
Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

" în Spania
Plecarea din Capitală

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, 
luni dimineața, în Regatul 
Spaniei, unde va efectua o 
vizită de stat, la invita
ția regelui Juan Carlos I 
și a reginei Sofia.

în această vizită, șeful 
statului român este însoțit 
de Gheorghe Oprea, prim- 
viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, Nicu Ceaușescu, de al
te persoane oficiale.

La plecare, pe aeropor
tul Oiopenr, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa. Elena Ceaușescu au 
fort, conduși de tovarășii 
Tlie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Radulescu, Emil 
Bobu. Cornel Burtica. Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioa
ră. Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscăieseu, Ion Din-

Madridul a primit luni, 
cu cele mai înalte onoruri 
pe președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
catie, împreună cu tovară
șa Elena Ceaajescu, efec
tuează o vizită de stat în 
Spania, la invitația șefului 
statului spaniol, regele 
Juan Carlos I, și a regi
nei Sofia.

Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Spa
nia, prima vizită pe care

întrevedere intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

cu regele Juan Carlos I și regina Sofia
Luni după-amiază, la 

Palatul Zarzuela, a avut 
loc o întrevedere între 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu regele Juan 
Carlos I și regina Sofia.

La sosirea la palat, înal- 
ții oaspeți români au fost 
întîmpinați cu deosebită 
cordialitate de suveranii 
Spaniei.

în timpul întrevederii a 
fost exprimată deosebita sa
tisfacție fața de evoluția

O brigadă care lună 
de lună obține însem
nate rezultate pe fron
tul cărbunelui : cea 
condusă de Ion Calotă 
de la sectorul VII al 
minei Vulcan.

In clișeu : schimbul 
minei : Constantin
Pielea.

că, Eniil Drăgăneseu, Janos 
Faziekas, Ion loniță. Petre 
Lupu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ion Coman, Nicolae Cons
tantin, Miu Dobrescu, Lu
dovic Fazekas, Mihai Ge
re, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Rădulescu, Ma
rin Vasile.

Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au 
venit cu soțiile.

Erau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
alte, persoane oficiale.

Pe aeroport se afla în
sărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Regatului Spa
niei la București, Carlos 
Bastarreche Sagues.

Un grup de pionieri au 
înmînat tovarășului Nicolae 

Sosirea la Madrid
un .șef de stat român o fa
ce în această țară și, tot
odată prima vizită la Ma
drid a unui șef de stat 
dintr-o țară socialistă, 
constituie un eveniment de 
o deosebită importanță, cu 
profunde semnificații pen
tru evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre România și Spania, 
dintre popoarele român și 
spaniol, legate prin origi
nea latină comună. prin 

pozitivă a relațiilor româ- 
no-spaniole, precum și do
rința de a dezvolta aces
te relații pe multiple pla
nuri, de a promova o 
mai mare apropiere - între 
România și Spania, spre 
binele celor două popoare 
strips legate prin originea 
latină comună, prin afini
tăți de limbă și cultură, 
spre binele cauzei păcii și 
cooperării în Europa și în 
întreaga lume. '

Cei doi șefi de stat au

Incepînd de ieri, 21 
mai, în municipiul nos
tru se desfășoară campa
nia de vaccinare antiru- 
jeolică a copiilor în vîrstă 
de la 9 luni la 4 ani și 
jumătate. Vaccinarea se 

| efectuează la circumscrip

Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Mii de bucureșteni a- 
flați pe aeroport au salu
tat cu deosebită căldură pe 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, urîndu-i drum 
bun, succes deplin în a- 
ceastâ vizită, exprimîn- 
du-și convingerea că ea va 
contribui la întărirea co
operării și Colaborării din
tre cele două țări și po
poare, spre binele reci
proc, în folosul cauzei pă
cii, securității și înțelege
rii între națiuni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor 
prietenești ale celor . ve- 
niți pe aeroport.

La ora 8,30 aeronava pre
zidențială a decolat. în- 
dreptîndu-se spre Madrid.

profunde afinități de lim
bă și cultură.

Solia românească de pa
ce, prietenie și colaborare 
pe pămîntul Spaniei noi 
reprezintă, în același timp, 
prilejul primului dialog 
romârio-spaniol la nivelul 
cel mai înat, dialog menit 
să contribuie la ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
relațiilor de prietenie și

(Continuare în pag. a 4-a) 

examinat, de asemenea, 
unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, dînd 
expresie dorinței celor 
două țări și’ popoare de a 
desfășura o conlucrare ac
tivă pe plan mondial, pen
tru statornicirea unui cli
mat de destindere, pace 
și securitate în lume.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

țiile sanitare de pedia
trie și în colectivitățile 
de copii sub supraveghe
re medicală și după con
sultarea prealabilă a co
piilor. Mamele au obliga
ția de a prezenta copiii 
la circumscripții, în pe
rioada stabilita. (T.V.)

O nouă spălătorie pen
tru haine de șut ale mi
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1In întimpinarea celei dle-a 35-a aniversări
a eliberării patriei de sub dominația fascistă

Comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului au luat cu-» 
nostință cu deplină satisfacție despre HOTARIREA COMITE*  
TULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C'.R. CU PRIVIRE 
LA ANIVERSAREA A 35 DE ANI DE LA ELIBERAREA PA
TRIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTA. In lumina exigențelor 
ce decurg din acest document, în spiritul sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Consfătuirea de lucru din 16—17 mai a.c., orga
nizațiile de partid, colectivele de muncă din municipiul nostru 
își intensifică în aceste zile preocupările, acționînd neabătut pen
tru a obține realizări superioare, .îndeosebi în activitatea de bază 
—- extracția de cărbune — și pe șantierele de construcții.

Căile pe care trebuie să se înscrie 
preocupările colectivelor de muncă

Ritm intens, productivități 
sporite, eficiență maximă 

în extracția cărbunelui și pe șantierele 
de construcții

Prin ideile de mare va
loare aplicativă, argumen
tate cu temeinicie, prin, 
conținutul său bogat în e- 
xemplificări concrete și 
orientări cuprinzătoare, a-

„O atenție deosebită trebuie să acordăm realiză
rii producției de materii prime. Am în vedere căr
bunele, petrolul, minereurile, neiilm r»rp ilisnunw» 
de resurse, vnjioăcele pe care le-am pus la îndemina 
unităților și ministerelor respective sînt suficiente 
pentru a asigura realizarea producției planificate. Ele 
trebuie însă folosite în mod corespunzător, la indicii 
stabiliți".

NICOLAE CEAUȘESCU

naliza exigentă pe care se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a făcut-o 
la recenta Consfătuire de 
la C.C. al P.C.R., asupra 
stadiului realizării planu
lui pe acest an, se consti
tuie drept un important 
ghid de efcțiune pentru or
ganizațiile de partid și co

nerilor a fost pusă în 
funcțiune Ia mina Dîlja. 
Utilajele noi, moderne a- 
șigură spălarea și usca
rea operativă a echipa
mentului de șut — haine
lese ridică în 24 de ore 
curate și reparate. (D.G.) 

lectivele de muncă din 
municipiul nostru, ca de 
altfel din întreaga țară.

Acuitatea sarcinilor e- 
conomieo-sociale ce știau 
în fața Văii Jiului, ca.rac- 

torul Iar major aduc me
reu în discuție necesitatea 
sporirii rolului conducător 
al organizațiilor de partid 
în mobili-zaava . importan
telor .resurse de care dis
pun colectivele de muncă.

