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Prin tradiție, pentru oamenii muncii driî anu
mite domenii ale economiei municipiului, din mine
rit îndeosebi, zilele de repaus reprezinți prilejul bi- 
ne venPjy-ntru executarea unor ample lucrări de 
revii». . reparații la utilajele care asigură pro
ducția, de modernizări și amenajări pe fluxuri de 
extracție a cărbunelui, de pregătire a mersului nor
mal, neîntrerupt al procesului productiv în luna în 

’ care am intrat — începutul unei noi etape de stră
danii și împliniri pentru realizarea la cote superioa
re a sarcinilor de plan. S-a lucrat în „foc continuu'*, 
cu răspundere și pasiune acolo unde procesele de 
munță nu încetează niciodată, s-a lucrat pretutin
deni unde a fost nevoie, la înalta tensiune a dărui
rii muncitorești. ,

Intense acțiuni de revizii 
și reparații în subteranul minelor 
» I.M. LUPENI

Pentru sute de mineri, 
lăcătuși și electricieni de 
la I.M. Lupeni zilele de 1 
și 2 Mai au fost zile „pli
ne*, în sensul că ei au mun- 
cit în schimburi prelungite 
acolo
— la 
je, la 
rarea 
subteran și suprafață.'

...încă din 30 aprilie . di
mineața, odată cu monta
rea în abataj a celor 54 de 
secții, pe puțul Ștefan, iar 
apoi în subteran a început 
transportul combinei și a tone pe zi. 
celorlalte ansambluri com
ponente ale complexului de 

"susținere și tăiere nr. I" 
din sectorul IV al minei
— cel mai mare sector pro
ductiv al Văii Jiului. A 
început si a continuat a- 
poi în <_jili?le următoare 
inontareal .or in ■ panoul 
6-est. Cei 80 de membri 
ai brigăzii cdndușe' de Teo
dor Borfcalo, majoritatea 
dintre ei policalificați, că
rora li s-au alăturat com
ponenții echipei „service* 
a minei condusă de-subin- diul

unde a fost necesar 
montări de noi utila- 
întreținerea și repa- 
celor existente din

ginerul George Calotă, alți 
lăcătuși din cadrul secto
rului, au fost împărțiți în 
zilele de 1 și 2 Mai în 
patru schimburi care au 
lucrat sub conducerea mi
nerilor Petru Iacob, Ioan 
Mjrșu, Vasile Silvașan și 
Nicolae Mihăileseu și lăcă
tușilor Petre Gherman, An
gliei Pbpeseu, Alexandru 
Nagy și maistrului mecanic 
Ion On. S-au cîștigat astfel 
două zile prețioase pentru 
grăbirea punerii în func
țiune a unei mari capaci- .
tați productive din sectorul * I.M. PAROȘENI 
IV — de 600 pînă la 700 '——----- ——

Ie de mare capacitate. 
La orizontul 650 al acelu
iași puț a fost înlocuită 
vechea instalație de intro
ducere și evacuare a vago- 
netelor din colivie, montîn- 
du-se doi împingători pneu
matici. Lucrările de pregă
tire și montare au fost e- 
xecutate de un grup de lă
cătuși — Eugen Fulga, Jan 
Cătănaș, Alexandru Ho
țea, Ștefan Chirca, Viorel 
Moceanu și șeful de echi
pă Gheorghe Asproiu, co
ordonatorul lucrării.

La sectorul VII — pro
ducție, maistrul minier Sil
viu Tarbalescu,. împreună 
cu minerii Virgil Robu, 
Mircea ScorțarU. Adalbert 
Biro, Costin Pavel, Mitroș 
Tibil, Laioș Nemeș șî lăcă
tușii loan Romoșan și Ru- . .
dolf Bergher. au înlocuit centrare a prodttețfei 
două reduetoare de la 
transportoarele TR, au e- 
fectuat alte .revizii și repa
rații la utilajele din abata
jele conduse de Marin Io- 
nescu și Eugen Vladar. U- 
tile și' importante' lucrări 
de revizii și reparații, în
locuiri de benzi transpor
toare, au fost efectuate de 
alți zeci de electrolăcătuși 
și în celelalte șeetoarex ale 
minei. (A. MICA)

...în zilele de 1 și 2 Mai, 
în schimburi, prelungite a 

fp . muncit și grupul de lăcă
tuși de la sectorul XIII 
(puțuri) avînd în frunte șe-

■Și la - I.M. Paroș'eni pe 
prim plan s-a situat acțiu-

nea de pregătire în vede
rea punerii grabnice în ex
ploatare a unei noi capaci
tăți productive — abatajul 
dotat cu complex mecani
zat de susținere și tăiere 
din panoul 7, complexul 
II, unde lucrează brigada 
condusă de Nicolae An- 

. drașic. Au fost prezenți la 
lucrări componenții brigă
zii alături de electrolăcătuși 
și specialiști ai minei. Au 
fost montate în întregime 
secțiile complexului, iar de 
ieri se desfășoară intens 
montajul combinei și al 
transportoarelor, pentru ca 
noul abataj să poată pro
duce, începînd cu data de 
6 mai, circa 500 tone/zi.

Au fost efectuate, de a- 
semenea, ample lucrări de' 
reparații la silozul, de con- 

de 
la orizontul 425. Brigada 
condusă de minerul Virgil. 
Bește.a a încheiat lucrarea 
în timpul prevăzut. Pe tot 
traseul de benzi al mineii 
s-au pregătit condițiile des
fășurării unui ritm normal 
de extracție.

• I.M. URIC ANI

Cu Iîntărirea de a spori 
în continuare , succesele 
obținute în primele patru 
luni — cînd au extras pes-

(Continuare in pag. a 2-aj

Și în zilele de 1 și 2 Mai energeticienii de la U.E. 
Paroșeni au fost Ia datorie, asigurînd producția de 
energie electrică. Imagine realizată la pupitrul de co
mandă ăl turbinei generatoare nr. 2.

La cluburi și case de cultură

MULTIPLE MANIFESTĂRI 
CULTURAL-EDUCATIVE
în zilele de 1 Mai — Zi

ua muncii și primăverii, și 
2 Mai — Ziua tineretului, 
cluburile și casele de cul
tură ale sindicatelor au 
polarizat atenția și exerci
tat atracția oamenilor mun
ții din Valea Jiului prin 
multiple manifestări poli
tico-educative, cultural- 
artistice și distractive or
ganizate pentru petrecerea 
plăcută a celor două zile 
de sărbătoare.
PETRILA

• în cursul dimineții de
1 Mai, la clubul sindicate- tot
lor programul 
artistic prezentat 
tineret și ceilalți 
ai muncii a cuprins

cultural- 
pentru 
oameni 

_—» ■ un
montaj literar-muzical, in
terpretări ale brigăzii ar
tistice și muzică folk pre
zentate: de formațiile Li
ceului industrial din loca-

litate. în seara aceleiași 
zile, a continuat șirul ma
nifestărilor. „Capul de afiș* 
în rîndul acestora l-a cons
tituit seara cultural-dis- 
tractivă pentru tineret.. în y 
program, muzică disco, 
tombolă, precum și o fru
moasă surpriză — înmîna- 
rea a 10 garoafe,roșii unui 
număr de tot atîția tineri 
și ’tinere din oraș, 'care. în 
cursul lunii mai, împli
nesc virsta de 18, 19 sau 20 
de ani.
• Manifestările din 2 

Mai, Ziua tineretului, au 
' J.. ' " „j -; în

cursul dimineții, cu audiții 
de muzică ușoară, dansuri 
și melodii populare pre
zentate de formațiile clu
bului. După-amiază, a avut 
loc. carnavalul tineretului, 
în cadrul căruia participan-

(Continuare in pag a 2-a)
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(puțuri) avincl in frunte șe- | 
fii de echipă Mircea Radu, >

V 
I
I l 
ț 
I 
| Jiului a sărbătorit și s-au jertfit pentru împli- 
ț; cinstit Ziuă tineretului 
1 participînd, în cursul di-

prînsStî.T Ja amnla rviani- 
j fv- 
1 tfc„ „„ 
ț de an la locul cu profun- 

de rezonanțe revoluțio.- 
nare in istoria mișcării 
muncitorești din orașul 
Lupeni — Monumentul e- 
roilor „Lupeni ’29“.

