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Autoconducerea muncitorească în acțiune 

Rezultatele mai bune ale sectarului 

rod al gindirii colective
Stabilirea producției nete 

ca indicator principal al acti. 
vității economice, acordarea 
dreptului conducerii întreprin
derii de a întocmi planul și 
bugetul în raport cu posibili
tățile și capacitățile sectoare
lor, asigurarea participării 
oamenilor muncii la beneficii 
sînt probleme care au gene
rat un mare interes în rîndul 
colectivelor întreprinderilor 
miniere.

La I.M. Vulcan, acest in
teres se manifestă în ultimul 
timp în strădania conducerii 
întreprinderii, în strînsă cola
borare și conlucrare cu în
treg personalul muncitor, pen. 
tru mai buna organizare, a 
producției și a muncii, pentru 
găsirea unor forme, structuri, 
mecanisme economice adec
vate în perfecționarea mineri
tului.

Faptul că i s-a conferit se- 
cretarului de partid și funcția 
de președinte al Consiliului 
oamenilor muncii în cadrul în. 
treprinderii a marcat și în 
sectorul nostru, în mod efectiv 
o sporire a rojului comuniști
lor, al organizațiilor de partid 
în organizarea și perfecționa
rea producției și a muncii. 
Prin aceasta s-a întărit consi
derabil conducerea colectivă. 

fecționat, mai democratic. 
Oamenii, în calitate de pro
prietari, producători și bene
ficiari se simt direct implicați 
și interesați în perfecționarea 
actului conducerii.

In elaborarea deciziilor de 
importanță majoră pentru 
producția minei, ți sectoare
lor, un rol decisiv îl joacă or. 
ganizațiile de partid. Aici 
prind contur zeci și sute de 
idei valoroase — izvorîte din 
înțelepciunea colectivă i— cu 
privire la creșterea produc
tivității muncii, mai buna uti
lizare și repartizare a utilaje
lor și a forței de muncă pe 
cele patru schimburi, reduce
rea cheltuielilor materiale de 
producție. Desigur, conduce
rea tehnică a minei analizea
ză cu atenție aceste propu
neri și le aplică în funcție de 
posibilitățile reale ale între
prinderii, ale sectoarelor și 
locurilor de muncă. Ceea ce 
e mai important însă o cons
tituie faptul că la înfăptuirea

Mircea BĂLTÂȚESCU, 
secretarul organizației de 

partid a sectorului V 
I.M. Vulcan
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LA I.M. URICANi

i Productivități sporite j 

iu cărbune
5 '
i Colectivele sectoarelor 
: de producție de la I.M.
i Uricani și-au realizat și 
; depășit substanțial planul 
ț productivității muncii în 
• cărbune. Cu un plus de 
: 1338 kg/po$t, minerii sec- 
■ torului II, dintre care a- 
: mințim pe cei din brigăzi- : 
î le conduse de Constantin i 
i Sorescu, Laurențiu Kele- 
; men și Gheorghe Drenau, 
: s-au situat pe primul loc, 
; în întrecere urmînd în or- 
: dine sectoarele III - cu ; 
: 1 040 kg/post -, și I - cu ;
5 982 kg/post sporuri de i 
i productivitate.
î De reținut că minerii sec. i 
i torului III — evidențiem j 
■' brigăzile conduse de i 
ț Gheorghe Scorpie, Traian j 
i Pop și loan Nichițelea — : 
; au depășit și productivi- : 
i tatea planificată pe sector i 
; cu 327 kg pe post, acumu- i 
i lînd, pe această bază, de ; 
; la începutul lunii, o pro ; 
: ducție suplimentară de j 
i 1 470 de tone.
j In ziua de 10 iunie au ț 
: extras peste sarcinile de : 
; plan cîte 53 și respectiv 25 j 
j de tone cărbune, sectoa- ; 
j rele II și III. j
i ș

în ziarul de azi
• Cum este și cum trebuie

să fie cartea de vizită 
a municipiului

• SPORT

- Cronic!, rezultate, cla
samente

- Campionatul mondial
de fotbal

întrajutorarea și exigența minerească asigură 

tăria colectivului brigăzii
La comitetul de partid al 

minei Bărbăteni, am aflat 
că la una din ședințele co
mitetului s-a făcut o propu
nere. Venea din partea șe
fului de brigadă Nicolae O- 
prea de la sectorul I, un 
bun brigadier care susținea 
posibilitatea comasării a 4 
brigăzi cu rezultate mai sla
be, într-o brigadă comple
xă cu 5 fronturi.

După o analiză temeinica 
a propunerii, conducerea 
minei a găsit-o întemeiată. 
Despre această brigadă și 
cei peste 60 de membri ca
re o alcătuiesc, ne-a vorbit 
tocmai inițiatorul ei. Pentru 
care a conduce, înseamnă

In imagine schimbul condus de minerul Eftimie Jemneanw 
Brigada de investiții condusă de luliu Rafai de la I.M. Dîlja, 
și-a depășit lună de lună sarcinile de plan în această primă 
jumătate a anului.

Foto : Ion LICIU

a dovedi celor care i-au a- 
cordat încrederea că mem
brii celor patru foste brigăzi 
sînt mineri de nădejde și că, 
buna organizare a locurilor 
de muncă, atmosfera caldă, 
spiritul de întrajutorare to
vărășească și înaltă exigen
ță muncitorească, imprimate 
în activitatea noii brigăzi, 
au ca urmări directe reali
zarea sarcinilor de produc
ție și, evident, creșterea cîș- 
tigului minerilor.

■— Luna mai, prima lună 
de producție a brigăzii 
complexe s-a încheiat cu un 
succes : realizarea și depă
șirea planului. A fost o ma

re bucurie pentru noi toți. 
Această performanță ne-a 
întărit convingerea că Se pof 
obține rezultate și mai bu
ne. Ideea de a unifica a- 
ceste brigăzi, care m-a fră- 
mîntat vreme îndelungată, a 
fost bună. Desigur, avem în
că mari posibilități. Conști- 
enți de ponderea pe care 
o are brigaHa noastră în 
realizarea planului pe sec
tor, o contribuție de 70 la 
sută ne străduim să ne 
realizăm și depășim zilnic 
sarc nile de plan. Stăm mai

Maria PREDOȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Actul conducerii are un me
canism considerabil mai per-

Au înțeles...!
: .5

Sectorul de producție al i 
; minei se conlrunta din nou ;
• cu greutăți. Defecțiunile I
; utilajelor au fost depistate ș 
i încă din schimbul I. M-aiș- i 
j trii electromecanici erau : 
i alături de oamenii lor. Co- i 
; ordonau, supravegheau, î 
i Îndrumau. La sfîrșit de șut i 
i au fost date ultimele indi- j 
: cații și maiștrii au plecat i 
i acasă liniștiți, cu speranța î 
; că sfaturile date vor fi res- s 
; pectate, iar in schimbul If | 
i utilajele vor funcționa nor- | 
î mal. Dar... |

| !

i ...La ora 19,30, îmbrăcați :
■ in haine de șut, cei doi i 
i maiștri electromecanici se : 
: aflau la mină. Șeful lor de ț 
Ș sector le-a spus doar atît: j 
î „Ce, și noi, la nivel de sec- i 
i tor, înregistrăm defecțiuni- : 
j le ?! Știți doar că defec- : 
: țiunile nu trebuie numai :
■ înregistrate ci și remedia- '■
j te". 1

: Maiștrii au înțeles, au i
* intrat în mină și au ieșit... ;
! abia o doua zi, cind de- i 
: iecțiiMile au fost remedia- ț 
i te. Erau obosiți, dar mulțu- i 
i miți. î

i Dorin GHEȚA 1

i P.S. S-a întimplat în 6 '■ 
; iunie, la sectorul de pro- ; 
i ducție al I.M. Livezeni. ; 
; 5

la viata cultural-educativă

Oricine s-a întîmplat să 
treacă duminică prin Vulcan, 
a fost captat de atmosfera 
sărbătorească, trăită cu in
tense sentimente participative 
de toți locuitorii, de la mic 
la mare. Șiruri nesfîrșite de 
oameni străbateau orașul 
spre stadion, spațiu în care

Parada portului, cîntecului și jocului popular pe străzile Vulcanului.

0 autentică contribuție

se desfășura ultimul act al 
celei de a șasea ediții a săp- 
tămînii culturii și educației so
cialiste „Nedeia vulcăneană", 
manifestare intrată în tradi
ția orașului, atrăgătoare prin 
interesul permanent față de 
calitatea și diversitatea acțiu
nilor organizate mai ales în 
acest an.

