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S-a încheiat prima decadă a lunii mai

să le recupereze

Vizita în țara noastră 
a tovarășului Kim Ir Sen, 
președintele R.P.D. Coreene 

Continuarea convorbirilor

noi succese 
restante în loc ->

• Un nou clasament al fruntașilor la 
încheierea decadei înlîi a lunii mai

• Două întreprinderi miniere au livrat 
peste sarcinile planificate aproape 4000 
tone de cărbune cocsificabil

• Adăugind plusul decadei I la suc
cesele de pînă acum, minerii de la Paro- 
șeni, Lupeni și Bărbăteni au obținut îm
preună 59 000 tone de cărbune peste pre
vederi de la începutul anului.

Cu fiecare zi, decadă și lună încheiată 
ne apropiem tot mai mult de șfîrșitul a- 
nuluî 1980, ultimul an al actualului < 
cinai, moment de bilanț hotărîtor, de a- 

naliză exigentă a întregii activități eco
nomice desfășurate pînă acum. Ne mai 
desparte puțin timp de o primă etapă 
deosebit de importantă — încheierea se
mestrului I al anului, etapă în cadrul că
reia fiecare zi și decadă 
constituind o treaptă fie 
succese, fie, dimpotrivă...

Rezultatele obținute de 
prinderilor Combinatului 
Jiului pe parcursul primei decade și cu
mulate odată cu încheierea acesteia se 
mențin. în nota obișnuită a acestui în
ceput de trimestru. întreprinderile frunta
șe sînt aceleași doar ordinea primelor 
locuri este alta. Pe primul loc în clasa- 

y^mentul fruntașilor se situează, de aceaslă

?

are rolul său, 
urcată spre noi

minerii între* 
minier Valea

Un nou complex mecanizat
gama amintităIn aceste zile întreprin

derea de utilaj minier Pe
troșani a început livrarea 
unui nou complex de sus

ținere mecanizată. Cele 60 
de secții cit va avea în 
final complexul, care face 
parte din gama SMA-2, sînt 
expediate în momentul de 
față la I.R.I.U.M. Petroșani 

. care va executa unele a- 
daplări speciale, absolut 
necesare funcționării sale 
normale în condițiile geo- 
tectonice ale minei 
zeni, mină care este 
fapt beneficiarul de 

. al utilajului. Acest 
plex mecanizat este 
de-al patrulea complex din

Live- 
de 

drept 
corn

eei

prin procentul de realizare a sarci- 
de plan (112,9 la sută), minerii de

dată, 
nilor 
la Paroșeni cărora le urmează, în ordine, 
minerii de la Bărbăteni (109,2 la sută) 
și de la Lupeni (108,1 la sută). Dar, 
cea mai mare producție suplimentar ex
trasă cantitativ o au minerii de la Lu
peni — plus 3163 tone de cărbune cocsi- 
iicabil. O ușoară creștere a producției 
realizate în această decadă, comparativ 
cu realizările consemnate (procentual) la 
șfîrșitul lunii precedente, se înregistrea

ză la minele Dîlja și Vulcan (dintre cele 
care nu și-au realizat încă sarcinile pla

nificate). la minele Paroșeni (în mod deo
sebit) și Lupeni.

La întreprinderile miniere — Lonea, 
Livezeni, Aninoasa și Uricani —, realiză
rile înregistrate la șfîrșitul decadei I ă 
lunii mai sînt sub nivelul așteptărilor, ele 
continuînd să majoreze cu noi cote (cu
prinse între minus 4522 tone mina Ani
noasa și minus 1105 tone mina Uricani) 
minusul acumulat de ia începutul anului 
minus cuprins, la rîndul său între un mi
nus de peste 50 000 tone mina Livezeni 
șî ceva mai puțin de 3000 de tone mina 
Uricani.

Duminică, au continuat, 
ia Sriâgdv, convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste . România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Cei doi, conducători de 
partid și de stat au reluat, 
dialogul asupra unor pro
bleme legate de dezvoltarea 
în continuare ă raporturi
lor excelente româno-core- 
ene întemeiate pe principi
ile și prevederile Tratatu
lui de prietenie și colabo
rare dintre Republica So
cialistă România și Republi
ca Populară Democrată Co
reeană. De ambele părți a 
fost exprimată hotărîrea de 
a acționa și în viilor pen
tru a da lin nou și puternic 
impuls acestor relații ba
zate pe încredere, stimă și 
respect mutual, pe egalita
te și întrajutorare tovără
șească, pentru a pune în 
evidență noi modalități și 
căi de lărgire și diversifi
care a conlucrării politice. . 
economice, tehnico-științifice 
și culturale româno-coreene. 
în interesul accelerării pro
pășirii celor două popoare 
pe drumul

In timpul 
varășul Kim

mat profunda recunoștință 
partidului, guvernului și 
poporului român, personal 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu pentru sprijinul 
consecvent acordat popoțu- 
lui coreean în înfăptuirea 
idealurilor sale de reunifies- 
re pașnică a patriei.

Tovarășul -N'i c o 1 a e 
Ceaușeșcu a reafirmat so
lidaritatea deplină și spri
jinul activ ale partidului, 

, guvernului și poporului 
român față de aspirațiile le
gitime, ale. poporului core
ean de reunificare pașnică 
democratică și independentă 
a patriei — marele ideal na
țional al poporului coreean, 
o. Convorbirile se ’ desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și înțe
legere tovărășească, carac
teristică relațiilor de prie
tenie frățească și solidari
tate militantă dintre 
dele, popoarele 
noastre.

-k
La amiază,

Nicolae Ceaușeșcu și tova
rășa Elena Ceaușeșcu au fă
cut împreună cu tovarășul 
Kim Ir Sen o plimbare cu 
vaporașul pe lacul Sna- 
gov.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu și to
varășa Elena Ceaușeșcu au 
invitat la un dejun pe tova
rășul Kim Ir Sen.

Au luat parte tovarășii Tl._ .. Cazacu
Ștefan

pârli
și țățile

tovarășul

socialismului.
convorbirii, to- 
Ir Sen a expri-

A

In municipiul Ploiești

Ilie Verdeț, Virgil 
Paul Niculescu,

Andrei, precum și general- 
maior Constantin - Olteanu, 

ministrul apărării naționale.
Au participat tovarășii 

O Gin II, membru al Comi
tetului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, minis
trul forțelor armate popu
lare, Kim long Nam, mem
bru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, Hă 
Dam, membru supleant al 
Comitetului Politic al C.C, 
al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al 
Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, ministrul 
afacerilor externe, Sin lu 
Ha, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

După amiază, au con
tinuat convorbirile dintre 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeșcu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și . 
tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, în probleme 
bilaterale și internaționale 
de interes comun.

La încheierea convorbi
rilor de după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu și 
tovarășa Elena Ceaușeșcu 
au invitat la dineu pe to
varășul Kim Ir Sen. .A par
ticipat tovarășul Ștefan 
Andrei.

(Continuare in pag a 2-a)

a pără- 
la în- 
acum 
rece, 

mela-

i care 
sit întreprinderea de 
cepului anului. Pînă 
secția prelucrări la 
atelierul construcții 
lice ăl I.U.M.P., a mai ex- ■■ 
pediat minei Lupeni încă 
două complexe de același 
tip, a cîte 60 de secții, plus 
unul tip „troică" de 66 de 
secții. In felul acesta cons
tructorii de utilaj minier 
din Petroșani contribuie la 
realizarea rapidă a progra
mului prioritar de mecani
zare a lucrărilor miniere 
avînd un substanțial aport 
la creșterea producției de 
cărbune pe seama sporirii 
productivității muncii.

Brigadierul Teodor 
Flutur și ortacul lui Du
mitru Acasandrei de la 
sectorul VI investiții al 
minei Lonea intr-un 
log înaintea intrării 
șut. Plusul de metri 
niari realizați le dă 
tisiacția care se i 
citi pe chipurile lor.

dia- 
in 
li- 

sa- 
poate

Luni, 12 mai, în cea de-a 
patra z,i a vizitei sale 
România, tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Mun,cii din Co
reea, președintele Republi
cii Populare Democrate Go? 
reene, împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu, se

cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au făcut o . 
vizită în municipiul Ploiești. ■

Ca de fiecare dată cînd

în

al 
al

primește oaspeți V. 
populația acestei zone 
vechi tradiții munctiorești 
a făcut celor doi conducă
tori de partid și de stat o 
primire deosebit-de caldă 

Și entuziastă, i-a întîmpiuat 
cu cele mai alese sentimen
te de stimă și respect.

