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Cariera Cîmpu lui Neag

Pe la începutul anului

roșu
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40000 de tone peste prevederi
Printr-o intensă mobi

lizare a colectivului care 
lucrează în carieră, asi- 
gurînd folosirea la înalți 
indici de mecanizare a 
mijloacelor din dotare, 
la Cîmpu lui Neag s-au 
realizat în plus față de 
prevederile planului, de 
la începutul anului pînă 
în prezent, peste 40 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil.

Participanții la 
nea „Huilă Cîmpu 
Neag" — mineri, 

k_________________

nizatori din întregul ju
deț, cadre tehnico-ingi- 
nerești — și-au intensi
ficat eforturile în luna 
mai pentru ridicarea 
noi cote de eficiență 
rodniciei 
ia 
de 
cu 
în

acțiu- 
lui 

meca-

la 
a 

muncii. Planul 
zi, la producția fizică
cărbune, este depășit 
7000 tone de cărbune, 
aceeași perioadă 

cavindu-se 
tindu-se 
20 000 tone 
descopertă.

•» 
ex- 

și . transpor- 
suplimentar 

de steril din

Zilnic, producție 
peste plan

în săptămîna pe care 
am încheiat-o, colectivul 
minerilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la I.M. 
Petrila, a mobilizat po
tențialul de care dispune, 
reușind să extragă zilnic 
producții peste plan. în 
rodnica întrecere la care 
participă toate sectoarele 
minei, locul de frunte 
este ocupat de sectorul 
V. care raportează depă
șirea sarcinilor lunare 
cu peste 1000 tone de 
cărbune. în rîndul bri
găzilor <cu cele mai bune 
realizări din sector se 
situează cele conduse de 
Jean Baban. Gheorghe 
Rusu, Ion Radu, Nicolae 
Dinescu și Vasile Bum-

In toate localitățile Văii Jiului se înalță noi și moderne obiective social- 
culturale ce schimbă înfățișarea orașelor noastre. In imagine un aspect de mun
că de pe șantierul construcțiilor de locuințe din Lupenî. ..-
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difuzat comitetelor de sin
dicat din unitățile econo- 
mico-sociale ale municipiu- 
lui 1250 stegulețe de frun
taș în întrecerea socialistă. 
Este vorba de stegulețele 
— transmisibile — ce se 
înmînează lunar, secțiilor, 
sectoarelor, brigăzilor, pre
cum și fruntașilor indivi
duali clasați pe primul loc 
în întrecere pe baza punc
tajului realizat.

Pentru fruntașii 
întrecerii

Consiliul municipal 
sindicatelor Petroșani

I. M. Aninoasa

Ritmuri intense 
de execuție

Ca și în luna preceden
tă. in luna mai, colectivul 
constructorilor și mento
rilor șantierului nr. 1 din 
Petrila al I.C.M.M, înre
gistrează ritmuri de lucru 
superioare prevederilor 
la execuția celui mai im
portant obiectiv de inves
tiții al anului — prepara- 
ția Petrila. Sarcinile valo
rice ale primei jumătăți 
a lunii sînt depășite cu 
peste 250 000 dg lei, fiind 
devfmylte graficele de e- 
xecuție la montajul majo
rității utilajelor tehnologi
ce din fluxul primei linii 
de spălare a cărbunelui. 
Toate formațiile de lucru 
de pe acest șantier rapor
tează depășirea sarcinilor 
proprii, evidențiind u-șe 
în întrecere cele conduse 
de loan Popa. Mihai Racz, 
Ion Dobre, Vasile Boboc 
și Aristică Boian.

Nimic nu împiedică sectorul 
HI să-și realizeze planul

I.M. Paroșeni. Raportul 
unui schimb in brigada 
condusă de Nicolae An- 
drașic.

Luna manifestărilor politico-ideologice,
culturale, educative și sportive din Vajea Jiului

Laudă omului muncii
nvonlJni

zi a Lunii 
politico-ideo- 

educati-

si creației sale4
*

Fiecare 
nifestărilor 
logice, culturale, 
ve și sportive desfășurată 
în Valea Jiului sub gene
ricul „Laudă omului mun
cii și creației sale" cu
prinde activități de mare 
diversitate, a căror tema
tică oglindește atitudinea 
creatoare a oamenilor 

/ muncii pentru a contribui 
cu eficiență sporită la per-

fecționarea vieții sociale 
și economice. Astăzi vor 
avea loc consfătuirile „Ro
lul și sarcinile colectivelor 
stațiilor de radioamplifi
care din unitățile miniere 
în procesul de informare 
și popularizare a rezulta
telor în producție" (la I.M. 
Vulcan, ora 10) și „Condu
cătorul — specialist și om 
politic. Din experiența 
maiștrilor, a șefilor de 
brigadă și de schimb" (la 
I.M. Uricani, ora 18). La 
Institutul de mine este or
ganizată o masă rotundă 
în cadrul căreia se dezba
te tema . „Folosirea sticlo- 
plastelor, 
și xiloplastelor în 
minieră", iar la 
se va desfășura, 
miază, o audiență 
în cadrul căreia 
muncii se întîlnesc cu 
dilii orașului.

.Folosirea 
diabazaplastelor 

industria ] 
Vulcan .

după-a- 
colectivă 
oamenii .

Fără să facem o inven
tariere a brigăzilor cu res
tanțe de la I.M. Aninoasa 
(deși, la fața locului am 
făcut-o în amănunt),1 cre
dem că este de ajuns da
că informăm că, in luna 
aprilie, din 35 Vonstituile, 
26 nu și-au realizat sarci
nile, iar pe prima decadă 
a lunii mai din 33 de bri
găzi, 23 au rămas datoare 
economiei naționale. Minu
sul acumulat. (sîmbătă 15 
mai — n.n.) era, la nivel 
de mină, de 7344 tone de 
cărbune. Pentru determi
narea unor cauze și între
prinderea de măsuri de în
lăturare a acestora, în ur
ma unei analize efectuate 
la comitetul de partid al 
minei, s-a hotărît luarea 
în discuție a razului brigă
zii conduse de Vasile Mi- 
răuță de la sectorul III. La 
data documentării, secto
rul înregistra Un minus de

3600 tone cărbune și din 
cele 5 brigăzi niciuna nu-și - 
realizase sarcinile pe pri- 
ma decadă a lunii m;)i. La 
dezbatere au participat to
varășii Vasile Mirăuță, mi
ner șef de brigadă, loan 
Iliev, maistru minier. 
Giieorghe Blaj. maistru 
minier, Valică Rusu, mais
tru, secretar adjunct al 
comitetului de partid din 
sector, ing. Gheorghe Ran- 
cea, șeful sectorului și 
sing. Vaier Rădoi,- secretar 
adjunct al comitetului de 
partid din întreprindere/

Problemele ridicate de 
brigadier sînt rezolvabile. 
(Ne întrebăm, de ce n-au 
fost rezolvate pînă acum?) f
Aprovizionarea cu armături 
TH este nesatisfăcătoare. 

'Unele armături sosesc cu
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

Duminică s-a muncit și mult, și bine \
■ '-H' . ■ ’ A. ' • i -a. < J * A- ’

la înfrumusețarea localităților
Dominanta numeroa- zitul de laminate, 

selor acțiuni . gospodă
rești desfășurate dumini
că în toate localitățile 
Văii Jiului a constitut-o 
larga participare a oame
nilor muncii din unele 
unități de producție și a 
.tineretului. Redăm în 
continuare aspecte notate 
de redactorii aflați la 
punctele unde au avut 
loc ample și rodnice ac
țiuni gospodărești și de 
înfrumusețare.

