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Izvorul amplei dezvoltări a Vulcanului

Participarea oamenilor muncii
' la actul conducerii

Minunatele înfăptuiri obținute de poporul nostru în anii socialismului, și îndeosebi în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, sînt nemijlocit legate de creșterea participării maselor la conducerea vieții sociale, a coeziunii indestructibile și unității trainice a poporului în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Măsurile luate, de partid, cu deosebire în ultimii 15 ani, au asigurat promovarea unor forme și mijloace de acțiune, care stimulează inițiativa maselor. participarea ne- 
v_____________________ _

mijlocită a acestora la dezbaterea și adoptarea planurilor de dezvoltare în profil teritorial, la materializarea acestora în viață.Datorăm partidului, secretarului său general dez
de 12 la sută si volumul mereu sporit de Investiții alocat an de an au a- sigurat realizarea. în 1980, a unei producții industriale de peste 1,8 miliarde lei și creșterea numărului personalului în

Comuniștii — oameni de acțiune

voltarea armonioasă și e- chilibrată a tuturor localităților patriei, inclusiv a Vulcanului, transformarea acestuia dintr-o comună slab dezvoltată In
tr-un oraș cu un puternic potențial industrial, în care noul pulsează Ja tot pasul, unde în ultimul timp se pune accentul pe factorii intensivi ai creșterii economice. Dezvoltarea producției intr-un ritm mediu anual

cadrat în ttiuncă în 1980 cu peste 1300. comparativ cu anul 1976. întreprinderea de confecții Vulcan, secția de brichetai, fabrica de stîlpi hidraulici. sînt doar cîteva dintre obiectivele ce întregesc peisajul industrial al orașului nostru în ultimii 15 ani si asigură tuturor cetățenilor condiții egale de muncă și de trai, progres și bunăstare.

cum, motiv de înaltă satisfacție și mîndrie patriotică, își au izvorul în creșterea an de an a rolului organelor și organizațiilor de partid din o- raș, în unirea eforturilor maselor de oameni, ai muncii, a organizațiilor de masă și obștești care, sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid participă, efectiv la rezolvarea problemelor eco- nomico-sociale. Organizația orășenească de partid acționează pentru adîneirea democrației socialiste, pentru creșterea producției, pentru dezvoltarea economico-socia- lâ a orașului, precum Și
GHEORGHE SACĂLUȘ, 

prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 

Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

Mina Paroșeui și-a realizat 
planul pe patru luniIn ultimele trei zile, în cadrul decadei producțiilor record, minerii din abatajele minei Paroșenj au realizat însemnate depășiri ale sarcinilor dc plan. Ei întîmpină prin graiul semnificativ al faptelor, cu rezultate de prestigiu în marea întrecere socialistă pentru mai mult cărbune, ziua de 1 Mai și aniversarea gloriosului jubileu al partidului. Randamentele record de 20 tone de cărbune pe post, obținute în a- ceste zile, au adus însemnate sporuri la producția de cărbune și la realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan ale întreprinderii pe primele patru luni ale anului. Au fost livrate, peste sarcinile de plan 4 000 tone de cărbune. Printre brigăzile de mineri care au un aport deosebit la obținerea a- cestui succes se numără cele conduse de Nicolae An- drașic, TitU Teacenco, loan Hozoreanu, Nicolae Brutu, Geza Kalman. Gheorghe" Toma și alții. Și la activitatea de deschideri și pregătiri s-au realizat integral sarcinile de plan.

1000 tone cărbune 
cocsificabil peste prevederiCu plusuri care însumează aproape 1000 tone de cărbune, trei întreprinderi producătoare de cărbune cocsificabil din vestul ba-' zinului — I.M. Bărbăteni, I.M. Uricani și întreprinderea de cariere Cîmpu lui Neag — s-au situat în ziua de 28 aprilie, din nou, între unitățile cu cele mai ridicate depășiri |pe Vale. Cu realizări constant pozitive în „Decada produc

țiilor record", cele trei întreprinderi obțin cu două zile înainte de încheierea lunii aprilie rezultate remarcabile, concretizate în depășirea prevederilor la producția fizică de cărbune cocsificabil cu 5 700 tone, respectiv, cu 2777 tone la I.M Uricani. 1586 tone la cariera Cîmpu iul Neag și 1341 tone de cărbune cocsificabil Ia I.M. Bărbăteni.
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Puterea de mobilizare a colectivului ne dă

CERTITUDINEA ÎNDEPLINIRII 
TUTUROR INDICATORILOR

REVENIM 

pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?

2) în ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ?

3) Ce priorități constituie obiectivul preocu
părilor colectivului pentru asigurarea pro
ducției viitoare ?

Azi, răspunde ing. Emil Muru, directorul I. M. Livezeni
ja Cum am promis, și 
f prin urmare, cum ■* era și firesc pentru un colectiv minier care ține să-șî respecte ,cu- vîntul dat, în ultimele două luni ale primului trimestru ne-am realizat și depășit prevederile de plan în mod ritmic și .vom continua și în lunile Următoare să ne realizăm sarcinile. Productivitățile ridicate din primul tri- cțiestru, și din cele 25 de Bile .trecute din această lună demonstrează cu prisosință eficienta măsu- M?ilor aplicate, constituind U. dovadă a destoiniciei întregului colectiv, a priceperii și dăruirii în im încă, a puterii de mobilizare a fiecărui om.

Astfel, în trimestrul I productivitatea muncii în subteran a fost realizată în prbporție de 122,1 Ia sută, iar la nivelul întregii activități a întreprinderii în proporție de 114,0 la sută. Realizările la acest indicator pe luna aprilie, la zi, sînt și mai mari i productivitatea muncii în abataje a fost realizată în proporție de 161,8 la sută. în subteran — 127,6 la sută, iar pe întreprindere — 120,0 la sută.Rezultatele obținute și amintite cred că sînt o dovadăcertă a modului în care cadrele tehnice de la mina noastră știu să răs

pundă la exigențele impuse de realizarea tuturor indicatorilor economici pentru acest an. A- mintesc doar cîteva cadre tehnice și domeniul în care s-au afirmat în mod deosebit: ing. VirgilLupulescu, șeful sectorului I, pentru activitatea desfășurată în ceea ce privește asigurarea viitoarelor capacități de producție ; ing. Vasile Popescu, șeful sectorului II, pentru strădaniile depuse în realizarea sarcinilor la producția de cărbune extras și crește-Interviu realizat de
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerul șef de bri
gadă Robu Sava alături 
de doi ortaci, discută 
realizările din schim
bul pe care l-au încheiat.