La ora 10,15, în uratele 
Și ovațiile a 
prezentanți ai 
Ploieșliului, 
județ,

'dragi.
-J cu

a

sute de re- 
populației 
întregului 
o s e s c

i c o 1 a e
s

' aici tovarășii N 
Ceaușeșcu și Kim Ir Sen, 
persoanele oficiale româ-

»
ne și coreene care-i în
soțesc.

Atmosfera sărbătoreas
că, . exuberanța primăvă- 
ratică se regăsesc pe tot 
traseul străbătut pînă la 
uzinele „1 Mai". In toate 
localitățile rurale străbă

tute, pe marile artere 
care duc la primul obiectiv 
al vizitei, mii și mii de bă
ieți și fete, bărbați și fe
mei au ieșit cu brațele în- 

^cărcate de buchete de flori,

(Continuare în pag. a 4-aj

martie artere

Un important succes al colectivelor 
electromecanice

Execuția și recondiționarea 
pieselor de schimb 

In ritm cu cerințele programului
de mecanizare. în minerit

Urmare a indicațiilor date 
de către organele superi
oare de partid și de stat, 
personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, Ia ni
velul C.M V.J. șj a unități
lor aparținătoare s-au în
treprins măsuri, multiple în 
vederea profilării și specia
lizării atelierelor electro
mecanice din întreprinderile 
miniere și I.R.I.U.M.P. în 
executarea reparațiilor, fa
bricația de piese de schimb 
pentru utilajul minier și re
condiționarea lor.

In acest context, s-a în
cheiat un studiu de profi
lare și specializare care ja
lonează direcțiile do urmat 
de atelierele proprii. Pen
tru fiecare atelier electro
mecanic de mină și 
I.R.I.U.M.P. s-au stabilit po
sibilitățile de execuție în 
următoarele categorii: pie
se de’schimb în execuție cu 
posibilități proprii fără co
laborări, piese de schimb fa-

bricate în ateliere proprii în 
câlâborare cu unitățile a- 
parținătoare M.I.C.M. și pie
se de schimb pentru utila
jul minier provenit din im
port care se pot realiza în 
atelierele proprii. Prin stu
diul realizat s-a urmărit 
ca pentru fiecare unitate 'să 
se stabilească un profil 
bine definit, în raport cu 
potențialul tehnic și uman 
existent, âsigurîndu-se în 
acest scop și o mai bună 
cooperare între unități. S-au 
nominalizat și reperele ce 
pot fi recondiționate în ve
derea mai bunei gospodă
riri și atragerea . în circui
tul economic a tuturor ma
teriilor prime vechi și a ma
terialelor refolosibile, a pie
selor și subansamblelor re-

5
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Gheorghe OLAR1U, 
inginer principal, Comparti
mentul electromecanic — 

C.M.V.J.

(Continuare in pag. a 2-ai

Cei care dimineața mun-
1 cose In uzină sau în mină,

J .'„.u lu.,uu ouu jji Jimiu.,

ț iar după-amiaza se așează 
1 în bănci, ascultând lec- 
; (iile sau răspunzând Ia în- 
1 trebărilc protesorilor, sînt 
l tineri dornici să învețe, să 
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Indicatori superiori 
celor planificați
Colectivul de oameni 

ai muncii de Ia l.C.P.V.J. 
a realizat în primul tri
mestru al anului cu
rent însemnate sporuri 
de producție. De pilda, 
indicatorul cconomico- 
linanciar —- producția 
netă — a fost depășit cu 
4 990 000 lei. Succesele 
primului trimestru sînt 
continuate și în luna 
aprilie, cînd s-au reali
zat peste sarcinile dp 
plan aferente 5644 tone 
brichete, iar la recupe
rarea globală s-a sobți- 
nut o depășire de 0,3 
puncte.

nă muncă, sacrificiu. Unul 
dintre tinerii serăliști îmi 

cițiva ani 
în schim- 
Un altul 
schimburi

am fost convins întotdea
una, dar ceea ce s-a mai 
adăugat la această convin- povestea că de 
gerc, mai zilele. trecute lucrează numai 
cînd mă atlam la I.U.M. bul de noapte. 
Petroșani, față în față cu rămăsese două

sc perfecționeze. Am dis
cutat cu cițiva dintre ei 
și m-a surprins pe lingă ? 
ambiția de a se realiza," 
Simplitatea și onestitatea 
lor, intr-un cuvânt mo
destia. care Sălășluiește a- 
dînc in modul lor de gân
dire și acțiune. Că este 
foarte necesar, indiferent 
că frecventează liceul sau 
institutul de mine la cursu
rile serale de acest lucru

cițiva scraliști, a fost pti- la tind în mină, 
terea morală a acestor ti
neri de a învinge greutăți
le, de a fi primii atit la 
școală, cit și în, uzină. îmi 
veți reproșa că acestea 
sînt vârsta, elanul și entu
ziasmul tinereții, calități 
caracteristice acestei vârs
te. Este perfect, însă, o- 
ricc am spune, școala de. 
după-amiază — cum ade
sea i.se.spune — înseam-

V

A ieșit' 
la suprafață cu două cea
suri înainte de cursuri, n-a 
mai avut timp să-și arunce 
ochii prea mult pe cărți 
clar s-a dus ia școală pen
tru Că — îmi spunea el ,— 
„n-am nici-o absență..." Nu 
este de mirare atunci că 
în momentul în care ter
mină liceul mulfi rărnin 
mai departe mineri sau 
strungari', în meseria pe

care au practicat-o ani 
de zile, dar acum văzîhd-o 
cu alți ochi, din altă pers- ț 
pectivă. Sigur, există și 
cazuri limită, atitudini care 
nu „fac cinste", după cum 
se destăinuia un priceput 
maistru de la I.U.M.P., ca
re s-a supărat foc cînd 
un tânăr din echipa sa (m-a 
rugat să nu-i dau numele), 
după ce 
Ia seral, 
post de 
schimbul

Școala

a absolvit liceul 
a pretins 
funcționar 

celui de frezor... 
de după-amiază, 

cu toate greutățile și sacri
ficiile pe care Ic presupun? 
este o școală „milhcîtă“ 
(părerea este a unui 
hăt), pe care 
urmeze toți 
posibilități 
făcut-o pînă

Valeria

u/1 
în

ti
s-o
au

trebuie 
cei care 
și care n-au 
acum.
COANDRAȘ
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La ora cînd gospodinele 
se aprovizionează, ce le oferă

unitățile „Gospodina" ?
Timp de două zile, la o- 

rele dimineții, 
dinele pornesc 
celor necesare 
prînzului, am 
tățile „Gospodina", a căror 
menire este de a oferi o 
gamă largă de semiprepara
te și preparate culinare. 
Constatările făcute cu a- 
cest. prilej pun in evidență 
Cd, _ __
< tipare pentru asigurarea 
preparatelor. se vine în în- 
timpinarea cererii gospodi
nelor, există o diversificare 
a produselor proprii, a pre
paratelor și semipreparate- 
lor. Cu totul altfel se pre
zintă, însă, lucrurile acolo 
unde această 
lipsește.
Zitate în acea 
șani și Lupeni — .

aceste constatări.
Petroșani, vizităm 

.Gospodina 310“
" Mi-

cînd gospo- 
în căutarea 

preparării 
vizitat uni-

tea se ofereau spre vînzare 
mici, sarmale, șnițele, cir- 
nați., proaspeți, chifteluțe. 
caltaboși de casă, piftii, sa
lată de boeuf. Spre surpri-

își cunosc bine 
preocupă de di- 
zilnică a produ- 

unitătile 
din

Ungureanu 
meseria, se 
versificarea 
selor. Zilnic spre 
de desfacere pornesc

za noastră,: găsim în pungi . laborator 6 preparate de sa-
preambalate 

pregătite
de plastic, 
preparate gata 
pentru ciorbe și supe. In 
fiecare zi, spre 
lor, gospodinele

satisfacția 
din iil

arIo unde există preo- peni au de unde alege... Iar 
meritul pentru această o- 
fertă generoasă îl are har-

Rald anchetă

preocupare
Două localități vi

zi — Petro- 
pun în e-

video ță
La 

unitatea „■ 
de lingă restaurantul 
nerul. Vitrina poartă o re
clamă ademenitoare, 
vim zilnic pui cu 
preparate reci și 
parate".

