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Mecanizare B Productivitate B Rentabilitate

Vizita oficială de prietenie, 
în tara noastră, a președintelui 

Republicii Ghana, Hilla Limann 
i,-. V*-

Continuarea convorbirilor oficiale
La . Palatul Consiliului 

de Stat au continuat, sâm
bătă, 23 mai, convorbirile 
oficiale între președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și președintele 
Republicii Ghana, dr. 
Hilla Limann.

In cadrul noii runde de 
convorbiri, președinții
Nicolae Ceausescu și Hilla 
Limann au avut un larg 
.schimb de păreri privind 
evoluția situației interna
ționale, îndeosebi a celei 
de pe continentul african 
și din Europa.

Președinții Nicolae

lor, subliniind rolul tot 
mai activ pe care trebuie 
să-I joace pe arena inter
națională statele în cUrs 
de dezvoltare, țările neali
niate, în general țările 
miei și mijlocii»

Apreciind buna conlu
crare a României Și Gha. 
nei pe arena internațio
nală, președinții Nicolae 
Ceaușeșcu și iiilla Limann

au exprimat hotărîrea celor 
două țări de a-șî aduce, 
în continuare, contribu
ția la crearea unui climat 
de pace, destindere, secu
ritate, colaborare și înțe
legere în Europa, în Afri
ca și în întreaga lume, la 
înfăptuirea năzuințelor de 
libertate, independență și 
progres ale tuturor națiu
nilor.

I.M. PAROȘENI

Productivități înalte
Cu o remarcabilă consecvență, în această lună, 

minerii de la ■ Paroșeni înscriu în cronica întrecerii 
realizări peste prevederi. Plusul, la zi, înregistrea
ză peste 2800 tone de la începutul lunii. Productivi
tatea muncii se situează în această lună la cote su
perioare, obținîndu-se, în medie pe abataje, un nivel 
de peste 9 tone pe post.

Cu aceeași consecvență este urmărită la I.M. 
Paroșeni valorificarea superioară ă mecanizării, com
plexe. în abatajul dotat cu un asemenea utilaj, bri
gada condusă de Nicolae Andrașic, din septorul II, 
realizează în această lună vîrfuri de producție și 
randament. Media producțiilor zilnice obținute în a- 
bataj se situează la peste 800 tone pe zi. Producti
vitatea medie a muncii realizată de către cele pa
tru schimburi ale brigăzii — schimburi conduse de 
minerii Vasile Lungu, Vasile Gontaru. Costache Ba
bei și Constantin Maftei — este de 19,6 tone pe post. 
Plusul brigăzii de la începutul lunii se ridică la pes
te 2700 tone de cărbune, echivalentul economisirii, 
în aceeași perioadă, a unui efectiv productiv calcu
lat după productivitatea muncii normată, de peste 
200 de posturi. Fără îndoială că asemenea rezultate 
ale muncii minerilor se materializează în substanția
le cîștiguri bănești, retribuția minerilor în luna tre
cută fiind de 240 lei post. In luna mai, hotărîrea a- 
cestui vrednic colectiv este de a depăși realizările 
de pînă acum, iar rezultatele muncii lor o confirmă.

IM LUPENI

Abataj dotat cu 

complex mecaniiat

In sectorul VII al minei 
Lupeni a fost introdus 
primul complex mecani
zat încă di» primele trei 
zile, colectivul brigăzii 
condusă . de Ioan Rotaru, 
din pare s-au remarcat mi
nerii Gheorghe Pop, Teo
dor Vraja, Gheorghe Nelu, 
Vasile Dorloczi, Ion Bog
dan, Petru Mihăilă și alții 
— a obținut rezultate de 
seamă. Noua capacitate, de 
250 tone de cărbune pe zi, 
a permis recuperarea res
tantei sectorului . din a- 
ceastă lună și realizarea 
a 800 tone cărbune peste 
sarcina planificată.

Preocupați de creșterea 
’ randamentelor în abataj, 
printr-o mai bună organi
zare a muncii și însușirea 
noii tehnologii, minerii au 
reușit în ultimele zile să 
depășească^ productivitatea 
muncii cu 500 kg/post.

Ceaușeșcu șj Hilla Li- 
mann au apreciat că în 
momentul de față pro
blema crucială este înce
tarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor 
nucleare.

. în cursul convorbirilor, 
s-a considerat că actuala 
situație internațională re
clamă în mod imperios 
sporirea eforturilor pentru 
lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje dintre ță
rile sărace și țările bogate, 
pentru instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale.

Cei doi președinți au 
arătat că marile probleme 
cu care este confruntată 
omenirea nu pot fj soluțL 
onate decit prin participa
rea egală 3 tuturor țări-

In pag, a 3-a :

DE LA O DUMI
NICĂ LA ALTA

Oaspeți ai Institutului de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică 

pentru mecanizarea agriculturii
După încheierea celei 

de-a doua runde a tratati
velor :1a nivel înalt ro- 
mâno-ghaneze. președinții 
Nicolae Ceaușeșcu și Hilla 
Limann au făcut o vizită 
la Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecaniza
rea agriculturii.

Limann la această impor
tantă unitate de cercetare 
și proiectare a prilejuit 
înaltului Sol al poporului 
ghanez cunoașterea rezulta 
telor importante. în conti
nuu progres, făcute de țara 
noastră în direcția dezvol
tării mecanizării agricultu.

Vizita președintelui Hilla (Continuare în pag. a 4-ai

Mîine, transmisii directe la radio 
și televiziune :

în jurul orei 10,30, solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale româno .ghaneze ;

în jurul orei 11,30, ceremonia plecării președin
telui Republici^ Ghana, dr. Hilla Limann, care, la 
invitația tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, președin
tele Republicii Socialiste România, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în țara noastră.

In luna aceasta, co
lectivul sectorului I de 
la IM. Uricani a obți
nut, la zi, depășirea 
sarcinilor de plan cu 
1395 tone de cărbune. 
La plusul înregistrat 
de sector o contribuție 
de seamă au avut-o 
brigăzile de la frontu
rile direct productive 
care ;,u sporit producti
vitatea muncii printr-o 
mai bună organizare a 
producției și asigurarea 
unei aprovizionări co
respunzătoare.
în imagine unul din
tre schimburile brigăzii 
conduse de minerul 
Constantin Sorescu.

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI 

Izvor nesecat 
de participare a minerilor 

la realizarea planului 
extracției de cărbune

Sala de apel a minei Lonea este un adevărat 
punct de informare și1 documentare în ceea ce pri
vește activitatea de extracție. Ne-a.i atras atenția 
panourile cu inițiativele muncitorești și în mod deo
sebit inițiativa „Prietenul noului încadrat în muncă" 
Ne oprim asupra a două cunoscute brigăzi, cele 
conduse de Ion Mielea III și Iosif Clamba, care apiică 
această inițiativă și ne propunem să întreprinderii"o 
anchetă in rândurile celor nou încadrați cu scopul 
de a vedea modur cum se aplică și eficiența acestei 
inițiative muncitorești. Consemnăm din opiniile in
terlocutorilor :
NICOLAE DAMIAN. 

