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Mecanizare El Productivitate >. Rentabilitate

LA I.M. LUPENI

Luni, 25 mai. s-a încheiat . _ , ..
vizita oficială de prietenie Ceaușeșcu și Hilla Limann
întreprinsă în țara noastră. au sosit împreună la
la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
Ceaușeșcu, de dr. 
Limann. președintele 
publicii Ghana.

Ceremonia plecării 
lui statului ghanez a 
loc pe aeroportul Otopeni. 
unde erau arborate drape
lele de stat ale României' 
și Ghanei. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portrete
le președinților NicOlae 
Ceaușeșcu și Hilla Limann.

Nicolae
Hilla

Re-

$efu_
avut

ae-
roport.

O gardă militară ă pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României si Ghanei. In 
semn de salut au fost trase 
21 de salve de artilerie.

Cei doi președinți au 
salutat Drapelul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, după care au trecut în 
revistă oarda de onoare.

înaltul oaspete si-a luat, 
apoi, rămas bun de la per

unor misiuni 
acreditați la

bucuresteni a-

soanele oficiale române a- 
flate la aeroport.

Oaspetele a fost salutat 
de șefi ai 
diplomatice 
București.

Numeroși
flați pe aeroport, precum 
și tineri qhanezi care stu
diază în România au ova
ționat îndelung pe cei doi 
șefi de stat, aclamînd pen
tru prietenia româno-gha. 
neză.

La scara avionului un 
grup de pionieri au oferit

(C&ntinuare în pag. a 4-a)

Perseverența și competența 
în adaptarea la condițiile concrete 

a complexelor mecanizate 
confirmate prin

românești,

Semnarea Declarației comune

ÎNALTA PRODUCTIVITATE A MUNCII
In domeniul mecaniză

rii complexe a operati- 
ilor din abataje, rezulta- ' 
tele integrării cercetării 
și fabricației din Valea 
Jiului cu producția mi
nieră confirmă un fapt 
remarcabil : în ultimii

. 2—3 ani — un timp ex
trem de scurt compara
tiv cu evoluția acelorași 
tehnologii în alte țări — 
s-a înregistrat un salt 
calitativ considerabil. In 
acest cadru, mina Lupeni 
a jucat un rol de mină 
pilot pentru multe din 
creațiile indigene valorifi
cate în practică. Recent, 
aici a fost introdus în 
subteran un nou complex 
mecanizat de susținere de 
tip SMA-2, avînd caracte
ristici îmbunătățite, fa
bricat la I.U.M. Petroșani 
și conceput de cercetăto
rii din Valea Jiului. Des
pre parametrii construc
tivi și productivi ai aces
tui complex mecanizat am 
cules opinii de la oamenii 
cei mai în măsură să a-

de

corde aprecieri, de la cei 
care stăpînesc și exploa
tează modernul utilaj in
trat în dotarea sectorului 
III al I.M. Lupeni.

Mihai BLAGA, șef
brigadă: „Secțiile noului 
complex se . manevrează 
cu multă ușurință, adap- 
tîndu-se ușor la condițiile 
concrete ale zăcămîntului 
— stratul 3 din zona sec
torului nostru. Rezisten
ta utilajului este, de ase
menea. sporită fată de 
complexul fără îmbunătă
țiri de același tip. care 
a fost experimentat si 
funcționează în continua
re în sectorul nostru. în 
abatajul brigăzii conduse 
de Matyus Laszlo. De ace
ea și rezultatele 
de 
în 
în , . 
troducerea complexului, 
deși, trebuie precizat, că 
doar o mică parte din cei 
opt muncitori pe fiecare 
schimb au lucrat pînă a- 
cum cu complexe mecani-

medii, 
peste 11 tone pe post 
abataj, au fost atinse 
prima lună de Ia in-

Sesiune de comunicări și referate cu tema-

„Pregătirea tinerelor cadre 
pentru industria minieră4*

Sîmbătă și duminică, la Petroșani a avut 10c ta 
sesiune de comunicări și referate cu tema : „Pregă
tirea tinerelor cadre pentru industria minieră". Se
siunea a fost organizată în cadrul Lunii acțiunilor 
politico-ideologice și cultural.educative de Com
binatul minier Valea Jiului, împreună cu unitățile de 
învățămînt din subordine, respectiv grupurile școlare 
miniere Petroșani, Lupeni și Liceul industrial Vulcan.

La acțiune au participat cadre didactice de la cele 
trei unități de învățămînt, cadre de specialitate din 
întreprinderile miniere, C.M.V.J. și Filiala Petroșani 
a Centrului de perfecționare a personalului din ca
drul M.M.P.G.

Sesiunea a scos în evidență importanța acțiunii 
de pregătire a tinerelor cadre pentru unitățile mini
ere din Valea Jiului, exigențele de ordin calitativ care 
stau, atît în fața întreprinderilor, cît și a școlilor 
pentru îmbunătățirea continuă a procesului instruc- 
tiv-educativ pentru ă forma industriei carbonifere 
cadre cu un larg orizont lehnico-profeslonal și de 
cultură generală, capabile să stăpînească tehnica 
modernă din dotarea minelor. Totodată acțiunea a 
prilejuit un valoros schimb de experiență ‘ între 
drele didactice din cele 3 unități școlare.

în cursul celor două zile de desfășurare, în ca
drul sesiunii s-au prezentat 20 de comunicări și 
ferate cu o .înalță ținută științifică, punînd în evi
dență preocupările multilaterale ale cadrelor didacti
ce, atît pentru perfecționarea procesului instructiv^ 
educativ, cît și pentru soluționarea unor probleme 
din producție — pe -linia integrării învățămîntului 
cu practica.

In a doua zi a simpozionului, participanții au vi
zitat atelierele, laboratoarele șj cabinetele Grupului 

■ școlar minier Petroșani, după care au avut loc dez
bateri în cinci secțiuni.

ca

re.

functiojA
zate, în sector 
nînd alte două abataje 
dotate cu complexe11.

Anton DUBAN, ingi
ner electromecanic: „Ca 
orice utilai nou. prototi
pul SMA-2 introdus în 
sector în urmă cu un an 
a fost supus unor minu
țioase observații de către 
cei ce-1 exploatează, a- 
lâturi de cercetătorii care 
le-au conceput și echipa 
service a I.U.M.P. Din a. 
ceastă strînsă conlucrare 
la fața locului s-au extras 
concluzii importante pri
vind posibilitățile de ra
ționalizare constructivă 
necesare adaptării efi
ciente a utilajului la con
dițiile concrete de zăcă- 
mînt. Aceste raționalizări 
au fost efectuate initial 
în atelierele proprii ale 
minei, iar în final au fost 
preluate, în totalitate, de 
executant — I.U.M.P,.— 
și se regăsesc. în caracte-

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag, a 2-a)^
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SPORT

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu. și 

președintele Republicii Gha
na, dr. Ililla Limann. au 
semnat, luni. 25 mai, în 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Declarația 
comună privind întărirea 
prieteniei si dezvoltarea în 
continuare a colaborării 
dintre Republica . Socialis

tă România și Republica 
Ghana și Acordul general 
de cooperare economică și 
tehnică pe termen lung în
tre Republica Socialistă 
România și Republica Gha
na.

După semnare, cei , doi 
șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu căldură.

In prezenta celor doi 
președinți, a fost semna
tă, de către miniștrii de re-

sort înțelegerea cu privire 
la cooperarea între cele 
două țări în domeniul agri
culturii.

La ceremonie au parti
cipat tovarășul Ilie Verdet. 
alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte, de ase
menea. persoanele oficiale 
care l-au însoțit Pe șeful 
statului ghanez.