Pe stadion a avut loc un 
remarcabil spectacol de e- 
vocare istorică, desfășurat în- 
tr-un decor al cărui fond avea 
o mare forță de expresie : 
cartierele noi, cu elegantă li
nie arhitecturală ale Vulcanu
lui zilelor noastre unde tră
iesc și muncesc mineri harnici 
și perseverenți. întregul spec
tacol, conceput și realizat de 
actorul Florin Plaur, de la 
Teatrul de stat dm Petroșani,

a Văii Jiului
a fost un omagiu adus celor 
două mari aniversări istorice 
sărbătorite de întregul nos
tru popor ; 130 de ani de la 
Revoluția burghezo-democra- 
tică din 1848 și 30 de ani de 
la naționalizarea principale
lor mijloace de producție. La 
spectacol, echilibrat și cu un 
ritm avîntat, au participat cî
te va sute de artiști amatori' 
din Valea Jiului și din ju
deț, formații corale din Pe
troșani, Lupani și Vulcan, fan
fare. Mii de oameni ai muncii 
au urmărit cu interes și încîn- 
tare această manifestare ori
ginală și frumos realizată

Tiberiu SPATARU

• (Continuare în pag. a 2-a)

I I.M, LUPENI

Planul zilei — depășit cu 2,9 la sută
In 10 iunie, colectivul întreprinderii miniere Lupeni j 

și-a depășit sarcinile planificate cu 2,9 la sută — cea mai 
mare depășire a zilei pe bazin.

O contribuție substanțială la obținerea acestui rezul
tat au avut-o minerii sectorului VI, cu o depășire de 230 j 

: tone, ai sectorului V cu 160 și de la sectorul VII cu 31 de j 
I tone. Prin producția suplimentară din 10 iunie, sectorul V j 
: a acumulat de la începutul lunii un plus de 1 321 tone, j
• spor obținut pe baza creșterii productivității muncii cu 
î 1 527 kg/post în cărbune și 818 kg/post pe sector. In ceea 
; ce privește sporul de productivitate, rezultate remarcabile 
j au obținut și minerii sectorului VI cu 593 kg/post în cărbu-
• ne și 140 kg/post la nivelul sectorului.

inț&rmiitn
| SPRE TABĂRA DE ODIH- 
' NĂ DE LA NĂVODARI, I de pe însoritul litoral al I Mării Negre, pleacă as- 
Ităzi un grip de preșcolari 

de la căminele din toate lo- I calitățile Văii Jiului. Timp
de trei săptămîni ei vor I petrece clipe de neuitat.
Le dorim drum bun și... 
timp frumos. (V.S.)

I ȘTRANDUL DIN LUPENI, 
■ gospodărit de Asociația I sportivă Preparatorul, și-a

redeschis porțile pentru 
Inoul sezon estival. (I.M.).

ASTĂZI, la orele 17 și 
120, în sala Casei de cul

tură din Petroșani va fi 
| prezentat spectacolul ,,Fan- I tezie pe portativ". Pe lîn- 
Sgă interpret locali de mu

zică ușoara, în cadrul spec
tacolului > or evolua acto
rii Stela Popescu, Vasiica 
Tastaman si Mihai Fotino. 
(T.S.).

\________________

REGISTRUL DE STARE 
CIVLA al Consiliului popu
lar municipal consemnează 
pe perioada trecută de la 
începutul anului încheierea 
a 185 de căsătorii și în
registrarea a 630 de naș
teri. Aceasta înseamnă în 
mddie, o căsătorie și 4 | 
nou-născuți pe zi. (M.P.). |

UNITATEA PLAFAR DIN» 
PETROȘANI a primit un I 
nou lot de plante medici
nale (pentru reumatism, 
gastrite, boli cardiace etc.) 
Au sosit, de asemenea, 
cărți de specialitate cu 
privire la recoltarea, us
carea' și rolul terapeutic al 
plantelor medicinale. (D.C.)

MUNCA PATRIOTICA. 
160 ml fundații pentru no
ul cămin cultural din Cim- 
pa au fost săpați vineri 
prin muncă patriotică de 
personalul TESA de la I.M. 
Lonea. (D.G.).

oii utfarnuim
_______________ >
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Cum este și cum trebuie să 
cartea de vizită a municipiului

Debut în sezonul estival al anului 1978. Timp speci- 
f'c pentru drumeții și excursii, pentru vizite și întîlniri 
prietenești, perioadă de intensă activitate turistică. Este 
pregătită Valea noastră să-și primească oaspeții cu o 
carte de vizită gospodărească la nivelul obligațiilor ?

La poarta de 
1, sud, da 1

l.a intrarea prin defileul 
t ’Jiului în județul și munici- 
. piui nostru, vizitatorul este 
întîmpinat de o „poartă" a- 

i ile cărei elemente artistice 
exprimă preocupările tradi
ționale ale oamenilor mun
cii hunedoreni, informează 
■asupra obiectivelor turistice 
și de altă natură, precum și 
despre frumusețile regiunii.

Tot aici oaspeții sînt in
formați asupra principalelor 
obiective turistice din județ 

hotele, cabane, campin
guri, muzee, rezervații natu
rale, monumente istorice și 
■ale naturii, șosele moderni
zate etc. De-a lungul defi
leului, pînă la primul o- 
biectiv turistic din munici
piu - motelul „Gambrinus", 
călătoria se desfășoară pe 
o șosea asfaltată foarte bu- 

. nă, cu parapefi vopsiți în 
alb, cu cîteva parcări asfal
tate, dotată cu semne de 
circulație rutieră și indica
toare de localitate, toate 
servind la călăuzirea turiș
tilor.

celași peisaj ț plăcut; Aceas
ta porțiune de șosea este 
străjuită, de o parte și de 
alta, de hîrtii căzute din 

sa'ubrității și de 
de pietre făcute de 
li: drum. Am fost 

la primăria din A- 
cînd. Intr-un cadru 
s-a discutat despre bule 

necesitatea ca deputății și

mașinile 
grămezi 
localnici 
martori 
ninoasa 
potrivit,

Fină la ai doilea 
pod...

cetățenii să șe .preocupe 
mai. mult de aspectul gos
podăresc al acestei zone. 
Fapte'e arată însă că nu se 
insistă suficient. Aspectelor 
neplăcute menționate deja 
li se alătură, pe acest tron
son de șosea, altele ca, 
garduri rupte ori neîngriji
te, gunoaie scoase din' gos
podării și depuse la cape
tele podului vechi peste 
Jiu și în alte locuri, în 
propierea șoselei, o parte a 
balustradei de la intrarea în 
căminul cultural din Istroni 
ruptă etc.

Ar trebui acționai urgent 
și pentru împrăștierea gră
mezilor de pămînt depuse 
și ameliorarea aspectului 
terenurilor din preajma sta
ției de benzină, a depozi
tului de materiale al U.F.E.T. 
și de lingă motelul „Gam- 
brinus".

Jiul de Vest, 
șoseaua care duce spre 
peni vizitatorii noștri 
mai beneficiază însă de a-

...peste pe
Lu
nii

...Și pe traseu! 
nordic

în ultimele zile, pe por
țiunea de șosea de dincoa-

ce de tabla care indică in 
t.'area în Petroșani s-au 
cut reparații prin asfaltare, 
îmbunăiățindu-se condițiile 
de circulație. A început și 
îndepărtarea pâmîntJui se
dimentat în decursul anilor 
în jurul bornelor de la mar
ginea șoselei și pe uneie 
portiuni de acostament. As
pectul șoselei din această 
parte a orașului impune însă 
amplificarea și grăbirea lu
crărilor de amenajare.

, în primul rînd, 
pietate bornele rupte 
smulse din numeroasele 
porțiuni deteriorate ale pa
rapetului, înlăturate buruie
nile și pămîntul care acope
ră lateralele acestuia, late
rale care n-au mai fost vop
site alb-roșu, așa cum cer 
normele traficului rutier, de 
ani de zile. E de neînțeles 
de ce nu se înlătură aluviu
nile care, acoperă jumătate 
din suprafața podului nou 
de la Dărănești.

