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• întreprinderile miniere 
Faroșeni, Lonea și cariera 
Cîmpu lui Neag raportea
ză 5854 de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.. 
• Pe primul loc în între
cere, cu o producție supli
mentară de 3366 tone de 
cărbune, se situează co
lectivul carierei Cîmpu 
lui Neag. • In abatajele 
mecanizate ale minei Ra- 
roșeni continuă să se înre
gistreze productivități de 
peste 18 tone pe post. 
. In prima decadă a lunii 
mai, minerii din abatajele 
bazinului carbonifer al 
Văii Jiului și-au desfășurat 
activitatea sub semnul ho- 
tărîrii de a cinsti cu fapte 
de muncă glorioasa ani
versare a Partidului Co
munist Român, O expresie

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚl-VA !
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În spiriM Meilor și tezelor <fin mintarea tovarășutui NICOLAE CEAUȘESCU

4 PAC. — 50 BANI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înmînat, în cadrul unei 
solemnități, înalte distincții 
echipei de fotbal „Steaua"

rostită cu prilejul aniversării gtoiosahă jubilai al partidului

Acțiuni consecvente pentru 
întărirea rotatei conducător al

organizației
Document programatic 

ide inestimabilă valoare 
teoretică și practică, ma
gistrala cuvîntare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, rostită la Adunarea 
solemnă cu prilejul glo
riosului jubileu al făuririi 
P.C.R., a fost primită cu 
viu interes și unanimă a- 
probare de comuniști și 
toți fiii patriei noastre so
cialiste. Din multitudinea 
de idei și teze pe care le 
cuprinde cuvîntarea,mi-au 
reținut atenția mai ales 
referirile cu privire la im
portanța deosebită a creș
terii rolului conducător al 
partidului în etapa actuală 
a edificării societății socia
liste în patria noastră, a 
perfecționării activității 
■organelor și organizațiilor 
de partid, pentru unirea și 
mobilizarea tuturor ener-

Masă lemnoasa 
peste prevederi
Colectivul de muncă de 

Ia UFET Petroșani consem
nează, îft evidențele de 
producție ale trimestrului 

un plus la producția 
...arfă de peste 2,7 milioa
ne lei. Acest spor â fost 
realizat, în principal, prin 
depășirea indicatorului de 
bază al unității —• masa 
lemnoasă — cu mai bine 
de 4000 de metri cubi. De 
subliniat faptul că au fost 
înregistrate producții su
plimentare la sortimentele 
cu pondere în activitatea, 
întreprinderii — bușteni de 
fag și bușteni de derulaj 
— de 2700 metri cubi, și, 
respectiv, 1400 metri cubi. 
(S.B.)

de partid
giilor oamenilor muncii, a 
potențialului creator al 
fiecărui colectiv de muncă 
în vederea înfăptuirii e- 
xemplare a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al 
XlII-lea.

Studiind acest docu
ment programatic, ne-am 
străduit să desprindem sar
cinile specifice sectorului 
nostru de activitate, să în
treprindem acțiuni prac
tice care să determine îm
bunătățirea continuă a sti
lului și metodelor noastre 
de lu i . spo re i sj i tu- 
lui revoluționar, așa cum 
ne cere secretarul general 
al partidului, a capacității 
organizației de partid, pe 
măsura exigențelor mul-

Vasile SECUIANUF 
adjunct șef de sector, 

secretar de partid, 
sectorul II — I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2 a)(Continuare în pag. a 2-a

Brigada condusă de Mircea Valache este una dintre formațiile fruntașe 
ale sectorului III al l.M.Livezeni. In imagine, schimbul lui Viorel Răunciuc. 

Foto: Al. TĂTAR

Orientări de inestimabilă 
valoare pentru realizarea unui 

invățămint modern, practic
Creație a anilor socia

lismului. Institutul de mi
ne, aflat in al 38-lea an de 
existență, a cunoscut, în
deosebi în epoca deschisă 
de Congresul al IX-Iea al 
partidului, o etapă de mo
dernizare a învățămîntului 
superior minier. Da baza 
importantelor transfor
mări calitative ale pregă
tirii viitorilor specialiști 
se află integrarea comple
xă, armonioasă a învăță
mîntului cu cercetarea ști
ințifică, proiectarea și pro
ducția, idee de o înaltă 
valoare care Sintetizează 
contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
la perfecționarea învăță
mîntului românesc printr-o 
legătură nemijlocită cu via
ța economică și socială.