Municipiului nostru i se 
cere să acționeze neîntre
rupt pentru sporirea ex
tracției de cărbune. Aflat în 
fața unui vast program de 
investiții, .municipiului 
nostru i se cere, de ase
menea, să întreprindă mă
suri ferme pentru realiza
rea fiecărui obiectiv, ast
fel ca toate capacitățile de 
producție să intre cit mai 
grabnic în circuitul econo
mic, iar construcțiile de 
locuințe ți celelalte obiec- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Decretul Consiliului de Stat privind 
stabilirea orei oficiale de vară

O măsură în folosul '
economiei naționale,

♦

al poporului nostru 
Lunar se vor economisi 50009 kWh
Decretul privind stabili

rea orei oficiale de vară 
pe teritoriul țării noastre 
are o deosebită semnifica
ție în viața economică și 
socială. Principalul avan
taj constă în economisirea 
unei cantități însemnate 
de energic electrică, prin 
folosirea mai bună a ilu
minatului natural. Practic, 
la ilumiaatwl comercial,

Cu angajamentul 

anual onorat

In ultimele două sap 
tamini, minerii de Ia 
Vulcan au reușit să ex
tragă peste prevederi 
2300 tone de cărbune. 
In depășirea ritmică a 
sarcinilor zilnice colec
tivul sectorului II al 
minei a participat, pe 
primele două decade 
ale lunii, cu un plus de 
1178 tone cărbune. Pro
ducția fizică de cărbu
ne extrasă . suplimentar 
de la începutul anului 
de același colectiv^ este 
de peste 6000 tone căr
bune. ceea oe . înseamnă 
depășirea angajamen - 
tuîui anual al colecti
vului la acest indicator 
de bază. In aceeași pe
rioadă, a fost depășită 
productivitatea muncii 
planificată pe se't'/r cu 
500 kg/păst.

Economii 

la carburanți

De la începutul anu
lui. secția de Utilaj . și 
transport din TScroni a 
I.C.M.M. a economisit 
însemnate cantități de 
carburanți. Prin orga
nizarea eficientă a ac
tivității utilajelor grele 
de eXcavații a fost re
dus consumul de moto
rină cu 6 tone, iar prin 
utilizarea rațională a 
parcului auto de trans
port în construcții e- 
conomia de benzină de
pășește 7 tone.

casnic și general — unde 
de la începutul anului s-au 
înregistrat depășiri ale co
telor planificate de ener
gie — se va obține lunar, 
de acum încolo — la ni
velul Văii Jiului — o eco

log. Andrei SAMUEI. 
șeful S.D.E.E. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-f>)
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Minerii—nucleu puternic 
și combativ al clasei muncitoare

Eveniment ciu o însem
nătate crucială în dezvol
tarea României, victoria 
insurecției naționale arma
te antifasciste și antiim- 
perialiste — sărbătoarea 

. națională a cărei a 35-a a- 
niversare o vom aniversa 
în această vară, la 23 Au
gust — are o valoare is
torică ’ și pentru dezvolta
rea mișcării muncitorești, 
sporirea capacității de or
ganizare și luptă politică 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Minerii 
s-au integrat, prin spiritul 
organizatoric șt de luptă, 

Ș în detașamentul mișcării 
'muncitorești. partieipînd 
de-a lungul deceniilor la 

“ aeti v i tatea revoluționară. 
Acum 50 de ani, sub con
ducerea Partidului Comu- 

;nist Român, minerii din 
Lupeni, în august 1929, au 
înscris o pagină de nepie
ritor eroism în lupta poli
tică pentru o viață nouă, 
liberă și fericită, Evoluția 
mișcării, muncitorești în 
Valea Jiului a cunoscut o 
istorie frămîntată, din care 
apare cu forță procesul de 
unitate revoluționară și 
de luptă împotriva exploa
tării. „Reunind un puter
nic și combativ nucleu pro
letar, — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al. par« 
ticlurui — Valea Jiului s-a 
afirmat în viața socială și 
politică a țării ca o cita
delă importantă a mișcării 
noastre muncitorești, a 
luptei revoluționare pen
tru împlinirea deziderate
lor poporului român pen
tru apărarea intereselor vi
tale ale muncitorilor, in
diferent de naționalitate".

Odată cu prefacerile e- 
conornice care se petreceau 
la jumătatea veacului tre
cut în Valea Jiului, cînd

(Urmare din pag. 1)

live sociale să fie execu
tate în termenele prevăzu
te.

Pe aceste coordonate — 
producția de cărbune și 
investițiile — sînt înscrise 
preocupări multiple. De la 
începutul anului au fost 
obținute, chiar, unele rea
lizări frumoase care dau 
expresie răspunderii spo
rite ce stă la baza activi
tății din cele mai multe 
formații de lucru — bri
găzi, sectoare, întreprinderi. 
Dar, realizările colective
lor fruntașe ■ nu pot acope
ri faptul, de o certă evi
dență, că persiste și une
le neajunsuri care denotă 
o activitate încă necores
punzătoare, situată eu 
rnuit sub posibilitățile rea
le ale întreprinderilor.

In domeniul cărbunelui, 
dopa cum arăta secretarul 
general al partidului, mij
loacele puse la îndemîna 
unităților „sint suficiente 
pentru a asigura realizarea 
producției planificate", 
ieste necesară o mobiliza
re plenară a cadrelor de 
ni i n cri, mecan ici, electro-. 
lăcătuși, maiștri, ingineri 
și tehnicii ni din întreprin
derile care au acumulat 
restanțe așa incit intr-un 
timp scurt activitatea fie
cărei brigăzi și a fiecărui 
sector să se situeze la plan, 
și să se acționeze pentru 
■recuperarea răminerilor în 
urmă.

Din cuvântarea secreta
rului general al partidului 
se desprind, cu claritate, 
căile pe care trebuie să 
se înscrie preocupările or
ganizațiilor de bază, ale 
colectivelor de muncă : 
creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului 
tehnic al producției și a 
pregătirii profesionale a 
lucrătorilor, îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico- 
imiieriale a tuturor locuri- 

începea procesul de ex
ploatare a zăcămintelor de 
cărbune, în istorie își fă
cea intrarea unul dintre 
cele mai vechi detașamen
te muncitorești — mine
rii. Extinderea mineritului 
era inshțită de un proces, 
tot mai complex, de orga
nizare a minerilor, de spo
rire a conștiinței de clasă, 
deși reacțiunea a fost tot
deauna deosebit de severă 
eu ei. In acei ani grevele 
erau mișcări politice, a- 
veau caracteristicile unei

1929 - 1979
50 de ani de la 

luptele revoluționare 
ale minerilor din 

Lupeni

confruntări între proleta
riat și burghezie, toate 
drepturile sociale și econo
mice fiind expresia unei 
conștiințe politice în plin 
proces de formare și struc
turare.. In publicația „Mon- 
tanistică și metalurgie" 
din iunie-iulie 1927 (una 
dintre primele reviste teh
nice referitoare la minerit 
îndeosebi) apărea monogra
fia „Valea Jiului 1840— 
1927" în oare se consemna: 
„Cea dintîi grevă din Va
lea Jiului a fost în anul 
1878 sub directorul Bo
nes. 14 ani după aceasta, 
în 1892 a urmat o nouă 
grevă". Alte mișcări gre
viste au avut loc, însă, și 
în 1885, iar la 1 mai 1890 
a fost sărbătorită prima zi 
a solidarității internaționa
le a oamenilor muncii. Ex- 
primînd creșterea conști
inței de sine a proletaria
tului miner și unitatea de 
acțiune, mișcările greviste 
cunosc în primele două de
cenii ale acestui secol for

lor de muncă, utilizarea 
deplină a dotării tehnice, 
îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, în
tărirea ordinii și discipli
nei. O succintă trecere in, 
revistă a cauzelor care au 
determinat activitatea in
constantă de la unități cu 

restanțe cum șînt I.M. Li- 
vezeni, I.M. Bărbăteni, I.M. 
Anînoasa, I.M. Dîlja, și de 
pe șantierele de construc
ții, duce la concluzia că o 
seamă de resurse interne 
au fost neglijate, înregis- 
trîndu-se indici scăzuți la 
folosirea unor utilaje, a 
timpului de lucru și forței 
de muncă. In domeniul 
minier, principala cale de 
creștere a extracției — 
sporirea productivității 
muncii, pe seama perfec
ționării tehnologiilor și 
metodelor de exploatare, a 
introducerii de utilaje mo
derne și perfecționării for
ței de muncă — este pe 
deplin confirmată prin re
zultatele superioare obți
nute, de pilda, în colecti
vele de la Lupeni, Petrii a, 
Paroșeni și Uricani unde 
există o reală inițiativă în 
valorificarea gîndirii teh
nice înaintate, în găsirea 
de noi soluții celor mai di
ficile situații, în aplicarea 
noului din dorința de a 
contribui la modernizarea 
activității miniere. In a- 
eeeași măsură, trebuie să 
arătăm că restanțele Ce
lorlalte întreprinderi re
flectă. o activitate străbă- 
tuiu de lipsuri proprii — 
iormalisni în îndeplinirea 
programelor stabilite, în

me tot mai complexe, mai 
bine organizate, legăturile 
cu masele de muncitori din 
albe localități fiind mai 
frecvente.

