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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită în Gabon

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
tovarășa Elena
Ceaușescu, va efectua o 
vizită oficială de prie

tenie în Republica Ga- 
boneză, Ia invitația pre
ședintelui Republicii 
Gaboneze, Omar Bongo 
și a doamnei Josephine 
Bongo, în prima parte a 
lunii aprilie 1979. ;

DECADA CĂRȚII 
ÎN VALEA JIULUI

MIERCURI, 4 APRILIE 1979

Benzile cu covor de cauciuc
au

sec-Pese

Mi- 
Mol- 
Jur-

această manifesta-: cititprii din. Valea din Timisoara.
Mineri din brigăzile 

conduse de I’lorea 
onici, Alexandru 
dovan zși Gavril 
can de la I.M. Petrila.

Demaraj bun
la producția de cărbune

După ce mai multe colective de .oameni ai mun
cii de la întreprinderile miniere au încheiat primul 
trimestru cu rezultate pozitive, iată că și in cel de-al 
doilea trimestru s-a pășit cu realizări. Astfel, după 
prima zi consemnăm primele producții suplimentare 
la minele Lupeni, Petrila și Dîlja. De asemenea, și-a 
realizat preliminarul zilei și I.M. Vulcan. Cele pa
tru întreprinderi miniere sînt, de fapt, cele care în 
trimestrul I și-au depășit cu importante cantități de 
cărbune sarcinile de plan.

Bl. ‘ wiB
’****A5 SB

1

Astăzi, în a treia zi manifestărilor care desfășoară sub genericul „Decada cărții în Valea Jiului11, este ziua Editurii
Facla din Timișoara. Sînt programate acțiuni destinate cunoașterii reciproce dintre cititori, scriitori și editori. :

• La Grupul, școlar minier din Petroșani are loc (ora 12) o întîlnire cu elevii. Cu acest prilej va fi lansată o recentă apariție a editurii — romanuj. „Reciful11 de Paul Eugen Banciu, despre care vorbește poetul Alexandru. -Jebeleanu. Despre realizările, preocupările și perspectivele editurii timișorene va vorbi Simion Dima, directorul acestei instituții, ;
• In cadrul expOaiției cu vînzare deschisă în sa

la mică a Casei de cultură din Petroșani va avea loc o seară de autografie. Vor fi prezentate romanul „Reciful11 de Paul Eugen Banciu și antologia „Atelier al cercurilor literare11, lucrare, apărută anul trecut, în care sînt publicați și membri ai'cenaclului literar „Pa- nait Istrati1* din Valea Jiului. La re, care prilejuiește o întîlnire cu Jiului, participă autorii și editorii
• I.M. LUPENI. Cea 

mai mare producție supli
mentară zilnică înregis
trată de Ia începutul anu
lui: 1 317 tone de cărbune, în ziua de 2 aprilie. La acest succes au contribuit sa.se sectoare.* Plusurile sectoarelor sînt cuprinse între 40 și 1052 tone, cordul fiind sectorul IV sectorul cel

■, re- deținlit de (1052 tone), mai mocani

• LA I.M. PETRILA, 
toate sectoarele și-au de
pășit preliminarul primei 
zile din lună, plusul minei cifrîndu-se la 905 tone de cărbune.. De remarcat că la baza realizărilor pozitive înregistrate la Petrila a stat în mul rînd, depășirea ductivității muncii în joritatea abatajelor.

IN PAGINA A 2-A :
♦ Din viața organizați

ilor de partid 
întrecerea gospodă
rească să cuprindă 
toate blocurile, stră
zile, cartierele!

«Punct fierbinte" 
la I. M. Livezeni afirmă optimist

în 2 aprilie trebuia să intre în funcțiune, la I.M. Livezeni, noul flux de extracție între orizonturile 475 și 300 ale minei. La termenul scadent, l-am însoțit în subteran pe directorul întreprinderii, ing. Dumitru 
Opriș, pentru a urmări cum s-a materializat în viațăo promisiune făcută la începutul lunii .martie. Relatăm discuția purtată.
— Am vizitat împreună 

cu dumneavoastră, tova
rășe director, mai multe o- 
biective care condiționea
ză în măsură hotărî toare 
realizarea planului pe lu
na aprilie. Deocamdată,

pe noul flux nu se face 
încă extracție. De ce ?— Pe noul flux, cele trei transportoare metalice sint montate. S-au făcut și pro- ■ be tehnologice. La silozul inferior, executat de către

brigada condusă de Augustin Demeter, miercuri ( —n.n.) seva decofraja vor fi montate gurile încadrare a cărbunelui benzi. Marți, (ieri—n.n.) orizontul 400, începe montarea benzii vechi se montează un transportor în sens invers care va conduce. cărbunele spre noul
Convorbire consemnată 

de Anton HOFFMAN

(azi și depe ) la deși

Mai era doar tor in cadrul I. trila unde încă trecuse la tul cărbunelui pe flux benzi — sectorul V, un sector puternic, cu o contribuție însemnată la realizarea sarcinilor de plan pe întreaga întreprindere. .Dar iată că i-a venit rîn- dul și acestui sector la modernizare, la trecera pe noul tip de transport. In acest scop s-au efectuat lucrările miniere urmînd ca intr-un

unM.nu transpor- de
timp scurt să se monteze trei benzi tip T.M.B, — 600, care să colecteze întreaga producție de cărbune a sectorului.Condițiile de lucru au permis secției electromecanice a sectorului de investirii să execute montarea- » două benzi în fluxul normal

Magazin 
de prezentare 
și desfacere 

a tricotajelorieri s-a deschis la Petroșani, lingă Agenția de voiaj C.F.R., un magazin, de prezentare și desfacere aparținînd Întreprinderi i de tricotaje Petroșani.După cum ne-a informat tovarășa ing. Cornelia Iloi.u, directoarea întreprinderii, prin această unitate vor ff puse în vin zare pentru populație confecții din tricotaje. Modelele . expuse sint încreate în fabrică, zate rie vade luni, sîmbătă, iar între19,30.
Simion POP,

lăcătuș, I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi verticale ale 
centului.

(Continuare in pag a 2-a)

VĂ INFORMĂMCîteva săpțămîni rînd, tinerii de la parația Petrila nizat ample acțiuni de muncă voluntar patriotică în sprijinul modernizării preparației. In urma acestor acțiuni, ute- ciștii fruntași au fost stimulați de către comitetul U.T.C. cu participarea Ia excursia organiza- tă astăzi, la Craiova, pentru vizionarea meciului de fotbal România — 
Spania. (C. Val.) ■

Pre- au orga-
interesantă și utilă îx- cursie de studiu pe Valea. Prahovei și la București. (Titu Cornea, co-

i resp.)