Brigada condusă de Constantin Necula de la sec. 
torul V al minei Petrila se numără în rîndul forma
țiilor de lucru care își realizează și depășesc ritmic 
sarcinile de plan lunare. Depășirile medii înregis
trate de componenții brigăzii se ridică lună de lună 
Ia peste 50 mc. In imagine brigadierul Constantin 
Necula si ortacul său Gheorghe Kiss după ieșirea din 

Foto: St. NEMECSEK
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Avem pretenția jus. 

tificată să ne desfășu
răm viața în limitele 
unor relații 
solicitudinea 
combustibilul 
care asigură 
senin, atît celui care a- 
peleaza la serviciile pu
blice, cît și celui care 
are datoria de... servi
ciu de a Ie efectua. Din 
cînd în cînd. răbufnesc
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Activitatea artiștilor amatori este 
integrată în viața social^economică 

în această perioadă a 
manifestărilor din Luna 
acțiunilor politico-ideo
logice, cultural.educative 
și sportive în Valea 
Jiului „Laudă omului 
muncij și creației sale", 
la Casa de cultură din 
Petroșani a avut loc, du
minică, etapa interjude
țeană a Festivalului na
țional al muncii și cre
ației „Cîntarea Româ
niei". Intr-un spectacol 
plin d : ritm și culoare 
au evoluat artiști ama
tori care, în brigăzi ar
tistice, grupuri și inter
pret: de satiră și umor, 
orchestre de muzică u- 
șoară Și de estradă, for
mații și grupuri vocal- 
instrumentale de muzică 
ușoară, folk și alte ge
nuri tinerești, își expri
mă, în forme artistice 
remarcabile, talentul in
tr-un contact direct cu 
activitatea social-econo- 
mică. Semnificațiile atît 
de complex stimulative 
ale Festivalului național

„Cîntarea. României" 
cu multă pregnanță 
evidență în astfel 
spectacole de autentică
valoare artistică și edu
cativă.

Un gen de mare mo
bilitate și de largă au-

nedorit fulgerele unor Ș 
aprecieri jignitoare, co- ' 
moditatea unora afec- 
tează bugetul nostru de 
timp. Cînd cei yinovați 
șînt luați la întrebări, 
invocă motive cusute 
cu âță albă. Astfel de 
cazuri se petrec cu deo
sebire în localurile de 
alimentație publică. Un 
exemplu elocvent — la 
barul hotelului „Cen
tral" din ■ Petroșani, 
local de categoria I, 
zile în șir consumato
rii șînt obligați să 
practice autoservirea 
sau să aștepte pauzele 
ospătarelor plecate cu 
diverse treburi persona. 
Je, Pe firma localului 
scrie clar „categoria l“, 
consumatorul așteaptă

I
I
V

I
I

__________  A 

pop „Color" (de la S.S.H. I 
Vulcan), sau rock „Acuș. ' 
tic" r ■_________■
de muzică Ușoară de la 
clubul sindicatelor din 
Lonea s-au remarcat și 
printr-o tendință tot mai 
clară de a compune, por. 
nind de la texte literare 
adeseori frumoase, melo
dii bogate în sugestii, jn. 
terpretate cu măiestrie

Atitudinea activă a , 
oamenilor muncii față 
de activitatea social-eco- 
nomică, spiritul critic a- 
tîț de necesar în toate 
împrejurările, s-au con
centrat în acest ochi vi
gilent al opiniei publi.ee 
care este brigada artis
tică sau grupurile de sa-

T. SPAtARU

ies reprezentat, atît Prin
în variația stilistică, cît și
de prin calitatea interpreta

tivă. Grupurile de mu
zică folk „Canon" (Casa 
de cultură Hunedoara),

Festivalul național 
„Cîntarea României"

(Petroșani), formația | 
miciră -Usoa.ra" Ha la

i
*
I*
I

diență printre tineri, 
prin însuși ritmul tine
resc, este muzica ușoară, 
cu variante și stiluri, di
verse. Dincolo de toate 
acestea primează calita
tea muzicii, uneori fiind 
o revelație. Ne gîndim 
la o formație complexă, 
cu sonorități bogate, cum 
este orchestra „Sider" de 
la clubul „Siderurgistul" 
Hunedoara sau forma
ția vocal-instrumentală 
„Grup 5“ de la Casa de 
cultură Hunedoara. De 
fapt acest domeniu mu- .
zical a fost cel mai bine ((Sonlinuare In pag. a 2-a)
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: în consecință o servire j 
la pretențiile firmei, nu 
„gustă" scuzele invoca
te. Dacă un lucrător, se 
îmbolnăvește, șeful de 
unitate are datoria să-i 
țină locul, la bar sau în 
sală. Altfel ■ spus, dacă 
mecanicul locomotivei 
care tractează accele
ratul spre București de
vine indisponibil, yenul 
trage pe dreapta ? E. 
xemplul oferit trebuie 
să dea de gîndit unora 
care mai consideră că 
numai anumite locuri 
de muncă (bineînțeles, 
nu ale lor) implică res
ponsabilitate în achita
rea de sarcinile încre- 
dințate.u

Andrei APOSTOL
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,,Lauda omului muncii și creației sale"

Steagul roșu

zilele gramatică!

de.Pe.

unor
să

un 
(de 

Valea

apel a minei 
găzduit

De doi lei...

ației sale", prilejuiește, o 
mente în viața spirituală 

jntilnire cu scriitori

O bogata paleta de 
manifestări politico- 

educative
La fel ca în întreaga Vale a Jiului și în orașul 

Lupeni „Luna -manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive" desfășurate sub 
semnificativul generic . „Laudă omului muncii și cre- 

bogată paletă de eveni- 
a orașului.
cinematografului „Cultu
ral" fiind prezentat 
mul „Anton Pann".

Microspectacol
.Sala de

Lupeni a 
trecute o întilnire a mi
nerilor din schimbul II 
cu un grup de scriitori,' 
redactori și colaboratori 
ai revistei „ Astra" din 
Brașov, precum și mem
bri ai cenaclurilor li
terare „Panait lstrati" 
din Petroșani și „Lira" 
Lupeni. De la mină, ac
țiunea politicb-educativă 
și-a prelungit desfășura
rea în oraș, pe ecranul

Tot mina Lupeni 
primit vizita elevilor 
tiști amatori de la Școa
la generală nr. 1 din lo
calitate. In sala de apel 
a minei, pionierii școlii 
au prezentat, în fața mi
nerilor din schimbul II, 
uri ’ microspectacol de 
muzică și poezie. Mine, 
rii i-au răsplătit pe 
cii artiști școlari cu 
duroase aplauze.

Sesiune de comunicări

Instantaneu de muncă din cadrul stației de 
calcul de la I.M. Vulcan,

Foto: N. ȘTEFAN

La clubul Sindicatelor din Lupeni a avut

NOTA
Multe, foarte multe 

exemple do încălcare 
flagrantă a celor mai 
elementare reguli gra
maticale ne este dat 
să întîlnim. Dezacor
duri între subiect și 
predicat cînd se scrie 
și cînd nu se scrie cu 
doi „i“. in final chiar 
„caligrafierea" 
termeni din care 
lipsească o litoră-două

mi- 
căl-

La clubul sindicatelor din Lupeni a aVtrt loc 
o sesiune de comunicări științifice cu tema „Lupta 
minerilor din Valea Jiului sub conducerea P.C.R. 
pentru dreptate, libertăți democratice și sociale". 
Au participat la acțiune profesori de istorie, de ști- 

. ințe sociale, medici, ingineri, alți oameni aj mun.iiii-V .wuicuu,’ luvcuvi, 1115 iaci aiyi.
cii din întreprinderile și instituțiile orașului.

