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Vizita prietenească de lucru în 
țara noastră a delegației Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia, 
in frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, 

președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I.
Ceremonia sosirii
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I.P.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI
Autobaza de

transport a C.M.V.J.

a-i

de sărbătoarea 
de mineri din

a 
tone 
1500 
tone

INTIMPINAREA SĂRBĂTORII MUNCII

Patru întreprinderi miniere 
plus 9000 tone de

Cu cîteva zile înainte 
muncii, 1 Mai. colective 
Valea Jiului raportează importante suc
cese pe frontul cărbunelui. De la înce
putul acestei tuni, patru întreprinderi 
miniere — Vulcan, Paroșeni, Lupeni și 
cariera Cimpu lui Neag — înregistrează 
un plus la extracție de 9000 tone de căr
bune.

In fruntea întrecerii socialiste pentru 
mai mult cărbune se situează colectivul

! la începutul lunii
de mineri și mecanizatori de la cariera 
Cimpu Iui Neag, care a extras de la în
ceputul lunii aprilie 4500 tone de căr
bune peste sarcinile planificate. Urmea- 
ză minerii celei mai mari mine producă
toare de cărbune cocsificabil din țară, 
I.M. Lupeni, unde s-au extras peste pla. 
nul lunii aprilie 1800 de tone. Mina Vul
can și-a depășit sarcinile pe aprilie, la 
zi. cu 1600 tone, iar mina Paroșeni cu 
1000 tone de cărbune.

Operativitate 
si eficientă9 9

economică
Operativ și eficient, 

iată atributele activită
ții desfășurate dc colec
tivul oamenilor muncii 
de la Autobaza de 
transport a C.M.V.J. Du. 
pă cum ne informează 
economistul Marcel Zei- 
cu, contabilul șef al 
întreprinderii, sarcinile 
primului trimestru au 
fost substanțial depășite.

Astfel, volumul măr
furilor transportate a 
fost depășit cu 43 la su
tă, ceea ce reprezintă 
700 000 tone transporta
te în plus. Un alt 
câtor, indicele de 
zare a parcului a 
depășit cu 42 la 
Cele mai mari realizări 
s-au obținut la produc
ția netă (plus 68 la su
tă, adică plus 5 000 000 
lei). S-au remarcat sec
ția Vulcan (șef 
Mihai Oprișa), 
Lupeni (șef 
Gheorghe Pateșan) 
secția Petroșani 
secție, sing. Gheorghe 
Koronka).

secție 
coloana 
coloană

indi- 
utili- 

fost 
sută.

In ziarul nostru de azi
In acțiunea de redresare

MINERII PAROȘENIULUI iȘI
Foto : Șt. NEMECSEfcRESPECTA CUVlNTULA. handbal, divizia B.
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Brigada Im Nicolae 
Brutu, se afirmă cu per
severență ca o formație 
fruntașă la sectorul I al 
I.M. Paroșeni.

• SPORT — cronici ale 
unor meciuri de fotbal din 
divizia C, rugby divizia

De la economistul A- 
drian Todor, din cadrul 
serviciului plan al 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
aflăm : sarcinile de plan la 
principalii indicatori eco
nomici de la începutul
nului și pînă la zi au fost 
realizate și depășite. La 
producția marfă s-a obți
nut o depășire de 3 milioa-

Acțiuni în sprijinul producției
în ultimele zile uteciștii 

de la I.M. Uricani, în frun
te cu secretarul comitetu
lui U.T.C. pe mină, Dumi
tru Cojocaru, au întreprins 
mai multe acțiuni de mun
că patriotică în sprijinul 
producției. fost recu- 

ne lei, iar la producția ne
tă s-au realizat suplimen
tar 1 800 000 lei. Dc ase
menea, rezultate bune se 
înregistrează la indicatorul 
mașini și utilaje, care 
fost depășit cu 189 
(realizîndu-se, în plus, 
stîlpi hidraulici și 230 
de confecții metalice).

perate și redate producției 
7 turbine și 3 reductoare 
pentru transportoare, pre
cum și 70 m de lanț. S-au 
organizat, de asemenea, ac
țiuni- pentru recuperarea 
și valorificarea .fierului 
vechi, fiind colectate

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni a sosit 
Capitală o delegație a 
riiunii Comuniștilor 
Iugoslavia, în frunte 
tovarășul

în 
U- 

din 
cu

. Mitia Ribicici,

începerea convorbirilor oficiale
La C.C. al P.C.R. au în

ceput, luni, 18 aprilie, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Mitia Ribicici, pre
ședintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii

Indisciplina—una din cauzele dereglării 
procesului de producție

alar-
conducerea 
organizați- 

și

Cele peste 3900 de ab
sențe nemotivate înregis
trate la I.M. Aninoasa în 
primul trimestru din a- 
cest an ar trebui să cons
tituie un semnal de 
mă pentru 
minei, pentru 
ile de partid, U.T.C. 
sindicat de la această mi
nă. Căci absențele, indisci
plina nu sînt străine de 
minusul înregistrat în ace
eași perioadă de timp : 
61 500 tone de cărbune la 
producția fizică.

Noul program de lucru, 
bine ordonat, cu zile di
nainte stabilite pentru o- 
dihnă, pentru fiecare om 
al muncii, ar fi trebuit să 

re-tone de metal. S-au
marcat tinerii Gh. Uliu, G. 
Petcu, A. Czucher, C. Ma
rinescu, L. Matei, L. Rus,

Andronache, M. Ștefan 
alții.

Ilie COANDREȘ, 
corespondent

Prezidiului 
al 
o 

lu-

președintele
Comitetului Central 
U.C.I., care efectuează 
vizită prietenească de 
eru în țara noastră.

Noul dialog la nivel 
nalt româno-iugoslav do 
București reprezintă 
moment de o deosebită im-

î-
la

un

Comuniștilor din Iugoslavia.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a salutat cu căl
dură vizita tovarășului Mi- 
tia Ribicici in România și 
a subliniat satisfacția de a 
se întîlni și purta convor
biri cu președintele 
zidiului C.C. al U.C.I., 
probleme bilaterale și 
ternaționâle de interes co- 

Pre- 
in 

in-

reducă numărul absențe
lor nemotivate, lucru care 
nu s-a întîmplat la Ani
noasa. Dimpotrivă, numă
rul absențelor nemotivate 
a-crescut de la 1137 în 
luna ianuarie la 1204 în 
luna februarie. în martie, 
numărul lor a ajuns la 
1613, iar în prima jumă
tate a lunii aprilie depă
șește 800. Dacă raportăm 
aceste nemotivate la per
sonalul existent, reiese că 
fiecare om al muncii a 
lipsit cel puțin o zi de la 
serviciu.

