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TĂRII; Cit MAI MULT CĂRBUNE! I

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, 
duminică dimineața, într-o 
vizită oficială în Canada, 
la invitația guvernatorului 
general al Canadei. Jeanne 
Sauve, și a primului mi
nistru, Brian Mulroney.

Șeful statului român este

Escală pe aeroportul Shannon din 
Republica Irlanda

însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, de alte 
ciale.

Tovarășul
Ceaușescu
Elena Ceaușescu au 
salutați, la plecare, 
membri și membri

persoane ofi-

Nicolae 
și tovarășa 

fost 
de 

su-

pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretari ai Co
mitetului Central al parti
dului, membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, 
ducători de instituții

(Continuare

I. M. Lonea

Optimism, constanță și ritmicitate
toate 

desfă- 
activități

simțite și la I.M. Lonea, 
dar tenacitatea colectivu
lui a învins greutățile 
create, iar rezultatele în
registrate s-au ridicat la 
nivelul eforturilor depuse

în- 
or- 
de 
au 

o 
in-

al 
de 

con- 
cen-

in pag. a 4-a)

In drum spre Canada, 
aeronava prezidențială ro
mânească a făcut o escală 
pe aeroportul' internațional 
Shannon, din Republica 
Irlanda.

La sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu 
fost salutați cu 
cordialitate, în 
președintelui

au
deosebită 

numele 
Republicii

Irlanda, Patrick Hillery, 
al guvernului irlandez, de 
Patrick Cooney, ministrul 
apărării, de reprezentanți 
ai organelor locale.

O gaț-dă militară a pre
zentat onorul. A fost in
tonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia. Președintele României 
a trecut în revistă garda 
de onoare

Tovarășul
tovarășa 
persoanele care 
au fost invitați 
oficial al aero- 

între-

N i c o 1 a e 
ElenaCeaușescu, 

Ceaușescu, 
îi însoțesc 
în salonul 
portului, unde s-au 
ținut, într-o atmosferă cor
dială, cu oficialitățile ir-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ceremonia sosirii

„Avem create 
condițiile pentru 
șurarea unei 
rodnice ceea ce ne deter
mină să afirmăm că, a_ 
tît luna ianuarie, cît și 
întregul tri
mestru I, le 
vom încheia 
cu realizarea 
integrală a 
prevederilor 

de plan”, afir
ma la înce
putul anu
lui directorul 
minei Lonea, 
ing. VIOREL
BOANTĂ. a- Pe urmele anchetei noastre la început de an 
firmație sus
ținută și de președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, ILIE PADUCEL
președintele 
de sindicat, 
GOLEA.

Realizările 
te confirmă 
cadrelor de conducere a- 
mintite: luna ianuarie a 
fost încheiată cu un plus 
de 3-148. iar trimestrul I, 
cu un plus de peste 5000 
tone. Altfel spus, realiză
rile confirmă întru totul, 
afirmațiile optimiste, an
gajamentul pe care con
ducerea minei și l-a asu
mat in numele colectivu
lui. Asprimile iernii 
cestui an s-au făcut

me-

Și
comitetului 
NICOLAE

înregistra- 
optimismul

Planul trimestrului I a 
fost realizat și depășit. 
Avînd asigurată linia 
de front activă colectivul 
minei Lonea și-a orientat 
preocupările spre execu
tarea unor lucrări de re
vizii și reparații de cali
tate, acționînd cu consec
vență pentru prevenirea 
unor stagnări în funcțio
narea continuă a acestora. 
Totodată s-a acordat o 
atenție sporită nu numai 
desfășurării normale a 
procesului de extracție ci 
și unei aprovizionări rit
mice și operative a tutu
ror formațiilor de jucru 
și asigurării condițiilor 
optime de aeraj.

pers- 
co- 
se 

să mențină

Ordinea și disciplina, 
folosirea integrală și efi
cientă a timpului de lu
cru au preocupat îndea
proape organizațiile de 
sindicat și U.T.C. care, 

sub conduce
rea și 
drumarea 
ganizației 
partid, 
desfășurat 
activitate
tensă ’ finali
zată prin re-, 
zultăte 
ritorii.

Pentru 
pectivă,

lectivul minei Lonea 
străduiește 
ritmul de extracție atins 
astfel îneît și în perioada 
următoare să-și realizeze 
integral sarcinile de plan 
stabilite.

Din discuțiile purtate 
cu aceiași interlocutori de 
la începutul anului, con
cluzia desprinsă este cît 
se poate de optimistă : 
SARCINILE LUNII A- 
PRILIE SI CELE STABI. 
LITE PENTRU CEL 
DE-AL DOILEA TRIMES- 
TRU AL ANULUI VOR 
FI REALIZATE INTE
GRAL.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, dumi
nică, în Canada.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe Aeroportul 

. militar Upland din Ottawa, 
unde erau arborate, în 
semn de prietenie, drape
lele de stat ale României și 
Canadei.

In întîmpinarea pre
ședintelui Republicii Socia-

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu au 
venit guvernatorul gene
ral al Canadei, doamna 
Jeanne Sauve, și soțul său, 
Maurice Sauve.

Aeronava prezidențială 
română a aterizat la ora 
15,00 (ora locală). La seara 
avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu căldură de 
guvernatorul general

Canadei, Jeanne Sauve, și 
de domnul Maurice Sauve, 
care an adresat cordiale 
urări de bun venit. Dis
tinșii oaspeți și gazdele 
și-au strîns înîinile cu 
prietenie, exprimînd satis
facția pentru această în- 
lîlnire pe pămint canadian, 
pentru prilejul de a dialoga.

Comandantul Aeropor
tului, colonelul W. I. Par
tington, a invitat pe pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Dimensiunea eroismului

Dorin G1IEȚA

lin colectiv despre care

me-

dezmint.
a 2-a)

IC
la etapa

cu
O partidă domina-divizia B

tă
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■

)n ziarul de azi:
e- 
la

Alături de oamenii 
muncii din minerit, și 
alte categorii de munci
tori își aduc contribuția 
la creșterea producției 
de cărbune extras din 
Valea Jiului. Un colectiv 
cu merite deosebite în 
acest sens este I.U.M. 
Petroșani.

Una dintre secțiile 
care se evidențiază in 
permanență este secția 
..Hidraulică”. In ima
gine, doi muncitori 
fruntași (operatoarea 
Melania Atanasov și re- 
glorul Constantin Fe
mei) execută îmbinări 
hidraulice destinate uti
lajelor complexe din 
subteran.

Foto: Al. TĂTAR

Jubileul de patru dece
nii de la victoria asupra 
fascismului și sărbătorirea 
„Zilei independenței Româ
niei" alcătuiesc un emoțio
nant prilej spre a evoca, 
cu mîndrie patriotică a- 
pottul neamului românesc 
— după' înfăptuirea revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — la în
cununarea victorioasă a 
luptei generale a popoare
lor contra fascismului. Sînt 
două momente hotărîtoare 
în ideea afirmării plenare, 
independente și demne, în 
„concertul" națiunilor lu
mii.

