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Ca răspuns la vizita de stat efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 

Prințul moștenitor al Japoniei 
va face o vizită in țara noastră

Ca răspuns la vizita de stat efectuată de președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în aprilie 1975 
în Japonia și a invitației făcute cu această ocazie, 
Alteța Sa Imperială, Akihito, prințul moștenitor al 
Japoniei, împreună cu Alteța Sa Imperială, prințesa 
Michiko, va face o vizită în Republica Socialistă 
România, în luna octombrie 1979, în calitate de re
prezentant al Maiestății Sale Hirohito, împăratul 
Japoniei.

In întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei de sub dominația fascistă
Pe șantierele I.C.M.M.

Noi obiective
în investițiile industriale

Puternic angajați în rea. 
jizarea indicatorilor de 
plan din investiții cons
tructorii și montorii de la 
I.C.M.M. Petroșani înscriu 
țfoi succese în cronica în- 
jrecerii. Astfel, colectivul 
.tie oameni ai muncii de 
Ia șantierul nr. 3 Vulcan 
a atacat lucrările la două

noi obiective : drumul de 
acces de la mina Vulcan 
Ia puțul 7 Vest și noul fu
nicular de steril din ace
eași incintă. De asemenea, 
au început și lucrările de 
extindere a centralei ter
mice de la căminele de 
nefamiliști din zona Paro- 
șeni.

Din primele zile ale lunii Iunie, 
cu sarcinile de extracție depășite

Ieri

au început

manifestările

în cadrul

• Animați de dorința de a întîmpina cu fapte de 
muncă remarcabile cea de-a 35-a aniversare a Elibe
rării patriei de sub dominația fascistă și Congresul 
al XII-lea al partidului, minerii de Ia sectorul I al 
I.M. Paroșeni desfășoară în prima decadă a 
lunii iunie o întrecere rodnică pentru mai mult căr
bune. Prin depășirea productivității muncii cu 760 
kg/post, brigada condusă de Titu Teacenco a obținut, 
Ia zi, peste prevederi, 300 tone de cărbune. însemna
te depășiri ale sarcinilor de plan au obținut și brigă
zile conduse de Hie Filiche, plus 130 tone și Nicolae 
Brutu plus 131 tone.

• Folosind din plin fiecare utilaj și agregat, mine
rii din cadrul sectorului III de Ia I.M. Uricani au 
realizat, la zi, un plus de 200 tone cărbune.

Săptămînii educației 
și culturii 

din orașul Vulcan»
A Vil-a ediție a tradițio

nalei săptămîni „Nedeia vul- 
căneană" s-a deschis ieri la 
clubul sindicatelor din locali
tate. La manifestarea inau
gurală a acestei săptămîni 
a educației au participat 
membri ai secretariatului

„Arcul voltaic" al sudurii colectivului a creat
0 EXEMPLARĂ BISCIPLINĂ A MUNCII Șl DE PLAN

Costești 1979

Întîlniri ale tineretului 
cu cîntecul și poezia patriotică

• In primele cinci Iun! ale anului, produc
ția globală s-a realizat in proporție de 103,4 la 
sută • Productivitatea muncii a fost depășită cu 
4 la sută •. Producția netă s-a realizat de ase
menea, în proporție de 101,7 la sută • S-au 
confecționat în plus in această perioadă peste 
1000 de stîlpi hidraulici • Se execută în medie, 
la zi, 300 de armături metalice • Valoarea pie
selor de schimb realizate peste plan este de 
700 000 let. •. S-au mai înregistrat economii la 
costurile de producție în valoare de 162 580 lei, 
iar la cheltuielile materiale in valoare de 229 524 
lei.

; I.R.I.U.M.P, se mândreș
te cu mulți oameni har- 
iiici și pricepuți în ale teh
nicii. La S.S.H. Vulcan, 
sub îndrumarea maiștrilor 
Mihai Gudasz, Ion Cenu
șă, Francisc Sod, Ion Ghi- 
jă Și sing. Emeric Gerge- 
Jy, șef secție, se confec
ționează partea hidraulică 
jSe la complexele mecani- 

k început de lună. In ha
lă atelierului de prelucrări 
ta rece același freamăt al 
muncii dintotdeauna, ace- 
Jași cînt al zecilor de ma
șini unelte, la care lu
crează peste 60 de mese
riași pe schimb. Dialogul 
tu comunistul Tiberiu Bu- 
clu — unul dintre muncito
rii fruntași, cel care exe- 
Jută operația de strunjire 
â cilindrilor, s-a înfiripat 
repede.
»:*- Specificul muncii im
pune, la noi, o disciplină 
exemplară. Ea se manifes
tă în regularitatea și 
guranța în exploatare 
produselor noastre.

Alături, strungarii 
Gheorglie Brîndău și Ni
colae Borbely se întrec în 
executarea Ia timp și de 
bună calitate a distribui
toarelor de comandă. Rec
tificatorul Ion Slusariuc 
este un tînăr care lucrea
ză simultan la două ma-

șini. Piesele pe oș,re le e- 
xecută sînt pretențioase, 
trebuie executate cu pre
cizie de microni.

— Astăzi ești judecat 
numai după ceea ce faci, 
după unitatea dintre vor
bă și faptă. Acest lucru 
l-am învățat la început a- 
tunci, cînd am pus prima 
dată mîna pe maneta de 
la mașină — ne spunea 
tînărul rectificator.

In atelierul de sudură, 
angajați într-o pasionantă 
întrecere, membrii brigă
zii conduse de Zeno Ca
nea sînt numai ochi și 
urechi la mersul mașini
lor și la calitatea lucră
rilor. Pe acești oameni 
„arcul voltaic" al sudurii

Constantin GRAURE

A mai rămas o săptămî- 
nă pînă la tradiționala în
tâlnire a tineretului cu 
istoria de la Costești. Ma
nifestările prilejuite de a- 
cest eveniment, în cadrul 
„Lunii educației politice 
și culturii socialiste pen
tru tineret", se vor înche
ia cu o bogată paletă de 
activități. O săptămînă de
dicată în întregime cînte- 
cului și poeziei patriotice, 
a început ieri și se anun
ță bogată în manifestări 
tinerești.

In Valea Ji ului vor a- 
vea loc spectacole de mu
zică și poezie realizate cu 
concursul cenaclurilor li
terare, formațiilor și in- 
terpreților de muzică folk. 
Astfel, cluburile muncito
rești, casele de cultură, că
minele în care locuiesc ti
neri, școlile municipiului 
vor cunoaște efervescența

Va un/-7 mzjvn.'
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(Continuare în pag. a 2-a)

cîntecului și poeziei patrio
tice, mult îndrăgite de ti
neret. ... /V'C ?

De asemenea, ansamblul 
folcloric al școlii populare 
de artă din Petroșani (sec
ția externă—Deva) va sus
ține în zilele de 5 și 6 iu
nie, la Hunedoara și la 
Petroșani, două spectacole 
folclorice în cinstea tine
rilor fruntași în muncă din 
întreprinderi și instituții. In 
ziua de 7 iunie,. în toate 
orașele Văii Jiului vor a- 
vea loc concerte corale, 
fiind prezentate diferite 
lucrări dedicate activității 
revoluționare a tineretului. 
In zilele de 8 și ' 
la Casa de cultură 
va,, se desfășoară 
lul-concurs de 
populară „Voci tinere" do
tat cu trofeul „Costești. 
1979", la care vor partici
pa și tineri din Valea Jiu
lui. Săptămîna se va în
cheia duminică. 10 iunie, 
cu marea întâlnire de la 
Costești. (C. Val.)

9 iunie, 
din De- 
Festiva- 
muzică

Un idea!
profundă stă- 
dimineții. In

liniște 
asupra 
de clasă totul se’ află

Pe pereții

O veste bună pentru 
cei ce îndrăgesc pescui
tul sportiv. După cîțiva 
ani de interdicție, s-a 
deschis pescuitul sportiv 
în importantul fond pis
cicol al lacului de acu
mulare Valea de Pești,

de Ia Cîmpu lui Neag. 
Pescuitul în apele bara
jului. este permis doar în 
zilele de marți și vineri. 
(V.S.)

