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Zn intimpinarea celei du-a 35-a 

aniversări a eliberării patrie[ 

</e sub dominația fascistă

Temelia depășirii producției fizice tte cărbune
CREȘTEREA 

PRODUCTIVITĂȚII
faptul că accentul princi
pal a fost pus și la I.M. 
Vulcan, pe organizarea sit-

Creș,tarea neîntreruptă 
a producției fizice de căr
bune in lunile acestui an 
la I.M. Vulcan este ne
mijlocit legată de sporurile 
obținută l-a indicatorul 
productivitatea muncii. 
Față de luna ianuarie, ni
velul atins. în apri
lie- . la acest indi
cator, pe întreaga mină, a 
fost superior cu 140 
kg/post, respectiv cu pes
te 7 la sută. Un ritm lu
nar și mai accelerat s-a 
înregistrat în aprilie și 
mai, depășirea producției 
de cărbune fiind — pînă 
ieri — de 3000 de tone.

Vorbind despre căile de 
creștere a productivității 
muncii, trebuie relevat 

perioară, a muncii, întări
rea ordinii și disciplinei. 
Mari rezerve de creștere a 
productivității muncii au 
fost valorificate prin res
pectarea tehnologiilor de 
lucru, a instrucțiunilor 
concrete prin care să fie 
eliminate stagnările, redu
se surpările în abatajele 
sectoarelor I și V, lichi
darea cărora necesita un' 
mare volum de muncă, de 
posturi suplimentare. E- 
liminarea absențelor cons
tituie, de asemenea, do
meniul în care s-a perse
verat. dar in care acțiuni
le inițiate de organizațiile

MUNCII
de partid, de cele de tine
ret și de sindicat, nu s-au 
epuizat total avînd în ve
dere numărul încă mare 
al absențelor care grevea
ză asupra procesului pro
ductiv. Aceasta conduce 
deseori la situația ca pos
turi de bază din schimbu
rile brigăzilor’" să fie des
completate, ca în locul u- 
nor . mineri ai formației 
să fie plasați munci
tori aflați doar tem
porar în componența

Ing. Ion VI.ȘAN, 
șeful compartimentului 

organizare — retribuire al 
I.M. Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

LA CINCI
ÎNTREPRINDERI 

MINIERE:

18 000 TONE 
CĂRBUNE PESTE 
PLAN IN LUNA MAI

. Colectivele He oa
meni ai muncii de la 
minele Lupeni, Vulcan, 
Lonea, Petrila și Paro- 
șeni, puternic mobiliza
te de hotărîrea Comite
tului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la aniversarea a 
35 de ani de la elibera
rea patriei de sub do
minația fascistă și sar
cinile reieșite din cu- 
vîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru 
din 17—18 mai au ex
tras de la începutul lu
nii o producție supli
mentară de peste 18 000 
tone de cărbune.

• Cu cele mai bune 
realizări se prezintă 
mina Lupeni, al cărui 
plus depășește 10 000 
tone de cărbune numai 
în luna mai.

• Constante în reali
zări, minele Vulcan Și 
Lonea au extras peste 
prevederile la zi 3047,; 
respectiv, 1734 tone de 
cărbune.

Vlăstarele cartierului. Foto : I. LEONARD

50 de ani de la luptele revoluționare 

ale minerilor din Lupeni

file din istoria mișcării 
muncitorești din Valea Jiului

La începutul . veacului al 
XX-lea, producția de cărbu
ne din Valea Jiului a spo
rit în aceeași proporție cu 
munca miilor de mineri care 
s-au înmulțit paralel cu 
,.marile guri" săpate în a- 
dîncimea straturilor. Din a- 
proximativ 7065 . de locuitori 
ai Petroșaniului în 1903, nu
mărul lor a sporit în cîțiva 
ani la 12 902. Casele, în pro
porție de 91 la sută erau 
proprietatea societăților, res
tul aparțineau unor negustori. 
Muncitorii aveau doar provi
zoratul coloniilor din care 
puteaU.fi îndepărtați în orice 
moment. Existau multi in
valizi. bătrîni, văduve și or
fani ai celor zdrobiți de ex
ploziile din galerii. Pe acest 
funda! s-a produs greva din 
iunie 1906. Societățile ău 
răspuns negativ la memoriul 
minerilor, așa incit greva a 
izbucnit intii la Petroșani, 
apoi în celelalte localități 
din Valea Jiului.

Deși a venit armate care a 
deschis foc, greva a conti
nuat pină cînd societățile au 
fost nevoite să cedeze, apro- 
bînd „un spor de salariu de 
20 la sută și drepturile So
ciale’1; de asemenea, și-au 
luat angajamentul să achite 
impozitele muncitorilor. A- 
ceaștă grevă, ca și cea din 
1907, a demonstrat minerilor

din Valea Jiului și perspec
tiva organizării lor.

In anul 1910 s-a constituit
,.un secretariat provizoriu 
al minerilor", care avea com
petență ia problemele orga
nizatorice. Activitatea pe 
care a desfășurat-o a fost 
deosebit de grea. intrucît 
autoritățile „procedau ile- 
gal“, iar „magnații minelor", 
prevâlindu-se de . existența 
crizei industriale, au putut 
lua multe măsuri antimunci- 
torești. Nivelul tehnic al mi
nelor era scăzut, fapt . evi
dențiat de statisticile de e- 
pocă.

La începutul anului 1916, 
nemulțumirile minerilor s-au 
adîncit. îneît la 28 mai, la 
Lupeni ș-a declanșat o gre
vă care a cuprins apoi Și ce- 
lc'nlte localități din Valea 
Jiului. S-a constituit un „Co
mitet de grevă11 compus din 
muncitori de diferite națio
nalități. exprimînd solidari
tatea de clasă- împotriva ex
ploatatorilor. războiului etc. 
Intervenția armatei a dus 
la reprimarea grevei în vara 
aceluiași an. La procesele 
care alt avut loc, 7 muncitori 
au fost condamnați lamoar-

I’rof. Dumitru PELIGRAD 
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Petru Ailincăi — nume de șef de brigadă recunoscut la I.M. Vulcan. In 
sectorul II al minei din care face parte, brigada ocupă locul de frunte în între
cere. In patru luni1 de Ia începutul anu lui, brigada a extras peste prevederi 
1276 tone de cărbune. Foto: Gh. OLTEANU

Ieri, la Librăria nr. 43 
din orașul Lupeni, s-a 
deschis o expoziție. de 
carte pentru copii. Expo
ziția este dedicată apro
piatei sărbători a Zilei 
internaționale a copilului 
și va fi deschisă pînă în 
ziua de 2 iunie a.c. (V.S.)

42763 este numărul' te
lefonului disceperatului 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Petro
șani la care populația 
poate solicita mașina des

tinată special pentru 
transportul de la domici
liu la atelierele de repa
rații și de la acestea la 
locuințe, a televizoarelor 
și a altor aparate de uz 
casnic. (T.V.)
♦------------- -

Pentru copiii din gră
dinițe și clasa I din Pe
troșani este organizată 
astăzi (ora 16, sala tea
trului) o manifestare 
cultural-educativă. Șoimii 
patriei și pionierii evi- 
dențiați în . cadrul actua
lei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" vor susține un spec
tacol de muzică și poe

zie. Actorii Teatrului 
de stat din Petroșani vor 
prezenta o reprezentație 
cu „Pupăza din tei".

Pentru lunile iulie, au
gust și septembrie, O.J.T. 
Petroșani organizează in
teresante excursii. „Turul 
R.S.R." cu o durată de 11 
zile (cu autocar sau mi
crobuz) cuprinde Trans- 
făgărășanul, litoralul Mă
rii Negre, o plimbare în 
deltă ș.a. (C.D.)

Calitatea restaurantului
se recomandă prin solicitudine, 
nu prin anunțul de la intrare

Vineri, 25 mai a.c. am 
întreprins un raid în res
taurantele de categoria I 
din orașele Petrila, Petro
șani, Lupeni. Am urmărit 
diversificarea meniurilor .și 
calitatea servirii.