Pe sectoare, situația este 
dc-a dreptul îngrijorătoa
re. Spre exemplu, secto
rul V, care are un efectiv 
mediu zilnic doar dc 165 
de oameni, a înregistrat în 
luna ianuarie 273 
sențe nemotivate, 
bruarie 172, iar în 
217.

La sectorul II 
absențelor nemotivate 
crescut 
față dc 
aproape 
du-se la 
în luna 
organizației de partid 
mină, Vasile Rusu, 
ședințele comitetului

ab- 
fe-

de 
în 

martie

numărul 
a 

în luna februarie 
luna ianuarie cu 
o sută, menținîn- 
fel de ridicat și 
martie. Secretarul

pe 
pre- 
sin-

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

0 sinteză a creației

La Institutul de mine 
din Petroșani s-a des
chis, ieri după-amiază, 
o sesiune științifică ce 
sintetizează capacitatea 
de cercetare a studen
ților în legătură neîn
treruptă cu realitatea 
economică din între- 

■ prinderile în care-și 
desfășoară practica. Ma
nifestare devenită tradi
țională, organizată de 
institut și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Co
muniști, sesiunea 
structurată în 7 
(Științe sociale ; 
matică aplicată 
I ; Matematică
— anul II ; Fizică — 
Mecanică — Rezistență; 
Mașini miniere; Auto
matizări și folosirea e- 
nergiei electrice in mi
nerit ; Exploatări și 
tehnică minieră) în ca- 

este 
secțiuni 

Mate- 
— anul 
aplicată

■

portahță in cronica bogată 
a legăturilor statornicite 
intre cele două țări socia
liste vecine și prietene me
nit să dea un nou impuls 
dezvoltării tot mai intense, 
a prieteniei, colaborării

(Continuare in pag. a l-a)

mun, de a continua dialo
gul deschis, tradițional, 
româno-iugoslav la nivel 
înalt, care s-a dovedit a fi 
un factor hotăritor în dez
voltarea tot mai susținută 
a bunelor relații dintre 
partidele, țările și pojxia- 
rcle noastre.

(Continuare în pag. a 4-a) 

colectivului 
parte, pepu- 
stația de 
prin gazete-

dicatului. Iosif Gurari. pre. 
cum și alte cadre tehnice 
de la sectoare afirmă că 
folosesc diverse mijloace 
pentru reducerea numărului 
de absențe cum ar fi : cri
tica în fața 
din care face 
larizarea prin 
amplificare și 
le satirice de la mină, seri, 
sori trimise acasă, dimi
nuarea retribuției etc. Fie
care ne-a vorbit despre 
fluctuația mare de perso
nal, despre tărăgănarea 
desfacerii contractului de 
muncă, despre nou inca- 
drații care nu pot să se in
tegreze in programul de 
lucru și alte cauze care 
duc la creșterea număru
lui de nemotivate, dar nu 
am putut afla un caz con
cret despre cei care erau 
abonați la absențe, ca în 
urma discuțiilor purtate 
să fi devenit oameni de 
bază în sectorul din care 
fac parte. Poate aceste 
discuții la infinit cu absen- 
tomani cum sînt Mihai 
l'arcaș și loan Sună de la

Gli. BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

prezintă 
științifi- 
310 stu-

spunea
Tînc, 

re- 
în 

Stu- 
nos-

studentesti
drul cărora se 
125 de lucrări 
ce realizate de 
denți.

— Actuala sesiune ști
ințifică reprezintă un 
moment important în 
activitatea cercurilor de 
cercetare, ne i 
studenta Cornelia 
vicepreședintă cu 
sortul profesional 
Consiliul U.A.S.C. 
denții institutului 
tru au mar participat în 
acest an la sesiunea ști
ințifică națională, des
fășurată la Ploiești, un
de au obținut premii 
și mențiuni. La înce
putul acestei luni a a- 
vut loc' și concursul pro
fesional științific la dis-

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
ia «■■■■■



(Urmare din pag. 1) O sinteză a creației

cu

eficienței 
mative a 
integrare

și orientează 
de cerceta- 

studenților 
în 15 cer-

din
sec- 
ex- 

la 
din

„Studiul

ciplinele matematici, fi- 
mecanică, 

rezisten- 
inițîin-

indus- 
etc.) vor constitui 

lucrărilor de 
elaborate într-o 
tehnică ce des-

perspectivele apli
cării în minerit. De fapt 
acesta este scopul cerce
tării științifice la care 
sînt atrași — în vederea
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IndsscaplÎBBa tisia

(Urmare din pagina 1) în
Și 

am 
cîte

care 
de 

are 
aibă

ridicat 
întreprinde- 

avans și a- 
de lei plată, 
ni se pare

acesta 
multe, 
rezolvat u- 

și nu am 
șut. Mă an.

zică, chimie, 
electrotehnică, 
ța materialelor, 
du-se simpozioane și alte 
manifestări la nivelul a- 
nilor de studiu. Această 
sesiune este un eveni
ment important și pentru 
că verifică- 
preocupările 
re ale 
desfășurate 
curi coordonate de cadre 
didactice și specialiști 
din întreprinderi miniere 
și institute de cercetare.

Sesiunea științifică stu
dențească reprezintă 
semnificativ indicator

Mesagerii primăverii, 
spre bucuria și încîn- 
tarea noastră, participă 
și ei la prinosul de fru
museți ale orașului de 
reședință al municipiu
lui. în vechiul centru 
au înflorit magnolii — 
o plăcută atracție cita
dină în aceste zile.

