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Documentele Congresului
ri XII-lea în dezbatere

Vom scurta timpul 
de execuție a lucrărilor 

de pregătiri

In întimpinarea cela
de-a 35-a aniversări
a eliberării patriei.

din Lupeni acumulează

TOVARĂȘULUI 
ARMED SEKOU TOURE

Semnarea documentelor1
.... . ' v •

oficiale comune
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului De
mocrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guine- 

dumiinică, 
ceremonii

căre a avut loc la Palatul 
Republicii, Declarația so
lemnă comună și Comu
nicatul comun.

După semnare, I 
Nicolae Ceaușescu 
med Sekou Toure 
licitat cu căldură, 
strips îndelung 
s-au îmbrățișat cu 
alitate.

tovarășii
i și Ah-\ 

s-au fe- 
și-au 

mîinile, 
cordi-

ea, au semnal, 
în cadrul unei (Continuare in pag. a 4-a)

Ceremonia plecării
înalților oaspeți guineezi

_ .Sint miner și conduc o 
brigadă de pregătiri în căr
bune, în sectorul III al mi
nei Lupeni. De munca 
noastră, a minerilor de la 
pregătiri va depinde în 
mare măsură realizarea în 
cincinalul 1981-1985 a unor 
mari cantități de cărbune 
după cum prevede proiectul 
de Directive ale Congresu
lui al XII-lea. De trei ani 
lucrăm cu o combină de 
înaintări și am reușit să 
realizăm avansări în căr- 

: bune care au depășit 140ml 
pe lună. Mecanizarea, nu 
numai că o dorim noi, dar 
ne-o impun sarcinile ce iz
vorăsc din proiectul de Di-

rective. Vom căuta să 
ne perfecționăm în mî- 
nuirea și întreținerea 
combinelor de înaintări ca 
să le putem folosi timp mai 
îndelungat și să obținem 
sporuri însemnate de pro
ducție. Dacă în prezent am 
realizat avansări de 6-8ml 
în 24 de ore ne vom orga
niza in așa fel munca încît 
să mărim viteza zilnică de 
avansare cu 3—4 metri. A- 
ceasta înseamnă o crește

Gheorghe RELEI, 
miner specialist, șef de 
brigadă — I.M. Lupeni

(Continuare in pas. a 2-a)

Minerii
noi și importante depășiri de plan

cele 320 tone de căr- 
exfras peste plan în 

de 27 iulie, minerii
în

socialis-
îrice-

de

Cu 
bune 
ziua 
Lupeniului se situează
fruntea întrecerii 
te, acumulînd de Ia 
putui lunii un plus 
3069 tone. Așadar, cei ca
re au lansat chemarea la

întrecere către toți minerii 
țării se dovedesc 
înălțimea 
asumat, 
să 
de 
lie 
în 1 
lui.

a fi la 
angajamentului 

Producția extra- 
suplimentar în luna iu- 
tone extrase peste plan 
se adaugă la cele 47000 
primul semestru al anu-

Duminică, 29 iulie, a luat 
sfîrșit vizita oficială de 
partid și de stat întreprin
să în țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Sociaiiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de către tova
rășul Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidu-

lui Democrat din Guineea, 
președintele Republicii 
Populare Revoluționare 
Guineea, și tovarășa Andree 
Toure.

Prin întreaga ei desfășu
rare, prin documentele sem
nate de cei doi conducători 
de partid și de stat, vizi
ta se înscrie ca un eveni
ment de o deosebită însem-

(Continuare în pag. a 4-a)

Brigada condusă de 
Ion Gîrea de la mina 
Lupeni realizează pro
ducții sporite de cărbu
ne. In foto: schimbul 
minerului Paul Dobai.

Foto : Gh. OLTEANU

y. c>.-

Sentimente de profundă satisfacție 
patrioticăși justificată mîndrie

Telegrame adresate secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU și tovarășei Elena Ceaușescu

Alte colective de oameni ai muncii din Valea 
Jiului își exprimă profunda satisfacție și mîndrie pa
triotică pentru conferirea „Medaliei de aur cu pla
chetă" a Institutului de relații internaționale din Ro
ma și a „Medaliei jubiliare'1 emisă de institut cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste România 
și a „Medaliei de aur" pentru activitatea prestigioasă 
desfășurată în scopul dezvoltării 
contemporane 
verșării de la

și „Medalia
23 August,

muncă 
noastre,

In

„Colectivul de 
al întreprinderii 
se arată în telegrama 
treprinderii de tricotaje 
din Petroșani, a aflat cu

științei și tehnicii
jubiliară" consacrată ani- 
tovarășei Elena Ceaușescu.
profundă mîndrie 
tică despre faptul 
dumneavoastră, 
mate tovarășe 
Ceaușescu, și

patrio- 
că 

mult sti- 
Nicolae 

tovarășă

Cetățeni ai Văii Jiului I Prin eforturi stăruitoare și activitate neobosită,
să contribuim din plin la gospodărirea

La E.T. Petroșani, experiența demonstrează, cu forța de convingere
a faptelor, ce valoare au acțiunile hotărîte pentru

FOLOSIREA JUDICIOASĂ A
de 
li

• 17 400 litri 
benzină, 110 600 
tri motorina și peste 
6 000 kWh energie e- 
lectrică a economisit 
colectivul E.T. Petro
șani in primul semes
tru > Cu aceste 
economii, parcul au
to al unității 
poate funcționa 24 de 
zile sau poate par
curge peste 270 000 
km • 10 200 litri u- 
lei ars a fost livrat 
pentru recondiționa- 
re • Au fost trans
portați, în această pe
rioadă, în plus, peste 
322 000 călători și 
s-au realizat 264 000 
lei beneficii în plus.

director 
adu- 

oame-

-— Tovarășe 
Dumitru Albescu, 
narea generală a 
nilor muncii de la E.T.P. 
a avut loc la puțin timp 
după publicarea 
mentelor Congresului 
XII-lea al 
să

docu- 
al 

P.C.R. Dorim

buranți și asigurarea cu 
piesele de schimb necesa
re.

— In adunarea gene
rală s-au făcut și propu
neri privind îmbunătăți
rea activității de trans
port '!

aureținut din dezbateri, ce 
măsuri întreprindeți pen
tru rezolvarea lor ?
— Bilanțul activității 

noastre pe primul semes
tru al anului curent, fă
cut în adunarea oameni
lor muncii, a scos în evi- 

• dență însemnate realizări 
ale indicatorilor de plan. 
Avem întocmit un program 
de lucru îmbunătățit, ca
re cuprinde o seamă de 
măsuri privind optimiza
rea transportului în co
mun, economisirea de car-

cute, oamenii muncii 
vizat direct intensificarea 
activității de valorificare 
superioară a combustibi
lului. Mulți dintre cei ca
re au luat cuvîntul au ri
dicat problema 
unor 
care 
sursă 
ților.