O etapă nouă începe în 
mișcarea muncitorească 
din Valea Jiului odată cu 
crearea, la 8 mai 1921, a 
Partidului Comunist Ro
mân. Activitatea revoluțio
nară, condusă în .. peima- 
nență de comuniști, dobîn- 
dește, prin unitate ideolo
gică și organizatorică, tot 
mai mult ecou în conști
ința minerilor, însuflețiți 
de idealul democrației. 
Prestigiul politic al mine
rilor era în continuă creș
tere, acțiunile lor revolu
ționare desfășurîndu-se în 
forme variate, în unitate 
cu marea masă a muncito
rilor din toată țara. Ex
ploatarea, criza economică, 
dictatura militaro-fascis- 
tă, războiul au determinat 
formarea unor noi stări de 
spirit față de regimul bur- 
ghezo-moșieresc, - trecerea 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, care a- 
vea organizații’puternice în 
Valea Jiului, la luptă 
hotărîtă pentru apărarea 
intereselor vitale ale po
porului, pentru o viață 
nouă, cucerită prin insu
recția națională armată an
tifascistă și antiimperialis- 
tă de la 23 August 1944.

Participînd cu toată e~ 
nergia și capacitatea crea
toare la realizarea progra
mului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului omagiază spiritul de 
sacrificiu, patriotismul și 
tradiția revoluționară a 
minerilor oare au luptat 
ou eroism pentru viața li
beră și prosperă de astăzi.

cetineală în introducerea 
noului, deficiențe în orga
nizarea activității fiecărui 
loc de muncă, timpi iro
siți și, în general, un ritm 
de muncă constant. Din a- 
nalizele întreprinse pînă a- 
cum colectivele rămase în 
urmă cunosc bine aceste 

lipsuri..- Este imperios ne
cesar să șe treacă la înlă
turarea lor prin înlocuirea 
formalismului eu inițiati
va, eu acțiunea concretă, 
prin întronarea unei dis
cipline exemplare in acti
vitatea de producție.

O idee centrală, cu pu
tere de .principiu călăuzi
tor, se desprinde din cu
vintarea secretarului gene
ral al partidului. Dispu
nem peste tot, a arătat to
varășul Nieoiae Ceaușescu, 
de condiții pentru a înde
plini la timp și in bune 
condiții prevederile pe a- 
cesț an". Față de anii pre
cedent!, întreprinderile mi

Cactierul SohocloI Paroșcni. l oto : O. GHEORGHE

Decretul Consiliului de Stat privind stabilirea orei oficiale de vară

0 măsură In folosul economiei naționale, 
al poporului nostru

In avantajul nostru, al tuturor
Am citit cu atenție De

cretul Consiliului de Stat 
prin care se stabilește o- 
rarul de vară. Ca și toate 
celelalte măsuri luate de 
conducerea partidului și 
statului și aceasta vine în 
avantajul nostru, al tutu
ror. La fabrică vom putea 
folosi cu o oră mai mult 
lumina zilei, reducind ast
fel consumul de ’energie 
pentru iluminat. Și, la ni
velul economiei naționale, 
aceste economii se adună.

Pe de altă, parte, ca so
ție și mamă a trei copii 
voi fi în cîștig. Voi avea 
mai mult timp ca să-mi re
zolv treburile gospodărești, 
să supraveghez mai înde
aproape copiii în pregăti
rea lecțiilor pentru a doua

Avem numai de eîștigat
Măsura decretată recent 

de Consiliul de Stat are la 
bază, în principal, econo
misirea energiei electrice 
prin utilizarea mai bună a 
luminii naturale. Pe de 
altă parte, decretul ne va 
asigura nouă, cetățenilor 
un volum mai mare de 
timp liber, cît și posibili
tatea de a-1 folosi mai e- 
ficient. Ora în plus cîști- 

. gata prin aplicarea măsu
rilor preconizate ne va fa
cilita prezența în mijlocul 
familiilor noastre, mai mult 
timp liber pentru odihnă, 
recreere în mijlocul natu
rii.

Orarul de vară ne va 
facilita prezența în număr 
cît mai mare în sălile de

niere din Valea Jiului dis
pun de dotări corespunză
toare, de condiții sociale 
îmbunătățite. Totul este ca 
fiecare utilaj să fie folosit 
la capacitate, fiecare co
lectiv să manifeste inițiati
vă.

In domeniul investițiilor, 
rămînei'ile in urmă la o- 
biectivele sociale, îndeo
sebi la construcția de lo
cuințe trebuie să fie pri
vite cu maximă răspunde
re și analizate temeinic, 
prin prism-a tuturor posi
bilităților de recuperare a 
întîrzierilor. „Trebuie să 
facem totul pentru a reali
za programul de locuințe 
stabilit", a arătat secreta
rul general al partidului. 
Se desprinde necesitatea 
valorificării depline a for
ței de muncă de pe șantie
re, folosirii ou maximă e- 
fieiență a utilajelor, extin
derii și generalizării lu
crului pe două schimburi.

Sarcinile ce stau în fața 
întreprinderilor și șantie
relor Văii Jiul-ui impun —■ 
acum, în preajma eveni
mentelor importante ale 
lunii august și în întîmpi- 
narea celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului — 
o amplă mobilizare a po
tențialului productiv de 
construcții al municipiului, 
o activitate exemplară. 

zi. Și, pentru că soțul meu 
lucrează la mină pe patru 
schimburi, cînd era în 
schimbul III abia puteam 
schimba... cîteva cuvinte. 
După aplicarea noului o- 
rar, ne vom întilni toată 
familia ți: ne vom putea 
organiza mai bine treburi
le gospodăriei și grijile 
pentru copii. Este exact o- 
ra care mă făcea să tre- 
bă lu iese pînă aproape în. 
noapte, oră pe care ’ acum 
o cîștig. Desfășurînidu-ne 
întreaga activitate pe tim
pul zilei, vom economisi 

și energie, deci și Bani pen
tru bugetul familiei.

Ioana STROESCU, 
tricotezi 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

spectacole, pe stadioane, 
fapt care va influența ca
pacitatea noastră de mun
că. Iată de ce consider a- 
tît eu, cit și colegii mei 
de la Teatrul de stat „Va
le Jiului', că recentul De
cret al Consiliului de Ștat 
cu privire la stabilirea o- 
rei oficiale de vară pe te
ritoriul . țării noastre, ea o 
măsură binevenită, ca un 
act normativ care slujește 
interesele întregului nos
tru popor.