Moment de vibrantă e 
vocare a eroismului cla 
șei noastre muncitoare 
condusă ;de’ partid, în lup : 
ta pentru înlăturarea ex 
plpatării capitaliste, per 

idealurilor 
dreptate 

sociălă, pentru dreptul Io 
o viață demnă, „întîlni
rea tineretului cu istoria' 
a prilejuit emoționante 
trăiri sufletești pent): 
participanți. Pe platoul 
din fața Monumentul’.: 
„Lupeni 29* peste 1000 d- 
tineri din școlile, între
prinderile și instituții!

Stelian Șerban, Ion Dobre, 
Toader Vasiliu și maistrul 
mecanic Silvon Oniț, care 
au schimbat o colivie și 
moleta de la puțul Ștefan. 
Pentru prima dată în Va
lea Jiului, moleta a fost 
montată prin interme- 

unei automacara-

examen
priceperii minerești

jnul necesăr în extracția 
de 'cărbune. Magistrala de

Un zbîrnîit de telefon 
o invitație și iată-ne în 
mijlocul celor care acum transport înclinat, cum o 

, cîteva zile au străpuns denumesc minerii Paro- 
una dintre cele mai im- șeniului, urmează să fie 
portante lucrări, vitale echipată cu transportoa- 
chiăr, pentru producția -re pe benzi de cauciuc 
minei Paroșeni. care vor colecta produc-

Eroii noștri de epopee ția de la orizontul 360, din: 
sint de astădată mineri partea nordică și estică 
din formația lui Vasile a cîmpului minier și 6 
Cerceja de la sectorul IV, vor transporta la cota o-
care-au terminat în avans rizontului 425,

~ cu o lună și jumătate .'Sing. .Maria Mirza, pgr- 
lucrarea începută încă din motoare de sector, 
luna august 19S1. După 
cum ne mărturisea șeful 
sectorului sing, Ioan Ră- 
țulescu, plasarea brigăzii 
lui Cerceja la executarea 
planului înclinat de trans
port principal lung de 350 
m se impunea cu strin
gență. Joncțiunea mai 
rapidă între orizonturile „Lucrarea nu a fost ter- 
360 și 425 o impunea in- . , 
săși cererea de menținere 
și creștere u liniei de - 
front care să asigure rit- (Continuare in pag. a 2-a) .
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rie-a 
redat cîteva cifre ce i- 
lustrează hărnicia oame
nilor din brigada lui Cer
ceja. tn trimestrul I din 
acest an formația lui a 
realizat sarcinile de plan 
in proporție de 125 la 
sută, insemnind un plus, 
de 12 ml peste prevederi.

Teodor ARVINTE
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La Lupenl a avut loc tradiționala manifestare educatlv-patrlotlcă

Întîlnirea tineretului cu
Potrivit tradiției sta

tornicite de un deceniu 
și jumătate, în 2 Mai, tî- 
năra generație din Valea

orașului, din celelalte lo
calități ale municipiului, 
au cinstit memoria înain
tașilor care au luptat și

nirile socialiste de azi. 
Tinerii au dat glas senti-

mentelor de înaltă pre
țuire și fierbinte recunoș
tință față de partid, față 
de secretarul său general, 
tovarășul NlUOLAE
CEAUȘESCU, pentru clar
viziunea revoluționară și

istoria
fermitatea cu care condu
ce destinele patriei și po
porului-nostru pe calea

I. BALAN

(Continuare in pag. a 2-a)
mineții, la ampla mani
festare . educați v-patrio- 
tfcă ce se organizează an

tru victoria 
de libertate și
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INTILNIREA TINERETULUI Oamenii muncii din Valea Jiului
prezenți la datorie

niștii Cornel Jianu și loan 
Țcnțu. Ventilatorul morii 
5A, unde a avut loc o ava
rie, a fost repus în funcțiu
ne la termenul prevăzut.

După două zile de mun, 
că harnicul colectiv al ter
mocentralei din Paroșeni 
a raportat, cu satisfacția 
datoriei împlinite, o pro
ducție de 7 200 000 kWh.

torită înlocuirii unor trans
portoare de mare capaci
tate cu benzi cu covor de 
cauciuc în lungime de 220 
metri. La această lucrare, 
deosebit de importantă, au 
participat, lăcătușii din for
mațiile conduse de Teodor 
Bota, Petru Artan, Miron 
Nicolaescu, Niță Nedu și 
electricienii din formația 
condusă de Adalbert Vueri. 
Lucrarea a fost coordonată 
de ing. Eugen Budoi și 
subinginerii Vasile Ispas și 
Ion Iile.
> IM. DÎLJA

rile 400 și 500 ale minei au 
fost montate două noi ben
zi, inlocuindu-se compo
nente ale fluxului de eva
cuare care funcționau de
fectuos. La puțul auxiliar 
nr. 4 au fost efectuate re
parații ale moletelor 
lației de extracție. (H. 
TON)
> IM LONEA

formele albastre ale for
mațiunilor de pregătire 
pentru apărarea patriei 
și pionieri au depus co
roane de flori la Monu
mentul eroilor „Lupeni 
’29". întreaga desfășurare 
a manifestării s-a consti
tuit într-o înălțătoare 
odă de slăvire a eroilor 
mișcării muncitorești-re- 
voluționare a minerilor, 
aprinzînd și mai mult în 
inima clasei noastre 
muncitoare făclia luptei 
pentru biruința ideilor de 
dreptate.

„întilnirea tineretului 
cu istoria", această am
plă manifestare de la Lu
peni,’a dat expresie legă
mântului solemn făcut de. 
tineretul Văii Jiului de a 
munci fără preget în pro
ducție, de a învăța cu 
sîrg pe băncile școlilor 
și facultăților și a parti
cipa cu întregul 
vîrstei împreună
rul nostru la efortul edi-

progrcsului și bunăstării, 
pentru grija părintească 
ce o poartă tinerei 
rații și minerilor 
Jiului.

în atmosfera de 
ționantă trăire patriotică, 
tovarășul Traian Moraru, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc Lupeni al 
U.T.C. a deschis festivi
tatea desfășurată sub ge
nericul „întîlnirea tinere
tului cu istoria", manifes
tare ajunsă la a XV-a e- 
diție. La manifestare au 
participat membri ai bi
roului comitetului orășe
nesc de partid Lupeni. 
Despre însemnătatea și 
semnificațiile manifestă
rii a vorbit tovarășul Ho- 
ria Toma, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid, primarul ora
șului Lupeni.

Moment solemn. în 
cprdurile fanfarei ce in
tonează un imn de slavă, ’ fh-ării socialismului 
grupuri de tineri în uni- pămintul străbun.

<__________________

gene-
Văii

emo-

a-

elan al
cu popo-

pe

te prevederi o producție 
fizică de cărbune cocsifi- 
cabil de aproape 20 000 de 
tone, numeroși mineri, lă
cătuși și electricieni, maiș
tri și cadre de coordonare 
tehnică de la I.M. Uricani 
au lucrat în zilele de 1 și 
2 Mai la reparații și revi
zii- pe fluxul utilajelor, au 
amenajat. și pregătit noi

■ fronturi productive din ca
re în luna mai se va extra
ge cărbune. Vestitul șef 
de brigadă Ilie Amorăriței, . 
din abatajul în care func
ționează „marele complex" 
al minei, împreună cu or
tacii, au participat în zile
le de 1 și 2 Mai la impor
tante lucrări de revizii și 
reparații ale utilajelor, în
deosebi la combină din a- 
bataj, care va mai lucra 
în următoarele două săp- 
tămîni. .In acest nou pa
nou, brigăzile conduse de 
Gheorghe Nistor și loan Do
boș au lucrat intens pentru 
evacuarea utilajelor folo
site la săparea lucrărilor 
de pregătiri. Tot la secto
rul II al minei, echipa tie 
electrolăcătuși și membrii 
brigăzii conduse de Gheor
ghe Scorpie, coordonarea 
fiind asigurată de adjunc
tul șefului de sector Gheor
ghe Șerbu, a montat noua 
bandă colectoare a celor do
uă abataje de mare capacita
te din panourile 3 și 4, din 
stratul 18. între orizontu-

ins- 
AN-

fiu-Activitate intensă pe 
xul de transport. Sub con
ducerea adj. șef de sector 
de la sectorul IV, maistrul 
electromecanic Aurel Ne
gru, meseriașii din echipa 
lăcătușului Aurel Rad au 
schimbat covorul benzii de 
la orizontul 440, pe unde 
se extrage 50 la sută din 
producția sectorului.

