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Festivalul-concurs
„CÎNTECUL ADÎNCULUI“
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A XIlI-u ediție a Festivalului-concurs „Cîntecul 
adîncului", amplă și tradițională manifestare cul- 
tural-artistică, găzduită de Valea Cărbunelui, la 
reâliiarea căruia își dau concursul artiști amatori, 
membri ai cenaclurilor literare și artiști foto, care 
activează în mineritul românesc, a programat, du
minică seara, pe scena Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, gala laureaților.

Amănunte despre desfășurarea și jurizarea con
cursurilor de. muzică ușoară și poezie, despre nivelul 
calitativ al recitalurilor soliștilor, amatori și invită
rilor de prestigiu ai țestivalului-concurs
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Brigada lui Moldovan 
își va realiza planul lunii aprilie

întreprinderea minieră 
Dilja a încheiat primul 
trimestru din acest. an cu 
un plus de peste 6000 to- 

cărbune la pro- 
fizică extrasă. A- 
însă nu înseamnă 
fost epuizate toa-

Foto: Cristian STEFAN

Cartierul

? -SPORT • SPORTSPORlt-
♦ Fotbal, divizia A. JOC COLECTIV DE 

ZILE MARI ■
♦ Lupte libere. PALMARES EXCELENT

PENTRU C.S.Ș.P. IN FINALA PE ȚARĂ
♦ Breviar

Cu cîteva zile ta urmă, 
în cartierul 3 Martie din 
Petriia, a avut loc o acțiune 
de demolare a gardurilor 
din sârmă, tablă și alte 
materiale cu care unii lo
catari își împrejmuiseră a- 
șa-zisele grădini de zarzavat 
din jurul, blocurilor. A- 
eeastă acțiune a fost ne
cesara deoarece unii loca
tari nu au respectat de
loc. estetica orașului. De 
la acțiune încoace muîți 
locuitori ai cartierului au 
ieșit cu mic cu, mare la 
muncă. Ce au întreprins ? 
Au îndepărtat sîrmele și 
celelalte materiale rezul
tate din gardurile desfiin
țate, au plantat sute de 
metri de gard viu, au să
pat rondurile și au* plan
tat mii de flori, ori au 
amenajat cîte un strat în

tatea muncii realizată a 
fost în medie doar de 6 
tone pe post. Care au . 
fost cauzele care au dus 
la aceste nerealizări ? Ne 
răspunde . șeful de bri
gadă: .Abatajul came
ră unde ne desfășurăm 
activitatea a fost pregă
tit cu o lungime mai 

mane decât era necesar, 
fapt cea condus la pre
siuni excesive. Pe fieca
re schimb s^a trecut la 
executarea unor opera
ții suplimentare de schim
bare a. stupilor și 
zi lor din Ierna care 
mai prezentau siguran
ță în exploatarea căr
bunelui. De asemenea, na 
avem suficient personal 
calificat — mineri, aju
tori mineri, lăcătuși și 
electricieni. Pe de altă
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parte, aprovizionarea 
formației cu material 
lemnos și cu piese de 
schimb necesare pentru 
cele șapte transportoa
re cu raclele pe care 
le avem în abataj trebu
ie să se'* 1 facă mai ope
rativ. Și, fiindcă tot veni 
vorba de transportoare, 

trebuie să a- 
® nuntesc că 

lanțul pe ca- 
Te îl folosim 
acum pentru 
TP-2 ne ridică 
uiari pnoble- 
me.

ne de 
duc ția 
ceasta 
că au
te resursele interne de 
creștere a producției. O 
rezervă im- s,' 
portantă în 
acest seni 
este realiza
rea ■ planului 
de către 
toate brigă
zile. Uta pă
cate la l.M. Dilja, mai 
sânt, mea, multe brigăzi 
care nu-și onorează an
gajamentele asumate în 
întrecerea socialistă.

Astăzi ne vom ocupa de 
formația condusă de 
maistrul minier Anton
Moldovan, dă la sectorul 
II.

In primul trimestru din 
acest an, brigada nu 
și-a realizat sarcinile de 
plan cu 2740 țcne . de 

•cărbune, iar productivi-,

Pe tot parcursul pri
mului trimestru, ca de
altfel și în această lună, 
aerajul nu asigură de
bitul de aer necesar la 
frontul de lucru, iar 

grin- puțul IV ne creează și el! 
nu probleme, nefuueționind 

la capacitate. Dacă a- 
ceste probleme vor fi 
rezolvate, brigada poa-

Gheorghe BOȚEA

(Continmre în pag. • 2-a)
: .... J

Șeful de echipă lăcă
tuși Aurel Borc, alături 
de doi ortaci, camponenții 
formației de lucru care 
are ca sarcină înireți- 
nerea fluxului de trans
port din abatajul unde 
își desfășoară activita- • 
tea brigada condusă de 
minerul Petru Mandriș. ‘ 
în cadrul sectorului 2A ' 
de la LM. Uricăni.
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Plus 9500 
tone 

de cărbune
a

din

După prima jumătate 
lunii aprilie, cinci în

treprinderi miniere 
cadrul C.M.VJ. — l.M. 
Petriia, LM. Livezeni. I.M. 
Vulcan, IM. Pa roșea5 și 
l.M. Urlcani — raportează 
extragerea unei producții 
suplimentare peste preve
derile de plan de 9500 to
ne de cărbune energetic, 
cocs și semicoes..

■ Cea mai mare cantita
te suplimentară de cărbu
ne extras — plus M56 to
ne .;— o raportează minerii 
Uricaniului, rod al depăși
rii productivității muncii 
cu 14 la .sută in cărbune și. 
eu TI la sută la nivel de 
întreprindere. ;

K Colectivul oamenilor 
muncii de la l.M. Livezeni 
a recuperat in numai cinci 
zile minusul ta decada I, 
La zi, mina ane un plus de 

. 800 tone de cărbune.

H Minerii orașului Vul
can, cu cele aproape 2500 
tone de cărbune extris su
plimentar, se mențin în 
continuare și ta această lu
nă printre colectivele care 
de la începutul anului .și-au 
realizat și depășit sarcinile 
de plan. (Gh. S.) 

8 Martie are acum aită înfățișare
care au semănat legume. 
O participare numeroasă la 
aceste lucrări a-m întâlnit 
la blocurile 16, 18, 20, 22, 
23 și 31, unde locatarii E- 
niilian Pirtea, Miinier Ed- 

inund, Mihaî Aenăchiței, 
Bereș Andrei, Station Ro- 
gobete. Pavel Cojocaru, 
Vasile Stoicheci, Ilie Bălă- 
șoiu, Victor Rabulea, Ilie 
Zamfir, Ion Olărașu, Du
mitru Roibu, Francisc 
Mathe și alții s-au afirmat 
ca buni gospodari. La a- 
ceste acțiuni gospodărești 
au luat parte și lucrătorii 
comerciali de la magazinul
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Partidul Comunist Ro
mân, continuatorul tradiți
ilor mișcării revoluționa
re din țara noastră, a ri
dicat între cele două răz
boaie, pe un plan superi
or lupta de eliberare so
cială și națională. In ve
derea reușitei acestei lupte, 
P.C.R. a mobilizat în ju
rul său toate forțele pro
gresiste ale națiunii ro
mâne.