Invățămîntul modern este 
un învățămînt practic, sti- 
mulînd gîndirea, capacita

tea creatoare a tineretului 
, u 1 os cai își pui e *•«  
valoare toate cunoștințe
le științifice pentru a con
tribui, cu spirit creator, la 
înfăptuirea importantelor 
sarcini ce revin mineritu
lui, creșterii bazei de ma
terii prime și energetice a 
țării. „In centrul întregii 
activități — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, în cu vin tarea rostită 
la Adunarea solemnă orga
nizată cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la fău- 
rirea Partidului Comunist 
Român — trebuie să pu_

Șef lucrări,
ing. Constantin SEMEN, 

secretarul Comitetului de 
partid de la Facultatea de 
Mine, Institutul de Mine 

Petroșani

Tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a înmînat, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc, 
luni, la Consiliul de Stat, 
înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România 
echipei de fotbal „Steaua" 
a clubului sportiv al arma
tei, componenților, antreno
rilor și unor tehnicieni ai 
echipei, precum și unor ca
dre din conducerea clubu
lui.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși component! 
ai echipei de fotbal „Stea
ua",

Stimați tovarăși,
Aș dori să vă adresez tu

turor celor care ați jucat 
la Sevilla, precum și ce
lor care ar contribuit : la 
organizare^ și pregătirea 

echipei, cele mai calde fe
licitări pentru această, ma
ne victorie pe care ați ob
ținut-o, cî.știgînd -Cupa 
campionilor europeni la 
fotbal. (Aplauze îndelunga
te)

Vă adresez, de asemenea, 
cele mai calde felicitări cu 
prilejul acordării Ordinu
lui „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I, 
echipei, secției de fotbal a 
Clubului „Steaua", precum
a

COMUNISTUL
vocația de a fi mereu In frunte

4 trăi cu adevărat
Adesea, și în colectivele 

mici de muncă, întîlneșți 
oameni deosebiți, Meca
nicul Dan Chircu, de la 
Fabrica de produse lacta
te din Petroșani, are 36 
de ani, pe care nu i-a trăit 
degeaba, după cum susține 
el, de vreme ce se mîn- 
drește cu trei băieți : Ion 
(11K Sabin (9) și Dan (3 
ani). Și el este considerat 
Un băiat. Cel mai bun bă
iat al nostru, îl recomandă 
dr. Florea Căpitanu, șeful 
fabricii, tot astfel îl con
sideră ceilalți colegi de 
muncă.

— E mecanic de meserie, 
îl prezintă maistrul San
du Samson, dar n-are pe
reche între meseriași. Su
dează aluminiul de parcă 
ar face operă de artă, dar 
e și un bun frîgotehnist.

La solemnitate au parti
cipat tovarășii Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Manea Mănescu, NicU 
Ceaușescu, Petru Enache, 
Vasile Milea, general-loco- 
tenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apără
rii • i malt set tai ii 
Consiliului Politic Superior 
al Armatei, Haralambie A- 
lexa, președintele Consiliu
lui Național pentru Educa
ție Fizică și Sport.

(Continuare în pag. a 4-a) 

și pentru Ordinul „Meritul 
Sportiv" clasa I și a II-a, 
ce v-a fost' acordat. (Vii 
aplauze)

Consider acestea ca o 
înaltă apreciere ă condu
cerii de partid și de stat 
pentru activitatea desfășu
rată, pentru excelentul re
zultat obținut, cucerind Cu
pa campionilor europeni la 
fotbal.

. Fără îndoială, această t- 
naltă performanță sporti
vă reprezintă rezultatul e- 
forturilor de pregătire pe 
care le-ați făcut de a cîști- 
ga, în primul rînd în ța
ră, campionatul și de a vă 
putea prezenta la concursul

(Continuare în pag. a 4-a)

Programul unei zile a tui 
Dan Chircu e destul de 
încărcat. La serviciu, cînd 
se ivesc defecțiuni, râmîne 
și peste șut, apoi are grija 
copiilor. După-amiezile, la 
Institutul de mine, al că
rui student este în anul 
III al Facultății de mașini 
și instalații miniere.