Obținerea independenței 
de stat în 1877, acest bun 
inestimabil, pentru care au 
luptat generații de înain
tași, constituie un eveni
ment de foarte mare în
semnătate în istoria multi-

(1877-1945-1985) 
milenară a patriei noas
tre. S-a inaugurat, așadar 
— după cum subliniază, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ,.o eră nouă 
în existența României, în 
afirmarea națiunii române 

' pe calea progresului și a
civilizației materiale și 

i spirituale, in participarea
sa la viața comunității in
ternaționale a popoarelor 

i libere".
Cauza libertății patriei a 

fost îmbrățișată de popii- 
• lația din toate provinciile

românești. In pofida opre- 
; liștilor și persecuțiilor

habsburgice sute și sute 
de voluntari din Brașov, 

i Sibiu, Făgăraș, Timișoara,
Oradea, Cluj, Munții Apu- 

i seni din Suceava și alte
localități ale Bucovinei au 
trecut clandestin granița 
și au venit să lupte pentru 
independență.

Războiul pentru neatîr- 
nare (1877—1878) a avut 
un ecou deosebit chiar și 
în comitatul Hunedoara, 
unde s-au constituit nume
roase comitete pentru co
lectarea de bani și bunuri 
necesare ostașilor români 
(în context, cele mai ac
tive personalități, reținute 
de documentele vremii, au 
fost : Ana Petco și Fran
cisc llosu Longin din Deva, 
Suzana B. Popovici 
creția Barba din 
Zoe Mihălțeanu și 
Seculn din Brad, 
Crainic din Dobra < 
o serie de tineri și 
vârstnici au trecut granița 
prin „vama cucului", 
luptînd efectiv pentru no-

D. PEL1GRAD

i și L.U-
Hațeg, 
Iudita

Romul 
etc), iar 

chiar

(Continuare în pag. o 2-a)

vorbesc faptele de muncă

• Bărbați care onorează titlul de mineri 
lin veteran al mineritului.

• Festivalul național „Cîntarea Româ
niei11 : Tradițiile literare ale Văii Jiului nu 
se

S P
divizia• Fotbal.

nr. 26.,.
• Fotbal, 

de... fair-play !

o
A

In urmă cu mai bine de 
15 ani, minerii Paroșeniu_ 
lui, printre care se afla 
și Francisc Fazakaș, 
moționați, participau 
introducerea primelor sec
ții ale unui complex 
canizat, premieră deosebi_ 
tă în Valea Jiului. Mult 
optimism dar și o umbră 
de îndoială „vom reuși 
oare, vom realiza ceea ce 
ni se cere ?“ — erau în
trebări puse atunci dar 
care au primit răspuns 
în scurtă vreme. După 
cîteva luni, productivita
tea realizată în abataj a

depășit cu mult pe cea 
realizată prin procedeele 
clasice, ajungînd la 15— 
16 tone pe post. Era un 
început. început promi
țător pentru Francisc Fa_ 
zakaș și ortacii lui. Me
reu receptivi la nou, au 
folosit de-a lungul anilor 
aproape toate tipurile de 
complexe mecanizate care 
au intrat în dotarea mi
neritului din bazinul nos
tru carbonifer. Primele 
SMA fabricate în țară au 
fost probate în abatajele 
minei Paroșeni, unde s-au 
obținut producții și pro-

Și

lui 
află 
pen

ductivități care puteau ri
valiza cu cele obținute de 
complexele mecanizate 
fabricate în țări cu vechi 
tradiții în producerea 
exploatarea lor.

Astăzi, brigada 
Francisc Fazakaș se 
la o nouă premieră
tru mina la care lucrează. 
A cîta, oare ? Cu numai 
cîteva luni în urmă un 
nou tip de complex me
canizat de fabricație ro
mânească — CMA-5I1 a 
fost introdus în subteran. 
Ca de fiecare dată în a-, . 
semenea cazuri Francisc

Fazakaș și . ortacii lui, 
împreună eu echipa „ser
vice" a minei au început 
introducerea și montarea 
lui în subteran. Cînd a- 
batajul din panoul 3 stra
tul 5 blocul VI a fost 
echipat, cîteva comenzi 
scurte și combina a în
ceput să muște lacom din 
cărbunele dătător de for
ță și lumină. Pentru ei 
noul utilaj nu mai avea 
secrete, doar ei fuseseră

Ghcorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-ai



2 Steagul roșu MARȚI, 16 APRILIE, 191

Bărbați care onorează titlul de miner Festivalul național „Cîntarea României"

[ Un astfel de veteran a 
; avut mineritul Văii Jiu- 
i lui în persoana prim- 
i maistrului minier Ale

xandru Trufaș. La I.M. Pe
trila activitatea sa neîn
treruptă de peste 30 de 
ani în subteran s-a iden
tificat cu șirul unor mari 
împliniri ce au avut loc 
în viața minei. In toți 
acești ani îndelungați, 
mina Petrila a coborît pe 
verticală 500 de metri. Au 
fost ani în care în subte
ranul minei s-au desfășu
rat ample lucrări de des
chidere punîndu-se ba
zele extragerii cărbune
lui la cele mai adinei o- 
rizonturi din bazin, cota 
— (minus) 250 m sub ni
velul mării atinsă .în 
prezent la Petrila fiind 
de referință în acest sens. 
In toți acești ani, în acti
vitatea de producție, în
deosebi la investiții, mais
trul A. Trufaș a dobîndit 
o vastă experiență în 
conducerea lucrărilor spe
ciale executate în subte
ran pentru dezvoltarea 
și modernizarea minei.

Cu a.b.c.-ul 
învățat 
tehnică 
Lupeni, 
solvenți 
sale profesionale de bun 
organizator al procesu
lui muncii s-a afirmat ca 

LU1 cadru tehnic de bază

în sectorul de investiții 
al I.M. Petrila. Om in
tegru, tenace și perseve
rent in îndeplinirea atri
buțiilor, maistrul A. Tru
faș s-a bucurat de acea

luni de muncă împreună, 
se bucură de aceleași a- 
precieri în rîndurile mi
nerilor din noul său co
lectiv. Șefii de brigadă 
Ion Baron și Gherasim
•■•■■•■■•■■■•■■•■■•■•■■■■I

veteran
a!

mineritului

mineritului 
la Școala medie 
de cărbune din 
promoția de ab- 
1954, cu calitățile

„priză" la oameni contri
buind la omogenizarea 
formațiilor de lucru, la 
stabilizarea a zeci și sute 
de tineri în brigăzi ca 
cele ale lui Gheorghe Cer
cel, lanoș Doboș, Gheor
ghe Saigiu și alții.

Tocmai ținînd seama de 
aceste calități, de meri
tele sale, după o activita
te la Petrila de o viață de 
om. Combinatul minier 
i-a încredințat de curînd 
sarcini la noua mină 
se deschide la Valea 
Brazi. Iar maistrul 
xandru Trufaș nu 
dezmințit nici aici, 
potrivă. După numai

despre mais- 
„Incă de la 

cei din bri-
Valea de

ce 
de 

Ale
s-a 

Dim- 
două

Tamaș spun 
trul Trufaș: 
început noi, 
găzile de la
Brazi, am simțit capaci
tatea lui de bun organi
zator. Te înțelege în toa
te, te ajută, dar tot așa 
nu te iartă cînd îi ieși 
din cuvînt, cînd greșești ; 
adică îți impune, prin e- 
xempiul său, respect pen
tru calitatea muncii, pen
tru disciplina 
că. Oricum, cu un 
de maistru pe 
poți fi sigur că 
mele de la frontul de lu
cru, cele de securitate a 
muncii, nu rămîn nere-

minereas- 
i astfel 
schimb, 
proble-

zolvate. Cc-i putem dori' 
unui astfel de ortac, a- 
cum cînd își face bilanțul 
anilor îndelungați de 
muncă ce-i dau dreptul* 
la pensie ? Doar atît din 
partea noastră: ani mulți 
de viață !“.