Caracteristic pentru ra
porturile dintre comuniști 
și social-clemocrați, socia
list-unitari și socialiști, ta 
perioade» 1934—1944, spre 
deosebire de anii 1921— 
1933, a fost participarea 
în comun, pe un plan 
mai larg, la unele eveni
mente politice, la organi
zarea unor mari' acțiuni 
politice de masă care au 
antrenat mii de oameni. 
Inițiatorul manifestării de 
la 1 Mai 1939. a fost co
misia (comitet conspira
tiv) de organizare, însăr
cinată cu transpunerea în 
fapt a programului pre
văzut ta cadrul campani
ei politice de 1 Măi. Prin
tre cadrele de frunte care 
formau această comisie 
s-a aflat - și tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

a ■>

150 malus, 125 puieți din 
specia prunus, 50 sălcii și j 
alți arbori ornamentali. Cu J 
sprijinul tehnicianului A- ' 
lexandru Lapșanszki ne-atn. 
notat numele muncitoare
lor Elena Jura, Victoria 
Munteanu, Maria „Herțeg, , 
Uina Răscolcan și Maria ' 
Daj. -

Acum la blocurile amin
tite,. oricât ar fi trecătorii : 
de grăbiți, tot zăbovesc cî
teva minute pentru a ad
mira frumosul creat. No
ua carte de vizită, a car-? 

■fierului 8 Martie din Pe
triia, este o dovadă că har- , 
nicii . locatari fac tot ce.i 
pot pentru a beneficia. de j 

E.G.C.L. Petriia, pe lingă un mfediu de viață plăcut, ] 
faptul că au curățat întreg reconfortant.
cartierul, au plantat pe 
artera principală ce stră
bate orașul peste 400 tuia,

nr. 29, Aceștia au curățat 
zona verde, au plantat pii- 
ieți. Rodica Guță, Elisabe- 
ta Tărțan, împreună cu 
șeful unității, Mihai Mătu- 
șoiu, se îngrijesc ca în fa

ța unității să domnească 
în permanență curățenia. 
Prezenți la activitățile de 
înfrumusețare a cartierului, 
alături de cetățeni, lucră
torii consiliului popular, 
cei din cadrul sectorului .de 
gospodărie comunală a

Harnicul colectiv al 
întreprinderii de tricota
je din Petroșani a în
cheiat primul trimestru 
al anului în curs cu 
toți indicatorii realizați. 
Acordtad o atenție deo
sebită producției rea
lizate pentru export, 
destinată beneficiarilor 
din U.R.S.S. — unde 
s-au livrat pînă în pre
zent produse suplimen
tare față de contracte
le încheiate — S.UJL. 
și Canada, tricotaje ce 
poartă marca I.T. Pe
troșani se bucură de a- 
Precieri deosebite atît 
pentru calitatea cît și 
diversitatea lor sorti
mentală.
Foto: Ștefan NiMECSEK

Dînd gias frământărilor 
și aspirațiilor marii ma
jorități a poporului ro
mân., P.C.R. s-a ridicat cu 
hotărire împotriva dictatu
rii antoneseiene, organi- 
zînd rezistența antifascis
tă și lupta maselor popu
lare pentru răsturnarea re
gimului; Partidul comu
nist a atras și grupat în. 
jurtil său cele mai largi 
și diverse forțe democra
tice și patriotice, a militat 
consecvent pentru unirea 
într-un front unic națio
nal a tuturoi- partidelor, 
grupărilor și cercurilor 
politice interesate ta răs
turnarea dictaturii și eli
berarea țării de sub do
minația fascistă. Constitu
irea în 1943, din inițiativa 
P.C.R., a Frontului patrio
tic antihitlerist, oare reu
nea P.C.R., Frontul plu
garilor, Uniunea patrioți- 
lor, Madosz-ul și Partidul 
socialist-țărănesc a dat ua 
puternic impuls rezisten
ței antifasciste din Rornâ-- 
nîa. >

In prinsele luni ale., au 
nțilui , 1944. milițanții ou-

Prof. D. PELIGRAD
1

(Continuare in pag. a 2-a)

Vasile BELDIE, 
coresp. .j
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Festivalul-concurs de muzică ușoară și poezie „CÎNTECUL ADÎNCULUI“
— Juriul a confirmat sufragiile publicului -

Cea de a XllI-a ediție 
a tradiționalului festival- 
concurs mineresc „Cînte- 
cul adîncUlui", desfășura
tă la sfîrșitul săptămânii , ....__

■[trecute la Petroșani, a stîr- rului rlostru. Din subtera
na un interes deosebit nul Lonei a urcat pe sce-
printre oamenii muncii din na Casei de cultură mi-
Vale, evidențiind totoda- nerul Gheorghe Știr, de a-
tă bogata zestre a vieții semenea cîștigător al pre

Constantin Alexandru 
ind, posesorul celei de 
gini, iar ortacului lor, 
nerul Sever Răduică, 
indu-i înmînat premiul

fi
or- 

7711- 
fî- 

zia-

noastre spirituale. Aceas- miului oferit de cotidia- 
. tă amplă manifestare de 
masă angajează, încă de 
la preselecție, însemnate 
forțe artistice, deci stimu
lează talentul și pregăti
rea artiștilor amatori, a 
condeierilor din Vale și 
dini țară. Nu este oare re
marcabil faptul că oame
ni ai muncii de diferite 
profesii de la mina Uri
cani s-au constituit in
tr-un valoros cenaclu li
terar, intitulat sugestiv 
„Flori de mină" ? Mai 
mult, de Mărțișor, minerul 
Constantin Alexandru și 
electricianul de mină Ion 
Țigăntele culegeau laurii 
locurilor I și li la concur
sul republican al cenaclu-

' fiiiir literare de la Foc- . 
șanii iar acum la festiva
lul -minerilor, Ion Țigănte
le și-a luat „revanșa", pri- ' 
mind „Lampa de aur",

tire muzicală a unor so
liști cu voci plăcute, cu 
personalitatea artistică 

distinctă (nu imitatori ai 
modei!), ideea de promo
vare a unui repertoriu 
inspirat din domeniul mi
neritului; reușitele com
ponistice ale deja con
sacratului conducător al 
grupului vocal-instrumen- 
tal „Acustic", Geo Popa, 
ale minerului Gheorghe

mii din Vale. Ceilalți so
liști de muzică ușoară și .... ........... „
condeieri, laureați sau nu, Știr, ale lui Nicolae Poa
■sînt, de asemenea, oamen 
ai muncii din minerit. Ast
fel se relevă democratis
mul întregii noastre vieți, 
afirmarea plenară a per
sonalității umane; în ca
litate de autori, dar și de 
beneficiari ai actului de 
cultură, mineri, prepara
tori, constructori de uti
laje, își desivirșesc ta
lentul, incintă și culeg a- 
plauzele tovarășilor lor 
de muncă. Recenta ediție 
a confirmat, în același 
timp, bunul gust 
al publicului nostru, în 
consens cu părerile aviza

ca-

pa, Iosif Acs și altora in
dică o direcție fertilă, ca
re merita mai mult încu
rajată de juriu. In 
calitativ, subliniem 
ția unui trio vocal — ----
cepție, alcătuit din profe
soara de muzică 
Olaru, Aida

context 
apari., 

de ex~

I Rezultatele concursului de muzică ușoară
PREMIUL I. „LAMPA DE AUR" — Nicolae Po_ 