— Cînd renunți la une
le distracții, descoperi va
loarea timpului Un film 
pe lună, dar în sesiune, și 
în dreptul lui, tragem li
nie. E grea aritmetica cu 
Ion și Sabin, nici la insti
tut nu. mă pot face de ru
șine.

Împreună cu colegii de 
atelier a gîndit și realizat

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Printr-o mancă perseverentă
Rezultatele primei decade 

trebuie dezvoltate

La Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni
Operativitate, calitate, răspundere

elocventă a acestei hotă- 
rîri o constituie debutul 
promițător în realizarea 
sarcinilor producției de 
cărbune". In comparație cu 
sarcinile din prima decadă, 
întreprinderile minere Pa- 
roșeni Lonea și cariera 
Cîmpu lui Neag au reali
zat, împreună, o producție 
suplimentară de 5854 de 
tone de cărbune. O reali
zare de prestigiu, concre
tizată în 3366 de tone de 
cărbune extras peste sar
cinile planului, au obținut-o 
minerii, mecanizatorii și 
tehnicienii carierei Cîrnpu 
lui Neag. Astfel, acest har
nic colectiv se situează 
pe un loc de frunte în în
trecere. Continuîndu-și și
rul succeselor de prestigiu 
înregistrate lună de lună 

de la începutul anului, mi
nerii din cadrul celei mai 
modei ne întreprinderi mi
niere Parcșeni, au realizat 
în primele zece zile ale 
lunii mai o producție de 
1918 tone de cărbune pes
te plan. Producția supli
mentară a fost obținută in 
abatajele cu susținere și 
tăieie mecanizată in care 
muncesc minerii din brigă
zile conduse de Ion Dia- 
conu, Fazekaș Ferencz, Va
sile Cojocaru, Mihai Bar- 
bacaru și Nicolae Andra- 
șic, pe baza unoi produc
tivități medii de 18 tone 
pe post. Zi de zi au depă
șit preliminarul și minerii 
de la I.M. Lonea, prin bu
na organizare a muncii pe

(Coatinuare ia pag. a 2-a)

Conectați la ritmul tre
pidant al muncii din mi
nerit, preparatorii din Lu
peni și-au înscris, și în 
săptămîna. care a trecut 
numele in cartea de aur a 
hărniciei.

De la prima oră a dimi
neții, în ziua cînd întregul 
popor a omagiat gloriosul 
jubileu al partidului, sub 
conducerea șefului de e- 
chipă Vasile Dan, meseria
șii de cale Ion Șerban, Gri- 
gore Lazâr și Gina Mărăn- 
duc, sudorul Aurel Mun
tean s-au apucat de execu
tarea unei lucrări de o 
mare importanță: înlocui
rea ramificației nr. 22 din 
triajul Uzinei de prepara
re, care are rolul de a 
face legătura între stația 
CFR și uzină, pe de-o par
te și Uzina de preparare .și 
liniile industriale ce de
servesc întreprinderile din 

partea vestică a complexu
lui Lupeni (Uricani), pe de 
altă parte.

Deși pentru această lu-.. 
crare s-a acordat o închi
dere a liniei de numai 10 
ore, muncitorii au acțio
nat exemplar, raportînd 
finalizarea lucrării după 
numai 6 ore și cincizeci de : 
minute. Dar nu numai a- 
tît ; lucrarea, executată ra
pid, fără a perturba cir
culația spre și din stația 
CFR, a fost executată la 
parametri calitativi supe
riori, așa cum o atestă con
trolul acesteia, efectuat 
ulterior. Să mai notăm că 
la reușita acestei acțiuni 
și-au adus contribuția și 
muncitorii din turele con
duse de impiegații de miș
care Dumitru Diaconescu 
și Zeno Moldovan.