Corvin ALESE, 
actor la Teatrul de stat 

„Valea Jiului"

Din viața organizațiilor
de tineret

Școala politică U.T.C.

te teme ale politiciiIn aceste zife se înche
ie cursurile Școlii politice 
organizate de Comitetul 
municipal al U.T.C. Timp 
de trei luni, cei 49 de 
oursanți cuprinși în două 
secții, au participat la 
diferite activități politi
co-educative. Cu această 
ocazie, tinerii s-au întâlnit 
cu cadre de răspundere 
din municipiul nostru, au 
audiat expuneri pe dif'eri- 

Concursul „Sanitarii pricepuți

La Școala generală nr.
6 Petroșani a avut loc fa
za municipală a concursu-
lui „Sanitarii pricepuți . 
Organizat de către Comi
tetul municipal al U.T.C. 
și Consiliul, municipal al 
organizației pionierilor, 
concursul a antrenat lă 
fazele de masă și orășe
nești peste 300 de elevi 
din școlile și liceele Văii 
Jiului. Echipajele care s-au 
prezentat la faza munici
pală au dovedit o temeini
că pregătire. La proba teo-

Tineri în excursii

In aceste zile de primă
vară, Filiala B.T.T. Petro
șani a organizat numeroa
se excursii în țară. Astfel, 
40 de tineri de la liceul 
Vulcan au drumețit prin 
no rd u 1 M a r a mureș u Iu i,
prilej cu care au vizitat 
Muzeul județean de istorie 
de la Baia Mare. Alți ti
neri de la mina Petri la au 
poposit la Mircești, locul 
de naștere a marelui poet 

‘țasile Alecsandri. In ace

Lunar se vor 
economisi 

50000 kwh
(Urmare din pag. 1)

nomie de 50 000 kWh. Ia 
cele patru luni de aplica
re a prezentului Decret, 
economia, de energie la a- 
ceastă categorie de ilumi
nat va fi de 200 000 kWh. 
Ce reprezintă de fapt a- 
ceastă cifră, care la prima 
vedere nu pâre atît de im- 
presionantă ? Funcționa- 

' rea pe o perioadă de cinci 
luni a Fabricii de procfcse 
lactate ori a iluminatului 
public timp de o lună și 
jumătate. Efectele pozitive 
ale aplicării acestei măsuri 
sînt la fel de evidente și 
în gospodăria fiecărui ce
tățean. Mai trebuie men
ționat faptul că prin de
calarea orelor de vîrf pe 
întregul sistem, bineînțe- 
Ies, la nivelul municipiu
lui nostru, consumul se re
duce cu 10 MWh, iar la 
nivelul economiei naționa
le cu 400 MWh. Aceasta 
constituie încă un argu
ment care pune puternic în 
evidență rațiunea aplicării 
acestei măsuri luate de 
conducerea partidului și 
statului nostru în interesul 
economiei naționale și al 
bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nos
tru popor.

iilter- 
ne și externe a partidului 
și statului nostru. Cu un 
interes crescînd au fost 
primite de către cursanți 
studiile de caz și activi
tățile metodice, care i-au 
ajutat să-și perfecționeze 
stilul și metodele de mun
că în ceea ce privește or
ganizarea unor activități 
cu tineretul.

»

retică, tinerii eoacurenți 
au trebuit să răspundă la 
cîteva întrebări, iar la pro
ba practică li s-a cerut 
să-și etaleze cunoștințele 
și priceperile în acordarea 
primului ajutor. Pe prime
le locuri s-au clasat: Li
ceul industrial Petroșani, 
Liceul industrial Petrila, 
Liceul industrial nr. 2 Lu
peni. La școli generale i 
Școala gen. nr. 6 Petro
șani, Școala gen. nr. 6 Pe
trila, Școala gen. Uricani.

lași timp, 18 tineri de la 
I.M. Lonea au participat 
la un util schimb de ex
periență organizat la în
treprinderea „Unio" Satu 
Mare, după care au vizitat 
Grădina botanică din Cluj 
Napoca. Asemenea acțiuni 
sint organizate de Filiala
B.T.T.  Petroșani la sfîrși- 
tul fiecărui săptâmîni.

Valeriu COANDRAȘ
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• FOTBAL, divizia na
țională de juniori : Poli
tehnica Timișoara — Jiul 
1—0. Campionatul republi
can de juniori : Jiul — 
Mureșul Deva 1..2 ; C.S.Ș.
Sibiu — C.S.Ș. Petroșani 
4—0.

• GIMNASTICA. In zi
lele de 19 și 20 mai a.c. o- 
rașul Arad a găzduit eta
pa de zonă a Campiona
tului republican al copiilor 
categoria a lV-a și a IlI-a. 
Echipa C.S.Ș. Petroșani 
s-a clasat pe locui IV cu 
drept de participare la e- 
tapa finală, ce va avea loc 
în perioada 16—21 iunie 
a.c. la Buzău.

• HANDBAL. Desfășu
rată sub genericul „Dacia- 
dei", etapa municipală a 
„Cupei U.T.C." (14—19 ani) 
a revenit reprezentativei 
Liceului industrial minier

K

fotbal, divizia a Politehnica Timișoara—Jiul 3-0 0-0)
Balsamul florilor de sal- 

cîm, cireșele coapte și ca
nicula, iată „substanța" 
ultimei duminici timișo
rene, la oare trebuie să 
adăugăm, post meridiam, 
și puțin fotbal în ovalul 
cochet al studenților. Nu 
putea fi vorba de o întâl
nire „la iarbă verde", ou 
cer senin; gazdele au a- 
tacat din start, adversarii 
lor, toropiți de căldură, dar 
și de presentimentul fatal 
al înfrîngerii, și-au accep
tat soarta. Ilustrativ este 
și faptul că, abia, în min. 
12, Bathori, ultimul apără
tor politehnist a atins ba
lonul pentru o degajare din 
careul mic. Pînă atunci, o- 
mologul său, Moise, sal
vase, printr-o remarcabilă 
robinsonadă, poarta sa la 

v- lovitura lui Păltinișan 
(min. 2), parase șutul lui 
Anghel (4), avusese emoții 
la „averea" de „ghiulele" 
expediate de Șerbănoiu și 
Păltinișan. Bănățenii au 
„pisat" reduta adversă, 
prin combinații de ampli
tudine (uneori au și exa
gerat), apărătorii Jiului au 
rămas „fixați" în zonă, nu 
s-au „agățat" de adversar 
la mijlocul terenului. „Ur
zeala" lor s-a destrămat și 
Moise, cel mai bun din 
teren, a rămas deseori des

Un arbitraj părtinitor, dar și apărare 
șovăitoare!

te ca scorul să devină 3—1. 
In min. 39 scorul devine

METALURGISTUL SA- 
DU - MINERUL LUPENI 
4—2 (4—1). Nu vrem să 
punem „vina" rezultatului 
pe seama arbitrului Gheor- 
ghe Bădica din Caranse
beș, dar la primul gol, 
marcat în min. 5, deși s-a 
aflat aproape de fază și 
a văzut cum anterior mar
cării golului, mingea a ie
șit din teren, el a validat 
punctul înscris. Avantajul 
gazdelor s-a dovedit însă 
fragil deoarece în min. 15 
Leca speculează o greșea
lă a fundașilor centrali ai 
gazdelor și înscrie (1—1). 
Din acest moment oaspeții 
slăbesc ritmul și gazdele 
iau conducerea cu 2—1, iar 
în min. 36, arbitrul hotărăș»

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Stea

ua—F. C. Corvinul 2—0 ; Poli
Timișoara—Jiul 3—0 ; A.S.A. -— 

Bihor 3—1 ; Chimia —Poli 
2—1 ; F.C. Olimpia—S.C. Ba- 
2—0 ; Gloria—Sp. Studențesc 
; F.C. Baia Mare—U.T.A? 
; U. Craiova—Dinamo 2:—0; 
Argeș—C.S. Tîrgoviște 1—0.

CLASAMENTUL

F.C. 
Iași 
cău 
1—1 
1—1 
F.C. 