„Pentru un tînăr care ia 
contact pentru prima dată 
cu mina, consider că mo
dul în care este primit, 
modul cum ; se explică și 
este ajutat să înțeleagă 
mineritul are un rol în
semnat atit în integrarea 
lui cit . mai rapidă în 
brigadă cit și în stabiliza
rea acestuia la mină. Eu,

de pildă, lucrez de două 
luni în brigada tovarășu
lui Clamba. Aici am fost 
primit cu căldură sufle
tească din partea tuturor 
ortacilor. Acest lucru m-a 
ajutat să capăt încredere

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 9-a)

Lucrări cu caracter prioritar în investiții
Termoficarea Petroșaniului Compiexui sportiv municipal
! • 16 000 ore de muncă patriotică e-
fectuate de unitățile care au repartizate 
lucrări • Au mai rămas de montat 500 
ml de conductă aeriană în cartierul 
Aeroport • La P.T. — 10 a început 
montajul aparatelor de contracurent 
• Fiecare oră, fiecare zi să fie folosite 
din plin !

Un raid întreprins ieri de-a lungul 
șantierului termoficării a scos în eviden
ță o serie de probleme cărora se cere 
să li șe dea atenția cuvenită. In zona gă
rii Livezeni, unde s-au eliberat partial 
unele amplasamente încă din 12 mai a.c., 
constructorul a tărăgănat atacarea lucră
rii. Pe rețelele de canale din Petroșani 
ritmul de pozare a conductelor și a su
porturilor din - prefabricate a fost destul 
de scăzut. Peste tot se poate constata o 
slabă preocupare pentru gospodărirea 
materialelor și îndeosebi pentru repara
rea zonelor, căilor de acces afectate de 
lucrări. După mai bine de o lună pămîn-

Viorel STRAUT

(Continuate In pag. a 2-a)

S-a încheiat încă o săptămână de 
muncă rodnică pe șantierul complexului 
sportiv al municipiului. Șantierul Petro
șani al I.C.M.M. a continuat, intr-un ritm 
susținut, să lucreze la numeroase obiec
tive, înregistrînd în ultima sâptămînă 
cîteva finalizări între care : terminarea 
instalației sanitare de la parterul tri
bunei A și a pardoselii la tribuna B- 
De asemenea, s-au montat instalațiile e- 
lectrică și de telefonie la jumătate din 
tribuna B. A fost continuată activitatea 
la izolația și parapetul tribunei A. Cu 
ajutorul mijloacelor de transport puse 
la dispoziție de S.T.R.A., au fost aduse 
de la I.M.C.- Bîrcea un număr de 120 
bucăți prefabricate de beton (gradene 
și planșee), au fost aduse la loctll de 
montaj confecțiile metalice realizate de 
I.R.I.U.M.R, s-a a'ansat cu lucrările la 
instalația de încălzire a tribunei A, Un 
moment semnificativ în activitatea șan
tierului La constituit începerea mon.

Tonta ȚÂȚĂRCA

(Continuare in pag. a 2-a)

Preocupări susținute pentru

Valorificarea resurselor materiale 
refolosibile

în primele?
4 luni ale a- 
nului, oame
nii muncii de 
la mina Pe- 
trila prinor
ganizare-. mai 
bună a ac
țiunilor de
colectare a ■<
materialelor refolosibile 
au reușit să expedieze că
tre centrele de colectare 
356 tone fier vechi, mai 
mult cu 16 tone față de 
sarcina planificată. Fap
tul că 0 tonă de 
fier vechi înlocuiește o 
tonă de fontă ce se obține 
din două tone minereu de 
fier și o tonă cărbune coc- 
sificabil pune în evidentă 
necesitatea valorificării

mai depline a fiecărui gram 
de metal.

.... Problema recuperării, 
colectării și refolosirii ma
terialelor — sublinia se
cretarul general al parti
dului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu —- tre
buie privită ca o parte im
portantă a asigurării ma
teriilor prime și materiale
lor necesare activității de 
producție. De altfel. în pla

nul de apro
vizionare a- 
cestea sînt 
luate în cal
cul și ele 
trebuie reali
zate chiar cu 
o depășire. 
Cunoașteți cu 
toții că pre

țurile la materiile prime au 
crescut foarte mult. De a- 
ceea trebuie să facem to
tul pentru a asigura recu
perarea și refolosirea inte
grală a acestora".

Măsurile luate în acest 
sens la mina Petrila prin 
organizarea unor formații 
de muncitori cărora li .s-au 
stabilit norme precise pen-

Teodor ARVINTE

(Cont. in pag. a 2-a)
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Vedere generală a 
de tricotaje Petroșani.

(Urmare din pag. I)

tării bordurilor la terenul 
de fotbal pentru antre
namente de către echipa 
de asfaltatOri 'condusă de 
Nicolae Stoica de la 
E.G.C.L. Petroșani, ope
rație după care se va 
putea trece la sistemati
zarea gazonului.

In sprijinul șantierului 
au venit în săptămîna

Complexul sportiv 
municipal

18—23 mai grupurile de 
oameni ai muncii de la 
C.C.S.M. (Io pe zi), 
LC.P.M.C. (8), Institutul 
de mine (20 studenți), 
iar Grupul școlâr minier 
și Liceul de matematică 
fizică au lucrat pe talu- 
zuri cu 120 de elevi. Tot 
la taluzuri au lucrat și 
grupurile de la Baza de a- 
provizionare si C.M.V.J., 
iar oamenii de la 
i.A.C.C.V.J. au inceput 
tencuirea spațiilor de ca
zare incorporate in tri
buna A. Și-au menținut 
ritmul susținut de lucru 
la zidăria camerelor de 
cazare și vestiare gru
purile de muncitori de 
la JU.M.P., I.M. Petrila 
și I.M. Lonea.

Nu s-au prezentat încă 
pe șantier — și trebuie 
s-o facă in săptămîna ce 
urmează —, oamenii mun
cii de la Autobaza I.T.A. 
și U.F.E.T. Este așteptată 
contribuția acestora, ca 
și a altor grupuri de oa
meni Bi muncii ]a reali
zarea noului complex spor
tiv al orașului Petroșani.

Valorificarea resurselor 
materiale refolosibile

(Urmare din pag. I)

tru recuperarea și recondi
ționarea armăturilor în a- 
fara programului de lucru, re, 
cit și antrenarea tineretu-
lui la aceste acțiuni au fă
cut posibilă depășirea sar
cinii de recuperare a ma
terialelor. La fontă, planul 
a fost depășit cu 2,6 tone, 
la cupru cu 3,7 tone, la 
hîrtie cu 0,8 tone. Nevoia

liniei de producție pentru export de la întreprinderea 
l oto: N. CRISTIAN

Atelier pentru reparat 
și încărcat brichete cu gaz

„In ultima vreme — 
ne scrie cititorul Mihai 
Andraș din Petroșani —, 
se folosesc tot mai mult 
brichetele cu gaz liche
fiat. Nu toți însă dispun 
de butelii de gaz. Apoi, 
brichetele se mai defec. 
tează. Puși în actste si
tuații, unii dintre fumă
torii din Petroșani dau 
fuga pînă la Vulcan, un
de există un mic atelier 
pentru repararea și um
plerea cu gaz a briche
telor. Alții, stau cu bri
chetele goale ori defecte 
în buzunar".