La ieșirea din ultimul 
șut, maistrul Alexandru 

Trufaș ne mărturisea: „Re
trăiesc bucuriile împlini
rilor de care am avut 
parte în colective munci
torești de pfestigiu. 
torez enorm 
lectivelor de 
care m-am 
începuturile 
mele, la mina Petrila, da
torez colaborării frumoa
se pe care am avut-o cu 
oamenii de mare probita
te profesională ca briga
dierii Vasile Pavel, Con
stantin Borș și mulți alții 
cu care am deslușit îm
preună sensurile și ros
turile profunde ale mun
cii șl vieții în subteran. 
Dacă am reușit să dau și 
eu o mică parte din tot 
ce am primit de la mină, 
de la oamenii cu care am 
lucrat și împărțit bucu
riile muncii, ei bine, a- 
tunci mă retrag la pensie 
cu gîndul împăcat 
mi-am făcut datoria 
un adevărat miner, ca un 
comunist".

Da-
co_ 

în 
Ia 

activității

de mult 
mineri 

format,

că 
ca

!

x
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Dimensiunea eroismului
(Urmare din pag. D

bila cauză a tuturor ro
mânilor (ex. Emilian Ciu- 
ceanu din Orăștie, partici
pă la bătăliile de la Plev
na și Vidin; Adam Ilențiu- 
Hențiescu din Rișca, „sub- 
farmacist", participă Ia 
bătălia de la Grivița — 30 
august 1877 etc). Păstorii 
transilvăneni, aflători în 
Dobrogea — și printre ei 
se găseau și cîțiva jieni — 
au oferit pentru oștile ro
mâne alimente, opinc i, bani 
etc. Românii transilvăneni 
care-și trimiteau feciorii 
pe frontul de la Plevna își 
exprimau speranța că, du
pă victorie, aceștia îm
preună cu ostașii din „Pa-

tria mumă" vor porni că
tre Transilvania. înrolarea 
voluntarilor transilvăneni, 
ajutorul material dat ar
matei aveau o semnificație 
adîncă: în marele și hotă- 
rîtorul ceas al luptei pen
tru libertate și neatîrnare, 
românii se strîngeau frate 
lingă frate, spre a grăbi 
realizarea idealului unită
ții naționale (cf. Gh. D. 
Stoean, Ion Gh. Pană, Epo
peea independenței Româ
niei, Ed. Dacia, Cluj-Na- 
poca, 1977, pg. 108—109 ; 
L. Maior, Transilvania și 
războiul pentru indepen
dență 1877—1878, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 1977, pg. 
62).

(Va urma)

0 nouă amenajare gospodărească 
la Livezeni

In Livezeni, lingă sta
ția PECO, a început a- 
menajarea unei stații de 
alimentare a autovehicu
lelor cu gaz metan. Lu
crarea — realizator și 
beneficiar I.G.C.L. Petro
șani —. este încredințată 
spre execuție cunoscutei 
formații de muncitori dru- 
mari condusă de părăto
rul Nicolae Stoica.

•— Stația a devenit ne
cesară odată cu trecerea 
unui însemnat număr de 
autobuze ale transportu
lui în comun și a altor 
autovehicule la utilizarea 
gazului metan, în locul 
combustibilului lichid. De 
aceea, am început ame
najarea ei din timp — 
este prima lucrare cu ca
re demarăm în perioada

bună pentru astfel 
construcții a anului 
—, avînd în vedere 
rința economisirii, 
cantități cît mai mari de
combustibili lichizi — ne 
declara brigadierul 
Stoica.

Dar, ce- va fi de 
aici ? 
va ocupa întreg 
ghiul de teren dintre sta
ția PECO și viaductul căii 
ferate aflat la limita 
tre or isul Petroșani 
comuna Aninoasa, 
pectiv satul Iscroni. 
cuprinde un spațiu verde 
care va delimita stația de 
alimentare de șoseaua de 
trafic, un acces îmbordu- 
rat și betonat, un trotuar 
și stația propriu-zisă.

1 UN GRUP de mineri și I activiști sindicali de la Pe
trila și Aninoasa au fost I zilele trecute oaspeți ai 
tînărului colectiv de la 

Imina Husnicioara, județul 
Mehedinți. Insoțindu-i pe 
mineri în schimbul de ex
periență și documentare
profesională — membri ai
cineclubului „XI Orizont", 
de la Aninoasa, au prezen-

Tradîțiile literare ale 
Vâii Jiului nu se dezmint

De curînd, juriul 
nicipal al festivalului 
selecționat cele mai 
loroase creații literare ale 
scriitorilor amatori — în 
vederea promovării lor 
în etapa superioară a fes
tivalului. Au participat cu 
lucrări 51 de creatori li
terari, membri ai cena
clurilor din municipiu. 
Ne-a surprins plăcut a- 
bundența poeziei, un gen 
dificil; există în această

mu- 
a 

va-

Printre îmbunătățirile sociale care stau în a- 
tenția comitetelor de sindicat din întreprinderile 
Văii Jiului sînt și cantinele și chioșcurile de incintă. 
In imagine, punctul alimentar al I.P.S.R.U.E.E.M., 
unde vinzătoarele Iuliana Mcteyus și Elvira Helgiu 
se bucură de bune aprecieri.

Foto : loan BĂLOI

atracție pentru poezie a 
oamenilor din Valea Jiu
lui o expresie vie a deo
sebitei lor sensibilități, 
generată poate de încleș
tarea luptei pentru a da 
țării lumină. Tradițiile 
literare ale Văii Jiului, 
ale oamenilor — făuritori 
ai flăcării și luminii, nu 
s-au dezmințit nici acum. 
Dăm mai jos, palmaresul 
concursului municipal:

POEZIE : Maria Nițu, profesor, Vulcan, pentru 
placheta „Orele Galateei", Rahela Barcan, oficiant 
P.T.T., Petroșani, pentru placheta „Albul lebedelor 
ninse", Doru Roman, medic, Petroșani, pentru pla
cheta „Numărătoare inversă", Augustin Țanca, mi
ner, Uricani, pentru placheta „Luceferi fără cer". 
Ion Țigăntele, maistru electromecanic, Uricani, 
pentru placheta „La căpătîiul semințelor", Constan
tin Alexandru Tritea, miner, Uricani, pentru placheta 
„Strigăt pentru pămîntul patriei".

PROZA : Gheorghe Truță, profesor, Uricani, 
pentru nuvela „O zi la țară", George Holobîcă, pro
fesor, Vulcan, pentru nuvela „Drumul caprelor", 
Silvian Matei, inginer, Lupeni, pentru povestirea 
„Chemarea pămîntului", Liviu Pîrțac, student, Pe
troșani, pentru volumul de science-fiction, „Rebo- 
sapiens".

REPORTAJ-LITERAR: Vasile Alupi, subinginer, 
Vulcan, pentru ciclul de reportaje „Drum în munte".