, s-a 
făcut ordine și curățenie 
și s-au transportat rezi
duurile- strînse. Din rîn- 
durile aceluiași colectiv, 
120 de oameni ai muncii 
au lucrat pe taluzul de 
lîngă podul Dărănești la 
fixarea gradenelor de

că a orașului, Livezeni, 
echipa de 20 de oameni 
a lui Vasile Bălteanu din 

. cadrul lotului IV Petro
șani al Grupului de șan
tiere Sibiu al T.C. înd. 
Brașov, a lucrat dumini
că dimineața la tencuirea 
fațadei tunelului frigo-

in zona Livezeni

PETROȘANI

Inc'nta—șantier 
gospodăresc

I Peste 1000 de oameni 
Iai muncii au lucrat du

minică dimineața în di-
■ ferite puncte ale incintei 
| întreprinderii de utilaj 
■ minier Petroșani. Au fost 
| încărcate în
* transport și 
I beneficiari
I aranjate pe 
l siuni materialele în depo-

și rific al fabricii de con- 
de
să
de
în

mijloace de 
expediate la 
piese finite, 

tipodimen-

beton, la încărcare® 
descărcarea altor 300 
gradene ce urmează^ 
fie montate pe taluzul 
lîngă intrarea estică,
zona preuzinală. O echi
pă specială de la aceeași 
întreprindere, cu ajutorul 
unei Cisterne dotată cu 
furtune și perii au spă
lat cu apă suprafața ca
rosabilă a podului peste 
Jiu.

La extremitatea sudi-“

serve aflată în construc
ție1. „Cel. mai tîrziu marți, 
va fi tencuită întreaga 
fațadă, după care se vor 
putea demonta schelele 
și nivela terenul pînă la 
șosea" — ne-a asigurat 
șeful punctului de lucru 
Abator Livezeni, ing. Ni
colae Micu, prezent pe 
șantier.

La albia Slâtinioarei, 
poluată periodic cu tot 
felul de reziduuri depuse 
de locuitorii caselor din 
preajmă, l-am întîlnit la 
lucru pe maistrul Corvin 
Revitea, însoțit de Cons
tantin Matei. Ștefan A- 
radi, Grigore Androne, 
Cristi Codreanu și alți 
colegi de muncă de la în
treprinderea de produse 
electrotehnice Petroșani. 
„Cu două săptămîni' în 

" urmă am făcut același lu
cru în porțiunea dintre 
străzile Oituz și Republi
cii, care acum am. găsit-o 
din nou plină cu rezidu
uri". Se întîmplă așa 
pentru că nu s-ău apli
cat măsurile adminis
trative disciplinare îm
potriva celor vinovăți.

Tot la Livezeni, un 
ij grup de 35 de tineri în

soțiți de instructorul ion

1 
I 

I 
1 
I

I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

fConttnubre tn
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cu bogat conținut educativ
Ieri dimineață, printr-o cursuri de_cunoștințe social, 

intîlnire a pionierilor cu ac
tiviști de partid ți ai organi
zațiilor de tineret, desfășu- 
rată la Casa de cultură, s-a politice, vizite In intreprin 
deschis „ Primăvara pio- 
nieriei petroșănene”, săp- 
tămină a manifestărilor po
litico-educative și cultural, 
educative, organizată de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor și Ca
sa pionierilor și șoimilor 
patriei din Petroșani. Acțiu
nea concentrează in aces
te zile cele mal semnificati
ve realizări obținute de pio
nierii din școlile orașului, 
in acest an școlar, in acti
vitățile desfășurate în ca
drul cercurilor de creație 
tehnico-științifică, cultural- 
educativă sau sportivă. „A- 

î ceastă inițiativă, ne spunea 
tovarășul Lucian Ardeleana, 
directorul Casei pionierilor 
șl șoimilor patriei din Pe
troșani, constituie o urmare 
firească a calității preocu
părilor de a perfecționa ac
tivitatea organizației de 
pionieri, de a continua efor
turile in scopul desfășură
rii unor manifestări cu bo
gat conținut educativ, a- 
tractiv, pe placul copiilor. 
In instituția noastră și In 
școli funcționează 13 cer
curi (radio, electrotehnică, 
geologie minieră. „Prietenii 
naturii", etnografie, teatru 
etc.) la care participă pes
te 1000 de copii. Creativi-

■ tatea pionierilor - care își 
pun in practică cunoștințe, 
le obținute In școală, gin- 
durife șl ideile tehnice, ar
tistice - este expresiv sus
ținută de rezultatele meri
torii obținute la concursuri 
și expoziții".

In cadrul săptămtnli „Pri
măvara pionieriei petroșă- 
nene" sînt inițiate con-

politice („Sub flamura parti
dului”), manifestări educa
tive în clubul de dezbateri

derile patronatoare, expozi. 
ții, (de creație tehnico-ști- 
ințificâ, de fotografie și ar
tă plastică), sesiuni de co
municări științifice realiza
te de elevi, intîlnlri cu mi
neri șl specialiști din În
treprinderile orașului, pro
grame artistice și spectaco
le, focuri de tabără. Toate 
acțiunile care sînt organi
zate în această perioadă, 
cînd nu mai este prea mult 
timp pînă la încheierea a- 
nului școlar, contribuie la 
stimularea preocupărilor 
pentru diversificarea for. 
melor și metodelor de edu
cație, In spiritul tradițiilor 
revoluționare, de muncă și 
luptă, ale partidului și or
ganizațiilor de tineret.

Prin conținutul profund 
educativ al tuturor activi- 
taților și forma lor deose
bit de atractivă, „Primăva
ra pionieriei petroșănene" 
reprezintă o substanțială 
contribuție la formarea ti
nerei generații prin și pen
tru muncă, printr-o amplă 
integrare a pionierilor în 
viața social-economică și 
cultural-educativă a munici
piului. Această primă edi
ție a manifestării - care 
cuprinde toate domeniile 
din viața pionierilor - se 
înscrie, împreună cu acțiu
nile care au avut toc la 
Lupenl, Vulcan și Petrila, 
în sfera unei continue și 
atente preocupări pentru o 
nouă, calitate, superioară, 
în activitatea de educație a 
pionierilor, tuturor elevilor 
Văii Jiului.

T. SPÂTARU
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a-

defecte de fabricație, mai 
ales cele produse la secția 
din Paroșeni a I.R.I.UJ4.P. 
O altă piedică în calea re
alizării sarcinilor este
provizionarea sub necesar 
cu vagonete goale. Din par
tea sectorului, ing. Gheor- 
ghe Rancea promitg că în
cepînd cu această săptămî- 
nă se va ocupa direct de 
aprovizionarea cu vago
nete goale și armături 
pentru brigada lui Mirău
ță. încă un necaz, care 
nu este numai al brigăzii 
conduse de Mirăuță, ci al 

' tuturor brigăzilor — lipsa 
artificierilor. Un artificier 
servește 4 orizonturi, ceea 
ee este, după spusele inter
locutorilor, prea mult. Au 
împiedicat realizarea sar
cinilor și acumulările de 
ape din zona estică a blo-, 
cuini 2. Pe de altă parte, 
după părerea maistrului I- 
liev pentru redresarea si
tuației ar fi necesare două 
locomotive Diesel la ori
zontul XI, dar, din lipsă

de mecanici, rezolvarea a- 
cestei probleme se tergi
versează. Conducerea mi
nei ar trebui să acorde 
atenție sporită acestui sec
tor care trage producția 
înapoi. Este, de asemenea, 
necesar ca la nivelul con
ducerii să se ta măsuri ca 
extragerea producției pe 
puțul nr. 1 să se facă în 
funcție de necesități. De la 
maistrul Valică Rusu am 
reținut că aprovizionarea 
cu materiale și piese de 
schimb a sectorului III su
feră de un oarecare for
malism, Lipsesc funiile 
pentru trolii, șuruburile 
pentru țevile de aer și 
lungiri la transportoare, 
țevile pentru aer și apă, 
șuruburile M. 20 (în 18 
mai începe montarea unui 
monorai, dar fără aceste 
șuruburi termenul va fi 
reprogramat). Adică, să nu 
se meargă pe principiul 
..sectorul III și-așa nu-și 
face planul, așa că rămîne 
mai la urmă cu aprovizio
narea... Maistrul Glieor- 
ghe Blaj ne semnala* un