Foto : Șt. NEMECSEK

studentestij j

educa tiv-for- 
procesului de 
a învățămîntu- 

lui superior minie
practica, cercetarea 
proiectarea. Multe 
temele prezentați în 
țiuni („Posibilități de 
tragere, prin lucrări 
zi, a aflorimentelor 
Valea Jiului" ;
deformării puțului 2 Est 
de la I.M. Petrila și mă
suri pentru creșterea sta-

bilității puțurilor în ba
zinul Văii Jiului" ; „Stu
diul posibilității de rea
lizare și aplicare în mi
nerit a roboților 
triali
substanța 
diplomă, 
concepție 
chide

stimulării gjndirii tehni
ce a studenților, îndeosebi 
prin participarea activă 
la practica în producție 
— un tot mai mare nu
măr de studenți și din 
anii începători. Valoarea 
unor astfel de manifes
tări științifice este de a 
evalua și directions preo
cupările creatoare ale 
studenților, viitori spe
cialiști capabili să elabo
reze noi soluții tehnice și 
tehnologice pentru a con
tribui, în spiritul hotărî- 
rilor Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, la 
sporirea producției de. 
cărbune și valorificarea 
superioară a materiilor 
prime.

i
i

( 

I

i 

J 
ț 
i

ț

din cauzele 
dereglării procesului de producție

Ultima ediție a gazetei 
de perete „Minerul" a co
mitetelor de partid și 
de sindicat ale minei. Pe
trila (subliniem : ediția a 
iX-a ’83 — ceea ce spune 
de la sine despre prompti-

tudinea și eficiența propa
gandei vizuale), prezintă, 
în imagini, pe cîțiva „gră
biți" surprinși la ieșire 
în rampa puțului centru, 
la ora cînd trebuiau să se

încă la frontul de lu- 
Iată o formă reușită 

de combatere a celor care 
părăsesc munca înainte de 
epuizarea celor 480 de mi
nute de program. (A.II.)

sectorul VI transport, sau 
Vasile Florea de la secto
rul I au devenit banale a- 
tît pentru ei, cit și pentru 
ceilalți indisciplinați de 
la mină. Poate ! Să fie oa
re mai eficiente angajamen
tele scrise prin care se o- 
bligă să nu mai absenteze 
nemotivat ? Conducerile 
sectoarelor se arată mult 
prea indulgente cu cei de 
teapa lui loan Sună 
din noiembrie 1982, 
cînd s-a încadrat, nu 
lună în care să nu
5—6 și chiar 12 nemotiva
te (în februarie). Dar iată 
ce ne spuneau doi dintre 
cei mai înveterați absento- 
mani. Mihai Farcaș, secto
rul VI transport: „Lucrez

la mină din 1968, pînă ' 
1977 nu absentam de 
serviciu. De atunci am 
ceput să beau și nu 
mai pot trezi să vin la 
După fiecare absență 
motivată trebuie să-mi 
angajamentul în fața orta
cilor că nu mai fac dar... 
cînd apuc la o țuică, două 
am și uitat. Pierd foarte 
mult de pe urma acestor 
absențe nemotivate, cam 
o mie de lei pe lună". (în 
lupa februarie a 
de la casieria 
rii 600 de lei 
proape o mie 
ceea ce nouă 
foarte puțin.)

Vasile Florea de la sec
torul I : „Lucrez la mină 
din iulie 1982, aproape 
fiecare lună am avut

prin 
la 

i în- 
mă 
șut. 
ne- 
iau

sențe nemotivate, dar 
noiembrie anul trecut 
februarie anul 
avut cele mai 
7. Am avut de 
nele probleme 
putut să vin la 
gajez ca de acum înainte 
să nu mai absentez ne
motivat".

încă un angajament în 
plus luat față de noi și de 
conducerea sectorului care 
ar trebui să intervină mai 
prompt pentru stoparea 
acestor nemotivate, care, 
după cum bine știm, dez- ' 
organizează procesul de 
producție pe schimburi. O- 
ricum, împotriva indisci
plinei trebuie acționat 
toată fermitatea, căci 
dereglează procesul 
producție.

Ruqby, divizsa A

Comportări contradictorii ale rugbiștilor din Vale
este un 
rugbyul 

jucătorii

loc 
ro- 

noș-

Ee au

s■pp rt •i Sp orif © > Sp 1W Sport <• Spo irt • spor Sportis
Fotbal, divizia C

MINERUL LUPENI
MINERUL ȘTIINȚA VUL
CAN 2—0 (1—0). Partida 
de fotbal dintre cele două 
formații ale minerilor din 
Lupeni și Vulcan, nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic 
corespunzător. Oaspeții 
6-au apărat majoritatea 
timpului pentru a nu pri
mi gol. încă din' primele 
minute, gazdele se insta
lează în terenul oaspeților 

i însă, datorită pripelii în 
. fazele de finalizare, scorul 

este deschis abia în min. 
41.

Cele mai palpitante faze 
la poarta oaspeților au 
fost în min. 5, cînd Mora- 
ru șutează pe lingă 
dintr-o poziție 
în min. 12, cînd 
tează în careu, 
jan nu reușește să trimită 
mingea în poartă. în min. 

! 14, apărarea oaspeților 
greșește și Moraru șutează 
de la 12 m in portar. în 
ultimele 10 minute ale pri
mei reprize, gazdele

bară 
favorabilă, 
Mușat șu- 
dar Sălă-

țează din nou și, în min. 
36, Coca șutează în bară. 
Mingea revine în teren 
Popa 
goală

Noi 
de a 
fost în min. 37 și 39 
Mușat. în min. 40 
este faultat în careu 
către Văduva și arbitrul 
acordă lovitură de la 11 
m. Lovitura este executată 
de Sălăjan, care înscrie, 
1—0.

în repriza a doua jocul 
are același aspect. Gazdele 
atacă, 
ocazii 
Popa 
bară, 
raru, 
nic 
gă 
lea 
81, 
întreaga apărare a oaspe
ților și, din careu, șutează 
pe lîngă portar, 2—0.

și
I. reia peste poarta 
de la 10 m.
ocazii ale gazdelor 

deschide scorul au 
prin 
Coca

de

-dar ratează cîteva
bune. în min. 61 

I. trimite mingea în 
iar în min. 67. Mo- 
printr-un șut puter- 

trimite mingea pe lîn- 
bara verticală. Al doi- 
gol este înscris în min. 
cînd Mușat driblează

ȘTIINȚA PETROȘANI 
STEAUA BUCUREȘTI 

7—15 (0—12). încă din min. 
15, s-a văzut clar că favo- 
riții noștri nu abordează 
jocul cu încredere în vic
torie, că nu vom asista la 
o întrecere frumoasă, ci 
una de rutină. Jocul a fost 
la discreția multiplilor 
campioni, care au „des
cins" în garnitură comple
tă : Ciorec — Munteanu — 
Corneliu, Țepurică — Io- 
nescu, Florea — Murariu 
— Constantin, Suciu (Co- 
man), Alexandru, David, 
Vărzaru, Enache, Fuicu, 
Codoi. E drept, locul IV

în clasament 
de frunte în 
mânesc, dar 
tri odată intrați în teren, 
trebuie să fie cu adevărat 
SPORTIVI. Oare 
Știința,

echipa 
actuală semifina- 

iistă a cupei F.R.R. a ui
tat că aici, la Petroșani, în 
această perioadă competi- 
țională, au pierdut team-uri 
puternice ca Farul, Grivi- 
ța Roșie și Dinamo ?