Foto : Adrian FOPA
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ADUNĂRI FESTIVE I 

CONSACRATE | 
ZILEI DE 1 MAIșefi

firmă buna organizare a locului de muncă, disciplina ce domnește în brigadă, fapte ce îl recomandă pe Mihai Gavrilă drept unul dintre cei mai buni de brigadă".Era ora 14 și încă nu venise la biroul sectorului. Rămăsese în mină, era? nevoie de prezența lui și el probabil uitase de timp. Timpul pentru Mihai Gavrilă înseamnă împlinirea angajamentului pe care . r l-a luat în cinstea zilei hidrau- de 1 Mai de a da 1900 cărbune pește sarcina planificată. De fapt Miiigi a rămas cu tot schimbul în — ne spunea un de la brigada Iui vacs. Modul cum nicul colectiv al găzii lui Mihai Gavrilă a înțeles să-și facă da- concretizează

COLECTIV 
OMOGEN - 
REZULTATE 
PE MÂSURÂ

„După ieșirea Ia pensie a lui Eugen Voicu, brigada a rămas fără cîrmaci. Ne trebuia un șef de brigadă destoinic. capabil să susțină în continuare ritmurile înalte ale brigăzii care erau menii formație ne relataful sectorului IV de la minaing:sile.l-aupus pe MihaiGavrilă ca șef de brigadă. La început se bă- tea pasul pe. loc din cauza frecventelor defecțiuni la sistemul lie .al stîlpilor de sus- tone ținere. Oamenii s-au consultat și au venit cu propunerea să fie introdus un . nou complex astfel ca cele două panouri dotate cu ^complexe mecanizate să fie exploatate de aceeași brigadă. Va fi greu pen- _ ____tru comunistul Gavrilă? toriă se _____Rezultatele primului tri- într-o, producție supli- mestru, cînd planul a fost realizat în proporție de 117 la sută, con-

mină ortacKo- har-bri-
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La Gasa de cultură din Petroșani a avut loc ieri adunarea festivă consacrată zilei de 1 Mai — Ziua muncii și solidarității internaționale. Au participat membri ai biroului Comitetului municipal de partid, ai organizațiilor de sindicat, U.T.C și femei, mineri. constructori, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile o- rașului. In cadrul a- dunării a fost subliniată importanțabită a sărbătoririi lei de 1 Mai în textul apropiatei i a 60 de făurirea dului Comunist riiân. 'Astăzi, în toate calitățile Văii au loc adunări festive consacrate mentului de la 1 Mai. In cadrul adunărilor festive din Petroșani, Lupeni. Vulcan, Petrila și Uricani se prezintă programe cultu- ral-artistice adecvate evenimentului, prezentate de formațiile participante la Festiva-

deose- zi- coii- a- ani Parti- Ro- "■ ■ *'; lo- Jiului
Teodor ARVINTE

INDIVID-COLECTIVITATE
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poartă
SIMPOZION

Participarea oamenilor

comi- partid să în-
tovară-

Nicolae Ceaușescu,de pe
Manifestări dedicate zilei de 1 Mai și

glorioasei aniversări a partidului

Ca- Vul- >im- dinun iți-văîn colaborare cercurile de dezba- politico-ideologice în de

mân. In cadrul acestei manifestări au fost e- vocate tradițiile muncitorești prilejuite de Ziua muncii și solidarității internaționale a celor ce muncesc, momente din activitatea revoluționară a minerilor Văii Jiului. sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru cucerirea drepturilor politice și sociale.

• La clubul de dezbateri politice de Ja sa pionierilor din < an a avut loc ieri pozionul „Proletari toate țările, organizat, cu teri din școlile orașului, întîmpinarea zilei 1 Mai și a aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Ro-
LUNA CĂRȚII ÎN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII• în toate localitățile din Valea Jiului va avea loc astăzi închiderea „Lunii cărții în întreprinderi și instituții**, amplă și tradițională manifestare a culturii din țara noastră, desfășurată în luna aprilie sub genericul „Glorie Partidului Comunist Român la cea de-a 60-a aniversare. Organizată de Consiliul județean al sindicatelor, Centrul de librării Deva și Biblioteca județeană, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România și al Centralei editoriale București, „Luna cărții în întreprinderi șj instituții" — structurată în trei decade tematice — a prilejuit o mare diversitate de acțiuni cu cartea (expoziții cu vînzare, întîlniri cu scriitori și editori, recitaluri de versuri patriotice și revoluționare susținute de membrii cenaclurilor literare din Valea Jiului, prezentări de cărți social-politice și tehnice, medalioane literare) desfășurate în mijlocul oamenilor muncii din treprinderile Văii Jiului.

pentru trecerea . în toate domeniile de activitate la o nouă calitate.Urmărind în permanentă modul în care organizațiile de partid din întreprinderile și instituțiile orașului acționează pentru creșterea spiritului de răspundere in îndeplinirea sarcinilor ce le revin, comitetul orășenesc de partid caută mereu ca organizațiile de sindicat, tineret și femei, organizațiile democrației și unității socialiste, consiliile oamenilor muncii din unitățile economice să-și desfășoare activitatea pe baza unor programe proprii militînd și ac- ționînd cu răspundere sporită pentru organizarea superioară a producției șl a muncii, pentru economisirea de materii prime și materiale, pentru reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile. Ac- ționînd pentru atragerea tuturo? oamenilor muncii la actul autoconducerii și autogestiunii muncitorești organizațiile de partid din unitățile eco-

nomice ale orașului acționează sistematic pentru adîncirea democrației socialiste și ridicarea continuă a gradului de pregătire și competentă a celor ce muncesc. Se are în vedere atît lărgirea o- rizontului lor de cunoaștere, a nivelului lor politic și ideologic cit și

însemnate sporuri de producție, un plus de 12888 tone de cărbune. 57 070 kWh energie electrică. 5366 tone brichete. ,591 tone armături de mină ăta. realizări pe care oamenii muncii din Vulcan Je dedică sărbătoririi zilei de 1 Mai și a aniversării a șase decenii de la făurirea