,Ser- 
mujdei 

semipre- 
lntrînd in unitate, 

în loc de pui și mujdei... in
tr-o vitrină frigorifică 
văzut doar compoturi 
mere, iar în cealaltă o far
furie cu ardei umpluți, chif
teluțe, 
pește 
lactate 
de iaurt și sana iar s 
rile de un singur fel, 
„zmeurel". In unitate 
„Produse dietetice" (de tip 
„Gospodina"), se \înd sucuri 
prăjituri, fulgi de porumb 
si uneori... mititei cruzi și 
ardei umpluți. In raioanele 
specializate ale unităților 
Alimentara care oferă 
Petroșani spre 
produse tip 
preparate reci 
parate, cu mici
h. ția este asemănătoare.

la Lupeni vizităm pe rînd 
unitățile alimentare nr. 266 
268, 277, 267. Iu toate aces-

am
de

cîteva prăjituri și 
prăjit... Produsele 
erau reprezentate 

sucu-

vînzare
„qospodina" 
și semipre- 
excepții. si-

S-a încheiat prima 
decadă a

(Urmare din pag. 1)

mai

nicul (și pe nedrept anoni
mul) colectiv al laboratoru
lui 120 de preparate reci al 
l.CȘ. Mixte Lupeni. Acest la
borator își depășește lunar '
cu circa 40—45 la sută sar- 
cinile de plan. Stăm de - 
vorbă cu tovarășa luliana ~ j 
Nagy, șefa laboratorului. A- 
flăm că serviciul comercial ‘

a-
la- 
cu ! 
de

Preparatele 
fuheție 
de des- : 
Viorica J

al l.C.S. Mixte Lupeni 
cordă un' electiv sprijin 
boratorului, onorează 
promptitudine comenzile 
aprovizionare.
se prelucrează în 
de cererea unităților 
facere. Bucătărese'e 
Crișan, Maria Lan.

late, două feluri de prepa
rate pentru ciorbe și o su
pă, preambalate, cinci pre
parate cu legume etc.

Desigur, și în Petroșani 
există un laborator de pre
parate reci. Dar e profilat 
mai mult pe preparate de 
carmangerie. Tovarășul 

■ loan llieș, șeful laboratoru
lui, nu primește, însă, zilnic, 
întreaga cantitate de materie 
primă necesară. Evident, ast
fel nu pot fi satisfăcute cerin
țele de vînzare ale celor 
30 unități de alimentație din 
Petrila și Petroșani. Se im
pune, deci, o preocupare 
mai susținută pentru buna a- 
provizionare a laboratoru
lui, pentru lărgirea sorti
mentelor de preparate si 
semipreparate, în spiritul 
cerințelor alimentației rațio- 

vom găsi 
Petroșani 
oferă Ia 
mai mul-

care

Mina Petrila are la de
cadă un minus de 500 de 
tone dar care, ținînd seama 
că în lunile anterioare a 
avut situații și mai grele 
pe care le-a depășit, spe
răm că-nu va constitui uri 
motiv de îngrijorare pen
tru colectivul întreprinde
rii.

Aminteam că la mina 
Dîlja, producția realizată 
este în creștere față de lu
na precedentă, dar pentru 
a nu se crea confuzii spe
cificăm: cre'șterea are 
de la 53,4 ’ 
consemnat 
aprilie, la 
încheierea 
mai (cel mai slab procent 
înregistrat în bazinul Văii 
Jiului in perioada analiza
tă).

loc 
la sută, procent 
la șfirșitul lunii 
55,4 la sută la 

decadei I a lunii

Cu fiecare zi, decadă 
lună încheiată, așa cum mai 
spuneam, ne apropiem tot 
mai mult de ora bilanțului 
rezultatelor obținute în a- 

cest an, hotărîtor în rea
lizarea în termen a preve
derilor cincinalului actual. 
,Cu toate acestea, la unele 

întreprinderi miniere, a- 
mintite pînă acum, reali
zările sînt încă sub preve
deri, nu confirmă eficiența 

mobilizării exemplare a 
fiecărui om al muncii, mo
bilizarea exemplară spre 
realizarea căreia trebuie 
să-și călăuzească tot mai 
mult preocupările conduce
rile tehnice, organele și 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești.

Realizarea la termen 
prevederilor de plan 
este doar sarcina mineru
lui de la frontul de lucru.

a 
nu

Agendă 
pionierească

• Ieri a început la 
Vulcan o „Săptămînă a 
educației raaterialist- 
științifice în rîndul e- 
levilor" (12—17 mai), 
organizată de consi
liul orășenesc al or
ganizației pionierilor. 
In cadrul acestei ac

țiuni, Casa pionierilor și 
șoimilor 
irizează 
școală, 
cadrelor 
specialitate, 
și expuneri 

de filme
(Subredacția de la Ca
sa pionierilor și șoimi
lor patriei din Vulcan).

Valea Jiului 
desfășurat sîm- 

con- 
tematice și 

„Sanitarii 
și „Pregă-

patriei orga- 
în fiecare 

cu sprijinul 
didactice de 

dezbateri. 
ilustrate 

documentare.

nale. Oare cînd 
în unitățile din 
măcar ceea ce se 
Lupeni, dacă nu și 
te preparate culinare, 
să ajute mai mult decît în 
prezent gospodinele ?

Omenie
In luna aprilie am participat la adunarea genera

lă a organizației de partid 8A de la I.M. Petrila, un
de mi-a fost dat să constat un fapt cu semnificație 
deosebită. Locțiitorul secretarului organizației de ba
ză, Rudolf Coszma aduce la cunoștința adunării că 
în numele B.O.B. adresează felicitări, sănătate, multe 
bucurii, satisfacții în muncă și viață și la mulți ani, 
comuniștilor care, în această lună, sărbătoresc ziua 

lor de naștere Sărbătoriților li se înmînează cîte o fe
licitare și sînt aplaudați cu multă căldură de comu
niști. Felicităm și noi biroul organizației de bază, ca
re prin acest gest de profundă omenie și respect, sti
mează și apreciază omul, evenimentele deosebite din 

viața și munca lui. (T.R.) . .......... ......... ..Viorel STRAU1

(Urmare dm pagina I)

zultate din dezmembrarea 
iondurilor fixe, a pieselor u- 
zale, în scopul economisirii 
materialelor, reducerii con
sumurilor energetice, a di
minuării «.orturilor, valuta
re ale țarii și a creșterii efi
cienței in atelierele proprii.

Pentru realizarea obiecti
velor .rezultate din studiul 
•mai sus aminti, s-au r.noc- 
mit programe ue acțiuni 
pentru mai buna organizare 
a atelierelor de mină, rea- 
Jizure.i unor (luxuri pentru 
repararea mașinilor și uti
lajelor miniere, utilizarea 
mai bună a mașinilor unel
te din dotare, folosirea co
respunzătoare’ a electivelor, 
calificarea și per.ecțioria- 
rea pregătirii profesionale a 
personalului ue ă.^luție. 
Programele cuprind măsuri 
concrete pentru utilizarea 
la maximum a scatiilor de 
producție, șectorizarea pre
cisă a acestora pe domenii 
de activizat. O atenție deo
sebită s-a acordat speciali
zării personalului, în care 
sens colaborăm cu Iristitu- 

cercetări „TERO-

TEHNICA" din București, cu 
l.C. Prodcomplex (M.I. Ch.) 
Tg. Mureș, Centrul, de per
fecționare a cadrelor a 
M.I.C.M. din Timișoara și al
tele.