Intrăm in restaurantul 
„Transilvania" din Petrila 
la ora prînzului. Intim, cu
rat, mesele frumos aranja
te, scaune tapisate. De la 
bun început îți dai ușor 
seama de spiritul gospo
dăresc, comercial al per
sonalului unității. Mediul 
ambiant, plăcut te îndeam
nă să gușii; dlh bogăția de 
preparate; culinare înscri

se pe lista de meniuri. Zil
nic, aici găsești 3—4 feluri 
de ciorbă ; apoi ciolan cu 
usturoi, friptură de pasă
re, de porc, șnițel etc. sînt 
mîncăruri gustoase, bine 
preparate de bucătăreasa 
Irina Nagy. Nelipsite sînt, 
de asemenea, specialitatea 
casei „pui cu ciuperci", a 
bucătarului „șnițel papri- 
cat cu smîntînă". Ospăta
rul Ionel Tunariu răspun
de cu promptitudine la 
solicitările clienților. Ceea 
oe merită menționat este 
faptul că în cursul săptă- 
mînii între orele 17—22 
își desfășoară activitatea o 

formație muzicală cu un 
bogat repertoriu. Ne inte
resam, firesc, de diversifi
carea meniurilor și reali
zarea sarcinilor de plan la 
responsabilul unității Va
leria Marcau : „In perina.-* 
nență noi servim men iu - 
pensiune la prețul, de 9 
lei. Pentru a avea o ga
mă cît mai variată de 
mîncăruri, ne-am făcut și 
un plan antemeniu unde 
sînt prevăzute pentru o 
perioadă de 10 zile toate 
preparatele culinare ce

; C. GRAURE

(Cont. în pag. a 2-a)
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.Primăvara activitatea 
silvică are ca obiectiv 
principal campania de îm
păduriri, acțiune 
însemnătate din 
vedere economic 
gle. In acest an, 

de mare 
punct de 
și ecolo- 
lucrătorii 

Ocolului silvic Lupeni au 
încheiat înainte de termen 
campania de împăduriri, 
efectuînd plantări pe o 
suprafață de 186 hectare 
și completări pe 36 hecta
re. La Straja, Dealu Babii, 
Valea Arsă și Gîrbovu au 
fost plantate specii valo- 

rășinoase și mo- 
prin 
vâ

ri di cată, 
a se obține o efi- 
eeonomîeă de an- 
cîtmai ridicată, 
au fo.șt intercalate 

•ari naturale de

roașe de 
Ud, caracterizate 
creștere rapidă și 
loare economică 
Pentru 
eiență 
șamblu 
acestea 
io regenei 
fag. paltin, frasin care pre
zintă o valoare deosebită 
prin calitățile furnirului.

Efectuarea lucrărilor la 
timpul optim, atenția deo
sebită acordată calității 
plantărilor au făcut ea 
pierderile normale sâ fie 
reduse la mai puțin de 10 la 
sută, evidențiindu-se eu 
acest prilej brigadierii 
loan Scorei și Lazăr Mi-, 
hăiasă, pădurarii Gheorghe 
Boroi, Petre Cărpineanu I, 
Gheorghe Dușa.

In general, întreaga ac
tivitate a- Ocolului nostru 
silvic se. desfășoară în con
formitate eu prevederile 
Programului național de 
dezvoltare și conservare a 
fondului forestier pînă în 
anul 2010, urmărindu-se 
crearea unor arborele 
multifuncționale care să 
asigure cantități sporite de 
masă lemnoasă, protecția 
mediului, echilibrul hidro
logie, climatul favorabil

File din istoria
mișcării muncitorești

(Urmare din pag. 1)

te, iar mulți alții au fost 
trimiși la închisoare sau pe 
front. La 13 măi 1917, do
cumentele

zi*
atestă o grevă 

„de o zi", precedată de o 
serie de frământări sociale, 
iar la sfîrșitul anului 1917 
fi începutul celui următor 
în Valea Jiului s-au desfă
șurat ..greve parțiale11, de 
scurtă durată, la care au 
participat și soțiile muncito
rilor mineri, intre 14 —21 
ianuarie- 1918 a avut loc o 
grevă generală îndreptată 
împotriva războiului, Ia ni
velul centrelor muncitorești 
din agonica monarhie bice
fală. Minerii Văii Jiului s-au 
alăturat acestei mișcări de 
amploare, demonstrînd pen
tru vot universal, pentru în
cheierea unei păci drepte 
etc. Lă scurt timp au fost 
recunoscute de către autori
tățile austro-ungare statute
le sindicatelor miniere.

aplicare prin activitatea 
membrilor' săî se pot enu
mera : mecanizarea des
cărcării vagoanelor cu lemn 
în depozitul din gară, cu 
creșterea de cinci ori 

, productivității muncii 
cazul operației, respectiv 
proiectarea introducerii 
mecanizării în stratul 15, 
extinderea folosirii com
plexului din stratul 18 în 
două panouri adiacente, 
fără evacuare și reintro
ducerea intermediară, cu e- 
fecte evidente asupra po
sibilității de reducere a 
posturilor prestate pentru 
activități auxiliare. Preo
cupările comisiei sînt și 
în continuare orientate 
spre promovarea progresu
lui tehnic în subteran prin 
studii de mecanizare com
plexă in frontale, pentru 
suprapunerea activității de 
exploatare cu rambleiere a 
unor abataje cameră, sau 
extinderea tăierii mecanice 
în frontale etc.

Din punct de vedere o- 
biectiv, prin structura stra
ielor, mecanizarea comple
xă la Vulcan nu se situea
ză încă la nivelul altor în
treprinderi miniere din Va
lea Jiului. Perfecționarea 
și modernizarea tehnologi- 
ilor a stat, totuși, la teme
lia creșterii productivității 
muneii. Astfel, in condiți
ile în care în abatajele 
susținute cu „tavane de re
zistență" s-au obținut pro
ductivități ale muncii su
perioare cil circa 17 la sută 
față de tehnologia clasică, 
prin această tehnologie am
extras în trimestrul I a.c. 
aproape 25 la sută din pro
ducția totală a minei, față 
de sub 20 la sută în anul 
precedent. Prin utilizarea

căm privirile prin sală. Se 
observă mese deranjate, 
fără pahare, sau acolo un
de erau, nu erau deeît unul 
sau două. Scaunele cu ta
piseria murdară, ruptă 
chiar; .Solicităm de la res
ponsabila unității, Ana 
Szabo, condica de suges
tii, în care se făceau mul
te referiri cu privire la 
calitatea servirii, atitudi
nea neeorespunzătoare a 
unor ospătari, servire pre
ferențială.

Raidul nostru a scos In 
evidență existența atît a 
unei game variate și di
versificate de preparate 
culinare, Cit și a unor a- 
bateri de la' normele co
merțului socialist. Condu
cerile întreprinderilor co
merciale vizate vor trebui 
să ia măsuri corespunză
toare pentru ca restauran
tele de categoria I să fie 
mai primitoare, iar calita
tea servirii să fie pe mă
sura exigențelor consuma
torilor.

„Pentru totdeauna — su
blinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — du rămas 
înscrise în istoria patriei 
luptele minerilor Văii Jiu
lui din anul 1918, cind au 
preluat la Petroșani contro
lul puterii cu ajutorul găr
zilor înarmate, trecînd la în
făptuirea unor prefaceri re
voluționare. Din obiectivele 
pe care și le propunea, Consi
liul muncitoresc, creat atunci, 
dădea glas năzuinței mine
rilor și maselor muncitoare 
din această parte a țării de 
desăvlrșire a unității națio
nale a României in cadrul 
unei republici democratice. 
Minerii din Valea Jiului au 
contribuit la înfăptuirea sta
tului național român-unitar". 
Acțiunile revendicative ale 
muncitorilor mineri au con
tinuat, în toamna anului 
1918, apoi în septembrie — 
noiembrie 1919, cind docu
mentele consemnează acțiuni 
greviste la Petroșani, Vul
can, Lupeni. în martie 1920 
nemulțumirile sociale și poli
tice ale minerilor din Valea 
Jiului s-au exprimat deschis 
prin greVa declanșată la 23 
martie 1920 la Petroșani și 
extinsa și în Lonea, Petri- 

dezvoltării faunei și flo
rei, posibilități: de agre
ment. Am menționat în 
acest sens faptul că în ul
timii ani s-a ajuns la e-j 
xecutarea doar de lucrări 
curente, prin eliminarea 
completă a decalajului fa
ță de exploatarea forestie
ră, fapt ce influențează 
favorabil evoluția planta
țiilor și evită degradarea

Conservarea și dezvoltarea 
fondului silvic 

acțiune de interes economic
- * ■ 

și social major
pe versanti. De 
din pepinierele 
solar iul

anual peste 
puieți pentru

care

solului de 
asemenea, 
proprii și 
furnizează 
400000 de 
repicat, asigurăm întrea
ga cantitate de material 
săditor necesar, urmărind, 
pe lângă reducerea chel
tuielilor, și păstrarea fon
dului genetic local, bine 
adaptat climatului regiu
nii.