La probele tehnologice 
de la benzile 4 și 5, de pe 
magistrala de transport, 
trecute cu succes, au asis
tat ing. Victor Cazacu, și 

-șeful 
Wuc 
port.

La 
torul 
prezența maiștrilor minieri 
Ion Bogdan și Tivadar 
Dolha au fost schimbate 10 
tuburi metalice dintre cele 
cu care este amenajat sui
torul colector.
> I.M. LIVEZEM

de echipă Robert 
dc la sectorul trans-

sectorul III, pe sui- 
de la abatajul 62, în

Cărbunele va fi evacuat 
în flux continuu în condi
țiile obținerii unor econo
mii de energie electrică da-

Multiple
fUrmare din pag. I)

manifestări cultural-educative
ții au audiat expunerea e- 
ducativ-patriotică pe tema 
„Tineretul român — promo
tor al idealurilor de pace 
în întreaga lume". (l.B.)
LUPENI

„Cu mască și fără mască" 
a impresionat prin atmos
fera antrenantă, tinereas
că. plină de vitalitate și 
dinamism.
URICANI

zent în viața 
mineri de aici, 
fost prezentat, 
ber, un grupaj 
„Eroii adîncului". (C.G.)
VULCAN

uteeiștilor
La ora 21 a 
în aer li- 
de filme

ANINOASA

manifestărilor
cul-

I,

• Seria 
politico-ideologice și 
tural-artistice, ediția 
„Flori de mai" a culminat 
în ziua de 1 Mai, cînd, la 
Lupeni, a avut loc o gamă 
variată de acțiuni dedicate 
vieții și creației în anii so
cialismului. La clubul sin
dicatelor din localitate, în 
cinstea Zilei internaționa
le a muncii, Comitetul oră
șenesc U.T.C. a organizat o 
frumoasă" și atractivă sea
ră cultural-educativă pen
tru tinerii din întreprinde
rile și instituțiile Lupeniu- 
lui. Concursul „Cine știe, 
cîștigă", pe tema „Istoria 
Partidului Comunist Ro
mân" la care au participat 
-echipajele de la minele Lu
peni și Bărbăteni, Prepa- 
rația Lupeni, liceele indus
triale nr. 1 și 2 a fost cîș- 
tigat de echipajul Liceului 
industrial nr. 2. A urmat 
apoi muzică și dans. Pro
gramul nat de 
artistică de amatori 
țiana". s-a bucurat de 
binemeritată apreciere 
rîndul tinerilor.
• In ziua de 2 Mai 

continuat acțiunile 
ral-sportive. S-au desfășu
rat finalele la diferite dis
cipline, clștigătorilor în- 
mînîndu-li-se diplome și 
cupe; Serbarea cîmpeneas- 
că și carnavalul tineretului

formația 
,Gen- 

o 
în

au 
cultu-

și cultură socialistă, acțiu
nea va atrage participarea 
pionierilor de la toate șco
lile din Vulcan.

în orașul de ia poalele 
Retezatului, șăptâmina ma
nifestărilor artistice dedi
cate măreței sărbători a 
muncii s-a încheiat cu o 
pleiadă de acțiuni care 
au marcat. programul din 
cele două zile — 1 și 2 
Mai. în dimineață zilei de 

, 1 Mai, la Casa de cultură 
a fost deschisă o frumoa
să expoziție de carte pe 
tema „Partidul, făuritorul 
vieții noi". După-amiază, 
în cadrul serii cultural- 
distractive pentru tineret, 
ă avut loc un dialog între 
generații avînd ca tetriă 
„Păreri,, opinii și fapte din 
viața și munca de miner", 
la care cunoscutul briga
dier Gheorghe Nistor de la 
I.M. Uricani, câștigătorul 
locului I în întrecerea so
cialistă pe Valea Jiului la 
lucrările de investiții mi
niere, a vorbit tinerilor 
despre bărbăteasca meserie 
de miner și satisfacțiile ei. 
A urmat apoi o seară de 
dans cu formația „Melodic".
• Ziua de 2 Mai, 

tineretului, a fost 
de un program 
distractiv susținut 
mâții artistice de 
din localitate. A urmat a- 
poi o seară cultural-educa
tivă sub genericul „Tine
rețe, prietenie, optimism", 
în cadrul acțiunii, tineri 
din cadrul I.M. Uricani au 
vorbit despre trecut și pre-

Ziua 
marcată 
muzical- 
de for- 
amatori

• Cele două lăcașuri dc 
cultură ale orașului — clu
bul tineretului și clubul 
sindicatelor — au găzduit, 
în zilele de 1 și 2 Mai, fru
moase și atractive seri cul- 
tural-artistice. La clubul 
tineretului, în compania 
muzicii disco, tinerii au 
petrecut seri de neuitat. 
Muzica, poezia și dansul , 
au creat voia bună a tine
rilor. Prezenți la „Carnava
lul tineretului", care a în
cheiat suita de acțiuni cul
tural-educative, distracti
ve și sportive a zilei de 2 
Mah în compania formației 
„Astral" am întîlnit tineri 
muncitori ca Mircea Rasa, 
Cristina Bukanschim, cîș- 
tigători ai concursului „Ani 
luminoși, tinerețe avînta- 
tâ spre culmile socialismu
lui". Perechea de dansa
tori Angela Lup și Ștefan 
Czako a cîștigat locul I ia 
concursul de dans.
• Lâ clubul sindicate

lor Vulcan, tinerii au pe
trecut seara cultural-dis- 
tractivă în compania for
mației disco. La reușita se
rii au contribuit și aici 
concursurile „File din isto
ria patriei" evidențiindu-se 
cu cele mai bune răspun
suri tinerii Angela Bor.șa 
și Zoltan Sereș și cea mai 
bună pereche de dansatori, 
cîștigat de perechea Pa- 
raschiva Nagy și Alexan
dru Farkas.

• Tinerii din comună 
au finalizat în ziua de 1 
Mai, concursurile sportive 
dintre sectoarele minei. Fi
nala la fotbal susținută de 
formațiile sectoarelor III și 
VIII a desemnat cîștigă- 
toare formația sectorului 
III. .

Intr-o antrenantă am
bianță, seara de dans pen
tru tineret a fost susținută 
de formația de muzică, u- 
șoară „Phoebus", la clu
bul din localitate, comple
tată de concursul „Cine 
știe, cîștigă" și jocuri dis
tractive, (T.A.)

• ACȚIUNE PIONIE
REASCA. Astăzi, la ora 10, 
la cinematograful „Lucea
fărul" din Vulcan va avea 
ioc deschiderea festivă a 
celei de a ll-a ediții a ac- 

Ițiunii „Primăvara pionie- 
riei vulcănene". Organizată 

| de casa pionierilor și șoi- 
I milor patriei din localitate 
I cu sprijinul consiliului oră- 
I șenesc de educație politică

• UNITATE REDESCHI
SA. După o perioadă de 
inactivitate, ca urmare a 
igienizării și dotării cu mo
bilier modern, creîndu-se 
expunerea liberă a 
articolelor de confecții, u- 
nitatea nr. 106 din cartierul 
8 Martie din Petrila a fost 
redeschisă în data de 3 
mai a.c. (VJ3.)