In perioada trimestrului I 
r.c. sa pol e id mia rez.lt Je
le bune obținute'în ansamblul

de noi repere la utilajele 
din țară și din import, s-a 
acționat în direcția recon- 
diționării unor repere și sub- 
ansamble care au avut 
drept urmare prelungirea 
duratei de funcționare a a- 
cestora, creșterea eficienței 
economice și acoperirea u-

Tineri ai secției sen
iorie de la I.U.M. Pe
troșani, intr-un moment 
de răgaz la sosirea pre- 

Foto: Ion BALO1

• In
s-au 
bătă și duminică 
cursurile 
aplicative 
pricepuți" 
tirea tineretului pen- 
tiu apărarea patriei" 
faza orășenească, ma
nifestări tradiționale 
și stimulative, de ma
re valoare pentru e- 
ducația patriotică a 
pionierilor și școlari
lor. Pentru faza mu
nicipală a acestor con
cursuri care va avea 
loc în acest trimestru, 
s-au calificat următoa
rele echipaje: Vulcan 
— Școala generală nr. 
4 (PTAP) și Școala 
generală nr. 5 („Sa
nitarii pricepuți"), Pe
troșani — școlile ge
nerale nr. 5 și nr. 2 
(PTAP) și Școala ge
nerală nr. 1 („Sanitarii 
pricepuți").

Cronica filmului
ț

Un polițist incomod"

■ . j

C.M.V.J. pe linia fabricației 
de piese de 
condiționării 
atelierele de 
lecționat un 
repere de piese de schimb, 
ceea ce corespunde unui nu
măr de peste 151 438 bucăți 
piese efective, din care în 
luna1 martie s-au realizat 568 
de repere și un număr de 
58 323 bucăți piese efecti
ve.

Concomitent cu activitatea 
atelierelor privind asimilarea se 'remarcă atelierele elec-

schimb și re- 
acestora in 

mină. S-au con- 
nuiriăr de 1094

nor goluri în aprovizionarea 
cu piese de schimb de la 
principalii furnizori aparți- 
nînd M.I.C.M, In această ac
țiune au fost realizate re
condiționau la peste 110 
repere și, corespunzător a- 
cestora, s-au executat pes
te 4300 piese efective. .

La realizarea întregului 
volum de piese de ' schimb 
au contribuit toate ateliere
le de ' mină, l.P.C.V.J. și 
I.R.I.U.M.P. In mod deosebit

tromecanice din cadrul mi
nelor Lupeni, Paroșeni, Ani- 
noasa, Petrila, I l’.CVI și 
I.R.I.U.M.P. Activitatea ate
lierelor de mina se carâcie- 
iizează in momentul de fa
ță printr-o diversitate de 
repere și un volum impor
tant de piese de schimb ca
re depășesc cu mult, atît fi
zic cît și valoric prevede
rile inițiale, obținîndu-se re
zultate superioare față de 
perioada precedentă de' plan.

Pentru viitor, se prevăd 
măsuri și acțiuni a căror 
finalizare vor conduce ne
mijlocit la obținerea unor 
rezultate superioare din 
punct de vedere cantitativ 
și calitativ. Se va urmări 
realizarea integrala a o- 
biectivelor fixate în studiul 
elaborat, a programelor sta
bilite la fiecare unitate a 
(LM.V.J. pentru confecționa
rea și recondiționarea pie
selor de schimb, înfăptui
rea sarcinilor reieșite 
prevederile Decretului 
465 pentru valorificarea 
turor resurselor interne, 
vederea sporirii 
întregii activități 
ce.

din 
nr 
tu- 
în 

eficienței 
economi-
- -iA SC-

Am mai scris despre fap
tul că cinematograful ita
lian de azi numără printre 
temele sale predilecte con
fruntarea poliției cu proble
mele dosebit de grave ale 
societății. Menționam și 
faptul că, pe lingă aspec
tul pozitiv al chestiunii — 
indiscutabila 
tr-o realitate de nedisimu
lat —, fenomenul nu este 
lipsit de. prezența unor lu
crări de rutină, pline de 
situații și caractere stan
dardizate.

Regizorul Stelvio Mass* 
— care a debutat pe ecra
nele noastre cu trei filme 
îndeajuns de impersonale : 
„Mark polițistul", „Polițis
tul — pilot de curse" și 
„Mark polițistul la Genova" 

■— ne propune prin „Un po
lițist incomod" o peliculă 
mai deosebită. Prin ce se 
detașează, însă, acest film 
de celelalte, adăpate la iz
voarele aceleiași problema
tici ? In primul rînd prin 
subiectul său insolit care 
încorporează, mai mult de
cît oricare alt film vizionat 
pînă acum, inimaginabilele 
daune sociale provocate de 
valul de terorism, parali- 
zînd realmente Italia. în al 
doilea rînd prin profesiona
lismul pe care îl dovedește 
Masși. Mai exact, subiec
tul este dezvoltat, dia 
punct de vedere dramatur
gie, pe un larg plan de 
desfășurare, cu accente dra
matice bine distribuite, ce
ea ce conferă narațiunii o 
reală tensiune dramatică. A 
treia trăsătură distinctivă 
este modul în care regizo
rul încheagă portretul unui

ancorare. în-

justițiar, nu în registrul 
cvasi-mitic, ci în acela al 
umanului.

Caracteristic pentru felul 
onest în care regizorul tra
tează 
tul că 
sistăm

mente 
scop în

subiectul, este fap- 
de această dată a- 
la mai puține ele- 
spectaculare, 

sine,
ca 

la mai pu
ține ticuri de „policier", e- 
sențialul fiind văzut acolo 
unde trebuie : în racilele 

vieții sociale de o instabi
litate alarmantă. Spectato
rul de cinema este obișnuit 
să facă cunoștință in fil

mele crimei cu supereroi 
rași, tunși și frezați, atît 
la propriu, cît și la figurat. 
In această accepțiune, co
misarul Olmi este un anti- 
erou, fiindcă el nu are mai 
nimic din morga cascado- 
rească a iui Simon Tem
plar, dar nici din focul de 
artificii psihologizant al lui 
Colombo. Olmi este un ru
tinier al meseriei, tracasat 

adesea de superiorii săi, 
cumulînd destulă amărăciu
ne în suflet ca să trezească 
simpatie. Cu alte cuvinte, 
el este polițistul cotidian, 
hărțuit în dreapta și-n stin
gă, probabil supus și unor 
încercări de intimidare 
umilire inițiate de cei cu
fundați în fotolii moi, 
spatele ușilor capitonate.

Stratul factologic bogat al 
filmului s-ar părea contras
tant cu figura lui Olmi. Dar 
numai la prima vedere, de
oarece la un examen mai 
atent ne vom convinge că 
tot ce se întîmplă are co
respondent în rubrica fap
tului divers.

C. ALEXANDRESCU

Și

în

I
a

O UN CICLU DE FILME 
pe teme de protecție a 
muncii va fi organizat la 
secțiile de preparare a 
cărbunelui Lupeni, Coroești 
și Petrila în zilele de 13, 
14 și. 15 mai la intrarea și 
ieșirea din fiecare schimb.
Tema filmelor: praful, — 

inamicul public; mai multă

atenție transportului uzi
nal; protecția muncii, pro
tecția vieții etc.
• „AMFITEATRUL ARTE

LOR". La clubul sindicate
lor din Lupeni s-a desfă
șurat sîmbătă după-amia- 
ză în cadrul „Amfiteatru
lui artelor", o manifestare 
cultural-educativă dedica
tă lui Tudor Arghezi, mare 
poet român de la a cărui 
naștere se împlinesc 100 de 
ani.

• SERA E.G.C.L. din 
Vulcan se extinde cu un 
nou corp de clădire avînd 
o suprafață de seră de pes
te 120 mp. Pe. acest teren 
se vor cultiva îndeosebi 
flori pentru „covoarele" de 
pe arterele de circulație a- 
1c orașului (I.P.)
• SPECTACOLE, 

trecere în revistă. La
burile și casele de cultură 
din municipiu au fost or
ganizate duminică diminea-

gen 
clu-

Krei din Petroșani a adus 
un portmoneu cu mai mul
te acte și o importantă su
mă de bani. Se așteaptă 
păgubașul.

• BAZE SPORTIVE. Au 
prins contur trei noi tere
nuri de sport și un spațiu 
de joacă pentru copii a- 
menajate în cartierul Mi
cro 3B din Vulcan. Acest 
complex face parte din an
samblul de agrement

ța spectacole, gen trecere 
în revistă, în care au evo- 
voluat. formațiile pionie
rești (teatru, montaje literar- 
muzicale, brigăzi artistice 
și recitatori) care activea
ză în cadrul școlilor în ac
tuala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

• CINSTE ȘI CORECTI
TUDINE. La sediul Miliției 
din Petroșani, cu cîteva 
zile în urmă, copilul Pavel cartierului. (I.P.)