Pa (I.M. Bărbăteni), PREMIUL II, „LAMPA DE 
ARGINT" — Ana Cojocaru (Hunedoara), PREMIUL 
III, „LAMPA DE BRONZ" — Ileana Berki (Vul
can), PREMIUL ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" — 
Gheorghe Știr (I.M. Lonea). MENȚIUNI — Iosif . 
Acs (Vulcan) și Ileana Dumitru (Aninoasa). Juriul a 
decernat un PREMIU SPECIAL grupului vocal „Te
lex". ■ ■ : ■-■;■ ' ‘ ■■ '

Rezultatele concursului de poezie . 7 .
PREMIUL I, „LAMPA DE AUR" Ion Țigăn

tele (Cenaclul „Flori de mină", Uricani), PREMIUL .1 
II, „LAMPA DE ARGINT" — Constantin Alexan- » 
dru (Cenaclul „Flori de mină", Uricani), PREMIUL A 
III , „LAMPA DE BRONZ" — Ion Gîf-Deac (Cena- i 
ciul „Lira" Lupeni) PREMIUL ZIARULUI „STEA- ’ 
GUL ROȘU" — Sever Răduică (Cenaclul „Flori de ț 
mină", Uricani). ' j

de s-a muncit cu dăruire, 
cu competență profesio
nală, acolo au poposit lau
rii festivalului-concurs.
Cînd insă s-au urmărit 

doar concursurile, ori pre
zența la fazele unor ma
nifestări artistice de -an
vergură, calitatea inter
pretării a suferit. Așadar, 
această ediție, de fapt ca 
și precedentele, aduce pe 
lingă satisfacțiile celor me
rituoși și talentați, învăță
minte demne de luat în 
seamă. Recitalurile de 
duminică seara ale artiș
tilor consacrați Eva Kiss, 
Adrian Romcescu, din Ca
pitală, Virgil Stratulat și 
grupul vocal-instrumental 
,,Acustic" din municipiul 
nostru — la cea mai înal
tă tensiune artistică.

Cit privește concursul de 
artă fotografică, juriul de 
specialitate va comunica 
rezultatele cu ocazia ver
nisării expozițiilor foto 
documentară și artistică 
din foaierul Teatrului de 
stat „Valea Jiului" (27 a- 
prilie). ,

Ion VULPE

Referitor la concursul 
de muzică ușoară; semna
lăm pe lingă buna pregă-

lui cum înțeleg 
te ale specialiștilor din ju- remunerați sau 
iiU. • -

artistic

B

Brigada lui Moldovan

Angela 
Olaru, Aida Anghelache 
și Liliana Nițescu, precum 
și prodigioasa activitate 
desfășurată în grupuri vo- 
cal-instrumentale sau doar 
ca soliști de Nicolae Popa, 
Iosif Acs și Gheorghe 
Știr. In acest sens merită 
să stăruim asupra modu
lui cum înțeleg activiștii 

c voluntari 
ai așezămintelor cultura
le din Vale să privească 
muzica ușoară. Acolo un-

Câștigătorii 
Festivalului — 
concurs de mu 
zică uțoară 
poezie.

(Urmare din pag I) rea-. abatajului, 
stoc se va realiza 

rit- ’spre sfîrșitul; lunii.
pînă la sfîrșitul lunii vom 

acest asigura brigăzii forța de 
a-

Acest 
pînă 
Tot =te să-și ; realizeze 

inie sarcinile de plan și 
să recupereze în 
trimestru minusul a- muncă conform necesa- 
cumulat în primele luni", rului pe meserii. La pu- 
. Față de cele., arătate țul IV s-au luat măsuri, 
de șeful de brigadă, des
pre modul cum aceste 
lipsuri și greutăți pot fi 
■înlăturate am cerut pă
rerea Șefului sectorului 
II, ing. Dumitru Oprea.

,,O parte din aceste 
greutăți pe care le-a a- 
mintit șeful de brigadă 
au fost înlăturate pe
parcursul trimestrului I. 
Cînd spun această mă
refer în primul rînd la 
împărțirea cîmpului mi
nier în două abataje ca
meră pentru evitarea 
presiun ii 
deci a lucrărilor 
mentare. Putem 
că aprovizionarea 
zii, șe face mult 
bine, dar trebuie 
ăm un stoc de material 
lemnos pentru susține

excesive
supli- 
spune 
brigă- 

mai 
să cre-

pentru îmbunătățirea ac
tivității, astfel îneît să 
facă față la producția 
pe care. trebuie să o ex
tragem, iar aerajul va fi 
îmbunătățit pînă la sfîr- 
șitul Junii aprilie. Prin 
măsurile pe care le-am 
întreprins, producția ex-

■ trasă zilnic din acest a- 
. bataj a început să creas- 
. că în această lună, deși 
. nu am atins încă nive

lul planificat. Avem con-
■ vingerea că în luna a- 
i prilie brigada își va rea-

și liza sarcinile de plan, iar 
in următoarele două 
ale acestui trimestru 
trece la recuperarea 
nusului înregistrat 
primele trei luni". Vom 
reveni la termenele sca
dente.

luni 
va 

mi- 
îrî

■ OCTAVIAN MAZILU, 
Petroșani: Deși nu semnați 
sesizarea adresată redac
ției cu numele pe care-1 
aveți, preferind (știți de 
ce) anonimatul, noi am 
analizat-o împreună eu 
factorii în drept. Cele sem
nalate s-au confirmat în- 
tr-o mică măsură.

Răspundem 
cititorilor

■ VOICIJ UNGUR, Pe
troșani: Pentru obligarea 
vecinului, care v-a inun
dat în mod repețat, la pla
ta zugrăvirii apărtameri-

’ tului si a celolalte pagube 
produse, vă recomandăm 
să vă adresați comi
siei de judecată de pe lin
gă consiliul popular mu
nicipal sau judecătoriei.
■ I. CAȚINEAN, Lupeni: 
Problema sesizată de 
redacției a fost adusă 
cunoștința conducerii

dv. 
la 

Fa
bricii de morărit și pani
ficație Petroșani, care a 
dezbătut-o împreună cu co
lectivele secțiilor de pro- - 
ducție, prilej cu care s-âu 
stabilit măsuri.

40 de ani de la crearea 
Frontului IJnic Muncitoresc

(Urmare din pagina î)

muniști și social-democrați 
au făcut pași hotărîtori 
spre făurirea unității de 
acțiune a clasei muncitoa
re, ajungîndu-se la con
turarea platformei pe ba
za căreia urma să se rea
lizeze la jumătatea lunii 

Frontul Unic 
eveniment de 

trecut patru

aprilie 1944 
Muncitoresc, 
la care au 
decenii.

Principiile 
situat la baza lui erau me
nite să consolideze rolul 
conducător al clasei mun
citoare în mișcarea de re
zistență și să constituie 
un rol Centralizator în ve
derea coalizării forțelor an
tifasciste pentru doborî- 
rea regimului de dictatu
ră militară. La 1 Mai 1944 
a fost dat publicității Ma
nifestul programatic al 
Frontului Unic Muncito
resc, din care redăm cî- 
teva pasaje ' semnificati
ve: „...In plin război, cla
sa muncitoare din Româ-

care s-au

făptuirea unei reforme a- 
grare democratice etc. — 
să fie adoptat ca program 
al Frontului Unic Munci
toresc.