Colectiv
omogen
(Utmare din pag. î)mentară la extracția de cărbune de la ceputul anului 4592 tone. Șefii schimb Marin nița. Nicolae Dumitru Ștefan Codrean U, rea Mirea, Kuri, luliu Boyte, load Erdbs văd în ha; nu numai un de brigadă, ci și tovarăș apropiat Bunăoară, cînd vorba de nou în brigadă. -Lăcătușu. Marin ghina, Vasile Tolea și Dănuț Săraru. au fost repartizați direct șefilor de schimb cu sarcini precise de a fi integrați cît mal bine și cît mai rapid în marea familie a brigăzii care numără 48 de membri.Rezultatele muncii cu omul care se desfășoară în brigadă 7Nici o absență nemotivată, respectarea tehnologiilor de exploatare, au condus la randamente de peste 2 000 kg cărbune pe post obținute suplimentar De fapt, ho- tărîrea colectivului brigăzii este creșterea productivității muncii la complexul SMA-2 de la 9,6 tone/post, media realizărilor această lună, la tone/post în luna Faptele de muncă vrednicilor mineri din brigada lup Mihai Ga- vrilă sînt dovezi hotărârii de a da ei cărbune mai și de mai bună tate.

a participării efective a personalului muncitor la actul conducerii.în acest început de cincinal, organizația orășenească de partid își concentrează eforturile în vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor Congresului al XII-lea al partidului și a planului de dezvoltare în profil teritorial. Semnificativ de consemnat este că în primul trimestru al cincinalului calității și eficienței, oamenii muncii din orașul Vulcan raportează

(Urmare din pag. I) I.însă ex- este ade- mobiliza- întregului

gloriosului nostru partid. Importante realizări s-au obținut și în domeniul social-cultural. Numai în ultimii ani au fost construite peste 700 de apartamente moderne și confortabile, avîndu-se în vedere că în cincinalul actual numărul acestora să ajungă la 1000. Locuitorii Vulcanului beneficiază în prezent de peste 10 000 metri pătrați spații comerciale, o creșă, o școală generală, patru cămine de nefamiliști, laborator de preparate cu-

linare, un cinematograf etc. Aceste realizări au fost posibile numai prin grija Pe care o partidul nostru, secretarul său genera], sul oamenilor muncii aceste meleaguri.Prin tot ceea ce te tul orășenesc de Vulcan și-a propus treprindă în continuare se urmărește dezvoltarea linei conștiințe noi. socialiste. a spiritului de solidaritate si întrajutorare a oamenilor muncii, adop- tînd în același ’Uirip. cele mai bune și variate forme de atragere a maselor la conducerea tuturor treburilor, politice, sociale ale orașului. Partici- pînd umăr la umăr la înfăptuirea sarcinilor ce revin orașului nostru din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, oamenii muncii din orașul Vulcan — mineri, preparatori, energeticieni, constructori, confecționeri —, se bucură din plin de roadele muncii lor. se fac părtași la marea epopee de înălțare a României pe noi culmi de progres și civilizație.
Excursiile primăverii

Eom-Boboc, Panțucu, Flo- Dczideriu
a veniți Vasile Gher-

din10 mai.ale
ale patri- mult cali-

informăm

O NOUĂ STRADĂ. In zona centrală a Pe troșaniuluj rii au trasat o stradă, strada rului“. amplasată ralel cu Vasile și Republicii, legătura între nul Jiul și noua grafie. Odată cu ta prinde contur banistic un nou tier cunoscut, deocamdată, sub denumirea de ansamblul 272 apartamente

constructo- nouă „Popo- i pa- Roaită făcînd stadio- tipo- aceas-

Certitudinea
de productivitate;Ignat Dane pentru eforturile depuse la reintroducerea în cirouitul productiv a frontalului dotat cu complex mecanizat SMA-2 ; ing. Ștefan Cszeller, șeful sectorului de întreținere a fluxului de transport pentru ope-> rativitatea intervențiilor. Alte exemple de dăruire în muncă 'le-a oferit ing. Ionel Arad. ing. Traian Iordache, sing, Romulus Burdan, . maiștrii Constantin Colobanea. Adrian Manciu șau Traian Ragea.Avem însă și cadre tehnice a căror activitate în procesul de producție nu se ridică la nivelul dorit și impus de pregătirea lor profesională, de funcțiile pe care le dețin. Și pentru că așa este drept, nominalizăm și dintre a- ceștia : sing. Manea Pur- navel, de la sectorul I, maistrul minier Petru Taraș de lâ același sector. maistrul elcctrome-

îndepliniriicănic loan Stelescu de la sectorul II și Gheorghe Toderaș, maistru energetic la sectorulAcestea sîntcepții, nedorite vărat. față de rea generală a colectiv de cadre tehnice-
3 Priorități: creșterea eficienței în ex-• ploatare a utilajelor și mecanismelor din dotare — 'plan - dițiilor în abatajul frontal pe stratul 5 dotat complexe SMA-2 ; Uzarea lucrărilor de gătire a introducerii nou complex mecanizat pe stratul 12 ; respectarea termenelor programate pentru punerea în funcțiune a noi capacități de producție pe stratele 12, 13 și 5, completarea e- fectivelor și, bineînțeles, asigurarea tuturor condițiilor necesare evitării acumulărilor periculoase de metan.

și în prim asigurarea con- optime de lucru de cu fina- pre- unui

Filiala B.T.T. Petroșani oferă tineretului din Valea Jiului posibilitatea participării la agreabile și instructive excursii, în zilele acestei primăveri.
ÎN ȚARA

Instantaneu de mun
că din cadrul labora
torului de cofetărie și 
patiserie din Petrila.

Foto: Șt. NEMECSEK

• La sfîrșitui săptămânii trecute, grupuri de tineri clin Valea Jiului s-au aflat intr-o excursie în județ, vizitînd obiective e- conomice și monumente istorice Ia Hunedoara, Brad, Țebea, Chișcădaga.• In zilele de 1, 2 și 3 mai vor fi organizate, la complexul turistic Valea de Pești, excursii de -o zi și două la care vor participa între 400—I00q de tineri.• In cursul lunii un grup de tineri S.S.H. Vulcan și C.F.R. Petroșani oaspeții frumosului de pe malul Dunării — Drobeta-Turnu Severin, vi-

zitînd aici ruinele podului roman, Porțile de Fier, rasul turistic Orșova,• Intr-o excursie autocarul vor pleca, luna viitoare, un gruptineri de Ia I.M. Petrila, care au optat pentru pitoreasca stațiune Geoagiu- Băi.

o-cu în de
ÎN STRĂINĂTATE

mai, de la depoul 
vor fioraș .

