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4500 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederi
Continuind să valorifice în ritm susținut 

condițiile climaterice -propice desfășură
rii unei activități eficiente în carieră, co
lectivul de mineri și mecanizatori care 
participă Ia acțiunea „Huilă — Cîmpu lui 
Neag *82" a reușit să extragă, pînfi ieri, 
de la începutul lunii septembrie, o pro
ducție de cărbune cocsificabil peste pre
vederi de 4 500 de tone. Prin acest remar
cabil succes, colectivul de aici a rapor
tat deja, cu mult înainte de vreme, în
deplinirea sarcinilor fizice pe primele 

trei trimestre ale anului.

încheierea vizitei oficiale
de prietenie în țara noastră

a președintelui 
Republicii Federale Nigeria, 

Alhaji Shehu Shagari
Ceremonia plecării

Peste 14 tone pe post 
productivitatea muncii
Pentru a doua zi consecutiv, brigada 

condusă de Laszlo Matius, din sectorul 
III al I.M. Lupeni, care a pus în func
țiune, începînd cu data de 13 septembrie, 
un nou complex mecanizat de susținere 
și tăiere, a realizat o productivitate a 
muncii de peste 14 tone pe post. Cei 40 
de membri ai brigăzii, o bună parte din
tre ei mineri și electrolăcătuși policali- . 
ficați, au extras astfel, în două zile, pes
te 1100 tone de cărbune cocsificabil, cu 
o depășire a sarcinilor zilnice de peste 

.100 de tone.

TARA NE CERE
ii MAI MULT CĂRBUNE !

O brigadă de tineri mineri, 
dornici de afirmare

< La sectorul IV .de
5 I.M. Lonea se afirmă tot
< mai mult brigăzile for-
> mate din mineri tineri,
< cu multă putere de mun-
> că și dornici de afirma- 
s re. La începutul acestui 
? an. conducerea sectorului 
) a încredințat un loc de
> muncă lui Grigore Mîn-

la druț care a format o 
brigadă de tineri ale că
rei bune rezultate au si
tuat-o lună de lună me
reu în fruntea întrecerii 
socialiste. De curînd, sau 
mai bine zis spre sfîrșitul 
lunii august, un nou loc 
de muncă a fost încre
dințat unui miner tînăr

ca vîrsță, dar care a a- 
cumulat în cei 11 
muncă 
multă 
vorba
care a

Gheorghe ROTEA

la rtiina 
experiență, 
de Nicolae 
absolvit de

ani de 
Lonea

Este 
Golea 
curînd

'CoMinuart in pag. a l-a>

- La 15 septembrie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a efec
tuat-o în țâra noastră, ța 
in vita ț ia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, Alha_ 
ji Shehu Shagari, preșe
dintele Republicii Fede
rale Nigeria.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni,

Vizita în țara noastră a 
șefului statului nigerian, 
dialogul la cel mai înalt 
nivel purtat cu acest pri
lej reprezintă, prin rezul
tatele lor, o contribuție 
importantă la strîngerea 
legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, la 
cauza păcii și înțelegerii 
internaționale.

'.Numeroși cetățeni -al 
Capitalei i-au salutat cu 
deosebită căldură pe tova
rășul 
Și Pe 
rian. 
lung.

In
prietenească a avut 
ceremonia oficială a ple
cării/'

Nicolae Ceausescu 
șeful'statului nige- 
i-au aplaudat înde-

această atmosferă
loc

(Continuare pag a ta)

Semnarea Declarației
' Președintele Republicii 
Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, au . sem-

nat, miercuri; în cadrul 
unei ceremonii care, a a- 
vut loc la Palatul Consi
liului de Stat, Declarația 
comună

comune
După semnare; cei doi 

șefi de stat și-au strînș cu 
căldură mîinile.

La ceremonie au parti
cipat persoane oficiale ro_ 
mâne și nigeriene.

Primele file de abecedar răsfoite, primele cli
pe de emoție din viața de elev.

TRANSMISIUNE
; DIRECTĂ

Cu prilejul deschi
derii anului de învă- 
țămînt 1982-1983, as
tăzi, în Capitală va aT 
vea ioc o adunare popu
lară, pe care posturile 
de radio și televiziu
ne o vor transmite di
rect, în jurul orei 12,00.

Deschiderea noului an de învățămint 
în școlile Văii Jiului

a anului de învăță- 
________ __ . ,- -__ ___elevi din Valea Jiu
lui, ducind buchete cu flori și ghiozdane pentru ma
nualele ce-i așteptau în clase, s-au intîlnit, după o 
vacanță frumoasă, cu școala, cu învățătorii și pro- 

_ fesorii, într-o nouă etapă de pregătire pentru mun- 
și viață. Intr-o atmosferă emoționantă, în toa

te școlile și liceele au avut Ioc adunări festive con-

La Institutul de mine a început

Xeri dimineața, în prima zi 
mint 1982—1983, mii și mii de

sacrate deschiderii noului an de învățămint, mani
festări la care au participat activiști jle partid și 
de stat, inspectori din Inspectoratul școlar județean, 
reprezentanți ai întreprinderilor patronatoare, părinți.

Luind parte la momentul sărbătoresc al deschi
derii noului an de învățămint, redactorii ziarului ' 
nostru au consemnat diverse aspecte din școlile Văii 
Jiului.

Liceul industrial minier Petroșani

Al 35*lea an de pregătire 
a viitorilor specialiști

în minerit
In luminoasa tradiție a 

școlii românești, începu
tul fiecărui an de învăță
mint este asociat cu un e- 
veniment cu profunde și 
constante semnificații prac
tice. etice și sociale, care 
pun în evidență contri
buția școlii la pregătirea 
tinerelor generații pentru 
a continua, la un nivel ca- 
litâtiv superior, măreața o_

peră de edificare a socie
tății socialiste și comu
niste pe strămoșescul pă- 
mînt al patriei. In aceas
tă atmosferă sărbătorească, 
de angajare în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului, la

Tiberiu SPATARU

Ca întreaga țară, ieri 
Liceul industrial minier 
s-a înveșmîntat de Săr
bătoare. Această adevărată 
pepinieră de ' viitori spe
cialiști minieri — școală 
care are deja o frumoasă 
tradiție în- învățămîntul 
Văii Jiulfii — și-a primit 
cu generozitate elevii, be
neficiarii minudatelor con
diții de pregătire,
le-au fost create prin grî-

care

(Continuare tn pag. a 2-a)

ja partidului și statului 
nostru, a secretarului ge
neral al partidului, părin
tele și prietenul tinerei ge
nerații, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Rezultatele obținute în 
anul trecut sînt o dovadă 