S-A 
este

14 
în 

din i

I

• DIN GLUMA 
NĂSCUT REVISTA 
titlul spectacolului pe ca
re-] prezintă miercuri, 
mai, la orele 17 și 20, 
sala Casei de cultură
Petroșani, Teatrul dramatic 
din Baia Mare.

Rubrică realizată de 
Dorin GHEȚA
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Fotbal, divizia A : Jiul

puncte esențiale

caprici-
noștri 
gîndit- 
clubu- 

să

Un singur gol,

La poarta lui Naște s-au 
succedat, minute în șir, fa
ze în care soarta echipei 
sale atîrna de un fir de 
păr, dar acest brav portar 
(să ne aducem aminte că 
este suferind și totuși nu 
abandonează sportul pre
ferat), maturizat după o 
precedentă „stagiatură" la 
Petroșani, ne-a uimit prin
tr-o priză fără cusur, 
careul său n-a avut 
versari cu care să 
măsoare, deși Sălăgean a 
dorit să se afirme în fața 
propriei galerii, să depă- 
șească. un mai vechi com
plex de inferitoritate. For
mația din Iași, întotdeau
na incomodă pentru noi, 
deși cu polițele de asigura
re în divizia A achitate, n-a 
renunțat la luptă, cu toate 
că Jiul era într-o situație 
critică, doar ambele punc
te puteau să aducă liniș
tea suporterilor. Intr-o se
rie de faze desfășurate în* 
tr-un ritm alert, : 
și Bucurescu s-au 
cit pentru un întreg 
pionat, iar Varga a su
plinit absențele din 
prezecele de bază al 
delor, jocul său fiind re
marcat și de trimișii fede
rației. Balonul a circulat 
într-o singură direcție mai 
bine de 80 de minute, stu
denții s-au abătut rar pe 
contraatac, Simionaș și Ro- 
milă nu s-au arătat însă 
inspirați. Dîrza dispută (a- 
desea dură) ar fi indicat 
ruperea echilibrului încă 
din min, 32, cînd Ursu a

In 
ad- 
se

Sălăgean 
i „bătut" 

cam

uns-
gaz-

atins balonul cu mina în 
careul propriu, dar arbi
trul tîrgoviștean, Cristian 
Teodorescu, de profesie ga
zetar sportiv, n-a observat 
infracțiunea. Astfel, pînă 
în min. 49, formația din 
Vale avea doar satisfacția 
superiorității decisive la ca
pitolul cornere. In acel mi
nut însă Mușat a pătruns 
pe careul lui Naște, întîl- 
nirea dintre cei doi adver
sari n-a mai avut loc, în- 
trucît Ciocîrlan l-a faultat 
grosolan pe înaintașul nos
tru. Din păcate, Sălăgean 
a executat slab lovitura de 
pedeapsă, Naște respingînd 
balonul printr-o paradă 
spectaculoasă și eficientă. 
Momentul psihologic părea 
favorabil oaspeților, mai 
ales că, suporterii 
Vale ca și altădată, 
„debarasat" 
de idolii lor. Și totuși Var
ga și-a rechemat colegii în 
atac și spre mulțumirea lui 
Sălăgean, ultimul 
tor al ieșenilor a 
vins. In min. 57, 
schimbă direcția 
Sălăgean întoarce 
în careu, binevenit la în- 
tîlnire, Bucurescu a șutat 
sec, balonul poposind în 
preajma butului stîng al 
moldovenilor (1—0). Pînă 
la final n-au mai atras 
tenția decît schimbările e- 
fectuate de cele două tan
demuri tehnice, ambele 
combatante fiind mulțumite 
de rezultat. De la învingă
tori s-au detașat Vînătoru, 
care demonstrează că se

din 
s-au 

prea repede

apără- 
fost în- 
Stochiță 

de atac, 
un balon

a-

REZULTATE TEHNICE: 
JIUL — POLITEHNICA 
IAȘI 1—0, Sportul studen
țesc — F.C.M. Galați 3—i, 
Universitatea Craiova — 
F.C. Olt 1—1, Gloria Bu
zău •— Olimpia Satu Ma-

re 0—1, C.S. Tîrgoviște — 
Steaua 4—0, F.C. Argeș 
-— „U“ Cluj-Napoca 0—0, 
F.C. Baia Mare — Dinamo 
0—1, Politehnica Timișoa
ra — Chimia Rm. Vîlcea 
1—0, S.C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0.

CLASAMENTUL

1. Universitatea Craiova 32 17 9 6 64-28 43
2. Steaua 32 15 lt) 7 69-42 40
3. F.C. Argeș 32 16 6 10 50-36 38
4. Sportul studențesc 32 15 5 12 43-32 35
5. F.C. Baia Mare 32 16 3 13 53-49 35
6. Dinamo 32 13 8 11 47-35 34
7. S.C. Bacău 32 11 11 10 39-46 33
8. Politehnica Iași 32 15 2 15 41-41 32
9. Chimia Rm. Vîlcea 32 14 4 14 40-47 32

10. Jiul 32 12 8 12 24-36 32
11. „Poli" Timișoara 32 14 3 15 45-45 31
12. „U“ Cluj-Napoca 32 13 4 15 39-38 30

. 13. F.C. Olt 32 13 4 15 44-48 30
14. F.C.M. Galați 32 11 8 13 43-56 30
15. A.S.A. Tg. Mureș 32 12 5 15 38-45 29
16. C.S. Tîrgoviște 32 11 7 14 41-49 29
17. Olimpia Satu Mare 32 10 8 14 32-45 28
18. Gloria Buzău 32 4 7 21 22-56 15

(21ETAPA VIITOARE 
MAI): Olimpia Satu Ma
re — „U“ Cluj-Napoca,
F.C. Baia Mare — C.S. 
Tîrgoviște, Steaua .— Po
litehnica Iași, Politehnica 
Timișoara — A.S.A. Tg.

Bacău — F.C.
Spor-

Mureș, S.C.
Argeș, F.C. Olt 
tul studențesc, F.C.M. Ga
lați — Gloria Buzău, Di
namo — Jiul, Chimia Rm. 
Vîlcea — Universitatea 
Craiova.

descurcă bine și în spate
le liniei defensive, Bădin, 
Mușat și Bucurescu.

Din nou, după atîtea e- 
moții, unele mai puțin aș
teptate, Jiul reușește să 
rămînă, la potou, în divizia 
A. Comportarea 
oasă a fotbaliștilor 
trebuie să dea de 
mai ales conducerii 
lui. Pentru că, de ce 
n-o spunem conform regu
lii casei de pe malul Jiu
lui, între sezoane soarta 

antrenorilor este greu de 
anticipat. Ca și rezultatele 
din această ultimă etapă, 
care, pentru unii, a devenit 
cu adevărat ultima 
primul eșalon...

Ion VULPE

în
Duel la înălțimea... portarului Naște care a inter

venit salvator Ia nenumărate faze ale echipei Jiul, 
ce se așteptau fructificate. Foto: I. LICIU

JIUL PETRILA — PRO
GRESUL ORADEA 5 041— 
4 516 pd. Arena de popice 
Preparatorul din Petrila a 
găzduit duminică diminea
ța penultima etapă a cam
pionatului diviziei A la po
pice între echipele Jiul Pe
trila și Progresul 
Jocul
ceput la discreția 

locale care deja la 
lea jucător avea un avaps 
de peste 150 pd. In final

a fost de la
Oradea. 
bUn în- 
echipei 
al doi

revenit echipei 
o diferență de

unde 
locală

victoria a 
locale cu 
525 pd.