Interviu realizat de 
Constantin GRAURE

revizuirii 
trasee nerentabile, 

nu constituie decît o 
de risipă a carburan- 
In acest sens, am

(Continuare in pag. a 2-a)

rațională a energiei
Traficul rutier s-a redus 

la jumătate s-a 
și consumul de

la jumătate; 
redus 
benzină

comparativă a 
de 

pose- 
pro- 

între

Situația 
vinzărilor de benzină 
CO 90 — 98, către 
sorii de autoturisme 
prietate personală,
22 iulie — deci înainte de 
aplicarea prevederilor De
cretului privind raționa
lizarea consumului de car-

DUMINICA. 22 IULIE 1979

8075 litri de benzină

buranți și gospodărirea e- 
conomicoasă a parcului 
de autoturisme — și 29 
iulie, prima duminică du-' 
pțî aplicarea prevederilor 
decretului, vinzări efec
tuate la stațiile PECO din 
Valea Jiului, este grăitoa
re în acest sens :

DUMINICA, 29 IULIE 1979

4539 litri de benzină

CETĂȚENI!
FIECARE OM, la locul său de muncă 

acasă poate și trebuie SĂ CONTRIBUIE 

rezolvarea problemei vitale care frămîntă 

lumea de azi — ENERGIA, economisind și 
folosind cu maximum de eficiență FIECARE 

KILOWATTORĂ DE . ENERGIE, FIECARE 

GRAM DE COMBUSTIBIL.

Șl 

la

Elena Ceaușescu, v-au fost 
conferite înaltele 
ții ale Institutului 
lății internaționale 
Roma.

In numele celor 
femei care lucrează 
întreprinderea de 
taje din Petroșani, 
prindere care a prins con
tur 
ilor 
tei 
cru 
dresăm din adîncul inimii 
cele mai calde 
pentru înaltele 
care v-au fost 
Ținem, totodată, 
sigurăm și cu 
lej că întregul nostru co
lectiv, conștient de sarcini
le și răspunderile 
revin, va face totul 
tru creșterea 
diversificarea 
de tricotaje, 
astfel în efortul general al 
oamenilor muncii pentru a 
da viață prevederilor cu
prinse în documentele ce
lui de-al XII-lea Congres 
al partidului".

„Colectivul Centrului de 
cercetări pentru securitate 
minieră" din Petroșani 
a aflat cu adîncă mîndrie 
patriotică, că dumneavoas
tră, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, v-a fost confe
rită „Medalia de aur" a 
Institutului de relații in
ternaționale din Roftia, î- 
naltă distincție care re
prezintă o nouă prețuire a 
operei Dumneavoastră, â 
prestigiului Dumneavoas
tră în întreaga lume ști
ințifică. |

Inmînarea „Medaliei de 
aur“ și a „Medaliei 
biliare" consacrată 
oasei aniversări de 
August are loc la 
timp după numirea 
neavoastră în funcția 
președinte al 
Național pentru Știință și 
Tehnologie. Acest eveni
ment este un nou prilej 
de a ne reafirma admira
ția pentru strălucitele me
rite cucerite pînă în pre
zent-în munca de perfec
ționare, 
drumare 
creație 
din țara

distinc- 
de re- 

din

480 de 
i la 

trico- 
între-

ca urmare a indicați- 
date cu prilejul vizi- 

dumneavoastră de lu- 
în Valea Jiului, vă a-

felicitări 
distincții 

conferite, 
să vă a- 

acest pri-

ca re-i 
pen- 

calitativă și 
producției 

înscriindu-ne-

ju- 
glori- 

la 23 
puțin 
Dum- 

donsiliului

conducere și în- 
a activității de 
tehnico-științifică 
noastră, garanție

(Continuare in pag. a 2*ai
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La I. M. Vulcan

Angajare fermă pentru sporirea 
producției de cărbune

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Vulcan 
a analizat cu exigență acti
vitatea desfășurată de con
siliul oamenilor muncii, de 
biroul executiv și condu
cerile sectoarelor pentru 
înfăptuirea sarcinilor de 
pian pe semestrul I. Din 
darea de seamă a reieșit 
că s-a realizat o producție 
fizică suplimentară de 1953 
tone de cărbune, au fost 
depășite prevederile la lu
crări miniere de deschideri, 
obținindu-se totodată econo
mii la consumul specific 
de lemn. Ca urmare a re
ducerii cheltuielilor mate
riale, producția netă a fost 
depășită cu 8289 mii lei. 
Din analiza prezentată s-a 
desprins concluzia că, deși 
la nivelul unității s-a rea
lizat planul producției de 
cărbune, unele colective nu 
și-au îndeplinit sarcinile 
de plan, A fost evidențiată 
în mod deosebit activita
tea desfășurată de sectoa
rele I, II și IV, care au în
registrat însemnate depă
șiri de plan, fiind criticată 
slaba preocupare din ca
drul sectoarelor III, V și 
VII, a căror rămînere sub 
plan a diminuat mult rea
lizările întreprinderii. Da
rea de seamă a scos în re
lief existența unor rezer
ve interne care se cer va
lorificate în scopul obți
nerii de rezultate superi
oare. Slaba organizare a 
procesului de producție, a- 
baterile de la disciplina 
tehnologică și de muncă, 
desele defecțiuni electro
mecanice și reparațiile ne
corespunzătoare, absențe
le nemotivate, * nefolosirea 
judicioasă a personalului 
de deservire sînt doar cî- 
teva din neajunsurile ma
nifestate, a căror eliminare 
se impune de urgență pen

(Urmare din pag. 1)

trainică a calității și efi
cienței muncii noastre vi
itoare",

„Colectivul de cadre di
dactice și studenți de la 
Institutul de mine din Pe
troșani, aflat într-o eta
pă de rodnică integrare cu 
cercetarea, proiectarea și 
producția, a luat cunoș
tință, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, cu 
adîncă satisfacție patrio
tică, de noua dovadă a 

tru obținerea unor rezul
tate mai bune și realiza
rea tuturor indicatorilor 
tehnico-economici, din pla
nul pe acest an.

I-a acestea s-au referit, 
în mod critic și autocritic, 
și participants la dezbateri. 
In cuvîntul lor, vorbitorii 
au făcut numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea 
activității. „Sectorul no
stru sra situat în fruntea 
întrecerii — arăta Constan
tin Mareș, maistru, secre
tarul organizației de partid 
de la sectorul I — tocmai 
datorită bunei organizări a

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

muncii. Obiectivul principal 
al colectivului a fost înde
plinirea ritmică a sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor asumate. Toate 
cele șase brigăzi și-au rea
lizat planul, dînd posibili
tatea ca încă din semestrul 
I să ne realizăm angaja
mentul anual. Acesta e un 
motiv în plus ca și în con
tinuare să sporim gradul 
de responsabilitate a bri
găzilor, să îmbunătățim dis
ciplina și șâ reducem ac
cidentele tehnice, astfel in
cit să ne menținem și în 
continuare pe locul ocupat 
în întrecerea socialistă . La 
noi posibilități de creștere 
a producției de cărbune s-a 
referit și C onslantin Popes
cu, secretarul organizației 
de partid din sectorul II- 
..Rezultatele noastre puteau 
fi mult mai bune, arăta 
vorbitorul, dacă am fi re