O intervenție urgentă' re- 
c'amă și parapetul podului 
de la Roșia, deteriorat, și 
urît ca aspect, așa cum es
te în prezent. Se pare că în 
această zonă lipsesc chiar 
uneie indicatoare de aver
tizare a automobiliștilor 
cum ar fi „Drum denivelat", 
„Drum în lucru", precum și 
marcajele. Executarea aces
tor marcaje ar trebui gră- 
b'tă însă nu numai la Dără
nești, ci și pe celelalte șo
sele și străzi din municipiu.

marea

Tre-
com- 

ori

Locul de agrement Brazi din Vulcan. Imaginea este concludentă pentru 
serbare cîmpenească ce a avut loc duminică în acest cadru natural pitoresc. 

0 autentică contribuție la viața 
cultural-educativă a Văii Jiului

(Urmare din pag. 1}

Toma ȚÂȚĂRCÂ

spectacular, avînd sensul unei 
sinteze elocvente pentru po- 
tenț’alul cultural-artistic și 
pentru posibilitățile de a crea 
acțiuni de largă respirație, 
întreg poemul și-a adunat 
ideile într-un vibrant omagiu 
față de cele mai înaintate 
tradiții de muncă și luptă a- 
le poporului, față de partidul 
nostru.

Ultimul act al „Nedeii vul
cănene" a cuprins de fapt trei 
momente distincte, desfășura
te succesiv. După spectacol a 
urmat o pitorească paradă a 
portului, cîntecului și dansu-

Respectîndu-și bunul o- 
bicei de a prezenta semes
trial o premieră, formația 
de teatru „Moș Poveste" 
de la Casa de cultură din 
Petroșan; a oterif copiilor, 
de curînd, momente pline 
de farmec și cu un bogat 
conținut educativ, 
piesă „Concertul din 
dure" de Gheorghe 
graru și muzica prof. 
Gheorghe Popa, este o 
continuare a „Aventurilor 
celor trei, iepurași" scrisă 
de același autor.
>2—«Mi—a—umi—o———■——|

Noua 
pă-

Ne-

Spectacol 
pentru copii

Lupul cel rău și îngîm- 
fat (loan Velica) și vuipoiul 
cel viclean (Gh. Sereș) ur
zesc din nou fel de fel de 
șiretlicuri pentru a com
promite personajele poziti
ve, de data aceasta privi
ghetoarea (Maricica Zaha- 
ria), iepurașul Pufuleț (E- 
lena Istvănuț), ciocămtoa- 
rea (Viki Grămadă), Maro- 
nică (Gheorghe Negraru), 
Martinel (Florin VoicuJ'și 
Dulache (Gigi Stoica). En- 
tuizasmul micilor specta
tori, implicați în spectacol, 
le zădărnicește planurile 
și totul se termină, așa 
cum este firesc, cu bine. 
Am asistat la un specta
col frumos realizat, fără 
prețiozități (inutile de alt
fel genului), bine interpre
tat, aproape de sufletul și 
înțelegerea copiilor „cei 
mai sinceri și exigenți spec, 
tatori" cum spunea autorul 
piesei. Atmosfera cal
dă ce se degajă din 
participarea trup și suflet 
a copiilor, care în univer
sul gîndirii lor cred că ce 
se petrece pe scenă nu e 
de loc aievea, ne duce cu 
gîndul la visele cu panta
loni scurți care sînt așa de 
departe....

Mircea BUJORESCU

Faza municipală a concursului
formațiilor
Moment important în ac

tivitatea formațiilor sanita
re de Cruce Roșie din Valea 

a 
s a

Petro- 
gene- 
parte 
Cruce

Jiului, faza municipală 
concursului acestora 
desfășurat dumincă la 
șani în incinta Școlii 
rale nr. 1. Au luat 
formațiile sanitare de 
Roșie fruntașe, cîștigătoare 
aie confruntărilor din eta
pa de masă a concursului. 
Locantățile Petroșani, Lupeni 
Vulcan și Aninoasa, spre e- 
xemplu, au fost reprezenta
te, în ordine de 
sanitare de Cruce 
la I.U.M.P., I.F.A. 
și I.M. Paroșeni, 
cartier Aninoasa.
celor trei probe de concurs
- activitatea la locul de 
muncă, teoretică și practică
— și notele obțmute, a dat 
cîștig de cauză formației sa
nitare de Cruce Roșie de la 
I.U.M. Petroșani, cîțtigătoa- 
rea locului I și a dreptului 
de a reprezenta Va'ea Jiu
lui la faza județeană a 
concursului. Locurile II și III 
au revenit formațiilor de la 
Aninoasa și Lupeni, iar pe 
locul IV s-a situat formația 
de la I.M. Paroșeni. (T.Ț.)

formațiile 
Roșie de 

„Vîscoza" 
respectiv, 
Susținerea

instantaneu din timpul probei practice susținute de 
formația sanitară de Cruce Roșie de la I.U.M. Petroșani. 

Foto : Ion LICIU

lui popular din întreg județul 
nostru.. Intr-o coloană im
presionantă au parcurs traseul 
stadion - baza de agrement, 
în cînt și joc, formațiile artis
tice de amatori din Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Petroșani, Pe- 
trila și Lonea. Lor li s-au a- 
dăugat artiștii amatori de la 
Gura Barza, Ghelar și ansam
blurile folclorice „Hațegana" 
- Hunedoara, „Pădurariul" 
din Meria - Lunca Cernii (în
ființat de curînd și cîștigător 
deja al locului I la festiva
lul cîntecului păstoresc din 
Gorj, fapt care sugerează va
loarea interpretativă a aces
tui ansamblu), „Dubașii" din 
Pojoga, „Călușarii" din Cos- 
tești — dansatori de frumoa
să virtuozitate coregrafică. In 
coloană se mai- aflau ansam
blurile folclorice din Brad, 
„Silvana" — Deva, Vata de 
jos, Băița, Hațeg, Geoag u 
Băi, Vălișoara. însăși parada, 
urmărită cu aplauze de mii 
de oameni ai muncii, a fost 
un spectacol plin de farmec, 
arătînd frumusețea unică a 
portului popular, exuberanța 
cîntecului și jocului, izvorîte 
dintr-un inepuizabil spirit 
creator, stimulat de Festiva
lul național. „Cîntarea Româ
niei".

Ultimul moment al „Nedii

vulcănene", moment care a 
fost corolarul tuturor acțiuni
lor, a fost marele sepctacol 
folcloric desfășurat la Brazi, 
locul de agrement îndrăgit de 
oamenii muncii, de către toa
te formaț'ile artistice prezen
te la Vulcgn. Din oraș pî- 
nă la pitorescul loc de pe
trecere a timpului liber era o 
neîntreruptă coloană. Am 
vorbit cu mulți .oameni și toți 
ne-au mărturisit că actuala e- 
diție a „Nedeii vulcănene" a 
fost cea mai reușită, dovadă 
fiind mulțimea imensă (terme
nul nu este cîtuși de puțin e- 
xagerat) care se afla în jurul 
celor două estrade pe care 
evolua un neîntrerupt specta
col.

Dacă întreaga săptămînă 
de educație, cultură și arfă 
„Nedeia v.ulcăneană", inte
grată în manifestările celei 
de a doua ediții a Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei", a fost o suită de ac
țiuni frumoase, diversificate, 

.atrăgînd mii de oameni ai 
muncii, deci un eveniment cul
tural reușit, faptul se datoreș- 
te strădaniilor comitetului o- 
răsenesc de partid și organi
zatorilor, Consiliul de educa
ție politică și cultură socia
listă, care au urmărit îndea
proape, zilnic, tot ce și-au 
propus.

Rezultatele mai bune
ale sectorului

• (Urmare din pag. I)
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Tăria colectivului brigăzii
• (Urmare din pag. I) dar cu nici unul nu m-am 

------------- ----- -——------ ----------înțeles atît de bine. Este 
mereu alături de noi, la bi
ne și la greu, în mină și du
pă șut. Ne dă sfaturi nu 
numai la locul de muncă, 
ci și în ceea ce privește via-

bătut problema calității. Cu 
acest prilej s-a stabilit să se 
discute pe toate schimburile, 
în grupele sindicale, cu întreg 
personalul muncitor din sub
teran, despre importanța ale
gerii sterilului în abataje, pen
tru sporirea eficienței produc, 
ției sectorului.