Dinamo 30 15 8 7 42-21 38
F.C. Argeș 30 17 4 9 45-26 38
Steaua 30 16 4 10 51-28 36
C.S. Tîrgoviște 30 14 5 11 35-30 33
F.C. Baia Mare 30 15 3 12 33-32 33
U. Craiova 30 12 8 10 34-22 32
Sp. Studențesc 30 12 7 11 36-36 31
S.C. Bacău 30 12 6 12 31-31 30
A.S.A. 30 12 5 13 44-52 29
Poli Timișoara 30 12 4 14 30-31 28
Jiul 30 12 4 14 36-46 28
U.T.A. 30 10 7 13 37-39 27
Poli Iași 30 10 7 13 31-36 27
Olimpia 30 12 3 15 34-47 27
Chim. Rm. VI. 30 11 5 14 32-47 27
Corvinul 30 11 4 15 39-46 26
Gloria 30 11 4 15 30-44 26
F.C, Bihor 30 8 8 14 30-41 24

ETAPA VIITOARE; Poli Ti
mișoara—F.C. Baia Mare, A.S.A. 
—F.C. Olimpia, Gloria—F.C. Ar
geș, Steaua—Dinamo, U. Craiova 
— F.C. Corvinul, s.C. Bacău,— 
U.T.A., Sp. Studențesc—C.S. Tîr
goviște, Jiul—Poli Iași, F.C. Bi
hor — C'him. Rm. VI.

coperit. Astfel, în min. 20, 
Lața a driblat tot ce a 
întâlnit în cale, Iuga 
a șutat violent, un plon
jon inspirat al lui Moise a 
deviat balonul la Petrescu, 
care l-a propulsat în pla
să, cu toată opoziția lui 
Ciupitu și Rusu.

Canicula, presentimentul înfrîngerii 
și apetitul lui Deinbravschi...

Jocul s-a calmat apoi, 
lupta s-a dus la mijloc, a- 
colo însă brașoveanul Ghi- 
ță „tăia și spînzura", a- 
dică accepta faulturile stu
denților și împărțea carto
nașe galbene pentru oas
peți. Timorat, Bucurescu 
ieșea din cursă, izolat, 
Ianeu n-a primit măcar o 
pasă utilă, stingherit, A- 
dam își consuma mustrări
le de conștiință pentru 
marea ratare din min. 29. 
In plus, în linia mediană, 
doar Stoica a dat randa
mentul scontat, eficace în 
intervenții, s-a lansat în 
contraatacuri, dar, nesus
ținut, n-a ajuns în preaj
ma buturilor lui Bathori.

După pauză, prof. An

4—1 pentru gazde.
Repriza a doua aduce 

însă în teren o altă echipă 
a minerilor. Cei doi nou 
introduși (Moranu în lo
cul lui Voicu și Iacob în 
locul lui Tudor) au întărit 
considerabil linia de mij
loc, astfel că oaspeții au 
dominat autoritar eea de-a 
doua repriză. Și dacă nu 
au înscris decît o dată 
(Leca min. 38), aceasta se 
datorește ori indeciziei a- 
tacanților, ori arbitrului 
Gheorghe Bădica, care în 
min. 67 a anulat u>n gol 
perfect valabil al lui Bur
da ng iu.

Alexandru TATAR 

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE ; Pro

gresul Bâilești — Bistrița Bă
beni 3—1 ; Constructorul Tg. Jiu 
— Gloria Dr. Turnu Severin 
0—0 ; Dierna Orșova — Metalul 
Rovinari 3—0 ; Chimistul Rm. 
Vîleea — Pandurii Tg. Jiu 1—1; 
Lotru Brezoi — Minerul Vulcan 
6—0 ; C.F.R. Craiova — Mine
rul Motru 0—1 ; Metalurgistul 
Sadu — Minerul Lupeni 4—2 ; 
Unirea ' Drăgășani — Construc
torul Craiova 3—0.

CLASAMENTUL

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE:

I.C.R.A.L. Timișoara — C.F.R. 
Simeria 3—1 ; Metalul Oțelu Ro
șu — Metalul Hunedoara 2—1; 
Minerul Gravita — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 1—1 ; Minerul 
Ghelar — Vulturii tx. Lugoj 
0—2 ; Gloria Reșița — Știința 
Petroșani 1—0 ; Unirea Tomna
tic — C.I.L. Blaj 2—0 ; Unirea 
Alba — Electromotor Timișoara 
2—0 ; Metalul Bocșa — -Lami
norul Nădrag 2—1.

Pand. Tg. Jiu 26 19 2 5 84-26 40
C.F.R. Craiova 26 14 4 8 40-23 32
Min. Lupeni 26 15 1 10 51-28 31
Dierna Orșova 26 13 3 10 44-37 29
Lotru Brezoi 26 13 2 11 34-37 28
Metalurg. Sadu 26 10 7 9 45-36 27
Min. Motru 26 11 4 11 46-32 26
Ch. Rm. Vîleea 26 11 4 11 31-34 26
Constr. Craiova 26 9 7 10 29-36 25
Progr. Băilești 26 10 4 12 42-45 24
Gl. Dr. T. Șev. 26 10 4 12 36-16 24
Met. Rovinari 26 10 3 13 30 42 23
Min. Vulcan 26 8 7 11 29-42 23
Unirea Drag. 26 9 3 14 33-43 21
Bistrița Băbeni 26 8 3 15 24-59 19
Constr. Tg. Jiu 26 8 2 16 30-52 18

CLASAMENTUL
Vuit. tx. Lugoj 26 15 3 8 47-24 33
Unirea Al. Iulia 26 16 1 9 35-20 33
Unirea S. Mare 26 14 5 7 36-24 33
Unir. Tomnatic 26 13 5 8 44-26 31
Gloria Reșița 26 12 3 11 47-33 27
Lam. Nădrag 26 12 3 11 41-36 27
Șt. Petroșani 26 11 5 10 40-39 27
Min. Oravița 20 11 5 10 38-37 27
Metalul Bocșa 26 12 2 12 33-41 26
Electr. Tim. 26 9 6 11 37-40 21
Met. Oț. Roșu 26 10 3 13 35-35 23
C.F.R. Simeria 26 10 3 13 26-35 23
I.C.R.A.L. Tim. 26 9 4 13 25-43 22
Min. Ghelar 26 3 5 13 28-36 21
C.I.L. Blaj 26 7 6 13 19-38 20
Metal. Hd. 26 8 4 14 21-43 20

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Lupeni — C.F.R. Craiova, Meta
lul Rovinari — Pandurii Tg. Jiu, 
Gloria Dr. Tr. Severin — Unirea 
Drăgășani, Constr. Tg. Jiu — Di
erna Orșova, Bistrița Băbeni — 
Minerul Motru, Constructorul 
Craiova. — Metalurgistul Sadu, 
Minerul Vulcan — Progresul Bă- 
ijești, Lotru Brezoi — Chimis- 
stul Rin. Vîleea.

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Ghelar — Metalul Bocșa, Știin
ța Petroșani — I.C.R.A.L. Timi
șoara, C.I.L. Blaj — C.F.R. Si
meria Unirea Alba lulia -— U- 
nire Tomnatic, Vulturii tx. Lugoj 
— Metalul Hunedoara, Electro
motor Timișoara — Laminorul 
Nădrag, Minerul Oravița —■ Me
talul Oț. Roșu, Unirea Sînnico- 
lau Mare -— Gloria Reșița.

gelo Niculescu a forțat 
victoria, prin două inspi
rate schimbări. In locul lui 
Iuga l-a trimis pe Nucă, 
mai insistent ca „vîrf de 
lance", apoi Roșea a învio
rat atacul, prin pase scur
te și deplasări derutante. 
Elevii lui Oaidă și Tonca 

au depus armele, sufocați, 
au ajuns în clinctari fără 
salvare. Dembrovschi, în zi 
deosebită (Jiul contribuie 
la reînvierea multor fot
baliști scăpătați, cu sau 
fără statuie în Mexic), și-a 
asumat rolul de a „numă
ra" situația' de groggy a 
echipei din Vale. Din 
suita de ocazii, majoritatea 
create de Petrescu sau 
Anghel, Moise n-a puitut 
pana două. In min. 75 lovi
tura lui Petrescu este pre
luată, ou capul, în gol, de 
Dembrovschi, deși flancat 
de apărătorii noștri cen
trali. Faza s-a repetat trei 
minute mai târziu și... 3—0. 
Golurile au sancționat „bu
levardele" din dispozitivul