. vie a eficienței procesului 
de învățămint, a integră
rii învățămîntului cu pro
ducția, a participării ele-, 
vilor la mărețele înfăptu
iri ale societății noastre 
socialiste. O promovabili- 
tate de 95 la sută, nume-

1

roase premii la olimpiade 
și concursuri pe meserii, 
realizarea a 500 000 lei 
plan în ateliere și 300 000 ‘ 
lei în producție, partici
parea 
lor la 
muncă 
tierele 
zultatele cu care colective
le de elevi și cadre-didac-

Mircea BUJORESCU

entuziastă a elevi- 
peste 50 000 ore de 
patriotică pe șan- 
tineretului. iată re-

(Continuare in pag a 2-a)

promițător

i

i

i
(Goiitlnua,, ii, aia

Primele ore ale dimine
ții zilei de 15 septembrie 
au fost marcate la Liceul 
industrial nr. 2 Lupeni, cu 
profil chimic, ca de altfel 
la toate școlile orașului de 
acea atmosferă sărbăto
reasca ce o întiinim de fie
care dată Ia începutul u- 
nui- nou an școlar., Insti
tuție cu vechi tradiții în 
îjiyățămintul orașului mi
nier Lupeni, liceul indus
trial nr. 2 -își întemeiază 
întreaga activitate pe ba
zele temeinice ale unei 
munci pline de răspundere 
a cadrelor ce asigură pre
gătirea elevilor. ' ■

In .numele lor, al profe-

sorilor, Maria. Taici di
rectoarea liceului, vorbind 
despre rolul tinerilor ’.for
mați aici, a arățaț sarci
nile .ce stau în fața elevi
lor și profesorilor în noul 

, an școlar.
In numele elevilor a 

luat cuvîntui Gabriela Ju- 
veloiu. secretarul comite
tului U.T.C. al liceului. ex. 
primind deplina mulțumi
re a celor ce beneLcază 
de minunatele condiții de 
perfecționare și pregătire 
profesională.

Ioan Alexandru l’A'IAR

I> I 
i 
i*I•I
I ță am trăit vreo împre- t 
! jufare împresurată de t I o mai dulce aureolă * 
r decît .. începutul școlii. ( 
. Nu știm dacă altă eli- “ 
' pă reînvie în amintire ■ 
i
i

Cărți, 
copilărie, ? 
toamnă 

Puțini dintre noi, oa
menii mari, și-au pus 
întrebarea dacă în via-

£

I
-w.

I
l
•i

I
i)

cu mai multă aurie nos. j 
talgie decît această J 
dată de 15 septembrie. >

Poate e așa fiindcă J 
ea pulsează în zvîcne- | 
tnî domol ai dorului, 
nostru de plinătate, rog- | 
dă și garanție a perpe- • 
luării sevelor vieții, ea- I 
re este începutul Toam- • 
net. Sau fiindcă ea deș- I 
chicle ferestrele către l 
cunoaștere, înțelepciu- J 
ne și înțelegere. . |

Acum intîi’.e frunze • 
diii ciclurile infinite a- | 
le naturii cad ca lumi-' 
na- înmuguririi milioa- I 
nelor de vlăstare ome- 1 
nești, în ale căror vi- ; 
itoare coroane vor da i 
în pîrg visurile intru- , 
pate in fapte. Unul ț 
din. ele este și acela al > 
omului măre care iiial_ | 
ță. școli, lăcașele .de • 
unde, printre slove de I 
abecedar
vor

■t speranța se * 
înălța copiii < i l

loan I. l.AM.l i
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Deschiderea noului an de invățămint in școlile
Sporind 

prestigiul 
liceului

Festivitățile de deschide, 
re a cursurilor la Liceul 
de matematică-fizică din 
Petroșani, cel mai vechi 
așezămînt liceal din Valea 

' Jiului, au fost întîmpina- 
te ou rezultatele excelente 
dobîndite în precedentul 
an: media generală a ce
lor 429 elevi se apropie de 
8; 47 de absolvenți au 
devenit, numai după pri
ma sesiune, studenții cinci 
elevi s-au evidențiat la 
fazele pe țară ale olim
piadei pe materii, alți 16 
s-a.u numărat printre cei 
mai buni la concursul fi
nal pe meserii. Majorita
tea elevilor, fii de mineri 
și lucrători din domeniul 
mineritului, s-au angajat 
ca în acest an să se pre
gătească cu conștiinciozi
tate pentru a se forma ca 
specialiști, ca oameni, ca
pabili să fie demni purtă
tori al ștafetei construc
ției socialiste în patria 
noastră. Intre aceștia se 
numără Felieîa Rusu, Li- 
via Cioara, Mirela Iloiu, 
Miii.lela Bacei, Sabina I- 
lie, Octavian Pătrășcdiu, 
Cristina Timar și alții. 
Fiică de maistru minier 
care muncește la I M, Le
nea, Felicia Rusu rostește 
profesiunea de credință a 
colegilor din ultimul an; 
..Rezultatele noastre exce
lente la învățătură, în ac
tivitatea de practică, în 
celelalte domenii, »se cons, 
tiiuie intr-un răspuns an- 
gajant față de atenția și 
dragostea de care se bu
cură tinăra generație din 
partea conducerii de partid 
și de stat".

...Elevii au intrat la cla. - 
să, ii așteaptă noul mi
crocalculator, mașinile de 
facturat și contabilizat, 
cărțile, modernele labora
toare. Cel mai vechi liceu 
din Valea Jiului nutrește 
ambiția dă a-și spori pres
tigiul, de a se afla, ca și 
în anul trecut, în rlndul 
celor mai- bune licee din 
județ. (1. VULPE)

DEBUT ÎN ȘCOALĂ NOUĂ
Pentru început, o pre

cizare : de mai multe 
ori am auzit, din partea 
cadrelor didactice, â pă
rinților, a „oficialități
lor" aflate aici fie 
obișnuita datorie, fie 
simplă -curiozitate, 
auzit, deci, cuvinte 
caldă mulțumire la 
dresa organelor județean 
și municipal de partid 
pentru stăruința

din 
din 
am 
de 
a-

1 jieiinu s u u t u i ii u 
cu care s-au preocupat

! 
r 
îI
t.♦

de urgentarea lucrărilor la 
acest edificiu școlar. Ba
za materială a învăță- 
mîntului din Uricani s-a 
îmbogățit cu o școală no
uă și, incontestabil, fap
tul că ieri sălile acestei

frumoase clădiri au cu
noscut freamătul inau
gurării, este rezultatul 
sprijinului primit la rea
lizarea unui obiectiv 
de mare interes social.