Cabinet
POPESCU PAVEL. Pe

trila : Cu privire la scri
soarea pe care o adresați 
redacției, vă comunicăm 
următoarele: potrivit 
158 din Codul Muncii, 
mele care cresc unul 
maf mulți copil pînă 
vîrsta de 7 ani și cele 
vide au posibilitatea de a 
înceta activitatea pe acest 
motiv, beneficiind de ve
chime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate dacă se în
cadrează în termen de 90 
zile de la data cînd copiii 
au împlinit virata respec
tivă. Potrivit art. 11, âl. 2, 
lit, c din Legea nr, 26/1967 
privind concediul de s- 
dihnă, în primii doi afli de 
la încadrare, persoanele 
în cauză vor primi conce
diul de odihnă integral, nu

art. 
ma
sau 

la 
gra-

juridic
redus la durata minimă ca 
în alte cazuri de desface
re a contractului de mun
că. în consecință, fiica dv., 
va beneficia de toate drep
turile menționate mai sus, 
mai puțin de alocația de 
stat pentru copii, deoarece 
în perioada 3 octombrie 
1981 — 11 martie 1982 dîn- 
sa nu a avut statut de 
persoană încadrată în 
muncă, nu s-a încadrat în 
prevederile art, 5 din De
cretul 246/1977, Alocația 
de stat pentru copii i se 
va acorda potrivit art. 7 
al. 8 dih Decretul 246/1977. 
după 3 luni de la încadra
rea cu contrast de muncă 
pe durată nedeterminată.

C. GRAURE, 
jurist

în

ti cu ce treburi, pe unde și cum 
circulă unii conducători auto ?

Vineri, 14 mai, împreună 
cu un echipaj de la servi
ciul de circulație al Mili
ției municipiului Petro
șani am întreprins un 
raid-anchetă pe drumuri
le publice din Petroșani 
cu scopul de a urmări cum 
sînt folosite mijloacele de 
transport ale întreprinderi
lor și instituțiilor din Va
lea Jiului și de a verifica 
modul cum au fost efec
tuate reviziile tehnice a- 
nuale. Din cele peste 100 
de mașini verificate a reie
șit că foarte multe între
prinderi lasă mașinile din 
dotare la latitudinea con
ducătorilor auto care le au 
în primire, sau nu fac ni
mic pentru a stopa risipa 
de carburanți și lubri- 
fianți, acum cînd se pune 
un accent deosebit pe eco
nomisirea lor.

AUTOCISTERNA-TAXI. 
ta semnalul agentului de 
circulație, autocisterna 
31 DJ 8020 condusă de 
Gheorghe Pintilie, oprește. 
Foaia de parcurs 633081 e- 
ra completată pe ruta 
Vulcan — Petroșani și re
tur. Ce se transporta cu 
.autocisterna ? La ducere 
o... persoană la stația 
C.F.R. din Petroșani, ca 
să prindă trenul, la în
toarcere, gol. Așa da opti
mizare. Și uite așa aproa
pe 30 de km parcurși de o 
mașină mare cu un singur 
om. Conducerea I.U.G.T. 
Craiova, ca proprietar al 
autocisternei știe cît de 
rațional folosește coloana 
din Vulcan mașinile în
treprinderii ? Mai între
băm pe această cale, cine 
plătește cursa efectuată și 
combustibilul consumat 7

PARCARE LA DOMICI
LIU. loan Cristea condu-

înmatriculare al i_. 
Repede în mașină și 
nou la garaj și tar la Is
croni. Oare foaia de par
curs îi va fi confirmată ? 
Ar fi interesant de... veri
ficat. Neglijența trebuie 
suportată de conducătorul

câtor auto la O.G.A. Pe
troșani nu avea foaie de 
parcurs. A încercat să ne 
lămurească că vine cu au
tobasculanta 31 HD 1365 
de la cariera Peștera Bolii, 
ca pînă la urmă să recu
noască de fapt, că mașina
uumnwrmmHfmumm/muumummmmumfuumfm 

Raid-anchetă pe drumurile publice 
wuufiHMMMMHmunmmmummnuMmumummHUH» 
fusese parcată la domici
liu. Cum veți completa 
foaia de parcurs pe ziua 
respectivă ? De ce nu sînt 
aduse mașinile pe timp de 
noapte la locurile de par
care, tovarășe director ?

NEGLIJENȚA. Aurel U-
șurelu, conducător 
la I.T.A, Petroșani a 
mașina 31 HD 4358 
garaj și s-a deplasat

auto

auto, nicidecum de între
prindere. Nu-i ața, tovară-, 
șe director ?

Mihai Gută de la auto
baza C.M.V.J. avea foaia 
de parcurs necompletată 
cu ora ieșirii din garaj și 
locul de destinație. De ce 
sînt lăsați șoferii să um
ble unde vor și cum vor 
pe banii întreprinderii ?

CU DEFECȚIUNI TEH
NICE. Deși verificarea 
tehnică anuală 'era făcută.

mașinii;., pentru 1982, la autovehi- 
,i din\< oului 21 HD 2803 condus 

Me Marian Munteanu, de 
la I.T.A. Petroșani, mași
na prezenta grave defec
țiuni la sistemul de direc
ție și instalația de ilumi
nat. Unul din cauciucurile 
din spate nu prezenta ga
ranție. Gîndiți-vă, bine, 
tovarăși de la I.T.A. cînd 
faceți verificarea tehnică I

PE ADRESA A.C.R.
GORJ. Conducătorul auto 
Aurel Toderescu a fost 

oprit în timp ce conducea 
autoturismul 1 GJ 5200. La 
verificarea făcută a reieșit 
că autoturismul avea de
fecte bieletele și bucșele cap 
cremalieră, deci defecte 
la sistemul de direcție. De 
asemenea, clouă dintre cau
ciucuri erau șterse com
plet. întrebăm pe această 
cale conducerea A.C.R. 
Gorj, Ce fel de verificări 
tehnice anuale îace^ dacă 
nu reziștă nici o lună 7 -

Iscroni dar a constatat 
nu luase certificatul

Oră de practică la Școala generală Iscroni, Foto: Cristian ȘTEFAN

Duminică s-a muncit și mult, și bine 
la înfrumusețarea localităților
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aspect curios. Un număr 
foarte mare de pompe 
EPET au fost trimise la 
IJR.I.U;MJ*. din decembrie 
pentru reparații. Cîiid vor 
fi reparate, va trebui să 
ne răspundă comparti
mentul de specialitate 
I.R.I.U.M.P,

' PROMISIUNI ȘI 
SCADENȚE

Pentru redresarea situa
ției s-au stabilit următoa
rele măsuri și termene:

■ începînd cu 20 mai de 
brigada Mirăuță răspunde 
șeful sectorului ;

H Pînă în 10 iunie, sec
torul III va rectifica, cu 
presa din dotare, peste 250 
armături ;

■ începînd cu data de 
20 mai — promite Vasile 
Mirăuță — se vor realiza 
avansări în cărbune de 
3,6 tn/zi în galerii și 2 
m/zi în plan înclinat;

89 Organizatoric — pînă 
în 20 mai se vor stabili e- 
xact; echipele care se o- 
cupă cu aprovizionarea 
formațiilor de lucru ;

H Pînă la 20 mai se va 
rezolva captarea apelor 
din zona estică a panou
lui . 2;

H De azi, va funcționa 
o combină în galeria de 
baza, uncie se vor realiza 
avansări de' 7 tn/zi;

al

Ducariu, a lucrat la um
plutura din fața depozi
tului de ambalaje al 
I.CJR.A.; alte două gru
puri, tot de tineri, au ni
velat terenul din fața 
fabricii de pîine din a- 
propiere de I.T.A. Dțdt 
lungul cartierului Aero
port s-au strîns și trans
portat hîrtiile și alte re
ziduuri.