Mai greu decît arată scorul
GLORIA REȘIȚA — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 
1—0 (0—0). Așa cum era 
de așteptat, ținînd seamă 
de faptul că în ambele e- 
chipe evoluau foștii jucă
tori de divizia A (Kiss, Fi_ 
lipescu, Zimmer și Dumitru 
la Gloria, Dumitrache la 
Știința), meciul de la Reși
ța a fost de bun nivel teh
nic. Meciul s-a desfășurat 
în ritm vioi cu faze de 
gol la ambele porți. Oca
zii mai clare au însă gaz
dele, care ratează chiar în 
primele secunde o mare 
situație de gol prin Zim
mer. In primele minute 
mai șînt de consemnat al
te două ocazii ale gazde
lor, dar de fiecare dată 
bara se opune deschiderii 
scorului. După acest iureș 

nostru defensiv, „forfecat" 
pe perpendiculara porților. 
Astfel se explică faptul că 
Lața, câștigase dueluri ae
riene în fața lui Ciupitu 
și Bădin. Nu trebuie să se 
tragă o concluzie eronată, 
vina nu este a veteranilor 
noștri, dimpotrivă ei au 
fost o pildă de dăruire, e- 
chipierii mai tineri au re
fuzat să alerge însă, au 
„sărit" peste baloane, și-au 
închis singuri calea spre 
„seiful" lui Bathori. Bucu- 
rescu a fost pe post de... 
plaur în bătaia valurilor 
studențești. Stoichiță a 
vrut, cu tot dinadinsul, să 
facă artă de dragul artei, 
adică să-și etaleze valoa
rea sa. tehnică, iar Guran 
a eșuat în reciful alergării 
fără scop între doi adver
sari. Lipsa lui Mulțescu, 
ca strateg lucid, s-a făcut 
resimțită. Indisciplina l-a 
ținut acasă și pe Sălăjean. 
Erau tocmai piesele care 
ar fi imprimat o altă tur
nură partidei.

E bine ca pe „corabia11 
noastră să se facă simți
tă hotărîrea întregului e- 
chipăj de a nu pă
răsi posturile, de a încheia 
campionatul onorabil.

Ion VULPE i
Constantin BALAN

al echipei din „Cetatea oțe
lului" de pe malurile Bîrza- 
vei, jocul se echilibrează. 
Bine conduși în teren de 
expertmontatul Dumitrache 
avînd în Tismănaru (cel 
mai bun de pe teren) un 
jucător de mare travaliu, 
cu o apărare sobră și si
gură, studenții . contraatacă 
periculos. Scorul reprizei 
rămîne însă alb. La relua
re, Gloria Reșița forțează 
victoria. Unicul gol al par
tidei este înscris în min. 
73, dintr-o centrare a lui 
Popescu, mingea ajunge la 
Filipescu, acesta se des
prinde de adversar și în
scrie.

Paul BOCȘANU, 
redacția ziarului 
„Flamura" Reșița

Succesele obligă
Printre secțiile de la 

Clubul sportiv școlar din 
Petroșani care au dus 
faima sportului din Va
lea Jiului în întreaga ța
ră și chiar peste hotare 
se numără și aceea de 
lupte. Pregătiți cu com
petență, responsabilita
te profesională și pasi
une de către antrenorii 
Gheorghe Pop și Vasile

Mircea RISIPITU
Făgaș, luptătorii de la
C.S.Ș.  Petroșani au obți
nut în ultimii ani rezul
tate de prestigiu.

Deși tânăr, are doar 
20 de ani, Mircea Risipi- 
tu se numără printre 
„veteranii11 : secției. 
Practică luptele de zece 
ani, dar primul succes 
mai remarcabil l-a obți
nut în 1975, cînd a cuce
rit titlul de campion na
țional școlar și juniori

II, categoria 48 kilogra
me, reeditând succesul și 
în anul următor. A cres
cut în greutate, dar și ca 
valoare sportivă, fapt ce 
a făcut să fie selecționat 
în lotul republican, cîș- 
tigînd primul loc . Ia in
ternaționalele României 
categoria 52 de kilogra
me, din 1977. în același 
an a participat la turnee 
internaționale în R.P. 
Polonă și Republica De
mocrată Germană. Anul 
următor a participat la 
„Turneul prieteniei11, or
ganizat în Republica

Breviar

Populară Mongolă, turneu 
rezervat „Speranțelor o- 
limpice11 și tot în ace
lași an a cucerit, medalia 
de bronz la juniori I ca
tegoria 57 kilograme, în 
campionatul republican. 
Printre cele mai remar
cabile succese ale aces
tui tânăr și talentat spor
tiv se numără titlul de 
campion republican cu-

Vasile PLUGAR
cerit în acest an, precum 
și primul loc și medalia 
de aur la turneul din Re
publica Populară Ungară.

Vasile Plugar, un tânăr 
puternic, practică lup
tele din 1974. La numai 
doi ani de la debut, în 
1976 a cucerit medalia 
de bronz la campiona
tele republicane ale ju
niorilor, categoria 82 kg., 
medalie la care a mai 
adăugat una de argint 
la concursul național din 
toamna aceluiași an. Tot 
cu medalie de argint și 
titlul de vicecampion re
publican, categoria 82 kg. 
a fost răsplătit și la cam
pionatele naționale ale 
juniorilor din acest an.

Mai tânărul lor coleg 
de școală, Silver Militaru 
(toți trei sînt elevi Ja 
Grupul școlar minier din 
Petroșani), născut în a- 
nul 1962, practică lupte
le doar din toamna anu
lui 1977. A fost depistat 
de antrenorul Vasile Fă
gaș cu prilejul unui con
curs de selecție a elevi
lor pentru secția de lup
te a Școlii sportive din Pe
troșani. Talentat, serios, 
perseverent la antrena
mente, s-a afirmat repe
de cucerind medalia de 
bronz juniori II la cam
pionatele republicane din 
acest an, categoria 75 kg. 
Acești trei sportivi au 
adus o contribuție deose
bită la cucerirea de că
tre județul Hunedoara a 
locului trei pe țară, îna
intea multor județe cu 
tradiție în practicarea a- 
cestui sport. .

D, CRIȘAN

Vulcan, la fete, și celei de 
la Liceul industrial minier 
din Petrila, la băieți. Me
ciul dintre divizionarele B 
Nitramonia Făgăraș — U- 
tilajul-Știința Petroșani s-a 
încheiat cu scorul de 37— 
18 în favoarea gazdelor.

• POPICE. Arena „Vîs- 
coza" Lupeni a găzduit 
prima întâlnire din cadrul 
campionatului republican 
pe echipe junioare, ou care 
prilej a întrecut formația 
craioveană „Voința" din 
Craiova. Iată rezultatele e- 
chipei „Vîscoza" : Ioana 
Vîlcan 343 pd ; Ioana Stri- 
nu 338 pd; Mariana Tu- 
doran 348 pd ; Margareta 
Szekely 312 pd ; Angela 
Vasile 367 pd și Maria Mi- 
hnic 367 pd. Returul va 
avea loc duminica viitoa
re la Craiova.

Aurel SLABII
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Vizita președintelui
Nieolae Ceausescu în Spania

Sosirea la Madrid
(Urmare din pag. 1)

colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

în această vizită de stat, 
președintele Nieolae 
Ceaușeșcu este însoțit de 
Gheorghe Oprea, prim-vieo- 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Nic.u 
Ceaușeșcu. de alte persoa
ne oficiale.