Sentimente de profundă satisfacție
stimei și prețuirii inter
naționale de care -vă bucu
rați în întreaga lume pen
tru activitatea și opera 
dumneavoastră științifică. 
„Medalia de aur", acorda
tă pentru înalta contri
buție la progresul științei 
românești și mondiale și 
„Medalia jubiliară" con
sacrată celei de-a 35-a a- 
niversări a eliberării pa
triei, distincții conferite 

ușit să eliminăm manifes
tările de indisciplină. Pen
tru aceasta va trebui să 
întărim' exigența, să ducem 
o susținută muncă politică 
de la om la om. In. final, 
vorbitorul s-a angajat, în 
numele colectivului, ca pro
ducția suplimentară a sec
torului să crească pînă la 
sfîrșitul anului cu încă 
2000 tone cărbune. Noi an
gajamente de sporire a pro-, 
ducției de cărbune și-au 
exprimat și doț. dintre har
nicii șefi de brigadă ai mi
nei — Ioan Bud, cu 2000 
tone, și Costică Popa cu 
500 tone, stimulați de noile 
prevederi eu privire la 
creșterea retribuției și de 
obiectivele majore prevă
zute în proiectele de docu
mente ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

Din cuvîntul unor cadre 
tehnice cu munci de răs
pundere — ing. Ovidiu A- 
vramescu, șeful sectorului 
III, ing. loan Tirea, șef sec
tor electromecanic, ing. 
Ștefan Toms, șeful secto
rului transport și ing. Ni- 
colae Radu, director tehnic 
— s-a desprins hotărîrea 
colectivelor pe care le con
duc de a elimina cît mai 
repede lipsurile manifesta
te în munca lor, astfel in
cit sarcinile de plan să fie 
realizate ritmic, la un ni
vel calitativ superior.

Concluzia care s-a des
prins cu pregnanță din dez
baterile participanților es
te aceea că vor fi valori
ficate toate rezervele de 
care dispune colectivul mi
nei, de a trece cu bine pes
te situațiile dificile cu care 
se confruntă. tehnologiile 
de lucru și calitatea căr
bunelui vor fi în continu
are îmbunătățite.

Constantin IOVANESCU

de Institutul de relații
internaționale din Roma,
reprezintă un nou și cald 
omagiu adus personalită
ții Dumneavoastră,, stima
tă tovarășă Elena 
Ceaușescu, eminentă re
prezentantă a științei ro
mânești, sintetizînd cu 
strălucire sensul de dez
voltare a cercetării ști
ințifice și unitatea indes
tructibilă dintre știință și

Un concurs ,,Gîne știe,
cîștigă cîștigat... cu brio
Redacția emisiunilor 

culturale a Radiotele- 
viziuniii române, în cola
borare cu Consiliul muni
cipal al educației politi
ce și culturii socialiste 
Petroșani, a organizat du
minică, 29 iulie, o mani
festare cultural-radiofo- 
nică „Cine știe, cîștigă". 
Cele trei teme ale con
cursurilor — „Valea Ji
ului la 50 de ani de la e- 
roicele lupte ale mineri
lor", „Geto-dacii și civili
zația lor în conștiința u- 
manității" și „Cetăți ale 
industriei românești" — 
au fost dezbătute de con- 
curenții Ioan Velica, Ma
dlena Ionescu și Mircea 
Bujorescu. Examinarea

Vom scurta timpul de
(Urmare din pag. 1)

re a productivității cu 50 
la sută.

Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în timpuj vizitei 
de lucru din Valea Jiului 
a coborît în mina Lupeni 

practica social-economică.
Călăuziți de minunatul 

Dumneavoastră exemplu, 
noi, cadrele didactice și 
studenții Institutului de 
mine din Petroșani, acor
dăm permanent o atenție 
deosebită activității de 
creație științifico-tehnică, 
problemelor majore cu ca
re se confruntă mineritul 
românesc, cu deosebire 
activitatea economică din 
Valea Jiului pentru rea
lizarea exemplară a sar

cinilor de plan". 

agreabilă asigurată de 
prof. dr. Mihai Florea și 
poetul Dan Deșliu, a dez
văluit capacitatea concu- 
renților de cuprindere a 
problemelor impuse în bi
bliografie, buna lor. pre
gătire, cultura generală.

„Este o plăcere pentru 
noi, ne spunea redactorul 
emisiunii, Nicolae Breb 
Popescu, să înregistrăm 
trei concurenți premiați 
aici la Petroșani, în va
tra cărbunelui". Ii felici
tăm și noi pe cei trei con
curenți și le dorim noi 
succese, așteptînd răspun
surile lor bune și pe ca
lea undelor.

Ion LICIU

și a concluzionat că va tre
bui să acționăm hotărit 
pentru introducerea meca
nizării, pentru transfor
marea minerului în miper- 
tehnician. capabil să mînu- 
iască cele mai diverse uti
laje și instalații. In cin
cinalul 1981—1985 vom fi 
beneficiarii unor noi mașini 
care ne vor ușura munca 
fizică, vor spori producti- 
vitatea muncii. Trebuie să 
acționăm ca adevărați co
muniști, să învățăm cît mai 
mult și să stăpînim mași
nile ca specialiști și nu la 
întimplare. Numai așa vom 
ajunge să deschidem noi 
drumuri subterane spre 
cărbune. Ortacii din briga
da mea,‘cunoscînd avanta
jele mecanizării, vor face 
tot ce depinde de ei. pentru 
deschiderea .în scurt timp 
a unor noi fronturi de lu
cru. Vom executa lucrări

importante lucrări de re- I 
parații capitale în inte- | 
rior și. exterior, Palatul ■ 
cultural din Lupeni și-a | 
schimbat înfățișarea, 
Complet renovat, el găz
duiește din nou, înce- 
pînd cu această săptămî- 
nă, diferite manifestări 
artistice locale. (Al. 
Tătar)
♦-------------
Peste 850 metri de să

pături au efectuat tine
rii din Lupeni în cartie
rele Braia 1 și 2 pentru 
pozarea noului cablu de 
alimentare cu energie e-

Ilectrică a obiectivelor I 
industriale ce se cons- I

Itruiesc în această zonă. I 
(Gabrieia Andraș) |

execuție
de un înalt nivel calitativ, 
care să permită transportul 
cărbunelui in condiții op
time. O contribuție însem
nată in ridicarea eficien
ței . activității economice a 
întreprinderii, noastre. în 
spiritul proiectului de Di
rective, îl vom aduce prin 
economisirea lemnului de 
mină și gospodărirea mai 
judicioasă a armăturilor 
TH și a plasei de 'sîrmă. 
Vom recupera șt refolosi 
tot' ce se poate refolosi, me
tal sau lemn. M-ara. buw^- 
rat foarte mult citind ^n 
proiectul de Directive că 
producția de utilaj minier 
va cunoaște o creștere de 
două ori in principal pe 
seama producției de com
plexe mecanizate. Aș dori 
ca specialiștii să găsească 
soluții pentru fabricarea 
unor utilaje pe care să Ie 
folosim Ia lucrări.