Numeroasele aspecte 
nepuse încă la punct, a- 
flate în diferite puncte 
ale Petroșaniului, reclamă 
continuarea acțiunilor 
gospodărești și o partici
pare mai susținută, mai 
ales a cetățenilor. (T.Ț.)
PETRILA

Hote maxime 
la acțiuni 
patriotice 

în primele ore ale 
nei plăcute zile de . . 
măvară, sute de elevi ai 
școlii generale și liceului 
din orașul Petrila au ți
nut să fie prezenți la 
acțiuni edilitar-gospodă- 
rești, de înfrumusețare a 
curților școlilor șl a car
tierelor în care locuiesc. 
De la Cimpa la Zona de 
intersecție, cu Petroșa-

u- 
pri-

ni ul, pe o distanță de a- materiale recuperate. De 
proape 8 km, elevi, în
drumați de reprezentan
ți ai consiliuftd 
iar, ai comitetului 
șenesc U.T.C. și cadre di
dactice de la toate școli
le orașului, au muncit cu 
pasiune la punctele ce 
le-au fost încredințate 
pentru a face ordine și 
curățenie. Să exempli
ficăm : elevii Școlii ge
nerale nr. 1 au curățat și 
greblat zonele verzi din 
parcul orașului, partea 
dinspre Petroșani a stră
zii Republicii, strada și 
curtea școlii. Sute de e- 
levi (pionieri și uteciști) 
ai școlilor generale nr. 5 
și 6 au făcut ordine și 
curățenie în cartierul 8 
Martie ; au strîns resturi 
menajere și hîrtii, au a- 
menajat zone verzi, au 
săpat trandafiri, au văruit 
pomii din curțile școlii 
și de pe străzile înveci
nate, au vopsit aparate
le din bazele . sportive, 
au curățit incinta școlii 
în care învață. Și elevii 
școlilor generale nr. 2 și 
3 din partea de sus a o- 
rașului, au curățit curți
le școlilor, zonele verzi

’ și trotuarele din vecină
tate. Tineri ai claselor IX, 
X șl XI ale liceului 
industrial, au depozitat 
cu multă atenție și grijă

asemenea, au lucrat la a- 
menajarea pistei pentru 

popu- exercițiile în cadrul pre- 
oră- t.......  • ■ ■ -gătirii tineretului pentru 

apărarea patriei. Dacă ar 
fi să dăm cîteva nume 
de elevi evidențiați în 
această activitate patrio
tică, de înfrumusețare a 
orașului lor, am fi ne
drepți. în aceste rînduri 
fee vor regăsi toți, sutele 
de elevi din Petrila pâr
tiei pan ți la aCțiuriedȘțMai 
și iunie — luni ale ordi—~ 
nii și curățeniei*. Deci, 
notă maximă și felicitări 
la activitatea patriotică.

Merită evidențiată și
activitatea depusă de
personajul administrativ- 
gospodăresc și TESA de 
la IsM. Petrila, cârc ș lu
crat-la curățenia incintei, 
a pregătit teren pentru 
noi spații verzi și a în
cărcat 20 cărucioare cu 
seînduri pentru subte
ran. De asemenea, dumi- . 
nică dimineața lucrătoa
rele comerciale de la u- 
nitățile de produse elec
trice, tricotaje, încălță
minte, confecții și galan
terie din Petrila, au de
dicat cîtevă ore ordinii, 
curățeniei și aranjării 
mărfurilor, dînd maga
zinelor respective un as
pect îngrijit și plăcut.
(T.R.)

i • ÎN CASA NOUA. La 
Vulcan, zestrea edilitară 
a orașului crește continuu.

1 Aici, în prezent, se află 
I în fază de finisare un nou 

bloe care în curînd va fi 
dat în folosință, oamenilor 
muncii. Este vorba de blo
cul nr. 8 situat în fața li
ceului industrial

DRUM UITAT? Ca
lea de acces din Petroșani 
spre Jieț și cabana Rusu, 

i asfaltată în anii trecuți a

I
I
I
I*

asfaltată în

ajuns într-o situație jal- priori (cu autorizație in- 
nică. Zeci de gropi pun la dividuală, firește). Pot fi 

‘ l și vînați în continuare dău- 
vede nătorii cu păr și cu pene, 

în afara celor ocrotiți de 
lege.
• RENOVĂRI, 

lucrări de igienizare și 
renovare s-a redeschis u- 
nitatea nr. 2 „Mîndra“, a- 
limentara din Crividia — 
Vulcan,
• BILETE DE ODIHNA. 

Peste 400 bilete de odihnă 
în stațiunile balneare de 
pe litoralul Mării Negre, 
&înt puse în aceste zile la 
dispoziția oamenilor mun-

grea încercare șoferii 
autovehiculele. Se ’ 
treaba că gospodarii dru
mului l-ar fi scăpat din... 
vedere. Ar fi timpul să fîe 
reparată și această arteră 
de circulație, măcar ,-ă* 
cum la început de sezon 
estival.
• VÎNAtOREASCA. Zi

uade 15 mai a adus unele 
schimbări în „calendarul* 
vînătoresc : a încetat drep
tul de împușcare a urșilor 
și cocoșilor de munte și a 
început vînătoarea. de că

cii — pentru seriile din 
25 și 27 m ai — de către 
comitetele de sindicat din 
unitățile economice ale 
Văii Jiului. Biletele se gă
sesc la Consiliul munici- I 

După pal al sindicatelor Petro- I 
șani. Un amănunt: cu bi- | 
letele de odihnă în seriile | 
amintite, se beneficiază 
tarife reduse.

Rubrică realizată de 
Gheorgbe BOȚEA

de

I
I
I
i

idinfof  măm
r\|



Se putea
MINERUL LUPENI — 

MINERUL ILBA SEINI 
4—1 (3—1). Paradoxal, de
și în prima repriză s-au 
marcat 4 goluri iar în a 
doua doar unul singur, ca 
nivel de spectacol fotbalis
tic, repriza secundă a fost 
net superioară. Nu greșim 
dacă spunem că jucătorii 
Minerului Lupeni au in
trat în teren prea siguri 
de ei. ȘI, așa cum se în- 
tîmplă în astfel de cazuri, 
„lanterna" nu s-a sfiit 
să atace. Mai mult, în mi
nutul 9, la o fază care nu 
anunța nimic periculos, o 
minge centrată de pe par
tea dreaptă de Molnar, de 
ia oaspeți, se lovește, ca 
la biliard, cînd de Greu, 
cînd de unul din atacanții 

; x oaspeți, apoi ia o traiecto- 
r>„-Curioasă și poposește 
în plasa porții lui Lixajn- 
dru. La 0—1 ne așteptam 
ca în jocul Minerului să 
apară revirimentul. Nu a 
fost însă așa. Chiar dacă 
s-a produs egalarea, e drept 
fbt printr-un gol norocos: 
în minutul 18 la șutul lui 
Voin de la 16 metri, se 
interpune un apărător 'ad
vers, mingea ricoșează ‘ la 
Ion jenică și acesta nu gre
șește : 1—1. Din acest mo- 

' ment se produce o ruptură

realiza un scor fluviu
. In edglibrul jocului. Și 

aceasta datorită unei evo
luții mai bune a gazdelor, 
cît și greșelilor 
ale oaspeților, pe care 
chipa locală are 
meritul de a le fi valori
ficat cu promptitudine. 
Astfel, în min. 27 ta o lo
vitură indirectă de la 14 
m (în careu, deci) Mușat

decislve 
e- 

totuși

pasează scurt la P. Popa 
care profită de „zidul" gre
șit făcut de oaspeți și în
scrie : 2—1. După numai 
două minute, la o acțiune 
a lui Mușat (singura reu
șită de altfel a acestui ta- 
lentat jucător, care dumi
nică a avut o prestație sla
bă) mingea ajunge la Ion 
Jenică dar acesta trimite 
pe lingă poartă de la nu
mai 6 metri! în min. 32, 
o centrare banală ajunge 
la fundașul central al oas
peților, care comite henț 
în careu. Penalty-ul este 
executat imparabil de a- 
celași P. Popa : 3—1. Cam 
asta ar fi istoria 
reprize.

primei

Cea de-a 
superioară.

doua este mult 
Jocul echipei 

gazdă are mai multe reu
șite și doar ratările.,. Cât 
roata carului, au stat ta 
calea unui scor fluviu. E- 
voluția lui Mușat a avut 
totuși repercusiuni asupra 
eficacității jocului echipei. 
In lipsa centrărilor (pen
tru că nici Sebestyen nu 
prea s-a achitat de sarci
nă, pe extrema stingă) s-a 
recurs la acțiuni indivi
duale.