în min. 18 Bonea pa
sează fără adresă, Florea 
interceptează și numai prin 
efortul deosebit al lui Ion 
Florentin echipa a scăpat 
de un eseu ca și... primit 1

Handbal, divizia B

UT1LAJUL-ȘT1INȚA PE.
TKOȘANT — NITF.AMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 17—16 (10 
—9). Echipa noastră a in- 
tîlnit in această etapă for
mația „Nitramonia" a Com
binatului chimiac din Fă
găraș. Partida a debutat 
sub semnul incertitudini- 

' lor pentru că, în min. 4 
tabela de marcaj indica 
0—2. In min. 5, Drăgan, 
iar în min. 8 Cazan în
scriu pentru „șaptele" din 
Vale aducînd egalarea. 
Marchează apoi Gliga de 
două ori și luăm conduce
rea cu 4—2. Urmează un 
sfert de oră în care avan
tajul elevilor antrenați de

Duminică, 17 aprilie, s-a 
desfășurat pe terenurile de 
tenis de lîngă vechiul sta
dion „Jiul", campionatul 
de tenis de cîmp al Insti
tutului de mine din Petro
șani.

Cei 19 jucători angrenați 
în această competiție au 
avut în general prestații

TENIS DE CÎMP
bune, dintre ei remareîn- 
du-se în mod deosebit stu
denții Mihai Bănuță (anul 
I — 
locul 
(anul 
mine
Monea (anul I — Faculta
tea de mine — locul III). 
(Sorin NEMEȘ, student)

Facultatea de mine, 
I), Florin Racolța 
II — Facultatea de 
— locul II) și Mihai

însă viteza superioară 
„fluturașului" nostru de la 
grămadă n-a mai fost de 
folos în min. 37 cînd gre
șesc în lanț Călin și Chi- 
riac, lăsîndu-1 liber pe 
Enache : 0—10 și Alexan
dru transformă impecabil: 
0—12 după ce tot „interna
ționalul" stelist ne mai 
sancționase cu două l.p. în 
min. 15 și 20. în repriza a 
doua cei care domină sînt 
localnicii (scorul 
7—3). Punctele 
noastre au fost înscrise de 
ambițiosul Relu Viciu (e- 
seu) și Dinu prin lovitură 
de pedeapsă. Au jucat Bu- 
can — Ortelecan — Petre 
Dobre, Drumea — Susin- 
schi, Viciu — Ion Florentin 
— Palamariu (Băloi), Bo- 
nea, Călui, Chiriac, Ghiță, 
Catană, Medragoniu (Tul
pan), Dinu.

Ioan Dan BALAN

reprizei: 
echipei

BREVIAR
HANDBAL, cam 

pionatul r e p u b I i 
can al juniorilor 
C.S.S. Drobeta Tr. Seve 
rin — C.S.Ș. Petroșani 
32—23. Cupa „Hidromin" 
ediția a IlI-a a revenit 
echipei asociației orga
nizatoare.

Duminică au continuat 
ultimele întreceri din 
cadrul acestei competi- 
rii soldate cu următoa
rele rezultate : Sănăta- 
:ea Deva — Record Jim- 
bolia 16—16 (8—6),
AFIROM Rm. Vîlcea
— Confecția Reșița 23— 
5 (14—1) și Sănătatea 
Deva — Hidromin Pe- 
;roșani 15—18 (5—12). 
Clasamentul fina] 
prezintă 
dromin 
puncte ; 
Deva 19 
AFIROM 
puncte ; 4. Record Jim- 
bolia 15 puncte ; 5.
Confecția Reșița 8 puncte.

se
Hi-

20
astfel : 1.
Petroșani
2. Sănătatea 
puncte ; 3.
Rm. Vîlcea 18

Ion COTESCU

un

oaspeților 
diferență,

reale 
și perspective ca

să alcătuiască 
puternic și compe-

Eronim Ceacu se menține 
la 2—3 goiuri (8—6, 9—6). 
Carențele datorate pripelii 
in finalizare și lipsei de 
mobilitate a sistemului de. 
fensiv permit 
să reducă din
astfel că la pauză avanta
jul este minim, 10—9.

în a doua lui parte, me
ciul devine deosebit de dis
putat, handbaliștii din Fă
găraș echilibrează jocul ; 
min. 45 (12—12) și preiau 
inițiativa, min. 46 (15—13). 
Gazdele finalizează însă 
prin Cazan și Gliga, resta
bilind egalitatea min. 
(15—15). „Nitramonia" 
tează următorul atac,

50 
ra
ia r

Gliga reușește un gol „psi
hologic" de mare impor
tanță pentru înclinarea ba
lanței în favoarea noastră; 
tot el, cu șapte minute î- 
nainte de .final, îl învinge 
pe portarul oaspete, fă- 
cînd ca avantajul să ’devi
nă decisiv, 17—15. Valoro
sul team din Făgăraș fruc
tifică un contraatac și 
scorul devine 17—16. Flu
ierul final al arbitrilor, 
Vladimir Cojocaru și lor- 
dache Mihăilescu din Cra
iova, stopează un atac pe
riculos al adversarei noas
tre, consfințind victoria 
meritată, dar conturată 
greu, a combinatei Utila-

jul-Știința. Trebuie sa 
cunoaștem însă că în for
mația
mers 
să fie 
dintre 
utilizat nu s-au 
vederea realizării 
spectaculos și eficient, 
pare că e necesară o infu
zie cu elemente tinere, va
loroase, dotgte cu
calități 
pabile 
„șapte" 
titiv.

noastră „ceva" n-a 
cum trebuie și e firesc 
așa cita vreme unii 
componenții lotului 

dăruit in 
unui joc 

Se

Teodor TRIFA, 
corespondent

Fază din meciul Hidromin Petroșani — Sănăta
tea Deva, desfășurat în cadrul turneului feminin de 
handbal, ia sfîrșitul săptămînii trecute. _

*
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

[ Factorii ~
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dat rm nanti
ai succesului
La sfîrșitul săptămî- 

nii trecute, sectorul 
al minei Paroșeni 
porta un plus de 
tone cărbune, între for
mațiile sale brigada lui 
Nicolae Brutu a reușit 
extragerea unei canti
tăți suplimentare 
1800 tone pe luna 
prilie.