Timp de două zile, grup de elevi ai Liceului economic și de drept administrativ din Petroșani au participat la o
un

♦-------- ----La clubul sindicatelor din Lonea s-a terminat noua instalație de sonorizare S-au multe stație minat astfel tru petrecerea plăcută a timpului liber. Lucrarea s-a făcut prin munca patriotică a electricienilor Nicolae Bocănici și Mihai Bencit, de la I.M. Lonea. 
(Mihai Vachold).

montat mai difuzoare, noua de amplificare, ilu- colorat, creîndu-se condiții optime pen

VA INFORMĂM

majoritate feali- în unicat sau în se- mică. Magazinul fi deschis în zilele miercuri, joi și între orele 8-16,marțea uși miercurea, orele 8-12 și 16,30-
Pentru gospodarul minei

este locul unde trebuie să i se
simtă permanent prezențaIn urmă cu cîteva luni, cu ocazia unui raid prin băile minerilor, am sesizat mai multe deficiențe, pe care gospodarii de la întreprinderile miniere s-au angajat să le înlăture în cel mai scurt timp. Zilele trecute am întreprins un nou raid prin cinci băi miniere. Am constatat că intr-adevăr situația s-a îmbunătățit în general, dar și faptul că simțul gospodăresc încă nu e prezent pretutindeni.

I. M. BARBATE^

Perspectivele sînt frumoase; dar prezentul ?Așa cum arăta baia minerilor la ora raidului nostru (după ieșirea din schimbul 11), s-ar putea spune că există condiții acceptabile. Apă exista suficientă, atît caldă cît și rece. Singurul reproș pe care-1 fac minerii este a- cela că la început apa vine prea fierbinte, nu se poate intra sub duș și se pierde foarte multă apă. Aspectul a fost sesizat mai demult însă nimeni nu ia măsurile cuvenite. Aflăm că. hainele de șut nu întotdeauna se usucă," iar oamenii nu le duc la locul

special amenajat. „Uscăto- rte există — ne spune minerul Mihai Pintilie —, sînt locuri suficiente (a- proximativ 100), însă de a- colo cam dispar hainele. Așa că mai bine le păstrăm în dulapuri". Și pentru că uscățoria nu prezintă siguranță, oamenii se descurcă pe . cont propriu. Oricum, in vestiar există suficientă căldură, aerotermele și ventilatoarele funcționează. Poate de curățenie, ar .trebui să se mai ocupe cineva. Ing. Vasi.le Condoiu, ofițerul de serviciu pe întreprindere,

ne asigură că problemele băii «înt permanent în atenția gospodarilor. . Se preconizează chiar ‘ amenajarea unei piscine la care vor începe în curînd lucrările. Dar, pînă cînd . se va termina, piscina, minerii solicită altceva, mult . mai folositor lor — baia de aburi, despre care Gheorghe Rusan, șef de schimb în brigada condusă de Ioan Pinlean, consideră că „ar fi bine venită, ca de altfel și instalația de raze ultraviolete. Sint oameni la mină cărora li s-a recomandat de către • medici folosirea unor asemenea instalații, însă dacă nu există la Bărbăteni, unde sâ le găsească ?“. Este- de datoria
Raid anchetă - realizat de
T. ȚAȚARCA, D. CRIȘAN.

C. IOVANESCU, 
C. GRAURE, 
GH. POPESCU

(Contim are in pag a 3-a’
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Din viața organizațiilor 
de partid

Acțiuni hotârîte pentru reducerea
consumurilorPentru a impulsiona activitatea sectoarelor pe linia reducerii consumurilor de energie și combustibil, comitetul de partid de la I.M. Uricani a analizat recent activitatea comisiei energetice. Din analiză a reieșit că în anul 1978 la consumul de energie electrică s-a obținut o reducere de 3,23 kWh pe tona de cărbune extras, fapt care s-a soldat cu o economie de 530 000 lei.. S-au realizat însemnate economii și la consumul specific de energie pneumatică. In schimb, la combustibilii convenționali s-au înregistrat unele depășiri.Pornind de la aceste rezultate, în plenara comitetului de partid s-a hotărît elaborarea unor planuri de măsuri, pe sectoare, prin larga consultare a colectivului, menite să urmărească îndeaproape, în mod riguros, încadrarea în normele de consum planificate la energie și combustibil. Consiliul oamenilor muncii a hotărît scoaterea din funcțiune a două

Preocupare pentru întărirea 
rîndurilor partiduluiPrintre preocupările permanente ale biroului organizației de bază nr. 6 de la I.M. Dîlja se înscrie și întărirea organizației. Prin primirea in partid a celor mai • buni muncitori, care au dovedit și dovedesc înalte calități morale și politice, conștiinciozitate și preocupare pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale, an de an organizația noastră de partid și-a întărit rîn- durile, reușind o mai bună cuprindere a sarcini- ' lor, pe toate cele patru sil limburi.Recent, spre exemplu. în- tr-o adunare generală, in organizația nr. 6 s-a pus in discuție dosarul de primire in partid a tovarășului Ioan Zalia. Din recomandările date de Carol Deneș și Pantelie Rusu, dm discuțiile care au urmat, mecanicului Ioan /aha i-a fost făcută o ca- acterizare pe măsura me- ■ U'l--- dovedite in mun

în cartierul Bucura 
din Uricani, locatarii 
blocului CI au ieșit la 
acțiunea de gospodărire 
si înfrumusețare.
Foto: Gh. OLTEANU

• (Urmare din pag. I)flux. Lucrarea se va încheia joi, iar în ziua următoare cărbunele va „curge" pe noul flux.Avaria de la puțul Est, din a doua jumătate a lunii martie, ne-a paralizat practic activitatea și pe noul flux. Acest puț era destinat aprovizionării materiale și intervenției la descensoare, din pricina cărora, se știe, aveam cele mai numeroase stagnări. In această conjunctură, rit- mul de lucru a fost mult încetinit. In plus, la silozul superior, nu numai că am fost obligați să lucrăm sub flux de transport, dar. trecînd la aprovizionarea pe puțul ,nr. 2, a trebuit să asigurăm materialele cu sprijinul unei brigăzi productive, cea condusa de Mihai Tira. Din același mo

cazane necorespunzătoare din centrala termică veche, remedierea izolațiilor din rețeaua de termofica- re, precum și punerea în funcțiune, în cel mai scurt timp, a celor cinci cazane pentru apă caldă din noua centrală termică. Au fost .Adoptate hotărîri și cu privire la valorificarea resurselor energetice secundare.Cu prilejul punerii în dezbaterea organizațiilor de partid a planurilor de măsuri vizîncl reducerea consumurilor energetice, au fost identificate noi resurse de economii, de sporire a productiVității muncii. Prin înfăptuirea a- cestor programe de măsuri considerăm ca va deveni posibilă, cu circa 6 luni mai devreme, realizarea angajamentului anual al colectivului nostru de a extrage 4 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan, în condițiile unei e- fieiențe economice sporite.
Cornel BOLOLOI, 

secretarul comitetului de 
partid de la I.M. Uricani

că. F'ăcîndu-i și unele recomandări, adunarea generală a hotărît în unanimitate primirea în partid a mecanicului loan Zaha.Pregătirea temeinică a celor ce urmează să fie primiți în partid se asigură prin atragerea lor la rezolvarea unor sarcini în activitatea sectorului, prin cuprinderea lor în activitățile din cercul de nemembri de partid.
Petru GĂINĂ, 

muncitor, I.M. Dîlja

tiv, montajul benzii de 250 ml pe planul înclinat va putea începe abia după lichidarea avariei, transportul utilajelor putindu-se efectua numai pe putui Est.
A