începînd cu primele zile 
ale lunii mai evacuarea 
cărbunelui pe verticală se 
va face fără dificultăți 
deosebite datorită calității 
lucrărilor efectuate la 
schimbarea schipului de la 
puțul principal. Dintre cei 
care s-au remarcat în mod 
deosebit la această acțiune 
se numără lăcătușii con
duși de specialiștii Victor 
Brebenel și Mihai Boy te 
•coorcloinați și îndrumați rle 
maistrul Mihai Chirilă. De 
asemenea, au fost executa
te lucrări de vulcanizare 
la benzile nr. 28 și 20 de 
către vulcanizatorul loan 
Damian, sprijinit de lăcă
tușii din formația lui Va
sile Damian.

Prima zi a lunii — 
primele depășiri

Pentru colectivul de mun
citori al I.F.A. Vîscoza Lu
peni, ziua de 1 Mai a 
coincis nu numai cu o săr
bătoare, dar și cu o zi rod
nică de producție. încă din 
schimbul I planul de 1820 
kg fire vîscoză a fost de
pășit cu peste 25 kg. Din
tre muncitoarele eviden
țiate ne-au fost recoman
date de cățre ing. Mircea 
Draga, ofiț<ș*t kv. serviciu, 
filatoarele < â Socaciu 
și Rozalia Kozak, bobina
toarele Ioana Dornic, Me
lania Nanciu, Feldioara 
Matei și Gherghina Dina- 
che.

Energeticienii — la 
înalta tensiune a dăruirii

Energeticienii de la Ter
mocentrala Paroșeni au 
sărbătorit zilele de 1 și 2 
Mai prin fapte de muncă, 
în cadrul secției exploa
tare, munca s-a desfășu
rat normal, în „foc conti
nuu", La exploatare caza
ne și-au făcut, ca de obicei, 
datoria Dumitru Drăgoi și 
Bella Raisz, iar la turbine 
Ioniță Drăghici și Alexan
dru Csato. Au fost prezenți 
la post și dispecerii Di
nu Șoptereanu, Alexandru 
Fleider, Ștefan Rădulescu 
și Iosif Szasz.

Au fost efectuate im
portante lucrări de repara
ții și întreținere. Muncito
rii specialiști din formați
ile conduse de loan Salte- 
lichi și Traian Albu au 
supus unei ample revizii 
turbina nr. 2 de termofi- 
care. Alte lucrări de între
ținere au fost făcute de 
echipele conduse de comu

Flux continuu pe 
„drumul de fier“-.=ț;

Sărbătoarea Întîiului tic 
Mai i-a găsit la datorie și 
pe ceferiștii din stația 16- 
croni. Una din principale
le stații de pe secția Pe
troșani — Lupeni care ra
portează rezultate pe mă
sura renumelui de care se 
bucură. S-a acționat cu 
răspundere și dăruire co
munistă de către impiega- 
ții de mișcare Teofil Coro- 
ianu și Ștefan Kertesz, 
manevranții Gheorghe Da
vid și Dumitru Andrei, 
magazionerii Marcu Buz- 
duga și Ion Ciorei, precum 
și Valerica Speriatu •— a- 
car, care au raportat pen
tru zilele de 1 și 2 Mai 
descompunerea a patru tre
nuri cu 170 vagoane con
venționale, compunerea la 
plecare a altor 4 trenuri 
eu 226 vagoane convențio
nale, peste 10 ore de ma
nevră (în două ture) pre
cum și intrarea „în dt*io- 
zit“ a trei trenuri de „goa
le" pentru întreprinderile 
miniere Aninoasa, Vulcan 
și Paroșeni de peste 80 va
goane. (AI. TATAR)

Un examen al priceperii minerești
'Urmare din' pag. li

minată oricum, ci la un 
înalt nivel calitativ, ne 
mărturisea Ion Beștea, 
maistru minier. Forma
ții ca a lui Cerce ja să tot 
ai, nu-ți creează proble
me, se organizează in așa 
fel încît lunar obțin de
pășiri de plan și, bineîn
țeles, retribuții mari".

Cei mai buni din bri
gadă ? Vasile Cerceja stă 
puțin pe gînduri, apoi 
spune: „Scrieți-i pe toți. 
Ori toți ori niciunul, așa 
.sîntem noi". Da, e drept 
ca numele acestui mă
nunchi de oameni să fie 
încrustat în analele har-

nicai minerești: loan
Degi, Petru Zlăgneanu, 
Simon Silvester, Aurelian 
Lazăr, Emil Răboj, A- 
drian Mircea, Sigismund 
Csordoș, Constantin Ple- 
șoianu, Cristian Pavlices, 
Constantin Vornicu și Ma
rin Frumușan. Apoi Va
sile adaugă : „Toți au 
contribuit în egală măsu
ră, șefii de schimb au re
tribuție cit mine, e firesc 
să se îngrijească de pro
ducție pe schimbul
Cînd a fost o defecțiune 
am rămas cu toții s-o re
mediem. Nu a fost ușor. 
In partea finală a stră
pungerii cu orizontul su
perior, aveam după noi o

lungime de aproape 550 
m de crațer, care trebu
ia întreținută". Cînd ați 
trăit cea mai mare satis
facție ? „Cînd burghiul de 
perforare a găurii de 
probă a străpuns mili
metric, aceasta a însem
nat proba de foc a calită
ții. De atunci nu m-am 
mai dezlipit de „front" 4 
schimburi".

Precizie milimetrică, 
pasiune și dăruire mm- 

lor. citorească la o lucrare de 
mare importanță pentru 
mină. In plus, consemnăm 
scurtarea termenului de 
predare cii^o lună și ju
mătate — ceea ce aduce 
un plus de beneficiu în
treprinderii.

• PAȘI ÎN ADÎNC. La 
ultima întîlnire cu briga
dierii de la I.M. Lupeni. 
membrii eineclubului A- 
MAFILM din localitate

• UN NOU BLOC. La 
Lupeni, constructorii din 
cadrul coloanei Vulcan a 
întreprinderii de utilaj 
greu Craiova au început
excavațiile la un nou bloc (responsabil Constantin Bo
de locuințe. Amplasat lin- pescu), au prezentat briga- 
gă pîrîul Mierleasa, noul dierilor două pelicule 
bloc face parte din frontul scurt metraj intitulate su- 
<* >«“« »»• 51 
și are termen de predare 
în ultimul trimestru al a- 
nului. Se continuă astfel 
sistematizarea viitorului 
centru civic al orașului 
Lupeni.

de

Și

• SETEA DE CARTE. 
La ultima expoziție de car
te cu vînzare, organizată 
de librăria, nr. 44 din L>u- 
penl, responsabil Traian

Jimboreanu, la clubul sin
dicatelor din localitate, în 
cadrul „Lunii cărții în în
treprinderi și instituții", au 
fost vîndute publicului, în- 
tr-o singură zi, aproape 500 
de cărți tehnico-științifice, 
politice și beletristice. 
(A.M.)

1 și 2 mai, la Peștera Bo
lii, o frumoasă acțiune de 
amenajare a peșterii. Tot
odată. ei au cules datele 
necesare întocmirii unei co
municări de specialitate pe 
care o vor face la prima 
întîlnire a speologilor din 
țară.

Rubrică realizată de 
Teodor ARVINTE

I

I 
I
I

• ACȚIUNE SPEOLO
GICA. Membrii 
speo-sport-turism 
„Piatra Roșie* din Petrila
au desfășurat, în zilele săp
tămânii trecute, inclusiv în

cercului 
montan
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• LA ÎNTRECERILE 
organizate de Consiliul 
municipal al sindicate
lor, rezervate tinerilor din 
întreprinderi și instituții 
la fotbal, popice, șah și 
tenis de masă, au partici
pat peste 200 de tineri.