TEATRU SCURT: Mircea Andraș, oficiant, 
P.T.T., piesa „Viața pînă la ultima clipă", Gheorghe 
Magherescu, tehnician constructor, Petroșani, piesa 
„Vaza cu flori", Daniel Tei-Căpățînă, tehnician, Pe
troșani, piesele „Jocul umbrelor" și „Discurs pentru 
un fotoliu confortabil". TEATRU IN MAI MULTE 
ACTE : Barbu Ulmeanu, tehnician, Petroșani, piesa 
„Simfonie de luni".

EPIGRAMĂ: Mircea Andraș, oficiant, P.T.T., 
pentru placheta „Țepi pentru trandafiri".

Al. HORAȚIU

Un colectiv despre careunor
(Urmare din pag. I)

N.

Dezbatere
Apropiatul forum al u- 

teciștilor țării — Congresul 
al XII-lea al U.T.C. între
gește pentru tînăra genera
ție din Valea Jiului o pe
rioadă de intensă activita
te politico-educativă. In 
acest sens, mîine de la ora 
17 la clubul căminului de 
nefamiliști de la I.M. Uri- 
cani se va desfășura o in
teresantă dezbatere pe te
ma: „Rolul tinerei genera
ții în epoca de glorie 
voluționară a României — 
„Epoca Ceaușescu" la care 
vor participa zeci de ute- 
ciști. (G.C.)

vorbesc faptele de muncă

fapt
Noua amenajare 
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cei care au transportat și 
montat la locul de muncă 
cele 90 de secții, trans
portul de pe fîșie și com
bina de tăiere. La început 
a fost mai greu, produc - 
tivitățile realizate abia 
se ridicau Ia 15—16 tone 
pe post. O dată greutățile 
depășite, producția ex
trasă zilnic a crescut. S_a 
ajuns la 1000—1200 tone 
pe zi, obținînd producti
vități medii de 22—23 to
ne pe post cu yîrfuri care

au ajuns pînă la 30 tone 
pe post și asta ca urmare 
a priceperii și dăruirii cu 
care lucrează cei aproape 
60 de membri ai forma
ției de lucru. Sînt înfră
țiți în muncă lăcătuși, e- 
lectricieni, mineri, corn. 
bainieri, dar cei mai mulți 
dintre ei sînt mineri po- 
licalificați care știu 
facă de toate.

E foarte greu 
numai pe cîți- 
care lucrează 
brigadă. Toți

„E greu, 
să numești 
va din cei 
în această
sînt buni, dar mă voi o-

să

pri la Vasile 
Aurel Cremene 
Cozma șefii de 
și Ia cei care mînuiesc și 
stăpînesc combina pe cei 
160 de ml, cînd are linia 
de front, Ion Georgescu, 
Victor Vilcu și Ion Cio- 
banu, combainieri cu mul
tă experiență șl cu dra
goste pentru meseria care 
o practică. Sînt și mulți 
tineri, care acum se simt 
în abataj ca și într-o 
uzină, dar nu o uzină o- 
bișnuită ci una subterană. 
Iacob Țolan, Ioan Pop,

Barabulă, 
și Nicolae 

schimb

Vasile Gribcea ți Ion Nai_ 
din sînt numai cîțiva din 
noul val de tineri care 
s-au încadrat în ultimul 
timp în mecanismul bri
găzii", ne spunea sing. 
Dorel Tamaș, șeful secto
rului III.

Rezultatele obținute de 
această brigadă în luna 
martie și în prima deca
dă a lunii aprilie, cînd 
au extras suplimentar sar
cinilor de plan peste 5000 
tone de cărbune, dau ga
ranția obținerii în 
an a unei producții 
plimentare record.

acest 
su-‘

i 

I 

I 
r

î 
î
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tat gazdelor un set de fil
me: „Pentru mai mult căr
bune", „Calitatea" și „Tro
feul". Apreciind peliculele, 
conducerea minei gazdă a 
solicitat cincclubului ani- 
nosean realizarea unui film 
din munca și viața acestui 
tînăr colectiv (cu o exis
tență de numai 4 ani) de 
la Husnicioara. (I.B.)

IN DOTAREA A.U.T.L.
Petroșani au intrat, zilele 
trecute, încă trei autobuze

UT 117, articulate, cu o 
capacitate de 148 de lo
curi fiecare. După cum am 
fost informați ele vor pu
tea fi văzute, cît de curînd, 
pe traseele de transport în 
ccmun ale Văii Jiului. 
(Gh. O.)

CINEMATECA. Cinefilii 
din Petroșani pot să vi
zioneze, astăzi de la ora 
18, în cadrul programului 
de cinematecă de la cine
matograful „7 Noiembrie", 
filmul italian „Dublu de

lict", iar joi, 18 aprilie, de 
la aceeași oră filmul so
vietic „Pășesc prin Mos
cova". (G.B.)

TRASEUL Petroșani — 
Petrila acum, odată cu pri
măvara, în multe cazuri 
este străbătut pe jos. Dacă 
totuși, acest lucru îl faceți 
noaptea, nu uitați să vă 
luați cu dumneavoastră și 
o lanternă deoarece în zo
na Dărănești aveți ocazia 
să greșiți drumul. Pe stîl-

pii din rețeaua electrică 
sînt instalate becuri, dar 
ele ard numai... ziua. (Gh.S.)

CONSECVENȚA... PĂ
GUBITOARE din partea 
celor care ar trebui să se 
îngrijească de starea dru
murilor din municipiul 
nostru. Ii informăm cu a- 
cest prilej că, dacă mai 
întîrzie în operațiile de 
refacere a șoselei în Lu
peni și Petroșani (cartierul 
Aeroport) vor avea pe conș_

așini. \
s-a J'

i Ae- I
a poligonului școlii ■
i amatori. Pen-

tiință cam multe mașini. 
Pînă una alta, DN 66 
„transformat", în zona Ae
roport — Petroșani, într-o 
„anexă" i " ................
de șoferi amatori.
tru... slalom ! (A.T.)

s-a

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU
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Fotbal, divizia A Cu gîndul la etapa cu nr. • • •
JIUL PETROȘANI — 

POLI TIMIȘOARA 2—0 
(1—0). In fața unui public 
surprinzător de redus ca 
număr (circa 3000) — de 
vină a fost cu siguranță 
televizarea... derby-ului 
campionatului ! — Jiul a 
obținut duminică încă o 
victorie fără drept de a- 
pel, deși adversară i-a 
fost de data aceasta una 
dintre revelațiile actua
lului campionat — „Poli" 
Timișoara.

Desigur, chiar dacă 
băieții au luptat cu ace
eași ardoare ca în cele
lalte partide susținute 
„acasă" în acest retur, a 
fost clar pentru toată lu
mea că, din punct de ve
dere psihie, băieții noștri 
erau deja conectați la 
partida din etapa cu nr. 
XXVI. Căci sîmbătă va 
veni... Steaua !

