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în zilele de sărbătoare
/ Mai

- Alo I Interurban 13, ce doriți ?
- Cu Uzina electrică Paroșeni, vă rog.
- V-am notat. închideți. Vă chemăm.
Ne-am început ziua de lucru în 2 mai, așa cum am 

început orice zi obișnuită de lucru - cu telefoane la uni
tățile economice, la întreprinderi și instituții. Doream să 
aflăm cum s-au desfășurat lucrările în zilele de sărbătoa
re. Cine sînt cei care au mînuit sculele și uneltele, mași
nile și utilajele, într-un cuvînt cei care erau prezenți la 
datorie în timp ce semenii 
cei care munceau pentru ca 
să poată petrece în tihnă.

ior sărbătoreau Ziua muncii, 
ortacii lor, colegii de muncă .

- V-am. pregătit pentru 
convorbirea cu uzina...

i!
Inginerul Gheorghe Dinea, 

șeful serviciului tehnic ne 
informa că în ziua de 1 Mai 
uzina a livrat sistemului e- 
nergetic național o produc
ție de energie electrică de 
4 894 000 kW. Una dintre 
cele mai mari producții zil
nice realizate. „La obținerea 
acestui succes ne informa in
ginerul losif Szasz au contri
buit în mod deosebit ener- 
geticienii din turele conduse 
de Gheorghe lonașcu, Bela 
Rainț, loniță Drăghici și Di
nu Șoptereanu. Alături de 
ei au fost prezenți oamenii 
secției de reparații term’o- 
mecanice conduși de maistrul 
principal luliu Man și mai
strul Vasile Păcală, de șefii de 
echipă Dragomir Lucaciu, Io
nel Baleea și Arpad Vereș, 
sudorul Ludovic Cserba și 
șeful de echipă reparații e- 
lectrice Gheorghe Stănișel".

mina Paroșeni de ziua 
în 1 Mai s-au făcut 

qenerale ia tabloul 
de
in- 

ioan 
fiind

— La 
muncii, 
revizii a 
de distribuție și stațiile 
ventilatoare, ne informa ir 
ginerul șef al minei 

esserman. Lucrările 
deosebit de importante s-au

executat sub directa suprave
ghere a inginerilor Miron 
Butaru și Petru Voinea. Șefii 
de echipă Gheorghe Stingă 
și Eugen Mareș împreună cu 
oamenii lor au lucrat sub 
directa îndrumare a maiștri
lor iancu Pintilie și Constan
tin Postelnicu, O altă lucra
re importantă - revizia în
tregii instalații de extracție 
a puțului auxiliar. Aici s-au 
remarcat în mod deosebit- 
Martin Domokos, șef de e- 
chipă lăcătuși, Ștefan Sîrb, 
lăcătuș și Blăguț Resiga, e- 
lectrician. Azi, în 2 mai lu
crările de revizii și reparații 
continuă.

BS
Corespondentul nostru de 

la mina Lupeni, Avram Mica 
ne informa în 2 mai : „Me
canicul de sector loan Cara- 
gea și maistrul minier Dănilă 
Sălăjan împreună cu lăcătu- 

• șii și minerii pe care-i con
duc, în 1 Mai au efectuat re
vizia combinei de abataj și 
a liniilor ferate din cadrul 
sectorului II. La sectorul IV 
electrolăcătușii maistrului, me
canic Virgil Vîlcu au revi
zuit complexele mecanizate, 
iar la sectorul de transport 
maistrul de întreținere Du
mitru Venczel împreună cu 
brigada lui Dionisie Andraș 
au schimbat și consolidat Î00

de metri linie ferată. Alți lă
cătuși conduși de maistrul 
Pavel Silvășan au efectuat 
lucrări de revizie, întreținere 
și reparații în rampa puțu
lui „Centru", iar lăcătușii șe
fului de echipă Gheorghe 
Gabor au revizuit benzile 
transportoare.
K«
■KM»

De la secția de preparare 
a cărbunelui din Lupeni in
ginerul Victor Corpadea, ne 
transmitea telefonic în zi 
de 2 mai : „în ziua de 
Mai s-au efectuat revizii 
reparații deosebit .de impor
tante, modificări la instala
țiile și utilajele folosite, 
preluarea producției de 
cele două întreprinderi 
niere Lupeni și Uricani. 
tre cei 200 de oameni 
zenți la lucru în zilele 
sărbătoare amintim pe Nico
lae Ivanciu, șef de echipă lă
cătuș,. Petru Varga, lăcătuș, 
Andrei Drotzinger, șef echi
pă, lăcătuș și Ștefan Rad. 
Azi vom continua reviziile și 
reparațiile pentru a putea 
prelua în plin cărbunele ex- 
tras de minerii Uricaniului 
si Lupeniului“.

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

peste 
hotare

(în pagina a 4-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, ceilalți to
varăși din conducerea parti
dului și statului au partici
pat, luni dimineață, la adu
narea organizată în Capita
lă cu prilejul zilei de 1 Mai 
- Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

în această zi a Întîiului de 
Mai, zi de scumpă sărbăfoa-, 
re, cu profunde rezonanțe în 
sufletul și conștiința națiunii, 
în această zi de mari satis
facții și rodnice bilanțuri, de 
caldă reafirmare a solidarită
ții cu cei ce muncesc de 
pretutindeni, toți cetățenii ță
rii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
deopotrivă fii și ctitori' vred
nici ai României socialiste, 
au adus omagiul lor fierbinte 
gloriosului Partid Comunist 
Român, prin lupta și sub că-

lăuzirea 
aspirațiile cele mai înalte a- 
le poporului nostru, și-au în
dreptat gîndul plin de dra
goste și recunoștință spre 
omul, revoluționarul, care 
se află în fruntea partidu
lui și țării, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, de a cărui acti
vitate strălucită se leagă in
destructibil cea mai fertilă 
perioadă din istoria patriei, 
tot ce este mai frumos și 
mai cutezător în grandioasa 
operă ce o,înfăptuim, afirma
rea României în lume.

Cu aceste sentimente de 
aleasă stimă șt prețuire, cu 
bucurie în inimi, exprimată 
prin cîntec și dans, l-au în- 
tîmpinat numeroși locuitori ai 
Capitalei pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă din 
clipa sosirii în Parcul tinere
tului, apoi de-a lungul fru
moasei esplanade, pînă la

căruia s-au împlinii

• (Continuare în pag. a 4-a)
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de la aduna-Secvența
rea populară care a avut 
loc la Casa de cultură din 
Petroșani.
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Adunarea populară 
de la Petroșani

Omagîu adus de tineretul de azi, minerilor căzuți în 
luptă la greva din 1929, pentru o viață demnă, liberă, fericită.

Foto : I. LÎCIU
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Raport muncitoresc 
bogat în fapte de muncă
£ LA CĂRBUNE NET, colectivele de mineri și prepa 

ralori din Valea Jiului au livrat suplimentar siderurgiei 
și energeticii românești, în luna aprilie, o cantitate de 
570 tone. In aceeași perioada s-au expediat peste plan 
680 tone brichete.

• LA I.M. URICANI, aprilie, ca și primele trei luni 
ale anului, s-a încheiat cu o depășire a producției la 
cărbune planificat de 535 tone. în patru luni, minerii din 
Uricani au extras peste plan 11 556 tone de cărbune.

• PATRU SECTOARE DE PRODUCȚIE ALE I.M. PE
TRILA au realizat peste ’ prevederi, în luna aprilie, plusuri 
de cărbune care însumează peste 2 300 tone. Pe locul de 
frunte se situează colectivul sectorului IV, cu 1 041 tone 
peste plan, urmat de sectoarele V - cu 644 tone, III - 
540 tone, I -140 tone cărbune.

?

Luni, în sala Casei de cultură 
sindicatelor din Petroșani, a 

avut loc adunarea populară 
dedicată sărbătoririi zilei 
de 1 Mai - Ziua solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției munci
torilor de pretutindeni. Au 
participat numeroși muncito
ri, ingineri și tehnicieni de 
la unitățile de extracție a 
cărbunelui din localitate, 
constructori de utilaj minier, 
de obiective industriale și so- 
cial-culturale, energeticieni,i 
oameni ai muncii din trans
porturi, din activitatea de 
cercetare, învățămînt, ocro
tirea sănătății, din alte do
menii ale vieții economico- 
sociale, elevi și studenți. în- 
tîmpinați cu îndelungi aplau" 
ze, în prezidiul adunării au

luat loc tovarășii Clement 
Negru), prim-secretar ql Co
mitetului municipal de partid, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, ceilalți membri ai 
biroului comitetului munici
pal de partid.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Marcu 
Boantă, președintele Consi
liului municipal al sindica
telor. Despre semnificația și 
importanța zilei de 1 Mai a 
vorbit tovarășul Teodor Rusu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

Adunarea populară 
sfîrșit printr-un frumos 
tacol artistic.

