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L 1 AL TINfRETULÎin
Toți finei ii patriei — români, maghiari, 

germani și de alte naționalități — trăiesc, 
în acest început de florar, profunde sen
timente revoluționare, patriotice. Mîine, 
în Capitala țării își deschide lucrările 
forumul național al tineretului.

Eveniment politic de excepțională în
semnătate în viața tinerei generații a ță
rii — Congresul al XI-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist, Conferința a XII-a a 
U.A.S.C.R. șî cea de-a IV-a Conferință a 
Organizației pionierilor vor face marele 
bilanț al participării tinerilor, cu elanul 
și entuziasmul caracteristic vîrslei, la 
transpunerea neabătută în viață a istori- 
ce'or holăriri ale Congresului al Xll-lea 

‘ al partidului, la îniăpluirea exemplară a 
sarcinilor actualului cincinal al revolu
ției tahnico-științifice. Marele forum al 
tineretului va jalona, totodată, direcțiile 
de acțiune ale Uniunii Tinerelului Comu
nist în mobilizarea tinerei generații, ală
turi de comuniști, de toți oamenii mun
cii, la înfăptuirea politicii interne și ex- 

jterne a pa.tdnlui și statului nostru, la

o participare plenară, nemijlocită, în e- 
roicul efort al poporului român de trans
punere în viață a Programului partidului 
de dezvoltare impetuoasă economico-so- 
cială a patriei și ridicare a ei pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și civili
zației socialiste.

Tinerele vlăstare ale țării întimpină 
Congresul U.T.C. aflîndu-se Ia datorie, 
după exemplul comuniștilor, răspunzînd 
chemărilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, mun
cind cu abnegație revoluționară în ma
rile uzine, în mine, pe șantiere și ogoa
rele patriei. în amfiteatrele universități
lor, 
școlilor, desciîrind comorile științei, pre- 
gătindu-se asiduu pentru viață, pentru a 
deveni constructori de nădejde ai socia
lismului și comunismului. Intr-un singur 
gînd și o singură voință, o unică și fier
binte dorință de a mulțumi prin fapte

în sălile de clasă și laboratoarele

<Coniint!are In pag. a 3-a>

La posturile noastre 
de radio și 
televiziune

Miine iși incep lucră
rile Congresul al XI-lea 
al Uniunii Tineretului 
Comunist, Conferința a 
Xll-a a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comu- 
nițtri din România - și 
cea de-a IV-a Conferin
ță Națională a Organi
zației Pionierilor.

Ședința de deschidere 
a Forumului Tineretului 

"Va fi transmisă direct la 
Radio și Televiziune în 
jurul orei 9,00.

PREVEDERI!.!; &-
CINCINALULUI 

1976-1980

In intîmpinarea 
Congresului al XI- 
iea al Uniunii Tine
retului Comunist

TINERII - VIITO
RUL LUMINOS AL 
TĂRII
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1 îndreptate numai spre rea

lizarea sarcinilor imediate,

I numai sp ' / 
producții din ce

Imari, ci sînt și 
area condițiilor

J “ permanentizării succeselor 
prin pregătirea temeinică a

I producției viitorului cinci- 
I nai. Mărturie a acestor pre-

DE TERMEN
Minerii sectorului IV, co- _____ 

lectiv de- oameni harnici și 
pricepuți, printr-o mobili
zare exemplară, au reușit ca 
în ultima parte a actualu
lui cincinal, (in anii 1978, 
1979 și 1980 prima parte), 
sa obțină producții de căr
bune din ce în ce mai mari 
care au condus 
perarea restanțelor 
trate în anul 1976

Dar, preocupările 
vului sectorului IV 
îndreptate numai spre rea-

la recu- 
înregis- 
și 1977. 

! colecti- 
nu sini

numai spre obținerea unor 
in ce mai 
spre cre- 
necesare

Geometria nouă a o- 
rașului în decorul pri
măverii.

4 pagini — 30 bani
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La vetrele de foc continuu
• I.U.M. PETROȘANI

Mulți dintre constructorii 
de utilaj minier au sărbăto
rit 1 Mai prin muncă, pre
gătind temeinic reluarea în 
bune condiții a procesului 
de producție. Timp de pa
tru zile, secția mecanic-șef 
a executat lucrări de între
ținere, revizii și reparații 
ale mașinilor unelte și utila
jelor. De pildă, în prima 
zi, în schimburile I și II 
echipa condusă de Marcel 
Dumachiu „a pus la punct“ 
mașinile de sudat cap la

cap de la secția construc
ții metalice. O altă lucrare 
de mare complexitate teh
nică executată în aceeași 
zi este revizia a două cup
toare de 1,5 tone de la tur
nătorie, lucrare care a pus 
la încercare priceperea și 
îndemînarea muncitorilor 
Ion Tănase, Vintilă Deme
ter, Petru Zoltan, Liviu Ce
uta, Alexandru Tofan sub 
supravegherea directă a 
maistrului Wilhelm Lojadi. 
Merită a fi consemnată ca
litatea lucrării, faptul că 
probele tehnologice au fost

I. M. PETRILA

sectorului IV au extras
suplimentar, la zi, peste 46000

tone de cărbune

Din realizările sectorului:

• Anul 1979 a fost cel mai rodnic an: la produc
ția de cărbune exlras — plus 33 299 tone și la lucră
rile de 
ține și 
întregii

•
cincinal a fost depășit la zi, cu peste 500 ml.

pregătiri — plus 262 ml. In același an se ob- 
cel mai mare spor de productivitate la nivelul 
activități a sectorului — 587 kg/post.

Planul lucrărilor de pregătiri al actualului

ocupări statornice sînt suc
cesele obținute în realiza
rea sarcinilor planificate la 
lucrările de pregătire. In 
anul 1976 prevederile
sînt realizate, dar prin re
zultatele obținut® în anii 
următori (in 1977 — plus 
127 ml ; 1978 — plus 225

nu

te în folosirea mecanizării 
complexe din abataje, dar 
sînt și roade ale aplicării 
consecvente de către toate 
formațiile de lucru a celor 
două inițiative miniere a 
căror valoare este recunos
cută în întreaga Vale — 
„Brigada înaltei productivi
tăți" și 
trăim în

• inițiative 
mijlocul 
rului IV.

Un gînd înflăcărat stăpi- 
nește inimile și sufletele 
minerilor sectorului IV de 
la mina Petrila, un gînd 
înflăcărat animat de înalte 
sentimente patriotice — să 
dea țării cărbune tot mai 
mult, mai bun și mai ieftin.

executate înainte de terme
nul planificat. De aseme
nea, s-au mai .executat re
vizia instalațiilor de ridi
cat din cadrul întreprinde
rii, a compresoarelor, a ins
talației electrice precum și 
alte lucrări de mare im
portanță în procesul ae 
producție, lucrări Ia caro 
au participat, între alții 
Alexandru Bică, Nicolae 
Biro, Gheorghiță Rad, Dio- 
nișie Szalas, maiștrii La- 
dislau Galic și Ion Arde
lean.

• I.R.I.U.M PETROȘANI
Au fost prezenți pe ve

trele de foc ale muncii și 
lucrători ai I.R.I.U.M.P. La 
S.S.H. Vulcan, echipa con
dusă de Ion ‘Vladislav a e- 
xecutat revizia și repara
ția ' mașinilor-unelte și a 
compresoarelor. O altă for
mație, cea condusă, de Va< 
sile Tașcău pe lingă între
ținerea și revizia instalației 
electrice și a transforma
toarelor, a executat și lu
crări de raționalizare a ilu
minatului în secție. Merită 
a fi amintit faptul că lu
crări de întreținere și re
parații s-au făcut și la â- 
telierul Varnița, atelierul 
mecanic LiveZeni și ateli
erul T.H. de la Paroșeni.