Partida de duminică a 
k__________ __________

avut două reprize diame
tral opuse. Prima a fost 
mai echilibrată, cu „Poli" 
mai curajoasă în atac 
(Giuchici a încercat să 
arate... foștilor săi admi
ratori că rămîne același 
fin jongleur al balonului 
rotund), cu Jiul atentă, de
cisă să evite orice... um
bră de surpriză, partida 
a marcat în această pri
mă parte amprenta unui 
duel al ratărilor între 
Lăsconi și Varga. In min. 
4 centrare ideală Varga, 
ratează Lăsconi din 6 me
tri ! In min. 23 centrează 
ideal... Lăsconi, ratează 
din 6 metri... Varga! Re
priza nu va fi totuși „al
bă" pentru că vine mi
nutul 29 cînd Benone Po
pescu ne dovedește — din 
nou — că poate deveni 
„omul de gol" al Jiului : 
la o bîlbîială a apărării 
timișorene, reacționează

prompt și înscrie, 1—0. 
Repriza se termină cu 
un „un-doi“ foarte frumos 
Stana — Varga dar ulti
mul (va avea pînă la ur
mă o prestație aproape 
de nota 10 !) ratează de 
puțin.

Repriza a doua, este — 
din nou — un „festival" 
al gazdelor. In teren e- 
xistă practic o singură e- 
chipă: JIUL ! In min. 53 
tribunele, dezolant de... 
goale, asistă la bucuria 
copilărească a lui Vasile 
Popa, la înscrierea unui 
gol antologic: din colțul 
careului mare al timișo
renilor, de la circa 20 me
tri, șutul lui se duce di
rect la vinclu, 
nală, 2—0.

Introducerea 
a lui Sălăgean 
lui Lăsconi și, 
lui Dosan (în locul 
P. Grigore) mărește forța

în diago-

în 
în 
apoi,

teren 
locul 

a 
lui

de joc a echipei noastre 
și, chiar dacă scorul ră
mîne 2—0, spectatorii pre- 
zenți pe stadion au prile
jul să aplaude cîteva 
faze de real spectacol, 
cum au fost cele din mi
nutele 63 (cu Stana și 
Varga) sau 76 (cu Dosan 
și același Varga).

A arbitrat bine o bri
gadă formată din Octavian 
Ștreng (Oradea), Tiberiu 
Demian (Zalău) și Valen
tin Titorov (Drobeta Tur- 
nu Severin). La tineret- 
rezerve Jiul — „Poli" 1—1.

JIUL : Homan — P.
Grigore (din min. 70, Do
san), M. Popa, Florescu, 
V. Popa — Varga, Sze- 
kely. Stana — B. Popes
cu, Lăsconi (din min. 57, 
Sălăgean), Băluță.

Alexandru TATAR

Fotbal, divizia B o partidă dominată de... fair-play?

ETAl’A A XXV-A A DIVIZIEI A, DE FOTBAL
Rezultate tehnice:

F.C.M. Brașov —
F.C. Bihor 1—0; Corvinul
— S.C. Bacău 3—2, „U"
Craiova — Gloria Buzău
6—1; F.C. Baia Marc —

F.C. Olt 1—0; Steaua — 
Sportul studențesc I — 1;
Jiul — „Poli” Timișoara 
2—0; Chimia — Ă.S.A.
Tg. Mureș 0—1; F.C. Ar
geș — „Poli" Iași 4—0; 
Rapid — Dinamo 2—3.

CLASAMENTUL

Steaua (1—6), S.C. Bacău 
— F.C. Baia Mare (1—3), 
Sportul stud. — Corvinul 
(2—4) — în paranteză re
zultatele din tur.

1. Steaua ■25 19 5 1 55—12 43
2. Dinamo 25 15 9 1 46—22 39
3. Sportul stud. 25 15 7 3 52—19 37
4. „U“ Craiova 25 13 5 7 48—33 31
5. Corvinul 25 12 2 11 44—36 26
6. „Poli" Timișoara 25 9 7 9 24—34 25
7. A.S.A. Tg. Mureș 25 9 6 10 20—24 24
8. Gloria Buzău 25 8 8 9 36—41 24
9. Rapid 25 7 8 10 26—30 22

10. F.C.M. Brașov 25 9 4 12 25—30 22
11. Jiul 25 9 4 12 24—37 22
12. F.C. Argeș 25 8 5 12 33—30 21
13. F.C. Bihor 25 9 3 13 27—35 21
14. F.C. Olt 25 9 3 13 25—37 21
15. Chimia 25 8 5 12 22—36 21
16. F.C. Baia Mare 25 8 4 13 22—34 20
17. S.C. Bacău 25 6 5 14 19—30 17
18. „Poli" Iași 25 3 8 14 23—47 14

Etapa viitoare (sîmbătă, (3—2), Rapid — Chimia
20 aprilie) : A.S.A. Tg. (0-1), F.C. Olt — „U“
Mureș — „Poli" Timișoa- Craiova (2-3) , Jiul —
ra (1—1), F.C. Bihor 
F.C. Argeș (0—3), „1
Iași — Dinamo (3 
Gloria — F.C.M. Br

sînt... 
singur, 

ex- 
centrează 

Năpră- 
poarta

să fie
un 
de 

nu-

MINERUL LUPENI — 
MINERUL CAVNIC 3—1 
(2—1). Nici nu se așeza
seră bine echipele în te
ren și tabela de marcaj 
suferă prima modificare. 
Surprinzător însă, cei ca
re deschid scorul 
oaspeții ; scăpat
Sitar demarează pe 
trema stingă, 
„la întîlnire" și 
dean înscrie în 
lui Grigore, 0—1.

Acest gol avea
însă, pînă la urmă, 
singur (și simplu) „foc 
paie". Pentru că, nu 
mai că egalitatea se res
tabilește relativ repede 
(în min. 13 Bercea cen
trează și Mușat înscrie, 
golul fiind „copia" fidelă 
celui înscris de oaspeți), 
dar în restul partidei — 
cu puține excepții — jo
cul va avea un singur 
sens: poarta oaspeților

Incepînd din min. 15 
începe „sarabanda"... ra
tărilor care vor permite 
unei voci din tribună să 
observe în final: „am ra
tat azi cît nu am ratat în 
toate celelalte etape 
un loc !“. A fost în 
minut dubla ratare 
chimiș — Cocîrlă. In 
nutele 30 și 32 ratează din 
nou Cocîrlă. In minutele 
36 și 42 îl imită Mușat 
și, respectiv, Voicu.

Să mai consemnăm to
tuși în această primă re
priză încă un gol, al doi
lea al gazdelor, înscris

aduce 
prim- 
exas- 

e- 
tre- 
jo-

atac, 
o-
a- 

lipsa 
du-

alarman- 
conj unc
al rată- 

repriza 
care, în

la 
acel 
Ni- 
mi-

de Cocîrlă — în min. 25, 
la o acțiune pornită de 
la Petre Popa.

Repriza a doua
— din nou — în 
plan ineficacitatea
perantă a jucătorilor 
chipei gazdă, cărora 
buie să le remarcăm 
cui foarte bun în 
varietatea acțiunilor 
fensive, dar să le și 
tragem atenția că 
de precizie dovedită 
minică poate fi 
tă într-o anume 
tură. „Campion" 
rilor a fost în 
secundă Colceag
minutele 64, 65 și 76 s-a 
aflat singur cu portarul, 
dar a tras... aiurea 1 Au 
mai ratat Cocîrlă (foarte 
activ din nou !) și Mușat 
(din nou în forma lui 
bună !).