Gabriela ANDRAȘ, 
Lupenj

Unitate fruntași
Berăria „Oltul" din 

troșani (gestionar Constan
tin Teslici), este bine apro
vizionată cu mici, eîrnă- 
eiori, grătare, chiftele și. 
bineînțeles, cu bere la bu
toi și la sticlă pentru con
sum la domiciliu. Nu lip
sesc nici produsele de pa
tiserie și cofetărie, răcori
toarele. Datorită bunei a- 
provizionări, aceasta se 
numără printre unitățile 
fruntașe, reușind să-si rea
lizeze planul lună de lună. 
In luna aprilie, de exem
plu, planul a fost realizat 
și depășit cu 19 000 lei. 
„J urnalul cumpărătorului" 
confirmă și el că Irina Po
pa, Maria Vătui și Elena 
Fabian asigură o servire 
ireproșabilă a consumato
rilor. (Vasile BELDIE)

(Urmare din pag. I)

înalta productivitate a muncii
(Urmare din pag. I) spre deosebire de secto

rul IV, la noi se lucrează 
pe înclinare. Eforturile 
presiunilor miniere sînt 
preluate, de. asemenea, 
mai bine, suprafața de 
contact cu vatra fiind 
sporită. Modificările adu
se față de model, printr-o 
colaborare rodnică între 
proiectanți, constructori 
și mineri — un important 
rol a revenit și atelierelor 

minei — s-au soldat cu 
găsirea celui mai eficient 
răspuns la o situație con
cretă. S-a eliminat. un 
un defect care apărea 
des in cazul prototipului, 
prin sudarea direct pe 
laterală a suportilor de 
cilindri. Abatajul este 
dezvoltat pe o lungime de 
100 ml și constituie la 
ora actuală o mare capa
citate de producție a sec
torului șj minei". ■

Gheorghe MODOI, in- 
g’ner I.M. Lupeni:

prevederile la productivi-~ „Dispunem la Lupeni de 
tatea muncii - planificate o tehnică modernă. 

.— cu 0,5 tone/post în mai avansată/ în acest 
primele zile, apoi, cons, moment în Valea Jiului, 
tant, cu peste o tonă pe Avem datoria, și ne preo- 
post. Rigidizai'ea semită!- cupăm în acest sens, să 
pilor a avut un efect di- organizăm murică la hi- 
rect asupra stabilității ca- velul noilor cerințe pe 
drelor, avîrid în vedere că care acest fapt le recla-

risticile complexului me
canizat de abataj recent 
introdus. îmbunătățirile 
vizează rigidizarease- 
mitălpilor și supor- 
ților cilindrilor de mane
vrare a „scutului". Odată 
cu pornirea noului utilai 
s-au asigurat Pe fiecare 
schimb cite un bidrauli- 
cian. un electrician si 
corn ba in ier eu experiență, 
concomitent avîndu-se în 
vedere policalificarea ce
lorlalți muncitori din for. 
mafie. Cu toții îsi desfă
șoară activitatea cu retri
buție în acord, știind că 
acest sistem este cointe- 
reșativ, stimulînd intens 
valorificarea competen
ței și răspunderii iiompo- 
rienților formației".

Ing, Alexandru BLAJ, 
șeful sectorului III al 
I.M. Lupeni : „De la în
ceput, brigada a depășit

tatea muncii - planificate

tarii, cu peste o tonă

Cu un an „în urmă, ce
tățeni ai orașului Petrila 
au solicitai să se înființe
ze și în orașul lor, pe lin
gă un restaurant, ori o 
berărie existente în riî- 
țeaua de alimentație pu
blică, o unitate care Ră 
desfacă gogoși. J calde 
și iangoși brîn-

cea

mă. între care specializa
rea pe operații, plasarea 
optimă în abataj și asigu
rarea unor condiții de 
aprovizionare și întreține, 
re corespunzătoare a flu
xurilor de evacuare. Noul 
complex din sectorul III 
are caracteristici net îm
bunătățite față de utilajul 
similar experimentat de 
noi. Organul tăietor al 
combinei de mare putere 
din același abataj a fost 
prevăzut cu modificări 
pentru a putea efectua 
tăiere eficientă în cazul 
durității mari a cărbune
lui și intercalațiilor steri, 
le. Stația de întoarcere a 

. transportorului blindat a 
fost adaptată, de aseme
nea, cu cilindri hidraulici 
de întindere permanerită 
a lanțului, reducîndu-se 
posibilitatea ruperii aces
tuia. Asemenea raționali
zări au intrat în practica 
productivă de la I.M. Lu
peni, soldîndu-se cu rea
lizări de vîrf în creșterea 
productivității muncii, co. 
respunzător exigentelor ce 
ne revin în modernizarea 
tehnologiilor și sporirea 
pe această cale a produc
ției de cărbune cocsifica- 
bi!‘. '

Nu-L. 
gogoașă

ză. Opiniile organiza
torilor comerțului nostru 
au fost favorabile. Ba mai 
mult, , s-a susținut că o 
gogoșerie pentru Petrila 
nu-j mare lucru. Trebuie

să spunem acum că așa 
de minoră a fost conside
rată această treabă incit 
nimeni nu. s-a ocupat de 
ea și, ca urmare, solici
tarea cetățenilor a fost 
uitată. Iată de ee petrde
nii se întreabă încă o da
tă : cînd se va înființa și 
la ei o langoșărie ? (T B.)

• COSTEȘTI ’81, Ieri a 
început „Săptămîna muzi
cii și poeziei patriotice 
pentru tineret", ciclu de 
manifestări integrate în 
Festivalul „Întîlnirea ți. 
neretului cu istoria — 
Costești ’81". în Valea Jiu
lui vor fi organizate con
cursuri și recitaluri de 
muzică și poezie, întîlniri 
cu scriitori, alte acțiuni

specifice acestei inanifes. 
țări tinerești.
• PUNCTELE DE PRIM

AI UTOR IN CONCURS. 
Azi (ora 15) se desfășoa
ră, la spitalul municipal 
Petroșani, faza pe oraș a 
concursului punctelor de 
prim-ajutor din întreprin
deri. Participă colectivele 
clasate pe primul loc la 
faza de masă a concursu. 
lui.

• ZIUA MAISTRULUI. 
La clubul sindicatelor din 
Lenea a fost organizată, 
sîmbătă, „Ziua maistrului" 
de la I.M. Lonea. în ca-
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I 
I 
V 
I
*

*

ț 
I I I 
I 
I
* 
A
*

național „Cînțarea Româ
niei" următoarele forma- 

. liră și umor. Am reți- ții: orchestra „Sidef" și 
nut. pentru inventivita- solista vocală Sanda Ro
te, muzicalitate, echili- vinarii (clubul 
bru între conținutul de 
idei șj expresia interpre
tativă (care cere calități 
artistice deosebite) gru
purile de satiră și umor 
din Petroșani șj Lonea, 
precum si brigada artis
tică de la Uzina 7 — 
CiS. Hunedoara. în a- 
cest domeniu s-a 
un adevărat salt 
care transformă 
artistică (grupul 
umoristic tot brigadă fi
ind,.. la urma urmelor) 
în*ir-o formație urmări
tă cu jnteres de oamenii 
muncii, contribuind 
eficiență sportă la 
cesul de educație.

pentru calitățile de eon. 
ținut și de expresie, ju
riul a promovat în etapa ge Negraru — loan Ve.

■ republicană (18—19 iulie, Rea (Casa de cultură Pe 
la Oradea) a Festivalului troșani).

realizat 
calitativ 
brigada 
satirico-

cu 
pro-

.. . . „Siderur-
gistul" Hunedoart»), bri
gada artistică —- Uzina 7 
(C.Ș, Hunedoara), forma
țiile vocal.instrumentale 
„Grup 5“ și „Canon" (Ca
sa de cultură Hunedoa
ra). „Color" S.S.H. Vul
can), „Acustic" (Petro
șani), estrada Casei de 
cultură Deva, orchestra 
de estradă „Lira" Deva, 
formația „Breviș" (clubul 
tineretului Deva), soliș
tii Monica Marco (Hu
nedoara), Laurean Bran 
(Deva), Florentin Budea 
(Petroșani), grupul 
satiră și umor de la 
clubul sindicatelor 
nea, brigada artistică a 
căminului cultural Ghe. 
lari, cuplul satiric Geor-

de

Lo-
II
i

uitată, probabil, în . pi
xul „scriitorului" 
texte.