— Noi și înainte I făceam planul, ne x„- 
murește Nicolae Brutu. 
C~'vi fZlnor»r,crln o

i i iI I 
I 
I 
I 
I 
I

Cu băieți ca Gheorghe 
Diaconu, Ion Petrilă, 
Ion Popescu II, Al. Fo- 
dor ți-e mai mare dra
gul să muncești. De a- 
ceea și nou-încadrații 
Grigore Pavel, 
Țapu sau 
Ion se simt bine 
colectivul nostru, 
ceva s-a schimbat, 
la nivelul întregii 
treprinderii. Noua 
ducere a minei a 
Ies un lucru esențial : să 
dialogheze la locul 
muncă cu oamenii, 
le înțeleagă 
Deci biroul 
lui, al inginerului șef 
— și tot așa procedea
ză și secretarul de 

■ partid, președintele
sindicatului — s-au mu
tat în abataj. Dialogul 
închegat e astfel con
cret, la obiect, impune 
rezolvarea unor situații 
dificile.

Să nu uităm că bri
gada nu beneficiază de 
locuri ideale de exploa- 

Itare. E cel mai înde
părtat abataj și totuși 

■ la plusul de pînă acum, 
J ortacii se vor strădui să 
_ adauge cel puțin tot 

i sfîrșitul 
Din modestie 

brigadă nu 
despre forma-

Vasile 
Alexandru 

în 
Alt- 
însă 

în-> 
con- 
înțe-

în aefiunea de redresare

Deschizătorii de drumuri,
mereu in frunte

Victor Ro- 
destoinică 
abatajele 

ale minei

Brigada lui 
meghea, o 
formație din 
mecanizate 
Paroșeni.

Creșterea gradului 
de siguranță în exploatare

Inginerul șef electromecanic, Ștefan Toma, sub
liniază un aspect relevant, care a contribuit Ia îmbu
nătățirea activității în subteran — măsurile care vi
zează creșterea gradului de siguranță în exploatare.

— Am rezolvat problema aerului comprimat, prin 
montarea a două compresoare. La orizontul 360 se 
vor îmbunătăți condițiile de aeraj în perioada ime
diat următoare cînd, după magistrala principală, vom 
finaliza lucrările la magistrala nord-vest. între măsu
rile care vizează ușurarea efortului fizic amintim 
montarea unor monoraiuri tip I.P.S.R.U.E.E.M., dar 
din păcate deocamdată nu sînt înzestrate cu ’ stații 
de acționare și instalații de semnalizare. Facem cu
venitul apel către \ ___
I.P.S.R.U.E.E.M. Ne stă în atenție organizarea 
magazii de scule în 
existe truse pentru lăcătuși și electricieni, 
spirale, joagăre etc. î

constructorii de utilaje de la 
. ___/_____ î unei

rampa puțului auxiliar în care să 
——... ... burghie,

. în acest fel vom extinde activi
tatea de service de la atelier pînă în abataje.

Așadar, pe lingă măsurile inițiate pentru o mai 
bună organizare a muncii, folosirea eficientă a fon
dului de timp, de o binemeritată atenție se bucură 
și respectarea normelor departamentale de protecție 
a muncii, în această acțiune implicîndu-se fiecare om 
al muncii din subteran și de la suprafață.

de 
să 

păsurile, 
directoru-

I I
II

| atîta pînă la
1 anului. Din
|șeful de

I vorbește
ția sa.

este ceva, care 
t angajarea 

cităva 
în 
cu 

bri- 
„iar. 

de 
cu 

vagonetarii, cu ajutorii 
mineri, cu ceilalți oa
meni nu numai proble
mele de muncă, ci și 
despre necazurile și bu
curiile de acasă. Cu al
te cuvinte, acum alcă
tuim o familie bine în
chegată, sîntem con- 
știenți de răspunderile 
noastre, împreună 
în piept și biruim 
greutățile. Iată 
care ar fi secretul 
șitei noastre în i 
nea de redresare, 
tr-adevăr 
complexă, 
rea condițiilor de 
tecție a muncii sînt im
portante, dar hotărîtoa- 
re este mobilizarea oa
menilor, munca lor pli
nă de dăruire.

— Mai es' 
a stimulat 
oamenilor. De I vreme, ne întîlnim 
timpul nostru liber 

| ceilalți oameni din 
• găzi și sectoare, la 
* bă verde". Cadrele I conducere discută

I

luăm 
toate 
deci 

l reu- 
acțiu- 

în- 
mecanizarea 
îmbunătăți- 

pro-

k

I
I
I
I
II
II
I
I
II
I
I 
I
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I 

I

I I
I
I
I
I
II
I
I
I
I

a-

— Primul trimestru al anului a însemnat pentru 
sectorul de investiții, remarcă maistrul principal Mi
hai Cîrșmaru, adjunct al șefului de sector, un prim 
prilej de satisfacții. în același ritm alert ne continuăm 
activitatea în aprilie, dar de la o medie de 18—20 ml 
pe zi am ajuns la 27. Ne desfășurăm activitatea cu 
brigăzi de pregătiri complexe, cu efective sporite.

în sectorul de investiții se detașează ortacii lui 
Alexandru Laszlo, care execută betonarea galeriei 
de la orizontaul 360, dar și bazinul de colectare a
pelor nr. 2. Brigada lui Ion Daniel îndeplinește tot 
o misiune importantă, executînd galeria de cap 
stratul 15, perpendicular pe lucrarea sa înaintează 
ortacii lui Dumitru Ghiban. Remarcabil este faptul 
că toate formațiile de lucru își depășesc sarcinile de 
plan, în acest context trebuie amintite deci și reali
zările brigăzii lui Mihai Bacoș. Cîștigurile din luna 
martie stau mărturie — dacă brigada lui Ghiban 
a înregistrat cel mai scăzut „kau" — 1, ortacii lui 
Laszlo au atins 1,482. în aCest fel, la plusul de metri 
liniari din primul trimestru (72), se vor adăuga în 
proxima perioadă alte lucrări suplimentare, care vor 
grăbi punerea în funcțiune a unor noi capacități de 
extracție. Iată deci cum un întreg colectiv de muncă 
se mobilizează exemplar, îndeplinindu-și și depășin- 
du-și angajamentele în întrecerea socialistă.

pe

0 glumă plină de miez
Acțiunea de redresare a 

activității, declanșată de 
colectivul minei Paroșeni 
— încă de la începutul lu
nii martie — își arată roa
dele. Astfel, mobilizați de 
puternica organizație de 
partid, minerii și meseria
șii de la Paroșeni au e- 
fectuat un spectaculos salt 
calitativ — dacă în prime
le luni au înregistrat mi
nusuri substanțiale, aprilie 
a reînnodat firul 
selor, la zi ei avînd 
plus de 949 tone de 
bune, cu remarca, că 
proape în fiecare zi și-au 
depășit sarcinile de plan, 
în 7 aprilie, deci la exact 
două luni de la aplicarea 
noului program de lucru 
s-a depășit preliminarul cu 
385 tone, dovadă că există 
încă resurse pentru onora
rea cu succes a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă.

