15 Teatru TV :

eco-

cultu-
și e-

3

File 
de cronică revolu
ționară. „E timp ; 
pentru iubire" de i 
Alecu Popoyici. 
Premieră pe țară 

22 20 Telejurnal. . .

3

3

Mica publicitate
VÎND mașină Chevrolet, 

6 persoane, preț convena
bil. Telefon 195, Lupeni, 
între orele 19,30—20,30.

(611)
SCHIMB apartament . 

două camere, . confort I, 
Republicii 109/55, » contra 
casă colonie două camere.;

'■■■.■ (607)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Sturzu 
Mihail,, eliberată de I. M. 
Livezeni. O declar nulă.

(601)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Rusănescu 
Marian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. ’ (605)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filimon 
Gheorghe, . . eliberată de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. ’ (C06)

PIERDUT legitimație de 
serviciu. pe numele Condu- 
rache Vaier iu, eliberată de ' 
I, U. M. Petroșani. O de
clar nulă. ’ (609)

Evoluția diferendului dintre Argentina și Marea Britanie
Georgia de Sud au. fost re
ținuți 180 militari argenti
nieni, care vor fi trimiși în 
Argentina — transmite a- 
genția Reuter.

MePțicnînd că șe pro- . 
nunță •- pentru reluarea state membre ale organiza 
grabnică a negocierilor, ției. ' Reuniunea se desfă 
premierul a ' arătat că, în șoară. cu ușile închisă, 
acest scop, guvernul brita- ■ ' -jț ■
"ic „pîctr-"— c?-“-Ct~xt Ic WASHINGTON 26 ' (A 
gătura cu secretarul de gerpres). — Intr-o deela- 

‘ rație făcută la Washington, 
reprezentantul . Argentinei 
la Organizația Statelor A- 
merica.ne (QSA), Raul Qui
jano, a precizat că țara sa 
nu va solicita statelor din 
regiune membre ale Trata- 
tiîlui Inter-american de A- 
siștență Reciprocă (T1AR) 

împotriva 
transmite

WASHINGTON 26 (A- Perez de Cuellar, a adre-
gerpres). — Ministrul afa
cerilor externe al Argenti
nei, Nicanor Costa Men
dez, aflat într-o vizită la 
Washington începînd de 
duminică, a declarat repre
zentanților presei că după — 
debarcarea forțelor armă- (Falkland)'a anunțat un 
te britanice în Insula; Geor
gia de Sud țara sa se află 
„din punct de vedere teh
nic", în război cu Marea 
Britanie — relatează agen
țiile United Press Interna
tional și Reuter. Pe de 
altă parte, ministrul de 
externe argentinian a ară
tat că eforturile diploma
tice in vederea reglemen
tării politice a diferendu
lui dintre Argentina și 
Marea Britanie în proble
ma Insulelor Malvine 
(Falkland), „nu au încetat"

+
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). — Secretarul 
general al ONU, ’ Javier

sat luni Marii Britanii și 
Argentinei apelul de a șe 
abține de la acțiuni»de na
tură să conducă la extin
derea conflictului dintre 
cele două țări, in proble
ma Insulelor Malvina

purtător de cuvînt al ONU,

pro-

Marea Britanic în proble
ma Insulelor Malvine 
(Falkland), . la 'care parti
cipă. miniștrii de externe 
sau reprezentanți speciali
af acestora din cele 21' de

citat de- agențiile France ’ rîic „păstrează constant le.
Presse și UPI.

LONDRA 26 (Agerpres).
— Ministrul apărării al 
Marii Britanii, John Nott, 
a ânunțât că trupe engleze 
ău ocupat Insula Georgia 
de Sud, situată la circa 
800 mile est de Insulele 
Malvine (Falkland)^ infor
mează din Londra agenți
ile internaționale de presă.

' ' * ~
LONDRA 26 (Agerpres).

— Primul ministru ăl Ma
rii Britanii, Margaret That
cher, a declarat luni îq 
Parlament că în Insula

stat american, Alexander 
Haig".