Iată, avem în față 
program de. fotbal 
mult timp în 
Jiului nu se mai tipă
resc programe mâi a- 
cătării), cel de ia me
ciul Minerul-Știința 
Vulcan- — I.M,I.X. Ag
nita. Un program distri
buit, prin vînzare, cu 
2 lei bucata, la sute, 
poate-mii de spectatori 
mari și mici. Reprodu
cem cîteva „perle"; „pe 
teren propiu" „ale e- 
chipei gazde...*' „...pen
tru ași adjudeca...**, „la 
acelaș scor", „...unu din 
cei mai buni jucători al 
echipei,„să-și ■ Stăpî- 
nească nervi.. “• „...se
va schimba arbitru.,.*'. 
Să nu mai vorbim de 
ultima pagină, de „ii- 
mor", cuprinzînd poan
te răsuflate de decenii, 
ca: „Pierdut îneci de 
fotbal. Se declară tțul“.„ 
sau „Se va aplica tac
tica F.P.S.L. (fugi 'pînă 
scoți limba)". Ha, ha, 
ha ! Pe lingă greșelile 
de ortografie, ținuta 
grafică â acestui pro. 
gram este... ținută de
parte de estetică.

Ar fi necesar, pentru 
cei ce alcătuiesc respec
tivul program, un mie 
îndreptar ortografic. 
Sîntem siguri că Asocia
ția sportivă Minerul- 
Știința Vulcan va , în
treprinde măsurile 
rigoare.

■»
Mircea BUJORESCU

Bucurie scurtă
Pe străzile Radu Negru „ 

și Cloșca din Petroșani au 
lucrat în ultimele săptă- 
mîni mulți oameni de la 
E.G.C.L. S-a repara* ten
cuiala clădirilor, s-a zu
grăvit, s-a strîns și trans
portat pămîntul sedi
mentat în decursul iernii 
și primăverii pe trotuare, 
s-a măturat. Clădirile '^i 
străzile, spre satisfacția 
locatarilor lor, au pritriit 
o înfățișare îngrijită. Ca 
urmare însă a faptului că 
șantierele ce realizează 
zidul de sprijin și noile 

' hale de la I.U.M.P. nu 
vor să respecte munca e- 
dililor orașului nostru, și 
continuă șă împrăștie din 
caroseriile mijloacelor de 
transport, pămînț Pe cele 
două străzi (un bulgăre 
de argilă ce - nu încape 
într-o roabă, căzut pe 
strada Cloșca), bucuria ce
tățenilor a fost de scurtă 
durată.

Nu-t vede nimeni pe 
șoferii și excavatoriștii ca
re umplu cu vîrf bascu
lantele și murdăresc stră
zile orașului? Nici șefii 
lor, nici miliția ? Pînă 
cînd va dăinui această 
șiesconsider.ăre ?. (T.V.)

Electricianul Cornel 
Stoi de la lămpăria mi
nei Uricani verifică 
integritatea lămpilor de 
iluminat pentru o bu
nă funcționare în sub
teran.

Foto : Șt. NEMECSEK

l «f

drul acesteia au avut loc tînd toate localitățile Văii 
un schimb de experiență 
Profesională și un program 
cultural-educativ la care 
au contribuit formații ar
tistice de amatori din lo
calitate.

• IERI, LA ȘCOALA 
SPORTIVA din Petroșani 
s-a desfășurat fjza muni
cipală a concursului de 
gimnastică pentru preșco
lari, org-j.nizat în cadrul 
manifestărilor dedicate Zi
lei internaționale a co
pilului — 1 Iunie. Au 
participa^ copii reprezen-

Jiului.
• MUNCA PATRIOTI- 

CA. Comitetul orășerjesc 
U.T.C. Lupeni a organi. 
zat duminică o acțiune de 
muncă patriotică în car
tierul Bărbăteni pentru a- 
legerea Și transportarea 
materialelor de construc
ții refolosibile la care au 
participai elevi ai lice
elor industriale. Astfel de 
acțiuni vor fi întreprinse 

săptămină.și în această 
(Ăl. Tătar)

• RECITAL 
ZIE.

DE POE.
Clubul sindicatelor

din Uricani organizează 
astăzi în sala de 
minei un recital 
suri, susținut de 
literar „Flori de uuua , 
pentru minerii din schim
burile I și II.

• PE PRIMUL LOC la 
etapa municipală a cen- 
cursului „Pregătirea pen. 
tru apărarea patriei", or
ganizat de Consiliul muni- 

organizației pio
s-a clasificat 

elevilor de 
generală nr.

CONCURSUL
apel a MESERII. Elevii Liceului 

de ver- economic din Petroșani au 
cenaclul

mină".
obținut la faza națională 
a concursului pe meserii 
cite un premiu I și II 
(specialitatea vînzățori 
produse alimentare) și do
uă' premii speciale.

cipal al 
merilor, 
chipajul 
Școala 
Vulcan.

Rubrică realizată de 
T. SPATARU
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Rugbi, divizia A

„Oaciadei
Campionatele 

școlilor generale
HANDBAL. Terenu

rile ac handbal aie 
C.b. școlar Și liceului 
a.e matematica și fizică 
Petroșani au găzduit o 
parte din întrecerile 
planificate in turneul 
11 al campionatelor- 
școlilor generale (zona 
Petroșani), atît la fete 
cit și la băieți. Iată 
rezultatele înregistrate; 
Școala generală nr. 4 
— Școala generală nr.

9—8, Școala gen. 
1 — Școala ’ gen.

4 : 7—8, Școala gen. 
6 — Școala gen. nr.

xecutată scurt de Ciorîia 
este catăputată în plasă de 
Colceag. prinlr-un sut sec 
de la 16 m: 1—0. A fost 
un gol frumos.' de care în
să cei circa 3 000 de spec
tatori nu se bușură decît 
vreo trei, minute. In acel 
minut 43 o gravă greșeală

meciurilor de antrenament, 
fiindcă Sebestyen nu a con
firmat în nici un meci în
crederea investită in el. A- 
ceeași situație o prezintă 
utilizarea unui fundaș Greu, 
mai..; greoi si mai nesigur 
decît Leordeanu si Dumi
tru, ținuți inexplicabil pe

Fotbal, divizia B

termină cu bine

5 i
nr. 
nr.
nr.
5 ; 11—3, la fete ; Școa
la Sen. nr, 4 — Școala 
gen. nr. 5; 6—15, Școa
la gen, nr. 1 — Școa
la gen, nr. 4 i 9—11 și 
Școala gen. nr. 6 — 
Școala gen. nr. 5 ; 0—6, 

: FOTBAL, în etepă a 
Yll-a a campionatului 
școlilor generale -/- zo
na : Petroșani, disputată 
în ziua de 
înregistrat 
rezultate i
—10 ani: Școala gene- 

, rală nr. 7 -
nerală nr.
Școala . gen. nr. 6 — 
Școala gen. nr. 2; 3—0, 
Școala gen, nr. 1 —
Școala gen, nr. 5 : 3—0; 
categoria H—12 ani: 
Școala generală nr. 7 
— Școala generală nr. 
4:0—1, Școala gen. nr.
6 — Școala gen. nr. 2:
3—0 și Școala șen. nr. 
1 — Școala gen; nr. 5 : 
1—1 ; categoria 13—14 
ani: Școala generală 
nr. 7 — Școala gene
rală nr. 4 : 4—4, Școa
la gen. nr. 6 — Școala 
gen. nr. 2: ‘ /
la gen. nr. 1 — Școala 
gen. nr. 4: 3—0.

uiMrs AbnCzi. Cupa 
„l iunie", baia ele gim
nastică a U.S. . Școlar 
Petroșani a găzduit, 
luni, etapa municipală 
a y concursului de gim- 

d»tat cu Cupa 
Iunie" și organizat 
C J.E.F.S. Hunedoa- 
la care au pârtici- 
eclilpele ciștigătoa. 

ale etapelor orășe- 
(desfășurate in 

anterioară).

18 mai, s-au 
următoarele 
categoria 8

Școala ge- 
4: 0—3,

2—3, Școa-

nastică,
„1

• Ă1.6 
Fa, 
pat 
re

■ nești 
șăptămîna
S-au întrecut 16 echipe 
ale căminelor -și grădi
nițelor din localități. 
In generai competiția 
a avuț un nivel de 
pregătire bu,., echipele 
au progresat în execu
tarea programului im. 
pus, cit și în alegerea 
programului cu obiecte. 
S-au manifestat totuși 
carențe în selecția co
piilor, chiar în ținuta 
unor concurenți...