Adoptarea unei concep
ții comune asupra pers
pectivelor de dezvoltare a 
societății românești, ca și 
asupra tacticii de urmat, 
au fost elemente indispen
sabile în ridicarea unității 
mișcării muncitorești pe 
o treaptă superioară, spre 
făurirea partidului unic 
al clasei muncitoare în fe
bruarie 1948. -

Anii parcurși de Ia fău
rirea Frontului Unic Mun
citoresc, de la actul isto
ric de la 23 August se 
regăsesc în forța și trăini
cia națiunii noastre socia- 

ca proiectul liste, a întregului 
F.N.D. își au sorgintea în 

socială a societății

nia își afirmă de acest 1 
Mai cerințele ei de viață, 
pe care numai unită și 
prin luptă poate să le im
pună: drepturi sociale, e_ 
conomice, politice. Răstur- ■ 
narea guvernului Anto
nescu, formarea unui gu
vern național din repre
zentanții tuturor forțelor 
antihitleriste; izgonirea 
armatelor hitleriste din 

“Iară, sabotarea și distru
gerea mașinii de război 
germane"." "

Ca rezultat al înțelege
rii survenite între condu-f 
cerile P.C.R. și P.S.D.. la 
2 octombrie 1944, Frontul 
Unic Muncitoresc a căpă
tat o structură organiza
torică, ereîndu-și organe 
propî-ii. Se hotărăște, cu 
acest prilej, 
de platformă al 
(din 26 septembrie 1944) 
— prevăzînd: instaurarea te din muncitori, 
unui regim de reală de
mocrație, sprijinirea prin 
toate mijloacele a frontu
lui antihitlerist, refacerea 
economiei naționale, în-

popor, 
baza 

forină- 
țărani, 

intelectuali, indiferent de 
naționalitate, în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. i

DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI. tinerii de la mi
na Petrila și-au realizat 
aproape 40. la sută din pla- 
nual anual al acțiunilor 
de muncă patriotică, ceea 
ce echivalează valoric cu 
peste 55 000 lei la lucrări 
finanțate. In această pe
rioadă, 500 de tineri au 
participat la acțiunile ini
țiate în sprijinul produc
ției, de organizațiile U.T.C., 
mai ales pentru . recupe- țe acțiuni educative. Se re

comandai îndeosebi, expu
nerea „Legile țării — im-

derii și întreținerea baze- a tinerei generații' 
lor sportive. Tinerii s-au 
angajat să realizeze pînă la căminul 
la 1 Mai cel puțin jumă- prezentarea cărții tehnice 
tate din valoarea acțiu
nilor de muncă patrioti
că planificată pe acest an.

. ACȚIUNI PENTRU TI
NERII DIN CĂMINE. In 
căminele de nefamiliști 
din municipiu, sînt pro
gramate pentru azi diferi-

■“ ce va i 
avea loc azi după-amiază 

din Uricani,
SALONUL CĂRȚII

In cadrul amplelor manifestări generate 
,Luna cărții în întreprinderi și instituții", sub 
da Centrului județean de librării Deva—Hunedoa
ra, astăzi, la ora 14, în. Sala artelor, de la Casa de 
cultură a sindicatelor, din reședința de municipiu 
se va deschide Salonul cărții. Sînt expuse ultimele 
apariții din domeniul cărții social-politice, tehnico- 

i țară 
contribuind la realizarea sa. In acest context, se. va 
desfășura lansarea cărții „Stejarul corbului alb", 
cu care prilej autorul ei, prozatorul hunedorean Gli- 
gor Hașa, va oferi bibliofililor autografe. (I.V.)

PALATUL CULTURAL
din Lupeni a găzduit du- 

‘ minică după-amiază un 
spectacol de muzică și 

’ poezie cu aportul formați
ilor clubului sindicatelor __ T.. _ _  . ,________ ___ ________ , ...,
din localitate. Spectacolul științifice și beletristice, toate editurile din

I
I

1 a avut loc în cadrul unei 
I suite de acțiuni culturale 
l dedicate fruntașilor în pro- 

' ducție și desfășurate în 
; cadrul tradiționalului „Dia

log hunedorean".

MS’

de
egi- „Săparea cu combina 

susținerea i 
Lonea, precum și 
muzică și 1 
zută la căminul ....... 
din Petroșani.

.i combina și i 
mecanizată", la I 
um și seara de . 
poezie prevă- I 
minul T.C.M.M. *

I

rarea de armaturi TH și
alte materiale metalice

înfrumu- 
întreprin- portant factor de educare

din subteran', la 
sețarea incintei

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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►port • Sport • Sport * Sport • Sport • Sport • Spor
Joc colectiv de zile mari

JIUL PETROȘANI j riiști pe Cura și Lăsconi 
PETROLUL PLOIEȘTI (de patru ori !) se puteau
2-—0 (0—0). Cu excepția încheia cu modificarea
spectatorilor (prezenți și tabelei de marcaj dacă nu
duminică în număr foarte 
redus) partida a avut de 
toate. Un cadru natural 
excepțional (timp foarte 
frumos, gazon excelent), un 
bilanț net favorabil Jiului 
la „impresia artistică" și 
în final o victorie, care a 
fost limitată doar de ra
tările numeroase ale jucă
torilor noștri. Și pentru că 
vorbeam de bilanț, iată 
unul peste care nu putem 
trece cu vederea: Jiul în
cheie prin victoria de du
minică, o serie de patru 
meciuri fără a cunoaște 
înfrîngerea, între adversa
rele sale numărîndu-se, 
alături de Petrolul, 
terțet de valoare: F.C. Ar
geș, U. Craiova și,Steaua.

Victoria de duminică, nu 
numai că a propulsat e- 
chipa noastră pe locul 8 
în clasament, dar a și do
vedit) încă o dată, că, deși 
tinără, formația minerilor 
a ajuns la un stadiu îna
intat ăl maturității sale, 
componenții Jiului fiind ca
pabili să ofere spectatorilor 
adevărate recitaluri de 
virtuozitate fotbalistică, 
așa cum ș-a întîmplat în 
meciul de duminică.

Remiza cu Steaua a 
cut, învățămintele au 
insă trase. Ca atare, 
la început, mijlocașii 
lui au impus jocul înainte, 
forțind una din cele mai 
sigure apărări ale returu
lui, respectiv a petroliști- ni. O suită de ocazii care,
lor. Acțiunile de atac din ca și la primul gol, anun-
minutele 3, 14, 19, 27 și ță momentul următor: în 
38, avîridu-i ca prota.go- min. 72 Băluță demarează

REZULTATE TEHNICE: A.S.A. Tg. Mureș — 
Poli Iași 2—0, Sportul studențesc — F.C. Baia Ma
re 6—2, Dunărea C.S.U. — Rapid 0—0, Univ. Cra
iova — Chimia Rm. Vîlcea 6—1. Jiul Petroșani — 
Petrolul Ploiești 2—0, Corvinul — Dinamo 2 
F.C. Argeș ,— C.S. Tîrgoviște 1—0, S.C. Bacău

este
de

Palmares excelent pentru C.S.Ș.P. In finala pe tară
I Marius Văcăreanu — medalie de aur ■ Gabriel Țigăieru și Romulus 

Săpînțan — medalii de argint
pe extrema stîrigă și 
faultat lingă fanionul 
corner; execută repede la 
Găman care, după ce-1 în
toarce pe debutantul Ște
fan. șutează puternic, în 
stilu-i caracteristic din 
colțul careului de 16 m 
(stingă), portarul Jipu ne
reușind decît să șteargă 
mingea cu vîrfurile dege
telor. Deci 2—0, printr-un 
gol care răsplătește nu 
numai excelenta prestație 
a acestui inimos mijlocaș 
(l-am numit pe 
dar și jocul colectiv 
excepție 
Jiului.