★
Adunări populare

a luat 
spec-

Adunari populare consa
crate sărbătorii zilei de î Mai 
au avut loc și în celelalte 
localități ale municipiului.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 Mai Ziua tineretului

O emoționantă întîlnire cu istoria la Lupeni
Mii de inimi tinere din Va

lea Jiului -au bătut in aceiași 
ritm cu ale oamenilor muncii 
de pretutindeni in acest în
ceput de mai. încă din 30 a- 
prilie, la Uricani, Lupeni, Vul
can, Petroșani și Petrila au 
avut loc numeroase competi
ții sportive, in cadrul „Dacia- 
dei“ la fotbal, atletism, hand
bal, tenis de masă, popice, 
pentru desemnarea celor mai 
bune formații sportive pe lo
calități, Aceste Întreceri și-au 
desemnat ciștigătorii, in fina- 

a 
a

lele disputate în prima zi 
Sărbătorii internaționale 
muncii.

întrecerilor sportive le-au 
urmat prezentarea unor bo
gate programe cultural-artisti- 
ce, desfășurate în cadrul pi
toresc al zonelor de agre
ment la reușita cărora și-au

dat concursul tineri artiști a- 
matori din cadrul formațiilor 
de muzică populară și ușoa
ră, muzică folk, brigăzilor ar
tistice, precum și tradiționa
lele fanfare ale minerilor.

Seara splendidei zile de 
armindeni a oferit tinerilor 
din Lupeni, Uricani, Petroșani, 
Vulcan, Aninoasa și Petrila, 
la cluburi și case de cultură 
programe cultural-distractive, 
urmate de dans.

Punctul culminant al mani
festărilor tinerești a lost mar
cat insă, 
de 2 mai, 
avut loc 
„Intilnirea 
ria", organizată de comitetul 
municipal Petroșani al U.T.C, 
In fața Monumentului eroilor 
greviști de la 6 august ’29 și- 
au dat intilnire reprezentanți

ai organizațiilor U. T. C. și 
ale pionierilor din toate în
treprinderile și instituțiile mu
nicipiului, Au fost depuse, în 
semn de pios omagiu adus e- 
roilor grevei minerilor din 
1929, jerbe și coroane de 
flori albe și roșii din partea 
celor 10 organizații de tineret 
de la Întreprinderile miniere , 
și ale altor organizații din 
municipiu.

Din cauza timpului nefavo- Împlinit pe deplin, tradiția de 
muncă : eroică pentru edifica
rea viitorului fericit al națiu
nii noastre socialiste. 

Acțiunea s-a încheiat eu un 
program cultural-artistic sus
ținut de formații ale pionie
rilor și școlarilor, organizați
ilor U.T.C,, ale cluburilor sin
dicatelor din intreaga Vale a 
Jiului.

mișcării muncitorești din Va
lea Jiului, despre cauzele ca
re au generat greva mineri
lor in 1929, desfășurarea gre
vei, reprimarea brutală, sin- 
geroasă a celor ce și-au ce
rut dreptul la muncă și pline. 
Participanților la această e- 
moționantă întîlnire cu istoria, 
li s-a vorbit despre datoria 
lor de a continua, acum, cine 
idealurile eroilor mineri s-au

rabil acțiunea a continuat în 
sala Palatului cultural din Lu- 

in dimineața zilei . peni. Aid, după un scurt cu
la Lupeni, unde a 
acțiunea intitulată 
tineretului cu isto-

vint de salut rostit de tovară
șul Horia Toma, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Lu
peni al P.C.R., tinerii au as
cultat cu emoție relatările u- 
nui invitat de onoare — tova- 
fășul Aron Cristea, miner 
pensionar, vechi militant al V. STRÂUȚ
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
in Valea Jiului

într-o atmosferă de optimism și voie bună, mii de oameni ai 
muncii au luat parte la serbările cîmpenești

de la locurile de agrement

De la Uricani și pînă la Lonea, mii de oameni ai mun
cii au luat parte la serbări cîmpenești organizate la lo
curile de agrement. Pe estradele amenajate în aer liber, 
zeci de formații ale artiștilor amatori au susținut atmosfe
ra sărbătorească, de cîntec, joc și voie bună. Talentul ar
tiștilor amatori s-a exprimat în cadrul programelor pregă
tite pentru acest eveniment, și au cuprins adevărate spec
tacole folclorice (muzică populară, soliști și dansuri popu
lare), de muzică și poezie patriotică, transmițînd bucuria 
muncii, a participării active, sub conducerea partidului, 
la opera de făurire a României socialiste. întreaga miș
care cultural-artistică din Valea Jiului a fost pe scene și 
estrade, în instituții culturale sau în mijlocul naturii. For
mații artistice ale pionierilor și școlarilor, ale artiștilor a- 
matori care se străduiesc să-și perfecționeze stilul inter
pretativ, s-au aflat în fața oamenilor muncii care le-au 
aplaudat talentul, eforturile de a răspunde tuturor prefe
rințelor și exigențelor artistice.

La tradiționalul 
Brăița

Ziua de 1 Mai 1978, zi 
frumoasă de primăvară, a 
fost petrecută de mii de 

j bărbați, femei, copii și tineri 
din orașul Lupeni la baza 
de agrement de pe Brăița. 
Buna dispoziție generală a 
fost întreținută ae fanfara 
sindicatelor, precum și de 
formațiile artistice ale clu
bului ca și de soarele care 
a strălucit aproape toată 

■ziua. Pe malul apei cristali
ne, în atmosfera sărbăto
rească ce cuprindea întreaga 
Vale, I am întîlnit pe minerul 
șef de brigadă de la sectorul 
III, loan Mondoca, împreună 
cu soția și cu Viorel Rad, 
subinginer la Uzina electrică 
Paroșeni. Bine dispuși, oa
menii se cinsteau cu un pa-

• (Urmare din pag. I)

Prezenți la posturi în a- 
ces’te zile de sărbătoare au 
fost și oamenii care veghea
ză- la sănătatea semenilor 
lor, medicii. De la Vulcan în 
2 mai, medicul Ion Varga ne 
relata : „Pînă acum activi
tatea s-a desfășurat fără e- 
venimente care să solicite 
în mod deosebit pe medicii 
de gardă Sergiu Drăgan, Ion 
Drăgoi sau Nicolae Onițiu".

La Lupeni, aflăm de Ieri 
secția de urgență, că dato
rită intervenției medicului 

.Viorel Dan Duma, băiețelul 
de 11 ani B.G. accidentat în 
‘jurul orei 13 este în afară 
de orice pericol.

. - în noaptea dintre 30 a- 
prilie și 1 Mai șeful de e- 
chipă Ștefan Mîrza împreună 
tu schimbul său din care a

loc de agrement 
Lupeni..
har cu bere. Alături au fost 
Ene Stere, șef de brigadă la 
sectorul V cu un grup de 
ortaci. Acești oameni minu
nați sînt nedespărțiți în mun
că, la realizarea sarcinilor 
de plan ale sectorului, precum 
și la petrecere. în primele 
patru luni din acest an sec
torul V al minei a dat peste 
plan 1 000 de tone de căr
bune.

Pe minerul șef de brigadă 
loan Gîrea l-am întîlnit pe- 
trecînd momente de bucurie 
și relaxare -în tovărășia se
cretarului comitetului de 
partid al sectorului II, Nico- 
lae Gălan, și a minerului șef 
de schimb Vasile Pavel. Arti
ficierul Viorel Nicoară cu 
soția, șeful sculăriei de la 

Prezenți la datorie
mintim cocătorii Vasile Cris- 
tescu, Marin Gîmbău, Geta 
Dane și Ana Mîrza au pro
dus 4 tone de pîine albă și 
peste 3 000 de bucăți fran
zelă. Azi, în 2 mai, executăm 
revizii și reparații. Lucrările 
se desfășoară sub conduce
rea subinginerului Ion Berin- 
dei. La noapte schimbul con
dus de șeful de echipă 
Francisc Ferenți, va produce 
8 tone de pîine și peste 2 000 
de franzele, ne transmitea, 
Gheorghe Radu, șeful secției 
de panificație din Petroșani.

T- Pe lîngă conducătorii au
to Florea Albăstroiu, Nistor 
Popescu, Nicolae Badea, 
Gheorghe Olteanu, Titus Ris- 
tea și allri ca e au străbă
tu traseele transportului în 
comun .n z.ie e ae saioțitoa- 
re, în garajul de ia Iscroni, 
strungarul Ion Dantea, elec
tricianul Mihai Condranschi 

mină, Rudolf Bertea, și el 
cu soția, au ieșit la iarbă 
verde împreună, petrecîiid 
Intîiul de Mai cu veselie, 
în jurul estradei a fost 
în permanență lume multă. 
Aici, l-am văzut în mijlocul 
numeroasei sale familii pe 
Ioan Gross, mecanic la sec
torul VI, împreună cu soția, 
copii, părinții, cumnații și 
un grup de prieteni. Oame

..Șl „La Brazl“ Vulcan
Locul de întîlnire al mine

rilor, energeticienilor și cons
tructorilor din Vulcan, a 
îmbrăcat haina sărbătorii 
muncitorești de dimineața. In 
vederea desfășurării . în con
diții optime a petrecerii cîm- 
peneșfi, comitetul orășenesc 
de partid a luat din timp 

Aiășuri, I.C.S. Mixt Vylcan 
asigurînd în acest scop un 
fond sporit de produse.