La clubul I.CM.M. Un
de s-au desfășurat între
cerile de șah au fost pre- 
zenți iubitori ai șahului 
din unități economice ca 
I.M. Lupeni, I.M. Petrila, 
I.M. Dilja, I.C.M.M., 
I,R.I.U.M.P„ I.C.P.M.C. 
și Preparația Lupeni. în 
urma rezultatelor înre
gistrate, pe primele 3 lo
curi s-au clasat: 1. loan 
Muntean (I.R.I.U.M.P.) ; 2. 
Mircea Mihuț (I.C.M.M.) ; 
3. Emil Neagu (I.M. Pe
trila).

-• • în ziua de 1

«ui" Lone a 
desfășurat trei finale 
popularei competiții 
fotbal — organizată 
nivel de sectoare si 

k___________

dotată cu „Cupa 2 
Mai**. Finala competiției 
din cadrul I.M. Petrila a 
avut loc între sectoarele 
V și VIII. Cupa a reve
nit sectorului V produc-

• POPICARIA Aso
ciației „Minerul" din LU- 

ziua 
din 

. . __ . indi-
dotat cu cupa 

Primele

i Mai,
Jw.-nurile sportive 

ij^atprul" Petrila și 
s-au

ale 
de 
la 

sec-

întreceri 
dedicate 

zilei 
de 1 Mai

ție cu scorul de 1—0, iar 
cea dintre secțiile 
torie și întreținere 
Preparației ^Jetrila 
cheiat cu victoria ___
6—1) și cîștigarea cupei 
de către tinerii de la în
treținere. De la I.M. Lo- 
nea, finaliste au fost sec
toarele VII-și VIII, cupa 
revenind sectorului VII la 
scorul de 4—2.

spălă-
ale 

s-a în- 
(scor

1. ■■0’- -----— - ~ ■ —

peni a găzduit în 
de 1 Mai întrecerile 
cadrul concursului 
vidual 
„Flori de mai", 
locuri au fost ocupate de: 
Doru Bolosin (254 p.d.)
locul I, Bela Schuller II 
(252 p.d.), locul II, Miti
că Popa si Bela Schuller 
I (cite 247 p.d.), locul III.

După 24 de ore, aceeași 
arenă a găzduit finala 
„Cupei 1 Mai", în cadrul 
căreia s-au întîlnit Mine
rul Lupeni (devenită; de 
o săptămînă, campioa
nă județeană!) și Cons
tructorul minier Petro
șani. în urma unei parti
de echilibrate, de bun 
nivel tehnic, echipa din 
Lupeni și-a adjudecat 

1 victoria cu o diferență de 
9 p.d. ! Scor final: 2403 
p.d, — 2394 p.d. La indi
vidual, locul 1 a fost ocu
pat de ’Bela Schuller I 
(antrenorul-jucător al for
mației Minerul Lupeni) 
cu 413 p.d.

Multa supărare și amără
ciune a produs finalul me
ciului dintre Utilaj ul-Știr 
ința Petroșani și Șuierul 
Baia Sprie. Un public ad
mirabil, într-o atmosferă 

. incandescentă a fost păcă
lit de o echipă care, în

leități sc vede aproape sal
vată de la retrogradare, 
grație mirificului: punct ob
ținut în dauna unei echipe 
pe care o învinsese în jo
cul din toamnă numai cu 
largul concurs al unor „ar
bitri" speriați de galeria

J

Deocamdată apele sint încă tulburi

mod categoric a evoluat cu răutăcioasă a șuiorenilor. 
motoarele la „relanti".

Partida s-a încheiat 
■ scorul de 18—18 (11—11) 

capătul unui joc interesant 
doar ca evoluție a scorului 
(5—1, 6—2, 6—6, 9—11, 12 
—15, 17—16, 18—17), re
zultat înregistrat de gazde 
în compania unui adversar 
slab, mult sub valoarea 
acelor echipe care nu cu 
mult timp în urmă pleca
seră steagul în fața elevi
lor profesorului Eronim 
Ceacu. încrederea ’ acelora 
care își îndreaptă din ce în. 
ce mai mult privirile în
spre „șaptele" reprezenta
tiv al Văii Jiului a fost în
șelată duminică diminea
ța tocmai în momentul în 
care așteptau - confirmarea 
unei valori etalate anterior. 
Marea surpriză a etapei 
s-a consumat astfel la Pe
troșani unde Șujorul Baia 
Sprie, echipă lipsită de ve-

cu
la

lată însă , că băieții noș
tri, cuminți din jocurile 
disputate pe terenurile 
vfnmugf/tuurUMmiHMm

HANDBAL, divizia B 
(tineret)

zzszz#sW/SZW//////////////Z/Z>

străine, handbaliștii care 
în pofida condițiilor create 
de conducerea A.S. Utila
jul și conducerea I.U.M. Pe
troșani nu au reușit de pa
tru. ani să aducă nici un 
punct din deplasare, vîntu- 
ră acum și zestrea care le 
asigur® o poziție în 
le 5—6 locuri ale 
meniului.

Ne întrebăm toți 
re iubim handbalul

prime- 
elasa-

cei ca- 
daeă

rentă de a răspunde incre- 
. derii acordate ? Au făcut 
oare totul handbaliștii noș
tri pentru victorie ? 
de crezut. Vor exista 
voci, probabil ale 
jucători care vor 
că arbitrajul i-a frustrat de 
succes. Este foarte .adevă
rat că cei doi cavaleri ai 
fluierului din Reșița, au 
făcut și greșeli, dar de Ia 
aceasta cauză subiectivă, 
Ia incredibilele ratâri ale 
Iui Gliga (culminînd cu ra
tarea unei lovituri de la 7 
m în ultima secundă de 
joc), Ia greșelile copilărești 
ale Jucătorilor Ungureahu 

■ și Checiu îri momente de
cisive, la apărarea naivă 
în fața unul atac specific 
mai mult unei echipe de 
campionat județean, la e- 
voluțiile lamentabile ale 
portarilor Feher și Popescu, 
este o distanță mare !

Există și șansa unei rea
bilitări. Q așteptăm valo
rificată, dar nu numai la 
Petroșani. învingătorii din 
toamnă ai lui - 
Stockl și Kicsid 
buie să o facă.

Greu
Și 

unor 
susține

*

Birtalan 
pot și tre-

MINERUL LUPENI — 
CJFJR. TIMIȘOARA 3—0 
(2—0). O victorie necesară, 
meritată și mai ușoară de
cît s-ar fi așteptat cineva.

Arătăm în fraza de In
troducere că Minerul a 
obținut o victorie ușoară. 
Datorită pe de o parte jocu
lui sigur în toate comparti
mentele, în ciuda unor In
disponibilități nedorite. 
Nu-i numim așa cum se 
mai obișnuiește — pe Bur- 
dangiu, Homan, Leordean, 
Moraru „senatori de drept" 
dar ne-am obișnuit să-i 
vedem pe teren, de la în
ceputul partidei.

De data aceasta, acciden
tările suferite de unii, e- 
clipsa de formă a... altora, 
au făcut să se acorde cre
dit unor jucători „consa- 
crați" pînă acum ca... re
zerve. Spre lauda lor ei 
confirmă de cîteva etape 
încoace. Ne referim la Li- 
xandru, Romeo Rusu, Greu, 
Sebestyen. Ca să fim o- 
biectivi trebuie să mai re- 
marcămocă victoria lejeră 
obțiiă « de Minerul se 
datorează și prestației sub 
așteptări a oaspeților din 
orașul de pe Bega eu ex
cepția lui Andronici, Truți 
ex-divizionarul „A" Petres
cu, și mai ales juniorul 
Hambalaș. Ultimul — coe

chipierul lui Burehel la e- 
chipa națională de juniori 
— a lăsat o impresie exce
lentă.