.V.V.Y.VAV.V.WAVZAV.W.W.V

Cetățeni ai Văii Jiului! Prin eforturi stăruitoare și activitate neobosită, 
să contribuim din plin la gospodărirea rațională a energiei

Precizări de la Biroul circulație al Miliției Petroșani
' în urma acțiunii între
prinse duminică 29 iulie, 
locotenentul major Ilie 
Rusu, șeful biroului circu
lație al Miliției municipa
le Petroșani, ne comuni
că : „Din constatările
noastre rezultă că în Va
lea Jiului Decretul pri
vind măsurile pentru ra
ționalizarea consumului de 

Atențiune, conducători auto I
Vă reamintim că în întreaga Vale a Jiului vitezele 

de circulație pentru autovehicule sînt vitezele stabilite 
pentru localități, potrivit, legii :
• Autoturisme — 60 tocamioane cu șa și se-

km/oră miremorcă, autospeciale
• Autocamioane, auto

furgonete — 40 km/oră
• Autobasculante, auto

camioane cu remorci, au-

E1N
carburanți și gospodărirea 
economicoasă a parcului 
de autoturisme a fost 
respectat cu strictețe. Nu 
a circulat nici un autotu
rism proprietate persona
lă cu număr fără soț. Nici 
un autoturism proprieta
te de stat sau obștească 
nu a circulat în ziua de 
sîmbătă, după terminarea

• Tractoare rutiere
30 km/oră

programului de muncă, și 
nici duminică, decît în 
condițiile prevăzute de 
Decret. Nu au fost găsite 
mașini din parcurile în
treprinderilor parcate la 
domiciliul conducătorilor 
auto sau în alte locuri, 
decît cele trecute pe foaia 
de parcurs".

Pentru un consum rațional de carburanți, 
specialiștii vă recomandă :...

♦ Controlați și reglați periodic aprinderea si car- 
burația

. ♦ Acordați atenția necesară schimbării la timp a 
uleiului de motor și a valvolinei transmisiei

♦ Verificați și reglați mecanismul de direcție, Re
glajul instalației de frînare

♦ Verificați starea de funcționare a termostatu- 
Iui și întinderea curelei de transmisie

Conducători ai 
unităților economice ! 
NU UITAȚI :
♦ Se interzice circulația 

cu autoturismele proprieta
te de stat în zilele de sîm
bătă, după terminarea pro
gramului de muncă. du
minică. și în celelalte zile 
nelucrătoare.

♦ Folosirea autoturisme
lor proprietate de stat în 
interes, personal sau de că
tre alte persoane decît cele 
autorizate, atrage, pe lingă 
alte sancțiuni prevăzute , de 
lege, și suspendarea drep
tului de folosință pe 1-3 
luni a autoturismului.

Folosirea judicioasă a carburanților
(Urmare din pag. 1) 

sugera conducerilor între
prinderilor miniere Vul
can și Uricani să revadă 
planificarea la lucru a 
muncitorilor care locuiesc 
în Dealul Babii și Cîmpu 
lui Neag. Concentrarea 
pe schimburi ar elimina o 
serie de curse ' nerentabi
le. Asemenea măsuri sînt 
indicate și în Decretul 
Consiliului de Stat re
cent apărut.

— Vă rugăm să nomi
nalizați citeva din măsu
rile pe care le-ați luat 
pentru o cît mai econo
micoasă folosire a parcu
lui auto in urma apariți
ei decretului amintit.
— O primă, măsură. Am 

redus numărul de geta- 
xuri de la 14 la 6 și s-a 
făcut o nouă repartizare a 
acestora pe schimburi. Do

resc însă să amintesc că 
pasagerii au multiple po
sibilități de a folosi trans
portul în comun. De pil
dă, în Petroșani, sînt des
tul de frecvente cursele 
care leagă cartierul Aero
port din centrul orașului, 
de orașele Petrila și Lo- 
nea. Numărul autobuze
lor cafe servesc aseme
nea trasee nu a suferit 
nici o modificare. Ar fi 
totuși bine ca cetățenii să 
folosească getaxul în si
tuații cu totul deosebite. 
Verificarea tuturor traseelor 
de transport pentru ren
tabilizarea acestora, pre
cum și revizuirea stați
ilor de autobuz ca ampla
sament și distanță, sînt 
alte probleme care vizează 
în mod direct economia de 
carburanți. Numai prin 
aceste măsuri vom econo
misi lunar peste 1 506 li
tri de combustibil.
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încheierea vizitei tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Semnarea documentelor
oficiale comune

(Urmare din pag. 1)

La solemnitate au parti- 
' cipat tovarășa Elena 

■Ceaușescu și tovarășa An
dree Toure.

Au luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, persoane o- 
ficiale române, precum și 
persoanele oficiale guine- 
eze care l-au însoțit 
înaltul oaspete.

In prezența celor 
șefi de partid și de 
în cadrul aceleiași
nități au fost semnate A- 
cordul de cooperare în
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat 
din Guineea, Aide-memo
ire privind dezvoltarea în 
continuare a cooperării e- 
conomice și comerciale în-

pe

doi 
stat, 

solem-

tre Republica Socialistă 
România ' Și Republica 
Populară Revoluționară 
Guineea, Acordul privind 
transporturile aeriene ci
vile, Programul de schim
buri culturale și științifi
ce între Republica Socia
listă România și Republi
ca Populară Revoluționa
ră Guineea și Convenția 
de colaborare între Radio- 
televiziunea română și 
Radioteleviziunea guine- 
eză.

In încheierea ceremoni
ei, cei doi șefi de partid 
și de stat au ciocnit o cu
pă de șampanie pentru în
tărirea continuă a 
teniei și colaborării 
mâno-guineeze.

prie-
ro-

Ceremonia plecării
FILME 18,25

17,15
17,45
18,05

înalților oaspeți guineezi
(Urmare din pag. 1)

nătate în cronica relațiilor 
de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare din
tre partidele, țările și po
poarele noastre. Ea va con
tribui, prin rezultatele sale 
fructuoase, la promovarea 
unor raporturi tot mai 
strînse între cele două țări, 
la conlucrarea tot mai rod
nică, atît pe plan bilateral, 
cit și în domeniul vieții in
ternaționale. în folosul și 
spre binele ambelor popoa
re, aț cauzei păcii, socia
lismului și cooperării inter
naționale.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe Aeroportul Interna
țional Otopeni. Mii de bucu- 
reșteni au salutat cu căldu
ră pe cei doi conducători 
de partid și de stat. Ei. au 
dat glas aprobării unanime 
a întregului nostru popor 
pentru noul dialog la nivel 
înalt româno-gulneez, sa
tisfacției față de rezultatele 
deosebite ale vizitei între
prinse în țara noastră de 
înaltul oaspete.