Dincolo de scor, care nu 
oglindește suficient dife
rența dintre cele două e- 
chipe, rămîne impresia 
deosebită în urma jocului 
Jiului. Un joc curat, bi
ne gîndit tactic și adresat, 
în totalitate, spectatorilor. 
Faze excelente, de un ri
dicat nivel tehnic, un ade
vărat recital fotbalistic ca
re a dovedit suporterilor 
(adevărați — adică cei ce 
au fost prezenți în tribu
ne) că, așa cum joacă la 
această oră. țîriăra echipă 
a Jiului se află eu certi
tudine printre cele mai 

------ , ------ _ _ bune echipe ale primului 
Varga—Găman, șutul fiind eșalon al țării.

Formația utilizată: Ca- 
văi — Vesa, Vizitiu. 
Popa, Szekely — Lăsconi, 
.Găman (din .min. 75 Do- 
san), Varga — Stoinescu, 
Curai Băluță.

La tineret-rezerve Jiul 
Petrolul 2—0, ambele go
luri fiind marcate de Șta-

intervenea pripeala ju
cătorilor noștri. Urmează 
o nouă ocazie, în min. 44 

. cînd devierea lui Lăsconi
(cel mai incisiv atacant 
al Jiului, în meciul de 
duminică) rămîne 
rezultat. repriza 
î‘ncheindu-se (din 
cu un scor alb.

Ocazia ratată în ____
48 de... M. Popa, semn că

tot fără 
primă 
nou î)

minutul
Găman), 

de 
al echipierilor

FOTBAL, DIVIZIA A

Jiul atacă cu 10 oameni, 
un avea de fapt să anunțe că 

golul vine... Min. 51: șutul 
Iui Găman este deviat în 
corner de Butufei; execu
tă excelent Băluță și de 
la 7—8 metri Lăsconi „pu
ne" mingea, cu capul, la 
„păianjen". V

După înscrierea golului, 
mai mult decît pînă în a- 
cel moment, jocul „curge" 
numai înspre poarta lui 
Jipa. Min. 52 —.șut razant 
cu bara transversală, Gă
man; • min. 67 „un-cioi"

de 
Jiu-

deviat în corner de porta
rul oaspeților; min. 68 
„foarfecă" de la 16 m e- 
xecutată de M. Popa, Ji- 
pa, scoțîhd de sub bară; 
min. 70 — centrarea lui . 
Cura este reluată cu puțin 
pe lingă poartă de Lăsco-

M.

150 de luptători, repre
zentanți ai cluburilor spor
tive școlare din țară, s-au 
confruntat, vineri și sîm
bătă, în cadrul celor 12 
categorii de greutate, pen
tru a-și desemna laurea- 
ții actualei ediții — cam
pionatul republican indi
vidual. Cîștigaseră drep- din
tul de participare la în
trecerile găzduite de Sala 
sporturilor din Tg. Jiu și, 
șase liberiști de la C.S.Ș: 
Petroșani. Din păcate, da
torită banalei lipse a u- 
nui cîntar în sala de an
trenamente, Dumitru Dolu, 
creditat cu șanse la me
dalii, n-a reușit să rămî- 
nă în categoria sa de con
curs, de la Nicolae Hon- 
drea (40 kg), debutant în 
astfel de competiții de an
vergură, nu s-au emis pre
tenții. La categoria 73 kg, 
Petru Ceuță s-a clasat pe 
un onorabil loc șase. R

Antrenorul Vasile . Fă
gaș ne releva, înaintea 
întrecerilor, calitățile deo
sebite și dorința de afir
mare a elevilor săi Gabri
el Țigăieru (51), Romulus 
Săpînțan (63) și Marius 
Văcăreanu (65). Iată că . a- 
ceastă tripletă ,;.,.de reală 
valoare nu l-a dezmințit, 
măi mult chiar, a întrecut 
așteptările antrenorului. 
Gabriel Țigăieru a atacat 
decis din start, primii trei

adversari, Paris (Călărași), (Tîrnăveni) și Bălan (Iași), 
Luca (Municipiul Gh. ultimul adversar, gălățea- 
Gheorghiu Dej) și Redean nul Butunoiu opunînd o
(Cluj-Napoca) au fost si- rezistență deosebită, fiind
liți să se recunoască în
vinși prin tuș, dar a pier
dut, tot înainte de limită 
în fața lui Andrei 
bozia), care a ieșit

deci învins la puncte. In 
lupta pentru aurul cate
goriei a acumulat doar
două puncte față de cinci 
ale mai vechiului său ri
val Elekes (Sf. Gheorghe). 

Frații Țigăieru și .Văcă
reanu (nu mai puțin 
număr decît patru !) 
demonstrat în ultimii 
valențele biologice 
Văii în sportul luptelor 
libere. Marius Văcăreanu, 
elev al Liceului industri
al din reședința noastră 
de municipiu (cl. a X-a H) 
întărește strălucitor aceas
tă demonstrație. Prima 
partidă s-a dovedit cea 
mai dificilă, cîștigîrid la 
mare luptă în fața buzo- 
ianului Cristinel Nicolae 
(54). Două tușuri; repur
tate în dauna lui Verdeș 
(municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej) și Kiss (Tg. Mureș), 
o altă victorie la puncte, 
cu emoții. în fața craiovea- 
nului Giță i-au asigurat 
prezența în finală. Lup- 
tînd exemplar, 
Văcăreanu a 
(6—3) întîlnirea 
reșteanul Vlad,

Petrila (cl, a X-a A) își 
înscrie la activ mai întîi 
o serie de tușuri în dauna 
lui Sima (Odorhei), Puia

(Slo- 
însă 

concurs, datorită 
punctajului negativ acu
mulat. O altă victorie

LUPTE LIBERE

la 
au 

ani 
ale

spectaculoasă în fața lui 
Ninu (Vaslui) l-a propul
sat pe luptătorul din Vale 
în finală, dar liceanul „in
dustrialului" din Petro
șani (cl. a IX-a D) ne-a 
infirmat calculul hîrtiei, fi
ind depășit de gorjanul 
Dinu. ; •

Cu medalie de argint s-a 
întors din municipiul ca
podoperelor brâncușiene 
și Romulus Săpînțan. care 
are deja un palmares bo
gat în întrecerile repu
blicane (medalie de aur 
— 1978, două medalii 
argint — 1979 și 1982 
una de bronz — 1980 
competițiile copiilor). Ele- ’ 
vul Liceului industrial din

de
Și 
în Marius 

dominat 
cu bucu- 
devenind

catego-

F.C. Olt 2—1, Steaua -- F.C. Bihor 1--0.