„Să muncim și să 
chip comunist" —- 
izvorîte chiar din 

colectivului secto-

Constantin GRAURE

262 ml 
aproape 
minusul

Ia zi

ml ; 1979 —- plus 
și în 1980, la zi, 
100 ml în plus) 
este recuperat, iar
prevederile cincinalului sînt 
depășite cu peste 500 ml.

Aceste succese remarca
bile se datoresc în bună 
parte experienței acumula-

(Continuare in pag. a 2-a)

Revizii
și reparații 
de calitate

Dorin GHEȚA
(in pag. a 3-a)

de sărbătoare

Am 
Mai 
tara 
mai

La atelierul electric al I.M. Vulcan, șeful do echipă 
Alexandru Bali'nd și electricianul Nicolae Stan au efec
tuat în ziua de 1 Mai lucrări de reparații și întrețineri 
la echipamente electrice anligrizutoase de mină.

Foto : Ioan BALO1

i“ —, tie în 
actul de receptare. Proiund

------------ cultura 
cind es^e ° dimensiune a conș- 

vieții noi, socialiste, care sărbătorim munca și valo- ființei omului dirt Valea
pulsează în acest mare rile ei, conștiința lucrului_______________ ___
bazin carbonifer al țării, bine tăcut creează o stare (Continuare în pag. a 2-a)
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Clnar clacă această pri
măvară continuă să fie 
capricioasă, at moșiera săr- 
.bătorească atit ae carac
teristică acestor zile a tost 
dominantă în Valea Jiu
lui. Am văzut cum șiruri 
de oameni — cu mic, cu 
mare —, își îndreptau pa
șii spre atit de populare
le locuri de agrement, ori 
spre cărările munților a 
căror zăpadă continuă să 
fascineze iubitorii aerului 
pur și înmiresmat.

De la un capăt la altul 
al Văii Jiului s-au cîntat 
tradiționalele cînle.ce ale 
sărbătorii muncii și soli
darității. Ele s-au împle
tit, reverberate în peisaje
le pitorești, cu melodiile

1 de optimism care se dega- 
cînd jă clin fiecare înfățișare, 

modul

sarbătorit acest 
Intr-o perioadă 
noastră străbate cei din atitudini, din 
fertili am din bimile- cum fiecare om se exprimă 

sau ascultă, vrăjit, verita
bilele spectacole cullural- 
a tistice cere au loc 
mijlocul naturii.

In astfel de zile 
manifestă cu prisosință va
lorile morale și artistice 
ale oamenilor muncii din 
Valea Jiului, fie în actul 
de creație și interpretare 

i — atit de pregnant stimu
lat în Festivalul național 

nara ei istorie, o perioadă al muncii și creației „Cin
ele împlinire a idealurilor tarea României1 
de dreptate și libertate, în- \ '
făptuite de întregul popor modelatoare,' 
unit m iurul partidului. _ , . ...

In astfel de zile, <

II -.<■
Jfc/ ■ -

— In 4 mai, facem veri
ficări in sarcină, la majo
ritatea utilajelor la care 
am executat 
ne spunea ieri 
Ion Dăbuleanu, ofițerul de 
serviciu de la mina Paro
șeni, care ne-a informat cu 
lucrările ce s-au executat 
în zilele de 1, 2 și 3 mai. 
Astfel, am aflat că cele mai 
importante lucrări care e- 
rau planificate au fost e- 
xecutate la termenele pre
văzute și chiar mai de
vreme. cîștigindu-se in fe
lul acesta timpul necesar 
verificărilor in sarcină a 
utilajelor și instalațiilor ia 
care s-au efectuat lucrări 
de revizii și reparații. S-a 
făcut trecerea pe noua sta
ție de alimentare cu ener
gie electrică recent pusă în 
funcțiune, creîndu-se ast
fel o a doua linie de ali
mentare cu energie ; s-a 
schimbat cablul la puțul cu 
schip, se înlocuiesc tuburile 
de la suitoarele colectoare 
din blocurile V și II ale 
celor două sectoare de pro
ducție, s-a schimbat moto-

reparații, 
inginerul

(Continuare in pag. a 2-a)



Steogul roșu

La vetrele de foc continuu
S-a lucrat cu precizie, 

cu iscusință» -

• Urinare din pagina 1)

Ieri, a treia zi de repaus 
prilejuită de sărbătoarea 
muncii, a consemnat pentru 
un grup de 12 muncitori 
speciaiiști ai sectoarelor 
electromecanic și de inves
tiții de la. mina Petrila re-' 
Uși ta udei lucrări de o deo
sebită însemnătate pentru 
desfășurarea în condiții op
time a întregului flux de 
producție: schimbarea ca
blului de echilibrare de la 
puțul principal cu șchip al 
minei.

--. S-a lucrat timp ' de 
două schimburi, cu precizie 
și iscusință, astfel că în 
schimbul IU puțul a putut 
fi repus în funcțiune, ne-a 
informat ing. Ioan Lapsans- 
chi, șe'ul sectorului elec
tromecanic. Și lăcătușii Sil
viu Popa. Rudolf Cosma, 
Ervin Maschlan și Nicolae 
Dincă și minerii speciaiiști 
Petru Brian și I. Ivanov,

ca de altfel și Coordonatorii i 
lucrării, maistrul elcctrome^i 
canic Ervin Forro și șeful 
de echipă Alois Kovacs' au 
lucrat cu răspundere, cu 
competență. De fapt, e greu 
să -faci evidențieri, deoarece 
toți 12 cpmpojjenți ai for
mației care au participat la 
lucrare au dovedit aceleași 
virtuți profesionale care 
i-.i consacrat drept mese
riași de elită în execuția 
lucrărilor cele mai preten
țioase, de mare anvergură 
și însemnătate pentru pro
ducția minei.

Terminarea lucrării în. 
timpul prevăzut și de. bu
nă calitate exprimă contri
buția fiecăruia la reușita 
ei. Și aceasta e cel mai 
important — vrednicia, 
competența oamenilor, ma
nifestate și cu acest prilej 
ca un veritabil omagiu a- 
dus sărbătorii muncii. .

• PREPARAT! A CORO- 
LȘTl

Și preparatorii din Goro- 
eș i; alături de ’ceilalți oa
meni ai muncii din Vale, iii 
depus eforturi susținute in 
aceste zile d.e sărbătoare 
pentru a pregăti temeinic 
procesul de producție. Ac
țiunea de întreținere și re
parație a inc-put i 1 ?iuâ. 
de 1 Mai desfășUrindu-se 
pe schimburi și pe lucrări. 
La spălătorie, de pildă, s-au 
schimbat cupele de la ele
vatoare, benzile do cauciuc 
ele. Dumitru Muntean. Sa
bin Mogoșan. Alexandru 
Sicomaș. luliu Luca sînt 
doar cîțiva dintre cei care 
au dorit să sărbătorească 
ziua de 1 Mai la vetrele 
de foc ale muncii. Semni
ficativ de consemnat la 
instalația de brichetaj s-au 
înlocuit valțurile și s-a re
parat camera de detentă fo
carul I, lucrare ce a fost 
executată de echipele con
duse de Aurel Nicpară și 
Nicolae Inclănzan.