In relatarea aceasta 
își are izvorul sugestia 
pe care o adresăm con

acută de armături utiliza
te la lucrările miniere a 
dus la recuperarea și refo- 
losirea, prin recondiționa- 

a unui număr de 3588 
armături. Contabilul șef al 
minei, Eustațiu Lungu, ne 
relata faptul că au fost 
luate măsuri pentru recon- 
diționarea armăturilor chiar 
în subteranul minei, 
Aceeași preocupare de 
redare în. circuitul pro

ducerii cooperativei „U- 
nirea" din Petroșani și 
anume, de a urma exem
plul cooperatorilor din 
Vulcan de a organiza, și 
în Petroșani, un mic aw 
telier pentru repararea 
și umplerea cu gaz a bri
chetelor. Acest mie . ate
lier ar putea fi creat pe 
lingă sau în ca
drul unităților de 
profil existente deja, 
de mecanică «fină. Apoi, 
este necesar ca acest mie 
atelier să funcționeze mai 
bine decit confratele de 
la Vulcan, care mai în
tâmpină so-lieitanții și cu 
anunțuri ca „Nu avem 
gaz". (T.V.) 

ductiv a resurselor recicla- 
bile a manifestat colectivul 
minei Petr'ila în ce priveș
te unele piese și subansam- 
ble de utilaje tehnologice. 
Prin recondiționarea și re- 
folosirea a 397 piese și 
subansamble s-au econo
misit 670 mii lei. După 
cum ne-a asigurat secreta
rul comitetului U.T.C. al 
minei, Miu Simionescu, 
sînt preocupări șl din par
tea organizației U.T.C. Ti
nerii realizează în prezent 
o rampă de încărcare a 
fierului vechi, a cărei va
loare se ridică la 108 670 
lei.

(Urmare din pag. I)

în oamenii minei, și să
mă hotărăsc să ram în ld
mină unde vreau să mă
și calific".

TEODOR MARA : „in
data de 2 martie a.c. am
tăcut prjiriul șut la nună, 
îmi amintesc cum tovară
șul Miclea, șeful brigăzii, 
mi.a explicat cu răbdare, 
aș putea spune cu priete
nie, toate operațiile ce se 
desfășoară in abataj, ordi
nea în care se execută, 
modul cum să mă comport 
cu ortacii, iar atunci când 
am greșit, că la început 
s-a mai întâmplat, nu 
m-a bruscat, admonestat, 
ci mi s-a mai explicat în
că7 o dată pe îndelete to
tul. Acest lucru m-a am- 
biționat și am căutat să 
fac așa cum mi se cere, 
fără a fi nevoie să mi se 
explice a doua oară. Fap
tul că am ortaci bine pre
gătiți și harnici, gata orî- 
cînd să-ți vină in ajutor 
cu un sfat sau o vorbă 
bună".

NICOL AE FILIMON : 
„Lucrez din 12 decembrie 
1980 în brigada tovarășu
lui Miclea și trebuie să 
mărturisesc că această 
brigadă este o adevărată 
școală nu numai a mun
cii, dar și a prieteniei, a 
omeniei. Aici nu am în
vățat numai minerit, ci 
și modul cum să mă port 
în familie și societate. E 
adevărat, în abataj se i- 
vesc și multe greutăți, dar 
ele se înving ușor dacă ai 
ortaci buni în brigadă.

Elevii clasei I de Ia
Școala generală nr. 1 
din Petroșani își însu
șesc noi și noi cunoș
tințe.
Foto : Șt NEMECSEK

programul
Universității politice 

și de conducere
Cursurile Universității 

politice și de conducere, 
filiala Petroșani, au loc 
în ziua de luni 25 mai 
1981, ora 17, după cum 
urmează: • anii I, II, 
III — la Școala generală 
nr. 1; • grupele A și B, 
la Casa de cultură și 
Comitetul municipal de 
partid.

în perioada 1—10 iunie 
a c. au Ioc examenele de 
sfîrșit de an.

Am venit Ia mină cu gîn. 
dul să mă calific și să de
vin un bun miner".

VASILE DKUDE: „Am 
un an de cînd lucrez în 
brigadă tovarășului Mi- 
clea. In acest timp am Xh- 
vățat multe din tainele' 
mineritului. Cîștig in medie 
5200—5600 lei lunar. Tui 
ceea ce am reușit să rea
lizez pînă în prezent, fără 
să mai amintesc faptul că

INIȚIATIVELE 
MUNCITOREȘTI

m-am stabilit la Lonea, 
datorez ortacilor cu care 
lucrez și care sint buni 
mineri, dar și oameni de 
omenie".

Despre modul cum sînt 
ajutați să se integreze în 
muncă cei nou încadrați 
am aflat multe lucruri de 
la minerii cu vechime și 

/ experiență. „Ca miner, 
trebuie să vă spun că e- 
xemplul personal , a con
tribuit mult la stabiliza- 
rea în brigadă a tinerilor" 
(Dumitru Iordache, miner). 
„Climatul sănătos de mun
că este unul dintre facto
rii determinanți pentru 
stabilirea la mină a ce
lor nou încadrați". (Vic
tor Răbulea, miner șef 
de schimb). „Brigada noas
tră este ca o familie unde 
ortacii se sfătuiesc și se 
ajută reciproc". (Gheorghc 
Loghin, miner). ;

— Întotdeauna, ne măr
turisea cunoscutul briga

Termoficarea Petroșaniului
(Utmaie din pag. I)

tul rezultat din săpături
le de lingă Școala genera
lă nr. 6 din cartierul Ae
roport n-a fost evacuat 
încă, îngreunând circula
ția pietonilor între blo
curi și n autovehiculelor 
la căpătui de jos al stră
zii Independenței. A fost 
finalizată prima subtra- 
verșare a străzii Repu
blicii, dar în zonele din 
apropiere mai există li
nele porțiuni de teren ne. 
reparate după trecerea 
lucrărilor.

După tergiversări, la 
22 mai constructorii din 
cadrul Grupului de șan
tiere Petroșani al T.C.1I. 
au început montarea a- 
paratelor de contracure.it 
la punctul termic nr. 10, 
Dar se cer urgentate de
mersurile din partea be
neficiarului pentru livra
rea a 139 de vane de 25 
atmosfere, a căror lipsă 
este reclamată de cons
tructor. O problemă care 
generează de pe acum u- 
nele îngrijorări trebuie 
rezolvată în cel mai scurt 
'timp. Din cele 7 puncte 
.termice prevăzute să fie 
montate de T.C.H., sub 
aspect financiar au fost 
induse în plan doar 
3 000 000 lei, ceea ce re- 
prezin’ă doar valoarea a 
trei puncte termice... Or, 
pe lingă acestea, pen
tru valorificarea celor 100 
gigaealoriî asigurate de 
Termocentrala Paroșem 
mai trebuie contractate 
la montaj încă patru punc
te termice din Petroșani.