Pe platoul înconjurat de 
brazi al bazei d- agrement 
am întîlnit famili, maistru
lui minier de la sectorul I, 
loan Bunăcașu, care a for
mat un grup vesel împreună 
cu familia lui Alexandru Du- 
mitrana, șef de - schimb în 
brigada condusă de Szabo 
Balas, brigadă cqre în lu
na aprilie a dat 2 220 tone 
de cărbune.

Bine dispus era și Ion Bud, 
membru al C.O.M. al minei 
Vulcan, șef de brigadă la 
sectorul V. Brigada lui a 
renunțat la susținerea în 
lemn și a cerut să i se dea 
posibilitatea să lucreze cu 
armare metalică. Dorința sa 
este ca în trimestrul II să 
dea mai multă producție de- 
cît brigada lui Florea Petri- 

și mecanicii auto loan Cicea 
și Gheorghe Ciocoiu au lu
crat la revizia și repararea 
parcului auto, ne informa te
lefonic șeful de secție, teh
nicianul Tiberiu Bocaniciu 
de la garajul Iscroni.

B
Ne oprim aici cu prezen

tarea celor care au muncit 
în zi de sărbătoare, pentru 
ca semenii lor să poată pe
trece în voie, pentru ca or
tacii lor să înceapă azi, în 
3 mai, activitatea de pro
ducție în condiții optime. Nu
mărul celor’prezențj |a dato
rie în aceste zile, este mult 
mai mare și nu-i putem cu
prinde într-un singur număr 
al ziarului pe toți lucrătorii 
comerciali prezenți, îndatori
tori și plini de solicitudine, 
în spatele tejghelelor în zi
lele de 1 și 2 Mai, pe mun
citorii fabricii de produse 
lactate care au asigurat și în 

nii erau veseli, plini de bu
curie.

Păcat că în jurul orei 16, 
cînd rîuri de oameni conti
nuau să vină la agrement, 
punctele de desfacere a be- 
rei nu măi avfeau ce oferi con
sumatorilor. Aprovizionarea 
insuficientă cu bere a um
brit întrucîtva petrecerea în 
aer liber, de la agrementul 
de pe Brăița. (A. MICA) 

șor și astfel să cîștige în
trecerea socialistă cu aces
ta, Renumitul șef de brigadă 
Costică Popa de la sectorul 
Vii, a sărudroiir ziua ae I 
Mai împreună cu ortacii săi, 
Gheorghe și Vasile Murgu, 
satisfăcuți că sectorul VII, 
ceJ mai mecanizat de la 
It, M. Vulcan, și-a găsit ca
dența și că de acum „nu 
va mai avea probleme în 
realizarea planului". La fel 
de bine dispuși au fost la 
sărbătoarea zilei de 1 Mai 
și Gh. Ardeleana, șef de 
schimb în brigada lui Florea 
Petrișor, Andrei Petcu, șef 
de schimb în brigada lui 
Gh. lordache, Gh. Dănilă, a- 
jutor miner, Gh. Drăghici, 
mecanic, Vasile Maftei, mais
tru minier la sectorul VII, 
Constantin Topală de la 
sectorul XII, Faranczi Fran- 
cisc, electrician, loan Epure, 
maistru minier, Alecu Dră
ghici, excavatorist la 
i.C.M.M., Nicolae Stoica, șef 
de brigadă sectorul III și 
mulți alții care au petrecut 
în voie bună, bucurîndu-se 
împreună cu ' familiile lor. 
(Teodor MUCUȚĂ, Gheorghe 
POPESCU, muncitori, I.M. 
Vulcan) 

aceste zile produse de cali
tate, sau pe neobosiții fe
roviari, pe muncitorii care au 
asigurat prin veghea lor apa 
cea atît de trebuitoare nouă, 
tuturor. Numai pentru a-i a- 
minti și 2-3 pagini întregi 
de ziar încă nu ar fi su
ficient. Așa că... încheiem cu 
un ultim aoel telefonic:«*«

- Alo I Supraveghetoarea 
nr. 3.
- Numele dumneavoastră 

și al cîtorva dintre colegele 
care au lucrat în aceste zile
de sărbătoare.

- în ziua de 1 Mai telefo
nista nr. 6 - Rozalia Nistor, 
nr. 7 - Ecaterina Helbert și 
nr. 8 - Viorica Hopartu, iar 
în 2 mai - Georgeta Prunfea
- nr. 13 și Paraschiva Dima
- nr. 4.

- Ați uitat să ne spuneți 
numele dumneavoastră.
- Supraveghetoarea nr. 3... 

Eugenia Dragotă.
- Vă mulțumesc dumnea

voastră și tuturor celor care 
ne-au ajutat.

Instantaneu din spectacolul festiv de la Casa de cultură, 
cu ocazia adunării populare consacrate sărbătoririi zilei de 
1 Mai.

Inițiative ale organizațiilor de tineret

„□aptamina hărniciei
în urma unui schimb de 

experiență la Combinatul si
derurgic Hunedoara, Cristian 
Dodoi, secretarul comitetului 
U.T.C. de la secția de prepa
rare Coroești a l.P.C.V.J. s-a 
ales cu multe învățăminte. 
Revenind în mijlocul colegi
lor săi a împărtășit din ex
periența tinerilor hunedoreni 
cîteva inițiative menite să 
vină în sprijinul producției, 
împreună cu membrii comi
tetului și cu secretarii celor 
opt organizații de tineret a 
dezbătut posibilitatea de a 
prelua unele inițiative, pe 
c'are să le adapteze la spe
cificul muncii, de preparare 
a cărbunelui. Așa au hotă- 
rît ca, prm rotație, fiecare 
organizație să declare o 
„săptămînă a hărniciei". Ti
nerii preparatori și-au propus 
obiective realiste, stabilite de 
comun acord cu șefii de a- 
teliere și secretarii organiza
țiilor de partid, hotărînd să 
treacă neîntîrziat la înfăptui
rea lor.

Sarcina de a declara prima 
săptămînă a hărniciei a re
venit organizației nr. 8 bri
chetai - secretar Viorel Pre- 
cup - una din cele mai bune 
organizații din preparație. 
Printre obiectivele propuse 
enumerăm : realizarea sarci
nilor de plan la brichete ; 
montarea filtrelor de smoa
lă și a Conductei de injecție 
cu bitum la malaxorul nr.

Ra di o clubul din Uricani
înființat în urmă cu 2 ani, 

cercul de radioamatori de pe 
lîngă Casa de cultură din o- 
rașul Uricani desfășoară în 
prezent o bogată activitate 
teoretică și practică. De cu- 
rînd sfera de preocupări a 
pasionaților electroniști ama
tori s-a extins prin dotarea 
cu un radioreceptor special 
de trafic, urmînd ca în cursul 
acestui an să se primească 
și o stație de emisie-recepție.

Foto : Ion LEONARD

1 ; confecționarea unei pasa
rele la pupitrul de coman
dă ; confecționarea a patru 
panouri pentru diverse în
semnări în secție ; plantarea 
în incinta brichetajului a 
unor puieți de brad și altele.

La încheierea săptămînii, 
tinerii organizației. au tota
lizat 250 ore de muncă pa
triotică, înfăptuind . toate o- 
biectivele propuse atît în ce 
privește creșterea contribuției 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, cît și în realizarea 
unor obiective gospodărești 
de înfrumusețare a incintei 
secției. Pe parcursul acțiunii 
s-au evidențiat tinerii losif 
Acs, Marcu Duri®, Gheor
ghe Enescu, Estera Moroz, 
Ivona Bunea, Ion Nuîeleanu, 
C. Paraschivoiu și alții care 
au o contribuție deosebită 
la înfăptuirea obiectivelor. 
. „Săptămînă hărniciei" va 
'fi preluată și de celelalte 
organizații, constituind o a- 
devărată întrecere între ti
nerii preparatori ai Coroeș- 
tiului. La sfîrșitul acțiunii cîș- 
tigăforilor li se vor acorda 
diplome și cupe. Dincolo de 
trofeele ce vor fi acordate, 
iese în evidență preocuparea 
comitetului U.T.C. pentru a- 
tragerea tinerilor la acțiuni 
menite să contribuie la înta-c 
rirea continuă a vieții inter
ne de organizație.