Deci, la Uricani, debut 
în școală nouă. Are 
deocamdată 24 săli de 
clasă. Va avea, în curînd, 
laborator, cabinet medi
cal, sală de sport, atelier 
pentru practica școlară.. 
A costat aproape cinci, 
milioane, plus un milion 
de lei mobilierul și a- 
flăm că vor -mai fi făcute 
și alte cheltuieli pentru 
a-i asigura o dotare co
respunzătoare.

Ieri, bucuria copiilor.

spun oa- 
mîn. 

edificiu 
peisa. 
L rica-

a celor nouă sute și ceva 
de elevi, a fost nemăr
ginită. Sălile sînt lumi
noase, curate, primitoa
re. Școala a fost cons
truită intr-un ritm alert, 
dar nu s-a făcut nici un 
rabat la calitate, fapt 
pentru care colectivul 
de constructori condus 
de maistrul Constantin 
Călătoru merită toate 
felicitările. „Au făcut un 
lucru frumos",
menii, privind cu 
drie spre acest 
care îmbogățește 
jul urbanistic al 
mul ui.

Ion MUSTAȚA

O nouă calitate
(Urmarg tin pag. lf

■ tice de la Liceul indus
trial minier Petroșani se 
pot mîndri cu adevărat.

Ieri, cei 2 800 de elevi 
ai liceului, au participat 
cu emoție Ia adunarea fes
tivă dedicată deschiderii 
noului an școlar 1982 — 
1983. Școala, eu cele 23 de 
cabinete. 8 laboratoare și 
3 ateliere-școală, ia care 
s.au adăugat anul acesta 
încă 4 cabinete și labora
toare noi, i-a primit săr
bătorește, După momentul 
impresionant al intonării 
Imnului de stat al Repu-

blicii Socialiste România, 
îh cuvin tul lor, prof. Se- 
verian Groza, eleva Car
men Bălan, minerul Cons
tantin Mocanu, din partea 
părinților, dr. în economia 
Zoltan Kiraly. din partea 
C.M.V.J., au evocat im
portanța evenimentului, e. 
vidențiind eforturile care 
se fac pentru un învăță
mînt modern, la nivelul e- 
xigențelor, precum și sar- 
cinile de mare râspunde-

- re ce revin cadrelor didac
tice, elevilor, părinților, 
întreprinderilor p’atrona- 
toare, pentru o eficiență 
sporită în acest -domeniu.

Al 35-lea an de pregătire 
a viitorilor specialiști

răspundere în Ministerul 
Educației și învățământu
lui, specialiști din între
prinderile și instituțiile 
Văii Jiului, cadre didacti
ce și 6tudenți.

Desfășurată ia puțin 
timp după memorabila vi
zită de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al parti-

în minerit
<Urmare din pag 1

Tnstitutul de mine din Pe
troșani s-a desfășurat, ieri 
dimineață, festivitatea dc 
deschidere a celui de-al 
35-lea an de invățămint 
superior minier in Valea 
Jiului. La adunare au luat 
parte tovarășii Maria Mi
trofan, secretar ăl Comi
tetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Viorep Faur, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșani al 
P.C.R., cadre eu munci de

Imagini ale unui început 
promițător

fUrmare din pag. 1}

Avînd în vedere profi
lul chimic al liceului, din 
partea întreprinderii pa- 
tronatoare, I.F.A. „Vfsco- 
za“, sing, Maria Măcinică 
a adresat, în numele co
lectivului de conducere al 
fabricii, succese în activi
tatea de pregătire a ele
vilor încredințîndu-i că li 
se. vor creea cele mai bune

condiții pentru efectuarea 
practicii.

Fiori, bucurie și emoții 
la primul sunet al clopote, 
lului. La Lupeni ca și în 
toate localitățile Văii Jiu
lui, ca în întreaga țară,, 
.primul act al unui nou an 
școlar s-a consumat într-o 
atmosferă sărbătorească. A 
început frumos ca un vis 
al copilăriei fericite, al 
adolescenței prin care tre
cem în permanența deve
nirii noastre.

Răspundem cerințelor practicii
Intr-o atmosferă de ju

venilă încredere în voca
ția lor, în neostoita dorin
ță de afirmare pe orbita 
Vieții sociale și spirituale, 
elevii Liceului industrial 
Petrila, pășind în noul an 
școlar s-au angajat să dea 
o și mai puternică strălucire 
blazonului îndatoririlor ce 
le revin ca școlari și ute- 
ciști, ca viitori meseriași 
în industria noastră cons
tructoare de mașini minie
re.

In anul școlar 1982—1983, 
liceul petrilean cunoaște o

amploare fără precedent 
a cuprinderii în procesul 
instructiv-educativ . a tine- 

• retului școlar. Colectivul 
de cadre didactice în tota
litate bine pregătiți poli
tic și profesional. își reia 
cu ardoare eforturile de 
a asigura un învățămînt 
de calitate, de a lărgi ba
za materială a școlii; de 
a se perfecționa fără răgaz 
pentru a răsădi în solul 

„fertil al setei de cunoaș
tere semințele devenirii.

Ioan I. LASCU

Instantaneu de la deschiderea noului an școlar 
Ia Liceul industrial minier din Petroșani.

Foto: Șt. NEMECSEK

elaborarea unor lucrări — 
peste 30 de teme contrac
tate în acest an, în valoa
re de 5 milioane lei — 
care contribuie la dezvol
tarea și modernizarea mi
neritului. In institut 
act I v e a z ă și 
peste, 30 de cercuri științi
fice în care sînt cuprinși 
aproape 1 200 de studenți 

dului, în Valea Jiului, i- ale căror preocupări sînt 
naugurarea noului an de 
invâțămînt superior a fost 
un moment care a prile
juit tuturor cadrelor di
dactice .și studenților Ins-

1 titutului de mine atît bu- 
1 curia și omeneasca emoție 

a reîntîlnirii intr-o nouă . . .
etapă de pregătire, cit și o cesului de pregătire a vi- 
exigentă analiză a rezul- 

ț țațelor obținute în anul u-
niversităr 1981—1982.

Printr-o integrare armo
nioasă a procesului inș- 
tructiv-educativ cu cerce
tarea și practica social-e- 
conomică, remarca prof, 
univ. dr. ing. Dumitru Fo- 
dor, rectorul institutului, 
anul universitar 1981—1932 
s-a încheiat eu rezultate 
bune. Odată cu pregă
tirea viitorilor specialiști 
în minerit, în timpul ani
lor de studii se modelea
ză și se stimulează forța 
creatoare a studenților ca. 
re participă, încă din pri
mii ani, la activitatea de 
cercetare ce sintetizează 
însăși calitatea procesului 
de învățămînt și a practl- 

; cii efectuată in peste 40 de 
centre minerești din țară. 
Potențialul științific și 
tehnic al specialiștilor din 
institut se manifestă în

nemijlocit legate' de activi
tatea economică.