In cursul zilej de vi
neri, datorită lipsei de 
supraveghere a reprezen

dier Iosif Clamba, trebu
ie să fu cît mai aproape 
de ortaci, să-i cunoști bi
ne și să-i ajuți, dar să le 
și pretinzi. Aș da cîteva 
exemple : Am în brigadă 
un tînăr. Petru Mîndruț, 
care la doi ani de 
la încadrare este șef 
de schimb tot în bri
gada mea, Gheorghe 
CojOcaru, tot un ortac tî
năr, a primit apartament; 
l-am ajutat cu toții să se 
mute și să-l mobileze. Pe 
Mihai Bud l-am ajutat să 
se califice ca miner, iar 
pe băieții mai tineri care 
locuiesc la cămin îi vi
zitez acolo. Pe ortaci i-am 

■ considerat întotdeauna 
prieteni adevărați. Cu ei 
m-am consultat și mă con
sult ori de cîte ori tre
buie să luăm cite o măsu
ță mai importantă. Acest 
lucru a condus la stabili
zarea oamenilor în briga
dă. La rîndul său Ion 
Miclea III afirma: „Tre
buie să spun că în brig a- 
da mea inițiativa „Priete
nul noului încadrat în 
muncă" se aplică de cînd 
a fost lansată. Eu, practic 
pot spune că o aplic de 
cînd sînt miner. In 30 de, 
ani de minerit am stabi
lizat zeci de oameni 1? 
mina Lonea". . i

★
Avînd un larg caraetet 

de masă, inițiativele mun
citorești reprezintă un 
izvor nesecat de formare 
și participare a oamenilor 
muncii la realizarea pla
nului extracției de cărbui 
ne.

tanților rețelelor de apă, 
lucrătorii . <țe pe șantierul 
tcrmolicani au avariat o 
conductă de apă potabilă,, 
lăsînd un cartier întreg 
ore în șir fără apă, Cu; 
sprijinul unităților eco
nomice care și-au asumat 
angajamente concrete au 
fost făcute săpături pen
tru sute de metri de rețe- 

•- le intravilane de țermo- 
ficare. Din păcate, în ul
tima săptămână, moti- 
vînd că au și alte lucrări 
de efectuat, colectivele de 
muncă trimise în sprijin 
de fa I.R.LU.M.P. și I.M; 
Dîlja și-au neglijat obli
gațiile de pe șantierul 
termoficării. Acest fapt a 
împiedecat lucrării^ de 
montare a conductelor în
gropate, ,

In ciuda acestor ne
ajunsuri și dificultăți, du
pă cum s-a apreciat ieri, 
la ședința de comanda
ment, de la comitetul mu
nicipal de partid, bilșn- 
tul activității de pe șan
tierul termoficării este sa
tisfăcător. Pentru a nu 
intra însă în criză de 
timp spre sfîrșitul verii, 
se impune să fie folosi
tă din plin fiecare oră 
de lucru, fiecare zi acum 
cînd timpul favorizează 
desfășurarea lucrărilor. 
Trebuie făcut totul pen
tru intensificarea ritmu
lui de lucru, pentru rea
lizarea pas cu pas, fără 
nici un răgaz, fără între
ruperi a tuturor obieeti- 
vel or prevăzute in gra
ficul de execuție. Să nu 
uităm nici tin moment că 
termoficarea constituie 
un obiectiv de investiții 
cu caracter prioritar!

D1ALOG TEMATIC. Un 
grup numeros de tineri de 
la minele Dîlja și Livezeni 
au participat la un intere- 

;.sant dialog pe tema „Im
portanta reuniunii general 
europene de la Madrid 

..'pentru viitorul Europei". 
[ MDialogul cu tinerii pe a- 
I ’’ceasta importantă temă se 
I înscrie în ciclul de acțiuni 
I organizate de Casa de cul- 
l tură din Petroșani,

LECȚIE. In cadrul cursu
lui Universității cultural- 
stiințifice ce se ține la 
complexul cooperației meș
teșugărești, s-a dezbătut cea 
de-a 16-a lecție cu tema 
„Realizări însemnate pen
tru mineri si ceilalți oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului".

EXCURSII. Un grup de 
elevi de la Școala gene, 
rală nr. 7 Petroșani au 
lost plecați zilele trecute, 
cu autocarul, într-o excur
sie de studiu și documcn-

tare în județ pe itinerariul avut loc. vineri, un atrac- 
Hațeg — Dev,( — Brad — 
Țebea — Hunedoara — 
Petroșani. Alți 44 tineri 
de la C.C.S.M. Petroșani 

’ au fost plecați joi într-o
plăcută și instructivă ex. .

pe ruta Petroșani
— Gura 
„Muzeu- 

Bi-ad a 
excursi- 

de pu- 
jmpre-

tiv concurs de gimnastică 
artistică desfășurat cu par
ticiparea șoimilor 
de la grădinițele 
din localitate. (G.

patriei 
de copii 
Andras)

cursie
— Deva — Brad 
Barza, Vizitatea 
lui aurului" din 
constituit pentru 
oniști un moment 
ternică revelație și 
sie de neuitat.

CONCURS. I.a 
generală nr.

EXCURSIE.
grup de tineri de
Lonea au plecat cu autoca
rul într-o agreabilă excur
sie Ia stațiunea balneară 
Vața, din județul nostru.

Ieri. un 
la I.M.

motelului Gambrinus își | 
așteaptă oaspeții. După I 
cum ni s-a relatat, colecti- I 
vul format din Doina Ilie, | 
Doina Bujneag, Ecaterina 
Birta. Cristina Stefu, Ma-

Maria 
Mierlă, a adus un plus de 
prospețime acestui punct 
turistic ele mare atracție.

a desfăcut oamenilor mun
cii produse alimentare în 
valoare de 8 600 000 lei, 
mai mult cu 824 000 lei de- 
cît prevederile planului. O 
contribuție substanțială în 
asigurarea bunei serviri a ria Di aeoneseu și 
consumatorilor a adus-0 
întregul colectiv. în frunte 
cu comuniștii Ecaterina 
Moanță, Constantina Că- 
țan, Ana Cilcer și Paraș- 
chiva Lăcătuș.

I

I
I

COLECTIV HARNIC. In 
primele patru luni ale a- 

Școala nului, unitatea nr. 43 com- 
1 Lupeni a plex alimentar din Vulcan

MOTELUL GAMBRI
NUS A FOST RENOVAT.

Cele 40 camere proaspăt 
zugrăvite si mobilate

Rubrică realizată de
Teodor ARVINTE

contracure.it
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Din panteonul dac
Cunoaștem în linii ge

nerale viata materială a 
strămoșilor daci. Știm, de 
exemplu, ce unelte au fo
losit — varietatea lor es
te cu adevărat impresio
nantă, unele plante utili
zate. sau mai mult, chiar 
numele lor în limbă dacă. 
Țara expusă qcopolitie 
tendinteloi- expansioniste 
ale imperiului roman, au
tohtonii au fost nevoiți 
să-si alieze chiar și natu
ra în crearea unor mij
loace defensive. Mărturii 
în acest sens găsim și în 
apropierea noastră — for
tificația de la Peștera Bo
lii — ca să amintim doar 
o părticică a marelui 
complex fortificat cu cen
trul în Munții Orăștiei. 
Folosirea iscusită a resur
selor, piatră. pămînt, 
lemn, și judicioasa plasa
re în teren a construcți
ilor defensive arată gra
dul ridicat al gîndirii po-

| litico-militare a strămo- 
’ șilor. Desigur, abilitățile 
| lor sînt mult mai nume- 
î roase dar despre ele am 
| vorbit cu alte ocazii. 
’ Problema supusă dezbate

rii este alta: care era 
spiritualitatea lor. ce gîn- 
deau în forul lor intim? 
Cu alte cuvinte ce con
vingeri spirituale nutreau?
Din aceste întrebări se 
naște o alta: este, la ur
ma urmelor, interesantă 
dacă nu chiar importantă 
pentru noi studierea cre
dinței strămoșilor? Se 
știe că în schițare^ unui

I
. *

I
•»-

I
*

I
*

I
*

I
•»

I
*

I
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I
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I
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I
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I

profil spiritual — reli
gios, cercetătorul, cum e 
cazul de fată, se lovește 
de piedici serioase cum 
ar fi puținătatea si echi
vocul știrilor literare, ne- 
concludența unor vestigii 
arheologice si poate, mai 
degrabă, ambiguitatea in
terpretărilor acestora. As-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

pă-

* t /""f tr

BENDIS (I) |

I
’ Â. ■'

I
I
•W .