C. IOVĂNESCU

Cea moi mare parte a mem
brilor acestui cerc sînt oa
meni ai muncii de la I.M. U- 
ricani. Printre cei mai pasio
nați sînt Ion Udrescu, Alexan
dru Gede și Ion Jianu, îndru
mați de tehnicianul Victor Po
tolita. Cunoștințele dobîndite 
în cadrul aceștui cerc le sînt 
de un real folos și în activi
tatea de zi cu zi.

Ion Ț1GÂNTELE 
|.M. Uricani•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••»••••••«••••••••••••••••••••••••••

Grupul școlar minier Lupeni
Una din sarcinile izvorîte 

din documentele de partid 
și de stat o constituie per
fecționarea metodelor de 
predare și învățare a cu
noștințelor, adică utilizarea 
tot mai frecventă a metodelor 
moderne, active, care să 
dezvolte gîndirea elevului și 
capacitatea personală de 
investigare. Avantajele meto
delor active sînt înțelese de 
toate cadrele didactice de 
la Grupul școlar minier Lu
peni, fapt care explică inte
resul lor general pentru apli
carea în practică. Colectivul 
didactic se străduiește să se 
apropie mai mult de noile 
sensuri ale tehnologiei di
dactice științifice, încercînd 
să îmbine metodologia tra-

dițională cu noile metode de 
predare - învățare. în pri
mul rînd s-a trecut la o do
cumentare individuală, peda
gogică și tehnică. Stilul de 
muncă al conducerii școlii, 
al organizației de partid și 
al comisiilor metodice a dus 
la perfecționarea metodelor 
de predare pentru creșterea 
eficienței învățămîntului. în 
acest sens au fost oganiza- 
te dezbateri care să răspun
dă unor aspecte de mare ac
tualitate : „Ce este o me
todă activă de învăjămînt", 
„Uimzui cu nunul rneioue — 
descoperirea, problematizarea 
și lucrul în grup - în cadrul 
lecțiilor", „Rolul cabinetului 
și laboratorului în procesul 
de învățămînt".

Organizînd procesul de în
vățămînt pe laboratoare, ca
binete și ateliere munca ele
vilor capătă aspecte noi. în 
cadrul școlii există 16 ca
binete și laboratoare dintre 
care amintim : mașini minie
re, preparare, proiecții, de
sen, electrotehnică, chimie, 
fizică, matematică. In curs 
de amenajare sînt cabinetele 
de limbi moderne și limba 
română, laboratorul de ma
șini electrice, iar cabinetul de 
științe social-politice se află 
în stadiul de reamenajare. 

.Utilizarea noilor metode - Plecînd de la aceste aspecte,
i în colectivul nostru s-a trecut la

metoda ca fiecare profesor 
să susțină o lecție pe tri
mestru care să fie realizată 
pe baza metodologiei și

Preocupări pentru modernizarea metodologiei didactice
tehnologiei noi de activizare 
a elevilor în timpul lecțiilor. 
Experiența pozitivă este ge
neralizată prin consiliul pro
fesoral sau în comisii me
todice. Profesorii de literatu
ră oferă în lecții metodele 
de analiză a operelor litera
re și realizează, pentru în
țelegerea operei scriitorilor, 
elementele în care se reflec
tă trăsăturile caracte; siice 
ale epocii în care c:c/.j au 
trăit, ale curentului literar 
pe care aceștia îl reprezintă. 
Pentru lecțiile de matemati
că, fizică, chimie, științe so
ciale, este caracteristică o- 
rientarea profesorilor spre 
accentuarea caracterului apli

cativ al cunoștințelor, al legă
rii de practică, de viață. La 

profesorii de limbi moderne 
se vede preocuparea de a 
asigura participarea activă 
a elevilor la procesul de în
sușire a limbii și vocabularu
lui. în cadrul obiectivelor de 
specialitate, se asigură pre
gătirea elevilor în specifi
cul meseriei pe care și-au 
ales-o. <

La toate obiectele se re
marcă grija profesorilor de 
a valorifica conținutul edu
cativ al lucrărilor în direc
ția formării unor convingeri 
politico-morale la elevi, de 
a le forma dragostea pentru 
muncă. Acest ultim aspect 
se realizează cu pregnanță 
în acele pregătiri tehnico-pro- 
ductive unde elevii, sub în
drumarea maiștrilor-instruc-

ton, au posibilitatea de a în- 
On, în cele 6 ateliere, din 
tainele meseriei și de a con
tribui la autodotarea labora
toarelor și cabinetelor cu ce< 
le necesare și să-și forme
ze deprinderi practice în 
muncă. ■'

'Aceste aspecte susțin că 
în activitatea colectivului de 
muncă de la liceul nostru 
obiectivul major este pregă
tirea temeinică, științifică a 
elevilor; sîntem hotărîți să 
transpunem în practica șco
lară hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, pen
tru o calitate nouă în pro
cesul instructiv-educativ din 
învătămîntul liceal.

Prof. Liviu AVRAM, 
Grupul școlar mininr Lupe”
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Competiții sportive dedicate mari! 
sărbători a muncii

,,Crosul
Peste 300 de elevi și eleve 

din școlile orașului Petroșani • 
au participat la etapa pe o- 
raș,. „Crosdl claselor". ‘Timpul 
excelent a favorizat coricu- 
rentii să-și etaleze . cali
tățile la cr' os u I ce s-a 
desfășurat pe pista de atle
tism a stadionului. Jiul.,., lată 
ciștigutorii claselor : cls. I. 
Mirela Bejan . (Școala gene-, 
rală nr 1), Ștefan Marc 
(Școala generală nr. 5), cls. 
a ll-a : Maria Manafu (Școa
la generală nr. 5), Dragoș 
Crăciun (Școala generală nr. 
4) cls. a lll-a : Luminița Un- 
taru (Școala generală nr. 5) 
și Sorin Ghițan (Școala ge
nerală nr. 5) cls. a IV-a : Car
men Podaru (Școala genera
lă nr. 6), Lucian Boța (Școa
la generală nr. 4) cls. a V-a: 
Julieta lovan și Zolfan Galfi, 
ambii de la Școala generală 
nr. 4 ; cls. a Vl-a : Nicoleea 
Armaș (Școala generală nr.

„Cupa Aurel Crîsnic44
întrecerile etapei municipa

le la minifotbal dotate cu 
„Cupa Aurel Crîsnic" (copii
10- 12 ani) au aliniat la start 
5 echipe reprezentînd orașele 
Lupeni, Vulcan, Pefrila și Pe
troșani. lată rezultatele : 
Școala generală nr. 1 Petro
șani - Sănătatea Vulcan
11- 1, Școala generală nr. 4 
Petroșani - Școala generală 
nr. 6 Pefrila 5-3, Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani - Școa
la generală nr. 3 Lupeni 3-0,

Cupe ale
Actuala ediție 

U. T. C. I ' 
zată 
municipal al 

s-a desfășurat 
C.F.R. și a avut drept comba-

a Cupei 
la fotbal organi- 

de către Comitetul
U. T. C. 

pe terenul

fante echipele : Liceul meca
nic Lupeni, Liceul mecanic

Cupa U.T.C. Ia handbal a 
fost cîșțigată la fete și băieți 
de echipele Grupului școlar 
minier Petroșani, care în fi
nală au învins cu 13-9 echi-

claselor44
- 1 t ' ~t

5) și Pavel Fazekas (Școala 
generală nrl 4) ; cls. a Vlf-a: 
Cristina Stănescu (Școala ge
nerală nr.’ 6) și Carol Haidu 
(Școala generală nr., 4); 
cls. a Vlll-a : Rodica Dumitri- 
că (Școala " generală nr. 5) și 
Sorin Apostu (Școala gene
rală nr. 1); cls. a IX-a : Ma
ria Urda și Marcel Crișan 
(ambii G.S.M.); cls. a X-a bă
ieți: Florin Ulrich' (G.S.M.). 
Clasamentul pe școli : Școa
la gen. nr. 4 - 267 puncte, 
Școala gen. nr. 1 - 151 punc
te, Școala generală nr. 5 - 
127 puncte, Școala gen. nr. 
6 - 111 puncte, Școala gen. 
nr. 7-92 puncte și Școala 
gen. nr. 6 cu 67 puncte. La 
licee, G.S.M. Petroșani sa 
situat pe primul loc. De ce 
oare au lipsit elevii Liceului 
de informatică, ca și cei de 
la liceul economic.

Aurel SLĂBII

Școala generală nr. 6 Pefrila 
- Școala generală nr. 3 Lu
peni 6-3 și Școala generală 
nr. 1 Petroșani - Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani 3-7. 
După stabilirea clasamentului 
final, echipa Școlii generale 
nr. 4 Petroșani (prof, luliana 
Pop) a cucerit cea de a lll-a 
ediție și trofeul pus în joc. 
Cupa a fost înmînată de că
tre fiul fostului jucător al Jiu
lui, Gh, Crîsnic.

U. T. C.
Vulcan și Grupul școlar mi
nier Petroșani. Rezultatele 
tehnice : Liceul mecanic Lu
peni - Liceul mecanic Vulcan 
6-2 și Grupul școlar minier 
Petroșani - Liceul Lupeni 2-0.

