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leagul a roșu
dului Ctomunist Portu
ghez si a avut Ioc un 
larg schimb 
în legătură cu 
tarea relațiilor de prie
tenie și solidaritate mi
litantă dintre cele două 
partide, a raporturilor 
tradiționale de priete
nie și colaborare multi
laterală dintre România 
și Portugalia, precum 
și referitor la probleme
le principale ale vieții 
politice internaționale, 

Partidului Co- ale mișcări; comuniste

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, s-a în- 
tîlnit, în cursul zilei de 
luni, cu tovarășul Alva
ro Cunhal, secretar 
neral al Partidului 
munist Portughez, 
face o vizită de 
nie în țara noastră

ge-
Co- 

care 
prlete- 
"i la 

invitația C.C. al P.C.R.
In timpul convorbiri

lor s-a procedat la o 
informare reciprocă pri
vind activitatea și preo-' 
cupările 1------------
munist Român și Parti- și muncitorești.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar 

de părerb, • neral al Partidului Co- 
dezvol- 'munist Român, a 

rit. luni, un dejun 
onoarea tovarășului Al
varo Cunhal. secretar 
general a| Partidului 
Comunist Portughez.

In timpul dejunului, 
desfășurat într-o 
mosferă de caldă 
ten ie to vă rășeașcă, 
varășii N i c o 
Ceaușescu și 
Cunhal au rostit toas
turi.

ge-

ofe- 
în

at- 
prie- 

to-
1 a e

Alvaro

^ 9 Cinci întreprinderi miniere — Lu peni, Bărbăteni, Paroșeni, Vulcan
Dîlja — și-au depășit prevederile de pian ale primei decade a lunii măi, în- 
sumînd ug plus de peste «200 tone de cărbune.
• Fruntașii Viii, minerii de la Lupeni, Bărbălenj și Paroșeni, au extras 

peste prevederi 7100 tone de cărbune, ridicînd plușul acumulat de la începu
tul anului la 57 662 tone de cărbune.

Zile de puternică mo
bilizare și fermă anga
jare, zilele primei deca
de a lunii mai au fost 
marcate de rezult stele
deosebite obținute în ac
tivitatea colectivelor de 
la întreprinderile minie
re, dominante fiind suc
cesele înregistrate de 
fruntașii Văii Jiului, mi
nerii de la Lupeni, Băr
băteni și Paroșeni. Astfel 
colectivul Intrep: inderii 
miniere Băroăttni a 
realizat preve
derile de plan ale pri
mei decade în proporție 
de 120,5 la sută, cei de 
1 i Paroșeni în proporție 
de 109,5 la sută, iar cei 
de Ia Lupeni în propor
ție de 109,3 la sută, 
ceea ce privește însă i 
titatea de cărbune 
tras peste prevederi, 
mul loc în întrecere 
dețin minerii de la Lu
peni cu un pluș de 3813 
tone de cărbune eocsifi- 
cabil.

Evidențiem cu această 
ocazie, revenirea- în rîn- \____ _ _ _
Noi capacități 
de extracție 
dotate cu 
echipament 

modern

dul unităților fruntașe a 
încă două întreprinderi 
miniere, Vulcrn și Dîlja, 
care și-au depășit sarci
nile de plan pentru pe
rioada amintită, cu 975 
și, respectiv, 144 tone de 
cărbune. Drept rezultat 
al acestor importante de
pășiri de plan înregistra
te la întreprinderile a- 
mintite, la unitățile mi
niere din Vaier Jiului, 
C.M.V.J. a înregistrat 
cea mai bună decadă din 
acest an, comparativ cu 
primele decade ale lu
nilor precedente.

Surprize, deloc 
te, Ia încheierea 
decade au oferit
vele întreprinderilor mi
niere Uricani (minus 
1250 tone de cărbune) și 
cariera Cîmpu lui Neag 
(minus 1480 tone). Spu
nem că sînt surprize 
pentru că întreprinderile 
amintite s-au numărat 
printre unitățile minie
re cu sarcinile de plan 
realizate și depășite. Si
tuația în care se găsesc

plăcu- 
primei 
colecti-

LA I.M. URICANI

In 
can- 
ex- 
pri- 

■ îl

acum, după încheierea 
primei decade, impune o 
intervenție promptă și 
eficientă pentru redresa
rea producției de cărbu
ne extras, c.u atît mai mult 
cu cît este vorba de- 
cărbune cocsificabil.

La mina Aninoasa nici 
după încheierea acestei 
decade, deși realizările 
sîiit mai bune decît ale 
lunii 
țațele 
că s-a 
tărîți 
rii.

Cu toate aceste excep
ții, repetăm, pe ansam
blul 
rile 
mai
decît cele obținute 
ceeași perio îda din 
le anterioare, 
trînd o mai
activitate pentru reali
zarea integrală a preve
derilor de plan ți a an
gajamentelor asumate.

precedente, rezul- 
nu demonstre iză 

pornit cu pași ho
pe calea redresă-

Văii Jiului realiză- 
decadei I a 
sînt mult mai

lunii 
bune 
în a-
luni-

demons- 
susținută

O delegație români de partid și de 
stat, condus I de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua. în a doua parte 
a lunii mai. o vizită oficială de pri
etenie în Republica Socialistă Ceho

slovacă, la invitația tovarășului Gus
tav- Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, a Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și a Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Vibrante sentimente patriotice 
de atașament nemărginit

și deplină aprobare
Prin numeroase și însuflețitoare manifestări, por

nite din inimă și conștiință, de dragoste și nemăr
ginită prețuire, odată cu voința și unanima hotărî- 
re oamenii muncii din Valea Jiului alături de toți 
comuniștii, de întregul nostru popor, au dat glas 
bucuriei și satisfacției nemărginite, vibrantelor sen
timente de mîndrie patriotică trăite in clipele unice 
prilejuite de cea de-a 60-a aniversare a făuririi 

Partidului Comunist Român. Expresia vie, eloc
ventă a acestor înălțătoare sentimente manifestate 
față de gloriosul partid la marele său jubileu se 
regăsește și în conținutul telegramelor trimise 
pe adresa C.C. al P.C.R, a ■ .

* Ceaușescu, secretarul general al partidului și a to
varășei Elena Ceaușescu, de organizații de partid, 
colective de întreprinderi 
piui nostru.
In telegrama organiza

ție; municipale de partid 
se spune: „Purtînd în ini
mă și conștiință imensa

tovarășului Nicolae

i partid,
șt instituții din munici-

I

In cadrul sectorului 
II al I.M. Uricani a fost 
montată ultima secție a 
unui modern complex de 
susținere mecanizată in
tr-un abataj frontal de 
mare capacitate din stra- 
tele 17—18. ' ‘
cu 
de 
re 
de 
funcțiune pînă la sfîrșitul 
lunii cu o capacitate de 
10C0—1200 tone cărbune 
pe zi. Pînă atunci se lu
crează intens la montarea 
transportorului și introdu
cerea combinei de abataj, 
lucrări executate de o for
mație complexă de" mun
citori specialiști din ca
drul minei. Concomitent, 
se desfășoară instruirea 
personalului căruia îi va 
reveni sarcina exploatării 
și întreținerii utilajelor 
moderne.