In luna aprilie 
vom realiza planul

— Care va fi desfășura
rea în continuare a lueră-
riler ?— Miercuri și joi, în paralel cu lansarea contragreutății coliviei pe puțul Est, vom monta transportorul între descensoare și noul flux la orizontul 400, soluție care rezolvă în cea mai mare parte problema extracției. Odată cu lichidarea avariei, vom inten

întrecerea gospodărească să cuprindă toate 
străzile, cartierele!PETROȘANI. Mobilizați de responsabilul blocului 5 din strada Unirii — Petroșani, Constantin Bîtmă- lai, cetățenii de aici, printre care s-au numărat Lidia și Mihai Marinaș, Gheorghe Bivolaru, Gheorghe Iloiu, Dumitru Voinea și alții, au săpat și’ aranjat straturile de '’flori din fața scărilor. Pe marginea acestora au fost sădiți stinjenei, urmincl ca în scurt timp să fie procurate și sădite și alte flori. S-a acordat totodată atenția cuvenită înfrumusețării spațiului din spatele blocului. Aici s-a greblat porțiunea de teren aparținătoare și s-au curățat pomi fructiferi și arbori ornamentali : vișini și meri, castani și sălcii. După cum spunea responsabilul blocului, în următoarele două- trei zile vor planta trandafiri și puieți de brad, încheind astfel acțiunea de înfrumusețare a zonei verzi.LUPENE. In jurul blocurilor de pe Aleea Viitorului, recent date în folosință, am întîlnit animația caracteristică acțiunilor gospodărești. Lîngă blocul K 3 au lucrat Alexandru Seci, Ion Țîru, Nicolae Piesa, Gheorghe Stoica, Victor Cristinoiu, Gheorghe Șzanto, Aurel Nariță, Ștefan Szeri, Culiță Jigău și Alexandru Timofte. Unii dintre ei au săpat rondurile pentru flori, au - împrăștiat pămînt, alții au construit un găr- duleț.La blocul J, am discutat cu responsabilul scării L a IV-a, Aladar Reti : „Toți cei pe care-i vedeți aici au venit cu plăcere la acțiunea de înfrumusețare. Am 

sifica ritmul de betonare la silozul superior, la montarea benzii între acesta și cele trei transportoare metalice, și a culbutorului de la orizontul 475. Durata acestor lucrări va fi de

circa două săptămâni.
— Peste cîteva zile se 

va înregistra, așadar, un 
reviriment în extracție ?— Da, cu precizarea că abia de acum înainte colectivul nostru va avea cu adevărat prilejul să-și afirme potențialul de care dispune. Oricum, lună aprilie este luna în care ne vom realiza planul'. Numai pe noul flux vor lucra trei 

amenajat zona verde, am plantat puieți, iar în zilele următoare vom*sădi flori". Am notat numele harnicilor locatari : Nicolae Galben, Mihai Șusta, Florian Mancîu, Constantin Blă- gean.La blocul D II din Vecinătate tocmai fusese adus un camion cu pămînt negru. Ne-am apropiat .de cei care-i descărnau. „Dorim ca blocul nostru să fie cel mai frumos din cartier — ne spune președintele de bloc, Adrian Fîciu. Am plantat arbori ornamentali, flori, și am fixat cîteva 
bănci". In carnețel notăm numele gospodarilor : Iosif Ghito, Dana Popescu, Ana Suciu, Gheorghe Ghera- sim, Margareta Cuc, Gheorghe Saigiu și Florica La- zăr. In celelalte cartiere ale Lupeniului, precum și pe artera principală a orașului, au participat la acțiuni de gospodărire și înfrumusețare, elevii Liceului industrial nr. 2 din localitate.UR1CANI Un prim popas pe strada 1 Mai. In fața blocului E, cetățenii Gheorghe Opriș, Vasile Semen, Florica Opriș, Doina Avădanei, Lenuța Clhn, E- lena Hurmuzache, Vasile Atoderisei și Vasile Ono- frei au săpat și greblat rondurile de flori, au reparat gardul protector al zonei verzi.In fața casei de eulțură din Uricani trei bărbați săpau gropi pentru arbori ornamentali. l-am rugat să se prezinte : Ion Doma, Constantin Amuntcnci și Gheorghe Irimia. In car- tierul Bucura, ne-a atras

combine de înaintare în cărbune.. Va fi pus în exploatare, un nou abataj frontal în stratul 3. In stra- . tul 13 se va termina introducerea noului complex de abataj. Linia activă de front este astfel asigurată. Intrarea în funcțiune a noului flux și lichidarea a- variei la puțul Est impune să întărim disciplina și să ne organizăm munca ireproșabil pe traseul dintre abataje și noul flux. Fiind rezolvată evacuarea cărbunelui va trebui să acționăm energic pentru a elimina total stagnările în fronturile direct productive. Ne revin mari răspunderi în a organiza eficient, așa cum ne-am stabilit prin program, asistența tehnică pe schimburi, în a ne îndeplini fiecare sarcinile pe care le avem, atît maiștrii, inginerii și tehnicienii care coordonează activitatea, cît și brigăzile, de fapt fiecare membru al colectivului.

Secvență de muncă patriotică din fața blocului 
Bl de pe bulevardul Victoriei din Vulcan.