Clasamentul general, 
realizat prin cumularea 
notelor obținute la pro
gramul liber Ji progra
mul cu obiecte ; 1 -II 

. —Grădinița nr. 1 Lu. 

.peni (educatoare, Maria 
Bucla) și Grădinița nr. 
1 Petroșani (educatoa
re, Lucia Safta). locul 
III — Grădinița și cre- 

i șa din Petrila.
Tuturor coucurenți- 

lor, Consiliul municipal 
al organizației pionie
rilor,, le-a oferit premii 
în cărți, iar din partea 
C.M.EF.S. diplome pri
melor trei echipe. Echi
pele grădinițelor nr. 1 
Lupeni și nr. 1 Petro
șani. vor reprezenta 
municipiul nostru la e- 
tapa județeană, care va 
avea loc în preajma „Zi
lei copilului", în muni
cipiul Deva.

A. SLĂBII 
S. BĂLOI

MINERUL LUPENI 
( .F.R. TIMIȘOARA 2—1 
(1—1). Cine ar fi crezut 
înainte de acest meci că 
o „dublă" a lui Colceag si 
(de ce să nu fim sinceri ?) 
zeița Fortuna vor cfecidei 
în final învingățoăfea ‘ difi- 
tre cele două echipe? 
„Reușind" cel mai slab joc 
pe propriul teren, din a- 
cest campionat, „Minerul" 
a obținut duminică o vic
torie pentru care suporte
rii ei înfocați au cam
„tremurat" cu țoale că 
timpul a fost.,, călduros. 
Aceasta, deoarece victoria 
obținută greu a stat mult
timp sub semnul întrebării, . 
După o primă repriză foar
te slabă, în care mingea a 
rătăcit între cele două ca
reuri, ca la,., biliard, spec
tatorii se și întrebau dacă 
este un meci de antrena
ment sau un meci între do
uă echipe scăpate de griji
le retrogradării. O privire 
fugară „aruncată", asupra 
clasamentului indică în
că mari amenințări ce a- 
duc „mireasma" neplăcută 
a diviziei C. Și asta pen
tru ambele echipe ! Pentru 
afirmația că prima repri
ză a fost foarte slabă, cea 
mai convingătoare dovadă 
o constituie cele două faze 
anoste din care s-au mar
cat cele două goluri ale a- 
cestei „jumătăți" de meci. 
In min. 40. la o greșeală 
a portarului Marton, lo
vitura liberă indirectă e-

de plasament a celor doi 
fundași centrali, Truică și 
Burdangiu, îl „lansează'1 ca 
pe bulevard pe Stoișiu. A- 
cesta, după ce trece și de 
Grigore, ieșit greșit la blo. 
caj, se duce singur spre 
poarta goală și înscrie de 
la 4 m un gol de.., antrena
ment 1—1. Ce. a fost în res
tul reprizei? O dominare, 
cu centrări înalte, vizînd 
pe Ion Jenică, (mai slab și 
mai puțin convingător ca 
altă dată) sau pe un Se
bestyen, sosit mereu.., al 
doilea. Apare firească în
trebarea venită din tribu
nă: „Cu ce este mai slab 
decît Sebestyen, Moraru — 
un tînăr jucător localnic 
foarte disciplinat și mun
citor ? — căruia însă i se 
acordă doar șansa acelor 
ultime 10—15 minute ale

tușă! Să mal notăm că în 
prima parte dominarea ine
ficientă a gazdelor a fost 
întreruptă de incursiunile 
periculoase ale căpitanului 
și decanului de vîrstă al 
ceferiștilor de pe Bega, Pe
trescu. Același jucător a 
fost de altfel, alături de 
Colceag, de la gazde, între 
cei mai buni din teren. în 
cea de-a doua repriză. Ne-a 
mirat însă atitudinea arbi
trului Constantin Voicu. din 
București, care a tolerat re. 
petatele faulturi — inexpli
cabile asupra lui. Jocul a 
demonstrat de altfel fotba
liștilor de lă Minerul — 
dacă mai era nevoie —„că 
numai jocul curat, sportiv 
le poate apropia victoria. 
In cea de-a doua repriză, 
primul sfert de oră nu a- 
duce vreo schimbare în io.

«jri * ■ ■ ■ ■ » ■ ■ » « ■ « »■■■■■■ w * ■ ■ i ■ ■ m vm i ■ iv 11 ■ ■ r ■ ■ ■ «■■■■■■ a »■■■■« a ■ a ■■ rr ■■■•■» R ■«■■■ R ■»■■■■■■■ ■ »■ ■ ■ ■ R ■ ■ r r r ■ 111 r

cui gazdelor, teama 'vțje a 
pierde măcar și un punct, 
turnînd parcă plumb în 
picioarele jucătorilor lo
calnici. Chiar și dezinvol
tul junior Burghel a jucat 
fără elanul cunoscut, iar 
Petre Popa, după o absen
ță mai lungă, deși a mun
cit enorm, a reușit destul 
de puțin, față decît a do
rit. Introducerea lui Voicu 
în min. 61, în locul lui 
Truică (?!) a revitalizat jo- 
ciil gazdelor. Chiar golul 
victoriei Va . porni de la 
acest harnic și ambițios ju
cător, In min. 70, execu- 
tînd un corner. îl „găseș
te" la coltul careului mic 
pe Colceag, care își face 
din nou datoria. înscriind 
cu capul la colțul scurt: 
2—1. Schimbarea lui Cio- 
rîia, cu Dumitru Stelian, 
în min. 75, incursiunile lui 
Voicu sau infiltrările lui Ion 
Jenică. că de altfel contra
atacurile în doi ale oaspeți
lor purtate de Stoișiu și 
excelentul Petrescu, ramîn 
fără rezultat așa că „Mi
nerul" își mai trece la ac
tiv două puncte foarte 
prețioase în tentativa de 
a părăsi pozițiile ce asigu
ră un loc în eșalonul cu... 
12 serii.

MINERUL: Grigore — 
Mircea Popa. Truică (Voi
cu), Burdangiu, Greu, Bur
ghel, Petre Popa, Sebesty
en, Ciorîia (Dumitru), Ion 
Jen ică, Colceag.

Ion Alexandru TĂTAR

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
RULMENTUL BIRLAD 
25—11 (9—3). Duminică,
pe stadionul „Știința". stu
denții rugbiști din Petro
șani au primit replica echi- ... 
pei „Rulmentul" din Bîr- 
lad, într-un meci liniștit de 
campionat, rrieci din care a 
ieșit învingător orgoliul 
gazdelor, bine conduse în 
teren de proaspătul cam
pion european, Bucan. „Ști
ința", serios „subțiată1* 
prin absenta unor piesă 
de bază din angrenajul 
tehnico-tactic. a reușit a- 
bia în min. 25 să înfrîngă 
apărarea oaspeților/ cînd 
Ștefan Constantin iese din. 
tr-o aglomerare si „pune" 
eseul mult așteptat, trans-

. format cu dezinvoltură de 
Luca. Apoi, a fost rîndul 
celor din Bîrlad să iasă

Numai 
studenților le 
place rugbiul?

Trei etape, cinci puncte
PREPARATORUL — ME

TALUL CRISCIOR 1—0. ...
Oaspeții, cu un team bine - ră de dominare a gazdelor, 
clădit fizic, au sesizat in
tenția localnicilor de a 
juca direct pe poartă și au 
organizat apărarea în așa 
fel, îneît să închidă cît 
mai multe culoare. Au lă
sat în față pe Dan. Leaha 
și Popa, jucători rapizi, 
însă mereu prinși în plasa 
jocului la ofsaid, practi
cat de apărarea jucătorilor 
din Vale. S-a văzut clar că 
jucătorii Preparatorului do
resc să evadeze din subso
lul clasamentului: au risi
pit energie cît pentru două 
meciuri, au ratat exasperant 
de mult (juniorul Csolko, 
care altădată ne-a 
tat, a preferat să paseze

' în... ofsaid, de la
6 m, în loc să 4uteze sau 
a pierdut, în min. 44, min.