★
WASHINGTON 26 (A-

" gerpres). — La Washing- 
’ " ton au început luni după- 

amiază lucrările ; sesiunii 
speciale la nivel ministe
rial a Organizației Statelor 
Americane (OSA), consa- ajutor militar 
erată examinării diferendu- Marii Britanii - 
lui dintre , Argentina și agenția EFE.

DUTA cum a anun
țat Direcția federală de 
statistică a R. S. Ceho
slovace, populația acestei 
țări â fost, la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1982, de. 15348 000 
de locuitori.

ȘOMAJUL ar putea creș
te în Marea Britanic de la 
aproximativ 3 milioane în 

* - - ■ nivelul
șomeri,

prezent, pînă la 
da 4,5 milioane 
respectiv, unu din cinci an
gajați, în 1990, relevă stu
diul, anual asupra econo
miei" britanice, publicat, 
luni la Londra, de Univer
sitara Cambridge.

LA MILWAUKEE s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a doua Conferințe ex
traordinare a Partidului 
Comunist din SUA, care a

dezbătut principalele sar
cini ce stau în fața coma, 
niștilor americani în ac
tualele condiții economice 
și în actualul context ex
tern. ’

LA OFICIILE de plasa
re a brațelor de muncă, 
din Berlinul occidental aii 
depus cereri de găsire a 
unui loc de muncă peste 
6 000 de lucrători din do
meniul construcțiilor, anun
ță agenția TASS. Aceasta 
înseamnă că în momentul 
de față aproape 10 la sută 
din lucrătorii din construc
ții vest-berlinezi sînt lip
siți de un loc de mUncă ar 
decvat pregătirii lor,

NUMĂRUL șomerilor 
canadieni s-a ridicat, în 
luna martie a acestui an, la. 
1 228 000 —- a anunțat Bi
roul de statistică al țării. 
Aceasta reprezintă aproxi. 
mativ 14 la sută din forța 
de muncă a țării, a preci
zat sursa.

ȘEF DEPOZIT

Valea Jiului
PETROȘANI

încadrează pentru secția Petri Ia :< ’

Condițiile de încadrare sînt pentru persoa
nele cu :

— Studii medii: 4 ani în funcții admihis- 
■' trative.

— școală generală : 6 ani în funcții admi
nistrative din care 4 ani ca magazioner,

Trustul de instalații și montaj Brașov 
Șantierul Petroșani

— ABSOLVENȚI DE LICEU cu speciali
tăți in meseriile de mai sus (electroteh
nice, mecanice, construcții etc.) pentru 
formare de muncitori de înaltă califi
care.

Se asigură următoarele condiții i
— cazare în spații de organizare de șan- 

i . tier (costui cazării se suportă de către
înțreprindere)., Cazarea în apartamente

— masă la cantină, contra cost
— spor de șantier conform prevederiloi 

ț4 legale.

încadrarea muncitorilor se face în rețeaua

încadrează de urgență următorul personal:
— UN CONTABIL PRINCIPAL
— UN GESTIONAR pentru materiale e- 

lectrice și de instalații
— DOI ȘOFERI pentru dubă transport

— muncitori, autodubă TV

— ELECTRICIENI categoria 1—6
— INSTALATORI categoria I—7
— SUDORI ELECTRICI și AUTOGEM, 

categoria 2—7
—- LĂCĂTUȘI MECANICI pentru lucrări

de construcții montaj A.
Relații suplimentare se pot obține ia tele

fon 43751/957 sau la sediul șantierului din Pe
troșani, strada Republicii nr 2 (fost garaj 1GO)

de montaj
— MUNCITORI NECALIFICAȚI pentru 

calificare la locul de muncă, s-au prin 
cursuri de scurtă durată în meseriile de 
mai sus ». - —

'■< S» AOMINtSIRAflâ s P«tro$oni, tir. Nicolo* Bâtcescu - 2. telefoane <16 62 Uactetariot), 4 16 63 | 4 24 64 (secții). IIPARUL : tipografia Petiojaflfc tU. N dai