Ora 12,00 — Ora Madri
dului. Avionul preziden
țial, la bordul căruia că
lătoresc î n a 1 ți i oas
peți români, a- 
terizează pe aeroportul in
ternațional Barajas — Ma
drid, împodobit Sărbăto
rește cu drapelele de stat 
ale celor două țări. în în - 
tîmpinarea oaspeților ro
mâni au venit regele Juan 
Carlos I și regina Sofia, 
președintele guvernului 
spaniol, Adolfo Suarez, 
membri ai guvernului, al-

te personalități politice, ci
vile și militare.

Numeroși cetățeni ăi 
Madridului, care au ținut 
să fie prezeriți pe aeroport 
la sosirea înalților oaspeți 
români, le fac o caldă și 
entuziastă manifestație de 
simpatie.

Președintele Nieolae 
Ceaușescu, regele Juan 
Carlos I, tovarășa Elena 
Ceaușeșcu și regina Sofia 
iau apoi loc pe podiumul 
special amenajat, de unde 
primesc defilarea gărzii de 
onoare.

După încheierea ceremo
niei oficiale de la aeroport, 
președintele Nieolae 
Ceausescu și regele Juan 
Carlos I, tovarășa Elena 
Ceaușeșcu și regina Sofia 
iau loc la bordul unui e- 
licopter special, cu care 
șe îndreaptă spre Palatul 
Aranjuez, reședința rezer
vată înalților oaspeți 
români pe întreaga durată 
a vizitei lor în Spania.

Luni, în prima zi a vi
zitei de stat a președinte
lui Nieolae Ceaușeșcu și a 
tovarășei Elena Ceaușeșcu 
în Spania, a avut loc, la 
Palatul Zarzuela, de lin
gă Madrid — reședința su
veranilor Spaniei — cere
monia conferirii unor înal
te distincții românești și 
spaniole.

Regele 
Carlos I. 
ședintelui 
Ceaușeșcu
tul civil cu colan", 
mai înaltă distincție spa
niolă. Tovarășei Elena 
Ceaușeșcu i-a fost confe
rit Ordinul .Meritul civil 
cu eșarfă".

Suveranul Spaniei și re
gina Sofia felicită căldu
ros pe președintele Româ
niei și pe tovarășa Elena 
Ceaușeșcu cu prilejul con-

feririi înaltelor distincții.
La rîndul său, președin

tele României, Nieolae 
Ceaușeșcu, a înmînăt rege
lui Juan Carlos I Ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I. Re
ginei Sofia i-a fost confe
rit Ordinul „Steaua Repu- 

România"

MERSUL AUTOBUZELOR
valabil de la 28 mai 1979 la 31 mai 1980

S O SI R I

Spaniei. Juan 
a conferit pr.e- 

Nieolae 
Ordinul „Meri- 

cea

încheierea dezbaterilor generale din cadrul 
Conferinței U.N.C.T.A.O.

MANILA 21 (Agerpres). 
— Luni s-au încheiat, la 
Manila, dezbaterile gene
rale din cadrul Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare, 
desfășurate pe parcursul a 
două săptămîni. Ele au 
prilejuit exprimarea punc
telor de vedere ale statelor • 
participante, relevarea op
țiunilor lor în principalele 
probleme înscrise pe or
dinea de zi și, în același 
timp, avansarea unor pro
puneri cu privire la solu
ționarea marilor probleme 
ale economiei mondiale și 
ale relațiilor comerciale 
internaționale;

Discuțiile generale s-au 
constituit într-o veritabilă 
pledoarie pentru accelera-

rea procesului de înfăptui
re a unei noi ordini econo
mice internaționale, baza
tă pe egalitate și echitate, 
care să permită desfășu
rarea unei colaborări eco
nomice largi și neîngrădi
te între toate statele lu
mii, o mai justă împărțire 

resurselor și responsabi-a

Nieolae 
tovarășa 

adresează 
și reginei

biicii Socialiste 
clasa I.

Președintele 
Ceaușeșcu și 
Elena Ceaușeșcu 
regelui Spaniei
Sofia calde felicitări pen
tru înaltele distincții ce 
le-au fost acordate.

Sînt momente solemne, 
care confirmă, chiar din 
prima zi a acestei vizite, 
sentimentele de stimă și 
prietenie dintre cele două 
popoare, aspirațiile lor co
mune de pace, progres și 
prosperitate.

Hațeg — Petroșani 7,51 ; 11,36 ; 17,51 ;
X Deva — Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu 
Bustuchin — Tg. Jiu — Petroșani
Novaci — Petroșani
Orăștie — Hațeg — Petroșani
Deva — Hațeg — Petroșani — Dr. Tr. Severin 
Tg. Jiu — Petroșani —• Hunedoara
Caransebeș — Hațeg —• Petroșani
Sebeș Petroșani
Dr. Tr. Severin — Petroșani —- Deva
X Cîmpeni — Deva — Petroșani
X Deva — Petroșani — Craiova
X Craiova — Petroșani — Deva
Dr. Tr. Severin — Petroșani
Deva — Hațeg — Petroșani
Timișoara — Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu
X Oradea — Deva — Hațeg — Petroșani 
X Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Deva 
Hunedoara — Petroșani — Tg. Jiu 
Tg. Jiu — Băile Săcelu — Petroșani
X Brad — Deva — Petroșani — I.upeni
Timișoara — Hațeg — Petroșani
X Cluj N. — Hațeg — Petroșani

PLECĂRI

lităților economice pe plan 
mondial, astfel îneît să se 
elimine subdezvoltarea și 
discrepanțele dintre state 
și să fie' soluționate, în in
teresul tuturor
marile probleme ale 
greșului și bunăstării 
nerale.

Președlntele Tito 
și-a încheiat 

vizita în U. R. $. S.

națiunilor,
pro- 
ge-

O nouă manevră politică a regimului 
minoritar rasist de la Pretoria în problema 

Namibiei

Lupte puternice 
în Nicaragua

MANAGUA 21 (Ager
pres). — Detașamente ale 
Frontului Sandinist de E- 
liberare Națională din Ni
caragua au angajat dumi
nică lupte puternice îm
potriva trupelor dictatoru
lui Somoza în orașul Jino- 
tega, Situat la 160 kilome
tri nord de Managua, și ia 
Granada .localitate aflată 
la 90 km sud de capitala. Al
te acțiuni ale forțelor șandi- 
niste au fost semnalate la 
sfîrșitul săptămînii trecu
te ia- Leon — unde un 
grup de militari șomozișți 
a căzut într-o ambuscadă 
și a fost anihilat —, la Ma
nagua și în alte . Idealități,

WINDHOEK 21 (Ager
pres). Regimul minoritar 
rasist de la Pretoria a ho
tărî! predarea puterii le
gislative în Namibia — ța
ră pe care o administrează 
ilegal,, contrar rezoluțiilor 

O.N.U. — unei așa-zise ,,A- 
dunări Naționale locale".

Departe de a se înscrie 
în contextul eforturilor po
porului namibian pentru 
respectarea drepturilor sa

le legitime la independen
ță și autodeterminare, o 
asemenea hptărîre vizează 
instituirea unui regim ma- 1 
rionetă la Windhoek, me
nit să perpetueze domina
ția Africii de Sud asupra 
Namibiei. După cum apre
ciază agenția United Press 
Internațional, R.S.A. inten- 
ționează să îndrepte Na
mibia spre . o declarație u*.  
nilaterală a independenței,

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Agenția TASS relatează că 
luni, a părăsit Moscova, 
Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., care s-a 
aflat în Uniunea Sovietică 
într-o vizită de prietenie 
și pentru o scurtă perioa
dă de odihnă, la invitația 
C.C. al P.d.U.S. și Prezi
diului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Aa plecare, el 

Iteonid 
general 

preșe- 
Sovie-

tuliui Suprem al U.R.Ș.S.

a fost condus de 
Brejnev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., 
dintele Prezidiului

Schimb
de prizonieri 
la granița 

chino-

Grecia a respins propunerile de revenire 
în structurile integrate ale N.A.T.O.