— Productivitățile re
cord, în abatajele mecani
zate, ne relatează ing. Io
sif Bocan, directorul între
prinderii au intrat deja în 
obișnuință, în acest sens 
aș remarca brigăzile lui 
Francisc Fazakas și Victor 
Romeghea. Am finalizat 
toate lucrările la care ne 
angajasem în perioada pre
cedentă. De asemenea, bu
ne rezultate înregistrează 
brigăzile conduse de Mihai 
Agoston, Bella Peterffy și

succe- 
un 

căr- 
a-

Geza Kalman. S-a schim
bat mult optica oamenilor. 
Cind au văzut că stă în 
puterile lor să reușească 
mai mult, le-a dispărut bla
zarea, pesimismul, au în
ceput să vină cu idei con
crete pentru îmbunătăți
rea activității. Un exemplu 
concret de angajare : Bella 
Peterffy 
cediu de 
tru a fi 
Și acum
11 ml pe zi, față de 6 ml 
în lunile precedente. Dacă 
am accentuat măsurile 
pentru impulsionarea lucră
rilor de pregătiri în vede
rea deschiderii unor noi 
fronturi de lucru, utilita
tea lor se vede acum „în 
cărbune". Diferența zilnică 
dintre realizările lunilor 
ianuarie și aprilie măsoa
ră 700 tone de cărbune și 
8 ml de pregătiri.

Că așa stau lucrurile 
ne-a convins gluma plină 
de miez a unui tînăr in
giner.

— în martie, „Ka“-ul lui 
Romeghea stă să rupă 
sectorului. în aprilie, 
zultatele se anunță 
mult mai promițătoare, 
acum toate brigăzile 
bat" să depășească planul, 
deci a intervenit acea e- 
mulație, acea dorință de 
autodepășire, care» stimu
lează, care înalță cotele 
exigențelor.

a refuzat un con- 
boală numai pen- 
alături de ortaci, 
brigada lui face

Foto : Ștefan NEMECSEK

Măsuri, care
Plusul de 700 tone de 

cărbune pe zi față de pri
ma lună a anului demons
trează convingător că ac
țiunea de redresare a pro
ducției, lansată de colecti
vul minei Paroșeni, a fost 
cumpănită cu chibzuință, 
a angajat gîndirea comu
niștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii. în acest 
sens organizațiile de partid, 
U.T.C., sindicat și O.D.U.S. 
au inițiat planuri concrete, 
în același timp, mina a 
beneficiat de sprijinul con
cret al Combinatului mi
nier Valea Jiului, prin e- 
fectivul de forțe de muncă 
necalificată, dirijat supli
mentar aici șl restructura
rea sectoarelor 
ție. Subliniind 
noului program 
șutul de 8 ore, 
oamenilor muncii a urmă
rit traducerea în viață a 
concluziilor Consfătuirii 
de la C.C. al P.C.R. cu 
cadre de răspundere și 
specialiști din domeniul 
mineritului, care s-a des
fășurat la sfîrșitul lunii 
ianuarie, în scopul asigu
rării bazei de materii pri
me și independenței ener
getice a țării.

— La sectorul II, ne in
formează sing. Ilici Gara- 
liu, șef de sector, au fost 
promovați mai mulți oa
meni ai muncii care au e- 
fectuat doar jumătate din 
stagiul de vechime.
vorba de vagonetarii 
veniți ajutori mineri și de 
ajutori mineri deveniți mi-

de produc- 
avantajele 
de lucru, 

consiliul

Este 
de-

și-au demonstrat eficienta
neri. Din rîndul lor i-aș a- 
minti pe Nicolae Borș, 
Constantin Paring, Grigore 
Barincz, pe Apostol Popa, 
Gheorghe Bolohan, Aurel 
Darie, Victor Vîlcu, Gheor
ghe Drob, Constantin Răs- 
col, Ion Bîrjoveanu, Dio- 
nisie Berei și alții.

— Noul sector, purtînd 
acum nr. I, intervine șeful 
său, maistrul principal Ion
V/Z////Z////7Z///Z//Z/Z/ZZZ//////Z/

ANGAJAREA 
COLECTIVA 
ÎN ACȚIUNE

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/xzzzzzzzzzz/

demons-
Fostul

Dumitrescu, și-a 
trat necesitatea, 
sector I era împrăștiat. în 
acest sens înregistram 
greutăți cu aproviziona
rea, cu reviziile și repara
țiile. încă din prima zi a 
existenței noului sector 
ne-am depășit sarcinile 
de plan, evidențiindu-se 
brigăzile lui Nicolae Brutu 
și Constantin Ciobănoiu. 
Acum (sîmbătă — n.n.) ra
portăm un plus de 2100 
tone.

între măsurile întreprin
se, care și-au dovedit efi
ciența amintim, de aseme
nea, formarea unor bri
găzi complexe de înainta
re, care gospodăresc cu 
mai multă răspundere fon. 
dul de timp, reușesc ran
damente 
semenea, 
loare a 
bine de

mai mari. De a- 
punerea în va- 

parcului de com- 
înaintare s-a do-

Sub conducerea maistrului Ștefan Tudoran, com- 
ponenții echipei service de Ia I.M. Paroșeni, lucrează 
la repararea unei combine de înaintări de mare pro
ductivitate.

vedit o măsură 
inspirată.

— -Oamenii au

tehnică

redobîn- 
dit încrederea în ei, măr
turisește cunoscutul șef de 
brigadă, Victor Romeghea. 
Ne gîndim să încheiem 
luna cu 1000 tone în plus. 
Timpul cuvenit repausu- 

bine, 
forței 

pentru 
cimentarea coeziunii colec
tivului, în acest sens aș 
aminti ieșirile pe schim
buri la cabană. Or, noi, 
dacă ne îndeplinim anga
jamentul, vom sărbători e- 
venimentul tot la cabană.

— Sîntem hotărîți să 
muncim cu și mai multă 
rîvnă, conchide șeful de 
brigadă Bella Paterffy, a- 
flat în preajma pensionă
rii. Tineri sau vîrstnici, în 
abataje sau la suprafață, 
avem datoria de a contri
bui la scoaterea unor can
tități sporite de cărbune, în 
acest fel asigurăm mai de
vreme independența ener
getică a țării.