♦---------—
De la „Dacia" service 

am fost informați că în 
perioada 4—16 iunie, sta
ția din Paroșeni—Vulcan 
va fi .închisă' pentru re-

novare și reutilare. Pen
tru urgențe posesorii de 
autoturisme se pot adre
sa atelierului filialei 
A.C.R. Petroșani, precum 
și unităților auto ale co
operației din 
și

Petroșani’
Vulcan. (D.C.)

Va

Aspect din cadrul sec
ției stîlpi hidraulici 
Vulcan. Un nou lot de 
100 cilindri este gata de 
montaj, ceea ce pen
tru minerii din abataje
le Văii Jiului înseamnă 
că în curind vor primi 
o nouă „șarjă" de ele
mente pentru susținere 
hidraulică.

Foto : Ion LEONARD

O 
ruie 
sala 
în nemișcare, 
albi atirnă cîteva desene
in acuarelă. . Pitici și 
feți-frumoși, sau oameni ai 
zilelor noastre, așa cum ii 
văd copiii. Deodată, gla
surile cristaline alungă li
niștea și pun siăpinire pe 
încăpere. Copiii intră gă
lăgioși, așezîndu-se fiecare 
la locul lui.

— Vom
muzică, se 

: ducătoarei 
: Fiți atenți, 
: ’ Bogdan.l.

Răsună 31
31 de inimi, atitea cite bat 
in „grupa mare" a grădi
niței nr. 7 Aeroport Petro
șani. „Sîntem copii ro
mâni/ Avem gînduri cura
te/ Pace in lume visăm/

începe ora de 
aude vocea e- 
Dorina Alboiu.

Diana, Sorin, 
Unul, doi și- 
de glasuri. Din

3

Comitetului municipal de 
partid Petroșani, membri ai 
secretariatului Comitetului 
orășenesc de partid Vulcan, 
activiști ai organizațiilor de 
tineret și de masă, numeroși 
oameni ai muncii din între
prinderile miniere, prepa
ratori, constructori de uti
laj minier, energeticieni. 
Semnificațiile cuprinzătoare 
ale acestei săptămîni a edu
cației au fost reliefate de 
tovarășul Petru Barb, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Vulcan, 
care a subliniat, totodată, că 
această suită2 de manifestări 
se înscrie ’ armonios în 
succesele economice ale 
oamenilor —Tn ti n ci i din 
oraș — în primele 5 luni ale 
acestui an minerii de la Pa
roșeni au extras 4288 tone 
de cărbune peste plan, iar 
cei de la Vulcan 1882 tone 
— care întîmpină mărețele 
evenimente politice ale â- 
cestui an — a 35-a aniver
sare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al 
P.C.R. Despre realizările și 
perspectivele social-economi- 
ee și culturale ale județului 
Hunedoara a vorbit tova
rășul Teodor Rusu, secretar

L, T. spAtaru

(Continuare în pag. a 2-a)

In pag. a 3-a

împlinit
Și visăm libertate..." To
tul este frumos, nespus de 
frumos, izvorind din pasiu
nea cu care educatoarea 
Dorina Alboiu iși face da
toria. Ce a adus-o aici ?

Cu zece ani în urmă, 
Dorina Alboiu pleca din 
Albeni, o comună a Gar
fului cu gindul de a-și fa
ce un rost in viață. Ca 
orice copil de la țară, lăsa 
în urma ei meleaguri cu 
cimpurl verzi și dealuri 
domoale. Pleca la oraș cu 
gindul să devină educatoa
re. Să crească și să înve
țe copii. Un ideal la care 
visase din anii copilăriei. 
A absolvit liceul pedago
gic din Arad, fiind reparti
zată la Petroșani. Nu pen
tru a fi mai aproape de 
„Garful" ei, ci pentru că

Valeriu COANDRAȘ
(Cont. în pag. a 2-a)
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Reflectarea muncii omului, a activității sale concrete 
in producție asigură eficiență 

PROPAGANDEI VIZUALE

Azi, vești din Petrila

„Propun, contribui, be
neficiez" — sub acest titlu’ 
pe un panou afișat lingă 
intrarea în ' incinta între
prinderii miniere Vulcan 
sînt înscrise periodic pro
punerile tăcute de oame
nii muncii pentru perfec
ționarea organizării pro
ducției și a muncii in con
dițiile aplicării noilor in
dicatori economico-firian- 
ciari. Printre propunerile 
evidențiate recent pe a- 
ces-t panou se numără Și 
cea făcută de loan Horin- 
<an, Atila Dobner și loan 
Mihuț. și anume ca „sec
toarele de producție să or

ganizeze echipe proprii ca
re să ridice și să transpor
te la suprafață utilajele 

ce urmează să fie casate, 
în scopul valorificării u- 
nor piese". Prin aplicarea 
acesteia au fost recupe
rate din subteran și reda
te în producție piese în 
valoare de sute de mii de 
lei, realizîndu-se: însemna
te economii la cheltuielile 
materiale de producție.

Dealtfel întreaga mun
că politică de masă și, în
deosebi propaganda vizua
lă, la I.M. Vulcan este 
axată pe înfăptuirea im
portantei sarcini de popu
larizare, însușire și aplica
re a prevederilor docu
mentelor de partid, a noi
lor indicatori economico- 
financiari, producția netă 
și producția fizică. In cen
trul atenției se situează o- 
mul, activitatea sa concre
tă în producție, cu scopul 
formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste, al 
creșterii gradului de res
ponsabilitate, angajare și 
disciplină în înfăptuirea 
sarcinilor. Un loc distinct 
îl ocupă stimularea și 
popularizarea inițiative

lor muncitorești. De cu- 
rînd, prin grija comitetu
lui sindicatului întreprin
derii, au fost confecționa
te și afișate trei mari pa
nouri pe care sînt înscri
se toate,- cele 151 de bri
găzi și formații ' de lucru 
care aplică . inițiativele 
muncitorești. Pe aceste 
panouri se înscriu cu cre
tă rezultatele obținute de 
fiecare brigadă ca urmare 
a aplicării inițiativelor 
muncitorești în întrecerea 
socialistă. Alături sînt pre-

Viața de partid
zentate stimulentele ma
teriale, care vor fi acorda
te la sfârșitul anului brigă
zilor și formațiilor de lu
cru situate pe primele trei 
locuri în întrecerea socia
listă, ca urmare a aplică
rii inițiativelor muncito
rești. Cit despre ritmul 
împrospătării propagan
dei vizuale, în strînsă co
relare cu principalele eve
nimente politice, este eloc
vent faptul că, de la în
ceputul anului pînă în pre
zent, au apărut 15 edilii 
ale gazetei de perete „Mi
nerul". Nu. sînt trecute cu 
vederea nici aspectele ne
gative. La gazeta satirică 
„Perforatorul" sînt pre
zentate periodic caricaturi 
însoțite de epigrame la a- 
dresa chiulangiilor sau a 
celor care încalcă discipli
na de producție sau nor
mele de protecție a mun
cii.

Un aspect inedit al mun
cii politice de masă de la 
mina Vulcan îl constituie 
organizarea de către comi
tetul sindicatului, a unui 
cabinet de construcție sin-

dieală. Aici sînt expuse
planșe, grafice, panouri 
cuprinzind cifre și date su
gestive cu privire la dina
mica producției întreprin
derii, la creșterea retribu
ției, numărul de aparta
mente destinate minerilor 
cțc. In acest cabinet se or
ganizează adunările grupe
lor sindicale, analiza de- 
cad'ală a activității sectoa
relor de producție (care se 
înregistrează pe bandă de 
magnetofon cu scopul ur
măririi preocupării condu
cerilor sectoarelor pentru 
îndeplinirea măsurilor sta
bilite la analiza decădală 
anterioară), zilele, brigadie
rului și alte acțiuni. Tot 
aici se analizează trimes
trial stadiul îndeplinirii 
angajamentului colectiv, 
stabilindu-se obiectivele de 
perspectivă. Cabinetul îți 
îndeplinește astfel menirea 
de a fi un util Ioc de des
fășurare a muncii politice 
de masă. Prin formele vii, 
interesante și ancorate în 
realitățile din întreprin
dere, pe care le folosește, 
propaganda vizuală de la 
I.M. Vulcan contribuie la 
mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor de 
plan. Semnificative, în a- 
oest sens, sînt scăderea ab
sențelor nemotivate și 
creșterea numărului brigă
zilor care-și îndeplinesc 
lună de lună sarcinile de 
plan. De la începutul aces
tui an., comparativ cu ace
eași perioadă a anului tre
cut cînd întreprinderea e- 
ra sub plan, planul pro
ducției de cărbune a fost 
nu numai îndeplinit, ci și 
depășit cu aproape două 
mii tone de cărbune.