Staicu BĂLOI

★;

pa Liceului de matematică- 
informatică (băipți) și cu 2-1 
Liceul minier Vulcan.

S. AUREL

FOTBAL DIVIZIA C

Electromotor Timișoara-Minerul Vulcan 
4-2 (2-1)

Greșelile din apărare costă
Ambele echipe, în special 

Minerul Vulcan, avînd o zes
tre de puncte destul de „sub
țire" erau interesate să tran
șeze în favoarea lor rezulta
tul partidei. Evident, Electro
motor, beneficiind și de a- 
vantajul terenului, pornește 
ca favorită. Sub aceste, aus
picii, după numai 15 minute, 
gazdele înscriu primul gol la 
o neînțelegere între Cătuț și 
Ceterdș. Dar golul nu-i inti
midează pe oaspeți care ies 
cu mai mult curaj la atac, 
reușind să pună stăpînire pe 
joc. lancu e faultat și obține 
o lovitură liberă. Execută A- 
runcuteanu de la 25 de me
tri, mingea se lovește de zi
dul timișorenilor de unde ri
coșează în poartă : 1-1. Ega
litatea nu e doar pe tabela 
de marcaj, ci și în teren. A

Campionatul 
municipal de fotbal 

senir i...
In campionatul municipal 

de fotbal (etapa din 26 apri
lie) : I.G.C.L, Petroșani - Uti
lajul Petroșani 0-0, Preparato
rul Coroești - Sănătatea Vul
can 0-3. Etapa din 29 aprilie: 
I.G.C.L. Petroșani - Minerul 
Dîlja 3-0, Utilajul - Sănăta
tea 3-0, Preparatorul Coroești 
- Fabrica de oxigen 3-0.

ETAPA VIITOARE: (5 mai 
1978) Minerul Dîlja - Sănă
tatea Vulcan, Preparatorul 
Lupeni - I.G.C.L. Petroșani, 
Utilajul - Preparatorul Co
roești. Sîmbăfă, 6 mai 1978 : 
I.G.C.L. - Fabrica de oxigen, 
Sănătatea - Preparatorul Lu- 
peni, Utilajul - Minerul Dîlja.

...și al copiilor
In cadrul campionatului 

municipal de fotbal rezervat 
copiilor s-au desfășurat între
cerile primei etape care s-au 
soldat cu următoarele rezul
tate : Utilajul - C.S.Ș. Petro
șani 3-0, Jiul Petroșani - Să
nătatea Vulcan 1-0, Prepdra- 
ția Pefrila - Prepdrația Lu
peni 3-0, Minerul Lupeni - 
Parîngul Lonea 1-1.

Etapa a il-a, teren Mi
nerul Aninoasa : Utilajul - 
Parîngul Loned, Preparatorul 
Lupeni - Minerul Lupeni, Să
nătatea Vulcan - Prep orația 
Pefrila, C.S. Școlar - Jiul Pe
troșani. 

venit însă ultimul minut al 
reprizei cînd la un corner e- 
xecutat de Panici mingea ca
de la un metru în fața porții, 
ia o traiectorie ciudată și in
tră în poartă înșelîndu-l pe 
Șarpe. Cu scorul de 2-1 se 
încheie prima repriză.

După pauză minerii au

Știința a cîștigat fără 
adversar

Susținătorii echipei Știința 
au așteptat cu legitimă ne
răbdare întîlnirea de dumini
că cu Mecanizatorul Șimian. 
Faptul este explicabil. Se 
sconta pe o victorie la scor 
care să mențină echipa stu
denților printre fruntașele se
riei a Vll-a a diviziei C. Știin
ța a cîștigat e drept cu 3-0,

ț
iI
*
*
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Se numește Ion Magher. 
Deși e tînăr, lucrează de 
12 ani la I.M. Lonea ca 
meseriaș in sectorul VIII. 
De cițva timp și-a schim
bat locul de muncă. A ce
rut să lucreze în brigada 
condusă de Simion Balea 
care muncește intr-unui 
din cele mai mecanizate 
abataje din Valea jiului. 

două mari ocazii de a egala, 
însă lacov nu profită de si
tuațiile create și ratează co
pilărește, singur cu portarul. 
Aveau să înscrie timișorenii 
încă de două ori. Ambele go
luri s-ar fi putut evita dacă 
Șarpe și Aruncuteanu nu ar 
fi greșit. Al doilea gol al mi
nerilor este marcat de lacov 
min. 79. Fără greșelile din 
apărare, așa cum a evoluat 
Minerul Vulcan, duminică la 
Timișoara, rezultatul ar fi fost 
altul. Numai că greșelile din 
apărare costă, și încă scump.

C.A. VOINESCU 

dar prin neprezentarea echi
pei Mecanizatorul Șimian. 
Din cele relatate de antreno
rul echipei Știința, prof. 
Gheorghe Irimie, adversarul 
nu s-a prezentat deoarece a- 
re 10 etape pierdute din o- 
ficiu pentru că a folosit un 
jucător cu vîrsta depășită 
drept junior.

1 
I
I
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mină, 
în sport
in

s-a familiarizat cuAcum 
modernul complex de tă
iere și susținere din aba
taj, muncind cu hărnicie 
și pricepere alături de 
minerii din schimbul lui 
Dragoș Teleagă in care 
a fost repartizat. Pe lingă 
muncă, marea lui pasiune 
este atletismul și schiul. 
Perseverența cu care se 
antrenează, a făcut ca in 
anul 1976 să cucerească 
primul loc pe județ la În
trecerile de schi-fond ți 
acela de campion națio
nal în cadrul cupei 
U.G.S.R. Și în acest an 
s-a dovedit cel mai bun 
fondist din județ cucerind 
de asemenea bronzul la 
etapa pe țară a „Dacia- 
dei" ce a avut loc la Iz
vorul Mureșului. In pre
zent dorește să formeze o 
secție de schi-fond, unde 
să inițieze în mod volun
tar pe tinerii iubitori a. 
acestui sport.

D. CRIȘAN ț

Breviar 
sportiv intern 
și internațional

• Intr-o atmosferă entu
ziastă, Stadionul Republicii 
din Capitală a găzduit o 
amplă manifestare cultural-, j 
sportivă prilejuită de sărbă
torirea Zilei Tineretului.

In bogatul program, la ca-» 
re au asistat peste 30 000 da 
spectatori, un loc central l-at» 
ocupat finalele pe țară ale 
celei de-a Xl-a ediții a tradi-i 
ționalului, „Cros al tineretu-i - 
lui" și ale „Crosului pionieri
lor" (ediția a ll-a), competiții 
desfășurate" în cadrul „Dacia-i, 
dei", care, în etapele prelimr-- I 
nare au reunit la start peste 
4 milioane de tineri munci-; 
tori, țărani și intelectuali, e-1 
levi și studenți din întreaga; 
țară. I

La finalele din acest art;l 
disputate pe străzile din ju-*i 

rul stadionului Republicii, au 
fost prezenți peste 500 de ti-U 
neri sportivi calificați în repre-r ț 
zentativele județene și a Moi 
nicipiului București, care auț 
concurat, pe categorii de 
vîrstă, în dispute pasionante;, 
dovedind o bună pregătire! 
și perspective pentru sportul1 
de performantă.

• ASTĂZI, PE STADIONUL /
„23 AUGUST" din Capitală.! 
va avea loc un atractiv cuvl 
plaj internațional de fotbal’ 
și rugbi. -

La ora 17,00 este progra
mat meciul dintre echipele 
reprezentative ale României1 
și Bulgariei, contînd pentru 
Campionatul balcanic de fot
bal.

In continuare se va dispu- 
ta, în nocturnă, Jntîlnirea a- 
micală de rugbi dintre echi
pa orașului București și se
lecționata secundă a Angliei, 
care întreprinde pentru pri- ' 
ma oară un turneu în țara 
noastră.

i *
Posturile noastre de radio 

vor transmite în întregime me
ciul de fotbal, iar la ora 20,00 
ultima parte a întîlnirii de 
rugbi. Transmisia se va efec
tua pe programul 1.

• BELGRAD. în cadrul 
campionatului balcanic de 
polo pe apă, care se desfă
șoară în orașul iugoslav 
Hvar, selecționata României 
a învins cu scorul de 6—1' 
(2-0, 1-0, 1-0, 2-1) formația 
Greciei. Golurile echipei ro
mâne au fost marcate de I. 
Slavei și Rus (cîte 2), Mun- 
teanu și Mirea, iar punctul 
formației Greciei a fost în
scris de Aronis.