Timpul cuvenit 
lui este folosit mai 
pentru recuperarea 
de muncă, dar și

Calde felicitări!

la
o 

de 
14 

Du-

Cu complexul mecanizat 
SMA-1, realizat la I.U.M. 
Petroșani, am atins, 
data de 6 aprilie a.c., 
productivitate record 
29 tone/post, față de 
tone cit era planificat,
pă părerea mea și a orta
cilor mei, este cel mai 
bun utilaj folosit în ulti
mele decenii în subteranul 
Paroșeniului, cu condiția 

'să se respecte programul de 
revizii și reparații. Com
plexul mecanizat SMA-1 
contribuie la scoaterea u- 
nor cantități sporite de 
cărbune, iată de ce aștep
tăm cu interes viitorul 
complex realizat de cons
tructorii de la I.U.M.P., ca
re anunță performanțe și 
mai bune.

Pentru modul exemplar 
în care se achită de sar
cinile încredințate de con
ducerea de partid și 
stat, de 
general 
privind 
rilor din subteran, 
săm calde felicitări între
gului colectiv de construc
tori de utilaj minier din 
Petroșani.

Victor ROMEGHEA, 
șef de brigadă

de 
tovarășul secretar 

Nicolae Ceaușescu, 
mecanizarea lucră- 

adre-
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Vizita prietenească de lucru in 
țara noastră a delegației 

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
în frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, președintele 

Prezidiului Comitetului Central al U. C. I.
Ceremonia sosirii începerea convorbirilor

(Urmare din pag 1,

si solidarității dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre, în interesul cauzei 
socialismului, independentei, 
conlucrării internaționale 
și păcii în lume.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul 
(Jto peni.

La coborîrea din avion 
tovarășul Mitia Ribicici 
a fost salutat cu căldură 
de tovarășul Nieolae 
Ceausescu. Cei doi conducă
tori de partid și-au strîns 
mîinile prietenește, s-au 
îmbrățișat.

în această vizită tovară
șul Mitia Ribicici este în
soțit de tovarășul Dușan 
Cikrcbîci, membru al Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al U.C.I., președintele 
Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din 
Serbia, Trpe Jakovlevschi, 
secretar executiv al Pre

Dineu
Tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, luni, la Palatul He
răstrău, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Mitia 
Ribicici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen

TELEX Bl TELEX S TELEXg TELEX H TELEX B TELEX B TELEX 8 TELEX

Presa internațională, despre victoria echipei de fotbai a 
României, în fața reprezentativei Italiei

Comentariile presei in
ternaționale consacrate
splendidei victorii a echi
pei de fotbal a României 
în fața deținătoarei titlului 
mondial, reprezentativa I- 
taliei, continuă, relevîn- 
du-se răsunetul succesu
lui românesc.

Comentatorul agenției de 
presă Associated Press 
subliniază, într-un amplu 
articol : „Creditată inițial 
cu o șansă inferioară, 
România a eliminat prac
tic deținătoarea titlului 
mondial din cursa spre 
turneul final al Campio
natului Europei, speran
țele italienilor de a se a- 
fla anul viitor în Franța 
fiind aproape spulberate. 
Cei peste 80 000 de specta
tori care au umplut pînă 
la refuz tribunele stadio
nului „23 August'1 din 
București au salutat cu en
tuziasm de nedescris șu- 
tul-bombă al mijlocașului 
Ladislau Boloni, din ’minu
tul 24, șut pe care vetera
nul Dino Zoff, cu tot efor
tul disperat, nu l-a putut 
opri. Românii au dominat 
în primele 45 de minute, 
Italia părînd . preocupată 
doar de apărare.

Echipa României este, 
fără îndoială, surpriza a- 
cestei grupe preliminare, 
după succesul de sîmbătă 
seara ea continuînd să 
conducă în clasament, cu 
7 puncte, în fața Ceho

zidiului Comitetului Cen
tral al U.C.I., alte persoa
ne oficiale.

O gardă militară alinia
tă pe aeroport a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia și Republicii Socia
liste România.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Mitia Ribicici frumoase L>u. 
chete de flori.

Tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Mitia Ribicici 
au părăsit aeroportul în- 
tr-o mașină escortată de 
motocicliști. îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință cei doi con
ducători de partid s-au în
treținut intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, de sti
mă și respect reciproc.

tral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Au participat persoane 
oficiale române și iugo
slave.

In timpul dineului care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie 
tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Mitia Ribicici au rostit 
toasturi.

slovaciei — 5 puncte, Ita
liei și Suediei — cite 3 
puncte, precum și în fața 
Ciprului, care arc 2 punc
te. Italia, cu majoritatea 
jucătorilor aureolați la 
ultima „Cupă mondială" a- 
flați în teren, n-a putut 
să strălucească, mcnținîn- 
du-se în apărare și de- 
clanșînd contraatacuri, în 
special în repriza secundă, 
dar fără să amenințe în 
mod periculos poarta 
gazdelor. Eforturile lor 
din partea a doua a meciu
lui au fost în van".

La rîndul său, agenția 
UPI notează ; „Meciul din
tre reprezentativele de 
fotbal ale României și Ita
liei, disputat pe stadionul 
„23 August" din București 
în prezența a peste 80 000 
de spectatori, s-a încheiat 
cu victoria meritată a gaz
delor, cu scorul de 1—0, 
grație golului marcat de 
Boloni, în minutul 24.

Golul victoriei, care a 
consolidat poziția de lider 
a României in clasamentul 
grupei a V-a preliminare, 
a fost marcat la o abilă 
manevră tactică a gazdelor: 
la o lovitură liberă de la 
peste 20 de metri, Bălăci 
a executat scurt la Boloni, 
care, cu un șut senzațional, 
cu piciorul stîng, a trimis 
balonul în plasa porții lui 
Dino Zoff. în repriza se
cundă, italienii au încercat 
să egaleze pe contraatac,

oficiale
'Urmare din paț> Ij

In același timp, tovară
șul Nieolae Ceaușescu a 
transmis, din partea sa, a 
conducerii partidului și 
statului nostru un cald sa
lut și cele mai bune urări 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Tovarășul Mitia Ribicici 
a exprimat gratitudinea sa 
și a membrilor delegației 
pentru invitația de a vizi
ta România, pentru calda 
primire și ospitalitatea cu 
care au fost întîmpinați, 
expresie a sentimentelor 
de profundă stimă și prie
tenie ce și le nutresc reci
proc popoarele iugoslave 
și poporul român. La rîn- 
dul său, președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I. și-a 
manifestat satisfacția de a 
se întîlni și de a avea 
schimburi de vederi cu to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
ce se înscriu în suita lar
gă a contactelor și consul
tărilor iugoslavo-române 
la nivel înalt, care au mar
cat, de fiecare dată, mo
mente de cea mai mare în
semnătate în evoluția ra
porturilor prietenești din
tre partidele, țările și po
poarele noastre. Totodată, 
tovarășul Mitia Ribicici a 
transmis tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, conducerii parti

dar apărarea română, con
dusă excelent de Ștefănes- 
cu și lorgulescu, a dejucat, 
cu calm, toate manevrele 
campionilor mondiali, care 
an trebuit să se recunoas
că învinși".