• Un grup de 30 de tineri mineri, preparatori, constructori din Valea Jiului, s-au întors zilele trecute dintr-o excursie în R.S. Cehoslovacă.• Este în curs de pregătire pentru luna viitoare (15—23 mai) o excursie în U.R.S.S avînd itinerarlul Moscova — Ulianovsk — Kazan — Moscova.
ABUNDENȚĂ

Legume de sezor.In luna aprilie prin C.P.V.I.L.F. Petroșani s-au desfăcut către populația municipiului 16 tone pătrunjel. 15 tone ceapă verde, 2 tone usturoi verde, 9 tone roșij și 26 tone castraveți de seră, 38 tone spanac, 19 tone salată verde, 6,2 tone fasole verde. 4 tone gulioare, 26 000 bucăți ardei iute, 6 tone verdeață precum și 30 tone mere, Planul de desfacere pe aprilie a fost deja realizat estimîndu-se o depășire de 2 la sută pînă la încheierea lunii. ,Cantități însemnate de legume de sezon sînt prevăzute pentru aprovizionarea unităților comerciale de profil și desfacerea lor în perioada 28 aprilie — 3 mai, cînd de la furnizorii din județele Hunedoara. Arad, Bacău și Dolj, vor sosi în Valea Jiului, 30 000 legături ceapă verde, 3 tone spanac, 1 tonă , ridichi de lună. 30 000 bucăți salată verde, 8 tone castraveți și 10 tone roșii de seră.în luna mai unitățile C.P.V.I.L.F. din Valea Jiului vor mai desface pentru populație 400 tone de cartofi. (l.B.)

Cantități impresionante de 
produse alimentarePrimăvara a readus în atenție locurile de agrement tradiționale ale Văii Jiului, prima „repetiție" generală pentru sezo- ! nul estival, care va testa .preocupările Direcției comerciale municipale și ale ■ întreprinderilor comerciale din subordine, se va desfășura cu ocazia sărbătoririi 1 zilei de I Mai In cele 90 de puncte de desfacere organizate la Brădet, Gambri- ț nuș. Peștera Bolii, Telescaun, Brazi, Bră- ița etc. se vor desface peste 52 000 mici, 45 000 produse de patiserie-cofetărie, 52 000 sticle de răcoritoare, 368 000 sticle de bere, precum și mari cantități de bere la halbă, băutură ce se va găsi la toate cele 90 puncte de desfacere din Valea Jiului.Avansînd aceste cifre într-adevăr impresionante, comercianții municipiului adresează, totodată, oamenilor muncii invitația de rigoare de a petrece plăcut zilele de sărbătoare. (I.V.)

IN ORAȘUL VULCAN, în locul vechilor case de colonie din cartierul Ko- koșvar, demolate, a început construirea de noi blocuri moderne. Prin mobilizare exemplară, constructorii vor termina lucrările încă în toamna a- cestui an. Numeroase familii de mineri și alți oameni ai muncii se vor putea muta în casă nouă.

PRIMĂVARA IN VI
TRINE, este acțiunea i- nițiată de cei doi decoratori vitrineri din Petroșani. Virgil Lascu și Sil- verszter Obweger care ținut să reînnoiască și. trinele alimentarelor o decoratură adecvată notimpului.

extra de tip Romarta, între produse allindu-se blănuri naturale, articole de pielărie, cristaluri, porțelanuri.au vi-cua-
< romarta la 

TROȘANI. în curînd. gazinele „Hermes“ I.C.S.M.I. Petroșani desface articolele lux
PE-ma-alevor

ȘÎ

LA LICEUL industria] din Vulcan va avea loc in aceste zile un concurs „Cine știe, răspunde" pe tema „Trecutul de luptă al clasei noastre muncitoare", organizat de comitetul U.T.C. pe școală, îndrumat și sprijinit de comitetul orășenesc U.T.C. Vor participa elevii liceului.

LA PUNCTUL DE A- 
GREMENT BRAZI, Vulcan, au început pregătirile pentru primirea oamenilor muncii care vor veni la iarbă verde în zilele de 1 și 2 mai.

EXCURSIE. Punctul turistic din Lupeni al O.J.T. Deva organizează în perioada 12—24 iunie o excursie cu avionul în U.R.S.S., pe itinerant:! Kiev — Soci — Moscova. Înscrierile se mai fac pînă la 6 mai. O altă excursie organizată de

punct turistic. în luna iunie, va cuprinde litoralul românesc și cel bulgar. Înscrierile, pînă la 12 mai a.c.

i w

PE ARTERA principală a centrului Petroșani in aceste zile premergătoare lui 1 Mai, lațadele tuturor clădirilor se zugrăvesc, după o paletă de culori sugerată de tectură și dețului și Petroșani, executate urători de
secția de arhi- artiza'nat a ju- a municipiului Lucrările de către la E.G.C.L.

Direcția comercială Petroșani.
RECENT la Oliciul Stării Civile al Consiliului popular Petroșani a fost înregistrată de la începutul anului pînă în prezent nașterea cu numărul 450, pe numele de Oana Geor geta Radu, fiica lui I tor și Trudi Radu.

Rubrică redactată de 
Teodor ARVINTE
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„Să muncim și să trăim în chip comunist44

A coborit din Țara Moldovei. A venit din Bîrlad la Uricani. Primul pas pe poarta întreprinderii

va ani în urină, mai precis la anii care s-au rămas cel mai mult întipărit în memorie, la anii afirmării șale ; 1963 este pri-
<

1

Pasiune și responsabilitate

mit în partid; în 1964 este numit șef de brigadă. Au urmat apoi ani dc muncă asiduă, de frămîn- tări, de succese, ani în care a primit pentru meritele deosebite în muncă „medalia muncii", . . . „Ordinul muncii clasa aminiere Uricani l-a făcut. III-a și clasa a II-a‘*. A- cu sfiala tînărului care nu mai văzuse pînă atunci cum arată „pe dinăuntru'* un loc de muncă în subteran. De atunci a trecut un sfert de veac.Pentru a înțelege de ce șeful de brigadă Gheorghe Scorpie este apreciat și respectat în unitate, familie și societate trebuie să ne întoarcem cu cîti-

cesta este pe scurt chipul unui miner.Nu demult harnicului miner i s-a încredințat sarcina de a conduce o brigadă complexă. cohT- pusă din 80 de oameni, prima de acest fel de la mina Uricani. creîndu-se astfel posibilitatea de a traduce în practică metodele de muncă propuse
Rădăcinile