Dintr-o astfel de acțiune 
mai reușită, ș-a născut în 
min. 72 o nouă lovitură 
liberă directă de la cca. 
18 metri pe care Petre 
Popa a transformat-o în 
gol, printr-o frumoasă e- 
xecuție.

în concluzie, deși nu au 
strălucit, jucătorii Mine
rului au obținut duminică 
două puncte foarte pre- 

. țipase, taibunătățindu-și 
totodată și golaverajul.

MINERUL: Llxandru
— Greu, R. Romeo (min. 
46 Burdangiu), Truică, 
Ghenți — Voicu, Nichi- 
miș — Mușat (min. 52 Mo- 
ratu). P. Popa, I. Jenică, 

. Sebestyen.

nu se dezminte
bucureșteanul Gavrilă Gon- 
ci, craioveanul 
Păun, buzoianul

loan Alexandru TATAR
> REZULTATE TEHNICE: 

Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara 3—0; 
Minerul Cavnic — C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—0; Strun- 

\ gul Arad — F.C.M. Reși
ța 2—1; UM. Timișoara 
— TJC. Bihor 3—1; C.I.L. 
Sighet — Rapid Arad 1— 
1; Minerul Lupeni — Mi-

• nerul Ilba Seini 4—1;
C.S.M. Dr. Tr. Severin — 
Aurul Brad 3—0; înfrăți
rea Oradea — Someșul 
SJM. 1—0; F.C. Baia Ma
re — Dacia Orăștie 0—0,

ETAPA VIITOARE (du
minică, 23 mai): F.C.M. 
Reșița — U.M. Timișoa
ra;’ Dacia Orăștie — 
Strungul Arad; Minerul 
Ilba Seini — Someșul Sa- 
,tu Mare; Olimpia Satu 
Mare — înfrățirea Ora
dea; F.C. Bihor — Mine
rul Lupeni; C.F.R. Cluj- . 
Napoca — C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin; Aurul 
'■bad — Minerul Cavnic; 
Rapid Arad — F.C. Baia 
Mare; C.F.R. Timisoara 
— C.I.L. Sighet,

CLASAMENTUL

1. F.C. Bihor 28 20 4 4 77—33 44
2. F.C. Baia Mare 28 14 6 8 52—25 34
3. Aurul Brad 28 15 2 11 40—28 32
4. Olimpia Satu Mare 28 12 5 11 40—35 29
5. Strungul Arad 28 13 3 12 40—48 29
6. Rapid Arad 28 12 4 12 37—41 28
7. Someșul S.M, 28 12 4 12 31—40 as
8. Minerul Cavnic 2* 12 3 :R- 45—42 27
9. C.F.R. Tim. 28 11 5 12 40—37 27

10. C.S.M. Dr. Tr. S. 28 12 3 13 37—39 27
11. C.I.L. Sighet 28 12 3 13 31—41 27
12. F.C.M. Reșița 28 10 6 12 53—37 26
13. înfrățirea Or. s 28 13 0 13 46—42 26
14. Minerul Lupeni 28 11 4 13 39—42 26
15. Dacia Orăștie 28 11 4 13 35—56 26
16. U.M. Timișoara 28 11 3 14; 31—42 25
17. C.F.R. Cj.-Nap. 28 9 5 14; 33—46 23
18. Min. Ilba Seini 28 7 6 15 22—55 20

Speranțele investite în 
talentul lui Aron Cîndea 
sînt răsplătite cu prisosin
ță de ambiția și buna pre
gătire «la acestui tînăr 
luptător, care activează 
la C.S.Ș. Petroșani. în pal
maresul destul de bogat al 
elevului Liceului indus
trial minier, din Petroșani 
s-a mai adăugat recent o 
nouă medalie de aur, la 
campionatul republican 
de juniori. Pînă acum, A- 
ron Cîndea (17 ani), deți
nea două titluri ta școlare 
și unul ta juniori; pornit 
ca favorit la finalele ju
niorilor, desfășurate la 
sfirșitul săptămînii trecute, 
în sala sporturilor din Tg. 
Mureș, în serie, și-a depășit 
toți adversarii înainte de 
limită. Astfel, au Înclinat 
steagul în fața sa gălățea- 
nul Dumitru Buleandră,

DSniel 
Daniel 

Dobre, și Ștefan Vizitiu din 
Onești, Duminică, în con
fruntarea decisivă, l-a a- 
vu't ca partener de saltea 
pe clujeanul Călin Nyri, 
situație care reedita finala 
școlarelor de la Constanța. 
Cunoscîndu-se bine din 
lotul național, cei doi lup
tători au acceptat disputa 
fără menajamente, dar 
mijlocul reprizei secunde 
indica un punctaj edifica
tor — 15—0 în favoarea e- 
levulul lui Vasile Făgaș, 
scor care i-a determinat pe 
arbitri să întrerupă lupta 
4l să acorde victoria prin 
superioritate lui Aron Cîn- 
dea. în aceeași sală, în 
care colegii săi Viorel Cîr- 
cel și Grigore Mereuță Im- 
brăcau tricourile de cam
pioni, cu doi ani îft urmă, 
reprezentantul categoriei 
65 kg din Vale le urinea
ză pilda. ;; "

Și liberiștii de la Jiul 
Petrila au motive de sa
tisfacție. ConCurind la 90. 
kg, speranțe olimpice, Mi
cuț Muntean (antrenor Cos
tiță Marmaliuc) a pierdut 
doar întîlnirea decisivă 
din serie. în lupta pentru 
medalia de bronz, nu a 
putut trece însă de multi
plul campion Vasile Fil- 
dan (Steaua București), 
mulțumindu-se cu locul IV.

Andrei APOSTOL

v. • RUGBY, divizia A: 
Sportul studențesc — Ști
ința Petroșani 10—6 (3—3).
• FOTBAL, divizia C: 

Victoria Călan — Mineml- 
Știința Vulcan 1—0 ; 
publican, de juniori: 
rul Brad — Minerul

re- 
Au- 

... , Lu
peni 3—1 ; județean : C.F.R. 
Petroșani — Minerul Uri- 
eani 2—
• HANDBAL, campio

natul județean feminin : 
Hidromin (j) — Hidromin 
(s) 13—33. Pe terenul de 
handbal al Școlii genera-
luiiriiuiiiii/iniiHiiii/tmit

Bre vi ar
tmniiuiiuiuuiiiimimiiii ;

le nr. 4 din Vulcan sf-au 
desfășurat întrecerile eta
pei a Ii-a a „Cupei pionie
rului" la handbal fete și 
băieți. Iată rezultatele în
registrate băieți: Școala 
generală nr. 5 Petroșani 

i — Școala generală nr. 4 
> Vulcan 17—16, Școala ge

nerală nr. 5 Petrila — 
' Școala generală nr. 1 Eu- 

peni 26—13. fete : Școala 
generală nr. 1 Vulcan — 
Școala generală fir. 5 Pe
trila 4—9, Școala generală 
nr. 5 Petroșani — Școala 
generală nr. 3 Lupeni 15— 
9.

Turneul final "vă avea 
Ioc în ziua de 23 mai a.c. 
pe terenul Școlii generale 
nr. 5 din Petrila.