Noul abataj, 
o lungime a frontului 
90 metri și o deschide- 
de 4 metri a complexului 
susținere, va intra în

LA I.M. LONE A

♦ La sectorul II al mi
nei Lonea a lost dat in 
funcțiune. în stratul 3. blo
cul VII, un abataj frontal 
lung de 55- m, dotat cu 
echipament modern care 
asigura mecanizarea tutu
ror operațiilor. Sistemul 
de susținere, combina de 
abataj CA-2 și transporto
rul au fost produse în 
întregime de constructorii

(Continuare în pag. a 2-a)

€u gîndul 
și fapta, 
alături 

de partid
La 8 mai ac., poporul 

nostru a trăit unul dintre 
cele mai semnificative 
momente din bimilenara 
sa istorie — marele jubi
leu al Partidului Comu
nist Român. Acest eveni
ment de o deosebită im
portanță pentru întreaga 
națiune, a fost întîmpinat 
de colectivul de prepara
tori de la Coroești, cu vi
brante sentimente de 
bucurie și mîndrie patri
otică, cu hotărîrea fermă 
de a-și intensifica efor
turile în vederea înfăptu
irii exemplare a sarcinilor 
de

bucurie pe care ne-o prile
juiește aniversarea glori
oasei făuriri « Partidului 
Comunist Român, actul de 
supremă prețuire și re
cunoștință față de pildui- 
toarea dumneavoastră ac
tivitate — înmînarea titlu
lui de onoare suprem „E- 
rou al Republicii Socialis
te România" —■ din partea 
partidului și statului, diri 
voința și dorința unani
mă a întregului popor, noi,

principală,

Viorel STRĂUT

de 
in

ia-

plă- 
: de-a

isto- 
revolu-

inte- 
defi- 
deci

de finisare
în soluție
Se impune 
reluate și execu- 

corect. de către

t

I
■b.

I
4»■■

I
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I (Continuare in pag. a 2-a)

lntirzieri îngrijorătoare pe șantierul 
(esătoriei din Lupeni♦

Pe șantierul viitoarei 
țesătorii de mătase din 
Lupeni, față de preve
derile graficului de exe
cuție conform căruia 
primele capacități 
producție trebuie să 
ceapă să producă de 
30 mai. se constată mari 
întîrzieri de Ia începutul Sllb Semnul
anului. Despre acestea ■
aflăm amănunte, la fa- urgențelor în investiții 
ța locului. de la ing. • 
Valentina llca, repre
zentanta beneficiarului.

In interior, în hala 
principală, întîluim for
mații de constructori ca
re turnau și șlefuiau mo
zaicuri. At ir a cernea o' 
ploaie deasă, insistentă.

Pe pereții interiori, pe zeci 
de metri se prelingea apa. 
„Izolatorii de la Trus
tul de lucrări speciale 
București, ne informează 
însoțitoarea, au raportat 

definitive lucrările

de izolații. Dar.. “
Datorită infiltrațiilor

de apă, o serie de lu
crări au fost aminate. ____ _ _
Practic, nici în prezent lunii aprilie 
nu pot fi preluate 1U-

Obiectivele 
care trebuie să 

ca- producă în acest an

ții care s-au dovedit a 
• fi executate cu o super

ficialitate inadmisibilă.
Ia începutul 

semnalam ' 
■ situația îngrijorătoare | 

că există puternice infil- . 
trațij de apă în canale- | 
le de ventilație de la J 
naveta nr. 1. Dar nimic 
nu s-a întreprins, 
decurs de o lună 
zile, 
cestor infiltrații, 
mult chiar, 
s-au extins și 
navetei nr. 2!

Problema
de care depinde în mod 
esențial punerea în func
țiune a primelor , răz
boaie de țesut o consti
tuie darea în folosință 
a celor două centrale

în 
de 

pentru oprirea a- 
Mai 

infiltrațiile 
la canalele

crările 
rioară 
nitivă. 
să fie 
tate 
constructorii de la T.L.S.---------------------------------------
toate lucrările de izola- (Continuare în pag. a 2-a)

plan. Avînd
Petru RUS, 

secretar al comitetului de 
partid, Preparați» Coroești

(Continuare In pag. a 2-a)

inima țării
Primăvara, dud e 

timpul elanului vital al 
naturii, s-a născut Parti
dul Comunist Român. 
Așa ciim plantele î 
fruntă vitregiile vremii 
și ies victorioase la lu
mină și căldură, comu
niștii și-au apărat prin 
luptă, cu demnitate și e- 
nergie, crezul de liber
tate și dreptate, crezul 
care s-a contopit cu cele 
mai nobile năzuințe ale 
poporului român, 
mădite și aparate 
lungul furtunilor 
rid. In luptele 
ționăre partidul s-a 
tărit, comuniștii 
oțetit, convingerile 

cuprins milioane

milioane de inimi. 
Inimă a țării, de la 

care iradiază energia 
și entuziasmul, care in- 

în- suflețesc națiunea noas
tră socialistă, , partidul 
este centrul vital al na
țiunii. Noi sîntem 
partidul. Ideile, vi- 
brînd de patriotism, ca
re au dat forță și tărie 
în timpul luptelor revo
luționare, au înflorit în 
anii construcției soci
aliste, în zilele acestea 
cînd sărbătorim — cu 
vibranta bucurie care 
încununează victoria 
glorioasa aniversare 
marii inimi a țării 
Partidul.

a

4 W'

Prin calitatea lucră
rilor executate, prin 
realizarea și depășirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan, brigada condusă 
de minerul Alexandru 
Laszlo din sectorul 
al minei Paroșeni 
dovedește a fi una 
cele mai harnice 
competente brigăzi
cadrul întreprinderii. 
In imagine brigadierul 
Alexandru Laszlo ală
turi de ortaci după ie
șirea din șut.

IV
se
din

și 
din
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Vibrante sentimente patriotice de 
atașament nemărginit și deplină aprobare

(Utmare clin pag. I) „Cu prilejul acestui e- 
veniment sărbătorit de în
tregul popor — se spune 
în telegrama consiliului

minerii Văi; Jiului, ne an
gajăm din nou în fața 
dumneavoastră, mult sti- oamenilor muncii și comi- 
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, de a sprijini 
prin muncă fără preget 

înleleapta politică a parti
dului, al cărui strălucit 
promotor sînteții

Țranspunînd în fapte de 
muncă imboldul însufleți- 
tor al bucuriei pe care o 
trăim în aceste clipe 
unică satisfacție, 
minerii > Văii 
jr>că 
de ,.t realiza exemplar an
gajamentul ce nj l-am asu
mat p> acest an de a 
extrage peste plan 79 000 
tone de cărbune brut din 
care 14 000- tone huilă ne
tă pentru cocs, de a con
tribui astfel la transpune
rea în viață a obiectivu
lui național, patriotic pri
vind înfăptuirea indepen
denței energetice a patriei"

tetului de partid din Com
binatul minier Valea Jiu
lui — vă urăm noi succese 
în activitatea dumneavoas
tră nobilă închiriată bu
năstării și fericirii po
porului român și reafir
măm botărîrea minerilor 
din Valea Jiului de a 
lupta cu abnegație și dă-de

noi ruire pentru creșterea pro- 
Jiului dăm 

o dată glas întăririi
ducției de cărbune a ță
rii, pentru înfăptuirea 
politicii partidului de în
florire continuă a patriei".

„Vă raportăm, mult iu
bite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu — se spune în 
telegrama colectivului I.M. 
Lupeni —- că în cinstea a- 
niversării a 00 de ani de 
la făurirea Partidului Co
munist Român, minerii de 
la Lupeni în frunte cu 
comuniștii au extras și li-

vrat economiei naționale
35 000 tone ‘ 
cocsificabil 
derile celor 

■trecute, au : 
ducția netă 
sută, 
specific de cherestea 
1,3 mc/1000 tone, Ia 
nergie electrică cu 
kWh/tonă, au redus chel
tuielile materiale la 1000 
lei producție marfă cu 30 
lei. Avînd mereu în față 
însuflețitorul ' - dumnea
voastră exemplu de dărui
re și consecvență revolu
ționară pentru -înflorirea 
patriei și națiunii noas

tre socialiste, noi, minerii 
ie la Lupeni ne angajăm _
cu responsabilitate comu- nunate, pentru grija pă- 
nistă să acționăm pentru ’ 
înfăptuirea grandiosului purtațî nouă, minerilor și 

■program adoptat de Con
gresul al XII-lea al parti
dului, să facem totul pen
tru a da patriei cît mai 
mult cărbune".