Ut

unei existențetru a nu deveni deploaiadin sos, avînd grijă de

in muncacadrul adunărilorîngenerale de partid. Prin fermitatea cu care a acționat și acționează în funcția de șef de brigadă, prin ideile lui novatoare. originale, producția de cărbune a fost realizată în proporție de 104,1 la sută în luna ianuarie, 106,1 la sută în februarie, 107,8 la sută în martie, îndeplinindu-și în același timp și angajamentul asumat în cinstea zilei de 1 Mai și a aniversării partidului.Dacă l-ai întreba minerul comunist Gheor- ghe Scorpie cum ă decurs procesul de formare și maturizare a brigăzii, ți-ar spune în mo-, dul cel mai simplu că această maturizare și o- mogenizare s-a realizat pro

cesul muncii, că fapt tocmai , din dul de a gîndi și a acționa al ortacilor din brigadă s-a născut inițiativa 
„Exemplu în muncă, fa
milie și societate". La a- ceastă lăudabilă inițiativă valorosul aport la hărnicie, pricepere i și conștiinciozitate se cuvine a- tribuit tuturor membrilor brigăzii, tuturor celor 80 de Ortaci ai lui Scorpie. întregului colectiv angajat să muncească și să trăiască în chip cope munist. Dacă ai sta de vorbă bu membrii brigăzii lui Gheorghe Scorpie. înțelegi din tot ceea ce fac că ei sînt mîndri că aparțin unui colectiv prestigios care muncește, cu pasiune si responsabilitate.

Mihai PĂTRAȘCU
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Tin e r i i

pri- a- ___ ___ ______ din Este vorba auzită căli- a-

Ziua se trezește din somn și lumina dezvelește ungherele semiumbrei ce încă mai stăruie la răspîntii; dimineața întimpinind Timpul în perpetuarea tinereții ce pășește pe drumurile Cetății. Tinerețea, acest chip al perenității mereu avide de soare, multiplicată în fețele zîm- bitoare ale celor ce se îndreaptă spre principala resursă a vieții — munca. Tinerețea, această forță de neînvins în lupta teria. energie prin măsoară trecerea prin Timp: izvor cat mîngîind visul _ .. . pește vigoarea neîngrăditei tinderi.'.Privesc subțirimea mlădie a siluetelor, limpezind drumurile de cîlții ceții și văd cum umerii acestor tinere și tineri au ceva hotărî! în desenul lor!

cu ma- care se noastră ferme- ce dos-

țele. uneori cu trăsături a- nonime, alteori dure și colțuroase, poartă, totuși, în răsfrîngerea privirilor, seriozitatea conștiinței de sine, aura sevei hărniciei sădită în suflete de căldura dascălilor-părinti.Cu părere de rău, într-o retrospectivă de memorie, îmi amintesc de anii tinereții mele nu prea fericite, și Ia răspîntii — de dimineață și drumuri -- privesc nostalgic în urma lor, cu senzația acută că mecanismul timpului se va opri în curînd pentru mine, dar nu și pentru Tinerețea Cetății, și mă roade regretul că încă nu s-a descoperit elixirul vieții veșnice pentru a mă număra din ' totdeauna și pentru totdeauna între rondurile ei.
Romana TOPAN

Privesc pe sub de stele izbucnită gura cuptorului. Chipul lui Titus Peștenaru, se distinge ușor, mai luminos decît în realitate, fiind îmbujorat de căldura văpăii. Lava curge fierbinte, sub ochii sfredelitori;, care, de ani de zile urmăresc firul argintiu, ca pe minune, alunecînd f o r m e întortocheate, nerăbdător să capete starea de soliditate/ Este un adevărat proces care l-a așezat în forma lui pe însuși Titus Peștenaru, meșter prim înprelucrări la cald, legat cu toate firele pasiunii sale de incandescența cuptoarelor.• Destinul ■■■■(■>■>■■■•■■■■■■■■■■( ei ori de cîte îm- ori situația
It însemnări “’X’’ de In

lui o în

ceasta „ca de ochii cap“, aici, care exprimă tatea muncii lor, un numit nivel de conștientizare, pe care maistrul Peștenaru l-a „inoculat" și ortacilor.Cu prilejui unor întîl- niri organizate, de pildă la una din dezbaterile învățămîntului de partid unde se discuta despre mecanismul economico- financiar, Peștenaru a dat „tonul" cum spusese propagandistul cursului — canalizîndu-i pe ceilalți spre matca adevărată a lucrurilor. Deci nu numai în cazuri jn- stituționalizate, spuneam,
£

£ 
t 
FNicolae Puia are 23 ani și face parte din

Foto : A. POPA

Cartea — fereastră deschisă spre cunoaștere, un 
univers al înțelepciunii întotdeauna nou — este obi
ectul muncii librarilor. Oameni care trăiesc printre 
cărți, prin și pentru cărți, pe care le oferă cu dra
goste și pricepere, munca librarilor’ nu este deloc 
anonimă. Mii șj mii de tomuri trec prin miinile lor 
spre ochii însetați de cunoaștere, spre bibliotecile din 
orașele noastre. în imagine' aspect de la librăria 
„Ion Creangă’* din Petroșani.