■ V. STRAUȚ

Secvență din Petrila de 
azi — un oraș modern, în 
plină dezvoltare și înflo
rire. ■

Foto : I. I.ICTU

Tn cadrul Anului Inter
național al Copilului și în 
întîmpiharea aniversării 
a 30 de ani de la crearea 
organizației pionierilor din 
țara noastră, Ia Lupeni 
s-au desfășurat duminică 
două acțiuni deosebit de 
interesante prin conținutul 
lor. I.a Casa pionierilor și 
șoimilor patriei a aVUt loc 
o sesiune de referate Și 
comunicări științifice ale 
pionierilor, membri ai cer-

Orașul nostru, n
Rindurile dc față nu pot 

și nici nu se vor un bilanț 
a ceea Ce au înfăptuit in 
această primăvară locuito
rii orașului Petrila pe plan 
edilitar-gospodărasc. Cert 
este faptul că, potrivit u- 
nor calcule estimative, Li- 

"crârilc ffcspodăraști • efec-i 
toate prin muncă voluntar- 
patriotică depășesc in va
loare 10 000 000 tei. Pe 
iingă reamenajarea zone
lor verzi existente s-au ex
tins altele noi in jurul 
blocurilor date de curînd 
în folosință. In acest an 
s-a făcut mai mult ca ori- 
< înd in plantări de arbori 
și arbuști ornamentali, re
gularizarea cursurilor de a- 
pă pe Jiu, Jieț și Taia, s a

De ce riscați
Reziduurile menajere 

din orașul nostru sint 
transportate la rampa de 

gunoi special amenajată în. 
acest scop la Jieț. Deoare
ce tot aici sînt dezinfecta
te cu clorură containerele, 
rampa de gunoi a fost îm
prejmuită cu gard și poar
tă de intrare. După amia
za însă unii locatari din 
împrejurimi deschid poar-

Jurnal 
pionieresc

cur dor aplicative din școli 
și casa pionierilor. Au par
ticipat 19 elevi, remareîn- 
du-se pionierii Simona Go- 
ja și Mihai luga, care au 
dovedit preocupări stator
nice și înclinații către cer
cetare și tehnică.

In aceeași zi, în împre
jurimile orașului a fost

„Arcul voltaic" al sudurii colectivului

■reu mâi frumos
modernizat, drumul . spre 
Cimpa, curățat șanțuri și 
reparat străzi. Din serele 
lî.G.C.L. au fost plantate 
în păfculețe și ronduri, mii 
de panseiuțe, trandafiri și 
alte flori. Păcat însă că 
unii cetățeni, ce nu țin Ia 
înfățișarea orașului în ca
re trăiesc și muncesc, bat 
și acum cărări peste zo
nele verzi, te „ornează" 
cu hîrtii aruncate Ia în
tâmplare. împotriva aces
tora o necesar să se ia pe 
loc o atitudine fermă din 
partea oamenilor muncii.

Aron MATEI, 
lucrător la Consiliul 
popular al orașului 

Petrila

viața animalelor ?
ta și lasă să intre pe ț 
și alte animale care caută 
resturi de alimente. Poa
te nu-și dau seama că zo
na respectivă este otrăvi
tă și că l-iscă viața anima
lelor. Ținem să-i averti
zăm pe această cale de pe
ricolul la care-și expun 
îndeosebi porcinele.

Nicolae JOSAN, 
maistru E.G.C.L. Petrila

organizat un atractiv con
curs de orientare turisti
că la care au participat e- 
ehipaje din toate școlile. 
Concursul a fost cîștigat 
de elevii Școlii generale 
nr. 6, urmați de cei de Ia 
Liceul de chimie și Școa
la generală nr. 1.

Subredacția pionierească
. „.Semafor" — Casa 

pionierilor Lupeni

Uranicul pe care îl 
înfățișează fotografia 
trimisă redacției de că
tre pensionarul 1. Ciur 
din Petroșani se : află, 
după cum susține foto
graf uL amator respectiv, 
exact în același lob și 
în aceeași postură de 
mai mult de 3 ani. Să 
fie oare vorba de o 
demonstrație despre mo
dul original . în care 
„folosesc*’ și, „îngrijesc** 
utilajele .factorii răs
punzători de la I.M. Dil- 
ja ?

Săptămîna educației 
și culturii 

din orașul Vulcan
(Urmare din pag. 1)

al Comitetului municipal de 
partid, reliefînd, în con
text, calitatea șl organizarea 
superioară de la tui an Ja 
altul a săptămînii „Nedeia 
vulcăneană" manifestare ori
ginală, înscrisă in festiva
lul muncii și creației „Cîn- 
tarea României".

.Adunarea, care a inaugu
rat a șaptea ediție a „Ne- 
deii vulcănene" s-a încheiat 
cu un spectacol in cadrul că
ruia au evoluat, brigada ar
tistică „Noroc bun, fără 
steril** a întreprinderii mi
niere Vulcan, orchestra de 
muzică populară „Mindra" — 
Valea Jiului — ambele for
mații distinse cu locul ■ I la 
faza interjudețeană a Festi
valului național „Cruțarea 
României", ediția a Il-a —, 
corul feminin al cadrelor

Ilustrată pe adresa I. M. Dîlja

didactice, corul pionierilor 
Școlii generale nr. 5 din 
localitate, interpret! ai mu
zicii folk de la Uzina elec
trică Paroșeni și alții. ,

Tot ieri, în cadrul manifes
tărilor primei zile, oamenii 
muncii de la S.S.H. Vulcan 
s-au întîlnit cu conf. univ. 
Septimiu Krausz, lector u- 
niv. Aurel Suciu și asist, u- 
niv. Gabriel Cristescu, cadre 
didactice ale Institutului de 
mine, care au dezvoltat tema 
„Cutezanță revoluționară și- 
spirit creator în opera secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu**.

în sălile clubului din Vul
can a avut Iqc vernisajul u- 
nei expoziții pe țară de 
grafică mică, ex-libris, și a 
fost organizată o expoziție 
de carte cu vinzare. Mani
festările, de mare diversitate, 
din cadrul săptămînii „Ne
deia vulcăneană" continuă.

Un idea!
(Urmare din pag. 1)

Dorina a înțeles că numai 
acolo te poți •realiza, unde 
este nevoie ele tine. Ața 
a ajuns la Petroșani.

Zilele acestea Dorina AZ- 
boiu împlinește șase ani de 
cînd, a venit în Valea Jiu
lui. Ani în care nu șt-a 
făcut iluzii că va obține 
rezultate ' senzaționale. 
Pentru că ea, < întotdeauna 
a . înțeles viața așa cum 
este. Cu bucuriile și satis
facțiile ei, dar și cu rigo
rile pe care ți le impune. 
In acest timp a citit cu 
nesaț, s-a apropiat de cei 
pe care îi educă. Și-a 
dat seama că meseria pe 
care și-a ales-o cere multă 
răbdare, pricepere, cu
noaștere și pasiune.

— Noi am primit-o cu 
multă căldură și înțelege
re, ne spunea tovarășa 
Hortensia Popescu, direc
toarea grădiniței. Am aju-

(Urmare din pag. 1)

colectivului i-a unit mai 
nv.lt. Ei sînt cei care, de 
altfel, au făcut din mun
ca lor un crez, iar din 
calitatea lucrărilor o dato
rie ac onoare. Sudura 
trebuie să reziste ia o 
presiune de 550 cte atmos
fere. Iar pentru a realiza 
aceasta iți trebuie, in pri
mul jind, multă pricepere 
și dăruire. La atelierul de 
montaj, șeful de brigadă 
Mihai Matyuș, tin bun 
organizator și stimulator 
al energiilor colective, este 
mereu prezent acolo unde 
i se pare că pulsul muncii 
bate mai slab, urmărește 
îndeaproape fiecare opera
ție de montare pînă la fi-

împlinit
tat-o fapt ce a făcut ca 
in scurt timp să devină e- 
.vemplu în muncă și în 
viață. Rezultatele pe care 
le obține sint și ele pe 
măsura strădaniilor pe 
care le depune,..