Repriza a doua s-a des
fășurat in aceeași atmosfe-

Kertesz II, hotărît să se 
țină de promisiunea fă
cută înainte de începutul 
meciului, driblează în ca
reu și lovește puternic ba
lonul, trimițîndu-1. cu con.

GONEA —
ANINOASA

PAR1NGUL 
MINERUL 
0—1 (0—0). Partidă deo
sebit de disputată, în .ca
re jucătorii echipei Mine
rul Aninoasa au dat do
vadă de mult spirit ofen
siv, de dinamism și com
bativitate în toate acțiu-

Campionatul județean

cursul portarului Manasie, 
în plasă (min. 58). A fost 
singurul gol al meciului, 
gol care înseamnă două 
puncte prețioase pentru e- 
chipa din Petrila.

S-au evidențiat 
Ghib, Stepan ek, 
Spilcă, Androne 
Preparatorul. Manasie, Vîr. 
de. Leaha (autorul unei 
„bare" dintr-o lovitură li
beră de la 27 m, șut de 
mare clasă) și Dan de la 
Metalul Criscior.

cheiat cu o acțiune de toa- 
'/ tă. frumusețea a oaspeților.

Dan "driblează portarul pe- 
trilean, dar trimite alături.

încîn-

numai

Betivu,
Lițoiu, 

de la

gea printre propriile picioa
re. intrînd fără ea în 
poartă!), au șutat impre
cis. Primă repriză" s-a în- La juniori: Preparatorul 

- Metalul 3—1.
V. BELDIE, 

loan Dan BĂLAN

nile cu și fără minge. De-a 
lungul întregului meci/li
derul a practicat un joc 
atletic, folosind la maxi
mum potențialul fizic și 
Psihic de care dispune, o- 
norîndu-și titlul pe care-1 
deține. Participarea echi
pei in toate' acțiunile de 
atac și apărare, cursivi
tatea, varietatea si incisi
vitatea acestora, pe măsu
ra apropierii fiecărei fa
ze de finalizare, dar mai 
ales canalizarea lor eu 
precădere spre marginile 
terenului, acolo unde au 
acționat laborios Dumitrăș, 
Hădărean, Gheorghe TI și

emoții 
Roriiâ. 
primul 

: de ju-
ri* De ieri, trăim 

alături de naționala 
mei, prezentă la 
campionat european
niori, împreună cu alte cin. 
cinsprezece selecționate de 
fotbal din bătrînul conti
nent. Am scris emoții. în
trucât din lotul -fotbaliști
lor români care au întîlnit, 
ieri după-amiază. la Ham m 
(R.F.G.) reprezentativa Ce
hoslovaciei face parte si 
înaintașul Jiului Petroșani. 
Lăsconi. De curînd. un alt 
junior de talent din Lupeni 
a intrat în vederile selec
ționerilor, Burqhel are 
deja cîmp de afirmare în 
lotul juniorilor de perspec
tivă. Așadar, se întrevăd 
semne că specialiștii balo
nului rotund din Vale 
și-au schimbat optica în ce 
privește propriile pepinie
re. De altfel. Ia Vulcan. 
Paroșeni și Petrila, junio
rii și-au dobîndit, prin ta
lent și dăruire, locurile în 
echipele din divizia C și 
campionatul județean. Pen-

tru a descoperi și pune în 
valoare juniorii cei mai 
buni, sugerăm desfășurarea 
unei competiții de vacantă, 
rezervată în exclusivitate 
juniorilor și școlarilor din 
municipiul nostru.

față de culorile clubului 
minerilor din Vale. In a- 
celași timp însă, prezenta 
doar a portarului jiului în 
primele locuri ale topului 
exprimă „datoriile" înain
tașilor și mijlocașilor echi
pei, care, adeseori, abando
nează prematur lupta, lă- 
sînd soarta meciurilor 
umerii apărării, lată

♦ In topul divizionarilor 
A o ascensiune continuă 
înregistrează portarul Jiu
lui, Cavai, aflat pînă sîm- 
bătă pe poziția a IV-a. cu 
media notelor 7,26. Pozi
ție onorantă care atestă ta
lentul, seriozitatea în pre
gătire și. atașamentul său
•ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZzZZ>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ<

în același 
si carente-

pi’ 
deci 

că topul îmbie la meditație, 
performanta Iui Cavai me
rită aplaudată, 
timp oglindește
le de pregătire ale coechi
pierilor lui, care au per
mis perforarea porții Jiu
lui de 34 de ori în 28 de 
etape.

B r ev i a r
FOTBAL, divizia C: 

C.F.R. Simeria — Mi- 
nerul-Știința Vulcan 
2—6 ; campionatul ju
dețean: Mineî-ul "Un

câni — Avîntuf Hațeg 
10—0!

HANDBAL, divizia B: 
Unio Satu Mare — U- 
tilajul-Știința Petro
șani 29—16.

Bălan au facilitat rezol
varea favorabilă a situați
ilor tactice de. joc. Cu 
Fodor în formă mare, cu 
Dobrescu, care a dominat 
apărarea, eu un Dumitrăș 
harnic, cu Faur, bun co
ordonator în linia de mij
loc, cu Bălosu, un vîrf 
penetrant, cu Hădărean 
și Bălan extreme cu dri
blinguri tine și pase utile, 
formația aninoseană s-a 
dovedit în real progres. 
Victoria oaspeților s.a re
alizat in min. 79, cind Bă
losu, profitînd de o nesin- 
cronizare a defensivei lo
cale, marchează unicul gol 
al întîlnirii. Prin puncte
le obținute la Lonea, for
mația < din Aninoasa din 
care au făcut parte: Fo
dor, Gheorghe II, Dobres. 
eu, Sătmăreapu, Dumitrăș, 
Tudor, Faur (Burducea), 
Gheorghe I, Bălan (Croito- 
ru), Bălosu și Hădărean 
se desprinde în campioa
nă județeană. Antrenorilor 
Gh. Anisie și Gh. Cosma 
le revine meritul de a Ii 
reușit să formeze și să 
antreneze fotbaliști capa
bili să joace bine în mod 
constant. De remarcat, jo
cul foarte bun a lui Po. 
pescu, Lixandru și Cic, 
de la gazde și arbitrajul 
brigăzii petroșănene: Mo- 
ga, Munteanu și Safta.

La juniori: Parîngul
Lonea — Minerul Aninoa
sa 5—I.

Teodor TRIFA

mai curajos la atac și să 
profite de o greșeală tot 
mai păguboasă prin con
secințe: gălăgia nejustifica. 
tă a unor „profesori“-jucă_ 
tori este sancționată de 
conducătorul jocului si că
pitanul oaspeților Drangă 
transformă lovitura de pe
deapsă: 6—3. Pînă la sfîrși
tul primei reprize studen
ții au dat impresia jocului 
în deplasare abuzînd în 
aglomerări din care de obi. 
cei oaspeții au ieșit în a- 
vantaj, dar Luca, sigur pe 
postul lui de fundaș și de 
transformeor. ridică scorul 
la 9—3.

In repriza secundă 
Aurel, 

tin, Bucan, 
lansează jiitr-p 
să acțiune colectivă, ulti
mul mareînd un eseu aș
teptat, transformat de Lu
ca. Este și rîndul oaspeți
lor să atace, iar în min. 
53, aripa bîrlădeană Dă- 
nescu, a scăpat singur spre 
buturi, eseu rămas netrans
format de Drang^

Antrenorul Gh. Băltăre- 
țu a trimis inspirat în te
ren pe Milcă și pe Băloi, 
doi jucători care au impul
sionat jocul la mină, cu 
pase rapide care au de
rutat adversarul, Și scorul 
evoluează: 19—7 (eseu Ma_ 
teescu, ratează H. Luca), 19_ 
11 (eseu Croitoru) și 25-11 
scor final stabilit de Bă
loi (eseu), transformat de 
Nedelcu în urma unui ă- 
tac furtunos, care i-a avut 
protagoniști pe Milcă, Do- 
bre si Bucan. Meciul a luat 
sfîrșît și scorul final men
ține pe același loc 6 e- 
c.hipa din Petroșani, echipă 
împovărată de un gînd: 
numai studenților le place 
rugbiul! Pentru că prea 
puțini spectatori externi 
institutului vin la rugbi.