CLASA M E N T U L
1. Steaua ' 27 17 4 6 51—19 38
2, Dinamo 25 13 9 3 46—25 35
3. Univ. Craiova 28 15 4 9 47—23 34
4. Sportul studențesc 28 14 6 8 43—30 34
5. F.C. Argeș 27 15 3 9 34—25 33
6. S.C. Bacău 28 13 4 11 29—37 30
7. F.C. Bihor V 28 12 5 11 43—36 29
8. JIUL • ; ;■ 28 11 10 2.5—28 29
9. Chimia Rm. Vîlcea 28 6 11 34—42 28

10. F.C. Olt 27 8 11 . 8 26—20 27
11. CORVINUL R ' 28 10 7 11 38—34 27
12. Rapid 28 9 8 11 25—27 26
13. „Poli" Iași 28 8 10 10 25—31 26
14. F.C. Baia Mare 28 10 5 13 33—51 25
15. A.S.A. Tg. Mureș 28 10 4 14 26—38 24
16. Dunărea C.S.U. 28 6 9 13 22—32 21
17. Petrolul 28 7 6 15 22—40 20
18. C.S. Tîrgoviște 28 3 6 18 20—51 12

ETAPA A XXIX-a (22 aprilie) : F.C. Olt
Jiul Petroșani, F.C. Bihor •— Univ. Craiova,
Bacău — Sportul studențesc, Rapid — A.S.A., Tg. 
Mureș, Poli Iași — F.C. Baia Mare. Chimia Rm. 
Vîlcea — Steaua, Dinamo — C.S. Tîrgoviște, Petro
lul Ploiești — Corvinul, Dunărea C.S.U.
Argeș.
k-

Alexandru TATAR

Foto: Șt. NEMECSEK

Handbal, „Cupa Hidromin

a cîștigat trofeul
Siderurgistul —
Țg.: Jiu 21—18
I.L.S.A. — Avijiul
(11—3). I.T. Pitești

Fază din meciul Jiul 
Petroșani Ș— Petrolul 
Ploiești. Balonul șutat 
cu efect de Găman din 
marginea careului de 
16 metri va lovi bara 
transversală de unde 
va ricoșa în plasa porții 
oaspete. Portarul ploieș
tean este spectator pen
tru a doua oară.

SCHI Cupa Vlădulescu"

astfel- campionul 
riei de 55 kg.

In clasamentul pe echi
pe, primul loc a revenit 
Clubului sportiv școlar 
din Țg. . Jiu (patru titluri 
individuale pentru * gaz
de !), urmat de formațiile 
omonime «din Odorheiul 
Secuiesc, Constanța, (C.S.Ș. 
nr. 2) și Petroșani.

Ion VULPE

Printre 
petiții de 
în cadrul 
a „Daciadei" 
și cea dotată cu ..Cupa 
Vlădulescu". 
sîmbătă, 14 
pe pîrtia de 
telescaunul 
într-un frumos cadru ' de 
autentică zi de primăvară, 
această competiție a ali
niat la start peste 50 
concurenți de diferite vîrs- 
te. După o dispută apri
gă, la o probă de combi-

reușitele com- 
schi organizate 
actualei ediții 

se numără

Desfășurată 
aprilie . ă.c,, 

schi de sub 
din Paring,

I»
riata alpină desfășurată 
prin 30 de porți, s-au în
registrat următoarele re
zultate: CATEGORIA JU
NIOARE, locul I: 
Lauran; JUNIORI, 
Ziegried Bota, II 
Bîrlida, III Csabo 
CATEGORIA SENIOARE 
PINA LA 45 ANI, locul f: 
Elena Szuhanek, II Roza
lia Kovacs, III Maria Cio- 

de plea; SENIORI,, locul I:
Alexandru Acs, 72 Cons
tantin Popa, III Aurel 
Costache. CATEGORIA

Laura 
locul 1: 

Daniel 
Doboy.

PESTE 45 ANI, locul I : 
Nicolae Marian, II Vasile 
Lașcu, III Arpad Heghe- 
duș.

Cîștigătorilor le-au fost 
înmînate într-un cadru 
festiv cupe, diplome și
medalii. Un moment e-
moționant l-a 
prezentarea de 
ve. seara, la „Căsuța 
Povești" cu imagini 
activității sportive a neui
tatului Vasile Vlădulescu. 
(S. VIOREL)

diplome 
moment 

constituit 
diapoziti- 

din 
ale

Cea de-a treia ediție a 
„Cupei . Hidromin" a cu
prins în întreceri cinci 
formații feminine, care as
piră la promovarea în. di
vizia secundă. In fața unei 
asistențe recotd, dovadă a 
,.prizei" de care se bucu
ră handbalul în Vale, l«mp 
de trei zile s-au desfășu
rat partide palpitante, 
printre protagoniste a- 
flîndu-se I.L.S.A. Timi
șoara și formația organi
zatoare, cele care și-au 
și disputat duminică fi
nala, victoria revenind 
după o luptă strînsă „șap- 
telui" de pe malul Begăi; 
18—13 . (8—5). In acest
turneu au fost înregistra
te următoarele . rezultate: 
I.T. Pitești — I.L.SjA. Ti
mișoara 11,—16 (6—4-3), Hi
dromin Petroșani — 
derurgistul Reșița: 22 
(5—7), Siderurgistul

I I.T. Pitești 16—21 (5—12),

Si-
-17

A vi jiul 
(9-8). 
19—11 

— Avi- 
jiul 35—12 (21—5), I.L.S.A. 
— Hidromin 18—16 (8—5). 
Avijiul — Hidromin 7—33 
(6—12), Siderurgistul — 
I.L.S.A. 13—14 ‘(5—6), I.T. 
Pitești — Hidromin 13—18 
(5-8).

Configurația clasamen-' 
tul ui final arată astfel: 
I.L.S.A.(12 puncte), Hi
dromin (10), I.T. Pitești 
(8), Siderurgistul (6) și A- 
vi.iiul (4). Cele mai bune 
marcatoare s-au dovedit 
piteșteanca Elena Paras- 
chiv (32 de goluri), Came
lia Florea și Lelia Inza 
(cite 25) de la gazde, ul
tima hfcndbalistâ fiind de
clarată' totodată cea mai 
tehnică jucătoare. Cupa 
fair-play revenit forma
ției Avijiul.

B. STAICU

BREVIAR 1
BASCHET, divizia B I 

(tineret): Jiul-Știința — ș 
— Lotus Felix Oradea : 
107—109 ! 1J

FOTBAL (tineret-spe- ; 
ranțe): Jiul — F.C. Pe- ș 
trolul 2—0; divizia B: 
Universitatea . Cluj-Na- 
poca — Minerul Lupeni 
3—0; divizia C: Minerul 
Paroșeni — Minerul 
Ghelari 1—0, Minerul 
Aninoana — Minerul O- 
raviță 1—0. Mecanica O- 
răștie — Minerul-Știința - 
Vulcan 3—0; campiona
tul republican al junio
rilor: Minerul Lupeni 
— Corvinul Hunedoara
1— 0, Metalurgistul Cu- 
gir — Jiul .Petroșani 
(1—2;’ campionatul ju
dețean (seria Valea Jiu
lui): Avîntul Hațeg — 
Minerul Uricani 0—1, 
Minerul Bărbăteni — 
Preparatorul Lupeni
2— 1 (la juniori, 1—2), 
Hidromin Petroșani — 
C.F.R. Petroșani 1—0

f (2—2, la juniori), Măgu- 
i ra Pui — Autobuzul Pe- 
’ troșani 7—2, Parîngul 
: Lonea >— Preparatorul 
; Petrila 0—3 (!), Minerul 
: Boița — Sănătatea Vul- 
; can 0—1.
: HANDBAL, eampiona- 
s tul republican de ju- 
; niori: C.S.S. Lugoj — 
: C.S.S. Petroșani 29—23 
î (13—11).
ș RUGBY, „Cupa 
| F.Il.R.“:. C.SM. Sibiu — 
i Știința Petroșani 18—15.
Ș Staicu BĂLOI