La ora 12,45 aeronava 
prezidențială cu care călă
toresc înalțiî oaspeți a de
colat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vreau să vă 
văd ; Republica : Valsul 
absolvenților ; Unirea : 
A fost regăsită compa- 
nia a 7-a ;

PETRILA : Vestul săl
batic ; . _

LONEA : Partizanii în 
cimpie ;

ANINOASA : Ciocola
tă cu alune ;

VULCAN : 80 de hu
sari ;

LUPENI — Cultural : 
Șfîrșitul împăratului din 
Taiga; Muncitoresc : Pa
siunea.

Bijuterii muzicale. 
Sport.
Festivalul național 
;,Cîntarea Româ
niei".
Revista social-poli- 
tică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.
De mîine, a
etapă a majorării 
retribuțiilor în ac
tualul cincinal. 
Lupta antifascistă 
în România (V) 
Avanpremieră.
Seară de teatru : 

numi

doua

19,30

21,35

zicru/durzi roi în lu/me
Manifestări consacrate României

cu prilejul aniversării eliberării
Manifestările consacrate celei de-ă 35-a aniversări 

a eliberării României de sub dominația fascistă conti
nuă pe diverse meridiane
• Ambasadorul țării 

noastre în R.S. Cehoslova
că, Ion Diaconescu, a de
pus o coroană de flori la 
Monumentul ostașilor ro
mâni căzuți in lupta pentru 
eliberarea orașului Luha- 
covice. Au fost depuse, de' 
asemenea, coroane de flori 
din partea organelor locale 
de partid și de stat. Acest 
act de pietate a deschis în 
mod simbolic „Zilele cul
turii românești", tradițio
nal organizate in localita
te în preajma sărbătorii 
naționale a poporului ro
mân.

ale lumii.
• La Palatul Westmins

ter, sediul Parlamentului 
britanic, a avut loc o reu
niune 'dedicată României, 
organizată de asociația in
ternațională pentru schim
buri culturale din Marea 
Britanie.

Deputatul laburist 
Thomas Cox, care a prezi
dat reuniunea, a relevat 
progresele social-economi- 
ce obținute în dezvoltarea 
României contemporane, 
raporturile fructuoase, în 
continuă dezvoltare, româ- 
no-britanice.

Managua

Armata nicaraguană,
organizată pe structură nouă

I
1I

„Unii l-ar 
destin".
Telejurnal.

RADIO
3.

LA PALATUL 
DENTIAL DIN 
a avut loc, luni, 
nia de depunere 
mîntului de către 10 noi 
miniștri și opt secretari de 
stat din guvernul de coa
liție al premierului Cha- 
ran Singh — informează

PREZI- 
DELHI 

ceremo- 
a jură-

Pe scurt
agenția Reuter.

INTR-UN COMUNICAT 
publicat de aripa militară 
a organizației separatiste 
basce ETA? aceasta a recu
noscut că este autoarea ac-

MANAGUA 30 (Ager- 
pres). — Statul Major al 
Frontului Sandinist de E- 
liberare Națională din 
Nicaragua a anunțat că 
„noua armată nicaragua
nă va fi organizată pe o 
structură militară clasică, 
dar își va menține viu 
spiritul „guerrillero" (spe
cific luptei de partizani —• 
n.r.) prin comitetele și ca
drele politice create în 
toate unitățile de luptă".

Restructurarea armatei va 
fi făcută prin transfor
marea fronturilor sandi- 
niste organizate în timpul 
războiului antidictatorial 
în brigăzi de tip clasic.

Liceul industrial 
Petrila

telor teroriste comise du
minică la Madrid, unde 
bombe de mare calibru au 
făcut explozie pe aeropor
tul Barajas și în gările Ato
cha și Chamartin din capi
tala Spaniei,: ucigînd cinci 
persoane și rănind alte 113.

ANUNȚĂ:

Toți elevii liceului 
- curs de zi 
fie prezenți la se
diul liceului în da
ta de 2 august 
1979, ora 9.

sa

Hiiiuuuu/niimfiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiii/iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiuriiiiiiiHiriiiiiiiHHiiiiiiiiii/i/Hiiiiiiiiiiiii/iiiiiii

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani

/ ÎNCADREAZĂ

dulgheri

fierar betoniști

mecanici auto

conducători auto

pensionari cu limită de vîrstă, in

meseriile : mineri, dulgheri betoniști, fierar 
betoniști.

— absolvenți ai treptei I de liceu pen
tru calificare prin cursuri de scurtă durată, 
fără scoatere din producție, în meseriile de: 
dulgheri, fierar betoniști, zidari-betoniști.

Retribuirea în acord glpbal.

Informații suplimentare la Biroul per- 
sonal-învățămînt-retribuire din întreprinde
re, strada Mihai Viteazul nr, 11, zilnic între 
orele 7-15, telefon 42670-42671,’

Liceul industrial nr. 2
Lupeni

RECRUTEAZĂ ABSOLVENȚI Al TREPTEI I DE

LICEU PENTRU URMĂTOARELE FORME DE

INVĂȚĂMINT

• Liceu curs de zi clasa a Xl-a 
secția chimie : 22 locuri 
secția mecanică: 31 locuri 
secția electrotehnică : 11 locuri

• ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS 
DE ZI
tiei

operator în industria celulozei, hîr- 
și fibrelor artificiale

• ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS
ZI — industria textilă ; școlarizarea pen- 
această secție se va face în cadrul Gru

pului școlar M.I.U. — Cisnădie (se înscriu
numai fete).

DE
tru

i 
i
i 
i
i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
I

13,00 De la 1 la 
15,00 Clubul curioșilor. 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Muzică ușoară.
17,00 Buletin de știri.
17,05 Te apăr și te cînt, 
patria mea. 17,30 Poe
mele eterne ale muzicii. 
18,00 Orele serii. 20,15

TV
Sinteze recapitula
tive.
Muzică populară.
Film serial: „Cal
varul", reluarea e- 
pisodului 6.
Telex.
Telex.
Ilustrate de vacan
tă 
Tragerea ADAS.
Almanah pionie- știrj. 21,05 Cadențe so

resc.
17,00 Din țările socia

liste — R-P. Chi
neză.

9,00

9,30
10,00

10,50
16,00
16,05

16,25
16,35

România peisaj indus
trial contemporan. 20,30 
Memoria pămîntului ro
mânesc. 21,00 Buletin de

nore, 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

.4

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

PAZNICI

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Condițiile de încadrare

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire, personal, un
de se pot obține și relații suplimentare. Te
lefon 42973. ’

Grupul școlar minier Petroșani
Anunță:

Toți elevii de la liceu — curs de zi, școala 
profesională care sînt din municipiul Petro
șani, să se prezinte la sediul I — în data de 
joi, 2 august 1979, ora 9 dimineața.