Anul de invățămint 1982 
—1983 a început la Institu
tul de mine cu hotărîrea 
cadrelor didactice și stu
denților de a contribui 
activ la perfecționarea pro-

specialiști în mi- 
românesc. In acest 
au vorbit studenții . 

din anul V, 
și 

Ion
I.

l

i tori lor 
neritul 
context 
Radu Sorin, 
Facultatea de mașini 
instalații miniere, 
Gheorghițâ, .din 
Facultatea de mine, lecto
rul univ. Aurel Suciu și 
prof, univ. dr. ing. Ai 
relian Simionescu, reliefînd 
sarcinile ce revin institu
tului, prin temeinica pre7 
.gătire moral-politirA •- și
profesională a tui'.-,,.’'* 'u. 
denților, în creșterea' pro
ducției de cărbune și mo
dernizarea tehnicii și teh
nologiilor de extracție. In
tegrarea complexă și efi
cientă cu cercetarea și pro
ducția, direcția fundamen
tală a învățământului ro
mânesc contemporan, va 
ridica la un nivel calita
tiv superior activitatea din 
institutul de mine în noul 
an universitar 1982—•1983.

anul

(Urmare din pag. 1)

cursurile școlii de maiș
tri minieri. Firesc, cu a- 

1 ceasta înaltă calificare, 
1 s-a angajat să conducă o 
1 brigadă complexă, for- 
1 mată din 36 de oameni, 
' majoritatea tineri, ca de 

altfel și șeful de brigadă. 
Media de vîrstă este de 

' numai 30 de ani. Foarte 
' mulți din componența 

brigăzii sînt în primi» -ani 
de activitate. Dar toate 
aceste inerente dificul- 

' tați ale începutului au 
1 fost învins e. încă 
' din luna august cînd bri

gada s-a format, oame- 
' nii ei au dat dovadă de 
i o puternică angajare

muncitorească de excep
ție, reușind să extragă 

f peste sarcina de _ plan
225 tone de cărbune.-Și 
la sfîrșitul, primei de- 

, cade a lunii septembrie 
, rezultatele sînt îmbucură- 
. toare — p-.'.- 
, de cărbune extras 
1 mentar.

Productivitatea 
[ ci» planificată 
i depășită

această perioadă, în me
die, cu 1 300 kg pe past. 
Cei patru șefi de schimb 
ai brigăzii sînt Dumitru 
Lateș, Florea Anton, Ion 
Gogean și Iosif Kacso. 
Sînt cu toții tineri și au 
încheiat cursurile școlii 
de calificare ca mineri

peste 100 tone
- : supli-

mun
ți fost

î?»

. ca adevărați mineri, să J 
poată prelua, la rîndul ) 
lor, destinele unei bri- J 
păzi> încă mai sînt mul- J 
te de făcut în brigadă J 
jientru omogenizare, mai ț 
sînt unii care nu se îi,- 
cadrează în disciplina de . 
muncă, în conduita pe 
care le-o impune șeful 
de brigadă, care ne spu
nea : „Sper ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni să 
cristalizeir. brigada și să-i 
fac pe toți să înțeleagă 
că de munca fiecăruia din ~.

Mai sînt componenți noi depind în' final re
zultatele întregii brigăzi. ' 
Mă bucură nespus 
mult că unii tineri 
vin să se încadreze 
sectorul nostru cer 
lucreze în brigada 
care o conduc. Bazîndu- 
mă pe oamenii brigăzii 
și pe condițiile .concrete 
de muncă din abataj, pot 
să afirm că pînă la sfîr
șitul anului vom extrage 
cel puțin 3000 tone p' -. 
te sarcina de plan".

Constantin Pîntea, toți 
au un singur gtnd — să 
facă, din această brigadă 
o adevărată ■familie mun
citorească capabilă să 
pună umărul la greu și ■ 
să se bucure în comun de 
rezultatele bune în ex
tracția cărbunelui;

0 brigadă de tinari mineri, 
dornici de afirmare

de puțin timp, dar aceas
ta îi face să muncească 
cu multă dăruire și pri
cepere, să suplinească 
lipsa de experiență cu 
elanul tineresc și dorțn- 
ța de afirmare, de a fa
ce mai mult și mai bine. 
Fie că este vorba de șe
fii de schimb sau de 
nerii Petru Preotescu, .
tru, Semtan, Vasile Ol- general al partidului, to- 
leanu, Martin Vischi 
mai tinerii lor 
Stan Predus, Vasile Chis, 
Ion Ciobanu, Dorel Lu
ca, Petre Filimon, Vasile 
Pătrașcu, Vasile Jipa și

ai brigăzii care Sint la 
începutul meseriei, nu au 
încă o calijicăre. Dar sînt 
hotărîți ca atunci cînd se 
va deschide un nou curs 
de calificare, să îl ur
meze și să. devină „ _ 
meni cu o temeinică pre
gătire profesională, așa

oa.

de 
care 

la 
să 
pe

mi.
Pe- cum a indicat secretarul

sau 
ortaci

vărășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta vizită de lu
cru în Valea Jiului. Fie
care din acești tineri es. 
te conștient că numai a- 
șa se vor putea forma

(
<
<
<
<
<
<

(
(
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„In centrul activității noastre politice, ed ucative trebuie să stea dezvoltarea dragostei 
față de țară, față de popor, față de cauza socialismului, dezvoltarea patriotismului re
voluționar. Copiii, tinerii trebuie crescuți și educați în spiritul dragostei de patrie, al devo
tamentului față de socialism, față de partid, în spiritul muncii, înarmindu-i cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane",

NICOLAE CEAUȘESCU

--------------------------------------------------------------------------- ,

Comandamentele 
primordiale ale 

EDUCAȚIEI 
REVOLUȚIONARE

î

C ARON CfcTSTEA. mî- ’ |
f ner pensionar în. vîrstă-:..^ iJUMTlUll
i de 75 ani, omul care în

; rememorează trecutul
1 mărturisea despre con-
i dițiile de muncă și viață ale tinerilor 

din anii exploatării capitaliste și des-
; pre cele ale tinerilor de astăzi.
‘ — Greutățile și-au pus" amprenta-

s u f 1 e tul meu încă din 
rioada copilăriei, Pot spune că 
nu am avut o e, o p i 1 ă r 
La vîrstă de 13—14 an-i cei ___
generația mea eram nevoiți să ne în
cadrăm în muncă la patroni. Munceam

— toată ziua pe un salariu .de mizerie, iar 
condițiile.de muncă erau dintre cele mai 
neomenești. De exemplu, în mină unei-

pe 
pe- 
eu 

i e. 
din

Cialîste ș: ani lăsat copiilor nostu, alte ? 
condiții de muncă și viață,, o patrie' li- • 
beră și: prosperă. Urmașii noștri trebuie . 
să cugete profund la semnificația aces- ■ 
tui fapt. Tînăra generație de: azi trebuie ? 