„Acum cînd sărbătorim, 
alături de întregul popor.

de cărbune 
pește preve- 
patru luni 

depășit ț pro- 
cu 17,7 la 

au redus consumul
cu
e-

3,5

60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân — se spune în tele
grama Consiliului oame
nilor muncii și comitetului 

. de partid de la I.M. Bâr- 
băteni — vă raportăm, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, că ani rea
lizat în acest an peste 
prevederile de plan 16 000 
tone de cărbune, colec
tivului nostru fiind a-i con
ferite Ordinul muncii cla
sa a III-a și Drapelul de 
întreprindere fruntașă pe 
ramură în întrecerea so
cialistă pe anul 1980. Fo
losim acest prilej pentru 
â vă mulțumi din toată i- 
nima pentru condițiile mi-

rintească pe care ne-o

vă dorim multă sănăta-i 
te și fericire, putere de 
muncă în nobila misiune 
ce o desfâșurați pentru ri
dicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație".

(Urmare dm pay. I) Festivalul național „Cîntarea României*
drept călăuză indicațiile, 
îndemnurile adresate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu in expunerea 
la aniversarea gloriosului 
partid, preparatorii din 
Valea Jiului obțin însem
nate succese în muncă. In 
acest an, de pildă, prepa
ratorii de la Coroești au 
depășit; producția netă to
tală cu 40 000 tone căr
bune Au livrat deja, la

Cu gîndul și fapta 
alături de partid
Zi, în trimestrul II al a- 
nului peste 300 tone căr
bune cocsjticabil. Desigur, 
nu ne vom opri aici. Vom 
căuta sa ne mobilizăm 
mai mulț pentru a înfăp
tui grandioasele obiective 
înscrise în documentele 
celui de-aț XII-lea Con
gres al partidului;

. Exprim și eu acest pri
lej sentimentele de bucu
rie si satisfacție ale pre
paratorilor. față de tova
rășul Nicolae <,'eaușescu și 
lață de tovarășa Elena 
Ceaușeșcu. care și-au în
chinat întreaga viață celei 
mai nobile si m*ii înălță
toare cauze a poporu
lui 'nostru — construirea 
celei mai' drepte și ' uma
ne societăți. Sîntem mân
dri do titlul suprem ; de 
onoare „Erou a’ Republicii 
Socialiste România", care 
s-a decernat cu ’ prilejul 
marelui Jubileu al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu și ■ tovarășei 
Elena Ceaușeșcu.

Preparatorii din Valea 
Jiului, alățuri de întreaga

. națiune. își exprimă față 
de cel mai iubit fiu al po
porului, tovarășul Nicolae 

Ceaușeșcu, alese gînduri de 
recunoștință și respect, 
asigurîndu-1 totodtală că 
nu he vom precupeți efor-

. tririle de 3 fare totul pen- 
• > ca țara noastră șă ur
ce ne noi ciilmi de pro- 

s și civilizație Socia
listă. • ri'-' '■ . ■

p ■ «formăm

I
I 
i

I
!

Pentru etapa republicană
Duminică, la Deva, s-a 

desfășurat etapa interju
dețeană a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei",' pentru artiștii a-

Școala populară de ar
tă — Școala generală nr. 
1 Petroșani; corul mi
nerilor „Freamătul a- 
dîncului" de la I.M. Pe- 

matori din formațiile mu- trila; corul mixt de la
Vulcan; corul tineretului 
de la întreprinderea de 

Petroșani; 
fluierași 

și de la 
fanfara 

a mineri-

zicai-coregrafice. Valea 
Jiului a fost reprezenta
tă în acest spectacol- 
concurs de formații co
rale, instrumentale, co
regrafice și de inter
pret vocali și instru
mentali. Valoarea lor ar
tistică este susținută și 
de promovarea în etapa 
republicană (care va a- 
vea loc în perioada ju- 

a ur- 
formații : 
al cadre- 

din Pe- 
g ru-

nie — iulie) 
mătoarelor

. corul feminin 
lor didactice
trosani — Petrila;
pul vocal cameral de la

utilaj minier 
formațiile de 
de la Lonea
Dealul Babii; 
reprezentativă
lor Văii Jiului; dansuri
le populare de la Școa
la populară de a>rtă; 
dansurile bătrînești de 
ia clubul sindicatelor din 
Uricani; grupul de dans- 
balet de la Școala popu
lară de artă; interpret'd 
Valeria Butulescu . (chi
tară clasică) si Ion Crun
tă- Sălișten (fiu cr).

Noi capacități de extracție 
dotate cu echipament modern

(Urmare din pag ti e încă o noutate de la 
mina Lonea: în galeria
magistrală de la orizontul 
400, a început rodajul u- 
nui transportor cu bandă, 
lung de 500 m, . care va 
asigura evacuarea produc-

de . utilqj minier de la 
I.U.M.P. Abatajul modern, 
exploatat sub tavan de 
rezistență, de brigada con
dusă de Andrei Antal,
constituie o premieră Ia' ției de la fronturile de 
mina Lonea și are o ca- lucru ale sectorului IV.
pacitate de: 270 —300 tone Montarea benzii a fost e-;
cărbune- îri 24 de ore, * ’ xiecutată de formația con-.

+ Tot la mina Lonea, în 
abatajul frontal nr. 62 din 
stratul 3, blocul VI, au fost 
terminate de către briga
da minerului Simion Ba
tea și echipa „service” a 
minei, condusă de Eugen 
Nagy, operațiile de monta
re a secțiilor unui com
plex mecanizat. In urmă
toarele 4 zile, aceleași for
mații vor lucra la monta
rea transportorului si in
troducerea combinei, ceea 
ce va asigura intrarea în 
funcțiune a abatajului în 1 
12 mai — cu două zile . 
mai devreme de data pro- - 
gramată, cu o producție de 
350- 400 tone pe zi. ,

dusă de Anghel Ștefănescu.

(Urmare clin pag. I)

de climatizare. Dar și 
aici rărnînerile în urmă 
față de grafice sînt com 
siderabile. Au fost mon
tate ventilatoarele, însă 
h-au fost încheiate lu
crările de zidărie. Mul
te alte lucrări de com
partimentări interioare 
sînt, de asemenea, ră
mase în urmă. Explica
țiile nu lipsesc!. De^ fiecare 
dată, constructorul a 
făcut promisiuni. Dar 
promisiunile sînt depar-

In imagine medicul 
primar oftamolog Iosif 
Eșanu doctor în științe 
medicale și medicul 
specialist Maria Mora- 

■ tiu efectuează un exa
men biomicroscopic la 
un bolnav cu trauma
tism ocular.

~
Să. ne amintim do stră

daniile oamenilor care au 
tăiat cu buldozerul dru
mul de acces p>ă în. ini
ma pădurii de pinii, unde 
L fost stabilit locul „ și 

: s-a construit < cabapn 
„Brădet", au pavat alei, 
spre cabană și spre baza 
sportivă a studenților. Iar 
oul de aqrein.-mt. durînd 
și alte ainehajăii. Merită, Peste: tot 
intr-adevăr, 
ram acest 
uri p r o f 

tini, nt de re
gret consta
tăm msă că
niște inși, cu 

rute de a-
burii alco- '
olului, au distrus deja q. 
parte din dotații. Cită 
nțîhnire -și repulsie tre- 
buie să încerce electrici
anul care a instalat lam
padarele menite să lumi
neze aleea principală de 
acces la cabana „Brădet" 
văzîndu-le astăzi pe toa
te, dar absolut pe toate, 
complet distruse! Cum 
poate fi calificată decît 
destructivă și iresponsa
bilă, reclamând severe 
măsuri de sancționare, 
acțiunea unor cetățeni 
din preajma îndrăgitei 
păduri de pini care pasc 
caii, vacile și cile pe po
ienile dintre brazi, pe 
spațiile recqnt plantate, 

: inclusiv pe stadionul de 
iotbal stundențes;c. Puieții 
de pin, plantați doar cu 
cîteva săptămîiii în urmă 
de un entuziast grup de 
studenți și alți iubitori de 
Pădure au ajuns deja Sub 
copitele cailar, vacilor și 
oilor, care bat toată ziua 
în lung și-n lat acest a- 
tit de mult dorit parc al 
orașului. Dacă ar fi lă-

au devenit 
unor indi- 
taie și îi 
mături de

PE LOCUL 1. in ca
drul fazei județene a 

concursului „Școala noas
tră, casa noastră", grădi
nița cu program prelun
git din cartierul Carpați 
Petroșani a obținut lo
cul I. Un fapt meritoriu, 
care ilustrează preocupa
rea personalului grădini
ței pentru îngrijirea și 
educarea celor 200 de pre
școlari. ■■■ ■': ■''I

„INDEPENDENȚA — I- 
DEALUL SCUMP AL RO
MANILOR”, sub acest ge
neric, la cinematograful 
„Luceafărul" din Vulcan 
a avut loc o expunere ur
mată de filmele documen
tare „Glasuri din războiul 
de independență" șt „Ba
ladă pentru independență". 
Au participat 350 de pio
nieri din școlile generale 
nr. 1 și 6 Vulcan.