Ștefan COSTEA

Ion
Șt. Constan. 

Do bre se 
frumoa-

Lupte libere
La sfîrșitul săptămînii 

trecute, la Oradea, în 
cadrul concursului repu
blican al copiilor 1 și II, 
reprezentînd județul- Hu. 
nedoara, garniturile de 
lupte libere C.S.Ș. Pe
troșani, Jiul Petrila, 
Constructorul Hunedoara 
și C.S.Ș. Deva au acu. 
mult 27 de puncte,da- 
sîndu-se pe locul 
Spre deosebire de 
ani, cînd controlul 
goriilor de vîrstă 
maj riguros, reprezentan
ții noștri, au realizat 
performanțe sub nivelul 
așteptărilor: 3 locuri IV, 
prin Marius Văcăreanu 
(copij H. 34 kg}, Grigore

III. 
alți 

cate.
era

Mereuță (I, 48) de la
C.S.Ș.P. și Ion Doroș (1, 
36) de la Jiul. Pe locu
rile V s-au clasat Ga
briel Țigăieru (II, 40), 
Sorin Ciobanii (1/72) și 
Nicușor Marmaliuc (I;
48), ultimul fiind legiti
mat la Jiul. Trecuți în 
categoria superioară de 
vîrstă, foștii campioni 
naționali de la C.S.Ș.P., 
Grigore Mereuță și Vio
rel Cîrcel, (48 kg) au 
luptat cu multă ambiție, 
dar conjunctura întrece
rilor și derobările de la 
condițiile regulamentare 
de concurs i-au privat 
de locuri mai bune. (I.V.)
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încheierea vizitei oficiale de prietenie, in tara noastră, 
a președintelui Republicii Ghana, Hilla Limann

11,50 Evoluția vieții pe 
, pămînt. Reluarea 

episodului 6.
12,40 Telex.
16,00 Telex.

rILME NH- 16,05 Teleșcoală.
' ș 17,05 Clubul tineretului.

Ceremonia plecării Convorbiri
(Urmare din pag. I)

buchete de flori celor doi 
președinți.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hilla Linlann și-au luat

un cald rămas bun. strîn- 
gîndu-și îndelung mîinile, 
îmbrătișîndu-se cu căldură.

La ora 13,15 avionul pre
zidențial. cu care călăto
rește șeful statului ghanez 
a decolat.

Oaspeți ai județului Brașov
Președintele Republicii 

Ghana, dr. Hilla Limann, 
celelalte oficialități ghaneze 
au J efectuat, duminică -di
mineața. o vizită în județul 
Brașov.

La întreprinderea agri
colă de stat din Prejmer. 
una din unitățile repre
zentative din țară. pre
ședintele Ghanei a luat cu
noștință de profilul unității 
și de perspectivele dezvol
tării acesteia.

In încheierea vizitei, 
președintele Hilla Limann 
a felicitat colectivul în
treprinderii pentru rezul
tatele obținute și i-a urat 
noi succese în activitatea 
viitoare.

In continuare, înaltul 
oaspete ghanez și persoane

le care îl însoțesc au făcut 
o scurtă vizită în munici
piul Brașov. oprindu-se la 
Muzeul primei scoli româ
nești din Soliei, si în cunos
cuta stațiune montană Po
iana Brașov.

Cu acest prilej, președin
tele ghanez a exprimat cu
vinte de apreciere pentru 
atenția acordată de condu
cerea statului nostru con
servării unor vechi monu
mente istorice, dezvoltării 
construcțiilor de locuințe 
și a bazei turistice, asigu
rării unor condiții din cele 
mai bune de odihnă si re- 
creere oamenilor muncii 
din țara noastră.

După-amiază oaspeții 
ghanezj s-au înapoiat în 
Capitală.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a reîntîlniț luni la Pa. 
latul Consiliului de Stat, 
înaintea semnării docu
mentelor oficiale româno- 
ghaneze, cu președintele 
Republicii Ghana, dr. 
Hilla Limann.

Cu acesț prilej, ce; doi ' 
șefi de stat și-au expri
mat satisfacția față de ca
racterul rodnic al discu
țiilor purtate, față de în
țelegerile la care au ajuns, 
subliniind dorința ambe
lor părți de a c°nferi noi 
dimensiuni bunelor relații 
româno-ghaneze, de a în
tări prietenia dintre po
poarele noastre.

Președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Hilla Limann 
au relevat importanța în
făptuirii hotărîrilor luate, 
afirmîndu-și încrederea 
că. pe baza lor, se vor 
realiza o colaborare tot 
mai strînsă și fructuoasă 
între România și Ghana, 
o intensificare a conlucră
rii, pe tărîm politic, eco
nomic, tehnico-științific.

cultural și în alte dome, 
nii de activitate.

Totodată, a «fost mani
festată convingerea că, în 
spiritul înțelegerilor stabi
lite, România și Ghana 
vor întări conlucrarea lor 
în viața internațională, a- 
ducîndu-și, prin eforturi și 
acțiunj unite, o contribu
ție activă ,1a crearea unui 
climat de destindere, secu
ritate gi cooperare în Eu
ropa, Âfrica și în întrea
ga lume, la înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale 
popoarelor de a trăi într-o 
lume care să le asigure 
pacea, libertatea, inde
pendența, dezvoltarea de 
sine, stătătoare, pe calea 
progresului economic și 
social.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu si Hilla Limann 
au evidențiat necesitatea 
continuării dialogului ro. 
mâno-ghanez la nivel . înalt 
și au reliefat însemnătatea 
lui deosebită pentru dez- 
voltarea continuă a prie
teniei si colaborării dintre 
țările și popoarele noas. 
tre, pentru cauza înțelege
rii între națiuni.

PETROȘANI: 7 No. 
iembrie: Scurt popas; 
Republica: Prietenii
mei indienii ; Unirea: 
Fata morgana.

PETRILA : Bietul
Ioanide. I—II.

LONE A : Capcana :
mercenarilor.

ANINOASA: Caută 
vîntul.

VULCAN — Luceafă
rul: Toate fetele mele.

LUPENI — Cultural; 
Nervi de oțel ; Mun. 
citoresc: Sub constela
ția gemenilor.

iV
9,00 Teleșcoală.

11,00 Film serial: „Da- 
las". Reluarea e- 
pisodului 7.

18,00 Almanah pionie
resc.

18.25 Angajare și răs
pundere în actul 
politic al condu
cerii colective.

L Reportaj-anchetă. 
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 însemnătatea is

torică și semnifi
cațiile unui proces 
de acum 45 de ani 
— documentar TV, 

20,15 imn țării mele — 
program de cîntece 
patriotice.

20,30 File de cronică 
revoluționară în 
dramaturgia ro
mânească. „Eram 
foarte tineri". Sce
nariu TV.

22,10 Telejurnal.

Mitingul consacrat încheierii cu succes 
a misiunii cosmice româno-sovietice

MOSCOVA — Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: Orășelul cos- 
monauților a cunoscut, Ia 
25 mai, o animație deose
bită, în așteptarea eroilor 
primei misiuni cosmice 
româno-sovietice, Dumi
tru Prunariu și Leonid 
Popov.

La ora 12, pe Pista ae
roportului din apropierea 
orășelului aterizează a_ 
vionul care i-a adus pe 
cosmonauți de la Baiko
nur.

Prunariu și Popov sînt 
intim pinațj de o nume
roasă asistență. Revederea 
lui Prunariu cu cei dragi 
și apropiați — părinții, so
ția, copiii — este emo
ționantă.