'să tie urmeze pilda de muncă și luptă. ‘
Visul meu din tinerețe a devenit, ca 
urmare a grijii partidului și statului 
nostru, o realitate de necontestat. Tova
rășul Nicolag. Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului. Minerul de .onoare

tele de bază erau piconul, tîrnăcopul și 
lopata. Transportul cărbunelui de la a- 
bataj la'rostogol se făcea cu roaba, iar 
de aici la ziuă, cu cai. Munca . fizică 
brută ne .sleia, încă din fragedă tinerețe, 
puterile. Condițiile s-ociale erau înexis-■ al țării — se preocupă continuu de îm 
tente. Mulți din noi locuiam în cocioabe 
mizerabile, iar despre învățat ce să mai 
vorbim. învățam noi, la școala grea a 
muncii de atunci, să fim patrioți. demni, 
cinstiți. Am luptat pentru înfăptuirea 
ideilor revoluționare ale partidului co
munist, pentru triumful revoluției so-

bunătățirea condițiilor de muncă și via. ; 
ță ale minerilor, ale întregului popor. -> 
Acestei griji, fiecare om al muncii, fie-_' 
care tînăr trebuie să-l răspundă cu > 
înalt devotament în muncă și o contri- V 
buție tot mai mare la dezvoltarea mul- ? 
tilaterală și înflorirea patriei.

Organizație municipala a U.T.C. a rea
lizat peste 82 la suta, din angajamentul a. 
nual luat în cadrul întrecerii socialiste „Ti
neretul, factor petiv în realizarea deceniu
lui științei-tehnice și calității". Cum am 
reușit ? In perioada care a trecut din acest 

au 
vo. 
Io. 
au 
la 

au

an, organizațiile U.T.C; din Valea jiului 
organizat, cu tinerii, numeroase acțiuni 
luT.a.'-patriotice mai ales pe șantierele 
cale ale tineretului. In municipiu) nostru 
fost organizate 12 asemenea șantiere 
care au participat 4 500 de tineri.care 
efectuat peste 120 000 ore muncă patrioti
că, Un domeniu in care acționează mulți 
tineri este cel al creației tehnice. Pină în 
prezent ou fost preluate 9 teme de inovații 
ale, tinerilor din care s-au realizat .șase. 
Concomitent cu acțiunile patriotice, cu ti
nerii din municipiu s-au organizat 260 de 

. acțiuni cultural-educative la care au parti.' 
cipat peste 15 000 de tineri, 500 activități 
turistice Io care au luat parte 2 000 de ti
neri, ' . ; ,.

în perioada care urmează, tinerilor din 
Valea jiului le revin sarcini importante atît 
în ceea ce privește viața de organizație 

(pregătirea alegerilor. în organizațiile 
U.T.C.), cît și în activitatea de producție. 
Acționînd în lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral ăî partidului, cu prilejul vizitei de lucru 
în Valea Jiului, organizația municipală a 
U.T.C. este preocupată de mobilizarea în
tregului tineret la realizarea sarcinilor de 
plan, in primul and la extracția de căr
bune. Totodată ne ocupăm de îndrumarea 
tinerilor, din unitățile economice spre cursu
rile de calificare și policalificare, .astfel în. 
cît-pînă la finele cincinalului, 80 la sută 
din tinerii încadrați în întreprinderile mi
niere din Vale să fie policahficațț, să aibă . 
o pregătire, așa cum indica tovarășul se
cretar general al partidului, de adevârați 
mineri-tehnicieni. In centrul activității noas. 
tre stau așadar comandamentele primor
diale ale educației revoluționare, patriotice, 
ale educoției tinerilot prin muncă și pen-' 
tru muncă. Pentru că, de ce să n-o spunem, 
mai avem și tineri, e adevărat puțini Ia 
număr, care nu se încadrează in normele 
muncii și eticii societății noastre.
.Organizația’ municipală a U.T.C. 

ferm hotărită să înfăptuiască, alături 
patriei, mărețele obiective 

Congresului al Xll-lecu al partidului și 
aj xi-lea pl U.T.C-

ACRIM BUDULI- 
CEANU, 28 ani, miner 
șef de schimb la un 
abataj dotat cu com
plex mecanizat:

muncii, ale vieții

toți tinerii

Congresului

secretar

Implicare in locurile hotăritoare ale
Datoria noastră 

— a da (ării 
mai mult 
cărbune

Tineretul de astăzi, dis
pune de minunate condiții 
de muncă și viață. 
Spre deosebire 
de minerii ’de altă
dată, minerii de astăzi, ca 
urmare a grijii permanen. 
te pe care ne-o poartă 
partidul și statul nostru, 
dispun de o dotare teh
nică modernă. In aba- 
-taje e x t r. a cț i a 
se face mecanizat, trans
portul cărbunelui, se face, 
de asemenea, pe flux de 
benzi cu covor de cauciuc. 
Valoarea fondurilor fixe 
— în'.continuă creștere — 
este în prezent, pe fiecare 
om,al muncii de la mina 
Eugeni de peste 520 000 lei.

Deci avem condiții mi
nunate de muncă și via
ță. Asta nu înseamnă însă 
câ nouă, celor din tînăra 
generație nu ne mai rămî- 
ne nimic de făcut. Avem, 
chiar, multe de făcut și 
vom avea întotdeauna, pen
tru că pe măsură ce socie
tatea umană va evolua, 
rolul tinerei generații în 
edificarea viitorului 
spori. Nouă ne 
datoria patriotică de 
munci mai 
ne, de a da 
cărbune.

va 
revine 

a 
mult, mai bi- 
țării mai mult

1

■V. "■

este 
de 
ale 
a'e

Andrei GLĂVAN, »
al Comitetului municipal

Petroșani al U.T.C,

Dragostea de muncă 
cea mai nobilă trăsătură
ANA NAVRADY, sudor, 24 ani, secretar al or

ganizației U.T.C. Varnița, din cadrul I.R.I.U.M.P., 
membru al Comitetului județean al U.T.C.