Sub titlul „Campionii 
mondiali KO la București : 
0—1 cu România", agenția 
DPA Hamburg transmite ; 
„La nouă luni după cuce
rirea titlului, mondial, e- 
chipa Italiei s-a prăbușit, 
în urma înfrîngerii sufe
rite la București în me
ciul cu selecționata Româ
niei. șansele italienilor de 
a ajunge in faza finală a 
campionatului european din 
Franța au coborît la punc
tul zero. în partida de la 
București, în care italienii' 
s-au prezentat cu zece ju
cători din lotul care a 
cîștigat „Cupa Mondială", 
golul hotăritor al iui Boloni 
a căzut după numai 24 de 
minute".

în încheierea comenta
riului se apreciază că vic
toria în această grupă se 
va decide între ' echipele 
României și Cehoslovaciei.

*
ROMA 18 (Agerprcs). 

Presa sportivă italiană de 
duminică nu acordă nici o 
scuză „Squadrei Azzura", 
învinsă în ajun la Bucu
rești de selecționata Româ
niei, criticând în termeni 
severi jocul prestat 
de campionii mondiali. 

dului' și statuiui român 
un salut călduros și cele 
mai cordiale urări din par. 
tea Prezidiului C.C. ai 
U.C.I. •

Secretarul general al 
P.C.R. precum și preșe
dintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I. și-au afirmat încre
derea că actuala întîlnire 
la nivel înalt va impulsio
na — ca și cele precedente 
— conlucrarea rodnică ro- 
mâno-iugoslavă.

Cu această convingere, 
tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Mitia Ribicici au început 
convorbirile oficiale, care 
au prilejuit o amplă in
formare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor 
celor două partide, exami
narea unor aspecte esen
țiale ale dezvoltării relați
ilor dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugo
slavia, precum și aborda
rea unui cerc larg de pro
bleme ale vieții interna
ționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de
caldă prietenie, de deplină 
înțelegere, stimă și res
pect reciproc.

Trimișii speciali ai pu
blicațiilor italiene își inti
tulează astfel cronicile :
„Adio eroilor" („Coriere 
dello Sport"), „Ce sfîrșit 
trist" (Tuttosport"), „înde
părtați din campionatul 
european" („Gazzetta dello 
Sport"), „Italia, campioana 
mondială, umilită la Bucu
rești" („11 Gicrno"), „A fost 
odată ca niciodată o echi
pă din Italia care era cam
pioană mondială" („La 
Stampa").

în articolul publicat de 
„La Gazzetta sportiva" se 
scrie, printre altele : „Vic
toria noastră în „Cupa 
Mondială" aparține acum 
muzeului de istorie sporti
vă" și mai departe „apare 
acum suspiciunea că suc
cesul de la campionatul 
mondial din Spania nu a 
existat decît intr-o scurtă 
și delirantă paranteză".

în general, toți comenta
torii pun accentul pe ne
cesitatea ca. antrenorul En. 
zo Bearzot să formeze o 
altă echipă în vederea vi
itorului campionat mondial 
de fotbal din 1986.

La rindul său, in cadrul 
unui interviu acordat du
pă sosirea la Roma, mij
locașul Marco Tardelli a 
spus : „Este logic și drept 
să se facă schimbări. Urez 
succes tinerilor care vin
după noi".

(AGERPRES)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Imperiul contra
atacă, I-II ; Unirea : Te
heran ’43, I-II.

LONEA : Mephisto, I-II.
ANINOASA : Orches

tra fără nume.
VULCAN — Luceafărul: 

Pe cer vrăjitoarele nopții.
LUPENI — Cultural : 

Teheran ’43, I-II.
URICANI : Vacanță cu 

clinele.
Modificările din pro

gram aparțin întreprin
derii cinematografice.

TV.
11,00 Almanahul femei, 

lor.
11.30 Moment folcloric cu 

Maria Păuneseu.
11.40 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
12,10 Panoramic econo

mic.
12.40 Desene animate : 

Povestiri din Pădu
rea Verde.

15.30 Telesport. Fotbal : 
F.C. Argeș — Dina
mo București.

17.15 Clubul tineretului.
17,45 1001 dc seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Videoteca interna

țională.
21,05 Teatru TV. Georges 

Dandin de Moliere
22.15 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,30 La pa
noul de onoare al muncii. 
8,00 Revista presei. 8,10 

CETĂȚENI!
Predînd sticlele si borca- 

nele goale magazinelor ali
mentare și de iegnnie-inicte

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiți la reintroducerea 
în circuit ui economic a unor 
însemnate resurse materiale

Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,20 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul pio
nierilor. 11,35 Publicitate. 
12,05 Tribuna O.D.U.S. 
12,25 Din comoara fol
clorului. 12,45 Avanpre
mieră Radio-TV. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul cu
rioșilor. 16,00 Buletin de 
știri. 16,05 Melodii popu
lare. 16,15 Sfatul medicu
lui. 16,20 Plai de cin-tec 
și baladă — piese corale.
16,30 Radiogazeta econo
mică. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Politica noas
tră. 17,25 Fotbal minut 
cu minut. Orele serii. Azi 
în țară. Radiojurnal (ora 
20,00). Memoria pămân
tului românesc (ora 20,10). 
Protagoniști ai șlagărelor 
(ora 20,40). La sugestia 
dv... O zi într-o oră. Ra
diojurnal (22,00). între 
vorbe și fapte în viața 
internațională. 23.00 Lu
crări de Constantin Dimi- 
trescu și Eduard Caudclla. 
23,30—5,00 Non stop mu
zical.

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comunică : Ieri 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 15 grade, iar 
la Paring de plus 6 grade. 
Minima a fost de minus 
4 grade atît la Petroșani 
cit și la Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme în gene
ral frumoasă cu cer va
riabil, favorabilă ploilor 

slabe, izolate. Vînt slab 
pînă la moderat din sec
torul vestic. Local seva 
semnala brumă slabă. 
Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între plus 12 
și plus 16 grade, minima 
între plus 3 și minus 3 
grade.
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