Cei 31 ele copii o ascultă 
cu atenție. Fiecare dintre 
ei .o iubește pe ^tovară
șa". La 'rîndul ei,. Dorina 
Albolu și-a legat preocu
pările și pasiunea, întrea
ga ei ființă de acești copii 
pe care îi cunoaște și ii . 
înțelege. Ca și cum ar fi 
ai ei. Prin aceasta Qprina 
Alboiu și-a realizat idea
lul la care a visat ani de 
zile.

Plecăm -lin mijlocul a- 
cestor copii și pe geamiil 
întredeschis al clasei as
cultăm încă o dată versu
rile cînteciilui : : „Sîntem 
copii români / Avem g.în- 
duri curate..." Un cintec. 
frumos, rostit din inimă, 
care s-a contopit cu zgo
motele dimineții orașuhiib. 

nalizarea produsului, 
același ritm lucrează 
jmmeitorii de la atelierul 
de galvanizare — Ion 
ȘbuiTea și Ionel Eftimie 
muncitori harnici, price- 
puți, care își depășesc lu
nă de' lună sarcinile de 
plan.

Cînd am ajuns ia ate
lierul mecanic din .Live- 
zeni, brigăzile condusa de. 
Constantin Iovan, Ștefan 
Vlaicu, Victor Cucii, .lu
crau de zor Ia repararea 
și modificarea unui trans
portor pentru minerii din 
Petrila. De la secretarul 
organizației de. partid, La- 

: disîau Szilaglii, aflăm, că 
Vrednicul colectiv de aici 
își realizează zilnic sar
cinile de plan. „Membrii 
de partid, ne spunea Inter
locutorul, știu că în cadrul 
formațiilor în care mun
cesc trebuie să constituie 
un exemplu personal atît 
în ceea ce privește reali
zarea volumului de lucrări, 
calitatea acestora, cit și 
în respectarea tehnologi
ilor de fabricație".

Mult solicitatele armă
turi metalice se execută 
în cadrul atelierului de

Răspundem cititorilor
• FRANCISC LAT- 

KULEK, Petroșani : Dacă, 
așa cum hei relatați, aveți 
peste 25. de ani lucrați în 
grupa a II-a de muncă, 
puteți solicita pensionarea 
la îm ,linirea vîrstei de 55 
de ani.

• ANDREI SZASZ, Vul
can : In cazul că plecați 
la mină, așa cum ne 
scrieți., Unitatea forestieră 
de exploatare și trasport 
este îndreptățită legal să 
vă pretindă să plătiți o 
parte din costul școlariză
rii, parte a cărei mărime 
este în raport cu timpul, 
prevăzut în contractul din

In la Paroșeni. Aici, 
și formație .de lucru,

fiecare 
fiecare 

om are mîndria sa. Fie
care știe precis ce are de 
făcut șî se „bate" continuu 
pentru a deveni^ un exem
plu demn de urmat. „Pres
tigiul nu-i ceva dat, ci se 
cîștigă prin muncă ; ..Iț^-
noi confecționînd zilnici 
cîte 300 de armături, ne 
spunea cunoscutul briga
dier Gheorglie Doană. Este 
imposibil ca vorbind des
pre acest colectiv, despre 
realizările obținute în pri
mele cinci luni ale anului 
să nu simți în inimă un 
sentiment de mîndrie mun
citorească.

Succesele Obținute de 
I.I1.I.U.M.P. îri realizarea 

și depășirea tuturor indi
catorilor de plan reco
mandă cu prisosință în
treprinderea ca pe un co
lectiv harnic, inimos care este 
animat de dorința fierbin
te de a întîmpina cele 
două evenimente ale anu
lui, a 35-a aniversare a 
eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și Con
gresul al Xll-lea al P.C.R., 
cu rezultate cît mai con
cludente în producție.

nu l-ați prestat.
tre dv. și unitate, pe care

Pentru efectuarea trans
ferului este necesar, po
trivit prevederilor art. 11, 
al Legij nr. 1/1970, acor
dul unității de la care ple
cați și al întreprinderii 
unde doriți să vă transfe
rați, precum și o motiva
re întemeiată.
• ȘTEFAN L., Petro

șani : Nu se poate lămuri 
Intr-un răspuns la rubrica 
noastră situația pe care o 
aveți. Vă așteptăm la 
redacție pentru o discuție, 
sperăm, edificatoare în in
teresul dumneavoastră.



60 de ani de tenis în Valea Jiului

Jubileu onorat
prin rezultate bune

’Tenisul de cîmp din 
Valea Jiului trăiește și in 
acest an momente de a- 
firmare pe plan republi
can și internațional, care 
cinstesc ,un apropiat jubi-; 
leu — 60 de ani de la a- 
testarea practicării sportu
lui alb pe meleagurile 
noastre. Intre performerii 
de prestigiu al sportului 
cu racheta, în perioada in
terbelică s-a impus Lenke 
Popper — Zisowitz (1909 
— 1944), care a învățat 
„alfabetul" tenisului de la 
fosta campioană M. Schlos- 

Palmaresul sportivei 
noastre a fost de-a dreptul 
impresionant —• patru ti
tluri naționale (1930, 1932, 
1933, 1938) și campioană 
halcanică, alături de coe
chipierele sale, în ediția 
1930-1931.

Divizionara masculină A 
Jiul Petroșani confirmă 
drumul ascendent al te
nisului de performanță, 
rezultatele din acest an a- 
testă un bilanț pe măsura 
așteptărilor. Astfel, la 
Cupa Progresul București, 
dublul Bebe Almăjan — 
FI. Niță (Steaua) a cucerit 
primul loc, lauri de fina- 
liști ai întrecerilor jubi
liare s-au cuvenit cuplului 
Almăjan — M. Ciuntea- 
(Cupa Unirii — Deva), lui 
Dan Nemeș (Criteriul de 
primăvară —- București), 
FI. Manea —, M. Ciuntea 
(Cupa Progresul). In pano
plia cu trofee a formației 
conduse și antrenate de 
prof. Mircea Pasca se mai 
află trei medalii de bronz 
obținute, de Almăjan (Cu
pa 16 Februarie și Cupa 
.: rogre.su 1 — București) și
.‘.VAV.W/IVAW.W.V.

Un concurs 
promițător

Concursul pentru „Cu
pa 1 iunie** la halte
re, destinat copiilor între 
11—14 ani, a fost încunu
nat de reușită. Cei care au 
fost prezenți ea spectatori, 
mici și mari, în sala de 
haltere a Asociației spor
tive Minerul Lupeni, 
miercuri, 30 mai a.c.,. au 
avut de aplaudat, dacă nu 
performanțe impresio
nante, atunci cel puțin în-, 
cepului de drum al unei 
viitoare echipe de perfor
manță, alcătuită Ia ora ac
tuală din-copii, îndrumată 
cu atenție și competență 
de un pasionat al sportu
lui cu haltere din Valea 
Jiului, antrenorul Ion. Pîr- 
vu.

Veritabilă întrecere, nu 
cu parteneri ai altor clu
buri și asociații, ci cu ei 
înșiși, copiii au îneîntat a- 
sistența prin buna pregă
tire tehnică și fizică, prin 
elan și combativitate. Este 
vorba de Nicolae Beznă, 
care a reușit un total de 
47,5 kg la ambele stiluri 
(categ. 30 kg, 11 ani, locul 
J). Sorin Răscol, cu un 
total de 70 kg (categ. 40 
kg, 14 ani, locul 1), Uie 
Beznă, cu un total de 62.5 
kg (categ. 40 kg, 13 ani, 
locul II), Bogdan Ion, to
tal 77,5 kg. (categ. 45 kg; 
13 ani, locul I) și Mircea 
Predoșan, total 102,5 kg 
(categ. plus 60 kg. 13 ani, 
locul I). In fi
nal, concurenții au primit 
din partea juriului (Pîrvu 
Ion. Adrian Năpău, Tuliu 
Bogdan) diplomele și cite 
un... premiu dulce.