OPTIMISM SI

Formația de muzică populară a clubului' Vulcan a 
îneîntat miile de oameni ai muncii veniți Ia „Brazi1. 

Folo : Ioan BALO!Zile 
de sărbătoare

Reviiii
a muncii

(Urinare din pagina I)

și reparații
(Urmare din pagina 1)

rul de la o combină de a- 
bataj din cadrul sectorului 
li, s-au. revizuit și reparat 
alte utilaje din subteran. 
Printre altele s-au înlocuit 
lanțurile și subansamblele 
de ia trăw.porloareTe flu
xurilor principale. în toată 
această perioadă nu au fost 
uitate nici abatajele, dota
te cu complexe mecaniza
te sau susținere clasică, 
unde s-au executat lucrări 
de întreținere.

Calitatea reviziilor și re
parațiilor. executate . atestă 
seriozitatea, responsabilita
tea și înalta competență 
profesională cu care- echi
pele de eloctrolăcătuși. de 
la cele două sectoare pro
ductive, de investiții și sec
torul general și-au făcut 

.datoria. Pregătirea minuți
oasă a fronturilor de lu
cru, care s-a executat în 
paralel cu lucrările de re
vizii și reparați, constituie 
temeinicia afirmațiilor că 
încă din primele ore ale zi
lei de 5 mai, brigăzile mi
niere își vor desfășura ac
tivitatea productivă în con
diții optime.

Ne aflăm în camera de Comandă a Termocentra
lei Parbșeni, creierul fluxului tehnologic al uzinei. 
Inginerul do serviciu Dinu Șopterean, ne informează 
că in zilele de 1 și 2 Mai uzina din Paroșeni a livrat 
în sistemul energetic național 5,6 milioane kWh ener
gie electrică. Oamenii de la exploatare care veghea
ză minut cu minut menținerea parametrilor și func
ționarea ireproșabilă a agregatelor și instalațiilor sînt 
mereu la datorie. Printre cei aflați la posturi s-au 
numărat :. inginerii Iosif Szasz, Ștefan Rădulescu, 
Ștefan Truță, ajutați de șefii de tură de la camera 
de comandă Dorin Medrea, Gheorghe Ardelean, Nico- 
lae Bendea- de la cazane șefii de tură Viorel Muntea- 
nu, Mircea Șerban, Bella Reisz, de la turbine, Carol 
Dornic, Alexandru Csato, Ioan Boncea, Viorel Rad, de 
la blocul 150 MW, Petru și Gheorghe Munteanu și 
Nicplae. Gavrilă. La compartimentul combustibil s-au 
aflat șefii de tură Emil Lipan și Ion Bordeianu. In a- 
ceste prime două zile de mai, pentru executarea unor 
intervenții și reparații au fost prezenți ia datorie co
muniștii Emil Dizmacsek,. maistru principal repara
ții electrice, Ioșif Szigyarlo, muncitor specialist,' su
dorița Alexandrina Botoroagă și electricianul Dorel 
Savin. Aceștia, împreună cu echipa condusă de mais
trul reparații cazane Vasile Păcală au executat repa
rații la ventilatorul morii 1 A. La injectorul de bază 
de la turbina 4 au lucrat maistrul principal Lazăr lo- 

. .nașe, împreună cu echipa ■ lăcătușului Constantin 
Constantinescu.

In zilele de 1 și 2 Mai, uzina a primit ajutorul 
competent al inginerului șef Alexandru Flaidăr și 
directorului uzinei, ing. Alexandru Aruncuțeanu. Pes
te tot în rapoarte s-a consemnat operativitatea, caii- 

. tateă intervențiilor, a lucrărilor efectuate. Uzina a 
funcționat, datorită oamenilor ți de nădejde, lp para
metri planificați. (luliu Popa, coresp.)

I

Jiului, contribuind la 
formarea unei personali
tăți armonioase, sensibi
lă la noutatea științiiică, 
tehnică sau artistică. 
Gînduri de această na
tură, diierențiate în. for
me concrete, surprind 
umanismul structural al 
societății noastre, se i- 
vesc dinaintea unei ser
bări cîmpeneyti care a- 
rată modul superior cum 
știu să trăiască oamenii 
muncii intr-o zi istorică 
— 1 Mai.

In fiecare localitate din 
Valea Jiului s-au desfă
șurat —- și continuă as
tăzi — programe artisti
ce complexe urmărite de 
mii și mii de oameni ai 
muncii. In astfel de mo- 
mepte de bună dispoziție 
și veselie generală, ur
mărești cu deosebire ar
tiștii amatori, prezenți pe 

estrade, în săli de spec
tacole sau în colectivele 
muncitorești.

Sub cerul primăvăra
tec, aceste trăsături ale 
omului care trăiește și 
muncește aici, în Valea 
Jiului, în aceste zile fru
moase. în șirfe șl minuna
te în complexitatea lor 
umană.

La „Brădet", cînlec și voie bună.

I
I
I
I
I
I
I
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• în zilele de 1 și 2 
Mai, cînd majoritatea ce
lorlalți sărbătoream, 
Spitalul municipal

la 
din 

Petroșani, activitatea me
dicilor și a personalului 

. sanitar mediu și-a J conti
nuat cursul normal. In 
noaptea de I spre 2 mai 
a fost operat de apendi
cită acută de către me
dicii Lorant Kiss și Petru 
Girlea copilul C.V. Paci
entul se simte bine. în 
noaptea de 2 spre 3 
a intervenit un : nou 
urgent.. . f Pacient a 
în virstă.' de 52 
ani. din Vulcan, a 
operată pentru diagnosti
cul ocluzie intestinală de 

/. medicii Mihai Farkas, Pe- 
. V tru Girlea și Lorant Kiss.
■ y în ambele cazuri, deose-
■ i bit de urgente, medicii au

■ i fost sprijiniți de asisțen- 
/ tele Eugenia Ball, Mari- 
> ana Curgă, Livia Roman

Oameni în serviciul 
oamenilor

mai 
ca/. 

S.T., 
de 

fost

și de surorile Victoria 
Schelzer, Tincuța Valache 
și .’altele, In cele două 
zile, numai în cadrul sec
ției de chirurgie s-au asi
gurat peste 5C1 de consul
tații de specialitate.

• Prin telefon, de la 
tovarășul Vaier Rădoi, di
rectorul Autobazei uzină 
de transport local Petro
șani, am aflat că 
re număr 
xatoare și 
au lucrat 
și 2 m“i 
exemple:

un ma
de șoferi, ta- 
mecanici auto 

in zilele de 1 
normal. Cîteva 
șoferii Ovidiu

port în comun Petroșani 
Aeroport — Lonea, pre
cum și Mihai Ludnayde 
pe traseul Petroșani — 
Aninoasa. Au fost prezenți 
la locurile lor d.e muncă 
în zilele de 1 și 2 mai și 
mecanicii auto Mihaf Con- 
dranschi, Dumitru Encu- 
lescu, Alexandru Hid an. 
Petru Moldovan, precum 
și taxatoarele Eleonora 
Zold, Elena Burz, Mioara 
Negomireanu, Maria Cris- 
tea și altele.
• Două intervenții opera

tive au efectuat și oame-
:: Avram. . Constan lin Lepă

da Iu, Constantin Cimpu și 
Vasile Pădure de pe tra
seul Petroșani — Uricani, 
Vașile Onu și Mihai Da
rie de pe linia de trans-

iții de la dispeceratul 
E.G.C.L. Petroșani, carti
erul Aeroport. în ziua de 
2 mai .instalatorii Ion Er- 
ceanu și Nicolae Vreja au 
remediat o spărtură apa

rută pe conducta de pre- 
siune ce alimentează cu 
apă rece apartamentele de 
pe scările 
cului 2 A 
O. Ioșif.
mai, cele 
mente âu 
nate cu apă potabilă în 
mod normal. O altă in
tervenție a fost necesară 
în dimineața zilei de 3 
mai la blocul nr. 13 din 
strada Independenței. Sub
solul blocului și aparta
mentele de la parter au 
fost inundate. La apelul 
prompt al dispecerei de 
serviciu, Maria Takacs, au 
răspuns instalatorii Ionel 
Calotă și Gheorghe Buza 
și șoferul Pavel Muntea
nu de pe o autospecială, 
în: cîteva ore de muncă 
intensă reparația a fost e- 
fectuată. Sînt doar- cîteva 
exemple.