O modalitate eficientă 
de conservare și dezvoltare 
a fondului silvic o repre
zintă aplicarea unor meto
de moderne, de exploatare 
forestieră. în perimetrul 
Ocolului silvic Lupeni, de 
exemplu, peste 40 la sută 
din lucrările de exploatare 
forestieră se realizează 
prin metoda „codrului gră- 

. dinărit". Aplicată în ba
zinele de interes hidrogra
fic, cum sînt în cazul deț

Ia, Aninoasa, Vulcan. Peste 
trei zile au intrat în grevă 
și muncitorii ceferiști din 
Valea Jiului, așa incit la 
greva (generala) în Valea 
Jiului, au participat circa 
9 000 de muncitori. „In re
giunile miniere — . se arăta 
intr-un- raport a Uniunii 
minerilor — ea (greva) a 
avut o reușită deplină. Nici 
un braț nu s-a mișcat, nici 
un miner n-a mai coborît 
in adîlic, in multe localități 
nici n-au ieșit de prin case, 
întreaga viață stagnase..." 
A urmat represiunea, s-au 6- 
perat arestări, iar conducă
torii muncitorilor au fost 
deferiți curții marțiale.

Cu prilejul grevei • gene
rale din Valea Jiului mine
rii și-au demonstrat voința, 
puterea de luptă împotriva 
exploatării, timpul organi
zărilor- superioare, după cre
area Partidului Comunist 
Român, fiind apropiat.
A\V.'.\\SV.\VCA>AVAV.\VWA’.VZ.W.,AW.\W/A>.VA\'>W>WAV.W.VV.,.W/.V.W.V,V.VAWAVA’

Calitatea restaurantului
(Urmare din pag. 1)

trebuie gătite. Altfel spus, 
.meniul de astăzi îl mai 
avem peste 10 zile. De la 
începutul lunii, planul u- 
nității l-am depășit cu 
40 000 lei".

Restaurantul „Cina", Lu
peni. Mobilierul modern, 
geamurile mari, luminoase 
.și draperiile dau localului 
o notă de sobrietate și e- 
leganță. Șefa de unitate, 
Maria Popa, ne pune la 
dispoziție planul-meniu. Ne 
atrage atenția în mod deo
sebit specialitatea bucăta
rului „Plăcinta minerului", 
pe care o întîlnim numai 
la acest local. Ospătarele'E- 
lena Stanciu și Sabina Kiss 
își fac datoria în mod po
liticos. Despre acest local 
echipa de control munci
toresc condusă de Marin 
Doroftei a făcut aprecieri 
pozitive în registrul unic 
de control cu privire la a- 

■ provizionarea localului, ca- 

față Valea de Pești și Bra_ 
ia, dar prezentînd reale 
avantaje și în perimetre
le din jurul centrelor ur
bane, această metodă cons
tă în tăierea selectivă 
doar a arborilor de diame- 
tre' mari, restul arborilor 
continuînd să se dezvolte 
normal. In acest fel se a- 
sigură continuitatea pă-f 
durii, care își poate exer-, 

cita’ permanent funcțiile 
de protecție a solului, hi
drologică, de climatizare 
etc.

In raza Ocolului silvic 
Lupeni aflînclu-se o serie 
de importante centre in
dustriale, asigurarea con
tinuității pădurii printr-un 
regim rațional de plantări 
și de întrețineri are o im
portanță și semnificație 
deosebită și din punct de 
vedere social, datorită ca
pacității pădurii de a con
tribui la purificarea ae
rului, la prevenirea inun
dațiilor sau a degradării 
solului, la asigurarea con
dițiilor de agrement pen
tru oamenii muncii. Din 
acest punct de vedere, ac
tivitatea. silvică este com
pletată de plantările care 
se -realizează în perimetre- 

Verticale.

Foto : O. GHEORGHE

neocupate.
meniu
temă

ne
că

litafea servirii. Ca și în a- 
nii precedenți, acest local 
agreabil se bucură de a- 
precierile consumatorilor.

La Petroșani, cind tre
ceam pragul restaurantului 
„Minerul", cel mai repre
zentativ local de categoria I 
din municipiu, cu un bun 
vad comercial, era ora 
prînzului. Cîteva meșe mai 
erau 
Lista 
pune 
aici, se servesc zilnic cîte 
4—5 feluri de ciorbe și tot 
atîtea supe. Specialitățile 
sînt, de asemenea, de ne
lipsit. Am întîlnit, e ade
vărat, o gamă variată și 
bogată de mincăruri. Ceea 
ce nu am întîlnit însă a 
fost buna servire ; necores
punzător era și aspectul 
fețelor de 'masă, al scatv- 
nelor etc. Aceasta fiind 
situația de fapt, am stat de 
vorbă cu -responsabilul u- 
nității, Vin.lilă Borhină, 
care ne mărturisea : „Cert 

le orașelor, și care au, de 
asemenea, multiple func
ționalități în ceea ce pri
vește protejarea mediului 
ambiant, în realizarea u- 
nor efecte ornamentale de
osebite.

Pădurea înscriindu-șe ca 
un element important al 
mediului ambiant, conser
varea și valorificarea . ei 
impun, o responsabilitate 
deosebită din partea lucră
torilor silviei în efectuarea 
optimă a plantărilor și 
întreținerilor, din partea 
tuturor oamenilor muncii 
care pot contribui la . păs
trarea în cele mai bune 
corrdițiuni a acestei impor
tante avuții naționale și 
care sînt principalii bene
ficiari ai efectelor favora
bile pe care arborii le au 
asupra climatului.

Ing. Adrian TATULICI, 
șeful Ocolului silvic 

Lupeni

Creșterea
(Urmare din pag. 1)

productive, 
realizarea 

de prezență 
stabilizarea 

legată și

brigăzii, fapt ce are urmări 
negative âSupra producti
vității muncii la nivelul 
fiecărui Schimb. Spre a- 

. ceasta direcție trebuie să 
se concentreze și in . con
tinuare eforturile colecti
vului nostru, ținînd seama 
că analizele comitetului oa
menilor muncii au eviden
țiat că cele mai multe ab
sențe provin de la abata
je și pregătiri, de. la fron
turile direct 
De .altfel, de 
coeficientului

.precum și de 
personalului est;
posibilitatea creșterii pos
turilor în abataje, în pa
ralel cu respectarea stric
tă a normativelor pentru 
personalul de servire —
Una din marile acțiuni ale 
conducerii colective a 
I.M. Vulcan 'întreprinse în 
scopul sporirii productivi
tății muncii. Intre măsu
rile organizatorice care vi
zează același scop este și 
îmbunătățirea asistenței 
tehnice pe schimburi, pro-_ 
lilemă rezolvată prin pla
sarea inginerilor, tehnicie- 
rilor și maiștrilor electro
mecanici astfel incit fieca
re schimb, în fiecare sec
tor, să dispună de cadre 
tehnice în măsură să ac
ționeze operativ pentru în
lăturarea unor 
neajunsuri și. 
dă direct de 
sarcinilor de plan.

țin rol însemnat m spo- 
rirea productivității îl are 
comisia pentru* 1 productivi
tatea muncii și organiza
rea științifică. a producției 
și a muncii pe mină. Din
tre cele mai recente stu
dii elaborate sau puse in 

eventuale
să răspun-

realizărea

este că, cu toate străda
niile depuse de noi, ser
virea nu este pe măsură, 
exigențelor. Conducerea 
întreprinderii ar trebui să 
țină cont de acest lucru și 
să ia măsuri corespunză
toare pentru a dirija că
tre „Minerul" pe cei mai 
pregătiți ospătari. In ceea 
ce privește aspectul loca
lului, pot spune că am luat 
deja măsurile necesare 
pentru a-1 mocheta ; vom 
înlocui, de asemenea, atît 
vesela, eît și fețele de me
se. Cred că în scurt timp 
„Minerul" va arăta altfel, 
adică pe măsura exigen
țelor".