Este regretabilă absența 
din sală a unor „oficiali**, 
care să constate direct ce 
se poate face cu copiii; de 
către copii, prin snort, 
omagiind ziua de. 1 Iunie.,

G. CRISTESCU

Almăjan — Dumitrescu 
(Cupa Steaua, competiție 
internațională — Bucureș
ti). La recentele campio
nate internaționale ale. 
României, de la București 
și Brașov, Almăjan și C. 
Dumitrescu au intrat în 
primii opt, în grupa se
cundă a fost prezent Flo
rin Manea, iar Mihai Ciun
tea s-a clasat al treilea în 
turneul de consolare de la 
Brașov. In campionatul 
divizionarelor A, medalia- 
ții cu argint de anul tre
cut : Almăjan, Nemeș, 
Dumitrescu, Manea, maes
trul sportului Cosțică Năs- 
tase, Mihai și Vasile Ciun
tea, loan Bota au învins 
formațiile bucurestene 
Progresul (8—1) și Tenis 
club (7—2), clasîndu-se pe 
locul trei, după puternice
le teamuri Steaua și Di
namo București.

In prezent, tenismanii 
Jiului se pregătesc pentru 
participarea la turneul din 
Bydgoszcz (Polonia), între 
20—30 iunie, invitați pen
tru a doua oară consecu- 

; tiv, pentru ca, în iulie, să 
fie prezenți la startul in
ternaționalelor de la Bra
șov. Cu toată precara lor 
bază materială sportivă 
(cele patru terenuri în 
construcție nu asigură mi
nimum pentru găzduirea 
partidelor de divizie, la 
realizarea lor nu s-a cerut 
sfatul specialiștilor), se 
speră totuși ca cea de a. 
două ediție, a Cupei Mi
nerul (6—42 august) să se 
constituie intr-un presti
gios jubileu al nobilului 
sport în Vale, care să con
tribuie, totodată, la un salt 
valoric mult așteptat — 

>/ formarea și afirmarea u- 
iior talente din municipiul 
nostru Ia nivelul întrece
rilor internaționale.

Ion VULPE

fizi-
de 
la

sportului) sîntem conduși 
cu amabilitate de profe
soara Augustina Feldman, 
comandanta unității 
pionieri. Aici terenul 
sport, bitum ini zat, 
luat cu asalt chiar la
vizitei noastre. De aseme
nea, la sala de sport a șco
lii este mare animație. La 
Școala generală nr. 6, di
rectoarea școlii Maria A-

de 
de 

este 
ora

, Prima vizită .o facem la 
Liceul de ehîmie șr 2 (d:_ 
rector Ion Kresmar), Vizi
tăm baza sportivă însoțiți 
de'.Maria Taici — director 
adjunct și Cornel Angliei, 
profesor de educație 
că și sport. Un grup 
elevi lucrează intens
cernutul și nivelâtul zgu- 
rei pe terenul de sport pd 
care urma să se. desfășoare 
un meci de fotbal.. tn 
clădirea liceului vizităm 
sala de sport, în curs de 
amenajare. Sala șe bucură 
de apreciere în rîndul, e- 
levilor. Din discuțiile pur
tate cu directoarea ad
junctă, Maria Taici, reți
nem , nevoia dotării buzei 
sportive cu. panouri . de 
baschet, fileuri de volei și 
tenis 'de eîmp, mingi, apa
rate de gimnastică. ■.

In continuare, vizităm 
Liceul industrial minier 
nr. 1. Gazdă noastră, pro
fesorul de sport Victor 
Șandru, ne prezintă cele 
două terenuri de sport (din 
care unul gazonat) exce
lent puse la punct. Prevă
zute cu groapă de sărituri, 
aparate de gimnastică, sec
toare de atletism, ele con
tribuie alături de sala de 
sport (și ea excelent echi
pată) la crearea unor con
diții optime de practicare 
a diverse discipline sporti
ve.

Dintre școlile generale, 
prima vizitată este Școa
la generală nr. 3 (director 
Ion Cotescu, un mare iu
bitor al sportului). însoțiți 
de profesoara de sport. 
Maria Cșobanczy, trecem 
în revistă baza sportivă 
cu componentele ei: două 
terenuri de sport, din care 
unui bituminizat. care per
mit practicarea mai multor 
sporturi; fotbal, volei, 
handbal, atletism. Am re
ținut însă ca aspect nega
tiv starea necorespunză
toare a materialelor spor
tive (dintre cele două me
se de tenis una fiind in
utilizabilă).

La Școala generală nr.
1 (director loan Crîsnie 
un alt mare iubitor

ne spunea cu mîndrie pro
fesorul de specialitate, 
Viorel Ferenț — este do
tată cu spaliere, trambu
line, cal și alte aparate ne
cesare practicării gimnas
ticii. Parchetul sălii fru
mos vopsit în culoare ver
de, este marcat pentru a 
se ptitea practica baschet, 
handbal, volei, tenis, dar. 
dimensiunile reduse nu

BAZELOR SPORTIVE ȘCOLARE 
mai multă grijă 

și... întrebuințare !
Copiilor le place mișcarea și îndeosebi sportul, 

în» ce măsură Ie sînt create condiții pentru practica
rea sportului ? Iată o întrebare la care am încercat 
să răspundem vizitînd cîteva școli din Lupeni și U- 
ricani.

chile ne sPune “de la în
ceput : „Cu toate 
punem de o bază 
adecvată (teren și 
sport), acțiunile 
nu se. desfășoară așa 
ar trebui deoarece nu 
punem de un cadru 
specialitate. Avem un 
gur ^profesor de sport, 
plinilor, care atunci cînd 
este bolnav, e și el supli
nit de profesorul de isto
rie loan Daradics, cel că
ruia îi revin de fapt prin
cipalele merite ale sportu
lui în școala noastră". Din 
datele ce ne sînt prezenta
te, reiese că materialele 
sportive existente sînt in
suficiente. Se simte nevo
ia achiziționării de aparate 
de gimnastică, mingi de 
volei, handbal, fotbal, e- 
chipament sportiv precum 
și completarea catedrei de 
educație fizică cu un ca
dru pregătit, corespunză
tor care să asigure bunul 
mers ăl activității sporti
ve la această școală.

Baza sportivă cea mai 
completă din orașul Uri- 
cani este, fără îndoială, 
cea de la Casa de copii 
școlari din localitate
Sala noastră de sport

că dis- 
sportivă 
sală de 
sportive 

cum 
dis- 

de 
sin- 
su-

permit organizarea. unor 
competiții oficiale. Baza 
de sport în aer liber cu
prinde terenuri de fotbal, 
handbal, baschet, groapa 
de sărituri a fost reame- 
najată creînd condiții bu
ne de practicare a spor
tului. In sala de sport și 
pe terenurile amenajate în 
aer liber se organizează 
cu regularitate campiona
te pe.clase și grupe la di
ferite discipline sportive, 
ele constituind un bun

REZULTATE
NICE: Unirea Drăgășani 
— Constructorul Tg. Jiu 
5—1, Progresul Băilești 
—* Lotru Brezoi 
C.F.R. Craiova — 
mistui Rm. Vîlcea 
Forestierul Băbeni 
Metalurgistul. Sadu

ș

O acțiune pe „trei sferturi** a rugbiștilor de la Știința. Foto : I. LICIU
RUGBI, DIVIZIA A

Ce se întîmplă cu Știința Petroșani ?
Cu. puțin timp în urmă, 

pe fondul unui evident de
clin al sporturilor de echi
pă din acest județ, ama
torii de rugbi din Valea 
Jiului trăiau satisfacția, 
veritabilului marș triumfal 
al - einsprezeeelui Științei 
Petroșani în campionatul 
primei divizii. A urmat 
însă un obscur turneu în 
Franța, o plimbare obosi
toare,. care numai rugbiu- 
luj studențesc n.u i-a servit 
și iată că mult lăudata e- 
chipă antrenată de Titi 
Ionescu le înscrie pe li
nia unor comportări la
mentabile, pe alocuri pe
nibile chiar. Au urmat 
trei înfrîngeri categorice, 
în 
trează 
faimă 
104)..