Foto : O. GEORGEatenția animația clin fața blocului C 4. Scuarul și rondurile’ de flori frumos amenajate, gărdulețul care împrejmuiește zona verde, produc o impresie plăcută. Am reținut numele celor prezenți : Grigore Lisean,
Benzile cu covor de cauciuc 

au luat locul 
vagonetuiui tradițional

• (Urmare drn pag. 1)de producție, dar se pune problema montării celei de-a treia bandă, cea mai importantă — in lungime de 310 m — care să colecteze cărbunele extras de la toate abatajele.De această dată însă condițiile de montare nu au fost cele mai bune. Trebuia întrerupt transportul cărbunelui cu vagonete și aceasta ar fi însemnat o pierdere importantă de producție pentru sector și pentru întreaga mină. Termenul de trecere pe transportul cu benzi trebuia însă respectat. In această situație s-a trecut la o organizare judicioasă a pregătirilor, s-au transportat în subteran toate subansamblurilc și covorul de cauciuc. In ziua de 17 martie a. c. șeful sectorului investiții, ing Iosif Drumuș și maistrul principal electrorx.'canic Ioan Stanciu au întocmit. desfășurătorul lucrărilor de montaj pe care l-au adus la cunoștința colectivului. de electrolăcătuși care a doua zi — 1 zi de repaus, pentru minerii noștri — urmau să lucreze neîntrerupt în cele patru schimburi disponibile pentru a pune în funcțiune această magistrală a cărbunelui din sectorul V.In primele ore după ivirea zorilor zilei de duminică, electrolăcătușii sectorului- de investiții, sub îndrumarea maiștrilor Ioan Stanciu și Aurel Mihăilă se aflau la locurile de muncă la cota zero în cadrul sectorului V.Fiecărui electrolăcătuși-au fost trasate sarcini precise., Dorința de a .se achita cu cinste și de această dală de importanta sarcină îi stăpînea pe fiecare. ■Orele treceau pe nesimțite. Conturul viitoarei magistrale prindea viață. Nimeni nu a observat cum a trecut un șut, cum a trecut al doilea... Au observat doar 

Dumitru Fodor, Ion Popp- viei, Emil Stolcan, Elenă Macavei, Maria Popa, Maria Gras, Vasile Condura- chi și Ion Mocanu.
Gheorghe OLTEANU, 

Constantin DANILA

că le-au sosit „întăriturileĂ Inginerul Iosif Drumuș cerca o cheie de 17-19 pentru a monta un picior de ban-; dă, iar la „cîrma“ locomotivei Diesel a apărut mais-j trul loan Penu, președintele comitetului sindicatului pe întreprindere.Acest moment a constituit un impuls pentru toți cei prezenți la datorie,Cînd afară apăreau zorile celei de a doua dimineți, acolo în adincul minei harnicii meseriași finalizau ultima cusătură a covorului de cauciuc. Pînă la intrarea schimbului I al zilei de luni mai era puțin. Emoțiile au pus stăpînire pe toți cei care aveau frunțile asudate. Urma să se vadă rodul muncii lor, dacă au lucrat bine sau nu, dacă va. funcționa banda fără să facă vreo „figură" ? Nenumărate întrebări îi frămîntau pe electrolăcătuși. Și iată ' că; după o verificare minuțioasă, maistrul principal loafi Stanciu își ia „inima în dinți" și apasă pe butonul de pornire. Puternicele angrenaje au prins viață, au pus în mișcare întregul covor de cauciuc care „alerga" pe noul traseu unde l-au montat în timp de 24 de ore harnicii electrolăcătuși Iosiî Silindariu, Iosif Szilagyî, David Barotea, loan Sima; Gheorghe Obrocea. Lajos Szabo, Emil Grecu, Arpad Zippenfenig, Gavril Lu- peanu, Mihai Pena, Ludovic Sink și alții.Bucuria a pus stăpînire pe întregul colectiv care a așteptat schimbul cu banda încărcată cu cărbune. Aeel moment însemna pentru sarș na Petrila o nouă izbîndă în modernizarea mijloacelor de transport. Pentru sectorul V însemna eliminarea transportului greoi cu vagonete și o reducere însemnată, a e- fectivului de muncitori din regie și integrarea lor în fronturile productive.
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O formație de muncă ce și-a ciștigat un binemeritai renume in cadrul
șantierelor I.C.M.M. : echipa de fierar-betoniști co fi dusă de Iosif Borșodi.

Actualitatea 
în comerț• Unitatea de desfacere a cărnii nr. 207 din Lupeni a fost declarată, fruntașă în cadrul concursului „Buna servire", Asi- gurînd o aprovizionare corespunzătoare și o servire civilizată, cei doi lucrători din cadrul unității — Mihail Damian și Atila Lukacs se bucură de o bună apreciere. (Ilie Coan- 

drăș, coresp.)
O Unitățile de desfacere a produselor alimentare nr. 17 și 316 din Petroșani sînt din nou la dispoziția oamenilor muncii. Zugrăvite un interior și exterior, cu mobilierul frumos vopsit, în unități este o ambianță plăcută. (V. Beldie, coresp.)

Premieră la Teatrul de stat din Petroșani
Micii spectatori din Pe

troșani, prieteni ai Tea
trului de stat, au făcut 
ieri cunoștință cu nemu
ritoarele întâmplări și pă
țanii aparținînd marelui 
scriitor Ion Creangă. Prin 
fața lor s-au derulat a- 
mintiri din copilăria clasi
cului povestitor, înmănun
cheate sub titlul „Pupă
za din tei“. •

Sub „bagheta" regizo
rală a actorului Nicolae 
Gherghe- și în cadrul plas
tic al lui Mugur Pascu, 
un grup de actori — din 
care amintim pe Florin 
Plaur, Zizi Ilieș, Vaier

Donca, Ludmila Petrov, 
Alexandru Codreanu, Vio
leta Țurcanu, Ilie Ștefan, 
Mioara Mirea, Mircea Pî- 
nișoară, Mircea Zabalon 
— au dat viață persona
jelor care au creat o plă
cută ambianță pentru co
piii minerilor din Valea 
Jiului.

Teatrul de stat „Valea 
Jiului", fidel spectacolelor 
pentru copii, invită astăzi 
(ora 12,30) pe micii spec- 

'tatori la o nouă întilnire in 
sala Casei de cultură din 
Petroșani.

Corvin ALEXE

Baia mi ne r i lot
• (Urmare,din pag. 1)celor răspunzători, din conducerea minei de a a- naliza ce este mai urgent i baia de aburi sau pisci- la ? înclinăm să credem

I.M. VULCAN

Scumpi... la papuci ?Păreri obiective, sincere despre baia lor ne-au spus și mineri, electricieni și maiștri de la I.M. Vulcan. Mihai Dudescu, miner șef de brigadă : „Efectivul minei s-a mărit. Spălătoria și uscătoria s-au amenajat în detrimentul spațiului folosit de mineri pentru baie. Sîntem singura mină din Valea Jiului unde minerii se dezbracă de hainele curate și se îmbracă Ou cele de șut, respectiv se dezbracă de cele murdare și se îmbracă cu cele curate în același loc. In aceste condiții, se face curățenie; dar nu este curat în baie". Constantin Anghelina, maistru, Haraiambie Iziclor, e- lectrician, Florea Petri- șor și Constantin Popa, mineri șefi de brigadă : „Condițiile de care beneficiem la baie corespund doar în general. Sistemul de ventilație nu funcționează. Din această cauză hainele de șut nu se usucă". Ion Bunăiașu, maistru: „Din cele șapte dușuri de
IM. PETRILA