Ne propunem sâ vizităm 
și restaurantul „Farîngul" 
din cartierul Aeroport. De 
cum intrăm pe ușă, ne a- 
trage atenția afișul „Local, 
categoria I". E ora 15,50. 
Cîteva mese ocupate. Ne 
așezăm. Timp de douăzeci 
de minute așteptăm să vi
nă un ospătar ; ne ărun-

Costești 1979

Săptămînă spartului și turismului
Această săptămînă de

butează eu noi activități 
în cadrul „Lunii educa
ției politice și culturii so
cialiste pentru tineret — 
Costești 1979". De data 
aceasta, în toate locali
tățile Văii Jiului vor fi 
organizate acțiuni sporti-' 
ve și turistice, Ia care 
Vor participa, tineri din 
întreprinderile și institu
țiile municipiului. In ca
drul activităților sportive, 
vor avea loc două im
portante competiții, la 
handbal și volei, atît pen
tru fete cit și pentru bă
ieți, dotate cu trofeul 
„Cupa Costești 1979". E- 
chipele câștigătoare vor 
participa la faza finală, 

productivității muncii

a
în

care va avea loc la Cos
tești în 10 iunie.

Și activităților turisti
ce li s-a rezervat un Ioc 
important în această săp
tămînă. Tinerii din Va
lea Jiului,s cu sprijinul fi
lialei B.T.T., vor pleca 
în diferite excursii în ju
deț și în țară. Cu acest 
prilej ei vor cunoaște 
noile realizări ale: popo
rului nostru, vor vizita 
locuri istorice și monu
mente de artă, vor admi
ra frumusețile patriei.

Organizațiile U.T.C. au 
preconizat pentru aceas
tă săptămînă o serie de 
drumeții în împrejurimi
le Văii Jiului. (Val. Con- 
drăș)

combinelor de tăiere în 
abataje dotate cu tavan de 
rezistență, productivitatea 
muncii a crescut, de ase
menea, cu peste o tonă 
post față de tehnologia 
pușeare. :

Rolul cel mai mare 
creșterii în perspectivă 
productivității muncii

pe 
cu

al 
a 

re
vine introducerii complexe
lor mecanizate. Unul din 
panourile din stratul 18 
se află deja in echipare cu 
complex mecanizat de ma
re randament, intrarea sa 
în funcțiune fiind progra
mată pentru prima jumă
tate a lunii iunie. In se
mestrul II, acest proces se 
accelerează, urmînd să in
troducem alte două com
plexe noi. Tot în a doua 
jumătate a anuluf, pentru 
stratul 3 vom fi dotați cu 
un complex pentru a-1 ex
perimenta în condițiile me
todei ele exploatare cu sub
minare. Fiecare nouă mă
sură tehnico-organizatorieă 
pusă în aplicare la I.M, 
Vulcan urmează să condu
că la creșterea productivi
tății muncii și a producției 
fizice de cărbune.

Notă.
i.

mai
clinii!

ultimul
de

rase 
a-și 

zona

I
ila o invazie

de diferite 
nu prididesc 
de cap în

Asistăm în 
timp 
cîini 
care 
face
centrală a Petroșaniului.

Nevinovății _. patru
pezi (vînovați sînt stă— 
pinii lor, dacă or mai 
fi avînd) se manifestă 
ziua și, măi cu seamă, 
noaptea, în 
„concerte" 
Rămași 
gheați, cum
scăpați din lesă — fapt 
ce constituie o flagran- 

a legilor 
elinii se

adevărate
de... lătrat, 
nesuprave- 
s-ar zice,

Vasile Roai- 
stadionului, 
cine mai

s

tă încălcare 
în vigoare 
dezlănțuie.

Pe strada
tă, zona

| Hermes și,
i știe pe unde, liniștea 

publică este „inundată"
; de lătratul cîinilor.
: Și, ca aceștia să nu
: latre la stele sail ia lu- 
i nă, caii (oare căror 
i „gospodari" or fi apar- 
: ținînd ?), pasc în voie 
i iarba pe zonele verzi.
: Vorba aia... să fie me- 
i niul complet.
i întrebăm: chiar nu 
■ se poate lua nici o rnă- 
: sură ?

Corvin ALEXE
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Sport • Sport • Sport • Sport • Sport • Sport • Sport
JIUL—CHIMIA RM. VÎLCEA 2-1 (0-0)

Victorie cu gust amar...
Am asistat, dumi

nică, la partida a- 
micală de fotbal dintre 
divizionarele A Jiul și
Chimia Rm. Vîlcea, un
spectacol penibil în ce
privește prestația gazde
lor, aflate înaintea u- 
nor confruntări dificile, 
care vor decide soarta e- 
chipei. Din păcate, jucăto
rii Jiului, în special titula
rii, au evoluat mediocru, 
atrăgîndu-și pe bună drep
tate dezaprobarea puțini
lor spectatori din tribune. 
Supărați pe... suporteri, u- 
nii dintre ei, în loc să se 
■mobilizeze pentru a de- 

f păși adversarul în dreapta 
luptă a fair play-ului, au 
trecut la injurii la adresa 
tribunelor, printre cei ca
re au provocat schimbul 
de cuvinte dure s-au aliat 
Ciupitu, căpitanul echipei, 
și Sălăgean, cel care abia 
a ispășit o pedeapsă pen
tru atitudine ireverențioa
să în teren. Și acestea toa
te s-au petrecut sub ochii 
antrenorilor, a unor mem
bri de marcă ai conducerii 
clubului, fără să se inter
vină, dimpotrivă...

Vîlcenii, deși într-o si
tuație disperată în ..clasa
ment, au privit cu mai 
multă seriozitate partida, 
chiar dacă în unsprăzecele 
lor au evoluat și eîțiva ti
neri debutanți. Astfel, du
pă ce Cincă a șutat în 
transversală, la începutul 
reprizei secunde (min. 49), 
Laurențiu Coca (Coca II) 
a profitat de o greșeală a 
apărării Jiului, juniorul 
chimist l-a învins pe Ca- 
vai, după ce recuperase 
un balon in careul advers. 
Cu tot arbitrajul părtini
tor al brigăzii I. Danciu, 
D. Coarna și I. Silvestru 
(în special ultimul a fa- 
nionat aiurea), oaspeții au 
păstrat multă vreme su
perioritatea. fiindcă Vergu, 
Stan Gabriel și Cornel Ni- 
colae au. combinat mai 
simplu in atac, dar efici
ent, au exploatat galele 
în lanț ale adversarilor. 
Introducerea în teren a u- 
nor tineri a retrezit .ambi
țiile Jiului. Dacă Pocșan 
lasă să se întrevadă un

bun fundaș central, alături 
de Ciupitu a avut inter
venții bune, un alt jucător 
cu buletin de Petroșani a 
contribuit la răsturnarea 
scorului. „îndrăzneala" an
trenorilor Jiului a fost ins
pirată, deși trebuia hotă- 
rîtă chiar din startul par
tidei de verificare. La 1—1, 
nu fără morală pentru noi, 
tînărul tehnician al for
mației oltene, Pigulea, se 
întreba cine este acest Bo- 
loș, cel care a creat o fa
ză de toată frumusețea în 
min. 65, l-a deschis bine 
pe Cassaî, care l-a driblat 
apoi și pe Boșca, restabi
lind echilibrul. Spre final, 
cînd deja redevenise re
zervă un alt tînăr talen
tat,. fundașul Adam, -Jiul 
a tranșat victoria de par
tea sa, tot datorită perti
nentelor atacuri pe aripa 
lui Boloș. După două ba
re, „semnate" de Iancu, 
în min. 90, la o lovitură 
de corner, Rusii îl deschi
de pe același înaintaș, ca
re lovește plasat balonul 
eu capul. Ciupitu îl pre
lungește în plasă, reabili- 
tîndu-se parțial pentru ie
șirile nesportive din prima 
repriză.

Deșt soldată cu victorie, 
partida de duminică ne 
provoacă un gust amar și 
mai ales îngrijorare. Băie
ții noștri în loc să lupte 
eu toate forțele pentru un 
rezultat cit mai bun, să 
realizeze scheme tactice 
noi, să; încerce soluții care 
să se confirme în confrun
tări oficiale, au practicat 
un fotbal anost, fără ori
zont, ba chiar s-au dat 
„în spectacol". încă o da
tă păcat, deși gîndurile ne 
sînt înseninate de no.pl vai 
care are ambiția de a de
monstra că fotbalul —- 
„plinea" duminicilor noas
tre, poate prilejui satisfac
ții si suporterilor din Va
le. ' : ‘ i

Ion VULPE

P.S. Și ne mai mirăm de 
ce ne infringe F.C.M. Ga
lați în Cupă, de ce o altă 
divizionară B, „U" Cluj- 
Napoea (cu Floreseu din 
Lupeni în formă) adminis
trează Jiului 6 goluri...