Pornită încă de la înce
put cu hotărîre, echipa gaz
dă își declară prin Colceag, 
Nichimiș și P. Popa, velei
tățile ofensive. După nu
mai 8 minute galeria (spor
tivă și mai activă decît al
tădată) salută prin urale și 
aplauze deschiderea scoru-

FOTBAL, divizia B

lui : Sebestyen lansat pe 
partea stingă centrează ex
cepțional din viteză (cum 

. nu o prea făcea cînd juca... 
extremă !) la Nichimiș care 
înscrie cu capul: 1—0. De
și atacurile se succed a- 
proape la fiecare minut se 
ratează cîteva ocazii bune. 
Vine însă minutul 30 cînd, 
în urma unui fault asupra 
lui Colceag la circa 22 me
tri, Petre Popa execută lo
vitura liberă fără speranțe 
pentru portarul timișorean. 
La 2—0 jocul scade 
spectaculozitate ți 
cîteva decizii ale arbitru
lui bistrițean Victor Cio-

din 
doar

can mai încălzesc atmosfe
ră. ’

După reluare, jocul 
parcă mai puțin nerv 
doar cele două-trei 
cursiuni ale juniorului 
mișorean Hambalaș mai... 
sperie puțin echipa gazdă, 
adueîndu-i aminte că se 
poate retrograda și din 
cauza... golaverajului. Drept 
care, după o pătrundere 
periculoasă a lui Colceag și 
alta a lui Mușat, din nou 
Nichimiș este cel care în
scrie. .

în min. 63 la o lovitură 
liberă de Ia 18 metri late
ral dreapta, executată foar
te bine de P. Popa, cel 
care sare mai sus este (în 
ciuda staturii relativ, 
mici)... tot Nichimiș. Lovi
tura sa cu capul ÎI păcăleș
te pe portarul advers, sta
bilind totodată scorul final 
al partidei.

MINERUL LUPENI — 
Lixandru, Greu, R. Rusu, 
Truică, Sebestyen — P. Po
pa, Voicu (min. 77 Ion Je- 
nică) —' Nichimiș, BurcheL 
Mușat, Colceag (min. 64 
Stafie).

în deschidere, în campio
natul republican de juniori: 
Minerul Lupeni «— C.S.C. 
Alba lulia 1—2 (1—1).
loan Alexandru TATAR

loan ANDREI

Mîine, etapă în divizia A de fotbal

este aceasta o manieră co-

Printre iubitorii schiu
lui, cele două zile de 
sărbătoare de la începu
tul lunii mai au consti
tuit un bun prilej de a 
practica sportul prefe
rat. Pîrtiile din Paring 
le-au oferit condiții favo
rabile chiar și acum ' în 
plină primăvară.

REZULTATE TEHNI
CE ; Minerul Cavnic — 
F.C. Bihor Oradea . 3—1. 
Dacia Orăștie — Olimpia 
Satu Mare 3—•!; Someșul 
Satu Marc — C.F.R. Clu.j- 
Napoca 1—0; Aurul Brad 
— Rapid Arad 4—0;

Strungul Arad — C.I.L. 
Sighet 1—0; U.M. Timi
șoara — Minerul Ilba 
■Seini 4—0; înfrățirea O- 
radea — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 
Baia Mare 
șița 2—0.

Victorie

2—0; F.C.
F.C.M. Re-

CLASAMENT
1. F.C. Bihor 26 20 3 3 71—25 43
2. F.C, Baia Mare 26 14 5 7 51—23 33
3. Aurul Brad 26 14 2 10 37—25 30
4. Strungul Arad 26 12 3 11 38—45 27
5; Olimpia Satu Mare 26 11 4 11 32—30 26
6. C.I.L. Sighet 26 12 2 12 30—37 26
7. Someșul S.M. 26 11 4 11 28—39 26
8. Minerul Cavnic 26 11 3 12 44—36 25
9. C.F.R. Timiș. 26 10 5 11 38—33 25

10. C.S.M. Drobeta. Tr. S. 26 11 3 12 33—34 25
11. Rapid Arad 26 11 3 12 31—39 25
12. F.C.M. Reșița 26 9 6 11 46—35 24
13. înfrățirea Or. 26 12 0 14 45—41 24
14. Min. Lupeni 26 10 4 12 35—38 24
15. U.M. Timiș. 26 10 3 13 28—38 23
16, Dacia Orăștie 26 10 3 13 32—56 23
17. C.F.R. Cj.-N. 26 8 5 13 31—45 21
18. Min. Ilba Seini 26 6 6 14 20—51 18

ETAPA VIITOARE (du- Mine■rul Ilba Seini — în-
minică, 9 mai): Dacia frățirea Oradea; F.C.M.
Orăștie — Minerul Lu
peni; Rapid Arad — 
C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin; Aurul Brad — Cjjb. 
Sîghet; C.F.R. Cluj-Na- 
poea — Strungul Arad;

Reșița — Minerul Cav
nic; F.C. Bihor Oradea 
—• Olimpia Satu Mare ; 
CJF.R. Timișoara — F.C. 
Baia’Mare; Someșul Satu 
Mare — U.M. Timișoara.

prețioasă
fața porții oaspete, Boloș 
interceptează balonul și îl 
expediază scurt în gol, în
scriind al treilea gol al 
eehipei sale.

După pauză, ritmul jocu
lui scade mult și din cauza 
terenului ce semăna cu o 
arătură desfundată. Oaspe
ții reușesc să înscrie golul 
de onoare în min. 57 din- 
tr-o acțiune de atac care 
nu promitea nimic, sur- 
prinzînd atît linia defensi
vă a gazdelor cît și pe por
tarul Coge. Deși pînă în 
finalul meciului s-au depus 
eforturi deosebite, s-a fă
cut multă risipă de ener
gie din partea ambelor 
combatante, tabela de mar
caj a rămas neschimbată. 

•S-au evidențiat de la gaz
de Maria, Pintea, Iordache 
și Boloș.

MINERUL PAROȘENI : 
Coge, Toma, Maria, Lele- 
șan.. Pintea, Mihai Marian, 
Iordache, Bîrsan (min. 65 
Popescu Ion), Lăzăroiu, Bo-

tr-un buchet de jucători pop (min ?Q Popescu
se desprinde MIhai Marian Benone). 
care înscrie cu capul ; min.
31, la o învălmășeală în

MINERUL PAROȘENI — 
MINERUL CERTEI 3—1 

în ciuda terenului deose
bit de greu, desfundat din 
cauza precipitațiilor căzute 
în ultimul timp, echipa mi
nerilor din Paroșeni a reu
șit, duminică, să realizeze 
o victorie prețioasă în fața 
minerilor din Certej, echi
pă calificată în sferturile 
de finală ale „Cupei Româ
niei" în urma eliminării în 
optimi a divizionarei A, U- 
niversitatea Craiova. Gaz
dele au prestat un Joc bun, 
mai ales în prima repriză 
cînd au reușit să maree 

■ trei goluri spectaculoase : 
în min._ 17, Boloș ia pe 
cont propriu o acțiune de 
atac, driblează cei cîțiva 
apărători ieșiți în cale - și 
șutează puternic din preaj
ma punctului de la 11 me
tri deschizînd scorul; min.
22, Pintea execută o lovitu
ră liberă de pe extrema 
stingă, lung in careu, din-

Mîine, 5 mai,, ora 18, vor 
avea loc meciurile etapei 
a 28-a din cadrul diviziei A 
de fotbal. Favor iții noștri 
primesc replica echipei 
A.S.A. Tîrgu Mureș, una 
dintre formațiile ce sînt 
puternic amenințate de re
trogradare. Avem neapăra
tă nevoie de victorie, pe 
care o dorim cu toții. Ce
lelalte meciuri: S.C. Bacău 
— Universitatea Craiova, 
Progresul Vucan — U.T. 
Arad, Dinamo — F.C. Ar

geș, Corvinul — „U" Cluj- 
Napoca, F.C. Constanța — 
Sportul studențesc, „Poli" 
Timișoara — F.C. Olt, C.S. 
Tîrgoviște — Steaua și 
F.C.M. Brașov —. Chimia 
Rm. Vîlcea. După cum , se 
poate constata, opt din ce
le nouă meciuri sînt hotă- 
rîtoare pentru clarificarea 
fntr-o oarecare măsură a 
ocupării primelor trei lo
curi in clasament, dar și a 
celor ce duc spre divizia B.