ATENA 21 (Agerpres). — 
Grecia a respins propune
rile de revenire în struc
turile integrate ale alian
ței atlantice,. făcute gu
vernului elen de coman
dantul suprem al forțelor 
NATO din Europa, Alexan
dru Haig — a declarat mi
nistrul grec al apărării, E-

vanghelos Averoff-Tositsa.
După cum se știe, Gre

cia s-a retras din struc
turile militare integrate 
ale pactului nord-atlantic 
în iulie 1974, nemaiâccep- 
tînd ca forțele sale arma
te să fie sub altă coman
dă decît cea a guvernului 
național.

vietnameză
Agențiile China Noua și 

.VNA informează că luni 
a avut loc, la un punct si
tuat la granița dintre cele 
două țări, primul schimb 
de prizonieri. Partea chi
neză a eliberat 120 prizo
nieri, iar partea vietname
ză 13. Schimbul respectiv 
s-a efectuat potrivit acor
dului intervenit între dele
gațiile de Cruce Roșie din 
Chiria șl Vietnam.

SOCIETATEA CULTU
RALĂ IN DO- ROMANA 
a organizat la Calcutta o 
adunare dedicată celei de-a 
40-a aniversări a marii 
demonstrații muncitorești 
de la București împotriva 
fascismului și războiului. 
A evocat importanța aces
tui eveniment, largul său 
ecou internațional, Bud- 
dhadev Bhattacharyya, mi
nistrul . informațiilor și a- 
faeerilor culturale din 
statul Bengalul de vest.

4WT
melor de război ale naziș
tilor, care ar urma să intre al 
în vigoare în R.F.G.
sfîrșitul acestui an.

la

„NU, MORȚII NUCLEA
RE !“, „Armele nucleare să 
fie scoase în afara, legii !*,  
„Pentru un cer pașnic dea-

supra planetei noastre 1" — 
sini lozincile sub care a în
ceput marele marș al parti
zanilor păcii din Japonia, 
desfășurat pe distanța Tokio 
•— Hiroșima, care măsoară 
aproximativ 1 000 km,

PARTICIPANT!!
CONGRESUL foștilor 
portați francezi
chau, care s-a 
la Nărbonne,
Franței, s-au 
împotriva

LA
de-
Da-de la 

desfășurat 
în sudul 
pronunțat

; prescrierii cri-

LA ATENA, REUNIU
NEA Comitetului Executiv 
al Federației Internațipna-

Api- 
sub conducerea

V. Harnaj (llomâ- 
președintele Apimon- 
a elaborat ordinea de 
celui de-al XXVlI-lea 

de 
avea

le a Asociațiilor de 
cultură, 
prof.
nia),
diei, 
zi a
Congres internațional 
apicultura, care va 
loc în lună septembrie în 
capitala Greciei.

LA MADRID AU LUAT
SFÎRȘIT lucrările celui

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, sir Republicii, nr. 90,

Petroșani — Hațeg — Timișoara 3,55
Petroșani — Hațeg 5,40; 8,25; 11,55
X Petroșani — Hațeg — Alba Iulia — Cluj N. 4,55 
X Lupeni — Petroșani — Hațeg — Deva — Brad 6,07 
X Deva — Petroșani — Tg. Jiu
X Petroșani — Hațeg — Hunedoara — Deva
— Brad — Oradea
Petroșani — Băile Săcelu — Tg. Jiu
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Timișoara 
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg —■ Hunedoara 
Dr. Turnu Severin — Petroșani — Deva
X Deva — Hunedoara
Petroșani — Hațeg — Caransebeș 
Petroșani — Hațeg — Sebeș
X Craiova — Petroșani — Hunedoara — Deva 
Petroșani — Hațeg — Orăștie
X Petroșani 
Petroșani —- 
Petroșani — 
Petroșani — 
Petroșani. — Hațeg — Deva
X Tg. Jiu — Petroșani —- Hațeg — Deva 
Hunedoara — Hațeg — Peteoșani — Tg. Jiu 
Brad — Deva — Hațeg — Petroșani — Lupeni

X Circulă în regim de cursă rapidă.

8,17

8.45
9.00
9,14
9.45

10,52 .
Petroșani — Craiova. 12,47

12.55
14.55 
13,02
12,25
13.55
14,20 
15,00 
15,30
15,40
17,14
18,03
19,47

— Hațeg — Deva — Cîmpeni
Tg. Jiu — Bustuehin
Novaci
Tg. Jiu — Dr. Turnu Severin

I
I
I
I

I

de-al XXVII 1-lea congres 
Partidului Socialist 

Muncitoresc Spaniol 
(PSMS), formațiune politică ■ 
care după numărul de de
putat: ocupă locul doi în 
Parlament. întrucît Felipe 
Gonzalez, secretar general 
al PSMS. a anunțat în 
cadrul congresului, că a 
hotărît să nu mai candide
ze la această funcție, a 
fost desemnată o comisie 
executivă provizorie, care 
va asigura conducerea par
tidului în următoarele șa
se luni, pînă cînd un con
gres extraordinar va ale-' 
ge noul comitet central și 
va elabora linia politică 
a partidului. ;

I

m«o
FILME

Aurel

spaniole 
Iglesias.

și răs-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dueliștii ; Re
publica : Toți sau nici- 
unul ; Unirea ; Cobra.

PETRILA t între 
glinzi paralele.

LONE A : Masca 
apă.

VULCAN : Sonată 
malul lacului.

LUPENI — Cultural: 
La noi era liniște ; 
Muncitoresc : O scrisoa
re pierdută, seriile I-II.

URICANl : Mașina de 
întinerit.

o-

de

pe

Populară Ungară 
— Oamenii regiu- 

„ nii Baranya.
17.55 Medalion 

-Ciupe.
18,15 Cîntiece 

cu Julio
18.30 întrebări 

punsuri.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 „Răspundere 

lectivă,. competen-
- ță“.

19.55 Seară de teatru. : 
„Autobiografie" de 
Horia Lovinescu.

21.30 Melodii în pre
mieră eu orches
tra de muzică u- 
șoară a Radiotele- 
viziunii. ’

21,45. Telejurnal.
RADIO

co-

I«

I
13,00 De ,1a 1 la 3.

TV. 15,00 Clubul curioșilor.
16,00 Radiojurnal. 16,20

9,00 Țeleșeoală. Coordonate economice.
10,00 Roman—foileton : . 16,40 Muzică : ușoară.

Poldark. 17,00 Buletin de știri.
10,55 Festivalul națio 17,05 Te apăr și te chit,

nal „Cîntarea patria mea. 17,30 Poe
României". mele eterne ale muzicii;

11,15 în alb și negru : 18,00 Orele serii. 20,15
Twister. România — peisaj in

12.05 Muzică ușoară dustrial contemporan.
12 20 Telex. 20.30 Memoria pămîn-
17,00 Telex. tului românesc. 21,00
17,05 Teleșcoalâ: B u 1 e t i n de știri.
17,25 Curs io limbă' en 21,05 Cadențe so

gleză. nore. 22,00 Ozi într-0-
17,45 Din țările socia orăt 23 00—5,00 Non stop

liste. Republica muzical nocturn.

Mica publicitate
VINO casă, două came- 

bucătărie, baie și mo- 
stil sufragerie. Petro- 
lîngă abator, peste 
Cîrjei 30, Kosztin.

re, 
bilă 
șani, 
pod, 
(383)

VÎND casă, două aparta
mente,. cu grădină, strada 
16 Februarie . nr. 6, Petro
șani. (387).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Albes- 
cu loan, eliberată de l.M.

Vulcan. Se declară nulă. 
(384)

PIERDUT carnet student 
pe numele Begu loan, eli
berat de l.M. Petroșani. Se 
declară nul. (386)

PIERDUT în ziua de 18 
mai 1979, în Vulcan, port- 
moneti cu diverse acte, pe 
numele Albescu loan. A- 
dresați-vă strada Republi
cii 74, Vulcan. Găsitorului 
recompensă. (385)

teletoane 4 16 62 (secretaria!), 4 21 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, tir 67,