Au mai rămas citeva probleme de rezolvatLa baia minerilor s-au semnalat înainte cu cîte- va luni unele lipsuri printre care insuficiența apei calde, temperatură necorespunzătoare în vestiare, precum și faptul că prin tavanul de la 'garderoba cu haine curate plouă. Ce s-a remediat și ce nu din aceste deficiențe, am aflat din discuțiile avute la fața locului cu câțiva muncitori din șubuțeran.Mihai Foca, ajutor miner în brigada lui Fran- cisc Bartha din sectorul IV: 
„Am avut, unele necazuri cu apa caldă, dar acum este în fiecare schimb. In vestiar e căldură suficientă, dar hainele de șut nu se usucă îndeajuns. Și mai 
e o problemă : în garderoba cu haine curate s-a zugrăvit -de curînd, dar ce folos dacă plouă ca afară 1 S-a pus, e drept, folie de polietilenă însă nu-i o rezolvare". Aceleași probleme au fost relatate de lăcătușii Ludovic Filep, Dorel Brîndușa și* alții.
I.M. URICAN1

Neajunsuri cu vechime... de doi aniîmpreună cu ofițerul de servieiu, sing. Sendiîe Eca- terina Maxer am vizitat baia minerilor. Aici, deși era ora 17,50, oră la care nu trebuia să mai fie ți

că prima nu necesită in- ' ..tin Pîrvan de la sect, vestiți! prea mari. Deci s-ar putea amenaja foarte ușor. Și apoi, nici o investiție nu e prea mare cînde vorba de sănătatea oamenilor.
la baia maiștrilor, funcționează doar trei-patru". Gheza Antal, miner șef de brigadă : „Sînt multe geamuri sparte la baia noastră. Se face curent. Dacă ar fi completate'geamurile, ar fi cald".Concluzionînd asupra celor relevate de oamenii muncii de la I.M. Vulcan credem, tovarăși Alexandru Trestian și Petru Rî- pa, care ați avut prilejul să vă convingeți împreună cu noi. că toate aceste observații sînt... de fapt neajunsuri din activitatea sectorului gospodăresc al minei, unde lucrați, și că nu Vă veți limita doar la re- observarea lor. Am reținut spusele dumneavoastră cu privire la comanda pentru completarea grătarelor, poate veți adăuga pe lista problemelor pe care le aveți de rezolvat la baia minei și pe cea referitoare la papucii de lemn și, bineînțeles veți acționa neîntîrziat pentru rezolvarea tuturor, spre mulțumirea minerilor.
In. schimb, la baia tehnicienilor și femeilor totul este în ordine.Despre măsurile ce se vor lua pentru remedierea deficiențelor ne-a informat tovarășul Vasile Biter, administratorul I.M. Petrila. „Pentru repararea a- coperișului avem deja contract cu I.C.M.M. și de- îndată ce timpul permite vor începe lucrările de reparații și izolații la acoperiș. Am început și vom, continua lucrările de vopsiri și zugrăveli în baie și vestiare, intenționăm să înlocuim săpunierele defecte de la dușuri. Ca o realizare recentă este dotarea băii cu o mașină de spălat electrică, cu • uscă- tor ; ca urmare se pot spăla și usca circa 50 salopete la o singură șarjă".Se poate deci spune că neajunsurile de la baia minerilor de la I.M. Petrila sînt în curs de remediere. Totul depinde doar de operativitatea cu care se va acționa în continuare.
penie de om în baie, am întîlnit totuși muncitori din schimbul II care plecaseră mai repede de la locurile de muncă. Lăcătușii Ion Iosif și Constan-

II ieșiseră cu o turbină de TR 3 care trebuia reparată, reparația se făcea însă în Schimbul I, ziua următoare. Ion IordachC, vagonetar, sectorul' I, ne spunea : „Azi am lucrat în regie și..." Exemplele, din păcate, ar putea continua, dar considerăm că cele relatate sînt destul de semnificative pentru a arăta că la mina Uricani nu prea se respectă programul de lucru. Dar să revenim la problema băii. Am mai urmărit respectarea programului de apă caldă, uscatul, hainelor de lucru, ordinea și curățenia. Din discuția purtată cu cîțiva mineri, printre care amintim pe Virgil Chelaru, a reieșit clar că în acest domeniu mai sînt încă multe de făcut. „Se. întîmplă, rar, dar se întîmplă, afirma interlocutorul, ca și în
I.M, FAROȘENI

Cui i-ar trebuiOra. 16,30. La mina Pa- roșeni minerii din schimbul, 111 încep să „inunde" vestiarele. Se pregătesc să intre în șut. Folosim momentul pentru a afla ce condiții le oferă vestiarul în care își îmbracă salopetele de lucru. Discutăm despre aceasta cu cîțiva mineri. Gheorghe Pop, miner la sect. II ne spunea : „Apa caldă este totuși o problemă, iar duminica cei care venim la comandă nu avem deloc". Ion Deghi miner la sectorul IV : „Curățenie nu prea este întotdeauna și nici la timp".De aceste lucruri ne convingem trecînd în revistă fiecare vestiar, unde în- tîlnim hîrtii și așchii, arun-
Raidul de față a scos în evidență atît unele defi

ciențe mai vechi, nereniediate nici pînă acum, cu toa
te că au mai fost semnalate, cît și unele mai noi. 
Mai mult, minerii le sesizează ori de cîte ori au pri
lejul. Din constatările noastre reiese că gospodarii 
minelor nu prea sînt pe... recepție. Este de așteptat 
ca la fiecare întreprindere minieră, consiliile oame
nilor muncii, sindicatele să intervină energic pentru 
curmarea stărilor de fapt și îmbunătățirea condițiilor 
la băile minerilor.

• P. G. POFESCIJ, Lu
peni : înscrierea dobîn-zilor în libretele de economii ale depunătorilor din Lupeni (și celelalte localități) se face la Petroșani din dispoziția organelor C.E.C. superioare. Pentru aceasta nu este necesară deplasarea la Petroșani a fiecărui depunător. Aceștia pot preda libretele de economii la agențiile din fiecare localitate de unde vor primi adeverințe atestînd acest fapt. Lucrătorii agențiilor le vor aduce la Petroșani unde vor fi înscrise do- 

cursul săptămînii noi, minerii, care ajungem mai tîrziu în baie să nu mai găsim apă caldă. Duminica, atunci cînd sîntem comandați la lucru, de apă caldă nu se poate vorbi". Iosif Onisie, artificier și Nicolae Neicu, miner șef de brigadă,, ne semnalau și lipsa dușurilor, a unei spălătorii și uscătorii pentru hainele de serviciu, starea -necorespunzătoare a instalațiilor sanitare. Și dacă ar fi singurele deficiențe întîlnite, dar la baia de la etajul I garderoba nu este închisă, hainele curate nu se eliberează pe bază de marcă, fapt care produce mare.. dezordine. Iordan Pintilie ne informa că aceste deficiențe dăinuie de doi ani. Așa stînd lucrurile, invităm conducerea minei să acționeze urgent.
un duș rece?cate pe jos, geamuri sparte, uși care atîrnau numai într-o balama. Viorel Că- tineanu, - lăcătuș la sectorul IV, scoate în evidență superficialitatea cu care sînt supravegheate vestiarele. „Aici — ne spunea interlocutorul — se intră și se iese fără a se respecta programul, fapt care face ca din vestiare să ne mai lipsească din lu-. cruri". <.Vizităm în continuare spălătoria și uscătoria, unde întîlnim, de asemenea, multe neajunsuri. Uscătoria este mai mult o magazie, unde se găsesc de toate : hîrtii, panouri, seînduri etc. Și, firesc, ne dăm ușor seama de spiritul gospodăresc al celor care o întrețin.