Deși

care studenții înregis- 
un record de tristă, 
(scor general 15 —

adversara sa de

duminică, R.C. Grivița ro
șie București nu ne-a ară
tat, nimic deosebit pe plan 
tehnic 
șansa 
meur, 
mion, 
a fost 
înfrîngere. De nerecunos
cut, acești, pînă mai ieri,, 
posibili campioni. Greșind 
în defensivă și nereușin- 
du-le mai nimic în fazele 
ofensive, gazdele, deși au 
deschis relativ repede sco
rul (min. 3), prin lovitura 
de picior a lui Nedelcu 
(3—0), au permis bucure- 
ștenilor detașarea pe tabe
la de scor (9—3) prin tran
sformarea a trei lovituri 
de pedeapsă, semnate de 
același, Simion. .

Studenții mineri: au evo- dă a potențialului 
luat la adevărata valoare al echipei." 
numai din minutul... 80,

și tactic, avînd doar 
unui bun transfer- 
în persoana lui Si- 

echipa din Petroșani 
la un pas de o nouă

adică în cele 7 minute de 
prelungiri dictate de arbi
trul bucureștean D. Spi
rea, perioadă la finele că
reia au reușit egalarea, in 
urma încercării realizate 
de Milcă și a transformă
rii lui Stoica Enciu, scor 
9—9 (3—6), un semieșec 
deci, care însă poate „va
lora** cit o înfrîngere.

Chiar dacă șansele la 
prima treaptă a podiumu
lui au pierit după acel in
credibil 0—34 de la Iași, 
iar cele la „bronzul*1 cam
pionatului sînt serios com
promise, cu un efort de 
voință revirimentul este 
posibil. E însă nevoie de 
mult mai mu’tă seriozitate 
în pregătirea fizică și 
tactică., de refacere rapi- 

. ’ " " i volitiv 
II așteptăm !

Nicolae LOBONȚ

prilej de recreere, fortifi
care a organismului, dar 

■și de educație și depista
re a elementelor talentate. 
Se cuvine subliniat faptul 
că aici a luat ființă o 
grupă de luptători începă
tori, care deslușesc taine
le acestui sport sub în
drumarea antrenorului* Va- 
sile Făgaș. Micii luptă
tori au la dispoziție 30 de 
saltele necesare practicării 
acestui sport. Condiții de 
practicare a sportului e- 
xistă și la celelalte școli' 
din Uricani, precum și în 
tabăra de la Valea de 
Pești, unde s-a lucrat și 
se lucrează și 
la amenajarea 
tive.

In concluzie, 
firma că în școlile din 
Lupeni și Uricani există, 
cu mici excepții, cadre de 
specialitate și 
rială necesară 
de către elevi 
nelor sportive 
dar că mai există încă su
ficient loc pentru mai bi
ne. Totul depinde de âr 
tenția și grija pe care Q 
acordă cadrele de condu-, 
cere și de specialitate dez-, 
voltării sportului în școlile 
în care-și desfășoară acti
vitatea. .

Dumitru CRIȘAN, 
Alexandru TATAR .

în prezent 
bazei spor-

se poate a-

bază mate- 
practicării 
a discipli-»
preferate, ‘

DIVIZIA C 7
TEH Metalul 

ria Dr.
2-1, . ..
Minerul Vulcan 1—0, Mi
nerul Motru 
Lupeni 
Tg. Jiu

4—1, Craiova

Rovinari — Glo- 
, Turnu Severin 

Dierna Orșova —

Minerul
3—0, Pandurii
— Constructorul 
1—1.

CLASAMENTUL
1 Pandurii Tg. Jiu 28 20 3 5 91—28 432 Minerul Lupeni 28 16 1 11 54—31 33
3 C.F.R. Craîova 28 15 3 10 41—29 . 334 Dierna Orșova 28 15 3 10 ■18—38 335 Lotru eBrezoi 28 14 2 12 -10—40 30
6 Minerul Motru 28 12 .4 12 49—33 - 28
7 Constructorul Cr. 28 10 8 10 32—37 28
8 Metalurgistul Sadu 28 10 7 11 46—42 27
9 Chimistul Rm. V). 28 12 3 13 34—42 27

10 Progresul Băilești 28 11 4 13 47—49 26
11 Gloria Dr Tr. S. 28 40 5 13 39—51 25
12 Minerul Vulcan 28 9 7 12 33—45 25
13 Metalul Rovinari ' 28 11 3 14 28—49 25
14 Unirea Drăgășani 28 10 4 14 41—47 24
15 Forest.Băbeni 28 10 3 15 28—60 23
16 Constr. Tg. Jiu 28 8 2 . 18 31—60 18

ETAPA VIITOARE : Tg. Jiu, Chimistul Rm.
Dierna Orșova — Fores Vîlcea — Minerul Motru,
tierul Băbeni. Constructo- Metalurgistul Sadu
rul Tg. Jiu — C.F.R. Cra
iova. Minerul Lupeni — 
Minerul Vulcan, 
G 1 o r i a Dr. Tur
nu Severin — Pandurii

DIVIZIA C 8
TEH-
oțelu

r i a

REZULTATE
NICE: Metalul
Roșu — Vulturii textila 
Lugoj 2—0. l.C.R.A.L. 
T i m i ș o a r a — I’ ' 
rea Alba lulia 1—1. 
Laminorul Nădrag — U-

Lotru Brezoi, Constructo
rul Craîova — Metalul 
Rovinari, Unirea Dră
gășani — Progresul Băi- 
Iești.

Mineful Oravița 1—0, 
C.F.R. Simeria —- Elec
tromotor Timișoara 1—0, 
Unirea Tomnatic — Me-

—0, Metalul
Minerul

Blaj
3—0.

Uni- talu) Bo(Sa
Hunedoara —

nirea Sînnicolau Mare Glielari 0 L C.I.L. 
0—1. Gloria

1 Unirea S. M.
2 Unirea Alba lulia
3 Vulturii tx. Lugoj
4 Unirea Tomnatic
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Reșița —
CLASAMENTUL

28
28
28

: 28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Știința Petroșani

Gloria Reșița
Știința Petroșani
Min. Oravița 
Lamin. Nădrag 
Met. Oțelu Roșu
Met, Bocșa.
Electromotor Tim,
Min. Ghelari
C.F.R. Simeria
C.I.L. Blaj 
l.C.R.A.L. Tim.
Met. Hunedoara
ETAPA VIITOARE: 

Gloria Reșița — C.F.R. 
Simeria, Vulturi; textila 
Lugoj — C.I.L. Blaj. Ști
ința Petroșani — Unirea 
Alba lulia, Metalul Boc
șa — Electromotor Timi
șoara, Metalul Oțelu Ro-

16
17
16
14

5
2
3
5

13 3
12 5
11. 5
12 3
11
12
10
10
11

7
9
9
9

12
11
12
13
13

12

37
36
35
33
29
29
27
27
26
26
26
25
25
24
23
20

4
2 14
6
5 13
3 14

9 6 13
9 5 14
8 4 16

șu — Laminorul Nădrag 
Unirea Sînnicolau Marc 
— Minerul Ghelari
1 C.R.A.L. Timișoara — 
Unirea Tomnatic. Mine
rul Oravița — Metalul 
Hunedoara.

rogre.su


Steagul roșu

LISABONA Manila

Delegația P.C.R. s-a întîlnit 
cu secretarul general 
al P. S. Portughez

LISABONA 4 (Ager
pres). — La Lisabona, de
legația Partidului Comunist 
Român, condusă de tova
rășul Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu 
Mario Soares, secretar ge
neral al Partidului Socia
list Portughez. Cu acest 
prilej, a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar «“gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste T~ 

cordi al și 
urări.

un salut 
mai bune

România.
cele

Mulțumind, tovarășul 
Mario Soares a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu căldu
roase salutări. însoțite de 
înalte sentimente de sti
mă și considerație pentru 
activitatea prodigioasă a 
șefului statului român.