ACȚIUNI PATRIOTICE. 
In cadrul acțiunii inițiate

sați^să crească în pace 
măcar mestecenii... Dar 
nu sînt ! Chiar destul de 
mici fiind,' ei 
tînța securilor 
vizi care îi 
transformă în
curte. Cu ce drept ? Nu 
e îngrijit in mod cores
punzător acest , parc nici 
sub aspectul curățeniei, 

se pot vedea 
să rememo- . hîrtii, cioburi de sticlă, 
efort. Cu Posesorii de animale 

u n d sen- care au iransh.tm.it par
cul. T’ islaz 
trebui:' iden
tificați și obli
gat1 se plă
tească ce au 
deqradot și 
să refn: ă plan

tațiile. De ' 
mai multa preocupare și 
grijă în privința adminis
trării în genera), s-ar cu
veni să se bucure acest 
loc și din partea secto
rului de gospodărie co
munală, a edililor orașu
lui.

Avînd însă sn vedere 
că beneficiarii permanenti 
ai cadrului natural mag
nific oferit de. frumoasa 
pădure de pini sînt 
mare parte studenții 
titutului de mine și 
tatea de alimentație 
l.lică de aici - 
„Brădet" - 
iiicipal de partid și con
siliul popular au botărît 
patronarea parcului de 
către A.S.C.R. cin institut. 
Desigur, aceasta implică 
și preocupări, unele ac
țiuni de menținere a or
dinii și, mai ales, de păs
trare a dotațiilor parcu
lui, inclusiv a pădurii, ca
re însă nu depășesc po
tentele studenților șj al® 
unității de alimentație 
publică. - '

Toma ȚAȚARCA

Note edilitare

în
ins- 
uni- 
pu- 

cabana 
organul mu-

Foto: Șt. NEMECSEK

inttrzieri îngrijorătoare
te de a fj onorate, 
ce ? Se explică,

-■S^l

L
I <

' 1

EXPOZIȚII 
CU VÎNZARE

La cofetăriile „Nufărul” 
și „Hermes", patiseria 
„Minerul", unitatea „Gos
podina” și restaurantele 
„Minerul” șl „Paring ul" 
din Petroșani, precum șț 
la restaurantul „Transil
vania" din Petrila au fost 
organizate bogate expozi
ții de produse de cofetă- 
rie-patiserie și bucătărie 
cu vînzare. La succesul de 
public al acestor expoziții 
au contribuit maistrul în 
arte culinare Iosif Deme
ter, șeful laboratorului de 
produse de cofetărie-pati- 
serie din Petrila. Marga
reta Wohner și Elena Tă
tar, bucătărese șefe la 
restaurantul „Minerul" res
pectiv „Parîngul", lucră
toarele de la laboratoarele 
proprii ale cofetăriei 
„Hermes” și patiseriei 
.Minerul".

de organizația U.T.C. de 
la mina Petrila în săptă- 
mîna trecută uteciștii au 
lucrat în depozitul de 
lemne la stivuirea mate
rialelor și încărcarea lem
nului pentru activitatea 
din subteran. S-au evi
dențiat tinerii Aurora Chi- 
rimbu, Virginica losif, Cla
ra Lup, Maria 
Mihaela Dop și 
C-.mpu.

DEZVOLTAREA
LITAȚILOR. Recent a fost
finalizat studiu

De 
. __ sincer,

obiectiv, ing. Gheorghe 
Bâcanu, șeful șantieru
lui 7 construcții al 
T.C.l. Craiova: „Pen
tru a putea respecta rit
mul de lucru prevăzut 
în grafic sînt necesari 
zilnic circa, 30 <de zidari. 
De mai bine de o lună 
conducerea trustului a 
dispus să fie retrași tem-

pcrspcctivă privind dez
voltarea localităților din 
Valea Jiului, elaborat de 
un colectiv al I.P.H. De
va. care prevede pehtru 
etapa următoare și cons
trucții de locuințe pro

prietate individuală. Comi
tetele 
siliilor 
lități 
vitațj 
soluții 
studiului, urmînd ca 

p-oiectantul să le adop
te pe cele valoroase.

executive ale con- 
populare din loca- 

și cetățenii sînt in
să sugereze noi 
de îmbunătățire a 

urmînd
să le

porar 12 zidari de 
șantierul țesătorlej 
peni. Am făcut de 
tunici cîteva demersuri
pentru a ni se retrimite 
aici zidarii. După înde- 
’ ' ' i 12

la 
pro- 

Trus-

lung; insistențe, cei 
zidari vor reveni 
Lupeni. A.șa mi-a 
mâs conducerea ' 
tului !“.

Deci, din totalul de 
30 zidari cît sînt nece
sari pe șantierul Țesă- tată.

toriei există... doar 12... 
care au fost retrași cu ■ 
multă, ușurință de că
tre conducerea Trustu
lui din Craiova. Pe lin
gă zidari, pe șantierul 
Țesător iei se mai simte 
nevoia și altor munci
tori calificați. Dacă nu se 
va interveni cu toată 
promptitudinea pentru 

completarea efectivelor de 
constructori la nivelul 
necesarului punerea în 
funcțiune a primelor 
capacități de producție - 
nu va putea fi respec-

CASATORII. Numărul 
familiilor întemeiate de la 
începutul acestui an in , . . , , ..
Petroșani se ridică la 134. deschis sezonul de pescuit 

în apele de munte. Zilele 
libere de pescuit și pîrîu- 
rile fără restricții în zona 
filialei din Petroșani a 
A.V.S.A.P. sînț aceleași 
ca și în anul trecut.

RA. Zilele acestea, hala 
principală a pieței din Pe
troșani îmbracă haine noi, 
de primăvară. Meseriași 
de la E.G.C.L. execută aici 
zugrăvirea pereților și le
cuirea tavanului halei.

Ultima pereche fericită 
poartă numele de Colțan
— Dan Sorin și Elisabeta
— ambii tineri electricieni. 
Le urăm casă de piatră!