— Cum trebuie să fie 
un tînăr, ce calități profe
sionale- trebuie 6ă aibă el, 
tovarășă Ana Navrady?

— Un tînăr trebuie să 
fie serios, muncitor, har-

nie, să fie exemplu în pro
ducție, familie, societate. El 
trebuie șă fie pătruns în
totdeauna de conștiința da
toriei împlinite, el trebuie 
să aibă o participare efec_

. VIOREL LIVADARU, sing, I.U.M.P., tînărul care 
a urcat treptele 
Pînă a ajuns la

aiirinării una cite una, tot mai sus, 
o temeinică pregătire profesională.

Am reținut din 
rea tovarășului 
Ceausescu ținută la Pe
troșani cu prilejul vizitei 
de 
in 
câ 
de
sa . ...... .. ... __ .
rile pentru a da minerilor 
utilaje la timp.și de bună 
calitate? In / prezent, cei

lucru în Valea Jiului, 
întreprinderea noastră, 
noi, tinerii constructori 
utilaj miner, trebuie 

ne intensificăm efortu-

tinerii din uzină- nu vom 
avea liniște pină nu .va fi 
îndeplinit obiectivul — 
hidraulica de comandă a 
complexelor mecanizate să 
funcționeze ireproșabil. 
Așa înțeleg tinerii din u- 
zina noastră să-și îndepli
nească, menirea și să con
tribuie la înfăptuirea pro
gramului de mecanizare a 
mineritului inițiat de partid 
la propășirea patriei noas.

' tre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, la ri
dicarea propriei bunăstări 
materiale și spirituale. Alt-.

cuvînta- pește 1 200 de țineri de la
Nicolae I.U.MJ’. șint puternic im

plicați în acțiunea de asi
milare a echipamentului 
hidraulic de comandă de

Ia complexele mecanizate. fel spus, participarea conș. 
Desigur, aceasta nu este o

- treabă ușoară, ci presupu
ne muncă, muncă și iar 
muncă. Trebuie să . spun 
că noi, cei 80 de tineri ai 
secției- de. hidraulică, toți

tlentă la făurirea pe pă- 
. rnîntul României a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, și a comuniș- 
inului;/'

tivă, conștientă la toate ac
țiunile productive, vclun- 
tar-patriotice, cultural-dis- 
traetive și sportive.

— Ce rol au organiza
ția U.T.C., întreprinderea 

, în educarea tineretului,?
— Din multitudinea fac

torilor educativi un rol în
semnat îl au organizația 
revoluționară a tineretului 
și, desigur, întreprinderile 
unde generația tînără își 
petrece o bună parte din 
timp. Acești doi factori 
trebuie să sprijine, să co
ordoneze 6ă știe să im
plice tinerii în activitatea 
productivă să le formeze 
deprinderile, trăsăturile de 
muncitor și om înaintat al 
societății, Trebuie să ac
ționeze eu multă responsa
bilitate peiftru a-i debara
sa-pe unii tineri de pasivi- 
taie față de muncă, de 1 
co m port amerit reproba bil
care mși dăinuie din pă
cate in munca noastră. Or
ganizația U.T.C,, întreprin
derile trebuie să acționeze 
în așa fel incit fiecare tî
năr să ajungă la înțelege
rea, necesității de a fi Și 
el, prin munca ga, un con
tinuator de nădejde al cu
ceririlor revoluționare ale 
poporului nostru.

Pagină realizată <le 
Constantin GRAURE, 
Foto: Șt. NEMECSEK

A trăi plenar sentimental 
utilității sochîe

DUMITRU VOICU, 19 
ani, preparator :

“7“ ----
MARIAN STANCU, 

elev, clasa a Xll-a, Li
ceul industrial Vulcan:

Cțed că problema nr. 1 
este în.prezent dezbaterea 
și clarificarea, cu tinere
tul, a tuturor probleme
lor participării sale'la via
ța social-polițică, să înțe
leagă sensul implicării pu
ternice în activitatea în
tregii societăți. De pildă, 
tinerij din preparația noas. 
tră. au participat în acest 
an la numeroase acțiuni 
patriotice în sprijinul pro-, 
ducției, acțiuni care privesc 
modernizarea secției noas., 
tre? Referitor ia timpul li
ber al tineretului, sint, de 
asemenea, multe de spus. 
Am organizat seri cultural- 
educative cu un pronunțat; 
caracter patriotic, excur
sii în, țară. Intr-un cu- 
vînt, aș putea spune 
că tinerii preparatori 
de la Petrila, prin munca 
și faptele lor de zi cu zi 
fac, odată în plus, dovada 
atașamentului lor profund 
față de orînduirea socialis. 
tă. . Ei sînt hdtăriți ca, 
alături de mineri, să a- 
ducă o contribuție substan
țială la asigurarea cărbu
nelui necesar .țării. '■

/ '
Conștiința patriotică se 

formează ia riniia genera
ție: încă de pe băncile șco
lii. Cînd spun acest lucru 
mă gindesc 'a colegii mei 
de clasă cu care ana fă
cut practică pe șantierul 
național de la Riul Mare. 
Aici mi-ani dat seama că ' 
educația .patriotică se fa- ' 
ce și in clasă, dar și 
activitățile

ț Determinați di 
spirit al 
bilității, al 
ță de■ ' ’
ne-am adus . ___ _____ „
buție la ridicarea unei hi
drocentrale care în curînd 
va furniza lumină țării. A- 

(casă, la școală, tinerii pri
mesc o educație în spiri
tul ...muncii, ai învățăturii. 
Acest cult al muncii. al i 
dragostei față de patrie, 
trebuie sădit la tineri, con_ i 
sider eu, încă din copilă
rie. Tinerii trebuie să fie 
deprinși din cea mai fra- 1 
gedă vîrstă ' cu idecâ . că 
nu se poate fără muncă 
si fără implicare socia
lă.

în 
extrașcolare. 
de- înaltul 

_1 responsa- 
ciragostei fa- : 

muncă, noi ‘ 
o mică contri-

condi%25c8%259biile.de
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La scara avionului, pre
ședintele N 1 o o 1 a e 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale care l-au însoțit pe 
șeful stațului nigerian în 
vizita oficială de priete
nie pe care a efectuat-o 
in țara noastră.

Președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Alhaji She
hu Shagari și-au 
cu căldură mîinile, 
îmbrățișat. .

La ora 12,00, aeronava 
eu care călătorește șeful

■ statului nigerian a; deco-

strîns
s-au

Oaspeți ai Institutului de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică pentru 

mecanizarea agriculturii—Băneasa

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Trandafirul 
ben ; Unirea : Atac 
potriva lui Rommel.