Răspundem cititorilorbînzile, apoi agențiile le vor restitui depunătorilor.
• NICOLAE CRAI

NIC, Vulcan: După cum ați putut constata s-a luat legătui-a cu organele de miliție din Vulcan care au creat posibilitatea accesului autovehiculelor de peste 2,5 tone la stația „Peco“ din oraș.
• ANONIM, Lupeni : Pe lîngă faptul că nu vă dezvăluiți identitatea și nici adresa, din scrisoarea trimisă redacției nu rezultă nici ce „lucrări", după cum spuneți, s-au

Muzica folk își găsește tot mai mulți adepți șl 
în rindul tinerilor din municipiul nostru.

Contraste
.TRANSPORT" 
ÎNTRERUPTNoapte rece de februarie. Paznicul Gheorghe Postolache își executa rondul în cartierul Aeroport din Petroșani. Către ora 1 l-a intrigat un transport suspect. II făcea Doru Ursache, din Petroșani, strada 1 Iunie | nr. 4 cu un cărucior. Pro- . cedînd la o sumară in- • ventariere a obiectelor (transportate, paznicul a constatat că D. Ursache I se canonea cu o buteliede aragaz, un aragaz, un I frigider, trei rude de parizer și niște pachete de unt. Văzîndu-se strîmto- rat, „cărăușul" a încercat să dispară, dar paznicul, ceva mai iute de picior, l-a prins și l-a dat pe mina miliției. Din acest moment obiectele au fost întoarse spre grădinița nr. 6 din cartierul. Aeroport de unde fuseseră furate, iar Doru Ursache îndrumat spre instanța de judecată.

PREA MULTE 
DULCIURI...Mircea Oros din Petrila, strada Dobrești nr.

I

executat la Cîmpu lui Neag. Vă rugăm fiți mai explicit.
• GHEORGHE MAXIM, 

Lupeni: Bună propunerea ca pe unele scaune de autobuz să se specifice „loc rezervat pentru mama . și copilul cit și pentru vîrst- nici". Sperăm că propunerea dv. a fost recepționată de conducerea E. T. Petroșani.
• MARIA ROȘIA N, 

Vulcan: In calitate de cooperatoare, remunerarea dv. se face în funcție de realizări. După cum afirmați realizările au 

8, este după unele aparențe,. om corect. Avînd în vedere și faptul că e încadrat la un sector al I.M. Lonea, nimeni n-ar fi tentat să vadă în el un hoț. Cu toate acestea, aparențele s-au dovedit în cazul lui înșelătoare. S-a convins de aceasta și colectivul în rîndurile căruia . se numără încă și care i-a condamnat ultima aventură întreprinsă în noaptea de 11 spre 12 februarie ac. „Pașnicul" Mircea Oros a forțat ușa cofetăriei nr. 330 din Petrila și a pătruns în magazie. Cînd tocmai terminase de „aranjat" un pachet mare de ciocolată și alte dulciuri, valo- rînd aproape 2 090 de lei, a fost prins asupra faptului de paznicul Petru Stoica și milițianul Nicolae Busuioceanu. Acum, în loc să consume ciocolata și dulciurile care, să recunoașteri, erau prea multe, așteaptă să-și primească „recompensa" pe măsura furtului săvîrșit.
(T.V.) 

II

I
I
I

fost extrem de reduse. Vi s-a sugerat ideea de a vă recalifica în profesia de lustruitoare de mobilă la atelierul de tîm- plârie din Vulcan. Dacă doriți acest lucru, pre- zentați-vă la- tovarășa Irina Ifegeduș de la serviciul personal al cooperativei.
• CONSTANTIN GE- 

MAN, Petrila : Prezentați la conducerea Cooperativei meșteșugărești „U- nirea" din Petroșani o reclamație și chitanța a- testînd suma plătită la atelierul din Petrila în contul executării fotografiilor. Conducerea cooperativei vă va rezolva situația.
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FILMESecretarul general al P. C. Italian 
a primit delegația PROMA 3 (Agerpreș). — Corespondență de la R. Bogdan ; Secretarul general al Partidului Comunist Italian, tovarășul Enrico Berlingugj’. a marți, delegația lui Comunist Român, dusă de tovarășul tantin Dăscălescu, bru ' al Comitetului tic Executiv, secretar
primit, Partid Li- con- Cons- mem- Poli- al

C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările celui de-al. XV-lea congres al P.C.I.Exp r i m înd u-se satisfacția deosebită, pentru bunele raporturi dintre P.C.R. și P.C.I., în cadrul convorbirii s-a evidențiat dorința comună de a dezvolta în continuare a- ceste relații, în folosul

cauzei socialismului și progresului, destinderii și păcii, prieteniei dintre popoarele român și italian.S-a efectuat, totodată, un schimb de informații în legătură cu activitatea și preocupările actuale ale celor două partid.?.înlilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit do cordială, lovarășeasc ă.
Orientul MijlociuCAIRO 3 (Agerpreș). — La Cairo au luat sfirșit, marți, convorbirile dintre președintele R.A. ,Anwar El-Sadat, și primul ministru al Israelului, Me- a făcut

Noul guvern al Belgiei3 (Ager- Baudouin a lista nou- : condus Wilfried Cabinetul osie social-ercstiniȘi re- Frontului Francofo-

BRUXELLES preș). — Regele acceptat, marți, lui guvern belgian de premierul Martons, alcătuit din și socialiști, flamanzi valoni, precum și din prezentanți ai Democratic al nilor din Bruxelles.Noul cabinet are trei

Viceprim-miniștri : Vanden Boeynants, ține și portofoliul naționale; Willy care este și mini-1 con ornic i ; Guy Sp titular la Ministerul getului. Portofoliul rilor externe a fost credința! lui' Henri net, iar cel al justiției lui Renaat van Elslande.

apararu ’ Claes, tru al e- dmlaclis, Bu- aface-în-Si mo-

PErhOȘlNI — 7 Noiembrie; Abatere zero; L 'publ <a : Camera cuvedere spre mare ; Unirea Conspirația 't&îâ-.-' rii. ’ ț ' :PETRILA : Eliberarea orașului Praga.LONEA : Ultimul post de control. ■ANINOASA. : Din nou împreună.VULCAN : Colonel în. rezervă.LUPENI — Cultural ; Te oblig să trăiești; Muncitoresc : Cheamă-mă în depărtarea 1um: noasă.URICANI ; Pasiența.
iAFRICA AUSTRAL 