REZULTATE TEHNICE, divizia B 
III: Vict. Cărei - Arm. Zalău 1-0, 
Dacia Orăștie - C.F.R. Timiș. 2-0, 
Aurul Brad - Min. Lupeni 54), A- 
vîntul Reghin - Chimica Tîrnăveni 
0-2, F.C. Baia Mare - „U" Cluj- 
Napoca 1-0, C.F.R. Cluj-Napoca - 
C.I.L. Sighet 4-0, Victoria Călan - 
Metalurgistul Cugir 1-0, U.M. Ti
mișoara - Minerul Moldova Nouă 
1-0, Gloria Bistrița - Mureșul De
va 3-0.

CLASAMENTUL 1

Parîngul poate deveni un adevărat centru sportiv
convorbire cu conf. univ. ALEXANDRU FORȚU din cadrul 

Institutului de educație fizică și sport București

tivitatea de 
pentru că este

F.C. Baia M. 26 16 7 3 57-19 39
C.F.R. Cluj-N. 26 14 7 5 52-19 35
„U“ Cluj-N. 26 15 5 6 46-18 35
Gloria Bistrița 26 15 4 7 54-20 34
Victoria Călan 26 13 4 9 42-28 30
Mureșul Deva 26 12 5 9 38-31 29
C.F.R. Timiș. 26 11 5 10 30-24 27
U.M. Timiș. 26 11 5 10 39-34 27
Minerul M.N. 26 11 4 11 23-28 26
Chimica T. 26 11 3 12 36-37 25
Aurul Brad 26 10 4 12 35-35 24
Met. Cugir 26 9 6 11 27-35 24
Dacia Orăștie 26 10 3 13 27-36 23
C.I.L. Sighet 26 8 6 12 30-43 22
Min. Lupeni 26 10 1 15 22-48 21
Armăt. Zalău 26 8 4 14 32-37 20
Vict. Cărei 26 8 3 15 17-46 19
Avîntul Reghin 26 2 4 20 12-81 8

ETAPA VIITOARE: Chimica Tîr- 
năveni - C.I.L. Sighet, Victoria Că
lan - U.M. Timișoara, Dacia Orăș- 
tie - Min. Mold. Nouă, C.F.R. Ti
mișoara - F.C. Baia Mare, Metalur
gistul Cugir - Aurul Brad, Armătu
ra Zalău - Gloria Bistrița, C.F.R. 
Cluj-Nap. - Victoria Cărei, Mure
șul Deva - Avîntul Reghin, Minerul 
Lupeni - „U" Cluj-Napoca.

- Deși mantia albă de 
nea continuă să fie pre
zentă pe crestele mun
ților, se poate aprecia că 
perioada competițiilor o- 
ficiale de schi s-a în
cheiat. Cum apreciați se
zonul de schi ce s-a în
cheiat în munții din preaj
ma Văii Jiului, evoluția 
schiorilor din municipiu ?

- în Parîng am constatat 
afluență mereu sporită de 

. _ aud
că același fenomen s-a în
registrat și în masivele Vîl- 
can și Retezat. Deși, din pă
cate, schiul de performanță 
se practică puțin în Valea 
Jiului, sînt totuși demne de 
laudă performanțele tineri
lor schiori de la Clubul spor
tiv școlar din Petroșani, ca
re s-au situat și în acest an 
printre cei mai buni din ța
ră. Adăugind la aceasta că 
Parîngul a găzduit din nou, 
în bune condiții, o serie de 
competiții de nivel republi
can, între care campionatele 
naționale de juniori și cam
pionatele universitare, pre-

o
prieteni ai muntelui și

cum și faptul că această zo
nă este singurul loc din țară 
und: se poate încă schia în 
condiții foarte bune, avem 
confirmarea părerii multor 
specialiști că acest 
putea să constituie ,____r_
Iul centru din țară în prac
ticarea schiului de perfor
manță.

- Ce ar fi de făcut pen
tru ca acest deziderat să 
se realizeze cu adevărat ?

- E vorba în primul rînd 
de continuarea amenajărilor 
necesare practicării largi a 
sporturilor de iarnă. Alături 
de telescaun și șoseaua de 
acces aflată în curs de mo
dernizare, a devenit necesară 
asigurarea unor capacități de 
cazare pentru oamenii mun
cii, și sportivii din Valea Jiu
lui, pentru că, să nu uităm, 
Parîngul este singurul masiv 
muntos din țară care, deși 
ușor accesibil, nu dispune în
că de o cabană.

Pe lîngă aceasta, ar fi ne
cesară constituirea unor 
chioe de seniori pentru ac-

masiv ar 
principa-

perfor-

e-

performanță, ganelor silvice, va începe a- Ia amenajarea masivului 
surprinzător menajarea unei pîrtii de marcarea unor trasee turis- 

°k'?„9LUre d.e?.!.chl bob- care va permite și asi- tice principale, reamenajarea
condiții refugiului de sub vîrful Cîrja, 

precum șj ung|e p|antârj
- în încheiere, o între

bare de natură să justifice 
toate aceste preocupări: 
în ce const â, de faptr va* 
loarea și marea forță de 
atracție a muntelui ?

- Sînt atît de multe argu
mente îneît e greu de înce
put enumerarea lor. Muntele 
este un loc ideal pentru for-: 
tificarea tinerei generații, • e- 
fortul realizat în aerul pur 
al înălțimilor avînd un efect 
dintre cele mai binefăcătoa
re. Să nu uităm, însă, că 
muntele este și o adevărată 

locuri a| spiritului de colaborare și 
Am întrajutorare.

Sînt doar cîteva argumen
te care pledează pentru 
transformarea - munților din 
împrejurimile Văii Jiului, în 
primul rînd a masivelor Pa
rîng și Vîlcan, în adevărate 
centre de practicare a spor
turilor de iarnă și turismului 
de către un număr tot mai 
mare de tineri și oameni ai 
muncii din acest important 
centru industrial al țării.

B. MIHAI

surprinzător menajarea unei pîrtii

și bogate tradiții sportive 
cum este Valea Jiului să nu 
dispună măcar de o secție 
puternică de schi unde să-și 
poată continua activitatea 
talentații schiori ai clubului 
sportiv școlar.

Cred că în condițiile am
plului program de investiții 
ce urmează a se realiza în 
Valea Jiului, Parîngul poate 
deveni un adevărat centru al 
sporturilor de iarnă, dacă la 
realizarea acestui obiectiv 
vor conlucra toți factorii in
teresați, inclusiv I.E.F.S.

- Care va fi contribuția 
I.E.F.S. în această privin
ță ?

- In cursul verii acestui an 
studenții noștri vor efectua 
în perioada de practică o 
serie de lucrări importante. 
Intenționăm să prelungim re
țeaua de alimentare cu ener
gie electrică pînă pe pîrtia 
din Slima și să montăm aici 
o instalație de schilift. Vom 
amenaja, de asemenea, în 
preajma bazei didactice un 
teren de sport, ce va putea 
fi folosit ca patinoar iarna, 
în funcție de obținerea avize
lor necesare din partea or-

gurarea unor bune < 
de pregătire pentru loturile 
naționale de . bob și sanie, 
care se înscriu printre Sportu
rile olimpice prioritare. Vreau 
să menționez, că deși amena
jările în munți se realizează 
în condiții destul de dificile, 
am fost în permanență spri
jiniți. de organele locale de 
partid și de stat.

~4n afara acestor ame
najări, cu adevărat im
portante, baza didactică 
I.E.F.S. mai poate contri
bui și pe alte căi la dez
voltarea schiului în zonă?

- Vom încerca să asigurăm „ ulKYUIUio
în sezonul viitor în perma- școală a curajului, tenacității 
nență un număr de i--—: -< . . ■ 1 i

pentru școala de schi...........
dori, de asemenea, să cola
borăm mai bine cu C.S.Ș. 
Petroșani în îndrumarea me
todologică a grupelor de e- 
levi de către studenții noș
tri precum și cu Inspectora
tul școlar pentru eventuala 
formare a unei „clase de ză
padă'1, alcătuită din copii 
care să pătrundă aici taine
le schiului de la cea mai fra
gedă vîrstă. Aș mai cita, în
tre acțiunile prin care do
om să ne aduce» contribuția
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Adunarea organizată 
în Capitală cu prilejul 

zilei de 1 Mai

I

• (Urmare din pag. I) 

intrarea principală a Palatu
lui sporturilor și culturii, un
de a avut loc marea aduna
re organizată de Comitetul 
«nunicipal București al P.C.R.

Cu aceleași vibrante sim
țăminte, de dragoste și de
votament nețărmurit față de 
partid și secretarul său ge
neral, de încredere în pre
zentul socialist și viitorul co
munist al patriei, l-au în- 
tîmpinat și miile de partici- 
panți la adunare.

...Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului sînt salutați, la so
sirea în sală, cu deosebită 
căldură, și entuziasm, cu pu
ternice aplauze, cu urale și 
ovații. întreaga asistență a- 
clamă îndelung, cu multă dra
goste și însuflețire, numele 
partidului și secretarului său 
general - „Ceausescu - 
P.C.R.“.