Potrivit tradiției, cei doi 
cosmonauți se opresc la 
Monumentul iui Iuti Ga
garin, primul om care a 
zburat, în urmă cu două 
decenii, în Cosmos, unde 
depun flori si păstrează 
un moment de reculegere.

Pe platoul din fața Mu
zeului Cosmosului are Ioc 
un miting consacrat în
cheierii cu succes a zbo
rului. Se intonează imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și U- 
niunii Sovietice. După a- 
locuțiunîle rostite de V. 
Satalev, conducătorul pre
gătirii cosmonauților so
vietici și Traian Dudaș, 
ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, iau cu. 
vintul Dumitru Prunariu 
și Leonid Popov. Ei dau 
expresie profundei gra.- 
titudinț față de conduce
rile de partid și de stat 
din cele două țări, perso
nal față de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev, pentru grija 
deosebită cu care au fost 
înconjurați.

„In calitate de comu
nist, spune compatriotul 
nostru Dumitru Prunariu, 
sînt onorat că am putut 
să consacru eforturile me
le pentru pregătirea și

realizarea acestui zbor în 
Cosmos celei de-a 60.a a- 
niversări a făuririi Parti
dului Comunist Român, 
conducătorul încercat al 
poporului român în lupta 
pentru realizarea idealu
rilor sale de libertate, pa
ce și progres, ctitorul 
României socialiste de 
azi".

In legătură cu decer
narea, prin decret prezi
dențial, a titlului de o. 
noare suprem „Erou al 
Republicii Socialiste 
România", Dumitru Pru
nariu a spus : „Vă rog 
să mă credeți că sînt mai 
emoționat decît in orice 
moment al zborului cos
mic. Mulțumesc foarte 
mult Partidului Comiinist 
Român, Comitetului său 
Central, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii So
cialiste România, pentru 
înalta distincție decer
nată. Mulțumim foarte 
mult pentru încrederea a- 
cordată echipajului nos

tru de a îndeplini primul 
zbor comun româno-so- 
vietic".

Cosmonautul român a a. 
dresat, totodată, calde 
mulțumiri Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
tovarășului Leonid Brejnev, 
pentru acordarea înaltu
lui titlu de „Erou al Uni
unii Sovietice", a Ordinu
lui Lenin și a Medaliei 
„Steaua de aur".

Leonid Popov a declarat: 
„Mulțumim ' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Parti, 
dului Comunist Român, 
întregului popor român, 
pentru această înaltă dis
tincție. Mulțumesc încă 

o dată. Sînt foarte, foarte 
bucuros și fericit".

In continuarea progra
mului, a fost organizată o 
conferință de presă, în 
cursul căreia Prunariu și 
Popov au relatat despre 
pregătirile lor dinaintea 
zborului, ca și despre ac
tivitățile depuse în timpul 
misiunii cosmice.

COOPERATIVA 
„STRAJA- LUPENI

cu sediul în Lupeni, strada 23 August 
nr. 9, recrutează tineri absolvenți ai treptei 
I de liceu pentru calificare prin școli profe
sionale și ucenicie Ia locul de muncă în ur
mătoarele meserii :

— croitori confecții pentru bărbați

— croitori confecții pentru femei

— tîmplari mecanici
— confecționer încălțăminte după co

mandă

— tapițeri

— marochiner

— confecționer

— confecționer haine din piele

— lăcătuși mecanici pentru construcții 
metalice

— electrician în construcții

— mecanici mașini și utilaje i

— electromecanic obiecte uz casnic

— instalator tehnico-sanitar

ț —. sudori;

— tinichigiu auto

— prelucrător prin așchiere.

Informații suplimentare se pot primi zil
nic la serviciul personal-învățămînt al co

operativei „Straja" Lupeni telefon 140 și 112. I

PREZENTE ROMÂNEȘTI
HELSINKI 25 (Ager

pres). — La , Helsinki s-au 
încheiat, duminică, lucră
rile celui de.al XlX.lea 
.Congres al Partidului Co
munist Finlandez. Partidul 
Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație 
condusă de tovarășâ Ale
xandrina Găinușe, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C C. al P.C.R.

Congresul 3 ales noul 
Comitet Central. In prima 
sa ședință,. Comitetul Cen
tral a desemnat compo
nența Biroului Politic și 
Secretariatul. Președinte al 
P.C. Finlandez a fost re
ales tovarășul Aarne Sa
arinen, iar ân funcția de 
vicepreședinți — Taisto Si- 
nisalo și Maija-Liisa Ha
lonen. Secretar general a 
fost reales Arvo Aalto.

★
ROMA 25 (Agerpres). — 

Secretarul general al

Partidului Socialist Italian, 
Bettino Craxi, l-a primit 
pe tovarășul Măriri Rădot 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, 
desfășurată într-o- atrriosfe. 
ră deosebit de cordială, 
s-au evidențiat relațiile 
bune dintre . P.C.R, și 
P.S.I., care âu cunoscut 
noi impulsuri după întâl
nirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și 
Bettino Craxi, exprimîn- 
du.se, totodată, dorința de 
a amplifica aceste rapor
turi care contribuie la a- 
dîncirea bunelor relații 
dintre Italia și România, 
la întărirea solidarității 
internaționale, în lupta 
pentru apărarea libertății 
și independenței popoare
lor, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

PREȘEDINTELE FRAN. 
ȚEI, Francois Mitterrand 
a primit, la Palatul 
Elysee, pe Georges Mar- 
chais, secretar general ai 
P.C. Francez, inaugurînd 
seria de consultări cu 
conducătorii principalelor 
partide politice în legătu 
ră cu desfășurarea campa
niei electorale și a alege
rilor legislative programate 
pentru luna viitoare.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII ELENE, Constantin 
Karamanlis, a inaugurat 
exploatarea petrolieră Pri
nos, din Marea Egee. Pe
trolul extras din această 
exploatare va acoperi 13 
la sută din nevoile tării.

S-a anunțat că 65 la sută 
din petrolul extras va a- 
parține statului.

PREȘEDINTELE ECUA
DORULUI, Jaime Roldos 
Aguilera, și-a pierdut via
ța în urina unui accident 
de avion petrecut în a- 
propierca localității Gua 
chariama, situată la circa 
600 km sud de capitală, 
împreună cu șeful statu
lui ecuadorian, în accident 
au murit, de asemenea, so
ția sa, ministrul apără

rii, Marco Aurelio Subia 
Martinez, și soția acestuia, 
doi însoțitori militari și 
cei trei membri ai echipa
jului. Potrivit prevederilor 
constituționale, funcția, de 
președinte pentru următo
rii trei ani — pînă la ter
minarea mandatului de 
cinci ani — a fost prelua
tă de vicepreședintele țării, 
Osvaldo Hurtado.

Mica publicitate
VINI? Dacia 1300, Vul

can, strada Aleea Viitoru
lui, bloc A 2 , ap. 32 se. 1. 
(483)

VÎND Moskvici 408, stra
da Gh. Barițiu nr. 26, Pe
troșani. (484)

VÎND autoturism Dacia 
1100, preț convenabil. Te
lefon 42109. (487)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barta 
Ludovic, eliberata de 
I.U.M., Petroșani. Se de
clară nulă. (478)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Amun- 
tenei Maria, eliberată de 
preparația Coroești, Se 
declară, nulă. (479)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dudi 
Tibor, eliberată de prepa
rația Petrila. Se declară 
nulă. (480)

PIERDUT carnet do stu
dent pe numele Uragan 
Gheorghe, eliberat ele Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nul (481)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Forai 
loan, eliberată de I.R.I.U.M, 
Petroșani. Se declară nulă. 
(482)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, eliberată de I.M. 
Paroșeni pe numele Teglaș 
Augustin. Se declară nulă.

ANUNȚ DE FAMILIE

ASTĂZI se împlinește un an de cînd ne-a pă
răsit fulgerător cel ce a fost, soț, tată și bunic

NASTAI VASILE.
Nu te vom uita niciodată. (485)
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