Fotbal, divizia O B Fotbal, divizia C
Doar o repriză de fotbal

ȘTIINȚA — I.C.R.A.L. 
TIMIȘOARA 3—0 (0—0). 
DUpă două jocuri susținu
te consecutiv în deplasa
re, soldate cu tot atîtea în- 
frîngeri, studenții s-au 
întîlnit duminică cu supor
terii lor pe terenul rega- 
zonat de pe dealul Institu
tului. De această dată ei 
au avut ca parteneră de 
întrecere pe una din echi
pele din subsolul clasa
mentului — I.C.R.A.L. Ti
mișoara.

In primele 45 minute de 
joc, elevii profesorului 
Gh. Irimie au fost de ne
recunoscut : ău acționat 
lent, atît la mijlocul te
renului cît și în atac. In 
sprijinul acestei afirmații 
stau numai cele două ac
țiuni fără un pericol real 
la poarta timișorenilor. De 
partea cealaltă, oaspeții au 
avut cîteva contraatacuri 
destul de periculoase și 
doar imprecizia în șut a 
făcut ca ei să nu înscrie. 
In minutul li, de exemplu, 
Nichiei s-a aflat singur eu 
portarul Bogheanu, dar 
a lovit defectuos balonul 
trimițîndu-1 pe lingă bară 
■de la 2 metri.

„Muștruluiți" la pauză 
de către antrenor, studen
ții au reluat jocul mult 
schimbat în bine. Chiar în 
în minutul 46, la o centrare 
impecabilă a lui Tismăna- 
ru, mingea a ajuns la Du- 
mitrache, care a întro- 
dus-o, din apropiere, în 
plasă. Nu trec decît patru 
minute de la marcarea a- 
cestui gol și studenții își 
măresc avantajul la 2—0, 
prin, punctul înscris de 
Seceanschi. Cel de-al trei
lea gol al Științei poartă 
semnătura lui Gbrceac, ca
re în minutul 55, la capă
tul unei acțiuni colective, 
purtată în viteză, a reluat 
fulgerător balonul în pla
să. In minutul 70, Seceans
chi a trecut , pe lingă ma
jorarea scorului, expedi
ind mingea de la eîțiva 
metri în brațele portaru
lui. Cu 5 minute înainte 
de finalul partidei, timi
șorenii au irosit o bună 
ocazie de a reduce din 
handicap, balonul șutat de 
Sarkady întîlnind bara,!

C. MATEESCU

dă în plin atac, De altfel, 
ei reușesc să înscrie un. 
nou gol, confirmat de arbi
trul de tușă, dar anulat 
de arbitrul de centru pe

motiv de ofsaid și me
ciul se încheie cu 3—0 
pentru Minerul, care a 
trecut pe locul II în cla
sament. (C.D.)

Gaidele au ciștigat, dar n-au convins
MINERUL VULCAN — 

PROGRESUL BAILEȘTI 
3—2 (3—1). După categori
ca înfrîngere din etapa 
trecută (6—0 la Brezei), 
spectatorii prezenți pe 
stadion așteptau ca fotba
liștii de la Minerul Vul
can să demonstreze că se
vera înfrîngere a fost un 
accident. Dar așteptarea 

le-a fost zadarnică, pentru 
că cei ce pun stăpînire pe 
joc sînt oaspeții, care în 
min. 10 deschid -scorul 
prin Radu. După un mi
nut, Stoenescu aduce e- 
galarea. în min. 15,.Stoian, 
portarul oaspeților, depă
șește linia careului de 16 
m cu mingea în mină și... 
lovitură liberă. Execută 
Aruncuteanu și 2—1. Mai 
notăm ratările oaspeților, 
precum și infiltrările lui 
Aruncuteanu în careul ad
vers, singurul jucător mai 
clarvăzător, ceea ce adu
ce gazdelor un 11 metri în

min. 38. Transformă ■ Pol- 
gar.

La reluare, după numai 
8 minute, juniorul oaspe
ților, Ionică, reduce din 
handicap. In min. 15, A- 
runcuteanu, accidentat, pă
răsește terenul, iar înlocui
torul său, lacov, se „înca
drează" în jocul îneîlcit 
practicat de Stoenescu, 
Bălosu și Bălan. Este ade
vărat, și oaspeții au ra
tat mult, altfel plecau de 
la Vulcan eu un punct sau 
chiar două.

Arbitrul timișorean 
Scoarță a condus un meci 
care n-a plăcut spectatori
lor, în ciuda victoriei gaz
delor.

Să sperăm. însă că noul 
antrenor Bulbucan, care 
l-a înlocuit de cîteva zile 
pe Adrian Dodu, va adu
ce un nod suflu echipei și 
va reuși, în primul rînd, 
s-o disciplineze.

Corvin ALEXE

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Lupeni — C.F.R. Craiova 
3—0, Metalul Rovinări — Pan
durii Tg. Jiu 1—6, Gloria Dro- 
beta Tr. Severin — Unirea Dră- 
gășâni 2—2, Constructorul Tg. 
Jiu — Dierna Orșova .. 0—3, Fo
restierul Băbeni — Minerul Mo- 
tri: 1—0, Constructorul Craiova 
— Metalurgistul Sadu 2—0, Mi
nerul Vulcan — Progresul Băi- 
lești 3—2, Lotru Brezoi — Chi
mistul Rm. Vîlcea 4—0.

CLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 27 20 2 5 90-27 42
Min. Lupeni 27 16 1 W 54-28 33
C.F.R. Craiova 27 15 3 9 39-26 33
Dierna Orșova 27 14 3 10 47-38 31
Lotru Brezoi 27 14 2 11 38-37 30
Met. Sadu 27 10 7 10 45-38 27
Cortstr. Cr. 27' 10 7 10 31-36 27
Min. Motru 27 11 4 12 46-33 26
Chim. Rm. V. 27 11 3 13 31-40 25
Clor. l>r Tr. Sev. 27 10 5 12 38-49 25
Min. Vulcan 27 9 7 11 32-44 25
Progr. Băilești 27 10 4 13 44-47 24
Met. Rovinări 27 Iflț 3 14 26-48 23
Unirea Drăg. 27 9 4 14 36-46 22
Forest. Băbeni 27 9 3 15 24-59 21
Constr. Tg. Jiu 27 8 2 17 30-55 18

ETAPA VIITOARE : Unirea 
Drăgășani — Constructorul Tg. 
Jiu, Progresul Băilești — Lotru 
Brezoi, C.F.R. Craiova —. Chi
mistul Rm. Vîlcea, Forestierul 
Băbeni — Metalurgistul Sadu, 
Metalul Rovinări — Gloria Dro- 
beta Tr. Severin, Dierna Orșova 
— Minerul Vulean. Minerul Mo- 
iru — Minerul Lupeni, Pandurii 
Tg Jiu* — Constructorul Craîo-
’ a.

Succesul s-a conturat doar în final
MINERUL LUPENI — 

C.F.R. CRAIOVA 3—0 
(0—0). Un număr mare de 
iubitori ai fotbalului' din 
Lupeni au ținut să fie 
prezenți la întîlnirea din
tre echipa lor favorită, 
ocupanta locului trei în 
clasament, și formația 
situată pe a doua treap
tă ierarhică a seriei a 
7-a a diviziei C. întîlnirea 
se anunța interesantă 
deoarece în caz de vic
torie, Minerul Lupeni, 
datorită golaverajului su
perior, ar fi trecut pe lo
cul 11 în clasament. Con
trar însă obiceiului, cînd 
încă din start, minerii 
își sufocau pur și simplu 
adversarii, de aslădată 
prima repriză a fost e- 
chilibrată, de slab nivel 
tehnic șl fără goluri. în

drumați în pauză de an
trenori, jucătorii de la 
Lupeni au reintrat în te
ren hotărîți să obțină vic
toria, Ei leagă bine jo
cul, construiesc atacuri 
periculoase '. dar spre ne- 

. mulțumirea inimoasei ga- 
" lerîl, golul întirzia să 

cadă. Inevitabilul s-.-i 
produs totuși, ■ în min. 74, 
cînd Minerul ia conduce
rea prin golul înscris de 
Burdangiu. Apărarea so
bră a ct_aioveniior înce
pe să se clatine tot mai 
mult și 5 minute mai tîr- 
ziu Leca urcă la 2—0 a- 
vantajui echipei sale. Tot 
el înscrie în min. 84 al 
treilea gol, transformînd 
o lovitură de la 11 me
tri. Finalul partidei gă
sește jucătorii echipei gaz-