Faptul că oamenii au înțe
les ce înseamnă pentru toți 
alegerea șistului vizibil, evi
tarea penalizărilor pentru ne- 
înscrierea în cerințele indica
torului de calitate s-a dove
dit la puțin timp. După nu
mai 10 zile, calitatea cărbu
nelui s-a îmbunătățit simțitor 
la sectorul V. Ca urmare, mi
nerii din brigăzile conduse 
de Dumitru Sabău, Marin Bal. 
tac, Virgil Stan, Gheorghe 
Iordan au realizat depășiri 
cuprinse între 250 și 630 tone 
de cărbune. Sînf fapte care 
demonstrează că întregul co
lectiv al sectorului a înțeles 
sensul aprofundat, semnifica
ți le majore ale noilor indi
catori și necesitatea de a păși 
cu hotărîre și inițiativă pe ca. 
lea obținerii unor ’ rezultate 
superioare,a unei eficiențe 
sporite a producției și a mun
cii. .

propunerilor sînf atrași să 
participe tocmai cei care 
le-au formulat și le-au adop
tat. La sectorul nostru, bună
oară, experimentarea timp de 
o lună a aplicării indicatoru
lui producție netă, făcută în 
luna mai la propunerea co
muniștilor, a dus la concluzii 
interesante. Producția brută a 
fost realizată și chiar depăși
tă cu 1550 de tone de cărbu
ne. Calculul pe baza indica
torului producție netă a scos 
la iveală în aceeași perioadă 
de timp, un minus de 360 to
ne față de plan. Ceea ce era 
mai interesant însă, penaliză
rile aplicate ca urmare a ne- 
încadrării în indicatorul de 
calitate erau aproape egale 
cu depășirea realizată la pro- 
rucția brută. De aici, pentru 
conducerea sectorului, pentru 
organizația de partid s-a de
dus sarcina prioritară de a 
acorda o mai mare atenție 
calității cărbunelui pe fiecare 
schimb, la fiecare loc de mun
că. Imediat a fost convocată 
adunarea generală a organi
zației de partid care a dez-
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comunistul Alexandru Che- 
loru, șef de schimb în bri
gada lui
- Noi ne 
problemă 
de viață, 
niciodată 
șească, iar dacă a făcut-o, 
trebuie să-l convingi că a 
greșit și că trebuie să se 
îndrepte. Cu „sancțiunea"

bine cu aprovizionarea cu 
„goale" și piese de schimb. 
In curînd vom începe pon- 
tajul în subteran, pentru a 
cîștiga timp și pentru a fa
ce o cît mai bună repartiza- ța de familie. Sînt fericit să 
re a membrilor brigăzii 
fronturile de lucru.

— Pentru mine, șeful 
brigadă este un model 
viață, ne spunea tînărul 
ner Pavel Gorgan: Nu-mi 
cunosc tatăl, dar, dacă ar 
fi să-l cunosc, aș dori ,
fie ca 'nea Oprea. Eu am despre „șeful" și prie*enul Oprea n-am să-l uit toată 
mai avut șefi de brigadă, său au fost exprimate și de viața.

Nicolae Oprea : 
sfătum în orice 
de producție sau 
Pe om nu trebuie 
să-l lași să gre-

am așa un ortac și prieten 
cum este șeful meu. Mai 
nou, stăruie mult să ne îns
criem cu toții la cursurile nu faci niciodată ceea ce 
de calificare și policalifi- poți face cu o vorbă bună, 
care. Pe mine m-a convins și mai ales cu exemplul per- 
de mult. j sonal. Acest adevăr învățat

să Aceleași cuvinte calde de la comunistul Nicolae 
'șeful" si

pe

de 
de 

mi-
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De ce numai

Cu puține minute înaintea 
începerii întîlnirii rugbiștilor' 
de la Știința Petroșani cu 
cei de ia Rapid București, 
exgiuleșteanul Băloi, cel ca
re avea să fie unul din cei 
mai buni jucători de pe te
ren, ne prevenea asupra vi
vacității tinerilor adversari 
ai studenților minieri. In 
jocul lor, oaspeții au suplinit 
tehnica in controlul balonu
lui cu o deosebită mobili
tate și un neașteptat „apetit", 
pentru placarea adversari
lor. Deschiderea rapidă a 
scorului de către studenți - 
încercare Ortelecan, trans
formare Tudose - nu schim
bă cursul jocului. Dimpotrivă 
bucureștenii dau o tentă de 
echilibru primei reprize du
pă egalarea scorului prin 
două lovituri de picior că
zute, semnate de „uvertura" 
Șișu. Parcă pentru a confir
ma o tradiție,, Știința își 
schimbă fața propriei evo
luții în repriza secundă, a- 
cordînd credit total jocului 
la mînă. Șarje rapide ale 
treisferturilor echipei gazdă 
pun în derută defensiva fe
roviarilor, obligînd-o să ce
deze de patru ori. Stoica 
Enciu (încercare, transforma
tă de Tudose), Nicolae Ște
fan, Vieru și Milcă culcă ba
lonul în terenul de țintă ad

vers, concretized astfel
perioritatea evidentă a stu
denților în această parte a 
întîlnirii. Rezultatul de 24-9 
(6-6) este pecetluit, în urma 
loviturii de pedeapsă, trans
formată de același Șișu; po
sesorul unor lovituri de pi
cior cu multă precizie.

La sfîrșltul acestei săptă- 
mîni, studenții vor prefața 
sesiunea de examene univer
sitare cu unul sportiv, exa
minatori urmînd a fi rugbiș- 
tii de Ia Dinamo, principali 
adversari în lupta pentru po
ziția a treia a podiumului 
laureaților acestui campio
nat. Sperăm într-o evoiuție 
mai convingătoare a băieți
lor noștri, decît aceea etala
tă în mai puțin dificilul „co- 
locviu“ susținut în compania 
Rapidului. (Nicolae LOBONȚ)

su-

JIUL - U. Craiova 2-2 (2-1)

Deziluzii, pe fond de scandal...
Jiul se desprinde din nou -= 
de pe aripa dreaptă Bucu
rescu, bine servit de Ciupi* 
fii, șutează puternic, ultimul 
apărător craiovean deviază 
balonul la Muițescu și că
pitanul formației noastre fa
ce inutile eforturile a trei 
apărători care încercau să 
se opună golului.

După pauză, studenții, cu 
forțe proaspete în teren,

Deschiderea scorului era 
să se producă în min. 2, 
cînd Topor, după o combi
nație cu Muițescu, s-a trezit 
în careu, avîndu-l în față 
doar pe Boldici, dar... a a- 
lunecat pe balon. Apoi oas
peții se desfășoară, Cîrțu* îl 
depășește cu iregularitate 
pe Petre Grigore ; în două 
rînduri,; după ce s-a hazar
dat în afara careului, Cavai 
scapă totuși cu „fața cura
tă" (min. 9 și 16). Gazdele 
revin în atac, evidențiindu- 
se un cuplu armonios Stoi
chiță - Muițescu, ale căror 
subtile combinații, se sol
dează cu o bară (18) și un 
gol (19), faze trase „la in
digo" - centrare Stoichiță, 
șut puternic Muițescu. Avan
tajul Jiului s-a dovedit lobii, 
după numai 3 minute, în ur
ma unei gafe colective a a- 
părăfdrilor, Căm’ătâru a 
trimis în plasă balonul res
pins de Cavai, care parase 
excelenta lovitură' expediată 
de Marcu. în atac, gazdele 
resimt lipsă măcar - a lui 
Sălăjean, șutează astfel mai 
mult Stoica, Stoichiță și a- 
rar Bucurescu. In min. 37,

(Crișan și kimescu), sesîzea-
cei doi 

ai Jiului, 
„zburdă"

ză breșele dintre 
fundași centrali 
mai ales Marcu 
în voie, nestingherit de Ciu- 
pitu și șutează din careul 
mare, dar ori reține balonul 
Cavai, ori loviturile de cor
ner rămîn fără rezultat. 
Marcu insistă și în min. 73 
trăiește momente de satis
facție - de pe dreapta se 
deplasează spre centru, din 
nou cei doi excraioveni 
Ciupitu și Bădin acționează 
nesincronizat, șutul*lui Mar
cu rămîne fără replică din 
partea lui Cavai : 2-2. Plă- 
pîndele zvîcniri în atac ale 
gazdelor sînt stopate cu re
gularitate de Ungureanu și 
Ștefănescu, sarcina lor fiind

ușurată de 
pase servite 
adverși.