Staiett BALOI

Victorie la potou
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE- reușite, l-au imitat

TROȘANI — MINAUR " ----
BAIA MARE II: 20—19 
(13—12). Formația secundă 
din Baia Mare constituie 
un adversar dificil pentru 
oricare divizionară B, Sta- 
mate, Vintilescu, Boehiș, 
și mai ales Iacob pot evo
lua orictad în prima sce
nă a handbalului româ
nesc. Disputa din terenul 
C.S.Ș. Petroșani a debutat 
cu o surpriză plăcută pen
tru galeria locală, în mim 
13 scorul indica 7—3 în fa
voarea gazdelor. Suita go
lurilor noastre fusese des
chisă de Gliga, prin trei

16—15, Teama de valoarea 
„2 . . ” i scurtcircui
tat moralul jucătorilor

. , - . . t Ben-
covici (2) șijGlieciu (2). In- adversarilor a 
tre buturi, Popescu s-a Î2ț 22 ^'7* 
dovedit inspirat, opunîn- noștri, Vintilescu a egalat, 
du-se șuturilor înaîților Boehiș a asigurat condu-, 
săi adversari. Diferența de 
goluri a sporit pînă 
min. 20 : 12—6 (au 
înscris în ordine
Utilaj ul-Știința : _ ,
Gheciu, Drăgan, Beneovici

în 
mai 

pentru 
Gliga,

Handbal, divizia B

cerea oaspeților, duelul 
palpitant, pentru un spec-

o-

MINERUL PAROȘENI
— VITROMETAN ME
DIAȘ 1—1 (1—0). Se pare 
că pe măsură ce se apropie 
finalul campionatului,
boseala își pune tot mai 
mult amprenta pe jocul e- 
chipelor noastre divizid- 
nare. Este și cazul jucăto- 

• rilor de la Paroșeni care, 
într-un fel, știu că sînt 
departe și de „fotoliile" de 
onoare, dar și de cele... 
mai fierbinți, ale clasamen
tului. Ca atare, nici jocul 
nu mai „merge". Chiar da
că au pornit partida în 
trombă, obligînd pe alo
curi, echipa din Mediaș să 
se apere supranumeric, 
Boloș, M. Marian, Seleșan, 
Lăzăroiu și ceilalți au ui
tat un singur lucru : în 
bilanțul întîlnirii nu acțiu
nile ofensive contează 
golurile. Or, la acest 
pitol, meciul a lăsat 
dorit.

Primele trei ocazii 
fost un simplu... foc 
paie. Atît pătrunderea 
Lăzăroiu din min. 10, „
șl ocaziile lui Boloș și Ior- 
dache (în minutele 12 și 
respectiv 19) au rămas fă
ră urmări pe tabela de 
marcaj. Prima repriză 
revine — ta mod meritat 
—• gazdelor. Golul înscris 
de Boloș (țnin. 14), prta-

ci... 
ca
de

au 
de 
Iui 
cit

tr-un șut la serniinăli ime, 
după o combinație cu lor- 
dache, consfințea de fapt 
superioritatea teritorială 
a jucătorilor de la Mine- 

• rul.
După pauză, jocul se 

mai echilibrează și în mi
nutul 58, DZ>mșa a sancțio
nat „lipsa" din joc a gaz
delor, care după ce au con
dus la pauză s-au crezut

MINERUL ANINOASA 
— LOTRU BREZOI 1- 0 
(1—0). Eficacitatea scăzu
tă din întregul campionat 
a fost tara care a reieșit în 
relief și în meciul cu e- 
chipa din Brezoi. Gazdele 
au învins din nou cu 1—0, 
atîta doar cu cît să-și asi
gure cele două puncte pu
se în joc. Mai mult nu au 
reușit nici in. această a

Fotbal, divizia C

tacurile inițiate de Foltea 
și Ghioacă de la oaspeți 
s-au dovedit viguroase și 
bine gîndite tehnic. Efor
turile minerilor pe acest 
parcurs nu au putut fi 
materializate. Cu un atac 
în care Almășan a fost lip
sit de dinamism, Sătmărea- 
nu de decizie, Dozsa

, precizie, lai’ Hădărean 
Burducea de forță în șut, 
„teamul" din Aninoasa a 
fost și în această confrun
tare departe de .ceea ce

de 
și

și Cîmpeanu), dar 
„șapteîe" din Vale 
speriat de proporția 
rului, permițînd adversa
rilor să se apropie. Ba 
chiar în primul minut de 
la reluare, Rădulescu a 
egalat, (13—13), cursa por
nea deci, din nou, umăr la 
umăr.

în perioada do 
handbaliștii noștri 
mai îndrăznit să 
Gliga s-a complicat în e- 
xecuții contraindicate, 
apărare s-a lăsat totul în 
seama portarilor. Utilaj ul- 
Știința a încercat o altă 

: tentativă de detașare, care 
a reușit pînă iii țnin. 45 :

prea repede învingători. 
Eforturile liniei mediane 
a Minerului de a „pompa" 
cît mal multe mingi utile 
înaintării nu au fost urmă
rite cu consecvență de cei 
care aveau în primul rînd, 
sarcina să înscrie. Așa se 
face că după un joc sub 
așteptări, în care prea pu
țini jucători s-au ridicat 
la valoarea lor, echipa 
gazdă a mai pierdut un 
punct în clasamentul ade
vărului. '

La juniori: Minerul Pa
roșeni — Vitrometan Me
diaș 3—2.

Au înscris pentru Mine
rul.. âăchițelea (2) și Nagy.

Ștefan NEMECSEK

XXV-a etapă pe care mul- 
ți suporteri, prin prisma 
rezultatului din tur, o ve- 
deau un prilej de ieșire 
orgolioasă dintr-un impas 
care tinde să devină ci«- 
nio — finalizarea acțiuni
lor ofensive. Lipsită de o 
idee ordonatoare, formația 
locală, cu excepția reuși
telor din prima jumătate 
de oră dintre care semni
ficative au fost bara lui 
Tudor din min. 10 și golul 
înscris de Dozsa în min. 
19, ă evoluat fără convin
gere, încîlcit, permițînd 
oaspeților să treacă treptat 
la conducerea- jocului și 
să etaleze, mai cu seamă 
în repriza secundă, un 
fotbal de bună calitate. A-' '

tare departe de .ceea 
știm că poate.

Minerul Aninoasa . . 
pune la această oră de un 
lot bun — Bogheanu, Fo- 
dor, Banga — portari, Steț, 
Dobrescu, Pocșan, Hangan, 
Radu, Dumitraș — fundași, 
Bălosu, Tțidor, Faur, Ar
hip, Hădărean — mijlocași, 
Almășan, Dozsa, Lixandru, 
Vasian, Burducea, Sătmă- 
reanu, Tismănaru — înain
tași, așa îneît antrenorilor 
Gheorghe Anisie și Octa-^ 
vian Danciu nu le revine 
decît sarcina omogeniză
rii unui unsprezece al că
rui scop final să fie pres
tarea unul joc organizat și 
creator pentru a cărei re
alizare este nevoie de o 
pregătire tactică și moral 
volitivă adecvată.