I
w -

I
I

tăzi, posedăm, din 
cate, doar fragmente din 
mozaicul portretului 
altădată, astfel că încer
carea de a-1 recompune 
este eu adevărat dificilă. 
In privința nevoii de a 
studia credințele celor 
vechi răspunsul nu poate 
fi decît, da. Nu numai 
nevoia, general umană, 
de a sti, ci încă ceva în
deamnă să ne aplecăm 
urechea Ia glasurile tărî- 
nei; este ceva de ordin 
afectiv căci noi din trun
chiul lor ne tragem! Pe 
baza elementelor aflate 
la îndemînă s-a scris 
mult și cu interpretări di
verse în legătură cu Zal- 
moxis și Gebeleizis, prin
cipalele zeități dace. Chiar 
și ziarul nostru a consa
crat generoase spatii a- 
cestei probleme de cultu. 
ră. Mai puțin cunoscută, a 
rămas însă o altă zeitate 
dacă știută sub numele 
de Bendis. Tangențial,

de

pentru o mai bună înte- » 
legere a problemei 
discuție amintim că 
nivel de decizie antiroma. 
nă, clerul dac a avut 
rolul său important în 
catalizarea marilor împo
triviri dacice. Ne spriji
nim afirmația pe bine 
știutul zel roman de a se. 
război cu marile sanctu
are dace și încă ceva — 
lipsa interpretării roma
ne a divinităților abia 
amintite. Cu alte cuvinte 
zeii daci nu au îmbrăcat 
haine romane, aceasta 
fiind încă o dovadă a 
rezistenței dace! Chipul 
si atributele zeității Ben
dis ne sînt cunoscute mai 
ales din mărturii privi
toare la cultul acesteia în 
regiunile transdanubiene. 
Ea era considerată ca o 
zeitate a naturii și nu
mele său însemna fru-, 
moașa, luminoasa, cea al
bă. Cercetătorul M. Băr- 
bulescu, autor al unui im
portant studiu dedicat 
cultului acestei zeități, ne 
spune că Bendis era 
divinitate a 
fecundității, 
prin urmare protectoare 
a familiei iar 1„ ______
fluviului, ca un atribut 
derivat dintr-o zeitate a 
naturii proteja și vînă- 
toarea. Autorul antic Dio- 
dor o socotește înrudită, 
prin sfera cuprinderii, cu 
Zalmoxis, zeitatea prima
ră a dacilor.

(Va urma) 
Viorel MORARU
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Sfaturi practice
Boabele de cafea își păstrează aroma dacă 

prăjesc numai pînă capătă culoarea brun-deschi: 
poi, peste ele, se presară zahăr pudră (20 g. la 1 kg.
cafea boabe) și se pun din nou la foc. Zahărul, to_ 
pindu-se, acoperă fiecare bob de cafea cu un strat 
subțire, care împiedică pierderea aromei cafelei na
turale.

★
Rîneczeala untului dispare, ca gust, dacă îl fră. 

mîntăm bine în lapte dulce și apoi îl spălăm în apă 
rece și curată. "

★
Esența din coaja do lămiie poate 

de gospodine. Se ia coaja de la două 
troduce în 250 fe. alcool. După 14 zile se filtrează 
prin tifon și se pune într-o sticlă astupată folosindu-se 
la nevoie.

fi preparată și 
lămîi și se in-

...La un spital din 
Philadelphia s-a reali, 
zat de curind una din 
operațiile care se 
extrem de rar ? 
s-a reușit să se 
ze unui copil de 
feminin, care nu 
plinit nici măcar două 
săptămîni, corneea lua. 
tă de la o fată de nouă 
ani. Operația s.a desfă
șurat cu ajutorul unor 
puternice microscoape, 
iar pentru sutură s-au 
folosit fire de grosimea 
firului de păianjen.

...anul 1900 este men
ționat de specialiști ca 
un an deosebit în ma-

fac 
Astfel 
grefe- 

sex 
a «m-

★
Bronzul poleit de pe obiecte își recapătă strălu. 

cirea inițială dacă 
tr.o soluție (puțină 
Apoi se șterg bine

le frecăm cu o periuță muiată în- 
apă și 5—10 picături de amoniac), 
cu o bucată de flanelă uscată.

★
vase se va păstra mai bine, dacă

Știați că.•••

Emailul de pe
înainte de prima întrebuințare se introduc într-un a- 
mestec de apă eu sare și oțet și se pun 1.. fiert citea 
o oră. '

★
Insectele care fac carii la mobilă pot fi distruse 

prin ungerea mobilei cu pensula, cu o soluție speci
ală, pregătită după această rețetă : 15 gr. apă, 10 gr. 
esență de terebentină și 10 gr. acid fenic. Ungerea 
mobilei se va face numai în locurile „Iacale de carii.

★
• Luciul linoleumului se reîmprospătează șțergîn- 
du-1 din cînd în cînd cu un amestec de apă și lapte 
— în părți egale. Linoleumul se poate cerui și lus
trui, ca si parchetul.

Alese și experimentate de 
Mariana POPA

Cititorii fotografiază

Cronică nerimată

Rebus S Rebus

Inițial 
conceput 
birou.

Valeriu BUTULESCU

I

m-a

de
IJe

Foileton SUPERDEZVOLTAȚII...
— Am, ceva!... am bii- 

guit eu.
— Fugi și-ți ia. omule! 

m-a in- 
povară

Rezonanțe mioritice.
Foto : prof, l'uliip Attilrt — Vulcan.

plin
conserve.

întrecerea locomotivelor veterane
Orășelul Rainhill, din apropiere de Liverpool, 

a devenit locul de desfășurare a unui „festival' sili 
generis : înbrecerea locomotivelor veterane. In pre
zența a 50 000 persoane, care au luat loc in tri
bunele amenajate special, pe șinele unei vechi căi 
ferate s-au întrecut celebrele locomotive „Sans Pa- 
reil“, „Novelty" și „Rokett". în cadrul . „cursei" or
ganizate dg „British Railwais Board", locomotivele 
veterane s-au comportat ca niște „catirj încăpățî- 
nați“. De pildă, „Novelty" stropea spectatorii cu 
apă, iar roțile de lemn ale lui „Rokett" ieșeau 
mereu, de pe șine,

Se amintește că o cursă similară s-a desfășu
rat la Rainhill în afiul 1829.

Există o critică a criti
cii, criticată și ea din 
vreme-n vreme.

★
Cum pot ei să susțină 

că Universul c Infinit, se 
întreabă puricele ajuns la 
marginea păturii. ■ •

★
Cind un ciur ajunge 

președinte de juriu. fiți
'fmmrtumHmmmmHmmmfwwmmumuimMfwum

ORIZONTAL: 1) De...
vinerea ! — Scrie-le , de 
două ori I 2) Făcut bine; 
3) A se prinde; 4) Cuore 1 
— Definiție ; 5) Bun la.. 
mița 1 — A privi... chio- 
rîș ; 6) Trecut... ; 7) Meșe ; 
8) Cline (pi.) — Maria !