într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, s-a pro
cedat Ia o informare re
ciprocă asupra preocupă
rilor celor două partide și 
au fost abordate unele as
pecte ale situației interna
ționale.

MANILA 4 (Agerpres).
La Manila s-au încheiat 

lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Conferinței Na- . 
țiunilor Unite pentru co
merț ’ și Dezvoltare 
(UNCTAD-V), la care au 
participat delegații din 159 
de țări, între care și o de
legație a Republicii Socia
liste România condusă de 
tovarășul Corne] Burtică, 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale.

în spiritul mesajului a- 
dresat conferinței de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— document care, prin pro
punerile sale realiste și 
constructive, s-a bucurat 
de un larg ecou și apre
cierea participantelor la 
UNCTAD V —, delegația

țării noastre, în 
cu delegațiile 
țări în curs de

ITALIA

alegerilor 
anticipate

încheierea 
generale

ROMA 4 (Agerpres). —
în Italia s-au încheiat 
luni, după două zile de 
scrutin, alegerile generale 
anticipate, pentru Camera 
Deputaților și Senat. Din 
totalul de 42,2 milioane a- 
legători. în fața urnelor 
s-au prezentat circa 90,1 
la sută din electorat, ceea 
ce reprezintă o reducere 
Cu 3 la sută a procenta
jului participării la vot 
în comparație cu alegerile 
din 1976. Operațiunile de 
votare s-au desfășurat în 
întreaga Italie Intro at
mosferă de calm. în jurul 
celor 76 466 birouri de vo
tare au fost plasate forțe 
polițienești și ale armatei 
în vederea prevenirii unor 
acte ale grupărilor tero
riste. «

Rezultatele definitive a- 
le alegerilor vor fi cunos
cute în cursul zilei 
marți.

de

Comunicatul comun al reuniunii miniștrilor 
de externe din Nigeria și statele 

africane „din prima linie*
exprimă ----- —
continua să acorde depli
nul lor sprijin Frontului 
Patriotic

DAR ES SALAAM 4 (A- 
gerpres). — La Dar Es Sa
laam s-au încheiat lucrările 
reuniunii miniștrilor de 
externe din Nigeria și sta
tele africane „din prima 
linie" — Tanzania. Zam
bia, Botswana, Angola și 
Mozambic. Dezbaterile au 
fost consacrate examinării 
situației din Africa aus
trală după instalarea la 
Salisbury a unui guvern 
marionetă, menit să asi
gure continuarea domina
ției minorității rasiste a- 
supra populației de culoare 
majoritare în tară.

Comunicatul comun • dat 
publicității la sfîrșitul reu
niunii reafirmă că Zim
babwe rămîne o colonie 
britanică „sub regimul mi
noritar, rasist și ‘ ilegal 
Muzorewa—Smith".

Miniștrii de externe 
cele șase țări africane

hotărîrea de a

Zimbabwe în lup
ta sa pentru obținerea u- 
nei independențe reale a 
țării. Totodată, se lan
sează un apel pentru ne- 
recunoașterea valabilității 
așa-zisei reglementări in
terne a problemei rhode- 
siene preconizată de Ian 
Smith, fostul șef al regi
mului minoritar de la Sa-, 
lisbury.

colaborare 
celorlalte 

dezvoltare, 
. a acționat cu consecvență 
pentru'realizarea unui con
sens cît mai larg în fa
voarea adoptării, de liotă- 
rîri în principalele pro
bleme înscrise pe ordinea 
de zi, care să accelereze 
edificarea unei noi ordini 
economice internațion ale, 
bazată pe echitate și e- 
galitate. să permită lichi
darea decalajelor econo
mice, progresul mai rapid 
al țărilor în curs de dez
voltare — condiții funda
mentale pentru asigurarea 
stabilității economice ge
nerale, a instaurării unui 
climat de largă colabora
re și pace în lume.

Participantii la lucrări
le UNCTAD — V au a- 
dop-tat. prin consens sau 
cu majoritate de voturi, o 
serie de documente în ce 
privește cooperarea dintre 
țările în curs de dezvolta
re, programul de acțiune 
pe- anul 1989 pentru spri
jinirea țarilor cel mai pu
țin dezvoltate, convoca
rea, la finele anului 1979, 
a unei conferințe, interna-

ționale asupra practicilor 
comerciale restrictive, un 
apel privind dublarea a- 
jutorului, țărilor indus
trializate către țările în 
curs de dezvoltare pentru 

- ca acesta să se ridice la 
cuantumul de 0,70 la sută 
din produsul național 
brut, cit s-a convenit an
terior în cadrul O.N.U., 
organizarea unor reuniuni 
ale țărilor în curs de dez
voltare și efectuarea de 
studii sub auspiciile 
UNCTAD, precum și unele 
declarații de principii pri
vind combaterea- exodului 
de cadre calificate din ță
rile în curs de dezvoltare, 

Delegațiile au convenit, 
totodată, ca principalele 
probleme înșerise pe ordi
nea de zi, nespluționate 
încă, să facă obiectul unor 
noi dezbateri în cadrul 
UNCTAD.

Datorită pozițiilor obs
trucționiste și lipsei de 
voință politică din partea 
unor țări industrializate, 
UNCTAD — V nu 'a reușit 
însă să adopte notări ri 
ferme în cele mai impor
tante probleme înscrise 
ordinea de zi.

pe

din
își

Sesiunea Biroului de Coordonare al țărilor 
nealiniate

COLOMBO 4 (Agerpres). 
— La Colombo a început 
luni sesiunea Biroului de 
Coordonare al țărilor nea
liniate. Prima parte a 
reuniunii se desfășoară, 
timp de două zile, la ni
vel de ambasadori, repre
zentanții celor 25 de țări 
membre ale Biroului de

coordonare avînd sarcina 
de a dezbate șî stabili or
dinea de zi a lucrărilor 
Conferinței la nivel de mi
niștri de externe ai celor 
88 de țări membre ale miș
cării nealiniaților, care va 
avea Ioc în capitala sri- 
lanReză, între 6 și 9 iunie.

APROXIMATIV 20 000 
DE CIPRIOȚI GRECI au 
participat duminică la un 
„marș . al păcii", organizat 
de „Consiliul cipriot al 
păcii", în sprijinul desfiin
țării bazelor militare străi
ne din Cipru.

Săptămîna trecută, în 
Camera cipriotă a Repre
zentanților, toate partidele 
politice au subliniat că 
prezența acestor baze „es
te incompatibilă cu poli
tica guvernamentală de in
dependență, nealiniere și 
demilitarizare a insulei'*,

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Anwar El Sadat, 
a primit luni la Ismailia, 
pe ministrul israelian al 
afacerilor externe, Moshe 
Dayan, informează agenția 
M.E.N.

La concursul special pe aparate, cu care s-a încheiat „Cupa Mon
dială" la gimnastică, de la Tokio

Nadia Comaneci și Emilia Eberle 
învingătoare la toate probele

• Cite 2 medalii de aur cucerite de reprezentantele noastre sportive
TOKIO 4 (Agerpres). — 

Cea de-a patra ediție a 
„Cupei Mondiale" ia gim
nastică s-a încheiat în sa
la- gimnaziului național 
„Ypyogi" din Tokio eu în
trecerile concursului spe
cial pe aparate, întreceri 
.dominate categoric de re
prezentantele culorilor 
Sportive ale României. Na
dia Comăneci și Emilia E- 
berle, care1 s-au compor
tat strălucit: terminind în
vingătoare în toate probele 
și cucerind astfel 4 medalii 
de aur, cite două fieca
re, precum și una de ar
gint și una de bronz, suc
ces de mate prestigiu ce 
confirmă încă o dată va
loarea internațională a 
gimnasticii noastre femi
nine.

Pentru a doua oară în 
istoria gimnasticii s-a în
registrat media generată la 
un aparat de 20,00 puncte, 
autoarea acestei perfor

manțe fiind (ca și prima 
oară, la J.O. de la Mon
treal — în proba de para
lele) tripla campioană o- 
limpică și campioană euro
peană absolută Nadia Co
maneci, care a obținut de 
două ori consecutiv, nota 
maximă — 10 — la sol.