Toma țAȚ.ARCĂ

I și IV ale blo- 
din strada - Șt, 

în ziua de 3
40 de aparta- 
fost aprovizip-

i 
V I 
! 
I 
I I I

*
i

I 
I Pe aleile înverzite.

e 1001) — acesta este 
I numărul nașterilor în Va

lea Jiului pe primele pa
tru luni ale anului. Cele 
mai multe nașteri, respec
tiv, peste jumătate din în
tregul municipiu s-au în
registrat în Petroșani. Să- 

^^rțățațe și viață lungă, în-

tr-o lume a păcii și i pros
perității viitorilor cetă
țeni!

• RENOVĂRI. Au fost 
terminate lucrările de 
izolație ale acoperișului, 
precum și alte lucrări de 
renovare și repartiții la . 
cantina minerilor din (i • 
ricani, Meritoriu e faptul 
că lucrările s-au executai 
„din mers", fără a stîn- 
jeni activitatea bucătăriei 
sau serviciile pe care ie

oferă colectivul de aici 
(condus de Ana Enache) 
minerilor.

• FILME DOCUMEN
TARE. Cinematograful „7 
Noiembrie," din Petroșani 
se află în posesia a trei 
filme documentare pe . te
me mat.eriăîist-științîfîee, 
avîn.d ca generic : „Origi
nea -religiei”, „Forța",, 
„Materie, substanța, ener
gie". La cerere, cu acest 
ciclu de filme se organi

zează interesante și ins
tructive proiecții. De pri
mele proiecții cu aceste 
filme au beneficiat elevii 
Liceului industrial, Lice- 

: ului de
și ai școlilor generale, ur.
1 și 5 din Petroșani.

• COLUMBOFILA. As
tăzi, Asociația cplumbofi- 
,iilor din Petroșani orga- 

■nizează primul zbor de. 
antrenament pe anul 1980. 
Zborul va avea loc. pe

dislanța Pui — Petroșani. 
Participă crescătorii de 
porumbei poștali din Pe
troșani.

« SPECTACOL. Astă ' 
matemptică-fizieă seară, Ia ora 18,30, actorii 

Teatrului Je stat „Valea 
Jiului" prezintă la sediu 
un nou spectacol cu pic- ; 
s,i .Piața meduzei" de ■ 
M ,r:n Sorescu Reamin
tim iubitorilor Thaliei că 
acest spectacol a obținut 
la Festivalul de drama-

(urgie (contemporana 
la Brașov 
unul pentru regie, 
dat lui
și altul 
cordat 
Cioabă.

de
două premii : 

acor- 
Florin Fătulescu, 
pentru debut, a- 
actriței Mircla

Rubrică realizată de 
Dan STEJARII
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TINERII — viitorul luminos al tării

zero re-

Orizont sărbătoresc
Aflindu-ne in sărbătoare de armindeni ce ne înalță 

inima și gîndul, ne simțim mai aproape față de cei care 
prin vîrstă și elan poartă ștafeta tinereții. Coinciden
ță fericită în această primăvară ca Ziua tineretului să 
fie aproape de înaltul forum utecist. Este lin bun pri
lej de a înzeci eforturile, de a ne face noi planuri, gîn
duri de viitor într-o țară liberă și prosperă. In mină 
sau pe șantiere, în uzină sau în băncile școlii, tinerii 
Văii Jiului se afla mereu într-o apriqă confruntare cu 
timpul, o întrecere cu ei înșiși pentru a deveni mai 
folositori și mai demni, într-o Românie a bunăstării și 
civilizației. Faptele lor măsurate în tone de cărbune 
și de materiale recuperate, în metri săpați pe șantierele 
de muncă, în note dintre cele mai bune la învățătură 
înscrise în catalog —■ iată chintesența contribuției lor 
Ia marea epopee a țării.

Un tînăr afirmă cu

s

ii

IJ t

* <-.t*

Gînduri de tînăr
fiul patriei care 

cunoaște bunăstarea 
și libertatea

a
viitor 

visul
sub colina focurilor 

nemuririi dace.

spre

pe

l

e

gîndului de 
trăi în pace, 
mă poartă 
și ’.chemarea

Sînt fiul timpului, cel greu 
de rod, 

care-și Zidește treptele de 
aur și lumină.

mîndrie:

m-a format ca om

Și

Oamenii subteranului sînt 
oameni adevărați. Mă gin- 
deam la aceasta aflîndu-mă 
aproape de cota 
prezentind ni
velul mării, 
unde în glumă 
mi se spu
ne : ,,ortacii
merg să iacă 
baie", imaginîndu-se aproa
pe de valuri și briză, dar 
păs.trîndu-și convingerea 
fermă că sarcina lor este 
aceea de a trimite la ziuă 
cărbune.

Asemenea gînduri se 
nasc , acolo, sub pămînt un
de în urmă cu 12 ani Cons
tantin Necula intra pentru 
prima oară, stăpînit de e- 
moția firească începutului. 
La locul său de mumă 
discutăm despre trecut și 
prezent, despre viitorul lui, 
o discuție care însă nu poa
te fi așa cum am dori-o, 
pe .îndelete, deoarece flu
xul cărbunelui 
întrerupt.

— Tox arășe 
v-a determinat 
miner ?

— Sînt fiu de țăran, m-am 
născut odată cu țara pe 
care o construim. Chema
rea niea spre mină s-a pe
trecut în urmă cu 12 ani;

am venit mai mulți din agri
cultură, unde te arde soa
rele, visînd la cărbunele 
negru care îți cere să-l 
scoți la suprafață pentru a 
încălzi cuptoarele furnale
lor. Ca oricărui tînăr venit 
la mină mi-a fost greu, dar 
nu m-am dat bătut. In pri
mul rînd mi-am completat 
școala generală și m-am ca
lificat în meseria de mi
ner. După 3 ani de muncă 
am devenit șef de schimb, 
iar de 3 ani sînt șef de bri
gadă, la sectorul V al mi
nei Petrila.

— Ce satisfacții v -a adus 
munca?

■— Multe. Lucrez intr-un 
colectiv unit, reușim să ne 
realizăm lună de lună sar-

brigada pe. care o 
majoritatea compo- 
sînt tineri. Ne în- 
bine, fiecare știe ce 
făcut, discutăm o- 

mulți

SA MUNCIM Șl SA TRĂIM 
IN CHIP COMUNIST

cinile de plan. Am cerut 
să lucrez în abataj pentru 
a da cărbune. Comitetul de 
partid și conducerea secto
rului m-au făcut să înțeleg 
că este nevoie de mine la

nu poate fi

pregătiri, pentru a asigura 
front de lucru ortacilor din 
cărbune. Am înțeles acest 
lucru și rezultatele muri-,' 
cii noastre o dovedesc. Deși 
sîntem o formație „servi
ce"...