Eveniment fără 
în viața unei perechi

meu s-a plinit tă cu ținui partidului, ar vrea 1 să repete răspunsul o întrebare pe care desea i-am pus-o, referitor la ridicarea Iui ca meseriaș șî ca om în acest spațiu de muncă șl viață, de creație adevărată.
Da. de creație, pentru că Titus Peștenaru, în decursul celor peste 20 de ani de muncă a creat numai piese, res- pectînd formele și dimensiunile cerute, a modelat oameni așa cum 

a știut el că trebuie să fie un comunist adevărat.— Cîteodată m-am o- țărît pe vreun coleg dacă nu muncea cum trebuie, fie pentru că era superficial, fie pentru că nu era receptiv la nou, la valoros. Astea două lucruri nu le pot trece cu vederea.,Colectivul pe care îl conduce s-a constituit într-o adevărată familie țiuită. Gîndirea și atitudinea ‘colectivă este secretul rezultatelor bune obținute. Zeci de tone de piese turnate peste plan, de calitate ireproșabilă. Găsind soluțiile cele mai bune de turnare. în ceea ce privește temperatura și timpul. într-un ciclu bine gîndit. se drămuiește cu chibzuință, fiecare gram de metal, pen-

ța a- re-
ori o își punctul vecjere fața cuptorului încins, de pildă, critica este mai aspră ca într-o ședință. A simțit-o pe propria piele nu demult un tînăr care nu prea băga m seanță „sfaturile" celor mai în vîrstă. Apostrofarea pe care a primit-o tînă- rul respectiv l-a făcut să regîndească lucrurile, să-i dea dreptate „meșterului".Cu oricine discuți despre maistrul Peștenaru, auzi numai cuvinte de laudă. Doi dintre ei .frații Maghiaru. se consideră că îl cunosc cel mai bine, descifrînd cot la cot tainele uceniciei în fostele ateliere care au rămas un simbol neșters în istoria I.U.M, Petroșani, Seva muncitorească a acestor oameni, este substanța care a întărit tot timpul, pe parcursul anilor, partidul, i-a dat viață, suplețe și forță. In acest fel își regăsește Peștenăru rădăcinile existenței sale de comunist devotat, călit în fața cuptoarelor, șansa și țelul său unic de a se realiza, într-o țară care i-a deschis toate porțile spre cunoaștere și a- firmare, spre împlinirea gîndurilor și crezului său comunist.

Val. URICĂNEANU

La 27 iunie 1980, soții Voichița și Nicolae Puia, rosteau cu glasurile pline pa „mașini de zețaj'*.de emoție, acel „DA‘‘ ca- dusă de Ștefan Ratz.re consfințea unirea lor pe drumul vieții, înțr-o familie. La nici un an de la acel eveniment emoționant cei doi tineri lăcătuși de la Preparația Lupeni trăiesc un nou moment de răscruce în viața lor : in
trarea în rîndurile parti
dului.I-am vizitat la locurile __________ _____„______ _de muncă. Discutînd cu ei vedesc prin hărnicie m-am convins ne deplin că organizația de partid din preparație și-a mărit rîndurile cu încă o familie de tineri comuniști demni de încrederea investită în ei. Intrați în această întreprindere în 1975 — el și în 1978 ea, cei doi tineri acum comuniști, s-au remarcat prin dăruire și seriozitate în muncă. Voiehi- ta Puia are 21 de ani și face parte din echipa de ..recondiționări role" condusă de Saveta Susta.

de echi- eon- . - Ceidoi șefi de echipă au pu- adresa celor doi țineri, părere împărtășită și de secretarul comitetului U.T.C. lăcătușul Ion Părău. „A- vem în întreprindere multi uteciști ca soții Puia care își aduc o contribuție însemnată Ia realizarea sarcinilor de plan. Ei do- muncă și întreaga lor conduită, că sînt tineri comuniști de nădejde. De a- ceea le-am acordat toata încrederea".Secretarul organizației de bază nr. 4. maistrul Vasile Maioga își reamintește: „Intr-o zi cei doi soți au bătut la ușa comitetului de partid ce- rînd cu emoție: dorim să devenim membri de partid. Dacă colectivul consideră că... Și colectivul, comuniștii au luat hotărî- rea ce se impunea, primi-.

mai cuvinte de laudă la

egal 
de tinerirea celor doi tineri partid"Hotărîrea unanimă a co muniștilor de a-i primi în rîndurile lor pe cei doi tineri a fost și sîntem siguri va fi apreciată cum trebuie de cei doi soți. A- șa cum mărturisea Nicolae Puia: „A fost pentru a- mindoi im moment fără e- 

gal în viața noastră. Un moment care ne-a dat a- devărata măsură a faptelor noastre, a realizărilor noastre, a dorinței noastre de a contribui prin întreaga muncă și viață la realizarea Programului partidului. Vom dovedi prin faptele noastre că. încrederea comuniștilor din preparație va fi răsplătită".In dorința lor sinceră de a se realiza, de a făuri ceea ce societatea le tinerii ajutor, ue mereuere. /5.șa cum s-a făcut la Preparația Lupeni prin primirea celor doi tineri în partid.
cere, aveau nevoie de de încredere. Așa

0 secvență 
din viață.• Printre oameniicare au fost mereu în clocotul muncii. „ prezent acolo unde situația grea o cere, iși i înscrie numele și Eugen Karpati. despărțit recent de colectivul minei V ulcan, sectorul IX electromecanic, prin ieșirea sa la pensie.Șeful de echipă îna,- ■ irite de plecare lâ pensie a efectuat revizii și reparații de cea mai bună calitate la pompele care și astăzi funcționează ca un ceasornic, scoțînd apele din adîncurile minei.Muncitorii sectoru- hii vorbesc iu mîn- drie despre exemplul de dăruire în activitatea politică, profesională a celui care ani de-a rîndu] a fost secretarul comitetului de partid pe sector și care s-a ocupat necontenit de creșterea tinerilor, formîndu-le acele trăsături specifice generațiilor noastre —■ de. constructor al noii societăți socialiste.• Florea Ionescu, miner șef de schimb, abataj frontal lung, stratul 15, sectorul I.M. Aninoasa a plinit 22 de ani de activitate în subteran. In acest timp minerul Florea Ionescu a dat dovadă de pricepere, hărnicie și dăruire în muncă, fiind totodată un bun ortac, om de omenie, tos cu tinerii cu lucrează.

I

Ioan Alexandru TĂTAR
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Un colectiv ai probității profesionale, colectivul maternității din cadrul spita
lului Vulcan, al oamenilor care stau de veghe zi și noapte, care muncesc neobo
siți pentru ocrotirea tinerelor vlăstare ale țării. în imagine instantaneu din timpul 
unei obișnuite vizite într-unul din saloanele maternității.
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Simpozion științific în Elveția 
consacrat operei tovarășei 
academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU

PARTIDUL COMUNIST 
FRANCEZ, într-o rezoluție adoptată de plenara Comitetului său Central, a cerut alegătorilor, care l-au sprijinit la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale pe candidatul P.C.F., să se pronunțe la 10 (mai —- al doilea tur de scrutin — în favoarea candida-

BERNA 29 (Agerpres). 
.— în orașul Basel, a a- 
vut loc, ia 28 aprilie, un 
simpozion științific consa
crat lucrărilor de chimie 
aie tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Dr. R. Boisso- 
nnas, din partea Comitetu
lui de conducere al socie
tății „ Sandoz*', a arătat că 
este onorat să găzduiască 

. o manifestare științifică 
dedicată unei opere de 
primă importanță. Tema
tica cărții propusă ca ba
ză a discuțiilor simpozio
nului, — „Cercetări în do
meniul sintezei și caracte
rizării compușilor macro- 
moleculari'*, de academici
an doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărută în mai 
multe limbi de circulație 
internațională, printre ca
re și limba germană, este 
legată, 
rul. de 
pentru 
porană.