Provocare agresivă a trupelor 
sud-africane împotriva Angoie!se arată : „Deși Egiptul sfirșit, nu contestă dreptul Guvernului Statelor Unite sau al oricărui alt guvern de a lua hotăririle pe care le consideră compatibile cu politica externă respectivă, guverriul Egiptului își rezervă dreptul de a nu accepta nici o hotărîre sau acțiune pe care acesta le consideră îndreptate împotriva Egiptului, Doresc să vă aduc la cunoștință profunda noastră dezamăgire in legătură cu tul că. S.U.A.încheie un acord pe noi îl considerăm dreptat împotriva lui“. „Conținutul și obiectivul lui vor afecta negativ întregul proces de pace și stabilitate în regiune11.După ce relevă că Egiptul nu a fost consultat niciodată în legătură cu fondul memorandului, memorandumul ar putea fi interpretat ca o eventuala alianță între S.U.A. și Israel împotriva Egiptului.DAMASC 3 (.Agerpreș).— Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a primit la Damasc pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. După cum transmite agenția siriană de informații, în cadrul convorbirii au fost examinate acțiuni care urmează să fie întreprinse în perioada ur-

Egipt,ministru al Israelul: nahem Begin, care o vizită oficială în capitala egipteană.- După cum transmite agenția M.E.N., au fost examinate probleme de interes pentru cele două țări.La încheierea convorbirilor, în cadrul unei conferințe de presă comune, președintele Anwar . Sadat și premierul El-„______ Me-nahom Begin s-au declarat satisfăcuți do schimbul de vederi avut, subliniind că s-a convenit asupra măsurilor ce urmează să fie luate în viitor în direcția stabilirii de relații amicale și de bună vecinătate între Egipt și Israel — latează agenția M.E.N.Primul ministru al radului s-a reîntors, în a- ceeaf.i zi, la Țel Aviv.

fap- acceptă să care în- Egiptu-
re-Ts-

CAIRO 3 (Agerppes). După cum anunță agențiile de presă internaționale, paralel cu tratatul de pace egipteano-isrealian între S.U.A. și Israel a fost convenit un memorandum de înțelegere. în legătură •eu aceasta, Mustafa Khalil, primul ministru și ministru de externe al R.A. E- gipt, a adresat secretarului le stat al S.U.A., Cyrus Vance, o scrisoare — difuzată de agenția egipteană M.E.N. — în care

mătoare în lumina hotărârilor recentei Conferințe de la 'Bagdad a miniștrilor de externe și ai e- conomi-ei din unele state arabe care a adoptat o serie de măsuri ca . urmare ■ a .semnării tratatelor’ de pace dintre Egipt și Israel. și a fost trecută în revistă situația din ’ lumea arabă.BEIRUT 3 (Agerpreș). — Ambasada Statelor Unite la Beirut a fost luni ținta unui atac cu rachete, suferind avarii. Nu s-au înregistrat ■ victime. Atentatul a fost revendicat ulterior, printr-un telefon .dat agențiilor ele presă, dc o organizație autointitulată „Poporul arab11, necunoscută pînă acum.DAMASC 3 (Agerpreș). — Comandourile palestiniene au afirmat eă au provocat șapte victime în rin- durile ' israelieniloi’ în timpul unei ciocnirile care s-a desfășurat, luni, la sud de Tel Aviv. Tryi dintre cei șase membri ai comandoului aflat la bordul vasului „Stefanie11, înregistrat în Cipru și a- tacat de israelieni — a relatat agenția palestiniană de știri WAFA — au răniți, iar vasul a avariat și capturat, mandoulreușit să lovească în o navă israelianâ cu o rachetă.

nava-

palestinian
fost fost Co- a plin

LUANDA 3 (Agerpreș). — Regimul rasist sud-afri- can a săvîrșit o nouă provocare armată împotriva Republicii Populare gola. Un comunicatMinisterului angolez al A- părării informează că trupe sud-africane au Și
An- ' al

atacat au distrus satul X.ama-

sudi-A- , gresiunea a fost declanșată de trupele sud-africa- n>e de pe teritoriul Namibiei, ocupată ilegal de regimul de la Pretoria. în rîndul populației pașnice din Xamavera au fost registrate numeroase time.

vera din provincia că Cuando Cubango.
în- vic- 9,0010,00

TV.

Forțele Zimbabwe dețin controlul 
în regiunile rhodesiene eliberateLUSAKA 3 (Agerpreș). — Joshua Nkonio, copreședinte al Frontului. Patriotic Zimbabwe, a dat publicității, la Lusaka, o .declarație a Consiliului Revoluționar Popular al U- niunii Poporului African ■ Zimbabwe — ZAPU. Documentul anunță că forțele de eliberare Zimbabwe

ÎN URMA TOPIRII 
PEZILOR, în zone le .nord-est și centrale Poloniei s-au produs

preluat deplin controlul tuturor regiunilor rhodesiene eliberate. Totodată, se a- nunță că forțele armate ale ZAPU au liotărît inițierea unei largi ofensive Împotriva' unităților regimului minoritar rasist de la Salisbury, în momentul așa-ziselor alegeri generale inițiate de Ian Smith în cursul lunii aprilie,
ZACI e alei-

II

10,2010,3010,50
11,2015,50

17,5018,1518.3019,00

DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA M.T.I., la 2 a- prilie s-au încheiat lucrările de salvare la mina „Beta'1 din Komlo (Ungaria de sud). Cei șasenori blocați în abataj au fost găsiți morți. mi

nundații fără precedent în ultima sută de ani, a- nunță agenția P.A.P. Pe rîul Narev, nivelul apei este cu 114 cm mai ridicat decît cota - critică, iar pe cursul viului Ostrolen- ka cota critică pășită eu 200Sini inundate cîteva zeci de comune.
a fost de- centimetri. 21,50

Teleșcoală. ...Reportaj TV; Găiești.Șoimii patriei. Muzică . populară. Flacăra vie a științei ; acad. Erasmus I. Nyarady. Telex.Fotbal : România-— Spania în preliminariile CampionatuluiTransmisiune rectă de la iova. în j Telex.Muzică ușoară românească.Telecronică pentru pionieri. Ungaria — azi. Film documentar.Festivalul național „Cîntarea României11. ??1001 de seri. Telejurnal.Noi. femeile !Telecinemateea ; „Un fel de fericire". Premieră pe țară.Producție a studiourilor spaniole. Cîntecul primăverii în partituri romantice. Telejurnal.

european.> di- Cra- pauză :

ff

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Cros Rezultatele înregistrate în etapa 
municipală pentru pionieri și tineretGrup școlar minier Petroșani.