Un derby autentic
Cic expediază un balon în
șelător de la 30 m care 
planează ușor peste por
tar și se așeaaă în....vinclu: 
3—0. Dușul rece al goluri
lor a stîrnit pofta de joc a 
echipei din Uricani. Cîm- 
peanu, Mezambrovschi. 
Donciu, Muntean și Bălan 
combină în viteză șî șutea
ză des înspre poarta apăra
tă de Popescu I, dar aces
ta, spre deosebire de Găti, 
nu poate fi depășit. în 
min. 52, spre satisfacția 
sutelor de spectatori, Fîță 
driblează pe dreapta, tri
mite balonul în careu la 
semiînălțime și extrema 

scorul 
4—0.

cei

PAR1NGUL LONEA — 
MINERUL URICANI 1—0 
(3—0). După 7 minute 
la începerea partidei,

4b

Ștefan NEMECSEK

de 
... _______________ , un
șut expediat de Popescu 
îl din afara careului a a- 
vut ca rezultat deschiderea 
scorului. Beneficiind de un 
coordonator lucid (Cic) și 
de un „libero" de travaliu 
(Fodor), echipa minerilor 
din Lonea a depășit net, în 
toate compartimentele, pe 
cea a minerilor din Uricani. 
La aceasta s-a mai adunat 
și forma slabă a portarului* 
oaspete (Găti) care, după o 
pătrundere în forță a lui 
Fîță, scapă mingea și dă 
posibilitatea lui Popescu 
II să trimită balonul în 
plasă de la 2 m: 2—0, în 
min. 18 al mecidlui. După 
ce fluierul arbitrului Vic
tor Sandu din Petroșani 
(corect, prompt), a redes
chis disputa de la centru,

semiînălțime 
Fulga pecetluiește 
unui meci frumos : 
S-au evidențiat, lingă 
dtațî Năcreală, Preda și 
Iepure de la Parîngul. 
noiu, Bîrsan și Toldea- 
la Minerul.

Di- 
de

loan Dan BALAN
.t
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»N LU/ME
Larg interes în preajma vizitei în Grecia

a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Coresponden- 
e r p r e s) ;

ATEN’A 3 
ță . A g 
încă de duminică diminea
ța drapelul Republicii So
cialiste România flutură, 
alături de cel al Republicii 
Elene, pe principalele ar
tere ale Atenei. în aștepta
rea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu vor întreprinde, 
incepînd de marți, 4 mai. 
o vizită de stat în această 
țară, la invitația președin
telui Constantin Karaman
lis, capitala elenă a- îmbră
cat haine festive specifice 
unor momente politice de 
anvergură. în piața „Sin
tagma" („Constituției") — 
în jurul căreia sînt situate 
astăzi sediile principalelor 
instituții politice ale țării 
— președinția Republicii, 
parlamentul, guvernul — 
pregătirile în vederea vi
zitei înalților oaspeți sînt 
vizibile la tot pasul. Stea
gul țării noastre este înăl
țat, de asemenea, deasupra 
reședinței oficiale rezerva
te solilor poporului ro
mân.

Vizita constituie obiectul 
principal al discuțiilor și

• mentariilor. în cele mai 
diferite cercuri — guverna
mentale, politice, economi
ce, culturale și de presă

• ............ ...... -................X ■ —

al
Dimitris 

subsecretar de 
și infor- 
în acest 

grec a- 
stat a 

Nicolae 
nou 
dez-

— această vizită este apre
ciată ca un remarcabil e- 
veniment politic, atît pen
tru relațiile reciproce, cît 
și pentru climatul politic 
general — în Balcani, 
continentul nostru, în 
me.

Purtătorul de cuvînt 
guvernului grec, 
Maroudas.
stat pentru presă 
mâții. declară 
sens : „Guvernul 
preciază vizita de 
președintelui 
Ceausescu drept un 
prilej de a întări și 
volta și mai mult relațiile 
de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele 
noastre, și în mod deosebit, 
relațiile dintre țările re
giunii balcanice. Inițiati
vele valoroase luate de pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu pentru pace, des
tindere și largă colaborare 
în Balcani sînt binecunos
cute și, de aceea, sîntem 
convinși că discuțiile, con
vorbirile dintre șeful sta
tului român și premierul 
grec, Andreas Papandreu, 
vor contribui la îmbunătă
țirea relațiilor între țările 
balcanice, vor face ca a- 
ceste raporturi să fie mai 
consistente. Ceea ce va fi 
promovat în mod special 
va fi denuclearizarea Bal-

cânilor. Și de aceea, noi 
sîntem convinși că vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu se încadrează în 
tr-un moment foarte bun, 
foarte prielnic, extrem de 
pozitiv. Aceasta, deoarece, 
în mod deosebit, în mo
mentul de față sînt destule 
pericole care amenință pa
cea. Deci, in esență, guver
nul nostru apreciază că 
discuțiile între președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Papandreu vor 
promova nu numai relați
ile noastre bilaterale, care 
sînt deja foarte bune, dar 
în mod deosebit vor pro
mova și colaborarea, pacea 
și înțelegerea în Balcani. 
Și, deoarece atît președin- 
tele Nicolae Ceaușescu. cît 
și premierul Papandreu se 
pronunță pentru diminua
rea înarmărilor, convorbi
rile dintre ei vor contribui 
cu siguranță și la promo
varea unor inițiative de 
pace și colaborare la scara 
întregului continent euro
pean, în care sînt 
și țările noastre.

Iată pentru ce guvernul 
grec așteaptă cu 
interes vizita în i 
președintelui

■ Ceaușescu și îi 
un călduros Bun

La rîndul său, 
Christodoul*des, director ge-

neral al Agenției Ateniene 
de Presă ANA, declară: „Si
gur, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Grecia 
va fi extrem de pozitivă, 
deoarece țările noastre au 
foarte bune relații, le pot 
considera chiar excelente. 
Și de aceea sînt convins 
că guvernele celor două 
țări vor profita de acest 
prilej pentru a întări și 
mai mult aceste relații. în 
plus, țările noastre au mul
te puncte de vedere comu
ne în ce privește politica 
externă, ca să nu mă refer 
decît la cele privind secu
ritatea și pacea în lume. 
Noi cunoaștem bine iniția
tivele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această di
recție și apreciem mult e- 
forturile sale depuse pen
tru înfăptuirea acestor de
ziderate. Această vizită, du
pă părerea mea, va oferi 
prilejul de a întări dorința 
țărilor și popoarelor noas
tre de a se ajunge la noi 
obiective comune în ce 

situate privește dezvoltarea cola
borării, înțelegerii și încre
derii între popoare. întări
rea păcii și securității în 
lume. Cred că cele două

a popoare și țări au multe,
- foarte multe posibilități în 

această direcție, foarte mul
te inițiative care pot fi 
concretizate cu succes 
acest prilej".

deosebit 
Grecia 
Nicolae 
adresează 

i venit!“.
Andreas 2U

LA UNIVERSITATEA 
„Chirii. și Metodiu", din 
orașul Veliko-Tîrnovo. im
portant centru de cultură 
și științific din R.P. Bul
garia, s-a desfășurat o 
seară cultural-muzicală 
„George Enescu", manifes
tare complexă organizată 
de lectoratul de limba șf 
literatura română de la a- 
cest for de învățămînt su
perior din țara vecină și 
prietenă..

GUVERNUL R.P. Mo- 
zambie s-a adresat mozam- 
bicanilor care se află pes
te hotare, cerîndu-le să se 
întoarcă și să participe la 
efortul de dezvoltare a ță
rii. Potrivit ziarului „No- 
ticias", pentru aceasta a 
fost adoptată o lege în ba
za căreia persoanele care 
și-au pierdut cetățenia din

diferite motive o pot recă
păta.