Judecind partida în an
samblu, prestația Jiului, ex- 
ceptîndu-i pe Muițescu, Stoi- 
chiță, Stoica și, uneori, To
ma, nu ș-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. „Soluția Topor", 
în centrul liniei de atac, a- 
doptată numai datorită unor 
împrejurări circumstanțiale, 
trebuia încercată mai de 
mult, tînărul nostru înaintaș, 
rodat ca... fundaș, a acțio
nat timorat și din pricinai 
coechipierilor care îi „sanc
ționau" fiecare nereușită, 
lată cum Jiul nu și-a reali
zat integral obiectivul pro
pus în această partidă, care 
contribuie la un sfîrșit 
sezon dezolant pentru 
porterii săi.

★
Din păcate cîjiva huligani, 

care își zic suporteri ai Jiu
lui, s-au dat, din nou, în 
spectacol. Numai intervenția 
promptă a organelor de or
dine a oprit la timp confrun
tarea pumnilor, lată încă o 
dovadă a faptului că, dato
rită unui „pumn" de specta
tori, certați cu normele com- 

galeria 
contra- 
roșie",

DIVIZIA C 7

de 
su-

portarii civilizate, 
Jiului deține, fără 
candidați, „lanterna 
în lupta pentru trofeul spor
tivității. O, dacă ar retro
grada și galeriile...

Ion VULPE

Ultimul meci egal 
pe teren propriu
Știința Petroșani - Mine

rul Motru 1-1 (1-0). Supor
terii Științei doreau ca ulti-. 
ma evoluție pe teren propriu, 
din acest campionat, să le 
aducă satisfacția unei vic
torii din partea echipei lor 

. favorite. Dar, spre dezamă
girea lor, această dorință 
nu le-a fost îndeplinită, jo
cul practicat de către stu- 
denți, duminică, fiind sub 
valoarea așteptată. Linia de 
atac nu a mai avut lucidi
tatea de altădată, iar apă
rarea a dat dovadă în cîte- 
va rînduri de nesiguranță. 
Așa s a întîmplat, de exem- 
piu, în min. 15 și 27, cînd 
numai imprecizia în șut a 
lui Gutuie a făcut ca oas
peții să nu poată fructifica 
două situații excelente ivite 
ca urmare a „bîlbîielilor" 
fundașilor de la Știința. Din 
puținele ocazii pe care gaz
dele le-au avut la poarta 
adversă, una g fost trans
formată de către Gulea în 
min. 25. Coautor Doroban- 
țu. Același Gulea, în min. 
53, a expediat balonul în 
bară. Studenții au mai în
scris un gol prin Guran (min. 
64), nevalidat însă de arbi
tru pe motiv de ofsaid.

Oaspeții au constituit
plăcută surpriză. Ei s-au a- 
părat bine și au mînuit cu 
abilitate arma contraatacu
lui. La o asemenea acțiune 
(min. 61), extrema dreaptă 
Turcaș ajunge la marginea 
careului de 16 m, de unde

o

Divizia g3_ Q șansă teoretică
Chim’ca Tî. năveni - Mi

nerul Lupeni 2-0 (0-0). Pînă 
în min. 75, tabela de mar
caj a rămas imaculaită, 
oaspeții au avut, prin 
loș, singur cu portarul ad
vers, posibilitatea de a 
lua conducerea, in acel 
nut, juniorul minerilor Gur- 
ghianu a căzut în careu cu 
adversarul său direct și ar
bitrii au acordat..; penalty, 
(ran s f o r m a t sigur de 
B o z e ș a n [min. 76). 
Minerii nu s-au retras în a- 
părare, Boloș s-a mai aflat 
odată în postura amintită 
dar din nou a irosit o oca
zie ideală. Ba chiar, în 
min. 80, Dumitru a șutat pu
ternic, portarul chimiștilor a 
scăpat balonul dincolo de linia 
porții, aceiași „cavaleri" 
făcîndu-se că nu observă go
lul. Cu două minute înainte 
de final, speranțele oaspe
ților intr-un egal s-au năruit

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: C.S. Tîr- 

goviște - „Poli" lași 0-0, Jiul - 
„U" Craiova 2—2, F.C. Bihor — 
F.C. Argeș 2-1, F.C. Corvinul - 
A.S.A. 1-0, F.C. Constanta - Steaua 
3-1, U.T.A. - F.C. Petrolul 2-0, 
F.C.M. Reșița - F.C. Olimpia 1-2, 
Dinamo - „Poli" Timișoara 4-2, 
S.C. Bacău - Sp. Studențesc 2-0.

CLASAMENTUL
33
33
33
33
33
33

Steaua
F.C. Argeș 
„Poli" Tim. 
Sp. stud.
Dinamo
U.T.A.

16
17
16
17
15
13

7 10 71-49
5 11 55-35
5 12 47-37
2
5
8

14 47-42
13
12

39
39
37
36
3549-39

49-50 34

TRAGERII
11 IUNIE
8

C.S. Tîrgov. 33 13 8 12 28-31 34
„U" Craiova 33 13 7 13 38-33 33
Jiul 33 14 5 14 52-48 33
F.C. Corvinul 33 11 11 11 43-42 33
S.C. Bacău 33 13 7 13 46-54 33
F.C. Bihor 33 15 3 15 37-52 33
A.S.A. 33 13 6 14 47-39 32
F.C. C-ța 33 14 4 15 41-44 32
F.C. Olimpia 33 14 4 15 39-46 32
„Poli" iași
F.C. Petrolul
F.C.M. Reșița

ETAPA VIITOARE
F.C. Olimpia
U. Craiova -
A.S.A.-Dinamo,
„Poli" “
- F.C.
Bacău, _____ ___ _____
Sportul studențesc - C.S. Tîrgoviș- 
te.

deși 
Bo-

pre- 
mi-

la voleul lui Banei (min. 87), 
care la învins pe Moise. De 
remarcat că gazdele au mai 
ovut și două bare.

în această partidă, minerii 
au lăsat tot greul în seama 
apărătorilor lor. Moise a 
avut intervenții foarte bune, 
de asemenea coechipierii săi 
din linia defensivă. La mij
loc a corespuns doar Dumi
tru, în schimb înaintașii au 

.acționat dispersat izolîndu-l 
pe Naidin în mijlocul apără
torilor adverși. Leca, introdus 
mai tîrziu, ca în toate parti
dele susținute în deplasare, 
a „sărit" adesea peste ba
lon. Calculele Indiei mai in
dică totuși o ultimă șansă 
teoretică pentru mineri : să 
înfrîngă, duminică, pe teren 
propriu, pe vitrtuala diviziona
ră A, Minerul Baia Mare și 
să repete performanța, de 
această dată în terenul Fores
tierilor din Sighet.

închiderea anului spor
tiv școlar a constituit un 
nou prilej de demonstrații 
sportive.
Foto : Ștefan NEMECSEK

33
33
33

n n
8

8
7
4

39- 37
40- 45
29-60

30
29
20

14
15 
21

(joi, 15 iunie):
F.C. Corvinul,

F.C. Constanța, 
F.C, Argeș-U.T.A., 

Timișoara - Jiul, Poli lași 
Bihor, F.C. Petrolul - S.C. 

Steaua - F.C.M. Reșița,

trimite puternic balonul în 
bară. Golul egalizator plu
tea, cum s-ar spune, „în 
aer". Și ei a fost . înscris în 
min. 75, de către- Gutuie, 
care a reluat, cu capul, min
gea centrată de pe partea 
dreaptă de. Țurcaș. Cu două 
minute înainte de finalul 
partidei studenții au avut o 
ultimă zvîcnire cînd funda
șul Truică, urcat în atac, a 
irosit o ocazie rarisimă șu* 
tînd de la... trei metri pe lin
gă poartă. (C. MATEESCU)

Unirea Sînnlcolau
2-0

DIVIZIA B3
REZULTATE TEHNICE : Gloria

Bistrița - „U" Cluj-Napoca 3-2, 
Mureșul Deva - Metalurgistul Cu
gir 5-1, U.M. Timișoara - Aurul 
Brad 2-0, Dacia Orăștie - C.I.L. 
Sighet 1-0, C.F.R. Cluj-Napoca - 
F.C. Baia Mare 5.-2, Avîntul Re
ghin - Armătura Zalău 2-1, Mi-, 
nerul Moldova Nouă - C.F.R. Ti
mișoara 2-1, Victoria Cărei - Vic
toria Călan 1-0, Chimica Tîrnă
veni - Minerul Lupeni 2-0.