PETRI LA : Scene 
viața de familie.

LONEA: Strada 
trovka 38.

VULCAN — Luceafă
rul: Ostaticii de la Be.. Anii tinereții 
la Vista, I-II. Program de muzică

No- 
gal- 
im-

din

dul 20. 11,45 Muzică
populară instrumentală.

In jurul orei 12,00 —
Transmisiune directă: 
Adunarea populară din 
Capitală prilejuită de 
deschiderea anului de in- 
vățămînt 1982-1983, 

16,00 Telex. 16,05 
torie prin Chiapa<. 
te de drum. 16,30
dion — emisiune de ac
tualitate sportivă. 17,00 
Studioul tineretului. 20,00 
Telejurnal. 20,25 Actu- ' 
alitatea economică. 20,45] 

noastre. I
' I

LUPENI — Cultural : triotică si revoluționară. I 
docu- !

Serial ■ 
uman. ] 
Invi- 

noas- |

Călă-
No-
Sta-

Miercuri dimineața, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu 
au fost oaspeții 
lui de cercetări, 
țări și inginerie 
gică pentru 
agriculturii — Băneasa.

Cei ce
activitatea ... ___ _______
tltutului au adresat pre
ședinților
Ceaușescu și Alhaji She
hu Shagari călduroase u- 
rări de bun venit, dînd 
expresie, prin îndelungi 
ovații, . satisfacției pen
tru continua dezvoltare 
și adîncire a relațiilor ro- 
mâno-nigeriene. pentru 
prietenia care leagă cele 
două țări și popoare.

Inalții oaspeți au fost 
invitați să viziteze expo
ziția în care sînt reuni
te impertante realizări

Shagari
Institutu- 

proiec- 
tehnolo- 

mecanizarea

își desfășoară 
în cadrul ins-

N i c o J a e

românești pe linia meca
nizării agriculturii.

Marele număr de ma
șini și agregate expuse 
în incinta institutului, ex
plicațiile primite, au ofe
rit șefului statului nige
rian posibilitatea să ia cu
noștință de preocupările 
specialiștilor români in 
direcția proiectării și fa
bricării de mașini agrico
le complexe.

Reîntîlnirea conducăto
rului partidului și statu
lui nostru cu conducerea 
institutului, cu specialiș
tii .prezenți a pr.iejuit și 
de această dată. exami-, 
narea modului cum se în
făptuiesc programele spe
ciale de dezvoltare a me
canizării în agricultura 
noastră, a indicațiilor da
te de secretarul 
al partidului cu 
vizitelor - precedente, 
linia asimilării de noi ma
șini și agregate și moder-

general 
prilejul 

pe

nizării celor aflate în 
bricație, producerii 
mașini agricole cu 
dament superior cu con
sumuri cit mai reduse de 
metal, de eficiență ridi
cată.

Președintele Alhaji She_ 
hu Shagari a mulțumit 
pentru ocazia de a cu
noaște aceste realizări ale 
industriei noastre con
structoare de mașini, pen- 
tru performanțele munci
torilor, inginerilor și teh
nicienilor români care pro
duc astfel de utilaje com
plexe, competitive pe plan 
internațional ,

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și șeful statu
lui nigerian au fost salu
tați. la plecare cu deose
bită căldură de gazde, de 
oamenii muncii prezenți, 
care au aplaudat înde
lung. au ovaționat pentru 
prietenia româno-nigeri-

fa
de 

ran-

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

Pe

I
I URICANI : 

miezul noDții.

I
mini

Iubirea are multe fețe, 
I-II.

URICANI : înainte de

TV
10,45 Film serial „Lu

mini și umbre", Episo-

21.00 Memoria 
montelor. 21,20 
științific. Corpul 
Episodul 2. 21,50 
tați in studiourile
tre. 22.15 Telejurnal.

Centrul de cercetare științifică

pentru utilaj minier (CCSITUM 
Satu Mare, filiala Petroșani

:: Agerpres)

fost
președintele 

Cehoslo. 
Strougal, 

membri

încadrează' de urgență

electricieni construcții montaje (acord)

- un electrician pregătire lucru (regie)

un mașinist TAF cu carnet de conducere

con- 
sărbă-

România 
Socialiste

și 
trecut în 
de onoare.

Informații suplimentare la sediul șantie

rului Craiova și a| lotului Lupeni (Craiova, te

lefon 15713),

Pi"

Constantin
Lubomir

re-

Republicii 
te România, a 
miercuri dimineața, 
Praga, într-o Vizită 
ală de prietenie In

PRAGA 15 (Agerpres), 
— Corespondență de la 
Ioan Erhan : Ț. ' 
Constantin Dăscălescu, 
pri ■.n-ministru al Guver- 
nuliii" Republicii Socialis- 

sosit, 
la 

ofjci- 
Repu-

blica Socialistă Ceho- 
...  slovacă, la invitația tova-
Tovarășul rășului Lubomir Strougal,

președintele Guvernulu. 
Republicii Sociaiiste Ce
hoslovace.

Pe aeroportul Ruzyne 
din Praga, împodobit cu 
drapelele de stat ale celor 
două țări, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu a fost

LA VIENA AU LUAT 
SFJRȘIT lucrările 
greșului consacrat 
toririi a 250 de ani de la 
nașterea marelui compo
zitor austriac Joseph 
Haydn. In cadrul celor 100 
de comunicări prezenta
te, muzicologul Viorel 
Cosma, profesor la Con
servatorul din București, a 
conferențiat despre „Mu
zica fraților Haydn în 
România, pină la 1810".

PRINȚESA GRACE, 
soția prințului Rainier al 
III-lea, șeful statului Mo
naco, a încetat din viață 
marți seara, în urma unui 
accident de circulație, a- 
nunță un comunicat ofi
cial, reluat de agenția 
France Presse. Prințesa 
Grace era în vîrstă de 53 
de ani.

RESTRICȚIILE FINAN
CIARE IMPUSE de Ma
rea 
Argentinei în cursul 
flictului cu această 
asupra Insulelor 
(Falkland) 
marți, cu 
ora 23,00 
nunțat un 
vînt al trezoreriei, brita
nice. Decizia, 
agenția France 
fost luată după anunțarea 
cu cîteva ore mai devre
me, la Buenos Aires, a ri
dicării sancțiunilor fi
nanciare argentiniene a- 
doptate împotriva Marii 
Britanii.