■— Adică? •
< —- De exemplu, din de

cembrie pină în prezent am 
lucrat la trei locuri de mun-, 
că, dar printr-o {jună orga
nizare a muncii, prin ordi
ne și disciplină aproape că 
nu am observat' că ne-am 
schimbat mereu locul de 
muncă. Rezultate? Așa cum 
v-am mai spus. Sînt bune. 
In acest an, luna de lună 
am depășit planul cu aproa 
pe 20 la sulă, 'oamenii cîș

tigă bine, sînt mulțumiți.
—' Tovarășe Necula, cum 

vă ocupați de pregătirea și 
stabilizarea oamenilor, de 
sarcinile pe linie de partid, 
de familie?

— In 
conduc 
nenților 
țelegem 
are de
menește. Au venit 
dar, sigur, au și plecat. Am 
reușit însă să stabilizăm 
cîțiva tineri buni în briga
dă. Să vă dau un exemplu. 
Am în brigadă pe tinărul 
Gheoghe Dragomir. S-a ho- 
tărît să părăsească mina. 
Am stat de vorbă cu el pe 
îndelete, am fost Ia cămin, 
m-a înțeles și a rămas. Mă 

ocup de el pen- 
■ tru a se ca
lifica miner. 
Sînt mîndru 
că fac parte 
din comitetul 

de partid pe sector, din 
c.o.m. Caut să-mi îndepli
nesc sarcinile, să duc în 
aceste organisme cuvântul 
ortacilor, preocupările 
pentru buna organizare 
producției și a muncii, 
aduc Contribuția și în 
drill minei. Va mal pot spu
ne că am o familie înche-

. gată,: doi copii pe care îi 
iubesc, îi cresc demni de 
zilele pe care le trăim.

—- Gînduri, acum în pra
gul Forumului național al 
tineretului ?

--- împreună cu < ortacii 
mei să ne consolidăm dep^- 
șirea sarcinilor de plan, să 
stabilizăm și să pregătim 
noi mineri pentru brigadă, 
să asigurăm la timp brigă
zilor din abataje noi locuri 
de munca de unde să dea 
patriei tot mai mult căr
bune

lor
a

îmi
ca-

Teodor RUSU

■ -N

Forumul national 
al tineretuluispre 

Pod, 
pe

tricolorul înălțat 
soare, 

numai 
veșnicie i se închină.

ca un
patriei

(Urmare din pagina I)

E zarea limpezită de cetăți 
și de ogoare 

rîurile duc mireasmă 
de rășină din Carpați, 

fiul care crede-n 
bucuria unei mame 
tînărul care pășește 

alături de bărbați.
Andrei CAUCAR

iar

șînt

sînt

Aici
Vremea s-a oprit de 

atîta tinerețe 
și de atîta lumină. 
Legămintele noastre 
s-au transformat în 

infinite 
coloane minerale 
ce ne susțin drumul spre 

culmi,
spre viitor.
Locuim în cîptec',

cin tecul muncii . 
ce încolțește în țarina 

mai caldă 
decît o legănare.
Locuim aici de două 

veacuri
care trec
prin transparente 

rădăcini de neam.
Vasile LASCON1

i

i
I 
I
I

muncesc și trăiesc pe aces
te străvechi meleaguri 
românești să întîmpine 
marele lor Forum națio
nal — eveniment politic 
de mare însemnătate care, 
în mod fericit, are loc în 
anul cînd poporul nostru 
aniversează un deceniu și 
jumătate de cînd în frun
tea partidului a fost ales 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, pă
rintele drag al tinerei ge
nerații, cînd sărbătorim 
împlinirea a 2350 
de ani de la întemeierea 
primului stat dac centrali
zat și independent.

Salutind din inimi des-

grijii părintești cu care 
partidul le asigură minu
nate condiții de muncă și 
învățătură, de dezvoltare a 
personalității și împlinire a 
celor mai îndrăznețe visuri 
și aspirații, tineretul Văii 
Jiului — mineri, construc
tori, texliliști, elevi și stu- 
denți, purtători ai cravate
lor roșii cu tricolor — ra
portează Forumului tinere
ții un bilanț bogat de rea
lizări în toate domeniile de 
activitate. In abatajele din 
adîncul minelor, pe schele
le șantierelor, la locurile 
de muncă din toate între
prinderile, tineretul munici
piului nostru contribuie cu chiderea Forumului națio- 
energiile caracteristice 
vîrstei la sporirea produc
ției de cărbune, realizarea 
obiectivelor de investiții 
industriale și social-cultu- 
rale, fiind omniprezent în 
amplele acțiuni de gospo
dărire și înfrumusețare a 
localităților, în cele cul-

nai al tineretului și urînd 
succes deplin lucrărilor sa
le, uteciștii și pionierii, 
membrii U.A.S.C.R., toți ti
nerii Văii Jiului se anga
jează solemn să desfășoa
re o activitate exemplară 
de organizație, să sporeas- 

____ ____  _  ___ __ că strădaniile în activita- 
tural-educative și sportive tea productivă și Ia învă- 
din cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea 
niei" și „Daciadei".

^um înțeleg tinerii

Roniâ- 
Iata
ce

țătură făcînd totul pentru 
înfăptuirea
Congresului 
partidului.

obiectivelor 
al Xll-lea al

J
MANDAT AL ÎNCREDERII

Oare cite gînduri măre
țe, cîte idealuri și 
tinerești a spulberat 
chea orînduire?! De 
ori au pîlpîit ori s-au

!

Iui tinerei generații, aces- țal recunoștinței și prețui
rii. acestor jertfe.

Ne simțim datori, fieca
re deopotrivă, fie el ță
ran, elev ori muncitor. De 
modul cum vom ști să 
răsplătim această datorie 
va depinde trăinicia argu
mentului prin care parti
dul și 
bărbat 
ctitor 
tînăra 
de aur

De munca și seriozitatea 
noastră, de împlinirea in
tru-bine a fiecărui pas pe 
care-1 facem, de conști
inciozitatea cu care ne 
vom pregăti pe tărîm pro
fesional sau ideologic, de 

să

vise
ve- 
cîte 

stins 
luminile unor vieți timpu
rii, a unor vieți de comu
niști, ca marile lor cute
zanțe să-și găsească abia 
azi împlinirea?!...

De cite ori au fost au
ziți pașii siniștrii ai celor 
de la siguranță prin po
duri de case, trezind som
nul neliniștit al unor ti
neri care au dorit din toa
tă inima lor de români bi
nele și fericirea acestui 
popor !

De cite 
Tulburii»' 
ale celor cu timplele ar- modul cum vom ști 
ginții, intuițiile noastre ale aplicăm ceea . ce ani . in- 
celor mai Wneri, care răs
foim cu nesaț paginile is
toriei, ne aduc astăzi în 
suflet adîncul sentiment

statul, cel dinții 
al țării, el însuși 

al istoriei, definesc 
generație ca viitor 
al României.

ori, de cite orii... 
aduceri aminte

vățaț, va depinde realiza
rea aspirațiilor noastre, a- 
le atîfor destine.