Mica publicitate
VÎND M.Z. 175 cmc. stra

da Aviatorilor 36, ap. 
Petroșani. (621)

. VIND 40 familii de albi
re. Fechete Gheorghe, stra
da Viitorului nr. 25 ap. 2 
Petroșani. (619)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gali 
Maria, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă. 
(624)

PIERDUT permis intrare 
în bancă, pe numele Buz
dugan Cornelia- Se declară 
nul. (623)

DECESE

31 ÎNDURERATA familie 
Perini, anunță cu adîncă 
durere încetarea din 
viată a

Ing. DOINA ELENA 
PERINI 

înmormântarea va a- 
vea loc în ziua de 1 
august 1979, în comuna 
Ghelar, la ora ÎL Soțul 
și soacra (627)

FAMILIA Felea — so
ția, copii, părinții și ve
rii anunță cu adîncă du
rere încetarea din via 
ță, în ziua de 30 iulie 
a.c., după o lungă sufe
rință a

ing. MIRCEA FELEA
înmormîntarea va a- 

vea loc în ziua de 1 au- 
gut 1979, ora 16, la ci
mitirul din Petroșani. 
(626)

COLECTIVUL de cer
cetare al I.C.P.M.C. a- 
nunță cu durere înceta
rea prematură din viață 
după o lungă și grea su
ferință a colegei lor

Ing. DOINA PERINI
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate (622)

4
SOȚIA Paraschiva, 

fiul și fiica, nora și gi
nerele, întreaga familie 
anunță încetarea din 
viață a scumpului lor 
soț, tată, frate, unchi și 
bunio
GARTNER LEVINUS 
înmormîntarea azi, 31 

iulie 1979, ora 14, în 
Vulcan. (625)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. Șî.
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Jubileul fotbalului din Vale merită
sărbătorit pe noul stadion!

— Volumul investiției se - 
ridică la 13,5 milioane, dar, 
în final, cu ajutorul muncii 
patriotice a cetățenilor, va 
depăși 20 de milioane. Sînt 
finalizate sau în curs de 
desfășurare lucrările de a- 
tnenajare ă terenului cen
tral de fotbal — bordurare 
și punerea stratului vege
tal, pînă la 15 septembrie 
vrem să asigurăm și gazo- 
narea. Peluzele, cu umplu
tură de pămînt, se apropie 
de cota finală. Drumurile 
de acces sînt trasate, dar 
ar trebui balastate. Se lu
crează la introducerea con
ductelor de alimentare cu 
apă. ~

— Vă mulțumește ritmul 
de lucru ?

— Dacă am avea în per
manență un excavator și 
trei basculante, dacă S.T.U.- 
ul ar transporta la timp 
pietrișul și balastul, altfel 
ar fi ritmul. Celelalte lu
crări le-am executa prin 
acțiuni patriotice ale ele
vilor și cetățenilor. Am be
neficiat. aș vrea să remarc 
solicitudinea 
unor colective de 
de serviciile 
si Dîlja, 
LR.I.U.M.P. 
E.G.C.L. și 
și-au onorat 
ultimul timp, 
sportiv a fost 
„șantier al tineretului’, vor 
lucra aici patru serii a cite 
180 de elevi. Să sperăm în
să că și în timpul anului 
elevii vor mai face muncă 
patriotică, fiindcă, pe aces
te terenuri sportive și în 
tribunele complexului, ei 
vor fi primii invitați..

— Vă provoacă totuși în
grijorare anumite lucrări...

— I.C.M.M.-ul s-a anga
jat să execute lucrări la 
tribunele I și II, ar fi bine 
să înceapă cît mai curind, 
E.G.C.L.-ul, ea beneficiar, 
ar putea lua î* regie al 
doilea drum de acces la 
stadion, ca lucrare conexă, 
în general, constructorii

conducerilor 
muncă. 

I.M. Livezeni 
I.U.M.P. și 
Din păcate, 

C.C.S.M. nu. 
obligațiile în 

Complexul 
declarat

Cavalerii fluierului, pregătiți pentru 
startul noului sezon fotbalistic

arbitrilor

La Petroșani, se află în construcție un multifuncțional 
complex sportiv, înzestrat cu un stadion de fotbal, ale 
cărui tribune vor avea capacitatea de 15 000 locuri, 
cu posibilități de extindere pînă la 20 000 (dintre care 
8 000 în tribuna acoperită), lucrările fiind executate de 
Grupul Ii de construcții al Văii Jiului, în colaborare 
cu .I.C.M.M. și alte întreprinderi din municipiul nos
tru. O mare pondere, din lucrări va fi realizată prin 
munca patriotică a cetățenilor. Care este stadiul actu
al al investiției, este întrebarea pe care am adresat-o 
secretarului consiliului popular municipal, ION MIS- 
CHIE, un consecvent susținător al sportului, îndrituit 
de organele locale de partid și de stat cu responsabi
lități exprese în acest scop.

trebuie „sensibilizați". între 
stîlpii tribunelor s-ar pu
tea ataca vestiarele și ce
lelalte lucrări. Normal, tre
buia început cu canalizarea 
— pe lungime de doi kilo
metri — pluvială și menaje
ră, am solicita sprijinul 
pentru procurarea tuburilor 
de ciment necesare. Coope
rativa „Deservirea" Lupeni 
a primit material și fonduri 
pentru confecționarea gar
dului înprejmuitor, 
lucrătorii ei n-au 
comanda.

— Noul complex 
trebui inaugurat în 
semestru al anului 1981. De 
ce atîta grabă ?

— Complexul 
obiectiv prioritar 
multe puncte de 
Mai întîi, vechiul stadion 
trebuie dezafectat, pentru 
a face loc noului centru ci
vic — aici vor fi înălțate 
sediul politieo-administra- 
tiv, blocuri cu spații comer
ciale la parter, va fi ame
najată piața civică cu 
mozaic și fîntîni arteziene, 
va fi amplasat monumen
tul minerilor etc. In al doi
lea rînd, noul complex, 
modern, cochet, va asigura 
condiții mai bune de pre
gătire și de desfășurare a 
competițiilor, va înfrumu
seța municipiul. Și apoi o 
chestiune de mîndrie a iu
bitorilor de fotbal — în 
1980 vom sărbători 60 de 
ani de atestare a sportului

cu balonul rotund în Vale. 
Jubileul clubului Jiul me
rită sărbătorit, prin com
petiții cu participare inter
națională, pe noul stadion. 
Iată de ce facem apel la 
tineret, la cetățeni pentru 
a presta eît mai multe ore 
de muncă patriotică.

— Am avea o propunere. 
Asociațiile și cluburile 
sportive, care vor solicita,

după inaugurare, dreptuj la 
pregătiri și competiții pe 
terenurile complexului, să 
aibă „atestatul" muncii pa
triotice a membrilor lor.

— Ideea mi se pare ex
celentă.

— Va fi posibil ca în 
toamna anului viitor com
plexul nostru sportiv să 
găzduiască primele întreceri 
oficiale ?
• — Avem în față realiză
rile cetățenilor și construc
torilor de la ~ 
zău și 
cetățenii 
ne lăsăm 
Dimpotrivă, 
dim că sîntem 
că avem o mare 
pentru traducerea 
a strămoșeștei zicale „Mens 
sana în corpore sano“. Or, 
sănătatea și vigoarea se 
dobîndesc pe terenul de 
sport, începînd chiar de la 
construirea lui.