Scorul final al partidei 
este stabilit în min. 82. 
Dina, supărat pe suita ra
tărilor colegilor din atac, 
pătrunde pe flancul stîng 
și, din colțul careului de 
16 m, șutează imparabil, 
balonul poposind în col
țul din stînga (sus) al 
portarului advers. In con
cluzie, o partidă (domina
tă de spiritul fair-play!), 
arbitrată foarte bine 
o brigadă, avîndu-1 
centru pe Marin
(Caracal), partidă soldată 
cu o victorie clară a gaz
delor.

de 
la 

Bădici

Claudiu ALEXANDRU

Rezultate tehnice — e- 
tapa a XXII-a : Sticla 
Turda — Avîntul Reghin
1— 0, Mureșul Expl. Deva 

■— Aurul Brad 3—2, Uni
rea Alba Iulia — Olimpia 
Satu Mare 4—3, C.S.M. 
Reșița — Strungul Arad
2— 0, F.C.M. U.T. Arad —

Ind. S.C. Turzii 2—1, Ar
mătura Zalău — Met. Cu- 
gir 1—0, Gloria Bistrița 
— Gloria Reșița 7—0 (!), 
Minerul Lupeni — Mine
rul Cavnic 3—1, 
Timișoara — 
Napoca 1—1.

Din colțul tribunei
n

»U“
C.F.R.
Cluj-

CLASAMENTUL
1. „U“ Cluj Napoca 22 14 6 2 44—11 34
2. Gloria Bistrița 22 12 5 5 40—14 29
3. Armătura Zalău 22 12 2 8 38—27 26
4. Aurul Brad 22 11 3 8 28—22 25
5. C.S.M. Reșița 22 11 3 8 24—22 25
6. Strungul Arad 22 11 2 9 28—28 24
7. Minerul Lupeni 22 10 3 9 32—36 23
8. Minerul Cavnic 22 10 2 10 47—42 22
9. Mureșul Expl. Deva 22 8 6 8 31—26 22

10. Unirea A. Iulia 22 10 2 10 25—33 22
11. C.F.R. Timișoara 22 8 5 9 26—23 21
12. F.C.M. U.T.' Arad 22 9 3 10 28—28 21
13. Olimpia Satu Mare 22 7 5 10 36—34 19
14. Met. Cugîr 22 6 6 10 24—27 18
15. Avîntul Reghin 22 7 3 12 21—29 17
16. Ind. S.C. Turzii 22 6 4 12 22—35 16
17. Sticla Turda 22 6 4 12 13—40 16
18. Gloria Reșița 22 7 2 13 18—48 16

NOTĂ. Clasamentul are 
inclus și rezultatul final 
al partidei Minerul Cav
nic — „U“ Cluj-Napoca 
— din etapa a XVIII-a —

Etapa viitoare: Met. Cu-
C.F.R. Timișoaragir

(0—1), C.S.M. Reșița 
Gloria Reșița (2—0), 
Reghin
lău (1—3), Minerul
Peni — „U“ Cluj-Napoca 
(0—2), Olimpia S. Mare

— Armătura
Av. 
Za- 
Lu-

Plonjonul portarului 
echipei din Cavnic este 
tardiv... Mingea, șutată 
de Mușat, se îndreaptă 
spre... 1—1 ! Fază din 
meciul Minerul Lupeni 
— Minerul Cavnic.

întrerupt în min. 
jucat miercuri, 10 
și terminat cu un 
nedecis, 0—0.

re46, 
aprilie 

scor

fl—3),— Mureșul Expl.
Ind. S.C. Turzii — Sticla 
(2—4), Min. Cavnic — U- 
nirea A.I. (0—3), Gloria 
Bistrița — Aurul Brad 

(0—1), U.T. Arad — Strun
gul (1—2) — în paranteză 
rezultatele din tur.

Ion 
S.S.H. 
ceasta 
cu moralul ridicat partida 
cu Steaua. O partidă 
grea desigur dar legea... 
nescrisă a fotbalului spu
ne că nici un meci nu 
este dinainte jucat".

Cristian Kuszai, 
tru de fotbal: „încă 
dată s-a demonstrat 
„fotbalul — total"

Drăghici, 
Vulcan : 
victorie,

strungar
„După a- 
așteptăm

iluzii echipei dirijată de 
Dumitru. însuși acest 
gînd, că am învins foarte 
clar una dintre revelați
ile actualului retur, tre
buie să ne dea încredere 
pentru meciul cu Steaua".

Bogdan Bujor director 
tehnic la I.M. Valea de 
Brazi: „Am obținut încă 
o victorie clară, avem în
că o dovadă a posibilită
ților echipei noastre de 

i în 
fața unui adversar — in
diferent de valoare. Cred 
că meciul cu Steaua va 
dovedi încă o dată acest 
lucru. Tocmai de aceea îl 
așteptăm cu încredere și 
cu... tribunele pline !“.

T. ALEXANDRU

arbi-
o

că
_ _ ____ gîndit

și practicat de băieții lui etala capacitatea
Mateianu, poate apropia 
— fără emoții — victoria 
Jiului. Păcat doar de tri
bunele... goale 1".

Vasile Stoica, operator 
RC, stația C.F.R. Petro
șani : „Golul superb al 
lui V. Popa a răpit orice

TELEX TELEX TELEX
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

In concursul pe aparate din 
cadrul competiției interna
ționale feminine de gim
nastică ritmică modernă de 
la Moscova, sportiva ro
mâncă Dorina Stăieulescu 
s-a clasat pe locul doi 
exercițiile cu mingea 
19,55 puncte, pe locul 
la exercițiile cu _______
— lă,55 puncte și pe locul 
patru la cercuri — 19,40 
puncte. In clasamentul ge-

la 
cu 

trei 
măciuci

neral individual compus, 
Dorina Stăieulescu s-a si
tuat pe locul 4 cu 38,80 
puncte, precedată, de gim
nastele sovietice Galina Be
loglazova și Tatiana Druci- 
nina, cîștigătoare la egali
tate cu 39,25 puncte .și de 
M ric-la Pașaleva (Bulgaria), 
clasată pe locul trei cu 
38,85 puncte. Au participat 
peste 30 de sportive din 16 
țări.

„Cupa Hidromin" -r- ediția a V-a

Trofeul a
a- 

C.S.Ș. 
desfășu- 

cadrul 
V_a) a 
handbal

In zilele dc 12—14 
prilie, pe terenul 
Petroșani, s-au 
rat partidele din 
unei noi ediții (a 
competiției de
feminin, dotată cu „Cupa 
Hidromin". Și de data 
aceasta, întrecerea a stîr- 
nit un larg interes, fiind 
prezente, la invitația for
mației organizatoare, cinci 
echipe din județele Co- 
vasna, Călărași, Timiș și 
Caraș-Severin.

In urma unor partide 
de foarte bun nivel teh
nic (doar sîmbătă ploaia 
a mai afectat starea te
renului), competiția și-a 
atins scopul, acela de a 
face o bună și utilă pro
pagandă acestui sport, cu 
puternice tradiții în Va
lea Jiului. Dar iată și re
zultatele înregistrate de 
echipa Hidromin, care, în 
final, s-a clasat pe locul 
I : vineri — Hidromin —

revenit organizatorilor
Confecția Reșița 36—13 ; 
Hidromin — I.T. Timișoa
ra 27—21; sîmbătă: Hi
dromin — Confecția Că
lărași 26—13; Hidromin 

— Electro Sfîntu Gheorghe
23—16; duminică: Hidro
min — I.L.S.A. Timișoa
ra 14—13. Deci, un șir 
de cinci victorii (din tot 
atîtea posibile !), pentru 
echipa antrenată de A- 
drian Zarcula, care cuce
rește pentru a doua oară 
acest trofeu. Acest succes 
vine să se adauge celui 
înregistrat în campionatul 
județean — unde a ocu
pat locul I. Dealtfel, în- 
cepînd de vineri, 19 a- 
prilie, echipa „Hidromin" 
Petroșani va participa, la 
Tg. Mureș, la prima i' -ză 
a barajului pentru pro 
movare în divizia B Nv 
ne rămîne decît sâ i . .ji 
eăm reușita competiției 
organizată de A.S. Ilidro- 
min (președinte ing. loan 
Crețu) și să urăm succes

echipei dc handbal femi
nin a Văii Jiului — „Hi
dromin" în tentativa ei 
de promovare în eșalonul 
secund.