Scriem aceste cuvinte, 
acum în pragul Congresu-

te gînduri curate și sincerei 
gînduri de realizare a măre
țului Program al partidu
lui, care ne este călăuză 
vie și sigură în tot ceea ce 
facem pentru prezentul și 
viitorul României. Cred 
că numai gîndind și mun
cind în acest mod, în chip 
comunist, noi tinerii ne 
vom îmdeplini cu ^cinste 
nobila misiune pe care 
ne-a încredințat-o partidul 
și poporul nostru, nobilul 
mandat al încrederii, man
dat cîștigat prin sudoa
rea palmelor și a frunții, 
prin curaj și pricepere, 
prin muncă și prin jertfe. 
Mandat și legămînt în a- 
celași timp, pe care-1 vom I 
întări încă odată, cu pri- , 
lejul înaltului forum 
tinerei generații.

al

Zbor spre piscurile
perfecțiunii

rin Neagoe, într-o clipă 
răgaz.

Acestui tînăr, drumul 
care l-a parcurs i se pare 
simplu și firesc. Are 24 
de ani. In ’73 a absolvit 

"■ i ’79 
liceul seral. Acum trei ani 
ă devenit membru de partid, 
iar în prezent este secre
tarul organizației U.T.C. de 
Ia mecanică-freze. Cunoaște 
la perfecție întregul meca
nism al celor 10 mașini de 
rectificat, le simte pulsul 
fiecăreia, este mulțumit de 
ele. „Mă înțeleg cu aceste 
mașini ca și cu mine în
sumi",. spune. Aceasta pen
tru că într-o Operație de 
rectificare, în afară de mî- 
nuirea mașinii, trebuie să-ți 
pui și mintea la /contribuție. 
Cînd ai de-aface cu miimi- 
le de milimetri, cu micro
nii, nu poți să nu gîndești. 
„Vedeți 
pentru asta îmi place 
meseria de rectificator.

Marin Neagoe este, un 
tînăr al zilelor noastre, ca 
oricare altul, angajat plenar 
in iureșul muncii, în tumul
tul vieții cotidiene. Ar părea 
un tînăr visător pentru că 
uneori se gindește zile în -.coala profesională, în 
sir la. o idee, la o proble- ‘ ' '
mă care îl frămîntă. Intr-o 
zi a venit cu propunerea 
rea izării unui dispozitiv de 
prindere și centrare a roți
lor dințate conice în uni
versalul mașinii de rectifi
cat, la care se gindise mult 
timp. Propunerea a fost
îmbrățișată de „conducere" 
și tot el a fost cel care
a materializat-o lucind mai 
ușor, cu mai mult spor.■

Discutăm despre drumul 
pe care l-a parcurs acest 
tînăr rectificator de la 
I.U.M. Petroșani și.-l com
par cu zborul păsării. „Da
că drumul pe care ți-1 alegi 
în viața nu-ți place, degea-

Vasile COMAN, 
student I.M.P.

revine el

ba ai mai pornjt“ spune Ma- uit la piesele trecute

mie
Mă

prin

mina mea și mă privesc 
. ca într-o oglindă. .Cînd știu 
că acestea, răspund cerințe
lor, atunci mă simt satisfă
cut, realizat în înțelesul a- 
devărat al cuvîntului".

Marin Neagoe privește 
încrezător înainte-, la anii 
pe care îi are în față, gîn- 
dindu-se la o viitoare stu
denție, pentru că visează 
să devină student, apoi in- • 
giner, tot aici la mecanică- 
freze. Este un vis pentru ca
re lupta din răsputeri, în 
zborul său spre atingerea 
perfecțiunii.

Corvin ALEXE
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Acțiuni de luptă ale maselor populare
SEUL 3 (Agerpres). — 

Autoritățile militare din Co
reea de Sud, care au pre
luat puterea după asasina
rea dictatorului Pak. Cijan 
Hi, continuă politica de re
presalii împotriva forțelor 
democratice și progresiste 
— transmit agențiile de pre
să. Tribunalul .din-. Seul a 
pronunțat sentința de con
damnare la moarte împotri
va a 4 membri ai organi
zației de opoziție „Frontul 
de eliberare națională din 
Coreea de Sud", alți 4

Conflictele sociale se 
agravează în Suedia 

. STOCKHOLM 3 (Ager- 
pres). Conflictul social de
clanșat în ultimele zile în 
.Suedia, care afectează a- 
proape întreaga producție 
industrială, domeniul cons
trucțiilor, precum și co
merțul și transporturile, a 
continuat să- se agraveze. 
Conflictul este apreciat do 
observatorii din capitala 
Suediei, citați de agențiile 
de presă, drept 
rios din ultimii

La Stockholm 
nează metroul, 
rios perturbată 
autobuzelor, 
magazine și hoteluri 
închise. In întreaga 
sînt perturbate comunica
țiile feroviare și maritime, 
mai multe zboruri interne 
.și externe au fost suspen- 

. date și principalele între
prinderi industriale au fost 
închise. Radioul și televi
ziunea nu transmit decît 
programe de știri.

Cauza acestui conflict, o 
constituie eșecul tratativelor 
desfășurate timp de cinci 
Juni între sindicate și pa
tronat în vederea încheie
rii unui nou contract co
lectiv de muncă și nesatis- 
facerea cererii justificate 
a oamenilor muncii privind 
majorarea salariilor propor
țional cu creșterea cronică 
a costului vieții în țara.

La mișcarea grevistă par
ticipă, la apelul Confede
rației Sindicatelor (LOj, a- 
proape 100 000 de lucrători.

membri ai aceleiași organi
zații au fost condamnați la 
închisoare pe viață, iar 62 
de persoane, au primit pe
depse cu închisoare pe di
ferite termene.

Cu toate aceste i. grevele 
și manifestațiile muncito- 

, rilor și studenților iau am
ploare.

Desfășurată în contextul 
unor largi și holărite acți
uni de luptă ale maselor 
populare, ale forțelor de
mocratice și patriotice din 
Coreea de Sud, care în
fruntă cu dârzenie represa
liile, mișcarea studențeas
că vine în sprijinul luptei 
duse de muncitori, intelec
tuali, reprezentanți ai ' 
cercurilor religioase, care 
cer cu insistență schimba
rea radicală a actualei po
litici antinaționale și anti
populare, promovată de au
toritățile de la Seul.

FOSTUL PREȘEDINTE 
BOLIVIAN Luis Adolfo Si- 
les Salinas va fi candidatul 
Partidului Democrat Creș
tin la magistratura supremă 
în stat, în cadrul alegerilor 
programate să aibă loc în 
Bolivia la .29 iunie —- in
formează din La Paz agen
ția EFE. Candi
datul la vice
președinți? al 
P.D.C. va fi 
Benjamin Mi
guel. unul 

din liderii partidului.
NOI INCIDENTE 

vut loc la Kwa Machu, 
apropiere de Durban, unde 
poliția a atacat cu gaze 
lacrimogene și bastoane pe 
elevii de liceu, care pro
testau împotriva practicilor 
rasiste din școli. Au fost 
operate mai multe arestări 
în rîndul elevilor de 
loare.

DUPĂ DOUĂ ZILE
ploi torențiale o mare zonă 
a teritoriului Argentinei

duminical, 
animate.: 

— ciocă- 
buclucașă.

14,20 Călătorie prin ța
ra mea (XXVIII).

14.40 Premiul Eurovizi- 
unii.

15,00 Film serial: „Război 
și pace". Episodul 2.

16,00 Cutezători spre 
viitor,

iembrie : OmuL^care ne 17,00 Șah — rubrică re- 
...............  ali'zață și prezen

tată de maestra 
internațională Eli- 
sabeta 
ade.