Ion VULPE

Rm.
Văii 

mai 
să

Bu- 
Noi 

să

Tulcea, 
Vîlcea.

Jiului 
prejos ? 

dove- 
harnici, 

dragoste 
în viață

Consfătuirea
din județul Hunedoara, or
ganizată la cabana I.E.F.S. 
din Paring a avut ca scop 
analiza rezultatelor obținu
te în sezonul fotbalistic re
cent încheiat, urmărind ve
rificarea stadiului de pre
gătire a arbitrilor pentru 
sezonul ce se apropie. Ală
turi de testările teoretice 
și fizice, la care arbitrii din 
municipiul nostru au obți
nut rezultate bune, prin 
loan Cizmaș, Adrian Dodu, 
loan Albulescu și alții au 
mai fost prezentate și une
le referate de specialitate. 
Din analizele făcute 
demne de reținut 
le obținute în 
încheiat

sînt 
rezulta te- 

sezonul 
de Sub-

colegiul municipal de ar
bitri din Petroșani. A- 
ceste rezultate s-au materia
lizat prin diploma de „Co
legiu fruntaș de arbitri", 
pe județul Hunedoara pre
cum și diplomele indivi
duale obținute pentru acti
vitate bună și foarte bună 
în arbitraj de următorii to
varăși : Anton Dobner (re
tras cu această ocazie din 
activitate), Ștefan Mareș, 
ți loan Suciu. în încheie
rea consfătuirii s-au făcut 
recomandări pentru îmbu
nătățirea activității de ar
bitraj. -

Alexandru TATAR

In ziarul nostru de mîine publicăm

Programul turului diviziei A de fotbal, 

ediția 1979-1980

, insa 
onorat

ar tre- 
primul

sportiv e 
din mai 

vedere.

Etapa de zona a „Cupei minerul*

Reprezentanții județului 
Hunedoara - pe primul loc

Orașul Petroșani a găz
duit zona I a competiției 
polisportive de masă or
ganizată de Uniunea sin
dicatelor din întreprinderi
le miniere, petrol, geolo
gie și energie electrică. Au 

240 de
ai

participat peste 
sportivi reprezentanți 
județelor Alba, Caraș-Se
verin, Gorj, Suceava și 
Hunedoara.

Iată clasamentul prime
lor clasate pe discipline 
sportive : Atletism : lun
gime fete : 1) Brigita Ile- 
geduș (I.M. Aninoasa) ; 
2) .Angela Matiș (județul 
Alba); 3) Florica Iile-(Ca
raș-Severin). Băieți : 1)
Wilhelm Loy ’ (I.R.I.U.M. 
Petroșani); 2) Francisc
Goldrig (Suceava); 3)
Flavius Micu (Caraș-Seve
rin). GREUTATE,
1) Melania Purcea
2) Brigita Ilegedus 
Mariana Sovăgău 
Severin). Băieți : 
lizeu (I.M.
2) Tiberiu B 
(Alba); 3) F. Goldrig (Sucea
va-) ; 800 m fete : 1) Elena 
Cîmpeanu (Alba) ; 2) Ange
la Matiș (Alba) ^ 3) Mariana 
Sovăgău (Caraș-Severin). 
1500 m băieți: 1) loan
Magda (Alba); 2) Petru Var
ga (Caraș-Severin) ; 3) Ale
xandru Jianu (Hunedoara). 
Handbal fete, locul 1 : Ju-

fete : 
(Alba,); 

; 3)
(Caraș- 

Petre li- 
Lupeni) 

o t o ș

dețul Hunedoara reprezen
tată prin I.R.I.U.M. Petro
șani. Handbal băieți : 1 ; 
Caraș-Severin ; 2) Hune
doara (I.M. Petrila); 3) Ju
dețul Gorj. Popice. După 
lansarea celor 60 de bile 
la fete și 100 la băieți, pri
mele 3 locuri au fost ocu- 

vpate de către următorii 
sportivi : 1) Maria Mihnic 
(Preparația Lupeni), 2) Ma
riana Istrate (Suceava); 3) 
Ileana Șauca (Caraș-Seve
rin). Băieți : 
Croitorii (l.M.
Mihăiță Neamțu (Gorj); 3) 
Detler Teve (Suceava). Șah: 
1) Nicoleta Ștefan (Caraș- 
Severin); 2) Lenuța Strinu 
(Preparația Petrila) ; 3) La
risa Marchoeici (Suceava). 
Băieți: 1) Mihai Pașca (I.M. 
Dîlja) ; 2) Mihai Crețu (Ca- 
raș-Severin) ; 3) Iulian
Darmirischi (Suceava). Vo
lei fete : locul I Județul 
Hunedoara reprezentat prin 
I.R.I.U.M. Petroșani. Volei, 
băieți: 1) Județul Caraș- 
Severin) ; 2) Preparația Co- 
roești; 3) Județul Suceava. 
Țeniș de cîmp, fete : 1) Me, 
lania Purcea (Alba) ; 2)
Corina Fătu ' (Căras-Seve- 
rin). Băieți : 1) Arnold Kel
linger (Caraș-Severin):

-Dorin Cristache 
Bebe Cojocaru 
Coroești).

Aurel

1) Nicolae 
Petrila); 2)

2) 
(Corj) ; 3) 

(Preparați1!

SLABII

Noile achiziții ale Jiului se confesează
Doru Victor Stana loan Varga

„Noua gardă va aduce 
o infuzie de tinerețe"

Spectatorii la meciul amicaj cu ceferiștii clujeni 
i-au reclamat prezența în teren. Tocmai cu Clujul să 
nu joace ? Doru Victor Stana se resimțea insă de pe 
urma unei întinderi. Pentru a risipi îndoielile supor
terilor Jiului, i-am solicitat „o repriză" de întrebări 
despre cariera sa fotbalistică, aflată încă sub zodia 
răsăritului. Așadar, DORU VICTOR STANA se pre
zintă :

revenit, după ar- 
județul meu. La 
atras statornicia

— Sînt născut la 4 noiem
brie 1957. Am 1,74 înălți
me și 69 kilograme ; sînt 
încă burlac. M-am afirmat 
ca fotbalist la C.F.R. Si- 
meria, acționînd oa mijlo
caș sau extremă stingă. în 
precedenta ediție a campio
natului, pe timpul satisfa
cerii stagiului militar, am 
evoluat sub culorile „șepci
lor roșii"; cu U. Cluj Napo
ca am trăit bucuria de a' 
promova în prima divizie.

— De ce ați optat pentru 
Jiul ?

•— Am 
mată, în 
Jiul m-a
în primul eșalon, deși emo
țiile n-au lipsit de-a lungul 
anilor. Corvin-ul este echi
pa care vine, Jiul — cea 
care rămîne.

— Ca „veterană", forma
ția din Vale a purces, to
tuși, o campanie de relan
sare, de pe pozițiile tine
reții. Reafirmarea unspre- 
zecelui din Petroșani în
seamnă totodată afirmarea 
unor noi nume. Ce 
să-și asume Doru 
Stana ?