Referitor la „Cupa Hi
dromin" să arătăm că ne 
locurile" II și III s-au ci 1- 
sat I.L.S.A. Timișnara , 
respectiv, Textila Ti 
șoara. S-au mai ucu: 
următoarele premh 
fee: celei mai teiu. 
cătoare — Eva Tjkn 
lectro Sfîntu Gl, 
celui mai bun porte,; 
Paula Pițigoi (Test . 
mișoara); golgeV ul 
petiției — 52 golu; , 
Lelia Iriza (Hidroini: 
troșani); trofeul ,. ' 
play" — echipei LI. 
Timișoara; cea m.T 
jucătoare — Larii u 
(16 ani) — Hidromm 
troșani și... „Miss 
min" — Simona 
(Hidromin Petrec u.’

A

Robert llVl.'.K
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Vizita oficială a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Îiitîlnirea cu
tivernatorul general 

nadei

Ceremonia sosirii
din pag li'Urmare

ai Cii
Preș dintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu 
6-au i itîlnit, duminică du- 
pă-amiaz.ă, la reședința ce 
ie este rezervată în Otta
wa, cu guvernatorul gene
ral al Canadei, Jeanne Sau- 
ye.

In cadrul convorbirii ca
re a avut loc cu acest pri
lej, s-a apreciat că rapor
turile româno-canadiene 

‘«tu cunoscut în ultimii ani, 
câ urmare a înțelegerilor 
Și măsurilor stabilite la 
cel mai înalt nivel, o dez- 

■ voltare continuu, sporind 
; schimburile comerciale și 
| dezvoltîndu-se cooperarea 
economică și tehnico—Știin- 
țifică.

A avut loc. de asemenea, 
■Un schimb de păreri cu 
i privire la problemele ac
tualității internaționale, 
«ubliniindu-se necesitatea 
tinirii eforturilor și conlu
crării tot mai strinse a tu-

luror țărilor și popoarelor 
pentru oprirea a-iavării 
climatului mondi. 1, pentru 
dezarmare, în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, 
pentru promovarea fermă 
a unei politici de pace, des
tindere, înțelegere și largă 
colaborare internațională

☆

După întîlnire, președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați la un dineu 
oferit de guvernatorul ge
neral al Canadei, doamna 
Jeanne Sauve și de domnul 
Maurice Sauve.

In timpul dineului a 
continuat schimbul de o- 
pinii referitor la căile și 
modalitățile de dezvoltare 
și aprofundare a raportu
rilor româno-canadiene, 
precum și în legătură cu 
o serie de aspecte majore 
ale situației internațio
nale actuale. —

șeumlele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în marea 
incintă special amenajată 
pentru prezentarea onoru
rilor de stat.

S-a intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România și au fost 
trase în semn de salut 21 
de salve de artilerie.

După ce președintele 
României a trecut în re
vistă garda de onoare, s-a 
intonat Imnul Canadei.

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
este '-on semnată în Cartea 
de Onoare a aeroportului, 
ca un eveniment de mare

însemnătate Distinșii oas
peți au fost invitați să 
semneze in această carte.

In cadrul ceremoniei, 
guvernatorul general al 
Canadei și președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia au rostit alocuțiuni.

După încheierea ceremo
niei, inalții oaspeți, înso
țiți de guvernatorul gene
ral al Canadei, au părăsit 
aeroportul îndreptîndu-se 
spre Ottawa.

La Palatul guvernamen
tal — reședința rezervată 
înalților oaspeți români 
în timpul vizitei în Cana
da —, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu guvernatorul ge
neral Jeanne Sauve șl cu 
domnul Maurice Sauve.

Escală pe aeroportul Shannon 
din Republica Irlanda

(Urmare din pag I)

landeze venite în înțîmpi- 
nare.

Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire în cadrul

Plecarea din Capitală
(Urmare dio pag )’

Ir-ale, organizații de masă 
obștești, generali.

Au fost de față membri 
ambasadei Canadei la 

©ucurești.
Ceremonia plecării a a- 

vut loc pe aeroportul Oto- 
peni.

Pe aeroport se aflau nu
meroși locuitori ai Capita-

lei, care au aclamat înde- 
'ung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei au a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un căl
duros „Drum bun 1“ și 
le-au urat succes deplin în 
această nouă și importantă 
vizită, care se înscrie în 
cadrul politicii externe

constructive a partidului 
și statului nostru — de pa
ce și colaborare, de extin
dere și întărire continuă a 
relațiilor României socia
liste cu toate țările lumii, 
in interesul cauzei destin
derii, înțelegerii și coope
rării rodnice între națiuni.

La ora 11,05 aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Ottawa.

căreia au fost abordate po
sibilitățile de extindere și 
aprofundare a relațiilor 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
Irlanda, atît pc plan bila
teral, cît și în sfera vieții 
internaționale.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu aceeași cordia
litate de oficialitățile ir
landeze prezente, care 
le-au adresat un călduros 
drum bun, urări de succes 
deplin în vizita oficifelă 
pe care o întreprind în 
Canada.

intîlnire cu primul ministru al Canadei

Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 

noua ordine economica 
internațională - prezentată 
la sediul Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 15 

(Agerpres). La Sediul Na
țiunilor Unite se desfășoa
ră lucrările Comitetului 
special al O.N.U. însărcinat 
cu examinarea modului de 
aplicare a prevederilor 
Cartei drepturilor și în
datoririlor economice ale 
statelor, creat de Adunarea 
Generală la inițiativa ță
rilor în curs de dezvoltare. 
S.U.A. și alte țări occi
dentale, care s-au opus a- 
doptării Cartei și creării 
Comitetului, nu participă 
la lucrări.

Delegația română a pre

zentat pe larg inițiativele 
și propunerile României, ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind 
edificarea noii ordini e- 
conomice internaționale,
soluționarea globală 
a problemei datoriei exter
ne .a țărilor în curs de dez
voltare, a celorlalte pro
bleme grave și complexe, 
generate de criza economi
că și de starea de subdez
voltare, prin organizarea 
cît mai curînd posibil, în 
cadrul O.N.U., a unei con
ferințe internaționale.

A fost ales primul secretar al Comitetului
Central al Partidului

TIRANA 15 (Agerpres). 
Agenția albaneză de presă 
AT A a transmis comunica
tul plenarei Comitetului 
Central al Partidului Mun
cii din Albania, în care se 
anunță că, la propunerea 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A., tovarășul Ramiz 
Alia, membru al Biroului

FILME

LUPENI
Legenda
Chang.

URICANI: Prindeți și 
neutralizați.