17.15 Fotbal: 
lăți — 
tea Craiova în 
Campionatul nați
onal —- divizia A. 
Transmisiune di
rectă. /. în pauză : 
Publicitate.

19,00 Telejurnal.
19.15 Cu gîndul, cu ini

ma, cu fapta. In- 
tîmpinăm forumul 
tinerei generații.

19.40 Antena „Cîn'.ării 
României".

20,45 Film artistic .:. „Zi- 
Prodtlcție a 

de Filme

suportă consecințele inunda
țiilor Numai în provincia 
Buenos Aires peste 4 mi
lioane hectare de terenuri 
arabile se află sub nivelul 
apelor. Potrivit primelor 
estimări, 12 persoane au 
fost rănite și peste 36 000 
au rămas fără adăpost.

O ACTIVI
TATE INTEN
SĂ, înregis
trată joi în zo
na sud-ostica 
a Șdarelui, 

a provocat prin importanța 
sa, perturbări în rețelele de 
comunicații, precum șf în 
cîmpul magnetic al Pămân
tului — a anunțat Adminis
trația americană a oceane
lor și atmosferei (NOAA). 
Totodată, NOAA a precizat 
că o asemenea 
re a activității 
care, potrivit 
lor, ar urmă să 
treze și în viitoarele 
zile — nu are 
directe asupra vieții 
priu-zise pe Pămînt.

cu-

de

intensifica- 
solare — 
specialiști- 
se înregis- 

zece 
consecințe

l

3 
s
3

PETROȘANI — 7 No

trebuie; Republica: O 
casă sub soarele fierbin
te ; Unirea : Marea ne
liniște.

PETR1LA : Chemarea 
primăverii.

LONEA : Artista, do
larii și ardelenii.

AN I NO AS A : Moarte 
pe Nil. seriile 1—II.

VULCAN — Luceafă
rul: Colosul din Rodos, 
seriile I—II; Muncito
resc: Pădurea pierdută.

LUPENI —: Cultural:
• Camionul de cursă lun
gă ; Muncitoresc : Păcală, 
șefiile I—II,

URICANÎ: Cine mă
strigă.

Luni, 5 mai 1980

Polihroni-

F.C.M. Ga-
Universita- 

Craiova

5
5

16,0()

TV

Duminică, 4 mai 1980

*

dul
Casei
Trei.

22,20 Telejurnal.

p rin
cel mai se- 
70 de ani. 
nu funcțio- 
a fost se- 

circulația 
numeroase 

sini 
tară

Realizări

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Zori în flăcări; 
Republica : Nu pot trăi 
fără lăutari; Unirea: Șo
sea odată un călăreț.

PETRILA: Chemarea
primăverii.

LONEA: Marea neli
niște

VULCAN — Luceafă
rul : Camionul de cursă 
lungă.

LUPENI — Cultural: 
Nici o dovadă pentru cri
mă ; Muncitoresc: Caddie,

URICANI : Cine mă 
strigă.

din țările socialiste
ria pe tot parcursul anu
lui, la aceasta trebuind să 
contribuie, noua familie de 
spărgătoare de gheață, ca
re au fost experimentate 
în cursul iernii trecute cu 
succes pe Volga.

★
SOFIA (Agerpres). 

dustria bulgară construc
toare de autovehicule ' a 
realizat în ultima perioadă 
trei noi modele de micro
buze. Astfel, la Preslav a 
început producția unor 

cu 
motoare de 80 CP ce pot 
transporta 16 
La rîndul său, 
uzinei „Ciavdar" 
trictul Sofia a

MOSCOVA (Agerpres). 
Navigația fluvială din a- 
cest an a început în 
U.R.S.S. prin așa-numita 
operațiune BAM, care pre
vede transportul spre șan
tierul căii ferate ce tra
versează Siberia de la 
Baikal la Oceanul Pacific 
a unei cantități de cel pu
țin un milion de tone de 
utilaje, mașini, alimente, 
materiale și materii prime 
pentru șantier. Noile spăr
gătoare de gheață fluviale 
au permis începerea navi- microbuze echipate 
gației pe fluviile siberie
ne cu mult înainte de data 
cînd începeau în alți ani.

La răsărit de Munții U- 
ral, acolo unde 
căilor ferate este' 
rile și fluviile 
principala cale de trans
port spre marile șantiere 
ale exploatărilor petroli- lor muntoase. Astfel, mi- 
fere, spre șantierele in
dustriale ale Siberiei și 
Extremului Orient. Planuri
le prevăd extindere^ navi
gației fluviale și în Sibe-

rețeaua 
mică, rîu- 
constituie

In-

hicule se remarcă
. tr-un consum scăzut 

carburanți.
★

BEIJING (Agerpres). 
incinta Universității 
Beijing a început

- trucția unei clădiri desti
nate să adăpostească teh
nici electronice moderne 
pentru predare și care va 
fi utilizată pentru 
gătirea personalului

con s-

Luni, 5 mai 1980

15,00 Tenis : aspecte din. 
turneul internați
onal „Cupa Națiu
nilor" de la Dus- 

- seldorf. (Transmisi
une directă). 
Emisiune în 
ba maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Forumul 
nerații.

20,05 Cadran 
20,25 Arii șl 

operete.
20,45 Orizont tehnico- 

științific,
21,10 Român-foileton: La 

răscruce de vînturi. 
(Ultimul episod).

22,00 Telejurnal.

pre- 
spe- 

cializat de înaltă calificare.
Clădirea — prima de a- 

cest gen din China, după 
cum precizează agenția 
China Nouă, — va acoperi 
o suprafață de peste 7 000 
metri pătrați. Ea ■ va fi 
dotată cu computere, cu 
o stație de televiziune cu.

■ . și 
cu mijloace electronice 
audio-vizuale. De aseme
nea, ea va dispune de fa
cilități pentru efectuarea 
unor proiecte de cercgta- 
re în domeniul electro
nicii.

pasageri, 
colectivul 
din dis- 
construit 

două autobuze de capaci
tate mică, „Ciavdar-5 C și circuit închis, precum 
7 C“, echipate cu motoare 
Diesel și destinate regiuni-

crobuzuL. „Ciavdar-5 C" 
poale circula făta dificul
tăți pe șosele cu înclina
ția de pînă la 47 grade. 
Motoarele celor două ve

8,30 Copiii României 
socialiste. „Mulțu
mesc din inimă 
partidului".

9,15 îiltîlnire cu Vero
nica. Secvențe din 
filme românești.

9,40 Pe plai de Mio
riță. Muzică popu
lară.
Viața satului. 
Bucuriile muzicii.
De strajă patrieț. 
Telex.

tinerei ge-

mondial, 
duete din

Deschideri" noi în dezvoltarea 
șahului din Valea Jiului

ETAPA A XXXI-A, CU...
Petru Volnea, Inginer șef electromecanic la I. M. Paroșenl
— V-ați născut și ați 

crescut aici, la poalele Pa- 
rîngului, la doi pași de sta
dionul Jiul. Faptul că ați 
jucat fotbal și că în pre
zent sînteți președintele 
secției de fotbal Minerul 
Paroșeni și, deci, legat de 
destinele fotbalului din Va
lea Jiului, ne-a determinat 
să vă solicităm părerea a- 
ttt asupra partidei de la 
Buzău dintr? formația noas
tră și Gloria, cit și a celor
lalte Intîlniri ce se vor 
desfășura în cadrul „rundei" 
de azi.