ț împreună cu secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în tribu- 

cna oficială iau loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mănescu, membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Poiitic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

iau . lac, de asemenea, 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, conducători 
ai unor organizații de masă, 
muncitori, alți reprezentanți 
ai oamenilor muncii din mari 
întreprinderi bucureștene, pre
cum și ai vieții științifice și 
culturale.

în sală se află membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat, și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, membri ai 
conducerii instituțiilor centra
le, organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

La adunare ia parte dr. 
Toh Chin Chye, președintele 
Partidului Acțiunea Populară 
din Singapore, reprezentanți 

1 ai Organizațiilor Sindicatele 
Naționale din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S., R.S. 
Vietnam, Franța, Italia, Por
tugalia, Spania, Turcia, Al
geria, Africa de Sud, Ango
la, Benin, Coasta de Fildeș, 
Congo, Egipt, Ghana, Gui
neea, Gambia, Gabon, 1- 
rak, Iordania, Kenya, Libia, 
Mali, Madagascar, Palestinie
ne, Sierra Leone, Siria, Sene
gal, Tanzania, Volta Supe
rioară, Zambia, Zair, India, 
Malayezia, Mexic, Venezuela, 
Federației Sindicale Mondia
le, Confederației Internațio
nale a Sindicatelor Arabe, 
Organizației Unității Sindica
le Africane, Congresului pen
tru Unitate Sindicală al Oa
menilor Muncii din America 
Latină, precum și un grup de 
activiști sindicali din Statele 
Unite ale Americii.

Sînt prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați

LA KABUL A FOST ANUN
ȚATA componența noului gu
vern. Actualul cabinet afgan 
cuprinde 20 de membri, fiind 
condus de Anur Mohammad 
Taraki, care este și șef al 
statului.

HUA KUO-FEN, PRESEDIN- 
------ COMITETULUI ' CEN- 

AL P. C. CHINEZ, 
TELE 

I TRAL
: premierul Consiliului de Stat
1 al R.P. Chineze, a primit
I marți pe Abdallah Farahat, to' 

ministrul tunisian al apărării, 
aflat în vizită în R.P. Chine
ză. Președintele Hua Kuo-fen 
a avut cu oaspetele tunisian 
o convorbire cordială, priete
nească, informează agenția 
China Nouă.

la București, alți membri ai 
corpului diplomatic, precum 
și - corespondenți ai presei 
străine.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de stat al Republicii 
Socialiste România.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei 
care, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Capita
lei, cu deosebită stimă și 
profund respect, a trans
mis, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socia
liste România, celorlalți to
varăși din conducerea parti
dului și statului nostru, un 
cald salut.

Tovarășul Ion Dincă a trans
mis, apoi, un salut frățesc 
delegațiilor sindicale de pes
te hotare, prezente la aduna
re. El a salutat cu căldura 
pe reprezentanții corpului 
diplomatic acreditați în Re
publica Socialistă România.

Despre semnificația Zilei 
de 1 Mai a vorbit tovarășul 
Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar a! C.C. al 
P.C.R.

Adunarea se încheie într-o 
atmosferă înălțătoare, de 
profundă vibrație patriotică. 
Participanții aclamă neîntre
rupt pentru partid și se
cretarul său general, pentru 
eroica noastră clasă munci
toare, pentru minunatul nos
tru popor, constructor al so

cialismului, pentru patria noas
tră liberă, demnă și înflori
toare. Sînt momente de in
tensă bucurie și satisfacție, de 
profundă semnificație, care 
pun pregnant în lumină coe
ziunea strînsă dintre partid 
și popor, deplina concordan
ță între năzuințele națiunii și 
politica partidului. Este rea
firmată, în același timp, voin
ța fermă a tuturor oamenilor 
muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, de a urma neabătut po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
de a acționa neobosit, in 
strînsă unitate și frăție, pen
tru progresul neîntrerupt al 
țării, pentru a transforma în 
fapte hotărîrile Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., Programul 
Partidului, care deschid în 
fața națiunii perspectiva 
luminoasă a edificării socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre 
comunism, de a contribui la 
creșterea prestigiului și . ro
lului României în lume, la 
înfăptuirea aspirațiilor de 
pace, prosperitate, indepen
dență și libertate ale tutu
ror popoarelor.

în continuare, s-a desfășu
rat spectacolul festiv dedi
cat Zilei de 1 Mai.

Pe fj

REZULTATELE DEFINITIVE 
ALE ALEGERILOR legislative 
care au avut loc la' 30 a- 
prilie în Republica Volta Su
perioară indică victoria „U- 
niunii Democratice din Voi- 
*1“ care a obținut 28 de 
mandate din cele 57 ale noii 

. Adunări Naționale a țării.
Restul mandatelor au fost 6- 
cupafe de 'celelalte partide 
politice.

CONSILIUL MILITAR SU
PREM AL GHANEI a anun
țat formarea Comitetului 
Constituțional, însărcinat cu

1EMENT
FILME

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
- Cetățenii capitaiei sovieti
ce au participat în . număr 
mare la tradiționala demons
trație de 1 Mai, desfășura
tă în Piața Roșie, prezentînd, 

de 
în- 
în

cu acest prilej, realizări 
prestigiu dobîndite, în 
tîmpinarea sărbătorii, m 
toate domeniile de activita
te.

Timp de mai bine de două 
ore, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi indus
triale, de pe șantiere de 
construcții și montaj, din ins
titute științifice și unități de 
învățămînt, instituții cultura
le au trecut încolonați, într-o 
atmosferă sărbătorească, 
prin fața tribunei centrale 
a Mausoleului „V.l. Lenin", 
unde se aflau tovarășii Leo
nid Brejnev, Alexei Ko- 
sîghin, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

CANBERRA 1 (Agerpres).
- Peste 4 000 de persoane au 
participat, la Brisbane (Aus
tralia), la demonstrația orga
nizată cu prilejul zilei de 1 
Mai. Manitestanții s-au pro
nunțat pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață.

PEKIN 1 (Age. preș). - 
Răspunzînd chemării Federa
ției naționale a sindicatelor, 
fruntași în muncă reprezen- 
tînd mărea masă a salaria- 
ților din domeniul industriei, 
construcțiilor capitale, trans
porturilor, agriculturii, co
merțului, științei și tehni
cii, culturii, sănătății publice 
din întreaga Republică Popu
lară Chineză au venit la 
Pekin pentru a sărbători îm
preună cu locuitorii capitalei 
ziua de 1 Mai și a partici
pa la o „masă rotundă" care 
a dezbătut noile sarcini ge
nerale ale noii etape ale 
construcției socialiste.

în ziua de 1 Mai, , sute de 
mii de locuitori ai capitalei 
s-au îndreptat, în. cursul di
mineții, spre parcuri și alte 
locuri de recreare. în cursul 
după-amiezii au avut loc 
spectacole de teatru atît în 
săli, Cît și în aer liber, inspi
rate din munca desfășurată 
în opera de construire a so
cialismului.

LONDRA 1 (Agerpres). - 
Pentru prima dată în Marea 
Britanie, anul acesta a fost 
sărbătorită în mod oficial Ziua 
internațională a oamenilor 
muncii. Astfel, luni a fost 
zi de repaus. Nu a apărut, 
nici un ziar, iar aproape toa
te magazinele au -fost închi-. 
se.

Convorbiri între președintele 
S.W A.P.O. și reprezentanții 
celor cinci state occidentale
NAȚIUNILE UNITE 2 (A- 

gerpres). La sediul din New 
York al Națiunlor Unite au 
avut loc convorbiri între Sam 
Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa 
de sud-vest (SWAPO) și re

ȘOMERILOR
depășește, în

elaborarea proiectului noii 
Constituții a țării, care va 
intra în vigoare după tre
cerea la un guvern civil. în 
componența comitetului au 
intrat reprezentanți ai forțe
lor armate, ai sindicatelor, ai 
intelectualității, ai diferitelor 
culte.

NUMĂRUL 
DIN SPANIA 
momentul de față, un miliom 
se arată într-un studiu publi
cat marți de Banca din Bil
bao. Potrivit studiului, la în
ceputul lunii mai în Spa
nia nu aveau de -lucru 
1 038 700 persoane, ceea ce 
reprezintă 8 la sută 
populația activă.

din

1 Mai peste hotare
în cadrul întrunirilor orga

nizate cu prilejul zilei de 
1 Mai, lideri s ndicali s-au 
pronunțat pentru îmbunătă- 
ț'rea condițiilor de muncă 
și viață ale celor ce muncesc.

ROMA 1 ’(Agerpres).
Sute de mii de muncitori și 
alte categorii de oameni ai 
muncii din Italia au partici
pat luni la mitinguri și de
monstrații organizate cu pri
lejul zilei de 1 Mai, care 
s-au desfășurat sub semnul 
luptei terme și unite împotri
va terorismului.