Lucrările simpozionului 
au subliniat contribuția 
la progresul științei a to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate proeminentă, 
cunoscută și prețuită pe 
plan mondial. Luările de 
cuvînt ale participanților 
au relevat aprecierea și 
respectul de care se bucu
ră academician doctor In
giner Elena Ceaușescu și 
care și-au găsit expresia 
în omagiul adus de nume
roase academii și foruri de 
știință din țări situate pe 
toate continentele. Ca 
președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie și ca om po
litic de vază al României socialiste, s-a subliniat in

a arătat vorbito- 
probleme esențiale 

știința contem-

cadrul simpozionului, acad, 
dr, ing. Elena Ceaușescu 
conduce programe de cer
cetare care sînt adevărate 
pîrghiî în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării 
și care au o semnificație 
internațională valoroasă.

Prof. dr. Max Burger, 
directorul Institutului de 
biochimie din Basel și 
vicepreședinte al Consiliu
lui elvețian pentru știință, 
a arătat că este impresio
nat de metodologia mo
dernă fizico-chimică stăpî- 
nită de autor și care este 
grăitoare pentru tehnicile 
avansate prezente în la
boratoarele școlii româ
nești de chimie. El a sub
liniat lărgimea orizontului 
acestei cărți, care acoperă 
mai multe domenii

Prof. dr. A. Cerletti, 
președintele Academiei el
vețiene de Științe Medica
le și,' membru al Comitetu
lui de conducere 
tății „Sandoz", a 
întrunirea ca pe 
niment științific

Iui ei stimulator, a forței 
ideilor pe care le încura
jează și a orizontului pe 
care il deschide. Vorbitorii 
au evidențiat că simpozi
onul dedicat operei acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu a 
avut un caracter cuprinză
tor, atingînd subiecte din 
cele mai actuale ale știin
ței — în eforturile ei de 
a asigura tuturor o lume 
pașnică, mai dreaptă și 
mai bună —, apreciind că 
el constituie o dovadă con
cludentă a valorii șț pres
tigiului contribuției știin
țifice pe care această ope
ră o reprezintă. Partici- 
Panții au rugat să se 
transmită academicianului 
dr. ing. Elena Ceaușescu 
cărți și comunicări, 
prinzînd rezultate 
muncii lor,

SocialistMitter- agenția
GENE-

cu- 
ale 

ca o expresie

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ LIVEZENI 
încadrează direct sau prin transfer pentru 
subteran și suprafață muncitori calificați în 
specialitatea:

— electricieni
— lăcătuși mecanici de mină pentru 

auto și cazane
— mecanici pentru exploatare autoîn- 

cărcător IFRON.
Relații suplimentare, la sediul întreprin

derii.

al socie- 
apreciat 
un eve- 

______ impor
tant, ca o caldă și cordială 
manifestare la adresa chi
miei, a științei din Româ
nia, în fruntea căreia se 
află acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu.

Reuniunea de înalt ni
vel științific consacrată 
cercetărilor acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu este me
nită, a subliniat vorbito
rul, să dezvolte și mai 
mult relațiile de prețuire 
și stimă reciprocă ce stau 
la baza unei colaborări 
reciproce avantajoase

îh dezbateri s-a afirmat 
că cel mai bun omagiu ce 
poate fi adus unei lucrări 
este recunoașterea efectu-

a înaltei stime ce o poartă 
omului de știință de re
nume mondial

tului Partidului Francez, Francois i’and — transmite France Presse.
•SECRETARUL

RAL al O.N.U., Kurt Wald
heim, este profund preocu
pat de reluarea luptelor în 
diferite regiuni din Liban 
și de raidurile aeriene in
tense ale aviației israelie- 
ne asupra localităților Tyr, 
Sidon și Nabatiyeh, a de
clarat, marți, purtătorul 
de cuvînt, Rudolf Stajdu- 
har. „Secretarul general 
își reînnoiește de urgență 
apelul său către toate păr
țile interesate de a pune 
capăt imediat acestei vio
lențe și de a coopera pe 
deplin cu guvernul liba
nez în eforturile vizînd a- 
cest scop**.
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ABORIGENII ERAU 
STABILI ?

vezi fac să se creadă că ei au ajuns în Australia cif 30—40 mii de ani în urmă, venind din. insulele nordice, cu pirogele sau cu plutele.
LIBERA CONCURENȚĂ
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FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Ancheta; Re
publica : Uimitorulcăpitan Nemo ;. Unirea: Munții în flăcări.PETRILA : Un țăran pe bicicletăLONEA : Vagabondul, I-IIANINOASAl Moscova nu crede în lacrimi, IritVULCAN — Luceafă
rul : Par și impar; 
Muncitoresc : Hamlet,I-II.LUPEN’I — Cultural : Pruncul, petrolul și ardelenii. .. . ,URICANI : . A doua primăvară.

12,1016,0016,05
16,30
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COOPERATIVA STRAJA 
‘ LIJPEM

încadrează de urgență un lucrător ges
tionar pențru magazinul de desfacere a pro
duselor cooperativei din localitatea Uricani.

condiții : absolvent de liceu, vîrsta pes
te 21 ani.

Mai încadrează : cizmari, tîmplari, croi
tori confecții pentru bărbați, zugravi, elec
tricieni, instalatori sanitari, tapițeri.

Se pot încadra în aceste meserii și 
pensionari pentru limită de vîrstă.

Informații suplimentare se primesc zil
nic la serviciul personal—învățămînt al co
operativei sau telefon 140—112.