La juniori. Minerul A- 
nlnoasa — Lotru Brezoi 
2—0.

dls-

Teodor TRIFA

tator neutru, a provocat 
însă îngrijorare pe banca 
rezervelor și în tribune. A 
intrat însă în... ton admi
rabila galerie din Vale. 
Sportivă și muzicală, șl-a 
chemat favoriții la ordine, 
care au și simțit Impulsul 
ei. Gliga a redevenit... Gli- 

> ga, după golul egalizator 
al lui Drăgan (18—18) a 
condus echipa spre victo
rie. A înscris de două 
ori, dar a ratat, în ultimul 
minut, o lovitură de pe
deapsă. Scor final, 20—19 
în favoarea combinatei din 
Vale. '

Exceptînd perioadele de • 
criză volitivă, Utilajul-Ști- 
ința s-a întrecut pe sine, 
demonstrtnd valențele jo
cului colectiv, în care s-au 
detașat Popescu, Gliga, 
Bencoviet, Gheciu și Cîm- 

în peanu. De asemenea, ins-

apoi 
s-a...
sco-

cădere, 
n-au 

șuteze,

pirată (deși uneori vio- 
, lentă) „baghetă" profesoru
lui Eronim Ceșcu.

lofl VULPE

Campionatul județean

Dominare aoar o repriză
PREPABATORUL PE

TRILA I.M.C. BÎRCEA 
2—1 (2—0). Din primele 
minute fotbaliștii echipei 
Preparatorul încep siguri 
și hotărîți jocul. Chiar în 
min. 7, Kertesz II driblea
ză doi adversari, centrea
ză excelent în careul de 
16 m de unde Kertesz I 
înscrie cu capul. Gazdele 
își intensifică atacurile. în 
această situație, apărarea 
echipei din Bîrcea se bîl- 
bîie Ia intervenții și în 
min. 9, fundașul lănci luf- 
tează, Dulcu speculează 
această greșeală și de la 
20 m, printr-un șut pu
ternic, înscrie: 2—0. în 
min. 25 mari emoții în tri
bune. Apărarea gazdă gre-

șește, mingea^este inter
ceptată de Muntean de la 
oaspeți care șutează pu
ternic și portarul Bețivu 
reține.

După pauză localnicii 
n-au mai privit jocul cu 
aceeași seriozitate creînd 
posibilitatea oaspeților să 
reducă din handicap în 
min. 70, cînd Papiță, exe
cută un corner și Muntean 
introduce cu capul mingea 
în poartă. Pînă ta sfîrșitul 
meciului mai notăm o fază 
periculoasă, autor Stepa- 
nek de ta gazde.

S-au evidențiat Lorencz 
1 și Lorencz II, Urziceanu 
și Ardelean de ta gazde.

Rezultatul ta juniori 1—1.
Vasile BELDIE
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va cu participarea unor 
tineri oameni de știință și 
radioamatori.

Punctele studențești de 
recepție și comandă insta-

programului. 20,00 Tele-
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fă-

depuse de

proeminentă 
a lumii con- 

salv- 
mondiale,

FILME

„Ceaușescu al României 
campion al păcii**

WASHINGTON 17 (A- fului statului român,
gerpres). Sub 
„Ceaușescu al României — 
campion a] păcii", în Sta
tele Unite ale Americii a 
apărut o amplă lucrare 
consacrată acțiunilor și 
eforturilor de larg răsunet 
internațional 
președintele N i c o La e 
Ceaușescu, 
personalitate 
temporane, pentru 
gard area păcii 
pentru dezarmare, înțele
gere și cooperare între toa
te statele lumii.

Publicată de editura 
„Quills and Scrolls", din 
Cleveland, volumul este 
realizat de avocatul ame
rican de origine română, 
dr. Nicholas A. Bucur jr.

Lucrarea este structura
tă în 12 capitole, dintre 
care cităm i „Ceaușescu și 
lumea", „România și pa
cea", „România șî princi
piile sale", „România și 
S.U.A.", „România șl lu
mea a treia", „Ceaușescu 
șl viitorul". In reflectarea 
personalitățiipersonalității președin
telui României, ca om, 
volumul înfățișează o serie 
de date din biografia șe-

titlul cînd, de asemenea, o suc
cintă, densă, prezentare, 
„a personalității științifi
ce și politice a tovarășei 
de viață a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „Doam
na Elena Ceaușescu — su
bliniază autorul — este nu 
numai om de știință și in
giner chimist de reputație 
mondială, ci și om politic 
de vază în țara sa".

Lucrarea se încheie cu 
o listă de opt anexe, con- 
ținînd, printre altele, o 
bibliografie a operelor pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu apărute în străi
nătate și scrieri despre o- 
pera și activitatea sa apă
rute în perioada 1970— 
1980, documente ilustrati
ve. de politică externă a 
României, declarații ale 
unor oameni de staț și li
deri de prestigiu interna
țional cu privire la lupta 
pentru pace în politica ex
ternă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, distinc
ții, premii, titluri și meda
lii de aur acordate pre
ședintelui Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

o. n. u. Campania mondială
NAȚIUNILE UNITE 17 

(Agerpres). Ea sediul Na
țiunilor Unite din New 
York s-au încheiat lucră
rile ultimei reuniuni a Co
mitetului pregătitor al ce
lei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrate 
dezarmării. Au fost exami
nate și s-au formulat re
comandări în legătură cu 
• serie de chestiuni orga- făptuirea dezarmării posi- 
nizatorice ale sesiunii spe
ciale care va începe la 
New York, Ia 7 iunie a.e., 
și mai ales în legătură cu 
unele dintre problemele 
de fond ale acesteia.

Comitetul pregătitor a 
recomandat sesiunii spe
ciale să fie lansată cam
pania mondială de dezar
mare, acțiune de mare 
amploare, menită să întă
rească și să dezvolte legă-

FRAGA 17 (Agerpres). 
Luni a sosit Ia Praga to
varășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, care, la invita
ția tovarășului Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
efectuează o vizită oficială 
de prietenie în Cehoslova
cia.

In cursul dimineții și 
în după-amiaza aceleiași 
zile, au avut loc convor
biri oficiale între minis
trul afacerilor externe al 
României și ministrul a- 
facerilor externe al Ceho
slovaciei.

în timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat în-

tr-o atmosferă cordială, a 
fost analizat stadiul cola
borării dintre România și 
Cehoslovacia, care se dez
voltă în spiritul hotărîrilor 

. și orientărilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor șl con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Gus
tav Husalț, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist, din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho, 
slovace.

Au fost abordate, de a- 
șemenea. unele probleme 
ale actualității internațio
nale.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ;. Iritîln iri tîr- 
zii ; Unirea: Kega-zii ; Unirea : 
musha, I-II.

PETRILA — 1
rea lâ dragostea dinții. 

LONE A — Șansa.
ANINOASA :

Petrovka 38.
VULCAN. — Luceafă

rul: Călărețul electric.

11,00 Telex. 11,05 
ducarea elevilor pentru 
muncă și cercetare. 
11,25 Pentru curtea si 
grăsRna dv. 11,35 Ro
man foileton. Drumuri. 
Episodul 1. 12,20 Cadran 
mondial. 12,45 Muzică 
populară. 13,00 închide
rea programului. 16,00 
Viața școlii. 16,20 Civica. 
16,40 Clubul tineretu
lui. 17(25 Destinul unor 

. mituri, 17,50 1001 de 
seri. 18,00 închiderea

LUPENI — Cultural j 
Fuga de acasă ; Munci
toresc ; Olimpiada 40. ’

URiCANI — Stele de 
dimineață.

jurnal. 20,25 Actualita
tea economică. 20,40 Me
moria documentelor; 
21,05 Teatru.TV. Filonul 
de Valentin' Munteanu. 
22,25 Telejurnal. 22,40 
Din albumul celor mai 
îndrăgite melodii -popu
lare. 23,00 închiderea 
programului,

MOSCOVA 17 (Ager
pres). După cum transmi
te agenția TASS, la 17 
mai, de complexul orbital 
„SaliUt-7" — „SOÎUZ T-5", icvcyyn: ^..wuuiuua 
s-a desprins un mic satelit late la Moscova și Kaluga 
artificial al_Pămîntului— dirijează satelitul, recep

ționează și prelucrează in
formațiile obținute de a- 
paratele instalate la bordul 
său.

„Iskra-2“. Cosmonauții A- 
natoli Berezovoi și Valen
tin Lebedev au pregătit 
lansarea satelitului și au 
verificat funcționarea sis
temelor sale de bord, în 
momentul convenit, ei au 
scos satelitul în spațiul li
ber prin ecluza complexu
lui orbital.