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Ghelari — Metalul Bocșa 
3—1, Ș t i i n ț a Petroșani 
— I.C.R.A.L. Timișoara 3—0, 
C.I.L. Blaj — C.F.R. Sinieria 1—6, 
Unirea Alba Iuliă — Unirea 
Tomnatic . 2—0, Vulturii textila 
Lugoj — Metalul Hunedoara 
3—5, Electromotor Timișoara — 
Laminorul Nădrag 2—0, (Mine 
rul Oravița — Metalul Oțelu' 
Roșu 2—2, Unirea Sîhnicolau 
Mare — Gloria Reșița 3—^9. ;;

CLASAMENTUL
Vuit. T. Lugoj 27 16 3 8 50-24 35
Unirea Alba I. 27 17 1 9 38-20 35
Unirea S. M. 27 15 5 7 39-24 35
Unirea Tom. 27 13 5 9 44-26 31
Știința Petroș. 27 12 5 10 44-39 29
Gloria Reșița 27 12 3 12 47-36 27
Min. Oravița 27 11 5 11 40-39 27
Lamin. Nădrag 27 12 3 12 41-41 27
Met. Bocșa 27 12 2 13 34-34 26
Electromot. Tim. 27 10 6 11 39-40 26
Met. O. Roșu 27 10 4 13 38-38 24
Min. Ghelari 27 9 5 13 29-38 23
C.F.R. Simeria 27 10 3 14 26-37 23
C.LL. Blaj 27 8 6 13 22-40 22
I.C.R.A.L. Ti'm. 27 9 4 14 25-46 22
Met. Huned. 27 8 4 15 21-46 20

ETAPA VI IT’OARE : Metalul
Oțelu Roșu — Vulturi1 < textila
Lugoj, I.C.R.A.L. Timișoara — 
Unirea Alba Julia, Laininorul Nă
drag — Unirea Sînnicolau Mare, 
Gloria Reșița — Minerul Oravi
ța, C.F.R. Simeria — Electromo
tor Timișoara, Unirea Tomnatic 
nedoara _  Minerul Ghelari,
— Metalul Bocșa; Metalul Hu- 
C.I.L. Blaj — Știința Petroșani.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Uricani — Aurul Certe j 
1—0, Minerul Aninoasa — Pre
paratorul Petrila 6—2, I.G.C.L. 
Hunedoara —■ Preparatorul Te- 
liuc 4—1, Parîngul Lonea — 
Constructorul Hunedoara 0—3, 
Auto Hațeg Daciă II Orăștie 
1—0. I.M.C. Bîrcea — Metalul 
Simeria 5—0, Explorări Deva — 
Metalul Crîscior 3—0, Minerul
Paroșeni — C.F.R. Petroșaaij 6—2.

CLASAMENTUL
Expl. Deva 27 20 3 4 77-17 43 r
Min. Paroșeni 27 18 3 6 76-30 39
Constr. Huned. 27 15 5 7 63-23 35
Min. Uricani 27 14 6 7 51-40 34
Aurul Certei 27 14 5 8 51-40 33
Min. Aninoasa 27'14 4 9 62-40 32
Dacia II Oraș. 27 14 0 13 47-38 28
I.M.C. Bîrcea 27 11 4 12 64-60 26
Prep. Petrila 27 11 4 12 48-58 26
Auto Hațeg 27 10 6 11 39-45 22
C.F.R. Petroș. 27 9 4 14 49-62 22
Met. Simeria 27 8 4 15 34-65 20
I.G.C.L. Huned. 27 10 3 14 39-64 19
Paring. Lonea 27 S 5 14 36-46 17
Prep. Tel’ac 27 6 3 18 34-91 15
Met. Criscior 27 4 1 22 13-64 9

ETAPA VIITOARE : Aurul 
C'ertej — Minerul Paroșeni, 
C.F.R. Petroșani — Explorări De
va, Metalul Crîscior — I.M.C. 
Bîrcea, Metalul Simeria — Au
to Hațeg, Dacia II OrășDe — 
Parîngul Lonea, Constructorul 
Hunedoara —• I.G.C.L. Hunedoa
ra, Preparatorul Teliuc — Mi
nerul Aninoasa. Preparatorul 
Petrila — Minerul Uricani.

Deși s-a remarcat apărarea oaspeților din Baia 
Mare, golurile înscrise de membrii echipei Uitlajul- 
Știința Petroșani au fost unul mai spectaculos decît 
altul. Foto : I. LICIU

| Handbal, divizia B

Meci frumos - 
victorie meritată

UTILAJUL — STIIN- 
j ȚA — H.C. MINAU» II 
i BAIA MARE 27-20 (12-7). 
1 După cum a debutat 
ț întîlnirea, se părea că' 
■ tinerii handbaliști băimă- 
: reni, echipă destul de so- 
: lidă și bine pregătită fi-. 
; zic, o să pună multe 
: probleme băieților noștri. 
; Dar n-a fost așa.- Frin- 
î tr-o exemplară putere de 
I luptă și mobilizare în 
; teren Gliga, Pal, Vesa, 
; Ungureanu și coechipierii 
i lor, au șters această im- 
: presie, lăsînd parcă spec- 
1 tatorilor, prin jocul pres
s' tat, părerea de rău că o- 
: data cu acest meci, s-a 
i „tras cortina" peste cam- 
, pionat, handbaliștii noștri 
| ocupînd locul 4 în clasa- 
; ment.
ș A fost o întîlnîre fru- 
: moașă, cu multe goluri, 
j unul mai spectaculos de- 
; cît altul, în finalul căreia

victoria pe deplin meri- * 
tată revenind jucătorilor I 
din Petroșani. Intr-o ex- I 
celentă zi a fost și porta- | 
rul Tinel Curta, rezerva î 
lui Tureschi, care a apă- i 
raț goluri gata făcute, j 
printre care și 3 lovituri i 
de la 7 m. Gliga și de a- i 
ceasta dată a jucat foarte i 
bine marcînd 10 goluri, i

Meciul, arbitrat corect ■ I 
de reșițenii lung și Vul- f 
canescu, a făcut o. bună • 
propagandă handbalului j 
atît de mult iubit de Ț 
spectatorii din Petroșani, ] 
dar, c.are, încă. nu se ri- | 
dieă ia valoarea unui • 
handbal de performanță | 
practicat în alte părți din i 
țară, fapt ce ne face să f 
ne gîndim cu nostalgie : 
la anii cînd aici, în Vale, : 
exista handbal de divizia | 
A. (Al. Cor.) ;
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Vizita tovarășului NICOLÂE CEAUȘESCU în Spania
0 strălucită solie de pace și colaborare, 

viguroasă contribuție ia afirmarea 
României in

s

i

Prezențe românești
FILME

Vizita de stat pe care to- 
. varășul Nicolae Ceaușeșcu, 

președintele Republicii Șo- 
împreu- 

Elena 
efectuat-o, 

regelui JUan 
reginei Sofia, 
suscitat un 

n umbroase

ciaiiste România.
■ nă cu tovarășa

Ceaușeșcu, a 
la invitația

■ Carlos I și a 
in Spania a 
viu interes în 
țări ale lumii.

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu și a to
varășei Elena Ceaușeșcu 
în Spania este apreciată ca 
o nouă și strălucită solie 
de pace și colaborare, ea 
o magistrală contribuție la 
afirmarea viguroasă a 
României în lume, la dez
voltarea largă a conlucră
rii reciproc avantajoase 
dintre poporul român și 
celelalte popoare, ca o e- 
xemplificarș fericită a mo
dului în care două țări cu 
sisteme Sbclal-polîtice di
ferite pot acționa împreu
nă pentru identificarea u- 

\ hor căi noi de lărgire și 
adîncire a colaborării bila
terale, de abordare cons
tructivă â marilor proble
me' ale lumii contempora
ne, în interesul cauzei ge
nerale a înțelegerii si a- 
propierii între popoare, 
progresului și păcii.

In ansamblul aprecieri
lor se relevă caracterul de 
lucru al vizitei, rez.ullate- 

. le concrete cu care s-a solr 
dat dialogul la nivel înalt 
româno-spaniol, ceea ce 
face ea vizita să se înscirie 
ca un .moment reniarcabil 
de deosebită însemnătate 
în cronica relațiilor tradi
ționale de prietenie și con
lucrare rodnică dintre cele 
do.ia țări și popoare.