— La prima vedere s-ar 
părea, că avem de comentat 
o etapă, relativ, calmă. 
Cred că gazdele își vor 
fructifica avantajul propriu
lui teren. Excepție făcînd, 
bineînțeles, partida de ,1a 
Buzău în care băieții noș
tri vor obține punctul ce
dat studenților crăioveni. 
Ba, în această întilnire, 
eu nu exclud chiar victoria 
Jiului, cunoscînd faptul că 
echipa noastră are perioa
de cînd practică un fotbal 
mult mai bun în deplasare 
decît acasă. De asemenea, 
punct în deplasare, deci o 
alta excepție, cred că va 
reuși să „smulgă" și Uni

versitatea Craiova la Ga
lați, ceea ce-i va permite 
să se instaleze și mai „con
fortabil" în fruntea clasa
mentului.

— Credeți că F.C. Olt va 
reuși la București să pre
lungească seria de insuc
cese și criza de formă in 
care sînt „prinși" dinamo- 
vișlii ?

Nu. Atît pe stadionul 
. Dinamo, cît și pe cel din 

„Ghencea", în care Steaua 
întâlnește pe „Poli" Timi
șoara, eu merg pe victoria 
gazdelor. Dinamoviștii, cu 
„blazonul destul de șifonat", 
cred-că se vor trezi la 
realitate și își vor aminti 
că sînt, totuși, o echipă și 
de renume, nu numai cu 
nume, Cît despre Steaua, 
aureolată de victoria ne
sperată obținută în etapa 
trecută la Cluj-Napoca și 
pentru a rămîne și pe mai 
departe în „luptă", colorînd 
frumos acest final de cam
pionat, o văd cîștigînd am
bele puncte pusc-n joc în 
meciul ei cu studenții ti
mișoreni. Victorie a gazde
lor mai văd înfegistrin- 
du-se și în întâlnirea de la 
Rîmnicu Vîlcea dintre Chi
mia și S.C. Bacău, precum 

și îti cea de la Tg. Mureș, 
în care coechipierii lui 
Boloni vor trebui să Iacă 
dovada că sînt capabili să 
rămînă în primul eșalon 
fotbalistic al țării. Cît pri
vește întâlnirea de la Salu 
Mare dintre Olimpia și C.S. 
Tirgoviște, gazdele vor „a- 
taca" partida sub impulsul 
„acum sau niciodată" și eu 
cred că vor reuși să prin
dă acest „colac de salvare".

— Să înțelegem că ex
cepțiile de care vorbeați, 
vor fi numai la Buzău și 
Galați ?

—- Cred că elevii lui Ma- 
teianu vor încurca socote
lile „șepcilor roșii", îngre- 
unîndu-le și mai mult si
tuația rămînerii în prima 
divizie. Spre regretul mul
tor iubitori ai fotbalului de 
pe malul Someșului și, în 
special, al acelei galerii de 
invidiat, F.C. Baia Mare va 
reuși să se întoarcă acasă 
cu un punct, Același lucru 
cred că va realiza și F.C. 
Argeș în „Dulcele tîrg al 

. Ieșilor". Deci, și' după a- 
ceastă „rundă" la antipozii

In trecutul nu prea în
depărtat, cîțiva șahiști din 
Petroșani considerau că a- 
cest minunat sport al min
ții nu trebuie să fie doar 
apanajul marilor centre u- 
niversitare și că el înflo
rește oriunde există preo
cupare, perseverență . și se
riozitate în pregătire.

A fost perioada în care 
Jiul Petroșani promova în 
divizie, grație valorii și 
pasiunii lui Lazăr, Mitr'că 
Drozd, Smida etc., care sub 
conducerea . reputatului an
trenor și jucător maestrul 
Șerban Neamlu, au cunos
cut satisfacția unui șir ne
întrerupt de victorii de 
prestigiu. A fost perioada 
lui Ion Mărășescu, acel co
pil minune al Văii Jiului, 
care la 12 ani învăța alfa
betul acestui joc, cel în 
numai,4 ani să ajungă can
didat de maestru iar la 20 
de ani student la Timișoara 
și maestru al federației in
ternaționale. de șah.

Dar acestui trecut al șa
hului petroșănean i-a ur
mat o perioadă monotonă, 
ani de inactivitate, rare 
concursuri de masă la zile 
festive.

Nici simultanele lui Flo
rin Gheorghiu n-au avut 
darul de a produce emula
ția îndelung așteptată, Și 
pe bună dreptate la ulti
mele simultane susținute 
anul acesta în Vale, ma
rele maestru critica insufi
cienta preocupare în cre
area unor condiții cores

punzătoare valorificării po-, 
tențialului unor jucători și 
mai ales a unor autentice 
talente depistate în rîndul 
copiilor. Este suficient să 
amintim de Cristina Bădu- 
lescu, de numai 12 ani, ca
re îndrumată competent de 
cîțiva jucători locali, a re
ușit în numai un an de 
pregătire intensă să cu
cerească titlul de campioa
nă națională a „Daciadei", 
înregistrînd și în continuare 
rezultate bune în campio
natele naționale școlare. Și 
ar fi regretabil, ca atît ea 
cît și alte multe talente, să 
nu continue drumul lui 
Mărășescu.

Preocuparea atentă în se
lecționarea acestor copii, o 
muncă în care instruirea 
competentă, perseverența șl 
disciplina să fie factorii de 
bază, considerăm că este o 
datorie a tuturor acelora 
ce sînt in măsură a pune 
umărul la dezvoltarea a- 
cestui minunat sport al 
minții, prea frumos pentru 
a fi știință și prea științi
fic pentru -a . fi . socotit nu
mai artă. Șahul, o fericită 
împletire de știință, logică 
și inteligență, de dezvolta
re a gîndirii creatoare, so
cotim a fi o necesitate pen
tru tinerele vlăstarh ale o- 
rașului nostru, o fericită 

■simbioză de util și frumos.
Si ca o ilustrare a spi

ritului de înțelegere a si
tuației. A.S. Minerul Dîlja, 
cu sprijinul Consiliului mu
nicipal al sindicatelor și 

Casei de cultură Petroșani, 
a început amenajarea și 
dotarea unei săli, în care 
își vor desfășura activita
tea trei cercuri de copii din 
clasele I—IV și V—VIII, 
cerc ce va purta numele a- 
celuia care reprezintă cu 
cinste culorile României pe 
toate meridianele lumii, ma
rele maestru internațional 
.Florin .Gheorghiu, legat de 
șahiștii din Petroșani atît 
prin tradiționalele simulta
ne,“cât și prin vizitarea mi
nerilor Ia locurile lor de 
muncă, în 1978, la I.M. Dîl
ja. De asemenea, cu spri
jinul C.M.E.F.S. și a comi
siei de specialitate s-a tre
cut La organizarea unei e- 
chipe ce vizează intrarea 
în divizie.

Profităm de acest prilej, 
pentru a adresa mulțumiri 
tuturor organelor care au 
contribuit Ia acest frumos 
început, prin sprijinul a- 
cordat, sprijin pe care con
tăm și în continuare, spre 
succesul deplin al acestei 
frumoase acțiuni.

Urăm, de asemenea, tutu
ror copiilor și șahiștilor din 
municipiul nostru, să dove
dească. prin rezultate de 
certă valoare, că eforturile 
făcute de organizatori au 
fost inspirate.

Mircea BOTEZ, 
secretar al Comisiei 

municipale de șah

clasamentului, „lupta" încă 
rămîne deschisă.

Interviu realizat de
Corvin ALEXE
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