CLASAMENTUL
F.C. B. Mare 
C.F.R. Cluj-N. 
„U" Cluj-N. 
Gloria B-ța 
Mureșul Deva 
Vicf, Călan

Tim. 
Tim. 
Brad 
Tîrnăv. 
Cugir

32 21 7 4 77-24 49
32 19 8 5 72-21 46
32 20 5 7 62-23 45
32 18 4 10 61-28 40

i 32 15 5 12 49-38 35
32 14 5 13 46-36 33
32 13 6 13 46-45 32
32 13 5 14 34-31 31
32 13 4 15 44-43 30
32 13 4 15 42-46 30
32 12 6 14 40-46 30

i 32 13 4 15 31-40 30
32 11 7 14 36-47 29
32 12 4 16 32-46 28
32 11 4 17 40-44 26
32 12 2 18 25-53 26
32 10 5 17 23-58 25

32 3 5 24 1 5-106 11

U.M.
C.F.R. 
Aurul 
Chim. 
Met. 
Min. M. Nouă 
C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie 
Armăt. Zalău 
Min. Lupeni 
Vicf. Cărei 
Av. Reghin "

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Timi
șoara - Victoria Călan, Minerul 
Moldova Nouă - Gloria Bistrița, 
Chimica Tîrnăveni - Mureșul Deva, 
Metalurgistul Cugir - U.M. Timi
șoara,,-U. Cluj-Napoca - Avîntul 
Reghin, Dacia Orăștie - Victoria 
Cărei, Minerul Lupeni - F.C. Baia 
Mare, Aurul Brad - C.I.L. Sighet, 
Arm. Zalău - C.F.R. Cluj-Napoca.

DIVIZIA C8

REZULTATE TEHNI CE : C.F.R. Si, 
meria - Metalul Bocșa 1-2, Unirea 
Tomnatic - Minerul Oravița 4-1, 
Minerul Vulcan - Unirea Sînnico- 
lau M. 2-0, Laminorul Nădrag - 
Metalul Oțelu Roșu 5-1, Metalul 
Hunedoara - Electromotor 2-1,
1 M. Orăștie - Minerul Ghelar 4-1, 
Gloria Reșița - Nera Bozovici 4-1, 
Minerul Anina - Vulturii tx. Luaoi
2 0

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE : Explorări 
Deva - Parîngul Lonea 3-3, Aurul 
Certej - Minerul Paroșeni 3-0, Mi

nerul Uricani — Auto Hațeg 0-0, 
Preparatorul Petriia - Energia Pa
roșeni 3-0, I.G.C.L. Hunedoara - 
C.F.R. Petroșani 6-1, Minerul Ani- 
noasa - Metalul Simeria 2-2, Me
talul Criscior - I.M.C. Bîrcea 0-1.

CLASAMENTUL
CLASAMENTUL

29
29
29
29
29

Min. Anina
Unirea Tomn.
C.F.R. Sim.
Lam. Nădrag 
Gloria Reșița
Vulturii tx. L. 29 
Met. Oț. Roșu 29 
Unirea S. M. 29
Met. Hd.
Min. Oravița
Electr. Tim.

Orăștie
Bocșa
Ghelar 
Vulcan
Boz.,

29
29
29
29
29
29
29
29

17
14
14
14
14
12
13
13
11
11
13
12
12
13
11
11

7
5
3
2
2
5
3
2
6
5
1
3
3
1
4
2

5
10
12
13
13
12
13
14
12
13
15
14
14
15
14
16

55-21■ 41
50-26 33
43-40 31
46-37
50-50
43- 32
46-52
41-43
31- 34
39-43
44- 49
32- 37
37-49
29- 47
34-43
30- 51

Unirea Sînni-
- I.M. Orăștie, Electro-

30
30
29
29
28
28
27
27
27
27
27
26
24

I.M.
Met. 
Min. 
Min.
Nera

ETAPA VIITOARE :
cotau M. ■ ' " _ ,__
motor Timișoara - Laminorul Nă
drag, Metalul Bocșa - Minerul A- 
nina. Minerul Ghelar - Gloria Re
șița, Metalul Oțelu Roșu - Unirea 
Tomnatic, Minerul Oravița - C.F.R. 
Simeria, Vulturii tx. Lugoj - Mine
rul Vulcan, Nera Bozovici - Meta
lul Hunedoara.

Aurul Certej 27 16 9 2 69-23 41
I.M.C. Bîrcea 28 18 3 7 61-26 39
Expl. Deva 27 16 5 6 65-34 37
Min. Anin. 27 15 6 6 50-33 36
Constr. Hd. 27 12 10 5 55-28 34
Parîngul L. 27 12 7 8 47-38 31
Auto Hațeg 27 12 6 5 52-34 30
Min. Uricani 27 13 4 10 51-39 30
Prep. Petriia 27 12 3 12 53-50 27
Min. Paros. 27 9 6 12 32-40' 24
I.G.C.L. Hd. 27 8 6 13 34-41 22
Met. Criscior 27 7 3 17 24-62 17
C.F.R. Petroș. 27 7 2 18 42-86 16
Met. Sim. 27 6 2 19 30-75 14
Energia P. 27 4 1 22 21-84 9

ETAPA VIITOARE : (ultima etapă 
— 18 iunie).- Minerul Paroșeni - 
Metalul Criscior, Constructorul 
Hunedoara - Minerul Aninoasa, 
Metalul Simeria - I.G.C.L. Hune
doara, C.F.R. Petroșani - Explorări 
Deva, Parîngul Lonea - Preparato
rul Petriia, Auto Hațeg - Aurul 
Certej, Minerul Uricani - Energa 
Paroșeni (cîștigă Minerul cu 3-0).

In ultimul meci din acest 
campionat, în fața propriilor 
suporteri, jucătorii Minerului 
Vulcan au întîlnit duminică 
una dintre echipele scutite de 
grijile retrogradării. Localni
cii încep meciul în forță, pen
tru a realiza un scor cît măi 
mare, cu atît mai mult cu cît 
încă de la primele mingi por
tarul oaspeților se dovedeș
te neinspirat. Totuși, gazdele 
nu reușesc să șuteze mai mult 
la poartă și partida se în
cheie cu scorul de 2—0. De 
vină este și terenul moale, 
udat din belșug de ploaia ca
re a căzut în rafale, pe tot 
parcursul reprizei I.

Ambele goluri au fost mar
cate de lancu : primul în min, 
15 la o centrare a lui Bălosu, 
iar al doilea în min. 63 la o 
excelentă centrare de pe stin
gă a lui 
82 lancu 
însă este

Puținii spectatori, care au 
rezistat cu stoicism ploii, au 
vrut să vadă spectacol și go
luri, însă au văzut din fiecare 
doar cîte ceva. Jocul n-a con
vins prea mult, nervozitatea 
unor jucători împletind asu
pra spectacolului, iar numă
rul mic de goluri a demons
trat, o dată în plus, că fotba
lul rămîne în continuare un 
joc colectiv, execuțiile tehni
ce „de culoare" fiind gratui
te.

Cele două puncte cîștigqje 
de Metalul Bocșa la Simeria 
au spulberat orice șansă mi
nerilor din Vulcan, așa că 
meciul de duminică a fost 
meciul—de adio în divizia C<

C. IOVĂNESCU

Stoenescu. In mm. 
mai înscrie un gol, 
anulat de arbitru.

CAMPIONATUL MUNICIPAL ;
REZULTATE TEHNICE: Fabrica 

de oxigen - Utilajul 1-9, Prepara
torul Lupeni - Minerul Dîljă 3-0, 
Preparatorul Coroești - I.G.C.L. 
Petroșani 0-8.

CLASAMENTUL
Utilajul Petr. 22 17 1 4 90-12 35
I.G.C.L. Petr. 21 15 3 3 64-17 33
Sănăt. Vulcan 20 14 2 4 46-22 30
Prep. Lupeni 21 13 1 7 53-35 27
Fabr. de oxig. 21 4 2 15 21-75 10
Prep. Coroești 21 5 0 16 21-83 10
Min. Dîljă 22 1 1 20 6-65 3

ETAPA DE JOl, 15 iuniie :
I.G.C.L. Petroșani - Utilajul Petro
șani, fabrica de oxigen - Prepa
ratorul Lupeni, Preparatorul Co
rcești - Sănătatea Vulcan.

ETAPA DE SÎMBĂTĂ, 17 iunie : 
I.G.C.L. Petroșani - Minerul Dîljă, 
Utilajul Petroșani - Sănătatea Vul
can, Preparatorul Coroești - Fabri
ca de oxigen.