Muncii din Albania
r

Politic și secretar al C.C. 
al P.M.A., președintele Pre
zidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare So
cialiste Albania, a fost a- 
les în unanimitate în func
ția de prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania,

Cultural 
statuetelor

I

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re_ 

; publicil Socialiste Româ-
. «na, și tovarășa Elena 

Ceaușescu s-au întîlnit, luni 
dimineața, cu Brian Mul- 
xohey, primul-ministru al 
Canadei.

Premierul Brian Mulro
ney a subliniat că este o 
mare plăcere pentru guver
nul canadian, pentru el 
personal de a adresa pre
ședintelui Nicolae 

«Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald bun ve
nit, de a saluta vizita ce o 
efectuează în Canada, re- 
levînd că aceasta se înscrie 
ca un moment de deosebi
tă importanță și semnifica
ție în evoluția bunelor re
lații dintre cele două țări 
și popoare. Totodată, pri
mul ministru canadian și-a 
manifestat satisfacția de a 
®e întîlni cu șeful statului 
român și de a avea un larg 
schimb de păreri în pro
bleme bilaterale și inter
naționale de interes co
mun.

Președintele Nicolae
Ceaușescu a mulțumit, în 
numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru 
invitația de a vizita Cana
da, pentru ospitalitatea cu 
care au fost întîmpinați, a- 
rătînd că vede în aceasta 
o expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie ce și 
le nutresc reciproc popoa
rele noastre. In același 
timp, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis un 
salut cordial guvernului^ 
canadian, și-a exprima? 
convingerea că în cadrul 
vizitei vor fi identificate 
tioi posibilități de a ampli
fica și mai mult raporturile 
de prietenie și colaborare 
dintre România și Canada,

dintre popoarele noastre. 
S-a subliniat că dezvolta
rea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-canadie
ne corespunde intereselor 
ambelor țări și popoare, 
cauzei progresului și pros, 
perității lor, promovării 
păcii și înțelegerii între 
națiuni.

In cadrul întîlnirii s-a 
făcut, de asemenea, un 
larg schimb de păreri în 
legătură cu probleme ac
tuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi cu privire 
ki dezarmare și, în primul 
rind, la dezarmarea nu
cleară, la oprirea cursului 
periculos al evenimentelor 
spre scindare și război.

In încheierea întrevede
rii — ce a premers convor
birilor oficiale în plen — 
a fost exprimată convinge
rea că România și Canada, 
deși sînt țări cu orînduiri 
sociale diferite, pot aduce 
printr-o tot mai strînsă 
colaborare, o contribuție 
activă la îmbunătățirea si
tuației internaționale, la 
soluționarea constructivă a 
marilor probleme ce con
fruntă omenirea contem
porană

☆

După intîlnire, convor
birile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, .și pri
mul ministru al Canadei, 
Brian Mulroney, au conti
nuat într-un cadru mai 
larg, cu participarea celor
lalte persoane oficiale ro
mâne și a unor membri ai 
guvernului canadian.

In cadrul ' convorbirilor,

președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul mi
nistru Brian Mulroney aU 
procedat la un larg schimb 
de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele re
lațiilor româno-canadiene.

Șeful statului român și 
premierul canadian au 
subliniat cu satisfacție; că 
raporturile economice din
tre România și Canada au 
evoluat, în ultimii ani, pe 
o linie mereu ascendentă, 
ș<i au căzut de acord să 
acționeze pentru ca aceste 
raporturi să cunoască o 
dezvoltare și mai puternică 
în anii următori.

Pornind de la rezultatele 
bune obținute pînă acum, 
de la posibilitățile de care 
dispun economiile celor 
două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Brian Mulro
ney au discutat o serie de 
căi și modalități concrete 
menite să imprime un ritm 
și mai susținut conlucrării 
româno-canadiene. să asi
gure amplificarea și apro
fundarea în continuare, a 
colaborării reciproc avan
tajoase, creșterea și diver
sificarea schimburilor co
merciale, extinderea, pe 
bază de acorduri de lungă 
durată, a cooperării eco
nomice, inclusiv sub for
mă de societăți mixte, atît 
în România cît și în Cana
da, precum șl în terțe țări. 
Totodată, a fost reliefată 
necesitatea intensificării 
legăturilor pe tărimul ști
inței și tehnicii și în alte 
sfere de activitate.

A fost exprimată convin
gerea că dezvoltarea pe 
multiple planuri a relați
ilor dintre cele două țări

corespunde dorinței și as
pirațiilor de pace și pro
gres ale popoarelor român 
și canadian, avînd, totoda
tă, un rol pozitiv în viața 
internațională, în statornici
rea unui climat trainic de 
încredere și colaborare în- 

. tre toate statele, indiferent 
de, sistemul lor social-poli
tic, în promovarea destin
derii, încrederii și colabo
rării rodnice între națiuni. 

Convorbirile au decurs 
într-o atmosferă cordială, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă.

☆

După convorbiri, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășă 
Elena Ceaușescu, au parti
cipat la un dejun oferit de 
primul ministru al Cana
dei, Brian Mulroney.

Cu acest prilej, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Brian 
Mulroney au .continuat 
schimbul de păreri privind 
căile și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor ro
mâno-canadiene și îndeo
sebi cu privire la unele 
aspecte importante ale si
tuației internaționale.

A fost reafirmată — și 
cu acest prilej — dorința 
comună de a extinde și a- 
profunda colaborarea din
tre România și Canada pe 
diferite planuri, de a în
tări conlucrarea dintre
cele două țări pe arena 
mondială, în interesul am
belor .popoare, al păcii și 
col a bo ră r ii in terna ț ionale.

Dejunul s-a desfășurat 
într_o ambianță cordială.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Legenda ■ călă
rețului singuratic; Unirea: 
Duminică
Parîngul:

LONE A:
Cristina.

ANINOASA; Portretul 
soției pictorului.

VULCAN — Luceafărul: 
Salutări cordiale de pe 
Terra.

zbuciumată; 
Nemuritorii.

. Locotenent

20,00
20,20

20,35

21,25

21,35
21,50

TV
Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Seară de operă (co
lor) „M-me Butter
fly1* de G. Puccini.
Imagini daneze — 
documentar.
Universul familiei 
Telejurnal,

I 
I 
I
I
II
II
I 
I I

I T. Ch. TRANSCHIM BUCUREȘTI

Autobaza 4 Craiova
CU SEDIUL IN CRAIOVA 

încadrează urgent 
pentru punctul de lucru al I F A. „Viscoza” 

Lupeni
'■ . • ' ) r

următoarele categorii de personal (cu domiciliul 
în orașul Lupeni)

— mecanici
— conducători auto
-— tractoriști
— mașiniști

Relații suplimentare la telefon 91101137.

Mica publicitate
PIERDUT certificat de 

absolvire școală de califi
care fochist pe numele 
Fagyura Mihai, eliberat de 
Centrul de calificare Bucu
rești. II declar nul. (3554)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gîrjoa- 
bă Eugen, eliberată de 
E.M.P. Petroșani. O declar 
nulă. (3552)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII din serviciul protecție a muncii de la ’ 
C.M.V.J. sînt alături de colegul lor ing. losip Petru, f 
la greaua pierdere suferită prin decesul tatălui său ' 

înv. IOSII* GHEORGHE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3556)
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