— Am venit cu ___
de a-1 înlocui, cu brio, 
Mulțescu. Sînt cotat ca un 
jucător cu tehnică, defici
tar însă la capitolul vite
ză. Cu o buna pregătire

■ fizică și în colaborare de-

plină cu coechipierii, pot 
fi de folos echipei.

— Apropo de fotbaliști 
consacrați. Galeria de idoli 
ai lui Stana cu cine înce
pe ?

— Cu Mulțescu și Do- 
brin.

— Ce va fi Jiul în viitoa
rea ediție ?

Fuziunea tineretului 
cu „vechea gardă" va crea 
un alt stil de joc la Jiul, 
diferit de cei de pînă acum. 
Va fi o echipă mai tehnică, 
dar și mai ambițioasă. Cel 
puțin noi, cei tineri, avem 
tot interesul să fim în 
primele rînjduri, succesele 
echipei conturează și îm
plinirile noastre de jucă
tori.

— Contactul cu galeria 
noastră a fost deja stabi
lit. Ce așteptați de la 
porteri ?

— Să înțeleagă că 
unsprezece din teren
mare nevoie de sprijinul 
tribunelor. Să ne ajute la 
greu, nu să ne sancționeze 
prin injurii, cum procedea
ză unii, care, pur și sim
plu, îi scot din luptă pe un 
Sălăgean, pe Rusu, pe Bă- 
din și alții- Ca recompensă, 
noi vom încerca să oferim 
cît mai multe spectacole de 
înaltă ținută fotbalistică, și 
rezultate pe măsura aștep
tărilor.

su-

cei
au

rol vrea 
Victor

ambiția
-> pe

recordul 
trans le- 
divizie,

• Jiul deține 
„neomologat" al 
rarilor în prima 
șapte dintre cererile sale
au fost deja acceptate de 
Federația Română de
Fotbal. Este vorba de
numele unor tineri fotba
liști, care bat Ia poarta 
consacrării, sub culorile 
divizionarei noastre : Mit. 
șat (între timp mai dă 
goluri în pregătiri la Di
namo București), Stana 
(fost la C.F.R. Simeria și 
U. Cluj-Napoca), Varga 
(Mureșul Deva), Bedo (Mi-

Din buletinul 
transferărilor

nerul Baraolt), Răutu 
namo Slatina), Lixandru 
(Rova Roșiori) și Vînăto- 
ru (S.N. Oltenița). • De 
mîine, ia Tulcea, se va 
desfășura cea de-a II-a 
„rundă" a tratativelor 
dintre președinții cluburi
lor sportive „Delta" din 
localitate. Nicolae Ânghe- 
lidis și ce] al „Jiului", 
ing. Petre Libardi, în ve-

(Di-

„bînt un ambițios"
De la primele partide de pregătire în vederea 

noului sezon, în cadrul divizionarei A, Jiul Petroșani, 
o bună impresie a lăsat-o un tînăr mijlocaș dreapta, 
bun luptător, deși nu are gabarit (1775 m înălțime, 70 
kg), cu o poftă deosebită de gol, dribling scurt, deru
tant Mulți dintre suporteri s-au interesat de persoana 
lui IOAN VARGA, fiindcă despre el este vorba. Croni
carul sportiv, dorind să evite vreo confuzie, i s-a adre
sat după unul din antrenamentele cotidiene.

_— Cititorii doresc o „fi
șă" loan Varga.

— Născut la 5 ianuarie 
1959, necăsătorit. Am învă
țat fotbal ia Mureșul De
va, de unde am fost trimis 
spre „rodare", la F.I.L. O- 
răștie. Am jucat și voi juca 
în linia mediană, ca mijlo
caș de atac, cu predilecție 
pentru aripa dreaptă.

— Ce v-a adus la Jiul ?
— Am auzit că am fost 

urmărit, vreo cîteva parti
de, de unii membri din con
ducerea clubului, 
că le-am plăcut, 
am fost trimis 
stagiul militar.

— V-ați destăinuit, în 
fața unor colegi, că mode
lele în materie de fotbal 
sînt Dobrin și Dumitrache. 
Care va fi amprenta efi
giei viitorului „nume" fot
balistic Varga ?

— Iubesc nemaipomenit 
fotbalul, sau, să traduc alt
fel, sînt un ambițios în- 
veterat. Am venit la Jiul 
să prind un loc în echipă, 
nu cu gîndul la banca de 
rezerve. îmi cunosc -alită- 
țile. am viteza bună, șutez 
cu ambele picioare, 
nică mai am însă 
crat. Dar, am mai 
sînt un ambițios.

— Cum ați fost primit ? 
De regulă, un ambițios e 
privit suspect...

înseamnă 
Apoi, aici 
să-mi fac

— Neașteptat de bine, 
Atît de conducerea clubu
lui, cit și de coechipieri. Mă 
voi sili să nu-i dezamă
gesc. De la „bătrîni" am ce 
învăța, se vor bucura de 
respectul meu. Să sperăm 
că „infuzia" de tinerețe . le 
va fi și dînșilor de folos.

— Am auzit deja prime
le aplauze și încurajări la 
adresa lui Varga...

— Fără suporteri nici nu 
concep fotbalul. Satisfacția 
personală e cu mult mai 
mare cînd o apreciază cei 
care te iubesc.-îi asigur că 
le voi merita încurajările, 
dar să' nu uite că, acasă, 
de multe ori ei decid vic
toria.

ion FIASTRU

Meci egal în 
deplasare

A.S.A. Tg. Mureș
Jiul 0-0

la teh- 
de lu- 
spus-o,

Fotbaliștii Jiului au onp* 
rat, duminică, invitația di
vizionarei din primul eșa
lon A.S.A. Tg. Mureș, con
fruntarea prilejuind un bun 
test de verificare a noilor 
achiziții ale oaspeților. Mu
reșenii au atacat mai mult, 
au ratat cîteva ocazii clare 
prin Both și Hajnal,
n-au reușit _ să deschidă 
scorul. Mijlocașii Jiului au 
„închis" bine’ căile de acces 
spre poarta lui Caval. Re
zultatul, în ciuda faptului 
că gazdele au dezamăgit, 
are darul de a acorda un 
prim gir de încredere, „nou
lui val" al Jiului. (I.V.)

dar
,câzu- 

altă 
jucă- 
nos-

lerea soluționării 
iui" lamandi. • O 
serie de tineri 
tori din județul
tru a intrat în vederile 
conducerii tehnicienilor 
clubului Jiul, legitimarea 
lor neconstituind o pro
blemă deosebită. • Se 
pare că Boloș va reveni, 
alături de Pintea, la di
vizionara C, Minerul Lu
peni, acolo unde mai.evo
luează deja cîțiva exdivi- 
zionari A : Homan, Dosan 
și Covaci. (I.V.)

--------------------------- --------------

★

Azi, ora 17, pe teren pro
priu, Jiul întîlnește într-O 
nouă partidă amicală 
proaspăt^ divizionară B, 
„Unirea" Alba lulia.