ECONOMIA Elveției tra
versează o perioadă de se
rioase dificultăți, aprecia
ză Uniunea Băncilor Elve
țiene, care precizează că 
numai 83 la sută din capa
citățile de producție ale a- 
cestei țări sînt folosite.

UN NUMĂR de 190 de 
profesori din instituțiile de 
învățămînt superior 
prefectura Osaka și-au pus 
semnătura pe un apel 
dresat opiniei publice 
mocratice nipone prin care 
aceasta este chemată să-și 
intensifice acțiunile pentru 
interzicerea totală a arme
lor nucleare și eliminarea 
amenințării izbucnirii unui 
conflict nuclear.

PREȘEDINTELE Guya. 
nei, Forbes Bumham, a 
procedat la o remaniere 
guvernamentală parțială, 
în cadrul căreia titularii a 
șase ministere au fost în- 
locuiți, în vreme ce șeful 
statului a preluat cinci 
portofolii, între care și pe

din

a-. 
de-

cele ale apărării și securi
tății,

GRECIA nu participă la 
manevrele militare 
forțelor navale din 
sudică a NATO — ă 
țat guvernul de la Atena, 
citat de agenția UPl. Deci
zia Greciei, relevă agenția 
Taniug, înseamnă că u- 
nitățile navale ale NATO 
nu vor putea naviga în a- 
pele teritoriale elene din 
Marea Egee.

LA PALERMO, în Sici
lia, au avut loc, duminică, 
funeraliile lui Pio la To
re, membru al Direcțiunii

ale 
aripa 
anun-

Partidului Comunist Italian, 
secretar al organizației re
gionale a P.C.I. din Sicilia, 
asasinat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute de membri ai 
organizației criminale tero
riste Mafia. La funeralii au 
participat președintele Re
publicii Italiene, Alessan
dro Pertini, primul-minis- 
tru, Giovanni Spadolini, 
secretarul general al P.C.I, 
Enrico Berlinguer.

Pl
Pe tema conflictului
LONDRA 3 (Agerores). 

Liderul opoziției laburiste 
britanice, Michael Foot, a 
respins propunerea premie
rului Margaret Thatcheț de 
a participa alături de con
ducătorii celorlalte partide 
politice la o reuniune pri-

anglo-argentlnlan
vind criza Malvinelor 
(Falkland), anunță agenția' 
Reuter. El a subliniat că, . 
potrivit opiniei sale, cel 
mai potrivit for pentru a 
examina ultimele evoluții 
ale crizei îl constituie Ca- • 
mera Comunelor,

Trustul de instalații și montaj Brașov 
Șantierul Petroșani

încadrează de urgență următorul personal
— UN CONTABIL PRINCIPAL
— UN GESTIONAR pentru materiale e- 

lectrice și de instalații
— DOI ȘOFERI pentru dubă transport 

muncitori, autodubă TV

ABSOLVENȚI DE LICEU cu speciali
tăți în meseriile de mai sus (electroteh
nice, mecanice, construcții etc.) 
formare de muncitori de înaltă 
care.

pentru 
calif i-

ELECTRICIENI categoria 1—6
— INSTALATORI categoria 1—7

aUTogem,SUDORI ELECTRICI și 
categoria 2—7
LĂCĂTUȘI MECANICI pentru lucrări 
de montaj
MUNCITORI RECALIFICAȚI pentru 
calificare la lifcul de muncă, s-au prin 
cursuri de scurtă durată în meseriile de
n>m sus

de

Se asigură următoarele condiții i
— cazare în spații de organizare de șan

tier (costul cazării se suportă de către 
întreprindere). Cazarea în apartamente

— masă la cantină, contra cost
—- spor de șantier conform prevederilor 

legale.
încadrarea muncitorilor se face în 

construcții montaj A.

y

rețeaua
f

Relații suplimentare se pot obține 
fon 43751/957 sau la sediul șantierului 
troșani, strada Republicii nr. 2 (fost, garaj IGO),

la tele- 
din Pe-

fre-

Li
li,55 
Bar- 
12,40 
16,00FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Comoara din 
lacul de argint ; Unirea: 
Marea baie nocturnă.

LONEA : Lupii niări-

I
I
I
I

ANINOASA:O 
gată în adîncuri.

VULCAN — Luceafă
rul : Apus la amiază.

LUPENI —' Cultural: 
înainte zbor ; Muncito
resc : Un iepure pentru 
avocat.

URICAN1 ; Nicky.

11,00 Telex. 11,05 
niversul femeilor. 
Roman foileton: La 
raca. Episodul 8. 

‘Cadran mondial. 
Telex. 16,05 Viața școiii. 1
16.25 Muzică ușoară. I 
16,40 Clubul tineretului. |
17.25 Atenția la... nea- . 

' tenție. 17,50 1001 de seri. 1
20,00 Telejurnal. 20,30 ț 
Actualitatea economi- I 
că. 20,45 Permanențe hu- I 
nedorene. 21,05 Teatru .1 
TV. Minetti de Thomas • 
Bernhard. 22,30 Tele- | 
jurnal. 22,40 Din albu- j 
mul celor mai frumoase | 
melodii populare.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani 
anunță

CONCURSURI V 
pentru ocuparea următoarelor poj> 
— ingineri și subingineri proiectanți și cer

cetători în specialitatea minieră 
Concursurile vor avea loc în zilele de 5 — 

10 _ 15 20 — 25 mai 1982.
Condițiile de participare sînt cele prevăzu

te în Legea nr. 12/1971.
Relațiile suplimentare se obțin la sediul 

institutului: telefon 41463 inter 404.

Oficiul de gospodărirea apelor 
Hunedoara-Deva

cu sediul în Deva, strada Aurel V’laicu nr. 25 
încadrează de urgență următorul personal:

— 1 electrician întreținere, categ. 4—6 la 
barajul Valea de Pești.

— 5 dulgheri pentru lucrările din. Valea 
Jiului.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
de Legea 12/1971 și 57/1974.

Cooperativa „Unirea** 
Petroșani

încadrează de urgență

pentru secția Autoservice din Livezeni :
— 1 VOPSITOR >

categoria 3—6
încadrările se fac conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974. Telefon 44351.

Mica publicitate*
VÎND covor persan, 

port, 2/3. Informați 
peni, strada Tudor 
mirescu nr. 74 ap. 171. (636)

VÎND cort 4 persoane cu 
saltea dublă nouă, telefon 
41631. (637)

O.J.T. PETROȘANI 
ganizează excursie 
R.D.G. perioada 10—17
lie pe ruta Berlin — Nem- 
brandemburg — llostok — 
Berlin. înset ierile pînă 
10 mai. (639)

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Leleșan 
Gheorghe, eliberată de l.M. 
Paroseni. O declar nulă. 
(629)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Furdui 
Lazăr, eliberată de I.G.C.B.

ANUNȚ DE

im-
Lu- 

ladi-

or- 
in 

iu-

la

de

J'

Petroșani. O declar nulă. 
(630).

PIERDUT abonament 
C.F.R. ruta Pui — Live
zeni și contract casă, eli
berat de Notariatul de stat 
Petroșani, pe numele Petea 
loan. Le declar nule.

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Petric 
Constantin, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. ÎI declar nul. (633)

PltfkDUT carnet student 
pe numele Petruți Gheor
ghe. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (635)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Putzaru 
Cornel, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (638)

FAMILIE

FAMILIA. îndurerată anunță încetarea din viața 
a mult iubitului l.>r soț, tată, bunic si unchi

BOJINIOAN
Pentru sufletul lui nobil și bun o veșnică și pioasă 

amintite, o floare și o lactimă pe morminte! rece și 
trist. înmormîntarea va avea Ioc. azi, J niaj,. th 14 la 
cimitirul din Bărbăteni. (634)

REDACTA Șt ADMINISTRAȚIA j Petrojoni. Uf. Nicolo* Băicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 16 63 j 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipagrafio PebojonL str. N do - l