CA URMARE A SI
TUAȚIEI CREATE de

Britanie împotriva 
con- 
țară 

Malvine 
au fost ridicate 
începere de la 
G.M.T. — a a- 
purtător de cu-

informează
Presse, a

furtunile tropicale, în 21 
de provincii și opt orașe 
din Filipine a fost decla
rată starea de necesitate, 
transmite un comunicat 
guvernamental dat publi
cității la Manila Crucea 
Roșie filipineză a comu
nicat că 85 de perso .ne 
și au pierdut viața, iar 
50 725 familii aii fost ne
voite să-și părăsească 1. - ' 
cu.r. țele. Pagubele pro
vocate culturilor și1 bunu
rilor materiale depășesc 
165 milioane de pesos (a_ 
proximativ 19,4 milioane 
dolari).

TREI DIN PATRU A- 
LEGATORI din statul a. 
merican Wisconsin au vo
tat. marți, pentrli înghe
țarea și reducerea înar
mărilor nucleare, ca 
prim pas în direcția 
zarmării, în cadrul 
renduinului pe această te. 
mă, organizat 
tent cu alegerile 
nare în vederea 
lui legislativ din 
brie, informează 
Associated Press, 
menea, majoritatea covîr- 
șitoare a populației ora
șului Brattelboro, din sta
tul Vermont, s-a pronunțat, 
în aceeași zi, înir-un re
ferendum similar, pentru 
înghețarea . 
nucleare.

SESIUNEA 
POPULARE 
BICULUI, care își 
șoară, lucrările la 
a adoptat o serie < 
legislative, între 
gea cu privire la 
rea patrimoniului 
mic al. țării. De asemenea, 
s-a hotăfît organizarea, 
în 1983, de alegeri pen
tru Adunarea Populară.

un

concomi- 
prelimi- 

scrutinu- 
noiem- 
agenția 

De ase-

înarmărilor

adunării 
A MOZAM- 

i deșfă- 
Maputo, 

de acte 
care le- 

apăra- 
econo-

ingineri pentru activitatea de cercetare 
proiectare.

întîmpinat și salutat cu 
multă cordialitate de to
varășul Lubomir Strou
gal, de Ladislav Gerle. vi
cepreședinte al guvernu
lui, președintele părții 
cehoslovace în Comisia 
mixtă româno-cehoslova- 
că de colaborare econo
mică și tehnico-științificâ. 
de alte persoan* sficiale.

Au fost de fațl Cornel 
Pînzaru, ambasadorul 
României la Praga, și Jo
sef Simon, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace Ia 
București, precum și 
membri ai ambasadei ro
mâne. .

In . timpul ceremoniei 
sosirii, au fost intonate 
imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste 
și Republicii 
Cehoslovace.

Tovarășii 
Dăscălescu 
Strougal au 
vistă garda

Prezențe românești 
la tîrguri 

Internationale
PRAGA 15 (Agerpres). 

— La Brno s-a deschis 
cea de-a 24-a ediție a Tîr. 
gului internațional de ma
șini și utilaje. La mani
festare sînt prezente a- 
proximativ .2 000 firme ce
hoslovace și din alte 30 
de țări, între care și Ro
mânia.

In ziua deschiderii, stan
durile românești au t__
vizitate de 
Guvernului R.S. 
vace, Lubomir 
precum Ș* de alți 
ai guvernului.

• La Sydney a fos 
inaugurat Tîrgul inter 
național de mașini — 
Sydney ’82 la care 
R o mâni a par 
ticipă cu un stand pro
priu. Calitatea produ 
selor românești se 
bucură de bune apre 
oieri din partea speci
aliștilor și a publiculu 
vizitator. ’

Informații suplimentare • la telefon 42964.

încadrează pentru lotul Lupeni 
următorul personal

Condiții de încadrare conform Legii 
12/1971 și Legii 57/1974. ■

SPORT® SPORT SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT• SPORT • SPORT • SPORT®

Campionatul județean
Reabilitare, doar prin prisma 

go.urilor
P ARIN GUL LO NEA — 

PREPARATORUL. PETRI. 
LA 4—0 (1—0). Cele două 
infrîngerî consecutive an
terioare au obligat echipa 
din Lonea să încerce rea
bilitarea în fața suporteri
lor. Prima repriză s-a 
desfășurat sub semnul e- 
chilibrului pină în mi.n. 
37, cînd o lovitură de colț 
executată de Fîță face ca 
balonul să ajungă la Pre
da care sancționează 
prompt greșeala portarului 
Cioară, ieșit neinspirat: 
1—0. Adversarii continuă 
să joace frumos folosind 
contraatacul, dar . efortu
rile lor sînt fără finalita-

marcate
te. In minutul. 50 Kalai 
reușește 'să pătrundă în 
dribling și- să majoreze 
scorul. 2—0. Gazdele reu
șesc o suită de acțiuni no
tabile dar abia în mîin. 88 
Kalai își amintește Că e 
un dribieur fin și trage la 
indigo faza golului prece
dent : 3—0, Finalul a prins 
gazdele în executarea u- 
nei lovituri libere de la 16 
m, in. diagonală; Preda tri- 
•mite exact lui Popescu și 

. acesta înscrie plasat: 4—6.
La juniori, Parîngul — 
Preparatorul 3—0 prin go
lurile marcate de Dobrică 
(2) și Muntean.

Ioan Dan BAL AN

Derbiul a revenit minerilor
AV1NTUL HAȚEG 

MINERUL URICANI 2—4. 
Pe stadionul din Hațeg 
s-au întîlniț duminică do
uă echipe care n-au cu
noscut infrîngerea, de la 
începutul actualului cam
pionat. Gazdele 
chiar din prim/il 
ment de joc, dar oaspeții 
se apără calm și organi
zat, respingînd cu sigu
ranță toate' atacurile echi
pei adverse. Treptat, ju
cătorii din Uricani ies la 
atac, punîfid deseori în 
pericol poarta gazdelor. 
Fazele de gol alternează 
cînd la o poartă, cînd la 
cealaltă, dar ratările îna
intărilor și intervențiile 
salutare ale celor doi por
tari împiedică deșchide-

atacă 
mo-

rea scorului. Primii care 
înscriu sînt totuși 
le, ’ 
de
marcaj arată un echita
bil rezultat de 1—1.

După pauză oaspeții 
s-au aflat mai tot timpul 
la cirma jocului, - fiind su
pei ieri gazdelor în toate 
Compartimentele și .astfel 
Băltaru și Bălan, ultimul 
autor a două goluri" în
ving echipe gazdă la un 
scor mai puțin scontat, 
dar meritat,

Abordind cu seriozitate" 
în continuare meciurile, e- 
chipa din Uricani are 
mari șanse de cîștigare a 
seriei, dar campionatul 
este abia la început...

„ Ilie COANDREȘ

gazde- 
dar d u p ă 45 
minute tabela de
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