IN PAS CU PRIMAVA-

IN ATENȚIA PESCARI
LOR. Din luna mai s-a

I
Rubrică realizată de 

Viorel STRĂUȚ

Mionici,
Cristina

LOCA-

iransh.tm.it
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COMPETIȚIILE

Cupa „8 Mai
• Cu excepția finalei dc 

fotbal, s-au încheiat în
trecerile competiției poli
sportive de masă dotată cu 
Cupa „8 Mai", organizată dc 
CM.E.F.S. în coiaboiare cu 
Consiliul municipal al sin
dicatelor și Comitetul mu
nicipal ai U.T.C. La între- 
.ceri au participat ,9 se
lecționate din asociațiile 
sportive sindicale, în cla
samentul general s-au e- 
evjdențiat unitățile I.M. 
Livezeni. Preparația Co
roești, LR.I.U.M.P. și I.M. 
Dîlja, care au participat 
la 5—7 discipline spor
tive.

x'e locul întîi șj câștigă
toare a trofeului a fost 

2 declarată selecționata sin
dicală I.M. Livezeni, oare 
a participat la toate cele 
7 discipline sportive, spor
tivii săi s-au clasat pe 
poziții fruntașe la toate 
ramurile de sport. Locul 
II a revenit selecționatei 
sindicale Preparația Corc
ești, iar pe locul III se
lecționatele I.R.I.U.M.P. și 
J.M. Dîlja, Iată cîțiva din
tre câștigătorii pe ramuri 
sportive: cros 500 m, fe
le: Viorica Apetrei (I.M. 
Livezeni). Simina Asandei 
(Preparația Coroești); 1200 
m băieți: loan Rădescu 
(I.M. Livezeni), Sorin Mo
roz (Preparația Coroești); 
popice, individual: ■ - -
beri Tokar (I.M.
Traian Ivan (I.M. Live
zeni), I idila Wenczel
(Constructorul minier);
șah, fete: Veronica Albu 
(I.M, Livezeni); băieți : 
Mihai Duralja (I.M. Li
vezeni) ; tenis de 
masă, fete: Giga Miilea 
(I.M. Livezeni), băieți: 
Marcel Oprea (LR.I.U.M.P.); 
volei, băieți: Preparația
Coroești — Minerul Live
zeni, Minerul Dîlja ; te
nis de cîmp: Bebe Cojo- 
caru (Preparația Coroești), 
Ilie George (I.M. Live

zeni), Francisc Appel (Pre
parația Coroești); fotbal: 
Î.M. Vulcan — Prepara
ția Coroești 3—8. Prepa
rația Coroești — Prepa
rația Lupeni — 3—0.,
I.U.M.P. — I.M. Livezeni 
6—1. Iji finală se vor în- 
tilni Preparația’ Coroești 
și l.U.M. Petroșani., e .. 
handbal fete de 
I.R.I.U.M. Petroșani, (sub

: conch jerea antrenor dui A- 
driân Zarculea) a partici
pat, sîmbătă 9 mai, la 
competiția județeană de
dicată Aniversării partidu
lui, eu care prilej a ob
ținut următoarele rezul
ți te: 17—5 cu Dacia Orăș
tie si 14—14 cu C.S. Șco
lar Hunedoara. In urma 
acestor rezultate, echipa a 
ocupat: primul loc în cla
sament șl a 
feul pus în 
organizatori.

în posesia trofeului

Stadionui Cetate din 
Deva a găzduit, dumini
că, confruntarea divizio
narelor A de fotbal hune- 
dorene, dotată cu trofeul 
dedieat de C.J.E FJS Hu
nedoara aniversării parti
dului. Numeroasa asis
tentă a urmărit un joc 
plăcut cu faze spectacu
loase la ambele porți, In 
prima repriză balanța 
ocaziilor a înclinat în 
favoarea Corvinului, care 
a și deschis scorul, din 
lovitură de pedeapsă e- 
xecutată de Nicșa, la d 
fază în care portarul din 
Vale, Focșeneanu, l-a îm
piedicat pe Dumitrache 
să joace balonul. Ulti
mul nostru apărător a 
fost însă la înălțime, prin 
cîteva intervenții curajoa
se în fata atacanților hu- campionatului, divizionara 
nedoreni. A din Vale are în pro-

La reluare, fotbaliștii gram două partide de ve- 
Jiului se impun cu dezin- Tificare, astăzi, la Sebeș, 
voltură, înscriind două 
goluri prin SăHgean, ca
re a beneficiat de centră
rile bune expediate de

FOTBAL, divizia B

Petre Grigore și, respec
tiv, Stoichiță. Cu două mi
nute înainte dc final, la 
o învălmășeală în fața 
porții noastre, apărarea 
a gafat, după fluierul fi
nal, tabela de marcaj 
consemnînd deci egalita- 

conse- 
învin- 

prin 
serii 

11 m, 
j au 
Jiului,

te 2—2 (0—1). In 
cință, departajarea 
gătoarei s-a făcut 
executarea a două 
de lovituri de Ia . 
mai multă precizie 
dovedit jucătorii 
care au intrat in posesia 
trofeului jubiliar, după o 
partidă echilibrată, în ca
re au avut printre cei 
mai buni pe Focșcneanu, 
Varga (din păcate s-a 
reaccidentat), S oieliiță și 
Sălăgean.

In vederea reluării

Fază din meciul Minerul-Știința Vulcan — Construcții Sibiu. Voicu șu
tează plasat în dreapta portarului sibian și înscrie al doilea gol al echi
pei gazdă. ... ___

FOTBAL, divizia C

Aplauze pentru

Adal- 
Dîlja,

Tînără , echipă - de 
la

cucerit tro- 
joc de către

cu divizionara C din 
localitate și, joi, în com
pania unui adi ersar in
ti nedesemnat. (I.V.)

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — CONSTRUC
ȚII SIBIU 3-0 (0—0). 
Un mare număr de supor
teri vuleăneni au umplut 
tribunele stadionului Mi
nerul pentru a urmări e- 
voluția echipei gazdă, în 
compania constructorilor si_ 
bieni. După meciul din 
etapa trecută, cînd au 
practicat un joc confuz, du
pă probabilul 
al antrenorilor 
•Șarpe, minerii 
au marcat cea 
evoluție de la 
campionatului.

..duș rece" 
lrimie sl 
vulcănoni 

mai bună 
reluarea 

Prima re-

încă un obstacol dificil, depășit
MINERUL LUPENI — 

F.C. OLIMPIA SATU MA
RE 2—0 (1—0). In timp 
ce fosta divizionară A O- 
limpia 
ren pe 
țeganu 
aliniau 
re lipseau, alături de Le- 
ca și Dosan, suspendați 
de club, Petre Popa (in
trodus abia în min. 75) 
Dumitru și Voicu. Dar ab
sența cea mai remarcabi
lă era cea a juniorului 
Burgher, despre care, du
pă meciul cu U.T.A., chiar 
ziarul „Sportul" a scris 
cuvinte elogioase. Am a- 
flat, de altfel, că absența 
sa se datora chemării la 
lotul național de perspec
tivă al juniorilor, reunit 

după 
talent

îi prezenta în te- 
Pinter. Kaizer, 11a- 
și State, gazdele 
o echipă din că-

treptat 
în ju- 
adver-

tivă al juniorilor, 
la Arad. Iată că, 
Lăsconi, un nou 
autentic al Văii este che
mat să reprezinte culori
le „Minerului" Lupeni în 
naționala de junii ri.

Pornind în trombă spre 
poarte Olimpiei (antrena
tă acum de Ene II și Je
nei). Minerul și-a „decla
rat" astfel de la început 
intenția de a „nu se juca" 
și de a juca. Si chiar dacă 
primul care are emoții 
a fost Homan, la șutul pu-

zează în min. 48 o fază 
de kinogramă: după un 
„un-doi" rapid cu Cioreia, 
îi depășește, paralei cu li
nia careului mare pe Pin
ter și Kaizer și d? la cir
ca 14 m șutează imparabil, 
la semiinălțime: 2—0, Pes
te numai 5 minute o gre
șeală a lui Homan (care 
din dorința de a fi „ori
ginal" și de a brava, pro
voacă emoții spectatorilor 
prin- tenta de neseriozita
te pe care, eu tot talen
tul. o mai afișează) este 
pe cale de a se încheia cu 
un gol în poarta minerilor. 
In continuare au fost i- 
rosite numeroase ocazii de 
gol, dintre care le men
ționăm pe cele din min. 
74, cînd Ion Jenică ra
tează la o lovitură cu ca- 
pu] 'de la 2 m, portarul 
reținînd; 79 — după un 
spectaculos ,,un-doi“ tot 
Ton Jenică șutează puțin 
peste poartă.