9

5

i

î 
i 
î
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Stiri din tarile socialistePoziția României, a preșwntsiui 
Nicolas Ceausescu, prezentată ta 
reuniunea Comitetului International 
pentru Securitate și Cooperare 

In Europa
BRUXELLES 16 (Ager

pres). La Bruxelles a avut 
; loc reuniunea Comitetului 
■ International pentru Secu- 
i ritate și Cooperare în Euro- 
rpa (CÎSCE) consacrată e- 
xaminării stadiului actual 

i al situației de pe continent, 
i problemelor destinderii, 
^securității si cooperării eu- 
I ropene și perspectivelor 
ț reuniunii de la Stockholm, 
i Au luat parte reprezen
tanți din 24 de state ai 
comitetelor naționale pen- 

f tru pace, precum și ai unor 
organizații internaționale.

Luînd cuvintuL, reprezen- 
r Lanțul român a prezentat 
pe larg poziția României, 

:a președintelui Nicolae 
' Ceaușescu privind necesita- 
j tea opririi agravăriii Situa
ției internațioanle, propu
nerile și inițiativele con- 

; crete, constructive, ale ță

Acțiuni în favoarea păcii
/'•■■'BELGRAD 16 (Ager
pres). La Belgrad s-a în
cheiat reuniunea pregăti
toare a Conferinței parti
delor și mișcărilor pro
gresiste din țările medite
raneene, care urmează să 
aibă loc în capitala Iugo
slaviei în perioada 1—9 
iulie, sub deviza: „Pacea — 
securities — colaborarea 
— progresul social", trans- 
mit0 agenția Taniug.

Obiectivul prioritar al 
lucrărilor conferinței îl va 
constitui realizarea unui a- 
cord asupra inițiativelor 
și măsurilor orietștalc spre 
transformarea Mediteraaei 
intr-o zonă a păcii, securi
tății și colaborării.

LONDRA 16 (Agerpres). 
La manifestațiile pentru 
pace care s-au desfășurat 
duminică în Marea Brita- 
nie au luat parte peste 
IPOOOO persoane, a anunțat

Condamnări
MADRID 16 (Agerpres). 

Tribunalul militar din 
Madrid a pronunțat sen
tința în procesul intentat 
unui grup de patru ofițeri 
superiori acuzați de com
plot, în octombrie 1982, în 
vederea răsturnării, prin 
forță, a actualului regim 

kpolitic din Spania — in
formează agenția France 

■ tPreșse. Trei dintre acuzați 
1 au fost condamnați, fie
care, la cîte 12 ani și o 
zi de închisoare, cel de-al 
patrulea fiind achitat. ,

O cursă incompatibilă cu dezvoltarea
anual peste 18 miliardeCursa înarmărilor are 

cele mai dăunătoare con
secințe pentru țările re
cent eliberate și, în special, 
pentru cele care, ca și In
dia, au pășit pe calea dez
voltării economice inde
pendente și trebuie să-și 
mobilizeze toate resursele 
pentru a înlătura urmă
rile trecutului colonial. Dar 
uriașele cheltuieli milita
re le apasă tot mai mult.

In anuarul „înarmare și 
dezarmare", editat de In
stitutul internațional pen
tru problemele păcii de la 

rii noastre vizînd înceta
rea, cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării, întă
rirea securității și a păcii 
mondiale.

in cuvîntul lor, o serie 
de participant la reuniune 
au apreciat pozitiv pozi
ția și considerentele Româ
niei, îndeosebi cele prezen
tate de țara noastră la 
conferința de la Stockholm.

In încheierea reuniunii 
a fost adoptat, textul unui 
comunicat-apel adresat ță
rilor semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, tutu
ror forțelor iubitoare de 
pace, în care se evidenția
ză necesitatea îmbunătățirii 
climatului internațional, a 
reluării și consolidării des
tinderii, a creșterii încre
derii in relațiile internațio
nale. . vR-

Campania pentru Dezarma
re Nucleară (C.N.D.). cea 
mai mare organizație bri
tanică de luptă pentru pa
ce. Obiectivul acestei zile 
de acțiune a fost să se 
scoată în evidență- impor
tanța prezenței • militare a- 
mericane în Marea Brita
nic, C’.N.D. apreciind că 
oficialitățile ascund opiniei 
publice britanice amploa
rea potențialului militar a- 
merican staționat în țară.

„POLIȚISTUL MR, 1*
Micul robot „R.M.I.* (Re

mote Mobile Investigation 
Robot), conceput special pen
tru dotarea forțelor de po
liție a primit distincția de 
„polițistul nr. 1* al orașu
lui New York, distincție ce 
se acordă lunar agenților 
F.B.I. cu cele mai bune re
zultate în acțiunile de prin
dere a răufăcătorilor. In 
ordinul prin care î s-a atri
buit, în cadrul unei cere
monii, aceasta distincție, se 
arată că în luna ianuarie 
a.c. robotul a fost teleghi
dat de polițiști într-un apar
tament unde se refugiase- 
ră doi bandiți înarmați care 
opuneau o înverșunată re
zistență atacurilor agenților 
venițî sâ-i aresteze. Cu aju
torul camerei de luat vederi 
montate în corpul său, ro
botul a putut transmite i- 
magirii ce au permis în 
schimburile de focuri care 
au avut loc, evitarea asumă-

Stockholm, se spune că, în 
perioada I960—1980, con
tribuția țărilor în curs de 
dezvoltare la bugetul mi

DIN PRESA STRĂINA
(„TIIE PATRIOT’ — DELIII)

litar global a crescut cu 
11 la sută.. Printre țările 
în curs de dezvoltare ca
re cheltuiesc cel mai mult
pentru apărare sînt țările
dini Orientul Mijlociu: In Sal și cu urmări catastrb- 
ultimii ani, ele au cheltuit fale pentru bazele hiate-

MOSCOVA. Specialiștii 
din. Leningrad au început 
proiectarea unor centrale 
electrice acumulatoare de... 
aer. In orele de vîrf, ele 
funcționează ca centrale 
electrice normale, . iar în 
orele cu consum inie, pu
terea lor este folosită pen
tru punerea în funcțiune 
a unor instalații care com
primă aerul pînă la 60 
de atmosfere in rezervoa
re speciale subterane. A- 
poi, în orele cu consum 
sporit, aerul comprimat pu
ne în funcțiune turbine 
speciale producătoare de 
energie electrică. Noile 
centrale reprezintă o . va-1 
riantă •_ ap centralelor acu
mulatoare de apă, unde apa 
se readuce în lacul de a- 
cumulare, la amonte de 
baraj, în orele cu consum 
de energie redus, pentru a 
fi reutilizată în orele de 
vîrf. •

BELGRAD. Planul de 
dezvoltare social-economică 
a R.S.F. Iugoslavia pe a- 
nul în curs definește po
litica de ansamblu a țării, 
direcțiile de acțiune, ca 
parte a programului de 
stabilizare’ economică pe 
termen lung.