Duminică, Jiul se depla
sează la Tîrnăveni, 
întîlnește echipa
Chimia. în cazul unui meci 
egal sau victorie a echipei 

Jiul, aceasta va avea un loc 
asigurat pe podiumul se
riei din care face parte și, 
totodată, dreptul de parti
cipare la turneul final al 
campionatului i național de 
popice. Să sperăm că jucă-

Liderul confirmă
Pe un teren arătind mai 

degrabă ca un patinoar, pre
sărat cu zeci de băltoace 
cele două echipe au oferit 
totuși celor 2000 de spec
tatori un meci plăcut, 
multe faze de poartă, 
cum era de așteptat, „ 

fost 
lor, 
au reușit

cu
Așa 

,vioa- 
gaz- 
iu-

ra întji" au 
dele. Spre lauda 
cătorii Minerului 
acest lucru, nu numai da
torită celor 3 goluri în
scrise, cit mai ales jocului 
foarte bun. Ținînd cont de 
terenul greu, ei au hărțuit 
echipa din Rovinari, mai 
ales pe extreme, construind 
acțiuni spectaculoase. Sus
ținuți de inimoasa lor ga
lerie,. jucătorii din Lupeni 
au pornit ofensiva încă din 

.minutul 1, astfel că în mi
nutul 2 Voicu este aproape 
de deschiderea scorului, vo- 
leul lui trecînd pe lingă 
poartă. După ce în minutul
8 șutul lui Petre Popa 
te 
el

lui 
la
gerător „întorcînd" pur și 
simplu palmele lui Drăguț,

respins de portar, 
pasează în minutul 
Mihai Marian, care 
35 metri șutează

es- 
tot
15 
de 

ful-

în
Și

Divizia A, popice : Jiul Petrila a întrecut categoric pe 
Progresul Oradea

torii din Petrila vor fi 
stare să se mobilizeze

duminica viitoare, așa cum 
au făcut-o de altfel la Tg. 
Mureș și Cîmpia Turzii, de 
unde s-au întors victorioși. 
Iată rezultatele înregistra
te de jucătorii noștri în in- 
tîlnirea de duminică : 1.
Ernst — 819 pd; 2. Popa 
— 856 pd; 3. Pișcoi — 
855 pd ; 4. Dobrică — 863 
pd ; 5. Scorțea — 800 pd ; 
8) Micfea — 848 pd.

Mihai MATYAȘ

In localitățile Văii Jiului 
au loc întreceri sportive în 
cadrul ediției de vară a 
„Daciadei". La Petroșani, au 
început întrecerile intera- 
sociații la fotbal unde sînt 
angrenate 12 echipe. Iată și 
primele rezultate : Tricota
je — C.C.S.M. 4—2, 
I.A.C.C.V.J. — Minerul Li- 
vezeni 1—5, I.R.I.U.M.P. —
5. T.R.A. 0—3, I.M. Dîlja —. 
Centrul militar 7—1, 
C.M.V.J. — C.C.S.M. 3—2.

în orașele Petrila și Pe
troșani au avut loc între
cerile fazei orășenești la 
triatlon. Au participat re
prezentativele școlilor ge- . 
nerale categoria 8—10 ani. 
In urma desfășurării între
cerilor la probele 40 m, a- 
runcarea mingii de oină și 
săritura în-, lungime, pe pri
mele trei locuri s-au cla
sat : ORAȘ PETRILA:
Școala generală nr. 6 cu 
431 puncte, Școala genera
lă nr. 4 Jieț, 394 puncte, 
Școala generală nr. 5 cu 

371 puncte, la fete, și Școa
la generală nr. 6 cu 399 
puncte, Școala generală nr. 
1, 372 puncte, Școala ge

nerală nr. 5 cu 331 puncte, 
la băieți. ORAȘ PETRO
ȘANI, fete: Școala gene
rală nr, 5, 406 puncte, Școa
la generală nr. 4 cu 369 
puncte, Școala generală nr.
6, 361 puncte, băieți .— 
Școala generală nr. 5 cu 
367 puncte, Școala generală 
nr. 6 cu 345 puncte, Școa
la generală nr. 4 cu 343 

puncte. (A. SLABII)

Victorie greu obținută
UT1LAJUL-STI1NȚA — 

H.C. MINAUR II BAIA 
MARE 15—13 (7—7).
Nu numai din dorința de a 
nu pierde nimic pe teren 
propriu (condiție esențială 
pentru menținerea in divi- 
zia'secundă), dar și pentru 
a uita usturătoarea înfrin- 
gere din etapa trecută, de 
la Reșița (10—20), handba- 
liștii noștri au intrat 
teren cu dorința de a 
ține victoria și încă 
„start". Ei au inițiat 
moașe combinații în atac, 
dovedindu-se in bună dis
poziție de joc, dar sche
mele tactice și ambiția ju
cătorilor noștri au fost de
seori contracarate de oas
peți, care au marcat strict 
pe Pali, principalul nostru 
realizator, au știut să echi
libreze meciul cu scopul

în 
ob- 
din 
fru-

de a 
altfel,
7—7,

reuși o „remiză", De 
scorul la pauză, de 
confirmă pe deplin 

cele spuse.
La reluare meciul 

dîrjește, schemele
își pierd din acuratețe, a-

se în- 
tactice

Handbal, divizia B

sistăm și la cîteva greșeli 
de arbitraj (Remus Antochi 
și Hans Boschner din Bra
șov) și oaspeții au fost la 
un pas de a-și realiza sco
pul propus. Galeria simțind 
acest lucru și-a încurajat 
frenetic favoriții, iar Ghe- 
ciu și Cîmpeanu au știut 
să profite de marcajul pas-

peților la Pali și au în
scris goluri unul mai fru
mos decît altul. Cu atît 
mat merituoasă a fost vic
toria liandbaliștilor noștri, 
cu cit în „tabăra" oaspeți
lor. au evoluat jucători cu 
vechi „state de serviciu" 
(Sîngeorzanu, Tyukodi, sau 

fostul divizionar A, Tărni- 
ceru). Dar, nelăsîndu-se de
loc intimidați de „firma" 
băimărenilor, . băieții noștri 
au reușit în final o fru
moasă victorie (15—13). De 
menționat, bunul plasament 
al portarului Kurta (care 
l-a înlocuit după pauză pe 
Tureșchi), cit și dîrzenia 
și ambiția celorlalți jucători 
pe parcursul întregii parti
de.

care nu poate reține, 1—0. 
Ofensiva gazdelor continuă 
dar nu se mai concretizea
ză prin goluri deoarece se 
ratează mult.

Repriza a doua debutea
ză cu dominare și mai 
accentuată a Minerului ca-

Bur- 
ju- 

oas- 
sco- 
min. 

careu 
liber 

Pe Covaci care înscrie 
plasat de la 12 m. înlocui
rea lui Voicu cu Boloș, îi 
prilejuiește acestuia o re
intrare de bun augur du
pă o absență forțată (he
patită) și din minutul 60 
jocul devine parcă și mai 
alert. In urma unei pe
rioade sufocante, Dosan 
stabilește scorul final în
scriind cu capul pe lingă 
portar, după o centrare 
foarte bună a lui Dumitru, 
în minutul 75, 3—0. In a- 
cest minut, Tudor intră 
în locul lui Dumitru. Se 
poate spune fără exagerare 
că față de jocul prestat 
gazdele meritau o victorie 

mai categorică.
Cert este că această nouă 

victorie a Minerului urcă, 
considerabil cota șanselor 
de promovare în divizia B. 
La juniori: Mi
nerul Lupeni — Metalul 
Rovinari 6—1 (3—0).

Alexandru TATAR

re joacă chiar și cu 
dangiu și Truică în 
matatea de teren a 
peților. Prin urmare 
rul devine 2—0 : în 
52 Voicu infiltrat în 
îl găsește complet 
Pe Covaci care

Corvin ALEXE

Ca la antrenament...
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

VICTORIA CAl.AN . 1—1 
(()—1). Altădată, două corn-, 
batante ale căror nume erau 
pronunțate cu respect, ieri, 
într-o partidă fără miză, 
încheiată egal, ca la antre
namente, Victoria â fost 
mai aproape de ambele 
puncte. Astfel, în min. 4, 
Chișbora respinge cu greu
tate șutul lui Constantin, 
13 minute mai tîrziu, Po
pică reia în bară o lovitu
ră liberă de la 18 m. Bu
chetul de ocazii ratate de

ultima clasată s-a... ofilit 
în jurul fundașului Ghițan 
(14, 24, 31), aflai deseori în 
preajma buturilor adverse. 
Fosta divizionară B a în
scris în min. 32, prin vete
ranul Tătârcă, pentru ca 
tot el să pună în pericol 
poarta studenților in min. 
65. Egalitatea a survenit cu 
puțin înainte de fluierul fi
nal (85), cînd Voicu a 
tificat centrarea lui 
ceag, printr-o plasată 
tură de cap.

fruc-
Col-
lo vi-

Oaspeți n-au
MINERUL VULCAN 

minerul ghelari 
(1—0). O partidă care 
deveriE proverbul cu 
mul lăudat". Gazdele, 

atuul victoriei din tur, 
arătat preocupate .mai 
de răfuieli nesportive.