Jocul de duminică, la 
fel ca și cel eu U.T.A., 
s-a bucurat de o așezare 
tactică bine chibzuită, prin 
care noul și tînărul antre
nor Benea, ajutat de se
cunzii Cotroază și Bus. ob-

ternic și plasat al iui Kai
zer, in min. 4, 
scena se mută 
mâtatea de teren 
să. unde Boloș și loan Je
nică. susținuți de Mircea 
Popa amenințau poarta 
lui Oros. De altfel, după 
numai 7 minute de joc, ta
bela de marcaj arăta 1—0: 
Mircea Popa centrează de 
pe stingă, Bathoiy comite 
henț și penalty clar, exe
cută slab Boloș, portarul 
respinge în bară, mingea 
revenită în teren fiind 
trimisă in plasă de Col- 
ceag, pe sub portar. In 
min. 14 o fază care ridică 
îr. picioare galeria (reve
nită la sentimente mai 
bune, foarte activă șî spor
tivă !) Boloș pătrunde în 
dribling și de la 10—12 m 
șutează la cîțiva centi
metri de vinci u. Deșj a 
atacat mereu, dînd rar 
prilejul Olimpiei să ia
să la contraatac, Minerul 
încheie prima repriză doar 
cu un singur gol avans, 
după ce Cioreia si Ion Je
nică au avut golul în... 
vîrful bocancului, în mi
nutele 26, 37, 40 și 44. A- 
celași Ion Jenică — foarte 
bun, disciplinat și munci
tor, meci de meci, reali- ține cea de-a doua victo-

priză debutează cu o pe
rioadă de studiu, reciproc, 
timp în care forțele din 
teren par a fi egale. Trep
tat, gazdele se impun, li
nia de atac Tismănaru. 
lacov, Faur, sincronizîndu- 
se bine cu linia mediană 
Voicu, Zlate, Chirițoiu, 
creează faze periculoase de 
gol. în careul advers, ca
re însă nu sînt finalizate, 
fundașii oaspeți fiind la 
post. Contraatacurile si- 
bienilor, purtate în viteză, 
foarte periculoase, au spe
culat greșelile liniei de 
apărare, care nu a evoluat 
la valoarea cunoseută. lă- 
sînd uneori spații largi 
descoperite. Cu toate in
sistențele ambelor echipe, 
finalul reprizei nu înregis
trează deschiderea scoru
lui. Repriza a doua a apar
ținut în exclusivitate gaz
delor. Putem spune că s-a 
practicat un joc de divizie 
superioară. în care am 
admirat reușitele driblin
guri ale lui Tismănaru. în- 
f’llrările inspirate ale lui 
Zlate, tehnica lui lacov și 
faur, siguranța și stăpî- 
nirea de sine a lui Frățilă 
și ale excelentului portar 
Olteanu. La doar două 
minute după reluare, du
pă o cursă pe extrema 
stingă, Tismănaru centrea-

lung, Zlate prelungește 
balonul din careul mic, 
deschizînd scorul. După 
alte trei minute Voicu es
te faultat în careu. Tot ej 
execută penaltiul și măreș
te scorul în favoarea e- 
chipei sale. Cea mai mare 
ocazie de a înscrie a oas
peților este ratată în mi
nutul 72. cînd arbitrul a- 
cerdă o lovitură de la 11 
jn în urma unui fault la 
marginea careului de 16 
in. Reflexele excelentului 
portar Olteanu funcționea
ză ireproșabil, respingînd 
șutul puternic al lui lor- 
daehe. Jocul se desfășoară 
doar în terenul oaspeților. 
Fazele din fața porții si- 
biene încălzesc tribunele, 
se aplaudă prelung la de
rularea atacurilor gazde
lor. In minutul 79 Polgar 
centrează de pe extrema 
stingă, Tismănaru reia cu 
capul peste portar și sta
bilește scorul final al par
tidei 3—0 pentru gazde.

La juniori, Mmerul-Ști.- 
inta Vulcan — Construcții 
Sibiu 2—0 (1—0)

Minerul-Știința Vulcan : 
Olteanu, Putură. Haiduc, 
Pclgar, Frățilă, Chirițoiu, 
Faur, Zlate, laecv, Voicu, 
Tismănaru (min 80 Se- 
ceanschi), . .

Șt. NEMECSElt

Alte competiții
GIMNASTICA
Echipa de băieți, a Șco

lii generale nr 4 Petro
șani (antrenoare. prof. Iu- 
îiana Pop) campioană ju
dețeană, a participat la 
sfîrșitul săptămlnii tre
cute, la Timișoara, la e- 
t?.pa de zonă f> campio
natului republican al șco
lilor generale. Avînd o 
comportare bură, față de 
condițiile materiale mo
deste ale școlii, echipa

a obținut locul III 
samentul general 
care merită toate 
țările.

ATLETISM
Echipele de tetr Alon ale 

școlilor generare nr. 3 
I upeni (fete) și nr. 4 Pe - 
troșani (băieți) au parti
cipat la etapa județeană, 
desfășurată ' ta Deva, 
unde au ocupat locurile 
patru atît la fe’e cit si Ia 
băieți.

în cia- 
pentrj 
felie:•

u-
A.
ci

rie consecutivă în fața 
nor foste divizionare 
Și aceasta nu oricum, 
după prestații excelente.
Să mai notăm dorința do
vedită, la Minerul Lupeni 
de a acorda tot mai- mult 
credit jucătorilor local-

A. SLABII

Alexandru TĂTAR,
Ion ITAS7RU

lnstantaneu din 
timpul desfășurării pri
mei intiiniri a echipei 
C.S.Ș. Petroșani 
tenis de masă în 
drul diviziei A, c 
chipa C.S.Ș. Vîlcea. In 
imagine Daniela Padu
raru de la C.S.Ș. Pe
troșani și Mihaela E- 
frem de la C.S.Ș.

BREVIAR
FOTBAL, divizia

'.’cirpați Mîrșa 
Paroșeni 1—0;
tul județean: Minerul U- 
rieani — Minerul Aninoa- 
sa 1—2, Preparatorul Pe- 
trila — Mecanica Orăștie 
3-0, I.M.C. Bîrcea — Pa- 
rîngul Lonca 2—0, Meta
lul Criscior — Minerul Te- 
liuc 3—0, Constructorul 
Hunedoara — Metalul Si- 
meria 5—0.

HANDBAL, divizia B (ti
neret): Minaui II Baia
Mare — Uitlaial Știința 
Petroșani 21—19.

TELEX

C ■
Minerul 

campiona-

SOMA 11 (Aqc:|res). — 
In concursul internațional 
dc atletism pentru, juniori 
de la Ruse (Bulgaria) 
sportixii români au obți
nut patru victorii prin

ÎENIS DE MASĂ diti- 
zia A: C'.SjȘ. Petroșani — 
C.S.S. Rîmnicu Vîlcea 

*> - 2 și 3—5.
TENIS DE CIMP. Timp 

de două zile, municipiul 
Deva a găzduit etapa ju
dețeană a concursului re
publican de copii, undi' au 
fost prezenți și reprezen
tanții clubului sportiv 
Petroșani. Dovedind o 
nă pregătire, pioi. ierni 
gil Mihăilă a oblinut
mul loc. în cadrul catego
rici 11... 12 ani.

Jiul 
bu- 
Vir- 
pri-

S. BĂLOI

Siivia Comărniceanu — 
15,70 m Ia aruncan a greu 

’.âtii: Monica Male; —1,76 
in la săritura în înălți
me; Liviu Giutqian 
14”20/100 la 110 m gar
duri și Constantin Milita- 
)» — 2,12 m ia săritura 
in înălțime.
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Manifestări peste hotare dedicate aniversării 
Partidului Comunist

doriosul jubileu al Partidului Comunist Român 
eoalinuă si., fie marcat, în diferite țări ale lumii. 
Manifestările care au lie m acest prilej, articolele 
ce apar iB presă evidențiază profundele semnificații 
ale evenimentului în viața poporului nostru, suc
cesele remarcabile obținute de România socialistă 
ta toate domeniile de activitate, politica externă de 
pace și cooperare promovată de partidei ș, statul 
nostru. <

ereat, ac- 
ilegalitate, 

conduce- 
de la 23 
ale luptei

La Muzeul din Buda
pesta al mișcării munci? 
torești ungare a avut loc 
vernisajul unei expoziții 
de fotografii dedicată 
niversai.il Partidului Co
munist Român.