Un băiețandru în ținută sportivă lovește din răsputeri, mînuind cu iscusință un mai, o mașină nou-noută. Metalul scrîșneste și se „ondulează". geamurile zboară în țăndări... Cînd tînărul. ostenește, altul o ia de la capăt. Apoi, un al treilea și așa mai departe. Loviturile plouă pe capota de i acum bine șifonată. O a- 1 devărată întrecere „cine 1 dă mai tare". Și iată ma- | șina redusă, grație acestui „efort", la un maldăr de fiare informe.O asemenea scenă este tocmai rară la Detroit, centrul industriei americane a autbmobile- părerii despre caracterul 1°U Desigur, mașinile sa- exclusiv nomad al vieții acestora.Construcțiile. despre care se crede că au ser- vit numai pentru dormit, sînt de formă semicirculară sau a literei U, lărgimea lor fiind de 3—7 metri. Intr-o singură construcție, avînd circa 150 de locuințe, trăiau cam 1000 de oameni.Originea aborigenilor — cei mai vechi locuitori ai continentului australian — nu se cunoaște încă precis, după cum nu Se știe nici cînd au ajuns ei aici. Unele do-

In zona Hamilton, din statul australian Victoria de vest. săpăturile arheologice efectuate recent au scos la iveală urmele unei mari așezări străvechi, ale cărei locuințe — după cum dovedesc structurile — au fost executate din piatră. Potrivit primelor aprecieri, este vorba de o a- șezare a aborigenilor, da- tînd de aproximativ 3000 de ani. Aprofundarea cercetărilor, în special e- xaminarea cu carbon radioactiv, ar putea confirma o ipoteză mai veche, care susține că unele triburi aborigene au dus o vîață stabilă, contrar

9,00 — 10.50 Țeleșcoală. '10,50 Film serial TV —

„Anui 1848“ — reluarea episodului 4.11,40 Partidul năzuințelor și al împlinirilor socialiste. Telex.Telex.Reportaj pe glob: Olanda necunoscută.Emisiune în limba germană.17,30 Tragerea de a- mortizare ADAS. Viața culturală. Desene animate. Telejurnal.Actualitatea economică.Ora tineretului.Fapte de eroi ai muncii și vieții socialiste în bazinul carbonifer al Olteniei.Spectacol artistic organizat cu prilejul zilei de 1 Mai.22,10 Telejurnal.
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mm REDUCERI DE PRETURI
PÎNĂ LA 30 LA SUTĂ

LA O LARGĂ CATEGORIE DE ARTICOLE 
DE MARE UTILIZARE

Începînd cu data de 27 aprilie 1981, pu
teți cumpăra cu prețuri reduse :

— diverse sortimente de confecții, trico
taje, încălțăminte, pentru adulți și copii

— diferite articole de uz gospodăresc
— diverse tipuri de jucării și unele artiJ 

cole culturale.

Noile reduceri de prețuri sînt un impor
tant prilej de economii 'n bugetul fiecărei 
familii.
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LUPTE LIBERE

0 nouă medalie de argintț 
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crificate nu sîni „made in U.S.". Ele sînt.. de. fabricație japoneză, întru- chipînd CONCURENȚA. Companiile de automobile din Statele .Unite organi- l zează „competiții" de ge- J nul celei descrise mai sus, 1 protestînd astfel împotri- va invaziei pe piața a. L mericană a autovehicule- ) lor nipone. După cum se * știe, asemenea „autodafe- l uri“ automobilistice au ■ rămas, cel puțin, pînă a- cum. fără efectul scontat. Firniele japoneze invocă, surîzătoare, libera concurență. Dura lex, sed lex..
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Tineri sportivi 
se afirmă„Daciadei'*,: greco-rd-In cadrul ,. secția de lupte mane de la Asociația sportivă

Se pare că Sala sporturilor din Craiova constituie pentru tînărul luptător Aron Cîndea de^ la C.S.Ș. Petroșani (antrenor Vasile, Făgaș) un peisaj-cataliza- tor al înaltelor performanțe, fiindcă, aici, în anul 1978. a dobîndit prima confirmare a valorii sale pe plan internațional, titlul de vicecampion balcanic la copii (44 kg). A urmat apoi titlul de campion național școlar, anul următor, în 1980 să fie în pentru ca încununat cu Smedalia de argint a întrecerilor finale ale juniorilor, de această dată la o categorie superioară, 57 kg. Recent, elevul Liceului industrial din Petroșani rigintă. prof. Mihaela goriu) s-a reîntors cupola sălii craiovene

sport. în cadrul finalei probelor individuale ale campionatului național școlar. Concurînd ia 60 kg. Aron Cîndea și-a depășit toți adversarii din seric obținînd trei victorii prin tuș șj una la puncte. în finală, disputată in compania unui sportiv experimentat. care deține și titlul dc campion național de juniori, mureșanul Ke- rekeș, luptătorul din Vale a abordat curajos întîlni- rea, a a fost gul la manțabilă, dacă ținem seama că a împlinit de abia 16 ani, cu patru mai puțin decît cel care a cucerit medalia de campion.Colegii de echipă ai lui Aron Cîndea,. prezenți la

condus cu 4—2, dar silit să incline stea- limită : 6—8. Perfor- sa este totuși nota-
(di- Gri-sub de

f in ale, au avut o evoluție modestă, atîț Aurel Drago- tă (87) cit și Nicușor Mar- melruc (44) clasindu-se pe locul VI. Ultimul poate invoca însă arbitrajele părtinitoare și faptul că, în primul tur, l-a depășit prin tuș, pe Florian Iq- niță (Buzău), cel care avea să cîștige centura de campion... (LV.)

____ „Minerul" Uricani prezentîndu-se la faza zonală ce a avut loc în o- rașul Alexandria a obținut următoarele rezultate:— La categoria 72 kg, copii mari, Dănuț Munte an u a avut o evoluție impresionantă obținînd locul I și dreptul de a participa la finala pe țară; categoria 24 kg, copii mici, Stelian Vîlcică- a obținut locul II și dreptul de participare la finala pe țară; categoria 48 kg. copii mici. Sorin Cucu a obținut locul III și dreptul de a participa la finala pe țară, care se va desfășura în zilele acestea în orașul port Constanta. Rezultate bune au mai obținut și Tiberiu Kelemen la categoria 30 kg, și Maninel Holoiu la categoria 26 kg.Sub îndrumarea instructorului de lupte greco-ro- mane Gheorghe Fulga, suporterii acestui îndrăgit sport așteaptă B evoluție bună și în finalele da la Constanta. i ș
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL I Tipografia Petroșani, str. Republici! nr. 67