2—1 
a a- 
»PO- 

cu 
s-au 
mult 
ner

vozitatea a dijmuit reuși
tele atacanților din Vale, 
care au deschis scorul a- 

o 
a 

înșelat vigilența lui Sela- 
gea. La reluare, fotbaliștii 
din Ghelari au simțit 
partenerii lor de joc 
sează tuburi de oxigen, 
ieșit la. atac, dar au 
Scris... tot minerii din Vul
can. Polgra (70) a sesizat o

bia în min. 25 — după 
serie de lufturi, Iacov

că 
vi- 
au 
în-

reușit revanșa
breșă, a păcălit apărarea în 
linie adversă, după o cursă 
cu balonul la picior, a șu
tat fără speranțe pentru 
portarul din Ghelari. Fina
lul a adus clipe dificile și 
ia poarta lui Constantin, 
după cîteva „repetiții", o 
centrare de la Prună, pre
lungită de Ganțolea a fost 
reluată în plasă de Toma
tă (83). In genere, în un- 
sprezecele învingătorilor 

domnesc încă indisciplina, 
individualismul și, totuși, 
frica de a angaja o acțiune 
decisivă pe cont propriu. 
Din fericire, pe ultima tur
nantă, contează enorm în 
zestrea de puncte obținute 
pînă (Ion Red.)

Minerul Ghelari,
V ulcer) din

Ioan BALOI
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purtînd ..portretele tovarăși
lor Ki.m Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu, ștegulețe ale 
României și R.P.D. Coreene, 
eșarfe multicolore, să sa
lute pe cei doi conducători 
de partid și de stat.

Vizita la Ploiești a consti
tuit pentru inalții oaspeți 
coreeni un plilej. de a cu
noaște efectele politicii de 
industrializare socialistă 
promovată . de partidul și 
statul nostru, politică ce 
s-a materializat aici prin 
crearea unor puternice uni
tăți industriale ale căror 
produse silit larg cunoscute 
pe inlreg cuprinsul patriei 
noastre, precum și în zeci 
de state ale lumii.

Primul obiectiv vizitai a 
fost cunoscuta întreprindere 
„1 Mai" producătoare de. 
utilaje petroliere. . precum 
și instalații necesare indus, 
tr'ilșr miniere; metalurgice 
și chimice.

La intrarea în uzină a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului. Kim . Ir Sen 
suta de muncitori, purtînd 
portretele .celor doi condu
cători de partid și de stat 
drapele românești și core
ene le-au făcut o caldă 
primire

Gazdele au prezentat a- 
poi înalților oaspeți, în 
fața unor machete, dezvol
tarea pe care a cunoscut-o 
in anii socialismului a- 
ceasta importantă uzină 
constructoare 'de'." mașini a 
țării precum șl principalele 
produse ce se realizează 
aici. S-a arătat că, potrivit 

indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. care a 

\ Uitat aproape în fiecare 
an această unitate, între
prinderea a fost' concepută 
ca o uzină complet integra
lă dispunînd acum de 
toate sectoarele necesare 
procesului de fabricație, fi
ind totodată, uzină coordo
natoare a întregii producții 
de utilai petrolier a țării.

Oaspeților li se prezintă 
machetele instalațiilor de 
forai pentru adîncimi între 
4 0'0 și 10 000 metri. 
A fost prezentată, 
totodată, macheta excava
torului pentru exploatarea 
cărbunelui la suprafață, cu 
o capacitate de 3000 mc/li.

Tovarășul Kim Ir Sen 
s-a interesat de unele ca
racteristici tehnice și per

formanțe ..ale acestor utilaje 
și a avut cuvinte de apre
ciere la adresa competen

ței muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor care pro
duc aceste instalații și e- 
chipamente aferente.

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen sînt invitați, să vizi
teze unele secții principa
le de fabricație, unde au 
fost puse în evidență preo
cupările în direcția îmbu
nătățirii și. modernizării 
proceselor tehnologice, au- 
toutilării, a dotării cu 
mașini-unelte de mare ran
dament.

Și aici, tovarășul Kim Ir 
Sen se interesează' de ran
damentele unor utilaje, de 
procedeele tehnice folosite 

apreciind preocuparea pen
tru ridicarea continuă a ni
velului tehnic al produse
lor, a rentabilității acesto
ra.

In finalul vizitei, pe 
platforma din incinta uzi
nei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim lr Sen a- 
sistă la o demonstrație de 
ridicare a unei instalații de 
foraj pentru o adîncime de 
4000 metri. - .

In încheierea; vizitei, to
varășul Kim Ir Sen a con
semnat în Cartea de onoa
re a întreprinderii: „Vizi- 
tînd această întreprindere, 
am fost profund impresio
nat de minunatele realizări 
obținute de poporul ro
mân, sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 

în lupta consacrată construi
rii. societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Urez • tuturor oamenilor 
muncii din această între
prindere succese tot mai 
mari în lupta lor“.

De la întreprinderea „1 
Mai“, coloana oficială s-a 
îndreptat spre Combinatul 
petrochimic Brazi, străbă- 
tînd principalele artere ale 
municipiului Ploiești.

In centrul civic al ora
șului coloana oficială se 
oprește. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen sînt invitați să se 
prindă înțr-o horă — o a- 
devărată horă a prieteniei 
și frăției româno-coreene.

Coloana oficială s-a în
dreptat apoi spre ieșirea 
din oraș, străbătîrid,aceleași 
culuare, vii, formate de mii 
de ploieșteni veniți să-și 
exprime,sentimentele de pro

fundă stimă și prețuire fa
ță de cei doi conducători 
de partid și de stat.

Din mașina deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au răspuns cu 
multă prietenie manifestă
rilor călduroase ale mulți
mii.

Ultimul obiectiv al vizitei 
l-a constituit Combinatul 
Petrochimic de Ia Brazi.

Pe platoul din fața com
binatului și pe aleile de 
acces se află în această fru
moasă zi de mai, mii de 
oameni ai muncii, care au 
întrerupt cîteva momente 
activitatea pentru a-i sa
luta după cum se cuvine pe 
inalții oaspeți.

Ora 12,15. La sosirea co
loanei oficiale de mașini, 
mulțimea izbucnește în ne- 
sfîrșite aplauze și ovații.

Tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Se.n 
răspund cu deosebită sim- 

’ palie acestor entuziaste ma
nifestări de dragoste. .

Tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu și Kim Ir Sen le 
sînt înfățișate pentru în
ceput macheta combinatu
lui, precum și o serie de 
grafice și Vitrine cu pro
duse reprezentative realiza
te de harnicul colectiv de 
aici. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
sînt informați de principalii 
parametri de funcționare a 
combinatului și de tehno
logiile aplicate, de preocu
pările pentru optimizarea și 
diversificarea producției, 
precum și de caracteristicile 
de bază ale produselor ela
borate aici, care au, an de 
an. un tot mai. înalt grad de 
competitivitate pe plan 
mondial.

Este vizitată în continuare 
instalația de fenol și ace
tonă. Aici, cei doi condu
cători de partid și de stat 
iau cunoștință de cîteva 
dintre aspectele procesului 
tehnologic .și ■ procedeele 
specifice ale funcționării

Dineu
Tovarășul N i c o la e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele. Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, luni, un dineu în o- 
noarea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general . al 

complicatelor instalații.
Tovarășii N i c o l a e 

Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
împreună cu persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc, stră
bat apoi pe jos distanța pî- 
nă la instalația de piroliză, 
ultimul punct al traseului 
vizitei.

Tovarășul Kim Ir Sen 
este informat de procesul 
de fabricare a ețilenei și 
propilenei după care este 
invitat să semneze în car
tea de onoare a combinatu
lui. Apoi el oferă petrochi- 
miștilor în dar un frumos 
peisaj montan — creație 
picturală remarcabilă a mi
lenarei arte care a înflorit 
pe meleagurile din „Țara 
dimineților liniștite".