Ziarele sovietice „Prav
da" și „Isvcstia", agenția 
TASS, agenția China Nouă, 
agenția iugoslavă de știri 
„Taniug", ziarele ungare 
„Magyar Neinz.et", „Ma
gyar Ilirlap", „Nepszava" 
și „Vilaggaz.dasag", coti
dianul din R.D. Germana 
„Berliner Zeitung," marile

agenții occidentale de pre
să France Fresse, Reu
ter, United Press Interna
țional, Associated Press — 
au informat pe .larg des
pre principalele momente 
ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu, îinpreU- 

- nă cu tovarășa Elena 
Ceausescu, în Spania.

Ziarul italian „11 Po- 
polo", ziarele franțuzești 
„L’Humanile", „L’Aurore", 
ziarele „Financial Times", 
și „Guardian" din Anglia, 
ziarul suedez „Svenska 
Dagbladet" și cotidianul 
finlandez „Helsingin Sa- 
nomat", ziarul elvețian 
„Neue Zurcher Zeitung" 
relevă faptul că : Pre
ședintele^ Nicolae Ceaușeșcu 
și premierul Adolfo .Sua
rez au subliniat interesul 
lor pentru consolidarea pă
cii, stabilirea de relații de 
bunăvecinătate în Balcani, 
în regiunea Mediteranei și 
în alte zone din Europa.

Sub titlul „Președintele 
român in vizită în .Spania", 
cotidianul brazilian „O Es- 
tado de Sao Paulo" publi
că Un amplu articol însoțit 
de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu și a 
regelui Juan Carlos l la so
sirea șefului statului ro
mân în Spania. Ziarul a- 
ratâ că „Vizita președinte
lui N îcolae -Ceaușeșcu este 
interpretată la Madrid că o 
dovadă a faptului că exis
tă legături tot mâi intense 
între guvernul .spaniol și 
țările socialiste".

Cunoscutul cotidian din 
Buenos Aires, „Clarin", a 
publicat un articol in care, 
evidențiind importanța vi
zitei președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu și a tovarășei 
Elena Ceaușeșcu în Spa
nia. arată că „această ac
țiune este rezultatul fap
tului că între cele do i.i 
țări există legături puterni
ce de ordin comercial, cul
tural .și do altă natură, sta
tornicite oficial din anul 
1967. Mai mult do cit atît, 
vizita președintelui Româ-

figurat prioritar 
securității și 

în .Europa și or- 
viitoarei reu-

Nicolae

rîiei în Spania este rezul
tatul politicii de destinde
re și pace promovate de 
România, a dorinței de a 
amplifica și dezvolta co
operarea pe multiple pla
nuri cu toate statele lu
mii"; Relevînd apoi că pe 
agenda discuțiilor la nivel 
înalt au 
problema 
cooperării 
ganizarea
niuni europene, la Madrid, 
în 1980, articolul redă pa
sajul din interviul acordat 
de tovarășul
Ceaușeșcu ziarului spaniol
„El Pals", în care a subli
niat că convorbirile pe ca
re le va avea la Madrid 
vor deschide noi perspec
tive pentru progresul mul
tilateral în cadrul coope
rării bilaterale dintre cele 
două țări. ’De asemenea, 
se scoate în evidență fap
tul că „sînt necesare mă
suri concrete în direcția 
reducerii cheltuielilor mi
litare, retragerii trupelor 
staționate pe teritoriul al
tor state și lichidarea ba
zelor militare străine".

ATENA
La Atena a

5- 
î
i
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• La Grdsseto au avut 
loc lucrările simpozionu
lui româno-italian pe te
ma „Noi terapii în trata
mentul litiazei".

In cadrul simpozionului 
au fost prezentate 14 co
municări științifice de că
tre specialiști de frunte, 
ai școlii italiene de uro
logie.

De un succes deosebit 
s-a bucurat comunicarea 
științifică a dr. Tina Co- 
valiu privind rezultatele 
obținute prin tratamen
tul cu „Covalitin".

• In întreaga Chină a 
fost difuzat volumul 
„Coșbuc — Poeme alese", 
apărut anul acesta în Edi
tura „Literatura Poporu
lui" din Beijing. Noua 
traducere a poeziilor lui

Coșbuc în limba chine
ză aparține profesorului 
Fehg Zhichen și cuprinde 
o amplă selecție din ope
ra poetului român, cu pre
cădere poezia patriotică 
și socială. . - .

• La Fiuggi s-a desfă
șurat ceremonia luminării 
premiului internațional 
de artă „Saggittario D’o- 
ro", ediția 1979’. Decernat 
unor personalități din în
treaga lume, care s-au 
distins in domeniul artei, 
culturii , și muzicii, .■ pre
miul a fost conferit anul 
acesta instrumentistului 
român Gheorghe Zamfir. 
In spectacolul care a ur
mat premierii, publicul 
italian a recunoscut din 
plin, prin aplauze entu
ziaste, calitățile artistului 
român.

Apel în vederea abolirii politicii 
de apartheid
(Ager-KINGSTON 28

pres). Comitatul special al 
O.N.U. pentru apartheid, 
care s-a reunit la Kings
ton (Jamaica) a lansat un 
apel pentru intensificarea 
eforturilor în vederea, a- 
boltt’ii politicii de apart
heid și discriminare rasia
lă, subliniind necesitatea 
elaborării unor noi, strate-

*•
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Pe scurt r Pe scurt
COSTUL VIEȚII în ora

șele Coreii de sud a cres
cut, în 1978, cu 33,9 la su
tă — arată documentele o- 
fivia.e pubiieate la Seul, 
ad-.i-.igînd că aceasta repre- 
z ntă cea mai mare crește
re din ultimii 11 ani.

i-a. V loN U iu

gii în acest sens.
Comunicatul dat publi

cității la încheierea reu
niunii subliniază, totodată, 
ilegitimitatea noului gu
vern care urmează să fie 
instalat în Rhodesia, în 
eadrul așa-ziseî reglemen
tări interne inițială de 
Smith.

lan

I
I
I
I

CARE-L 
T14AN.-M OliTA SPRE SE
NEGAL p<; primul minis
tru al Ma.ii iianiei, loeole- 
ent-coionelul Ahmed Cluld 

Bouceif, s-a prăbușit, du
minică, în Oceanul Atlan
tic, în largul portului -Da
kar, în drum spre intîlni- 
rea la nivel înalt a Comu
nității Economice a State- 
or Africii de Vest (CEAO). 
Acțiunile întreprinse de 
autoritățile de la Dakar 
pentru salvarea avionului 
în care se afla premierul 
mauritanian au rămas fă
ră rezultate. Potrivit in
formațiilor difuzate la 
Nouakchott premierul Bou- 
ceif era însoțit de minis
trul mauritanian al finan
țelor și comerțului, Moula- 
ye Ould Mohamed, și de 
mai mulți alți colaboratori.

IN ETIOPIA a fost i- 
naugurală oficial campania

națională do combatere a 
analfabetismului. Luînd 
euvîntul cil acest prilej, 
Fikro Selasie Vogderes, se
cretarul general al Cons'- 
liulul Militar Administra
tiv Provizoriu a! Etiopiei, 
a relevat succesele obținu
te în uîtirriiî ani în dezvol
tarea învățămîntiilui.

IN LOCALITATE,X DE
CATUR, din statul ameri
can Alabama, au avui loc 
incidente rasiale, ca urma
re a. atacării de către mem
brii grupului local al orga
nizației rasiste Klu-Klux- 
Klan a participanților 
o demonstrație pașnică 
populației 
ci den tele 
4 răniți, 
arestări.

Ia 
' a 
In- 
ca

de culoare, 
s-au soldat 
Poliția a operat

PENTRU PRIMA DATA 
IN ISTORIE, paritatea au
rului a depășit, luni, la 
Bursa din Paris, pragul 
„psihologic" de trei sute 
de dolari. Metalul galben 
s-a vîndut luni cu 300,34 
dolari/uncia — față de 
282,24 dolari, vinerea tre
cută.

28 (Agerpres). 
avut loc luni 

semnarea actului de adera
re a Greciei la Piața <:d- 
muiiâ. Din partea Greciei, 
documentul a fost semnat 
de președintele Constantin Pi'eței comune, 

în ’ . ..... ..
CEE, de președintele Fran- și 24~deputați in 
ței, Valery Giscard DT.s- 
taing, a cărui țară deține 
in prezent președinția Co
munității 
pene. La 
nării aii 
semenea, 
ai Belgiei, Luxemburgului, 
Irlandei și Italiei, precum 
și reprezentanți ai R.F.G., 
Marii Britanii, Danemarcei 
și Olandei.