înfăptuirea acestor o_ 
biective — relevă agenția 
Taniug — va permite ca, 
în anul 1984. produsul so- 
-cial să crească cu 2 la su
tă, volumul producției in
dustriale — cu cea. 3 pro
cente, cel al producției a- 
grieole cu 2 la sută, O 
atenție deosebită se acordă 
exporturilor, care urmează 
să fie sporite cu 17 la 
sute.

Creșterea producției in
dustriale va fi asigurată,

rii unor riscuri de către e- 
chipa de polițiști.

PERMIS DE CONDUCERE
Ift statul american Illinois, 

18 conducători auto, care au 
împlinit virsta de 100 de 
am, s-au prezentat pentru 
a-ți prelungi permisele de 
conducere, au anunțat au
toritățile polițienești din 
Chicago. La Chicago, au a- 
dăugat sursele, există mai 
multe sute de persoane în 
vîrstă de 90 de ani care 
posedă și utilizează permi
sul de conducere.

VACCIN
Un grup de cercetători a- 

mericani a pus la punct un 
nou vaccin experimental îm
potriva gripei, administrat pe 
cale nazală sub formă de

de dolari pentru achiziți
onarea. de tehnică de luptă. 
Pe locul doi. după Orien

tul Mijlociu, se află Asia 
de est și. de sud-est și a- 
poi Africa. In epoca nu
cleară cursa ; înarmărilor 
constituie un pericol colo- 

în principal, pe seama spo
ririi productivității mun
cii, deoarece investițiile ca
pitale vor fi reduse cu 10 
la sută.

BERLIN. In economia 
R.D. Germane se studiază 
n<â-posibilități de utilizare 
în producție a materiilor 
prime secundare. La Ins
titutul de materiale, de 
construcție din R.D.G. a 
fost elaborată' o metodă 
eficientă de fabricare a 
produselor din beton cu 
adaosuri de cenușă re
ziduală de la termocentra
le. Specialiștii institutului 
au constatat că adăugarea 
la un metru cub de beton 
a 100—-200 kg de cenușă 
reziduală duce la econo
misirea a 80 kg de ciment. 
Metoda determină nu nu
mai o creștere a calității 
produselor din beton, ci 
și folosirea utilă a aces
tei materii prime secun
dare, care polua atmosfe
ra centrelor industriale.

BELGRAD. In cadrul 
programului de dezvolta
re a agriculturii în ILS.F. 
I ugosla via, folosirea Ja 
maximum ,a suprafețelor a- 
rabile are un caracter pri
oritar. Se preconizează, tot

odată, extinderea suprafețe
lor agricole din sectorul 
de stat. In acest sens, o 
mare atenție va fi acor
dată dezvoltării și utiliză
rii mai eficiente a sisteme- 

. lor de irigații și drenaj. Se 
prevede — potrivit agen
ției Taniug — ca, pînă la 
finele anului 1985, să fie 
construite și date în ex
ploatare sisteme de irigații 
pe o suprafață de 136 000 
ha și de drenaj pe 460 000 
ha.

picături ți în a cărui com
poziție intră viruși vii, dar 
cu o putere virotică mai 
mică — informează agenția 
Associated Press. Testele con
tinuă în vederea stabilirii 
cit mai. prerise a perioadei 
de imunitate pe care o asi
gură noul vaccin, precum și 
a cazurilor în care adminis
trarea acestuia — mai ales 
la persoane în vîrstâ, diabe
tici și cardiaci — prezintă 
anele riscuri. ■

CONDAMNASE
Un tribunal din orașul Lu- 

neburg, din R.F.G. a con
damnat la 10 ani închisoare 
pe șeful unei rețele de tra- 
ficanți de droguri care intro
dusese în Suedia, mii de 
tone de capsule de amfeta
mina. Banda condusă de 
el cuprindea nouă membri, 
drogurile fiind produse în 
Olanda și trimise în Suedia, 
avînd ca etapă de tranzit 
portul vest-german Traven- 
munde. „Afacerea" a debu
tat în 1980.

riale ale vieții omenirii. 
India a protestat împotri
va cursei înarmărilor în. 
toate forumurile la care 
a participat. Popoarele 
Asiei nu trebuie să uite 
că tocmai pe continentul 
nostru s-au experimentat 
armele atomice, bacterio
logice ți chimice. In acest 
context, lupta împotriva 
pericolului unui război nu
clear a devenit un factor- 
cheîe al actualei situații 
internaționale.

(Agerpres)
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| FILME
J PETROȘANI — 7 No.
I iembrie: inghițitorul de 
■ săbii; Unirea: Am fost 
1 vecini; Parîngul: Capca

nă neobișnuită.
LONEA ; Pagini de ma

nuscris. i ' ■"/' ' • '
L'LANBNQASAr Vasiliși 
Vasilisa.

VULCAN: Martorul de 
pe cap Arcona.

LUPENI: In umbra
legii.

URICANI; întoarcerea 
: pe front.

întreprinderea minieră Dîlja
cu sediul în Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20, 

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer

— doi paznici, bărbați pentru Ob.S., care 
dețin autorizație port armă.

încadrarea se face conform Legii 12/1971. 
Relații suplimentare se obțin de la biroul 

personal.

CIRCUL DE STAT 
BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ
~ un turneu extraordinar, de numai 7 zile, 

pentru minerii din Valea Jiului^
cu spectacolul original

„LA CIRC PĂPUȘILE MUPPET"
Kermit, Gonzo, Peggy, vă prezintă invi

tați de la. circurile din Sofia, Varșovia, Buda
pesta, Moscova și București.

Uluitoare dresuri de cîini, 
ponei, cai, urși carpatini și 
Iei africani. Acrobații pe cai.

NUMERE INEDITE ÎN PREMIERI 
ABSOLUTĂ. ÎN EXCLUSIVITATE, fas- 
cinantâ dresură de cămile, iaci, 
ponei, lame și zebre.

Pentru prima oară în Europa, spectacu
loasa dresură comică de pisici și cîinî.

Circul va prezenta spectacole în munici
piul Petroșani, în perioada 17—23 aprilie 1984, 
zilnic, la orele 16 și- 19ț30, duminica șl la 
ora 10.

Circul va fi amplasat pe stadionul vechi. 
Rețineți bilete cu anticipație la casele 

circului, - 'l ..-n

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Kiss
Carol, eliberalâ de I.M.
Petrila, O declar nulă) • . 
(508)

PIERDUT' legitimație de 
serviciu pe numele Pluga- 
ru Tică, eliberată de I.U.M.

------------1

15,00 Telex. |
15,05 Clubul tineretului. • 
15,35 Siria: Coordonatele I 

dezvoltării. .i
15,55 Viața școlii.
16.20 Ecran de vacanță. I 

Desene animate.
20.00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea in e- 1

conomie. I
20,30 Tribuna experîen- | 

țeî. |
20,45 Teatru TV: „Florile» ’ 

amintirile noastre" I 
de C. Munteanu. (c.) ’ 

22,00 Videoteca interna- I 
țională. (c.)

22.20 Telejurnal, (p.c.) I

MEMENTO

Petroșani. O declar nulă. 
(503)L;-V..-j.

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Rus Ma
ria, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani, H de
clar nul, (504) : :
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