Clasamentele pe uni
tăți școlare și orașe, întocmite prin acumularea de puncte la primii 10 clasați : Școli generale: Școala generală nr. 5 șani, 69 puncte.G.S.M. Petroșani 76 puncte. Instituții și întreprin
deri : I.M.P. 33 puncte. 
Orașe : 1. Petroșani 250puncte; 2. Lupeni 85 puncte, 3. Vulcan 58 puncte ; 
4. Uricani 50 puncte ; Pe- trila 39 puncte și comu-

. Sub egida „Daciadei11, duminică dimineața în Petroșani s-a desfășurat etapa municipală a celor două competiții de cros la care au participat primii 10 sportivi clasați la nivelul orașelor și comunelor.Iată cîștigătofii pe categorii de vîrstă : CROSUL 
PIONIERILOR. Categoria 
10—12 ani fete : Ileana Gușetoaie, Școala generală nr. 5 Petroșani ; băieți: Lucian Boța, Școala generală nr. 4 Petroșani ; ca
tegoria 13—14 ani, fete : Mariana Carmen, Casa dc copii Uricani; băieți: Ioan Crișu, Școala gene
rală

CROSUL 
LUI. 
fete : mos, 
ieți: nu, fizică 
riâ 17—19 ani, fete: Violeta Mihăiasă, Liceul Chimic Lupeni ; băieți: Mar- . tin Szakacs, Liceul industrial Lupeni. Categoria 
peste 19 ani, fete : Auro- ra _ Ppciovălișteanu, I.M.P. ; 
băieți: Karol Rarabaș,

Uricani ;Școala nr. 5 Vulcan.
TINERETU-

Categoria 15—16 ani,Melania Czimbal- Liceul Vulcan ; bă- Gheorghe Coșovea- Liceul matematică- _ Petroșani. Catego-

Pet.ro-
Licee :

te.

Aninoasa 5 puncte.
Aurel SLABII

Frumoasă comportare 
a reprezentanților noștri la etapa de zonă Tinerii luptători ai C.S.Ș.Petroșani antrenați de către Vasile Făgaș, au participat la etapa de zonă a Campionatului republican individual juniori I și II, ce a avut loc la Tg. Mureș. Din cei 14 luptători ai C.S.Ș. Petroșani calificați la etapa pe județ, 9 s-au calificat pentru finala pe țară. Iată locurile ocupate de cei calificați pentru etapa finală : juniori mici: Aron Cîndea (44 kg.), Dorel Bre- binaru (60 kg.), Marin Sișu (70 kg.), Nicuț Muntean (87 kg.), toți clasați pe primul loc, iar Iosif Cheler (48 kg.), Silver Militaru

(75 kg.) s-au clasat pe locul secund. S-au mai calificat Marian Filip (56 kg), iar lepe la juniori mari Vasi- Plugar (82 kg) clasat locul II.
Slaicu BĂLOl

Azi, la Craiova întîlnlrea retur 
dintre selecționatele României și Spaniei

B
♦ 

natul 
ori : Sibiu

„Cupa Primăverii*' la șahDuminică, 1 aprilie a.c., la Clubul sindicatelor- din Lupeni au avut loc întreceri de șah la care au participat șahiști muncitori din întreprinderile din oraș precum și pensionari. Competiția, dotată cu „Cupa Primăverii11, i-a desemnat pe următorii câștigători : locul I, Ion Ca- ragea, maistru. I.M. Lupeni, locul II, Petru Zup-

IV nr,cu, miner sectorul . I.M. Lupeni și blocul Ilie Dinică, miner sectorul II I.M. Lupeni. A fost atribuit și un premiu pentru „cea mai . frumoasă partidă11, acesta ■ revenind participanților Iuliu Petre, pensionar, 66 ani și tânărului Gheorghe Pre- descu, 28 ani.
Alexandru TĂTAR

R E V I A R
FOTBAL. Campio- 
republican de juni- Jiu] — F.C. Șoimii 1—2 ; Corvinul. Hunedoara — C.S. Școlar Pe-,, troșani 3—6. „Cupa Pri

măverii" (echipe munici
pale) : Pimparatorul Lupeni — I.G.C.L. Petroșani 1—0 (întrerupt în min. 88) ; Minerul Bârbăteni — Fabrica de oxigen 0—3; Energia Paroșeni — Sănătatea Vulcan 3—0.

< TENIS DE MASA. 
Campionatul județean Victoria Călan — Utilajul Petroșani 8—9; Constructorul Hunedoara — C.S. Școlar Petroșani 8—9 (m) și 0—3 (f). ’ -
municipal : rul Minier Petroșani I.G.C.L. Lupeni 0—9 : Constructorul Minier Petroșani —- Vîscoza Lupeni 1—9.

CRAIOVA 3 (Agerpreș). Pe stadionul Central din Craiova se va disputa astăzi meciul retur dintre selecționatele României și Spaniei, contînd pentru grupa a III-a a ■ campionatului european de fotbal. Interesul în jurul partide este foarte toate cele 40 000 de bilete puse în vînzare fiind izate încă de acum o săp- tămînă.Antrenorul Ladislau Kubala a anunțat că va începe jocul cu următoarea formație probabilă : Arco- nada — Sân Jose, Ale- sanco, Felipe, Iar, Del Bosque,
1.2.3.4.

Spania Iugoslavia România Cipru

acesteimare,epu-

Jose, Cundi, Vil-Asensi,3322
3
1
1
0

CampionatulConstructo-

Dani, Ruben Cano și Quini.La rîndul .lor, fotbaliștii români și-au încheiat pregătirile și așteaptă cu încredere această dificilă partidă.Antrenorii reprezentativei noastre preconizează să înceapă meciul cu următorul „11“ ; Lung — M. Zamfir, Sameș, Dinu, Lu- cuță, Dumitru, Boloni, Ro- milă. Lucescu, Dud u Georgescu și Marcu. Din lotul român mai fac parte mătorii jucători : N. ducanu, Ștefăneseu,Răducanu, Crișan și Cămătarii.înaintea meciului de astăzi clasamentul grupei a următorul :puncte puncte puncte puncte

ur-

III-a este) 0 8—1> 2 6—5> 1 3—3I 2 0—8
o 
o 
o 
o

6
o2
0

Ro;nânia—Cehoslovacia 1-0 (0-0)PITEȘTI 3 (Agerpreș). — susținut ieri, Continuîndu-și pregătirile pentru meciul pe c.are-1 va disputa la 18 aprilie cu echipa Ungariei, în preliminariile turneului olimpic, selecționata olimpică de fotbal a României a
la Pitești, un joe de verificare eu re- 

aPartida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor români. r i

prezentativa olimpică Cehoslovaciei.
n x 5 . n-fros-mi, str. Republicii, ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr.