La lectoratul român de 
la Universitatea din Halle, 
R.D. Germană, a fost or
ganizată o manifestare 
culturală în cursul căre
ia a fost prezentată o ex
punere privind activita
tea Partidului Comunist 
Român de-a lungul celor 
șase decenii de existență, 
relevîndu-se realizările 
obținute de poporul ro
mân în edificarea socie
tății socialiste multilate- 
fai dezvoltate»

Sub egida administra
ției orașului Albano (Ita- 

Centrului de 
documentare 

europene — 
avut loc o

■ dedicată ce-

lia) și a i 
informații 
și studii 
crose, a 
manifestare 
lei de-a 60-a aniversări a 
creării Partidului Comu
nist Român.

In cuvîntul său, Ma
rio Zagari, membru al 
Direcțiunii Partidului So
cialist Italian, a spus : 
„Sărbătorirea aniversării 
Partidului Comunist Ro
mân este un fericit pri
lej de a vorbi despre o- 
mul care în fruntea parti
dului șj a statului român, 
tovarășul N j c o 1 a e 
Ceaușescu, și-a cucerit un 
uriaș prestigiu în Europa 
și în întreaga lume. A- 
părător frecvent al instau
rării unor noi principii în 
relațiile internaționale, a 
unor raporturi de tip 
nou în cadrul mișcării co
muniste și muncitorești 
internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a 
impus atenției publice și 
oamenilor politici Prin

inițiativele, curajul și 
continuitatea politic)! pe 
care o promovează. Nu
mele său, asociat cu cel 
aj României, este 
cu respect și 
pretutindeni".

El Heraldo 
a publicat sub 
lății economice 
între România

. Un amplu articol în care 
se relevă: „Promovînd în 
mod consecvent o politi
că externă de amplă co
laborare cu toate țările 
lumii. România, țară in 
curs de dezvoltare, acor
dă o atenție deosebită re
lațiilor sale cu alte țări 
în curs de dezvoltare, de 
care se apropie datorită 
aspirațiilor sale ce cores
pund accelerării progre
sului economic și social",

„Mnndo Obrero“, or
gan al Partidului Comu
nist din Spania, publică, 
sub semnătura lui Dami
an Pretel, membru al C.C. 
al P.C. din Spania, un 
amplu articol consacrat 
celei de-a 60 a aniversări 
a Partidului Comunist 
Român.

Ziarul belgian „Le 
Drapeau Rouge", în arti
colul său dedicat ani
versării P.C.R., prezin
tă pe larg drumul parcurs 
de partidul comuniștilor 
români în organizarea 
marilor bătălii de clasă, 
precum și succesele ob
ținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., 
în edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

Ziarul finlandez ^Kan
san Uutiset" 
ticol pe cinci coloane, 
scos în evidență 
palele momente ale 
toriel Partidului 
nist Român,

rostit
admirație

m care a fost 
tivitatea din. 
organizarea și 
rea insurecției 
August 1944, 
pentru edificarea Româ
niei socialiste. Articolul 
subliniază importanța 
Congresului al IX-lea al 
partidului pentru în
treaga evoluție ulterioa
ră a societății româ
nești, precum ș; a sar
cinilor stabilite de 
de-a! XU-lea Congres 
P.C.R.

Televiziunea siriană

cel
al

a 
transmis un program spe
cial, subliniind, in co
mentariul prezentat cu a- 
cest prilej, că făurirea 
P.C.R. a marcat un 
meni de cotitură în

de Mexico
titlul „Re- 

rodnice |____
și Mexic", ț® poporului român 

tr-u dreptate socială < 
bertate națională, 
mentariul a subliniat 
anii cei mai fertili 
construcția socialistă 
România sînt raarcați

mo- 
lup- 

pen- 
Și li- 

Co- 
; că 

din 
în 
de 

prezenta în fruntea parti
dului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La Dacca, ziarul 
limbă engleză 
Bangla", a dedicat 
versării P.C.R. un 
piu articol — 
nui înalt prestigiu 
ternațional". Se evidenția
ză pe larg rolul și pres
tigiul de oare se bucură 
partidul pe plan intern și 
pe arena internațională, 
fapt care se datorează 
„îndeosebi gîndirii și ac
tivității conducătorului 
de peste 15 ani al parti
dului Vi statului, președin
tele Nicolae Ceaușescu".

de
,Natur 

anl- 
am-

,Bazele u- 
in-

Rezultatele definitive ale alegerilor 
prezidențiale din Franța 

Francois Mitterrand —

PARIS 11. Trimisul A- 
gerpres. Neagu Udroiu, 
transmite :

Potrivit rezultatelor de
finitive difuzate de Minis
terul de Interne al Franței, 
după numărarea 4 olurilor 
exprimate în cadrul celui 
<le-al doilea tur ce scru- 
lin al alegerilor pieziden- 
t ale Francois M'tteirand a 
întrunit 51,76 la cu.ă din 
totalul sufragiilor (15 711598 
voturi). Actualul deținător 
al Mandatului prezidențial, 
Valery Gîscafd <*. Estaing, 
a obținut 48,24 ta sută din 
voturile exprima
te (14 647 787 voturi).
Intr-o primă declarație fă

cută după anunțarea re
zultatelor liderul sccialist 
Francois Mitterrand a afir
me!; „Francezii. bărbați, 
șl temei, au ales schimba
rea pe care le-am propu
s-o. Această victorie este 
în primul rind a acelor for
țe ale tinereții., q forțelor 
muncii. a torțelor de 
creație, a forțelor de înno
ire care sînt adunate în-, 
tr-un mare elan național 
pentru locuri de muncă, 
pace, libertate, teme care 
au fost ale campaniei mele 
prezidențiale și care vor 
rămîne ale septenatului 
meu".

In primele dacia; ații. în 
comentarii ale ziarelor și 
agențiilor de presă se re
levă că votuL masiv dat re
prezentantului forțelor po
litice de stingă și democra
tice exprimă încrederea și 
speranța opiniei publice

franceze, a poporului fran
cez, în realizarea unor pro
funde schimbări ce plan 
politic, economic si so
cial.

Totodată, se exprimă în
crederea că această vic
torie va însenina betărîrea 
foițelor democratice pen
tru a politică de pace, 
colaborare și independență.

Secretarul genei al al 
Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais. in
tr-un mesaj de felicitare 
adresat președintelui ales, 
a arătat că, P.C.F. es+e gata 
să ia parte la efori ul pen
ița realizarea unei adevă
rate politici de schimbare 
ș* să-și asume responsa
bilități în guvern, ca și la 
toate nivelurile vieții na- 
(K-nale. Comuniștii, se 
w-tă în mesaj, au adus 
contribuție hotărî cere 
Victoria candidatului 
cialist în alegerile prezi
dențiale.

Cele trei mari centrale 
sindicale franceze — Con
federația Generală a Mun
cii, Confederația Franceză 
Democratică a Muncii și 
Force Ouvriere — au salu
tat în comunicate 
pi blicității 
victoria în 
zidențiale 
Mitterrand 
la susținerea acestuia.

Alegerea noului preșe
dinte al Franței a trezit un 
larg ecou pe plan mtefna- 
țicnal.