La plecare, tovarășul Kim 
Ir Sen se adresează munci
torilor combinatului, tutu
ror specialiștilor și factorilor 
'de răspundere, care contri
buie Ia buna funcționare a 
acestei importante citadele 
a economiei românești : „Vă 
mulțumesc în mod deosebit 
pentru primirea călduroasă 
pe care mi-ați făcut-o și 
vă rog să transmiteți ace
leași mulțumiri tuturor lo
cuitorilor municipiului și 
județului. Personal, am în
vățat foarte mult din a- 
ceastă vizită. Fie ca rela
țiile de prietenie dintre po
poarele și partidele noas
tre să se dezvolte tot mai 
mult!"

Pe tot parcursul acestei 
fructuoase vizite, Ca de 
altfel în toate momentele 
prezenței înalților oaspeți în 
județul Prahova, oamenii 
au oferit frumoase buchete 
de flori celor doi conducă
tori de partid și de stat, au 
aplaudat și scandat cu în
suflețire pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoa
rele român și coreean, pen
tru fericirea și sănătatea, 
celor mai de frunte expo
nent' ai ei : . tovarășul
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen.

Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene,

In timpul dineului, des- 
. fășurdt înțr-o atmosferă. de 
caldă prietenie, . tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, și Kim 
Ir Sen au rostit tons'uri.

rlLME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Rug și flacără; 
Republica : Eboli, seriile 
I-1I; Unirea: Un polițist 
incomod.

PETRILA: Camionul de 
cursă lungă.

LONEA: Leii
ANINOASA:

Bethune
VULCAN —

saloanelor.
Doctorul

Luceafă-
rul: O casă sub soarele 
fierbinte;

LUPENf — Culturali 
Knock-out; Muncitoresc'!
Luca cel sărac.

TV
10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: Dallas

— Compania petro-
lieră Ewing. Relua-

I

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

bună, Petroșani, strada Ne- 
deii 2/1. Ciobanu Constan
tin. (386)

VIND Renault 10. strada 
Independenței bloc 17 ap. 
6 Petroșani. (388)

VIND Skoda S 100, ulti
mul lip, Burlea loan. Infor
mații Drumuri naționale Li- 
vezeni. (390)

VIND motocicletă CZ 175, 
stare bună. Paroșeni, Aleea 
Salcîmilor nr. 7. (394)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cons

întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 

^Jeva
încadrează urgent

— contabil șef pentru secția de mobilă 
Petrila.

De asemenea recrutează bărbați pen
tru calificare în meseria de fochist la ace-» 
eași secție, f

Informații ia biroul programare-învăță- 
mînt-retribuire Deva, telefon 12185.

I
I
I
I
I
I
I
I

rea episodului 35. 
Telex.
Teleșcoală.
Seara 'Televiziunii 
cehoslovace.
Clubul tinerelului.

19,45

17,15
18,00 Revista so< ial-politica 

TV.
Almanah pionieresc. 
Publicitate.

1001 de seri.
Telejurnal.
Dosarul resurselor 
refolosibile.
Plai do cîntec, plai 
de dor — melodii 
populare.
Călătorie prin țara 

mea (XXIX),
Seara televiziunii 

cehoslovace. Film 
artistic: „Solo pen
tru bătrîna doamnă", i 
Telejurnal.

I 
I

20,10

tantin Gheorghe, eliberată 
de I.M. Parbșeni. Se decla
ră nulă. (391)
PIERDUT ștampilă C.M.V.J., 

I.C.M.M. Petroșani 25. Se 
declară nulă. (389)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Raiu 
Florica, eliberată de Fabri
ca de confecții Vulcan. Se 
declară nulă. (391)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gavro 
Adela, eliberată de Prepa
ra1,ia Coroeșli. Se declară 
nulă. (395) -

Prezente românești Pe
DAKAR 12 (Agerpres). 

— La Camera de comerț 
din Saint-Louis, Senegal, 
a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „Româ
nia în imagini", manifes
tare înscrisă în cadrul ac
țiunilor dedicate celei 
de-a 2050-a aniversări a 
constituirii primului stat 
dac centralizat și inde
pendent. Cu acest prilej 
au rostit alocuțiuni amba
sadorul țării noastre Ia 
Dakar, Olimpia Solomo- 
nescu, și guvernatorul re
giunii Fleuve, EI Hadj 
M ilick Ba.

X
VARȘOVIA 12 (Ager

pres). — La Varșovia a a- 
vut loc o reuniune a fe
meilor din Europa, care 
s-a desfășurat sub deviza 
„Femeile împotriva fascis
mului, pentru pace și de
zarmare". La lucrări au 
participat reprezentante a- 
le organizațiilor de femei 
din 24 de țări din Europa,

precum și din S.U.A. și i 
Canada și ale unui număr i 
de șase organizații inter- ; 
naționale și UNESCO. Dini 
țara noastră a participat : 
tovarășa Ileana Bărțan, :. 
președinta Comitetului ju- i 
dețean al feme'lor Hune- j 
.jd'Jara. i

ț . . ' ■ ?î

TOKIO 12 (Agerpres). — i 
Asociația de prietenie Ja- ; 
ponia—România a organi- j 
zaț, la Tokio, o seară cui- i 
turală românească, dedi- • 
cată marcării celei de a : 
2050-a aniversări a cbasti- i 
tuirii primului stat dac; 
centralizat și independent. ; 
Cu această ocazie, la „Ishi- ■ 
bashi Memorial Hal". prof. ; 
Hidenori Iwata, membru ; 
al asociației de prietenie ; 
a susținut un concert ca- ; 
re a cuprins melodii j 
populare românești și ja- : 
poneze, interpretate la : 
nai. Concertul s-a bucurat i 
de un deosebit succes. :
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MAI mulți membri 

.importanți ai aclualglui gu
vern conservator intențio
nează să propună crearea 
unei noi camere, a Parla
mentului britanic; pentru a 
înlocui Camera Lorzilor — 
scrie publicația londonează 
„Sunday Times". Această 
inițiativă constituie urma- ■ 
rea unei hotărîri a Partidu
lui Laburist de a include 
desființarea Camerei Lor
zilor în manifestul său e- 
Tectoral, precizează „Sun
day Times".

LA LUSAKA au început 
luni lucrările unei confe
rințe extraordinare a C.C. al 
Partidului Unit al Indepen
denței , Naționale, partidul 
de guvernămînt din Zambia. 
Agenda de lucru a reuniu
nii este dominată de pro
blemele economice, printre 
care adoptarea unui pro
gram de realizare, pîhă în 
1990. a autosuficienței ali
mentare, precum și a unui 
plan privind reorganizarea 
unor întreprinderi din sec
torul minier

IN ORAȘUL NORVEGIAN 
Hamer, din apropiere de 
Oslo, au început lucrările

unei reuniuni a primilor mi- 
■niștri ai țărilor nordice din 
'Europa, la care . iau parte 
șefii guvernelor danez, fin
landez, islandez, norvegian 
și suedez. Pe agenda lucră
rilor figurează aspecte ale 
relațiilor de cooperare din-, 

■țre aceste țări, precum șj 
linele probleme internatîo- 
nale actuale. - •

DOI AERONAUT I AME
RICANI, Max și Kris An
derson,,. — tată și.- fiu -r- 
ău încheiat luni cu succes 
prima traversare a conti
nentului nord-americap cu 
balonul. Ei au aterizat, în 
vîrful unui copac la sud 
de rîul Sfîntul Laiirențiu 
din estul Canadei, la circa 
1 770 km mai la nord de 
punctul de aterizare pla
nificat inițial în localitatea 
Kittv Hawk din Carolina de 
Nord (S.U.A.) —, ca ur
mare a vîntului puternic.

SECETA care s-a abătut 
în acest an, asupra mai 
multor regiuni din India și 
care, potrivit aprecierilor 
de la Delhi, este una din 
cele mai puternice din în
treaga istorie a țării, a pro
vocat pagube materiale con
siderabile. Lipsa de apă 
potabilă, precum, și a ali
mentelor necesare afectează 
aproximativ 220. milioane 
persoane.

Institutul de mine Petroșani
organizează în data de 23 mai 1980, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi :

, — un subinginer constructor
— un contabil principal
— un bibliotecar principal cu studii 

medii
— un tehnician electromecanic.

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer :

— trei strungari
— un tîmplar
— un electrician
— un instalator încălzire centrală
— un pompier.

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

Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și 
relații suplimentare — telefon 42973.
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