Breviar sportiv
• Duminică, 11 iunie a.c. tere

nul Școlii generale nr. 5 din Petriia 
a găzduit .întrecerile prilejuite cu 
ocazia închiderii anului sportiv șco
lar și de pregătire pentru apăra
rea patriei la care au participat 
peste 2 500 de elevi.

HANDBAL. Campionatul jude
țean : C.S.Ș. II - Preparatorul Lu- * 
peni 14-24, Utilajul - Minerul Vul
can 35-17, C.S.Ș. I - Jiul Petriia 
22-26. Staicu BÂLCI
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La Londra a apărut volumul

.Nicolae Ceaușescu—Efortul de a 
crea o Românie modernă"

W

LONDRA 12 (Agerpres). «• 
în aceste zile premergătoa
re vizitei de stat a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Regatul Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, e- 
ditura britanică „Russell 
Press Limited”, Nottingham, 
a scos de sub tipar volumul 
intitulat „Nicolae Ceausescu 
- Efortul de a crea o Româ
nie modernă", 
condiții grafice deosebite, 
sub îngrijirea 
om politic și publicist brita
nic Stan Newens, membru 
al Camerei Comunelor, vo
lumul redă, în cele 280 de 
pagini ale sale, o amplă se- 

'lecție din cele mai impor-

Editat în

cunoscutului

Geneva Sesiunea P.N.U.D.
GENEVA 12 (Agerpres). — 

Incepînd de luni și pînă la 
30 iunie, la Geneva se des
fășoară lucrările celei de-a 
25-a sesiuni anuale a Consi
liului Executiv al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (PNUD). Pe ordinea 
de zi figurează o serie de

UN NUMĂR de peste 30 
de organizații democratice din 
Frankfurt și landul vest-ger- 
man Hessa au lansat un a- 
peî pentru organizarea, la 
17 iunie,, a unei demonstrații 
de protest împotriva desfășu
rării în acest oraș, la data a- 
mintită, a întîlnirii anuale a 
Partidului Național Demo
crat (neonazist).

GENERALUL MAIOR Ziaur 
Rahman, care a cîștigat ale
gerile prezidențiale din Ban
gladesh din 3 iunie, a depus, 
luni, în fața Tribunalului su
prem, jurămîntul de președin
te al țării. Ziaur Rahman es
te prma persoană aleasă în 
acest post prin vot universal 
și direct.

ÎN LUNA MAI a acestui 
an, producția industrială a 

fante cuvîntări Șl declarații- 
ale președintelui României.

Bogat ilustrat cu imagini 
înfățișînd momente din tre
cutul revoluționar al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și din prestigioasa 
sa activitate pe care o des
fășoară atît pe plan infern, 
cit și internațional, contacte
le sale cu șefi de stat din 
numeroase țări ale lumii, vo
lumul răspunde marelui in
teres cu care este așteptată 
în Marea Britanie vizita î- 
naltilor soli ai României, 
considerației deosebite pe' 
care cercurile politice, pro
fesionale, opinia publică 
din țara gazdă o manifestă 
față de personalitatea pu
ternică și dinamică a șefului 
statului român.

probleme importante, între 
care rolul și activitățile 
PNUD în domeniul cooperă
rii tehnice, îmbunătățirea con
diției femeii și promovarea 
femeilor în viața socială, e- 
xaminarea unor programe de 
luptă împotriva sărăciei în 
țările în curs de dezvoltare.

R.P. Chineze a fost cu 8,4 la 
sută superioară celei din a- 
prilie și cu 17,2 la sută mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. 
Sporuri importante s-au în
registrat în producția de o- 
țel, minereu de fier, cărbune, 
acid sulfuric, ciment, fibre 
sintetice.

UZINELE DIN LVOV ou în
ceput producția de autobuze 
cu motoare care folosesc 
drept combustibil gazele li
chefiate. In vederea utilizării 
cît mai largi a gazelor ca

H.p. Chineză Program cu privire
la dezvoltarea învățămîntului

PEKIN 12 (Agerpres). - 
Ministrul chinez al educați
ei, Liu Si-iao, a expus pro
iectul unui program cu pri
vire la dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele în 
R.P. Chineză în viitorii opt 
ani (1978-1985). După cum 
transmite agenția China No
uă, obiectivele principale cu
prinse în program se referă 
la : dublarea numărului stu
denților în comparație cu 
anul 1965 ; creșterea numă
rului de studenți pregătiți la 
cursuiiie post-universitare ; 
diversificarea unităților de 
învățămînt superior prin în-

Cuvîntarea președintelui Egiptului
CAIRO 12 (Agerpres). - 

înlr-o cuvîntare rostită la ba
za aeriană Belbeis, din zo
na Canalului Suez, președin
tele Egiptului, Anwar El Sa
dat, a apreciat că procesul 

de
va

combustibil pentru automobi
le, uzinele din Gorki au tre
cut la producția de taxiuri 
„Volga" cu gaze, precum și 
de autocamioane speciale cu 
gaze. In cursul actualului 
plan cincinal, producția 
automobile cu gaze se 
tripla în comparație cu cinci
nalul trecut.

LA SKOPLIE, în Iugoslavia, 
au început lucrările unei reu
niuni la care iau parte re
prezentanți ai societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Ro
șie din țările balcanice avînd 
ca temă „Dreptul internatio
nal umanitar”. Din țara noas
tră participă o delegație con
dusă de prof. Constanța Băr
boi, vicepreședinte al Consi
liului Național al Societății 
de Cruce Roșie. 

ființarea, concomitent cu u- 
niversitățile cu durată de 
4-5 ani, a unor institute 
specializate cu durată de 
2-3 ani sau a unor cursuri 
pentru predarea disciplinelor 
de bază ; înființarea unor 
noi colegii și universități ; 
dezvoltarea formelor de e- 
ducație prin radio, televiziu
ne, a învățămîntului fără 
frecvență, seral și sub alte 
forme.

Programul 
semenea, introducerea 
mului generalizat de 
țămînt școlar cu durata 
10 ani, la orașe, și cu du

prevede, de a- 
siste- 
învă- 

de

de pace în Orientul Mijlo
ciu declanșat prin inițiativa 
sa „are nevoie de timp”. 
„Inițiativa mea de pace nu 
a eșuat, ci a cîștigat. pers
pective t°t mai vaste și mai 
profunde. Voi merge pînă 
ia capătul pămîntului pen
tru a ajunge la o pace ba
zată pe dreptate. Aș fi un 
trădător pentru țara 
dacă hu aș încerca să 
bilesc pacea și să cruț 
fel sîngele ofițerilor și 
da'ților egipteni. Inima 
sufletul Egiptului șînt 
chise și receptive oricăror 
elemente noi în poziția Is
raelului. Le vom examina și 
pe baza lor vom stabili o 
pace justă", a spus Anwar 
El Sadat.

Sîntem dispuși să dăm Is
raelului pacea și securitatea, 
dar nu vom ceda nici o fî- 
șie din teritoriul nostru. Ini
țiativa mea nu are nimic co
mun cu o pace . separată cu 
Israelul", a conchis pre
ședintele Egiptului. 

mea 
sta- 
ast- 
sol- 

ȘÎ 
des-

rata de opt ani în mediul 
rural ; înființarea unui i nu
măr cît mai mare și 
mai divers de școli medii a- 
gricole, de licee speciale și 
tehnice.

Orientul Mijlociu
BEIRUT 12 (Agerpres). — 

Luni, la Beirut, a avut loc o 
reuniune a președintelui Li
banului, Elias Sarkis, cu pre
mierul Seiim Al-Hoss și Fuad 
Boutros, vicepremier, ministru 
de externe și al apărării. A 
fost examinată situația actua
lă din sudul Libanului în 
perspectiva retragerii, îrice- 
pînd de la 13 iunie, a trupe
lor israeliene din această 
parte a țării. Au fost dezbă
tute, de asemenea, probleme
le legate de asigurarea se
curității în regiunea de sud a 
Libanului și măsurile ce se 
impun în această direcție.

A

întreprinderea minieră Paroșeni
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de

- ȘEF DEPOZITE

Concursul va avea loc la sediul între
prinderii, în ziua de 22 iunie 1978, ora 9.

Cererile de înscriere la concurs se vor 
depune pînă în ziua de 20 iunie a.c. la bi
roul organizare, personal, învățămînt, retri
buire, unde se pot obține și relații suplimen
tare.