VERTICAL : 1) Le știe 
Pe toate (mase.); 2) A o 
lua razna — Răsărit dc 
soare! 3) Refren popular — 
Experimentat ; 1) Cu elan 
la... întoarcere ! — Lagu
nă în vestul Argentinei ; 
5) Preocupat (pl.); 6) Bu
ne; 7) E ca... varul (pl.); 
8) Cult — A face sem
ne pe... față.

siguri că vor fi premiate 
numai tărîtele.

★ 
baschetul 
ca un sport

★
unii - verighetaPentru

un simplu zero de aur.

terie de natalitate ? In 
acest an, in lume s-au 
semnalat doua cazuri 
de nașteri eu cîte nouă 
copii, 5 cazuri cu cîte 
8 copii și 19 cazuri 
șapte copii și 23 cu 
cite șase copii.

... locurile sandalelor 
au fost inventate de 
perși ? Acestora le-a 
venit ideea să pună o 
ridicătură înaltă de 5 
cm în partea dindărăt 
a sandalelor, spre a e- 
vita contactul tălpii cu 
nisipul arzător.

...mănușa a fost întâia 
oară întrebuințată în 
vechea Grecie unde se 
obișnuia să șe mănînce 
eu mîna ? Spre a nu 
se murdări de mîncare, 
unii oameni practici ai 
vremii acopereau cu o 
invelitoare degetele.

... o albină simte mi
rosul unui măr de la o 
distanță de 3 km ? Ea 
are nu mai puțin de 
5000 de nări ajutătoare.

...cuțitul a fost folo
sit cu cîteva mii de ani 
înaintea furculiței ? A- 
ceasta din urmă a fost 
întrebuințată in mod 
curent abia cu 300 de 
ani în urmă.

...culoarea laptelui nu 
este datorată calciului 
pe care îl conține ? 
ceasta se datorește 
zenței globulelor 
grăsime pe care le 
flectă lumina în alb.

...Alexandru Mace. 
don a murit la vîrsta 
de 33 de ani la Babi- 
lon ? El a fost bolnav 
de o maladie febrilă, 
oamenii de știință mai 
discută și astăzi dacă 

a fost malarie sau pneu
monie.

Culese de
ing. Hie BREBEN

A-

re_

ORIZONTAL: 1) Aflată 
la... indicator; 2) Muștru
luit la... concret; 3) Schim
bătoare ca... vremea — 
Fugă; 4) Timpuri străvechi
— Leit ; 5) Clevetitoare
— Teșite ! ; 6) Bani (od.) ; 
7) Aer de... vîrf; 8} Apa 
fraților Pctreuș ; — Pă
călite.

VERTICAL : 1) Chib-
zuiri; 2) Abateri — De la 
caz la caz ! 3) Merge la.. 
pas (tem.); 4) Aplecări de... 
mijloc ! — Caelum (a-
brev.) ; 5) Radu Horia — 
Ucenic avansat ; 6) A pri- 
menj — Vechea Irlandă; 
7) Insulă în toponimia 
chineză — Slab; 8) Fixe.

Ionel BURDEA

Ca să faci un inventar 
la el acasă iți trebuie eî- 
teva săptămîni. Un ase
menea superdezvoltat are 
do toate. De la cel mai 
mic șurub pînă la maca
ra. Da. da. ati citit bine: 
Macara! Omul a avut o- 
cazia și a făcut rost si de 
o macara. A cărat-o pie
să cu piesă. Un an de zi
le a durat treaba. La ce-i 
trebuie? Pi.că știe omul!? 
Să fie acolo, acasă. Nu se 
Știe cind ai nevoie I

L-am văzut zilele tre
cute pe stradă extrem de 
agitat. Cu o plasă în mi
nă. cu o sacoșă în alta, cu 
rucsacul aqătat pe spate 
și un alt pachet subsuoa
ră. Transpirat de alergă, 
tură, cocoșat de greuta
te. foarte precipitat.

— Încotro, vecine? 
l-am întrebat.

— Ai unt acasă ? 
alertat el speriat.

Ce mai aștepți... 
demnat de sub 
superdezvoltatul.

Are frigiderul 
salam si
toate felurile. Spunea că 
se pregătește pentru con
cediul la mare... 
pentru „Revelion" 
proverbul cu fă-ti 
sanie... cam așa 
înțeles... Cît e ziua 
mare, el aleargă. Prig 
ță. prin magazine, 
la curent cu tot ce 
„bagă”. Nici la 
n-are astîmpăr. 
ziua-i cu ochii la geam.

— Mai vezi-ți de trea
bă, omule! i-a sous șeful. 
Ai rămas cu lucrările în 
urmă...

Superdezvoltatul l-a 
privit cbiorîș, după care 
i-a plesnit argumentul. 
Puternic. Ca o săgeată:

chiar
... căci 

vara
trebuie 

de 
pia- 
Este

se 
serviciu

Toată vinător.

- Am trei copii, tova
rășe șei, greutăți... pro
bleme.... .

O zbughește pe usă 'a- 
fară cînd ți-e lumea mai 
draqă. „Au venit banane”, 
strigă în gura mare, co- 
borind in disperare scă
rile, să nu se termine 
produsele pînă ce apare 
el. Colegii de birou îi de
testă apucăturile. Dar lui 
nu-i pasă. își vede în con
tinuare de treburile lui.

Intr-una din zile, cine
va a adus un cîine de vî- 
nătoare. A spus că-1 vin
de. El s-a dovedit ime
diat interesat, deși

„Cit costă, 
cît aleargă?”

nu-i 
cit 

mănincă cît aleargă?” a 
întrebat el, văzînd o ase
menea mîndrețe de ciine. 
Colegii au început să zim- 
bească. dar el le-a aruncat 
tifla: „Ce vreți, am să-mi 
iau și pușcă !“

El este un om care «în- 
dește în perspectivă. Și-a

rezervă 
mașină, 
ocazie, 

tot de

luat și o roată de 
cu toate că n-are 
De la cineva de 
care și el o avea
ocazie... Pentru ce ? Ca să 
fie 1 Nu se știe cînd va 
face rost de mașină. De 
pildă, problema cu maca-- 
raua tot in 
este gîndită. 
construiască 
cu zeci de 
să se simtă în largul său. 
nu Ia două camere...

Ca el mai sînt și alti 
superdezvoltați. Acestor 
oameni nu le lipsește ni
mic în afară de... minte. 
Acesta este singurul ar
ticol pe care nu-l oot 
cumpăra. Ba. nu! El a 
auzit că s-ar vinde unde
va și asta. într-o tară 
depărtată. De atunci 
te în continuu pe la 
pentru a primi un răs
puns, Dacă ar fi după el 
s-ar duce și acolo.

Val. URICĂNEANU
. . ................... . .......

perspectivă 
Visează să-și 
un cartier, 
apartamente.

în- 
ba- 
usi

V
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Vizifa oficială de prietenie,
în (ara noastră, a președintelui

Republicii Ghana
Oaspeți ai Institutului de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică 

pentru mecanizarea agriculturii
(Urmare din pag. I)

rii, precum și prospectarea 
posibilităților de colabora
re bilaterală în acest sec
tor de o deosebită însem
nătate pentru . economia 
qhaneză.'

Cei doi șefi de stat au 
fost invitați să viziteze ex
poziția organizată în incin
ta institutului, în cadrul că
reia au fost prezentate o 
serie de utilaje si tractoa-

re create, în exclusivitate, 
de industria românească 
constructoare, de mașini.