Medalia de bronz a re
venit Emiliei Eberle. cu 
19,75 puncte.

Nadia Comăneci a eme
rit a doua medalie de aur 
la sărituri unde și-a con
firmat superioritatea, exa- 
cutînd și de data aceasta 
un salt de . mare amplitudi
ne, cu o aterizare perfec- 
că — media generală ob
ținută fiind de 19,70 punc
te.

La finalele pe aparate. 
Emilia Eberle, câștigătoarea 
medaliei de argint la in
dividual compus, a avut o 
evoluție excepțională. Pu- 
nîndu-și în valoare calită
țile și măiestria acumula

tă în ultimul timp, Emilia 
Eberle s-a situat ps locul 
întîi la cel mai dificil a- 
parat — bîrna •—, unde 
exercițiul său de mare si
guranță a fost recompen
sat de arbitre cu nota 
9,90, obținînd media gene
rală 19,70 puncte. Nadia 
Comăneci și-a adjudecat 
medalia de argint — 19,60' 
puncte.

Extrem de disputată a 
fost întrecerea de la pa
ralele. Cea mai bună notă 

,1a acest aparat o avea 
Steffi Kraeker, care se 
prezenta ca favorită. Dar 
Emilia Eberle, dînd dova
dă de multă ambiție și 
voință a reușit să refacă 
diferența de punctaj prin- 
tr-un exercițiu remarcabil, 
notat cu 9,85. în timp ce 
sportiva din R.D. Germană 
obținea 9,80 p. Celor două 
gimnaste lj s-au atribuit 
medalii de aur, ambele to- 
talizînd 19,65 puncte.

Grevă generală în Nicaragua
MANAGUA 4 (Ager

pres). — Luni, în Nicara
gua a fost declanșată greva 
generală împotriva. regi
mului dictatorial al lui 
Anastasie Somoza. La che
marea Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională, la

această amplă acțiune 
populară participă cele 
mai reprezentative organi
zații . politice și sindicale. 
Participantii la grevă cer 
demisia imediată a lui 
Somoza.

a
acest prilej a 
Butros 
stat Ia

AU

La întrevederea care 
avut Ioc cu 
luat, parte 
ministrul de

LA RIAD 
LOC CONVORBIRI 
Regele Khalid al 
Sa udi te și Ahraadou Ahid- 
jo, președintele Camerunu
lui. care se află într-o vi
zită în regatul Waliabit. 
Au fost trecute în revistă 
relațiile bilaterale pre
cum și probleme internațio
nale actuale, între care 
evoluțiile intervenite în 
ultima vreme în Orientul 
Mijlociu.

Ghali, 
M.A.E.
AVUT 
între 

Arabici

CONVORBIRILE dintre 
șeic Jaber Al-Ahmed Al- 
Sabah, șeful statului ku- 
weitian, și președintele Re
publicii Bangladesh, Ziaitr 
Rahman, aflat în vizită în 
Kuweit, au fost consacrate 
examinării căilor de dez
voltare a relațiilor de co
laborare bilaterală. Toto
dată, cei doi șefi da stat 
au examinat situația din O- 
rientul Mijlociu.

GUVERNUL GUIANEI 
a anunțat că, în scopul re
ducerii cheltuielilor nece
sitate de importul de pe
trol, vor fi interzise vînză- 
rile de benzwiă și de al
te produse petroliere în 
zilele de sîmbătă și dumi
nică. Se menționează că 
în felii] acesta se vor eco
nomisi anual circa 40 mi
lioane dolari.

CEA MAI VECHE
AȘEZARE DIN LUME
O așezare agricolă ve

che de 7 000 de ani a fost 
descoperită la Tal Maghz- 
aliyeh, în provincia Tala- 
afar, din nordul Irakului, 
— a anunțat agenția ira
kiană de informații INA.

Agenția precizează că 
arheologii au stabilit o le
gătură între această așe
zare, „cea mai veche din 
lume", și acea care a fost 
localizată în urmă cu doi 
ani, la Jarmag, în nordul 
țării.

IARNA TIMPURIE

In Argentina meteorolo
gii au înregistrat o iarnă 
deosebit de timpurie. La 
Cordoba, de exmplu, 
mercurul termometrelor a 
coborit pînă la minus 13 
grade. ■»,/ i

Uraganul din regiunea 
cunoscutei stațiuni balne

are Mar_ Del Plata a stîr- 
nit în Atlantic valuri cu 
înălțimea de 20 de metri. 
Numeroase clădiri de pe 
țărmul oceanului au fost 
avariate.

Un număr de 22 de per
soane au pierit de frig în 
cursul ultimelor zile în 
trei state din sud-est și 
sudul Braziliei, ca urmare 
a.unui val de frig care s-a 
abătut asupra acestor re
giuni.

„ZILE FARA ȚIGĂRI"

Zilele de 1—5 iunie sînt 
proclamate în. Polonia 
drept „Zile fără țigări". 
La această campanie anti- 
tabacică participă presa, 
radioul și televiziunea, ca 
și reprezentanți ai opiniei 
publice care explică ce
tățenilor daunele pe care 
le aduce fumatul. Măsura 
a fost adoptată în urma 
faptului că, potrivit date
lor statistice, anual, 12 mi
lioane de polonezi fumea
ză aproximativ 90 miliarde 
de țigări..

12.25

17,45

18,00

RADIO

Cadențe sonore.

17,05
17.25

TV.

MARȚI, 5 IUNIE 1970

Mica

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Avocata ; Re
publica-: Jorj Ratgep- 
pictor ; Unirea : Police 
Python 357, seriile I-II.

LONEA: Drum fără 
întoarcere. .

ANINOASA : Expre
sul de Buftea.

VULCAN : Optimiștii.
LUPENI — Cultural: 

Omul fără identitate. 
Muncitoresc: Diaman
tele negre, seriile I-II.

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman foileton : 

PoldarR, reluarea 
episodului 15.

10,55 Pentru frumusețea 
satului românesc, 
tn alb și negru : 
Lasse.
Cîntarea Româ
niei. •
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curș. de limbă' en
gleză.
Omagiu unu; poet. 
Producție ă 
diourilor de 
documentare 
neze.
Documentar 
tistic. Gheorghe 
Lazăr — 200 de 
ani de la naștere.

18.20 Publicitate. - ; - 
18,25 Revista sociâl-po-

litică TV.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Ancheta TV! Ee-

gea respectării le - 
gii. ... ./* ,

19.45 Publicitate.
19.50 Seară de teatru : 

_ Institutorul
fer. Premieră 
țară.

21.20 Muzică ușoară
6-umentalâ. 

21,35 Telejurnal.

stu- 
filme

știri.

I 
I 
I
I

10,00 Buletin de
10,05 Rapsozi ai plaiu
rilor noastre. 10,30 Din 
țările socialiste. 11,00 
Buletin de știri. Î1.05 
Piese corale de Achim 
Stoia. 11,35 Discoteca 
„U“. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Autografe muzicale. 
13,00 De la T la 3. 15,00 
Clubul adolescenților. 
16,00 Radiojurnal; 16.15 
Cîntece de muncă. 16,25 
Coordonate economice. 
16,40 Folclor contempo
ran. 17,00 Buletin de 
știri 17,05 Antena tine
retului. 18,00 Orele serii. 
20,00 Teatru radiofonic. 
21,05

' 21,30 Consemnări. 22,00 
; O zi într-o oră. 23,00— 
1 5,00 Non stop muzical 
nocturn.

I 
I
I
I
I
I
I
I

VlND apartament 2 ca
mere, gaze. Deva. Micro 
15 bloc 40 scara A ap. 18 
etaj III. (433)

PIERDUT legitimație e- 
de Ministerul 

2'5-1, pe. nunțe* 
declară

liberată
. Muncii nr.
le Bogy Maria. Se 
nulă. (-131) s,

PIERDUT carnet 
dent pe numele 
Ariei, eliberat de 
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (432)

de stu- 
Demian 
Institu-

.1
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