Condițiile de participare și retribuire 
sînt cele prevăzute de legile nr, 12/1971, 
22/1969 și 57/1974.

0 declarație 
a șefului statului 

Afganistan
KABUL 12 (Agerpres). 

Revoluția din aprilie a fost ■ 
înfăptuită în conformitate cu 
voința poporului afgan, sub 
conducerea Partidului Demo
cratic Popular, iar în avan
garda ei s-au aflat forțele 
progresiste, militarii patrinți 
și alți fii ai poporului afgan 
- a declarat Nur Moham
med Taraki, președintele 
Consiliului Democratic Re
publican Revoluționar al Re
publicii Democratice Afga
nistan, într-un interviu 
corelat Agenției irakiene 
presă.

în domeniul politicii 
terne, în conformitate 
programul noului guvern 
țării, Afganistanul va | 
mova prietenia și coopera
rea cu toate țările.

în ce privește situația, in
ternă, politica guvernului es
te dirijată, în primul rînd, 
spre creșterea nivelului de 
trai al maselor.

a- 
de

ex- 
cu 
al 

p ro

••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••«•••••••••••••••••
Campionatul mondial de fotbal GRUPA I

„Umbrele4*... confirmă
S-a scurs și ultima etapă, 

considerată de rulaj, în cele 
patru grupe ale mondialelor. 
Sînt cotate ca surprize e- 
galul realizat de tunisieni 
în compania formației ce
lor doi Mulier, ca și în- 
frîngetea gazdelor ; golul 
iui Belfega, în loc de lacrimi, 
a stîrnit însă un carnaval 
„stil brazilian” la Buenos 
Aires. Apropo de Pe!e, în 
postură de crainic al unei 
înmormîntări („e o tragedie 
națională pentru țara mea"), 
de cei care și-au lichidat 
conturile ca suporteri fa
natici prin... sinucidere, de 
cei care vor să-i linșeze pe 
antrenori, se poartă, cu mul
tă vehemență, timbrul auto
critic, în dorința nemărturi
sită de a stîrni, mai tîrziu, 
plînsul copiilor (a se citi 
fotbaliștilor și suporterilor) 
din alte tabere. Cum-necum, 
cu și fără surprize, adesea 
huiduite pentru jocul lor 
anost, dar calculat ia rece 
(să nu ne mai mire că lacek 
Grnoh se sfătuiește cu... 
computerul), „umbrele” Welt- 
meisterschaftuiui se califică 
totuși în grupele semifinale. 
O „umbră" ca Brazilia, ex- 
celentă-doar în ultimul sfert 
de, oră al confruntării cu, 
austriecii, prorociți în pos
tura de turiști, dar ajunși 
lideri, o „umbră” la Olan
da, altele ca Polonia și

R.F.G., astfel, încă o dată 
probîndu-se vorba ceea bă- 
trînească ..cu scurta viață a 
minunilor. E drept că nu 
s-a zis de umbra norilor, 
care stîrnesc adesea fur
tună.

în sfîrșit, naționalei Po
loniei i se prevede soarta 
c&a măi vitregă, încercuită 
în grupă de trei formații 
sud-americane, care au pre
tenția ca, în finală, să du
eleze cu bătrînii munți ai 
fotbalului european. Se a- 
nunță lupte grele în gazon 
(deși și pînă acum s-au a- 
cordat șapte penaltyuri și 
mulți se laudă cu cram
poanele adversarilor pe pie
lea lor), bănuim că me
ciul. nul va fi totuși o ra
ritate. Noi cei de departe 
de lupta acerbă, specta
tori imparțiali, vom ține cu 
cei mai buni. O, de-am fi pu
tut ține cu cei ce ni-s dragi 
la inimă I Și totuși ca să 
ne descoperim' feblețea de 
circumstanță, chiar dacă 
pronosticul nostru pare ha- 
zardant, vedem o finală în 
care se vor înfrunta două 
naționale de „gintă lati
nă". Fiindcă echipele 
de neam germanic sînt prea 
metodice, dar sărace în 
fantezie.

Ion VULPE

REZULTATE TEHNICE : Argentina — Ungaria 2—1, 
Franța - Italia 1-2, Argentina Franța 2-1, Italia - Unga-

3—1, Italia — Argentina 1—0, Franța ■— Ungaria 3-1
CLASAMENTUL

1. Italia 3 3 0 0 6—2 6
2. Argentina 3 2 0 1 4—3 4
3. Franța 3 1 0 2 5-5 2
4. Ungaria 3 0 0 3 3—8 0

Calificate : Italia și Argentina.
GRUPA a ll-a

REZULTATE TEHNICE : R.F.G. - Polonia 0—0, Tunisia 
— Mexic 3—1, Mexic — R.F.G. 0—6, Polonia — Tunisia 
1—0 Tunisia — R.F.G. 0—0, Mexic — Polonia 1—3.

CLASAMENTUL

întreprinderea minieră Uricani
încadrează prin concurs

- ȘEF BIROU STAȚIE CALCUL

Condiții de studii și stagiu prevăzute de 
Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/1974.

Calificate : Polonia și R.F. Germania
GRUPA a lll-a

1. Polonia 3 2 1 0 4—1 5
2. R.F.G. 3 1 2 0 6—0 4
3. Tunisia 3 1 1 1 3-2 3
4. Mexic 3 0 0 3 2-12 0

REZULTATE TEHNICE : Suedia - Brazilia 1—1, Spania 
s— Austria 1—2, Spania — Brazilia 0—0, Austria — Suedia 
1—0, Brazilia — Austria 1 — 0, Suedia — Spania 0—1.

CLASAMENTUL

Calificate .- Austria și Brazilia

1. Austria 3 2 0 1 3—2 4
2. Brazilia 3 1 2 0 2-1 4
3. Spania 3 1 1 1 2—2 3
4. Suedia 3 0 1 2 1—3 1

GRUPA a IV-a 
REZULTATE TEHNICE: Olanda - Iran 

Scoția 3—1, Olanda — Peru 0—0, Scoția ■— 
landa — Scoția 2—3, Peru — Iran 4—1.

CLASAMENTUL
1. Peru 3210
2. Olanda 3 111
3. Scoția 3 1 1 1
4. Iran .3012

Calificate .- Peru și Olanda.
Situația golurilor marcate pe grupe : t

I — 18 goluri
II — 15 goluri
III — 8 goluri
IV — 19 goluri
COMPONENTA GRUPELOR FINALE :

GRUPA I
Italia, R.F. Germania, Austria și Olanda

GRUPA a ll-a
Argentina, Polonia, Brazilia și Peru.

3—0, Peru —
Iran 1—1, O-

7—2 5
5—3 3
5—6 3
2-8 1

Mica publici t a t e
VIND convenabil motoci

cletă „MZ—125", Vulcan, 
strada Preparatiei, Bloc F. 7, 
ap. 1. (341)

VIND casă, dependințe și 
grădină, comuna Ilia sat Să- 
cămas. Informații tel. 28034 
Deva.' (342)

VIND motocicletă G.Z. 175, 
perfectă stare. Marica Aurel, 
telefon 41630. (339)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele- Munteanu 
Eugen, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(330)'.

PIERDUT diplomă de soră 
de Cruce Roșie pe numele 
Munteanu Florida; eliberată 
de Spitalul Petroșani. Se de
clară nulă. (331)

PIERDUT carnet de student 
pe humele Madiata Gaspar 
Neto, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. Se decla
ră nul. (333)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Costache 
Traian, eliberată de I.M. Li- 
vezeni. Se declară nulă. (334)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Stepanek Mi-

rela, eliberată de I.U.M. Pe
troșani. Se declară nulă. (335)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Mihai Vasi- 
le, eliberată de I.M. Lonea. 
Se declară nulă. (336)

PIERDUT legitimație de ser-' 
viciu pe numele Costa Cons
tantin, eliberată de E.G.C. Pe. 
troșani. Se declară nulă. (337)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Petcu Vale
ria, eliberată de preparația 
Corcești. Se declară nulă. 
(338) ’’

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și nepoții 
anunță cu profundă dure 
re încetarea din viață a 
scumpului lor

CAROL MUNTEAN
înhumarea va avea loc 

marți, 13 iunie. Cortegiul 
funerar va porni din strada 
Oituz, blocul 2, la ora 15,30

li vom păstra amintire 
veșnică.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