Președintele ghanez a 
cercetat cu deosebită aten
ție exponatele, s-a interesat 
de' performantele lor teh
nice, felicitîndu-i pe i 
iectanți și constructori 
urîndu-le noi succese 
activitatea lor.

Ca de fiecare dată cînd 
se află în mijlocul colecti
velor de oameni ai muncii, 
tovarășul Nicolae

pro-
l și

în

Vizitarea unor unități
din județele Prahova

deCeaușescu s-a interesat 
stadiul de realizare a dife
ritelor mașini, instalații 
și utilaje prevăzute în 
programele de mecanizare 
a agriculturii.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hilla Limann au 
fost salutați cu 5 aceeași 
căldură de lucrătorii insti
tutului, de oamenii muncii 
aflați aici, care au aplau
dat îndelung pe cei 
șefi de stat.

economice
și Brașov

doi

EaMi <

Conferința de presă după, 
îndeplinirea misiunii cosmice 

româno-sovietice
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— După înfăptuirea cu 
succes a zborului cosmic și 
îndeplinirea misiunii în- 

la bordul com- 
orbital expe- 
„Sallut.6" — 
și realizarea 

n ă a progra-

credințate 
plexului 
rimental 
„Soiuz" 
d e p 1 i
mului științific de cerce
tare a spațiului cosmic, 
echipajul comun româno, 
sovietic, format din Dumi
tru Prunariu, cosmonaut- 
cercetător, cetățean al Re
publicii Socialiste Româ
nia, șl pilotul cosmo
naut Leonid Popov, ce
tățean al Uniunii Sovie
tice, a participat, sîm.

bătă, la o, conferință de 
presă, la Baikonur. Cei 
doi cosmonauți au răspuns 
întrebărilor reprezentanți
lor presei române și so
vietice, ai radioului și te
leviziunii.

Conducătorul grupului 
de cosmonauți aî Uniunii 
Sovietice, generalul 
ior Aleksei Leonov, 
a condus ,.conferința
presă, a informat pe zi
ariști că, potrivit rezulta
telor examenelor medica
le la care au fost supuși, 
cei doi cosmonauți — Du
mitru Prunariu și Leonid 
Popov — se simt foarte 
bine.

ma- 
care 

de

j
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FILME
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PETROȘANI : 7 No. 
iembrie :
Republica : 
mei indienii ; 
Fata morgana.

PETRILA :
Ioanide, I—II.

LONEA: 
mercenarilor.

VULCAN — Luceafă
rul : Toate fetele me
le ; Muncitoresc : Cas
ta divină.

LUPENI — Cultural: 
Nervi de oțel ; Mun. 
citoresc: Am fost 
sprezece.

URICANI : Love
ry

Scurt popas;
Prietenii

Unirea:

pe ring.

Bietul

Capcana

șai'

sțo-

i

3

5

5
5 
B 
S

Președintele Republicii 
Ghana. dr. Hilla Limann. 
împreună cu celelalte per
soane oficiale ghaneze, a 
plecat, sîmbătă la amiază, 
într-o vizită în județele 
Prahova și Brașov.

Primul obiectiv vizitat 
a fost cunoscuta întreprin
dere ploieșteană ,1 Mai“, 
producătoare de utilaj pe
trolier și instalații necesa
re industriilor minieră.

a 
de

metalurgică și chimică.
In încheierea vizitei, pre

ședintele Hilla Limann 
consemnat în cartea
onoare a întreprinderii a- 
precierile sale deosebite la 
adresa realizărilor acestei 
unități si a transmis feli
citări călduroase colectivu
lui de muncitori, tehni- 
cieri și ingineri pentru 
rezultatele dobîndite, le-a 
urat noi succese în activi
tatea viitoare.

Primirea șefilor misiunilor
In cursul zilei de sîm- 

bătă, președintele Repu
blicii Ghana, dr. Hilla 
Limann, a primit, la Pa-

latul Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice șî 
reprezentanții unor orga
nizații internaționale a-

.,i

care 
ne

Pre-

de

După vizitarea uzinei 
Mai“, președintele ghanez 
și persoanele oficiale 
îl însoțesc au plecat 
Valea Prahovei, spre 
deal.

La sosire, un salut
bun venit pe meleagurile 
brașovene a fost adresat 
președintelui Republicii 
Ghana de președintele Con
siliului popular al iijdețu- 
lui Brașov.

diplomatice
creditați în țara noastră, 

care s-a întreținut în- 
atmosferă cordială.

cu
tr-o

Depunerea unei coroane de flori
în cursul dimineții de 

sîmbătă, președintele Re
publicii Ghana, dr. Hilla

Limann, a depus o co
roană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen-

tru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socia
lism. .

■

Cuvîntui de salut al reprezentantului P.C.R 
la Congresul Național al P.R.I.

ROMĂ 23 (Agerpres).
Luind cuvîntui în fața ce
lui de-al 34-lea Congres 
Național al Paridului Re
publican Italian, 
zentantul Partidului 
mun ist Român, 
Marin Rădoi, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis din 
partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un sa
lut cordial și cele mai bune 
urări participanților la 
Congres, conducerii P.R.I.. 
tuturor membrilor săi.

Subliniind cursul ascen
dent al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.R.I., determi
nat de întîlnirile și convor
birile rodnice ce au avut 
loc între conducătorii ce
lor două partide, vorbito
rul a exprimat convingerea 
că dezvoltarea în continua
re a legăturilor dintre 
partidele noastre, pe baza 
principiilor egalității, sti
mei și respectului reciproc, 
constituie un factor im
portant în extinderea si a- 
dîncirea tradiționalelor re- 

' lății prietenești dintre

34-lea Congres

repre-
Co- 

tovarășul

România șî Italia. dintre 
popoarele noastre.

Partidul nostru — a re
levat vorbitorul — acțio
nează consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu toate partide
le comuniste și muncito
rești, partidele socialiste, 
social-dețnocrate, cu miș
cările de eliberare națio
nală, cu partidele și orga
nizațiile democratice pro
gresiste de pretutindeni, 
pentru oprirea agravării 
situației internaționale, 
pentru democratizarea re
lațiilor dintre state, pentru 
asigurarea dezvoltării libe
re și independente a fiecă
rei națiuni pe calea pro
gresului și civilizației, pen
tru triumful cauzei păcii 
și colaborării între popoare.

Președintele prezidiului 
Congresului, senatorul Ci- 
farelli. a exprimat din par
tea conducerii P.R.I., a 
Congresului, călduroase 
mulțumiri secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al P.C.R., pentru sa
lutul și urările adresate 
P.R.I.

»
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TV
24 mai 1981

8,30 Tot înainte !
9,15 Film serial pen

tru copii. Peripe. 
ții de vacanță. 
Episodul 2.

9,40 Omul și sănăta
tea (reluare). 
Viața satului. 
Bucuriile 
Melosul 
românesc 
ația lui 
Enescu (I).
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Ritmuri argenti
nian e.
Șah. 
Telesport. 
Ecranizări 
opere literare ro
mânești. Ciulinii 
Bărăganului — du
pă Panait Istrati. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Cîntarea României. 
De pe marea sce
nă a țării, pe mi
cul ecran. Județul 
Sibiu.
Film ' artistic. „Cei 
patru mușchetari". 
Coproducție An
glia — S.U.A. — 
Franța.
Telejurnal. Spfcrt.