Tîrgul Parisului

Seminar 
international 
româno-arab

AMMAN 11 (Agerpres). 
— La Amman s-a deschis 
seminarul internațional 
româno-arab cu tema 
„Conducerea transportului 
urban de pasageri", or
ganizat sub auspiciile A- 
eademiei ștefan Gheor
ghiu" — Centrul Inter
național CEPECA și Or
ganizației Arabe de Ști
ințe Administrative

(CASA). Această reuniu
ne științifică își propu
ne să găsească noi căi 
de dezvoltare șj moderni
zare a transportului 
ban, în acest sens 
periența României
ind de un real folos pen
tru participanții la dez
bateri. Manifestarea reu- . 
nește participant! din 154 
state arabe și România.

UI- 
ex- 
fi-

FILME
3

date
luni la Paris, 
alegen’e pre- 

a lui Francois 
și au chemat

Ș
5

5

Se-

1
5 
i
i
I

într-un ar-
a 

princi- 
! is-
Comu-

condițille

LISABONA 11 (Ager
pres).—■ La Lisabona s-au 
încheiat lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al 
Partidului Socialist Por
tughez, în cadrul căruia 
delegații au abordat nu
meroase aspecte ale si
tuației social-ecoiiomice și 
politice a țării, precum 
și căile și modalitățile 
de acțiune ale partidu
lui ca forță de opoziție 
constructivă, capabilă să 
ofere o alternativă po
lii teii actuale, în vederea

in-

Congresul al IV-lea al 
P. S. Portughez

apărării și promovării
teraselor oamenilor mun
cii portughezi.

Mario Soares a fost re
ales în funcția de secretar 
general al Partidului 
Socialist Portughez.

La lucrările Congresu
lui P.S. Portughez a par
ticipat o delegație a Par
tidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul 
mil Bobu, membru 
Comitetului Politie
crltiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

E- 
al 

Exe-

FKr.Ț<'i»iLE cu ridica
ta au crescut în Austria, 
în luna aprilie, Cu 9 la 
sută, comparativ cu pe
rioada corespunzătoare 
din 1980. Cele mai 
portante majorări de 
țuri s-au înregistrat 
benzină și motorină, 
pectiv 29,2 la sută.

PREMIERUL INTERI-

im- 
pre- 

la 
res-

PARIS 11 : Trimisul A- 
gerpres. Neagu Udroiu, 
transmite : Duminică sea
ră Tîrgul Parisului și-a 
închis porțile. Inaugurat 
la 30 aprilie, în prezența 
președintelui Senatului 
Francez, Alain Poher, tîr
gul parizian. — manifes
tare ajunsă la a 70-a e- 
diție — a reunit, ca de o- 
bicei, un mare număr de 
expozanți din țara-gazdă 
și din străinătate. In par
cul de expoziții de la Por-

o 
mii 
dat 
de 
sa-

tes de Versailles, pe 
suprafață de 220 de 
metri pătrați, și-au 
întîlnire peste 2 500 
firme, găzduite în 13 
Ioane specializate.

O importantă suprafa
ță expozîțională a fost 
rezervată pavilioanelor 
naționale ale unui mare 
număr de țări invitate la 
această manifestare 
iiiercială. 
ție, /țara noastră a 
cipat cu un pavilion pro
priu prezentind confecții, 
tricotaje, încălțăminte- 
marochinărie, articole de 
menaj, obiecte de artiza
nat. produse chimice, me-

co- 
La actuala edl- 

parti-

au- 
pre- 
pri-

dicamente, cosmetice, 
toturisme de teren, 
cum și cu un stand 
vind activitatea de turism.

Pavilionul României a 
Jost vizitat de peste 
500 000 de persoane, care 
au apreciat calitatea pro
duselor.

Șomajul în 
Norvegia

OSLO 11 (Agerpres). — 
Potrivit statisticilor o- 
ficiale publicate la Oslo, 
la sfîrșitul lunii aprilie 
în Norvegia existau 
28 400 de șomeri, cu 8 000 
mai mult decit în aceeași 
lună a anului trecut. Du
pă cum arată presa nor
vegiană, în aceste statis
tici nu sînt incluși șo
merii temporari.

i

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mașina timpu
lui ; Republica ; Salva
rea ; Unirea : Șantaj.

PETRI TA.; Siberi- 
ada I-II.

LONEA: Colombo la 
Londra.

ANINOASA : 
crețul nisipurilor.

VULCAN — Luceafă
rul : A doua primăva- . 
ră ; Muncitoresc : Gră
dina de trandafiri. ;

LUPENI — Cultural: ' 
Love story pe ring ; j 
Muncitoresc: Ferici- j
rea dintr-o casă veche. ■

URICANI : Gornistul. î

9,00
11,00

11,50

TV

i 
Ș 
J
5 
i

Teleșcoală.
Film serial: 
Dallas. Reluarea 
episodului 6.
Telex.

16,00 Telex.
16,05
16,55

17,40

SimpeiiM împotriva
(IUDAD DE MEXICO

11 (Agerpres). — Menține
rea și consolidarea păcii 
pe planeta noastră este 
în interesul întregii uma
nități și, ca urmare, toa
te popoarele trebuie să 
lupte neabătut pentru a- 
tingerea acestui obiectiv 
— este concluzia. care 
s-a degajat din lucrările 
simpozionului internațio- 

războiuluj 
. - . - °' 

râsul mexican Queretaro. 
Participanții la simpozi
on — oameni de știință 
și reprezentanți ai opi
niei publice din Ameri
ca Latin., si din alte țări 
de pe alte continente

nai împotriva 
nuclear, desfășurat în

au condamnat folosirea e- 
nergiei nucleare în sco
puri militare și au adre
sat un apel guvernelor tu
turor statelor la între
prinderea de măsuri con
crete pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru rea
lizarea dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare.

i

19,00
19,25

19,45

20,05

20,35

Teleșcoală.
Clubul tineretu

lui.
Seara Televiziu
nii cehoslovace. 
Telejurnal.
Actualitatea eco

nomică.
In întimpinarea 

Congresului oa
menilor muncii.
Cîntarea Româ
niei.
Seara Televiziu
nii cehoslovace. 
Film artistic: 
„Romanță pen
tru o coroană".
Producție a stu
diourilor ceho
slovace.
Telejurnal.

sudori

încadrează direct sau prin transfer 
fochiști

municipal
Petroșani

AM1NARE
deciziei 'G.u- . 

pri- 
noilor

ameri-

lui Ministerial al NATO 
in aceasta chestiune.

IN BERLINUL OCCI
DENTAL s-au desfășurat 
duminică alegeri pentru
desemnarea titularilor' ce
lor 133. de mandate 
Camera Depiitaților. 
triyit rezultatelor 
tive date 
nici unul dintre principa
lele partide politice nu 
a obținut majoritatea ab
solută pentru constituirea 
organului administrativ 
al orașului (Senatul), fi
ind necesară în mod o- 
bligatoriu o coaliție.

de

MAR al statului 
dad - Tobago, 
Chambers, a fost 
lider al partidului
vernămint Mișcarea 
țională a Poporului, 
cadrul unei convenții 
traordinare a acestei

Tr.rii- 
Geiorge 

ales 
gu- 
Na- 

în 
ex- 

. for
mațiuni politice. Prin 
alegerea în fruntea parti
dului, 
via 
al 
cel 
le
toamnă.

George Chambers 
răinîne : prim-ministru 
acestui stat caraibian. 

puțin pînă la alegeri? 
programate în această

„o nouă' 
cu doi ani a 
vernului Olandei eu 
vire la amplasarea 
rachete nucleare
cane pe teritoriul olandez 
va fi singura posibilitate, 
în afară de respingerea 
pur și simplu a instalării 
acestora", a declarat Joep 
de Boer. specialist în pro
bleme . de apărare al Ape
lului Creștin-Democrat, 
partidul de guvernămînt 
olandez, ca răspuns la re
centa decizie a Consiliu-

în
Po- 

defini- 
publicității.
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Retribuția tarifară și condițiile de 
cadrare sînt cele prevăzute de legile 
12/1971 și 57/1974.
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