„Iskra-2" a fost realizat 
de colectivul studențesc 
de proiectări al Institutu
lui de aviație din Mosco-

de dezarmare
tura dintre Q.N.U. și opi
nia publică ’ internaționa
lă în atingerea țelurilor 
dezarmării.

Comitetul a hotărît să 
acorde reprezentanților u- 
nui număr de organizații 
neguvernamentale, expo
nente ale opiniei publice 
din diferite țări, ca și u- 
nor instituții științifice ca
re acționează pentru în-

bilitatea de a-și face cu
noscute, în cadrul dezbate
rilor sesiunii speciale, pre
ocuparea și punctele lor 
de vedere. Printre aceste 
organizații și instituții, ști
ințifice, la dezbaterile se
siunii speciale a fost invi
tat să participe și comite
tul național român „Oa
menii de știință șl pacea", 
organizație de înalt pres
tigiu, care permite oame-

nilor de știință din 
noastră să-și aducă 
tribuția la acțiunea largă, 
de mare amploare, ce se 
afirmă pe plan internațio
nal în favoarea păcii și 
dezarmării. - l

Delegația română a par
ticipat activ la dezbaterile 
și negocierile prilejuite 
de reuniunea comitetului, 
promovînd în întreaga sa 
activitate concepția și po
ziția țării noastre, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
privind încetarea cursei
înarmărilor, în primul
rînd a celei nucleare, și 
înfăptuirea dezarmării, 
precum și necesitatea ca 
sesiunea specială să ducă 
la începerea de negocieri 
reale pentru realizarea u- 
nor măsuri autentice de 
dezarmare.

țara 
con-

LA SFIRȘITUL lunii 
martie, numărul șomeri
lor din Italia a ajuns la 
2 300 000. Aproximativ 60 
la sută sînt tineri în vîrs- 
tă de pînă la 29 de ani, 
relatează agenția TASS, ci
tind surse oficiale din Ro
mă. • '

POTRIVIT unor relatări 
ale arheologului egiptean 
Ahmed Abdel Hamid Yous
sef, tînărul faraon egip
tean Tutankamon nu ar fi 
încetat din viață de moar
te naturală, ci a fost ucis 
cu o lovitură puternică a- 
plicătă la baza craniului. 
Ziarul, citat de agenția 
UPI, afirmă că arheologul 
a descoperit date istorice 
care vin în sprijinul ipo
tezei sale.

PESTE 25 000 de persoa
ne s-au adunat în orașul ( 
vest-german Hanovra pen
tru a protestant împotriva 
deschiderii Expoziției in
ternaționale de echipa
ment militar electronic 
— au anunțat surse ale po
liției din R.F.G., reluate 
de agenția France Presse.

încadrează de urgență 
artificieri subteran

— artificieri suprafață, pentru sectorul- 
carieră Cîmpu lui Neag 
mineri 
electricieni

- lăcătuși
încadrarea se face în conformitate cu pre

vederile Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare la biroul personal.

încadrează urgent

cu sediul m Deva, strada Dr. Petru Groza 
. nr. 30, telefon 11960

pentru Deva, Orăștie și Valea Jiului, următofal 
personal muncitor :

— automaca răgii ,
— tractoriști rutieriști
Se asigură cazarea gratuită in cămine și 

masa contracost la cantinele trustului.
Informații suplimentare la sediul Stației 

de utilaj și transport Deva, telefon 16520.••••••••••••••••••••••••••••«•••••••»•••••••••••••••••••••
Optimism în Pactul Andin

Recenta reuniune a Co
misiei Pactului Andin — 
organul suprem — de la 
Lima a permis „un oare
care optimism" privind re
lansarea activității acestei 
organizații economice re
gionale, greu încercată în 
ultimii ani. In 1980, apoi 
in 1981, observatorii vor
beau chiar de „crize 
surmontabile", i_. 
mergeau pînă acolo jncît 
prefigurau o „autodizolva
re" a Pactului Andin, da
torită insucceselor obținute 
— și în legătură cu care 
s-a elaborat chiar o listă 
destul de amplă —, insuc
cese care au determinat, în 
t >nd, o stagnare a activi
știi organizației.

La Lima, reprezentanții 
celor cinci state membre 
(Bolivia, Columbia, Ecua
dor, Peru și Venezuela) au 
manifestat „dispoziția" —- 
cum afirmă observatorii lo
cali — de a aproba noul 
regim privitor la statutul

întreprinderilor mixte an
dine, ceea ce înseamnă, de 
fapt „relansarea" activității 
Pactului Andin. Junta A- 
cordului de la Cartagena 
—.organul tehnic al Pac
tului Andin — a hotărît 
modificarea vechilor

întreprinderilor mixte an
dine. Ele ar reprezenta o 
soluție —- cred observato
rii — care ar conduce, în
tre altele, Ia reducerea șo
majului în țările andine, 
stimularea circulației ca-

nor- pitalurilor locale, fără ca

. ; in- 
iar unii Notă

me privind crearea de în
treprinderi mixte în zona 
andină, norme elaborate cu 
11 ani în urmă și în baza 
cărora, după cum se cons
tată, nu a, putut fi creată 
pînă în prezent nici o în
treprindere de acest gen. 
Prin hotărîrile luate la 
Lima au fost înlăturate 
piedicile birocratice ini
țiate și se așteaptă acum, 
crearea în mod efectiv a

aceasta să însemne ieșirea 
lor din zonă, eliminarea a- 
numitor importuri necesa
re și, în consecință, econo
misirea de devize, amplifi
carea și diversificarea co
operării între țările respec- 
tive.

Perspectivele par a fi 
încurajatoare, dacă ne gîn- 
dim și la faptul că guver
nele din regiune șl-au ex
primat voința de a acțio
na în sensul arătat mai

sus. în plus, s-a precizat 
că participarea capitalu
lui străin la activitatea a- 
cestor întreprinderi mixte 
andine nu va putea repre
zenta mai mult de 40 la 
sută, tocmai în intenția 
ca aceste întreprinderi să 
rămînă sub un control 
ferm andin și la adăpost 
de infiltrarea „transnațio
nalelor" care, în mod si
gur, văd în noile forme 
de cooperare andină o a- 
menințare a intereselor lor.

Sînt, toate acestea, ele
mente care trebuie să fie 
luate în considerare la o 
analiză privind situația 
și evoluția Pactului An
din. Ele confirmă părerea 
majorității observatorilor 
din zonă, și anume că ac
tivitatea acestei organiza
ții — greu încercată, cum 
spuneam, In ultimii ani 
— se află în prezent în 
pragul unei relansări sa
lutare.

Dan BULGĂR

Mica publicitate
VlND urgent Dacia 1100, 

perfectă stare, Petrila, car
tier 8 Martie 39/8, telefon 
292. (679)

SCHIMB apartament 4 
camere cu apartament 3 
camere decomandate. Infor
mații Petroșani strada Ve
nus’ 4/50. (676)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popescu Eduard, 
eliberat de Institutul de

ANUNȚURI DE FAMILIE

mine Petroșani. 11 declar 
nul. (675-)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cordo- 
bin Domnica, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (677)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măntă- 
luță Ilie, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă. 
(678)

SOȚIA Dorina, fiicele Antoanela și Laura, părin
ții, surorile și cumnații anunță cu nestinsă durere în 
suflet că se împlinește un an de cînd destinul nemilos 
l-a răpit pentru totdeauna pe scumpul și iubitul nos
tru soț, tată, fiu, frate și cumnat

FARKAȘ DENEȘ (Gyoni) 
lăsîndu-ne pentru totdeauna nemîngîiați.

flori șl lacrimi calde pe mormîntul lui trist. (680)

FAMILIA amintește că se împlinesc 4 ani de la 
decesul dragului lor 

gvpcat MIHAI MIHAIL (681)

IfiDACțlA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Nicolae Bâkescu - 2, telefoane 414 82 («ecrtfariat), 414 8% 424 64 (șecții). TIPARUL: Tipografia Patroșan?, ^* N. Bâlcetcu -2.