Semnarea reprezintă re
zultatul unor negocieri ca
re se desfășoară de doi ani, 
după un îndelung statut 
de asociere, de circa 20 de 
ani, a Greciei la CEE. ■

De iiicnționat că actul 
do adetăre, împreună cu 
un alt document eonținind

Tsatsos, iar numele

Economice Euro- 
ceremoniă șam

paniei pat, de a- 
primii miniștri:

CEL MAI VIBSTNIC 
LOCUITOR Al. S.l.A.

condițiile aderării, va in
tra în vigoare la 1 ianua
rie 1981, cînd Grecia va 
înc-epe să participe la bu
getul CEE, va trimite un 
reprezentant în Comisia 

un judecă
tor la Curtea de Justiție
.. __ ....____  _.i Parla
mentul vest-european. Dar 
aderarea se va produce în 

.etape; mai întîi, Greciei 
îi va fi acordată o perioa
dă de tranziție de cinci’ 
ani, cînil va beheficia de

■ asistență îh valoare- db 1,8 - 
. miliarde dolari, „pentru 
a-și întări și adapta econo
mia la cerințele CEE 
aboli tarifele asupra 
porturilor provenind 
țările Pieței comune", 
derarea totală, pentru 
toarele 
teneri
ar fi
Carea
inferiorul CEI’.), ’ 
veni abia in 1988.

considerate de 
„mai delicate" 
agricultura' și 
mîinii

și a 
im- 
din
A-

s.ec- : 
par-

(cum
.miș

ele lucru in 
va inter-

FAPTUL DIVERS

Simpozion 
internațional 

consacrat opțiunii 
tehnice a țărilor în 
curs de dezvoltare
LOME 28 (Agerpres). In 

capitala togoleză s-au des
fășurat lucrările unui sim
pozion internațional .asupra 
procesului de dezvoltare 
și opțiunii tehnice a țări
lor in curs de dezvoltare. 
Partieipanții au discutat 
probleme . privind planifi
carea tehnică a dezvoltării, 
demografia, finanțele pu
blice, resursele naturale- și 
energia. Dezbaterile au fost 
concentrate, asupra trans
ferului de tehnologie în 
domeniul energiei între : 
țări în curs de dezvoltare 
și alte țări, aplicării ele 
noi tehnologii în prospec
tarea și prpdu cția . de ți țe i, 
pree un și în eonstr i țin 
d.- hidrocentrale de capa
citate mică.

Charlie Smith, conside
rat a fi drept cel mai în 
v.țrstă locuitor al Statelor 
Unite, s-a ’ reîntors aca
să după o săptămînă de. 
spitalizare, . considerată 
necesară pentru a se pre
veni apariția unei even
tuale maladii. Potrivit 
propriilor mărturisiri, el 
se silințe foarte bine, și, 
totodată, se pregătește 
pentru a-și sărbători, la 
4 iulie, împlinirea a... 137 
ani de la naștere.

CĂLĂTORIE
TEMERARA

hipelagului nipon aii stră
bătut in Urmă cil 2—3000 
de. ani oceanul pentru a 
ajunge pe continentul a- 
merican. Călătoria va 
efectuată cu ajutorul li
nei ambarcațiuni cons
truite din bambus, lungă 
de 4,5 metri, la bordul 
căreia își va luă hrană 
și apă pentru 200 de zile. 
El speră să străbată Pa
cificul în cinci luni.

OMAGIU

li

a împlinit sîmbătă 72 de 
ani.
actor 
tr-u'n 
gelos, 
după 
rație

Congresul american nu 
a decernat decîl 8.1 de 
medalii de acest gen pen
tru a omagia personali
tăți americane 
mergînd de la 
Washington, pînă 
Disney..

FRAGMENTE
ZIDUL BABII.ONULUI

In prezent, marele 
se află internat în- 
spital din l.os An
in conva’es.ințâ 

cea de-a tresa ope- 
de cancer.

Ut ist re 
George 

1st AVatt

DIN

Camera Reprezentan
ților a Statelor Unite a 
hotărît în unanimitate să 

va pleca luna decerneze o medalie ju
biliară de aur actorului 
John Wayne în semn de 
omagiu adus prestigioasei 
sale cariere. John Wayne

Japonezul Yoshiyuki 
Yamamoto, în vîrstă de 
29 de ani, 
viitoare într-o călătorie 
peste Pacific, în Mexic, 
menită să demonstreze 
că vechii locui tort ai ar-

Săpăturile arheologice 
efectuate recent în Irak 
au scos la suprafață mai 
multe fragmente din zi
dul vechiului oraș Babi- 
lon (din mileniul al trei
lea înaintea erei noastre, 
într-o zonă situată la 160 
km sud-est de Bagdad), 
a anunțat agenția irakia
nă de informații LN A-

t
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PETROȘANI — 7 No
iembrie s Optimiștii ; 
Republica : Milițiencele 
din. insulă. ; Unirea: Al 
patrulea stol.

PETRILA: Șeriful din 
Tennessee (III).

LONI’.A: De partea'
cealaltă a oglinzii.

VULCAN : Toți sau 
niciunul.

LUPENI
Cobra ; 
laros.av 
seriile I-lf.

ANINOASA : Masca 
de apă.

TV.
9,00 Teleșeoală. 10,00 

Roman foileton i Pol- I 
dark. Reluarea episo
dului 14. .10,55 Reportaj'^ 
TV ; Valea Călugăreas
că. 11,15 In alb și ne
gru (reluare). 15,55 Telex. 
17,00 Telex. 17,05 Te- 
leșcoală. 17,25 Curs de 
limbă engleză. 17,45 Iu
goslavia ’79. 18,00 Festi
valul național „Cînta- 
rea României". 18,25 
Revista social politică 
TV. 18,50 1001 de seri, 
19,00. Telejurnal. 
Strălucită solie 
și colaborării, 
președintelui 
Ceaușeșcu în 
20,1X1 Cîntece 
nouă. 20,20 
teatru : „Țesătorii' 
Gerhardt

— Cultural: 
Muncitoresc : 
Dambisivscky,

10,00

I 
I 
I
I

19,20 
a Păcii 

Vizita 
Nicolae 
Spania, 

de viață 
Seară de 

i" de 
Hauptmann, 

ti mal .

RADIO
13,00 De la

I
I 
I

I
I
I
I
I
I i 
i

I
— peisuj in- *

■ contemporan. I
....''iXtilTi- - _ 

21,00 | 
21.05 ’ 
22,00 I 

' i

la1
15,00 Clubul curioși

lor. 16,00 Radiojurnal, 
16,20 Coordonate, eco
nomice. 16,40 Muzică u- 
șoară. 17.00 Buletin de 
știri. T7,O5 Te apăr și te 
eînt. patria mea. 17,30 
Poemele eterne ale mu
zicii. 17.50 Orchestra 
Edmilndo Boss. 18,00 fi
rele sofii. 20,00 
■zică ■ populară. 
România — ■ peisaj 
dustrial
SO,30 Memoria pămin- 
tului românesc. i 
Buletin de știri. 1.... .. 
Cadențe sonore. 
O zi într-o ore. 23.00 
5,00 -Non stop muzical, 
nocturn.

3.

Mu-i
20.15

in

MICA PUBLICITATE
■ PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numere Ustu
roi Nicolae, elrpe, aia ue 
E.G.C.L. Petroșani. :Se : de
ci ară nulă. (404) ■■■■<'■•

PIERQLT legitimație c- 
liberalâ de Asociația eli.- 
nologivă Deva, pe numele 
Popescu Anton. Se declară 
nulă. (100)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Duma 
Aurel, eliberată de E.T. 
Petroșani. Se declara nu
lă. (407)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojo
carii Carolina, eliberată 
de E.G.C.L. Petroșani. Se 
declară nu.a. (408)

PIERDUT ochelari de 
vedere colorați. Adresați 
Mihai Prisecariu, instala
tor apă, strada Gelu nr. 
2/2. -Recompensă. <405)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția, Maria, copiii, 
Daniel și Marius mul
țumesc din inimă cole
gilor de muncă, îndeo
sebi Iui lonescu Virgil, 
Pădurarii Valentin, ca
rp atl tost alături de ei 
la ireparabila pierdere 
a bunului soț și iubit 
părinte
ȘTEFAN TUȘEA. (40G)
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