10,00
11,45

12,30
13,00
13,05
15,25

18,50
19,00
1’9,25

21,00

22,30

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT;

Fotbal, divizia A, F.C. Brașov — Jiul 1—0 (1—0)
A

/a deplasare, „brașoavele“

muzicii, 
popular 
în cre- 
George

după

25 mai 1981

jurul orei 10,30

i

5
3
3
5

5

5

1
1
3
I
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Un meci în deplasare, 
pentru echipa din Vale, În
seamnă, 
ediție a 
prezență 
nantă. am 
dată și n-am fost 
ziși de antrenorii Libardi 
și Tonea, dar mai ales de 
acei care ar fi fost in 
măsură șă răstoarne pro- 
nosticiirilf-, fotbaliștii .de 
la Jiul. Partida de la Bra
șov nu face excepție, de 
fapt, ieri după-amiază s-a 
consemnat cel mai anonîm 
(dacă există 
pentru acest 
„derby" al 
XXVlII-a, cu 
„celebrul" Bențea a dictat 
nonșalant epilogul parti
dei. Astfel, în min. 5, 
înaintașul de la poalele 
Tîmpei a avut de executat 
o lovitură liberă, execuția 
lui a demonstrat multe e- 
xerciții la antrenamente 
(nu peste tot se practică 
miuța), dar, între picio
rul Iui și reacția Iui Ca- 
yai s-a aflat ca șî altă 
dată, un zid defectuos al
cătuit din apărători, care 
cad în reverie exact cînd 
trebuie să anticipe fazele

măcar în această 
campionatului, o 

formală și je- 
spus-o nu o 

contra.

superlativ 
adjectiv) 

etapei a 
care prilej

fierbinți din careul ulti
mului lor apărător. Că așa 
este, a
9, cînd faza s-a „i 
iat", dar de această 
balonul a întilnit 
din stîlpii porții 
Cavai.

Pornită ca victimă 
gură.

dovedit-o minutul
,reple- 
i dată 

unul 
Iui

si-
cu handicapul tere

nului advers materializat 
în norocosul gol al lui 
Bențea, echipa din Vale a 
mai pierdut mijlocașul de 
travaliu, Varga un ghinio
nist fără pereche în pri
ma divizie, și pentru că 
se complică atunci cînd 
trebuie să scape de ba. 
Ion. în acest fel, partida 
cu F.C. Brașov a intrat 
în „tiparul" obișnuit, cra- 
ioveanul Venus Ciocîlteu 
n.a avut probleme cu 
melodia pe care trebuia 
să-și acorde fluierul de 
„cavaler". De cîteva ori. 
Bucur, Marinescu, Nagy 
și chiar Manciu au avut 
ocazia să scoată confrunta
rea din anonimat, de cea
laltă parte, Stoiehițâ, un 
fotbalist binevoitor și ta
lentat, altădată mai ambi. 
țios n-a fost ajutat de 
coechipieri, dar nici măcar

se tin lanț...
n-a încercat să-și etaleze 
personalitatea, decît ca 
„săritor de coardă.;."

Și astfel partida putea 
dura ia nesfirșrt, gazdele 
își împliniseră pretențiile, 
reprezentanții minerilor 
încearcă să acrediteze i- 
deea că... au apărat sco
rul minim. Din fericire 
pentru _ visători. în alte 
gazoane, alți fotbaliști ne 
conving că fotbalul este 
totuși un joc al surprize
lor, în acest sens, Nedelcu 
îndrăznește și cîștigă un 
punct la. Baia Mare, Cîm- 
peanu II, pe al cărui ar
bore genealogic e înscris 
blazonul de înaintaș, îi 
repetă isprava. Ori, cînd 
vorbește despre Jiul, evo- 
luînd în deplasare, craini
cul radioului pomenește 
foarte des de Cavai, Rusu, 
Vasiliu și Stoica, întâm
plarea balonului rătăcit în 
careul advers îi aduce a- 
minte și de înaintașii 
noștri... Altfel spus, po
veștile fotbaliștilor noș. 
tri despre... apărarea 
șanselor în deplasare su
nă a . brașoave.

_ •••

Ion VULPE
«

REZULTATE
F.C. Olt —

Bacău 3—0 ;
— Chimia
3—1 ;
— A.S.A.
3—0 ; F.C.M. 
„U“ Cluj-Napoca

TEHNICE:
Sport Club
F.C. Argeș
Rm. Vîlcea

Sportul studențesc 
Tg. Mureș 

Galati — 
1—1

s A-

F.C. Baia Bare — „Poli" 
Timișoara 1—1; F.C.M. 
Brașov — Jiul 1—0 ;

Iași — Dinamo 
Steaua — Corvi

1.
2.
3.
4. F.C.M. Brașov
5. „U“ Cluj-Napoca
6. ’„Poli" Timișoara
7. Steaua
8. S.C. Bacău
9. Sportul studențesc

10. Corvinul
11. Chimia Rm. Vîlcea
12. „Poli" Iași

,13. Jiul
14. F.C. Olt
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Progresul-Vulcan
17. F.C. Baia Mare
18. F.C.M. Galați

ETAPA VIITOARE :
(miercuri, 27 mai; :

Dinamo — F.C. Argeș 
F.C. Olt — Sportul ștu 
den țese; S.C. Bacău — 
F.C. Baia Mare; F.C.M.
Brașov •— Steaua; Chi- Hunedoara 
mia Rm. Vîlcea — F.C.M. iova.

„U“ Craiova 
Dinamo
F.C. Argeș

nul Hunedoara 3—1 ;
„U“ Craiova — Progresul

; 1—o. <

M E N TUL

28 18 3 7 51—21 39
28 15 5 7 45—26 35
28 15 3 10 43—30 33
28 14 3 11 31—29 31
28 13 4 11 39—41 30
28 13 ■4 11 29—32 30
28 17 7 10 43—37 29
28 12 5 11 37—36 29
28 13 2 13 38—32 28
28 12 3 13 47—38 27
28 12 3 13 39—48 27
28 10 6 12 37—37 26
28 12 2 14 34—34 26
28 10 6 12 32—37 26
28 11 4 13 40—50 26
28 10 5 13 34—47 25
28 8 5 15 27—44 21
28 6 4 18 30—57 16

Galați ; Jiul — „U“ Cluj-
Napoca ; A.S.A. Tg. Mu
reș — „Poli" Iași; Pro- 
gresul-Vulcan — „POIi“ 

M Timișoara ; Corvinul —■ 
,U“ Cra.

I
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1
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«
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In
— Transmisiune direc
tă de la Palatul Con
siliului de Stat : so
lemnitatea semnării 
documentelor oficiale 
româno-ghaneze.

în jurul orei 11,30 — 
Transmisiune directă 
de la Aeroportul Oto- 
peni : ceremonia ple
cării președintelui Re. 
publicii Ghana, dr. 
Hilla Limann, care. Ia 
invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii
Socialiste România, a 
făcut o vizită oficială 
de prietenie în țara 
noastră.
15,30 Emisiune în lim

ba maghiară.
Imagini din Ior
dania — film do
cumentar.
1001 de seri.

18,20

18.50
19,00 Telejurnal.
19,25 Sub semnul pri

eteniei frățești. 
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în Republica So
cialistă Cehoslova
că.

20,15 Mîndre flamuri —■ 
program de cînte- 
ce și versuri.

20,30 Roman foileton : 
„Kari Mar* — a. 
nij tinereții" — 
episodul 2.
Orizont tefinico- 
științifie.
Telejurnal.

21,35

5

3
5

5
5
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