într-o declarație dată pu
blicității de cele trei mari 
uniuni sindicale se arată că 
acestea „resping cu hotărîre 
planurile subversive ale te
roriștilor care, prin acțiunea 
lor criminală și sîngeroasă, 
caută să lovească în bazele 
democrației*.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). - 
în diferite localități ale R.P. 
Polone au avut loc manifes
tări consacrate zilei de 1 
Mai. La manifestarea centra
lă de la Varșovia au luat 
parte Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președinte
le Consiliului de Stat al 
R.P.P. alți conducători . de 
partid și de stat. Demonstrația 
oamenilor muncii a fost pre
cedată de cuvîntarea rostită 
de Edward Gierek, care a 
subliniat succesele obținute 
de poporul polonez și do
rința acestuia de a as'gura 
dezvoltarea continuă a țării 
în condițiile unei păci trai
nice în lume.

MADRID 1 (Agerpres). - 
Pentru prima oară în ultimii 
42 de ani, oamenii muncii 
spanioli au sărbătorit luni 
ziua de 1 Mai în condiții de 
legalitate participînd masiv 
la demonstrații și mitinguri, 
în cadrul cărora s-au pronun
țat împotriva șomajului, pen- 
tru condiții mai bune de 
muncă și de viață, pentru u- 
nitate sindicală.

La Madrid, aproximativ o 
jumătate de milion de mun
citori au participat la cea 
mai mare manifestație cu
noscută de capita'a spanio
lă cu prilejul Zilei solidarită
ții internaționale a oameni
lor muncii. Coloanele de 

demonstranți care au parcurs 
centrul Madridului cîntînd 
„Internaționala" au fost con
duse de secretarul general 
al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, și 
de prim-secretarul Partidului 

prezentanții celor cinci state 
occidentale, membre ale Con
siliului de Securitate, care au 
prezentat, recent, un proiect 
de soluționare politică a si
tuației din Namibia - S.U.A., 
Canada, R.F.G., Angl 
Franța.

După
SWAPO a acceptat, 
cipiu, acest plan, dar 
licitat o

a ?'

cum s-a anunțat, 
în prin- 

a so- 
serie de modificări 

privind, îndeosebi, prezența 
trupelor sud-africane în teri
toriul namibian în timpul des
fășurării viitoarelor alegeri 
programate să aibă loc în 
țară, precum și atribuțiilor 
forțelor O.N.U. ce ar urma 
să fie trimise în Namibia.

In urma convorbirilor, in
formează agenția Associated 
Press, s-a ajuns la un acord 
pentru organizarea unor noi 
întîlniri în legătură cu proble
ma namibiană; între repre
zentanții SWAPO și ai celor 
cinci țări.

Socialist Muncitoresc Spaniol, 
Felipe Gonzalez.

PRAGA 1 (Agerpres). - Ziua 
de 1 Mai a Fost marcată la 
Praga printr-o amplă de
monstrație a oamenilor mun
cii din capitala Cehoslova
ciei. în tribuna oficială s-au 
aflăt Gustav Husak, secretar 
general ai C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, alți condu
cători de partid și de stat, 
în cuvîntarea rostită cu a- 
ceastă ocazie, Gustav Husak 
a relevat succesele în cons
trucția socialistă obținute în 
R.S.C. și importanța solidari
tății internaționale a oameni
lor muncii.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
- în orașele și satele R.P. 
Ungare s-au desfășurat nu
meroase manifestări cu pri
lejul zilei de 1 Mai. La Bu
dapesta a avut loc o mare 
demonstrație a oamenilor 
muncii, care s-a desfășurat 
în prezența lui Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al 
P M.S.U., Pa! Losonczi, preșe
dintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare, și a altor 
conducători de partid și de 
stat. Participanții la demons
trație și-au afirmat hotărîrea 
de a obține noi succese în 
construcția socialistă, precum 
și solidaritatea cu lupta po
poarelor împotriva imperia
lismului, pentru pace și pro
gres social.

BERLIN 1 (Agerpres). — 
Oamenii muncii din R.D. Ger
mană, au sărbătorit ziua de 
1 Mai într-un context marcat 
de eforturile depuse pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al P.S.U.G. 
în toate sectoarele de activi
tate. La Berlin, demonstrația 
oamenilor’ muncii a fost sa
lutată de la tribuna oficia
lă de Erich Honecker, secre
tar general al C. C. al 
P.S.U.G;, președintele Consi 
țiului de Stat al R.D.G., 
alți conducători de partid și 
de stat.

ULAN BATOR 1 (Agerpres).
- în piața centrală a ora
șului Ulan Bator a avut loc 
un mare miting al oamenilor 
muncii din capitala R. P. 
Mongole consacrat sărbăto
ririi zilei de 1 Mai. La mi
ting au luat parte Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secre-’ 
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele. Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mon
gole, alți conducători 
partid și de stat.
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Vizita premierului 
Israelian în S.U.A.

WASHINGTON 2 (Ager
pres). In cadrul vizitei pe ca
re o întreprinde în S.U.A., 
primul ministru israelian, Me- 
nahem Begin, a fost primit de 
președintele Jimmy Carter și. 
a avut convorbiri cu secreta
rul de stat american, Cyrus 
Vance. După cum s-a anun
țat, la Washington, în. cadrul 
acestor întrevederi a avut loc 
o trecere în revistă a princi
palelor probleme puse de e- 
voluția situației actuale din 
Orientul Apropiat, precum și 
a relațiilor bilaterale.

După două ore de discuții 
cu premierul israelian, Cyrus 
Vance a declarat că convor
birile au fost „pozitive", dar 
a refuzat să le dezvăluie con
ținutul. Vance a spus,, totoda
tă, că guvernul israelian nu 
a adus „clarificări" la suges
tiile făcute de el în cadrul 
convorbirilor avute, tot la 
Washington, cu ministrul de 
externe al Israelului, Moshe 
Dayan.

La rîndul său, primul minis
tru israelian a arătat că „o 
serie de probleme vor conti
nua să reprezinte obiectul 
discuțiilor într-un viitor apro
piat dintre S.U.A. și Israel".
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Sonată pe malul la
cului ; Republica : Hercule 
în centrul pămîntuluj Uni
rea: Melodiile Broadway- 
ului; PETR1LA : Cîntecul 
lebedei ; LONEA : Ediție 
specială : ANINOASĂ : 
Condurul și trandafirul, 
seriile l-ll ; VULCAN ; Că
pitan la 15 ani ; LUPENI 
- Cultural : Danka : Mun
citoresc t Aripi frînte; U- 
RICANI : Imposibila po
veste de dragoste.

I 
I

TV.

Teleșcoală. 10,00 
patriei. 10,10 Emi-

9,00 
Șoimii 
siune în limba maghiară. 
12,55 Telex. 13,00 închide
rea programului. 16,00 Te
leșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 
Fotbal : România - Bulga
ria - în Campionatul bal
canic. Transmisiune direc
tă de la stadionul 23 Au
gust. In pauză : Tragerea 
pronoexpres. 18,5.0 Forum 
cetățenesc. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
La ordinea zilei în econo
mie. 20,05 Noi, temeu'e I 
20,35 Tel ^cinemateca : 
„Cass Timberlaine". Pro
ducție a studiourilor a- 
mericane. 22,20 Telejurnal.

RADIO

I
I
!

IDuienn 
muzical 
O ir» frxri

I

I știri.
I nieri
I

I

1

5,00 Buletin de știri. 5,05 
Ritmuri matinaTe. 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții. 
7,00 Radiojurnal. 8,00 Re
vista presei. 8,10 Curierul 
melodiilor. 9,00 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 
Buletin de știri. 10,05 Disc

I folcloric. 10,30 
Din țările socialiste. 10,45 
Sub roșul steag al muncii
- cîntece. 11,00 Buletin de 

. 11,05 Microfonul pio
nierilor. 11,35 Avanpre
mieră Radio-TV. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nostru. 
12,20 Odă limbii române. 
12,40 Repere interpretati
ve : Doina Stănescu și M'i- 
hai Constantinescu. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Radiojur
nal. 16,20 Coordonate e- 
conomice. 16,40 Pentru 
tine țara mea - muzică u- 
șoară. 16,55 Fotbal. Ro
mânia - Bulgaria. Cam
pionatul balcanic. Transmi
siune directă de la sta
dionul „23 August". 19,00 
Orele serii, 20,00 Rugbi. 
Selecționata Bucureștiului
- Anglia B. Repriza a.ll-a. 
Transmisiune directă. 21,00 
Buletin de știri. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,OOJiju-

muzicale. 23,25-5,00 
stop muzical nocturn.
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VREMEA

I

Stația meteorologică Pe- I 
troșani comunică. Ieri, I 
temperatura maximă a ae- | 
rului la Petroșani a fost de i 
+ 17 grade, minima de 
+ 13 grade. La Parîng atît . 
maxima cît și minima au 
fost de + 9 grade. 1

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabilă I 
cu cer mai mult noros. Lo
cal, averse de ploaie în- j 
soțite de descărcări elec
trice. Vremea se va răci 
ușor. Vînt slab pînă la mo
derat.
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