Din dorința de a realiza 
o sâptămînă record, acti

vitatea atelierului trans
port nu s-a mărginit nu
mai la atît. De la tovarășul 
Ion Moldovan, șeful 
atelierului, am aflat că în 
aceeași perioadă s-a acțio
nat pentru o mai bună re- 
cepționare a cărbunelui 
brut de la întreprinderile 
miniere. Totodată, s-a îm
bunătățit siguranța circu
lației, s-a acționat în toate 
turele de serviciu pentru 
creșterea siguranței în 
funcționare pe liniile in
dustriale ale uzinei, obți- 
nîndu-se și o creștere a 
vitezei de circulație cu 10 
la sută, ceea ce a dus, fi
rește, la folosirea optimă a 
capacităților de transport 
și la o mai mare operati
vitate în expedierea căr
bunelui cocsificabil și e- 
nergetic produs în instala
țiile de preparare.

Alexandru TĂTAR
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Corul ..Armonii tinere66 
evoluție remarcabilă, viu aplaudată

Sîmbătă și duminică, la 
Blaj, pe scena casei de 
cultură, corul „Armonii ti
nere" al comitetului U.T.C. 
de la I.U.M. Petroșani a 
fost prezent, alături de 
prestigioase coruri din 13 
județe ale țării. la cea de-a 
IV-a ediție a Festivalului 
coral interjudețean „Iacob 
Mureșianu". După o evo
luție remarcabilă, sublinia
tă cu vii aplauze de pu
blic și specialiști, formația 
din Petroșani, dirijată de 
prof. Horațiu Alexandres- 
cu, a fost distinsă cu pre
miul al II-lea și trofeul 
„lacpb Mureșianu". In 
concurs au fost prezente 
22 de formații corale de 
toate genurile.

La încheierea concursu
lui dirijorul corului Filar
monicii din ' Cluj-Napoca, 
Florentin Mihăescu, și di

rijorul Constantin Rîpă, 
cadre didactice la Conser
vatorul „Gh. Dima" din 
Cluj-Napoca, membri ai 
juriului, apreciau :

Florentin Mihăescu : 
Sînt pentru prima dată la 
acest festival interjude
țean. Din punctul meu de 
vedere, ca dirijor de for
mație profesionistă și ca
dru didactic universitar, fes
tivalul s-a dovedit a fi deo
sebit de util. Am Urmărit 
formații pregătite impeca
bil. Nivelul artistic al 
concursului a fost deose
bit de indicat, festivalul 
constituindu-se ca o. vi
brantă manifestare a fru
moaselor tradiții corale ro
mânești. '

Constantin Rîpă : For
mația din Petroșani,, pînă 
acum necunpscută în țară, 
și-a dovedit pe . deplin va

loarea. Este o formație 
foarte bună, care a pre
zentat un repertoriu bine 
ales. O formație camerală 
cu largi posibilități. In țară 
avem prea puține formații 
camerale bune. Iată de ce 
prezența, pentru unii sur
prinzătoare, a corului din 
Petroșani, a fost, prin sen
sibilitatea interpretării, de 
înalt nivel. Doresc forma
ției din Petroșani. „să creas
că" în continuare, să a- 
bordeze o literatură muzi
cală mai îndrăzneață și 
noi împliniri artistice.

Pe Cîmpia. libertății, un
de s-a desfășurat festivita
tea de premiere, a avut 
loc duminică Un spectacol 
literar-muzical, înălțător 
omagiu adus de toate for
mațiile participante patriei 
și partidului, muncii oa
menilor din România so
cialistă.

Aspect de muncă din atelierul mecanic al I.M. Paroșeni. In imagine, tină- 
ra muncitoare Ioana Ciobănoiu, execută cu îndemînare și pricepere piese de 
schimb pentru abatajul frontal mecanizat unde lucrează tatăl ei, cunoscutul bri
gadier Constantin*Ciobănoiu. Foto: Șt. NEMECSEK

Valoarea educativă a unei 
manifestări școlare tradiționale

La Liceul de matematică- 
fizică din Petroșani s-a 
încheiat a V-a ediție a 
„Decadei educației politi
ce", manifestare intrată 
în tradiția acestei școli.

— Organizată în primele 
zile ale lunii mai, această 
acțiune educativă s-a in
tegrat în manifestările de
dicate aniversării a 65 de 
ani de la făurirea Partidu
lui Comunist Român, ne 
spunea prof. Cornel Pla
ton, directorul liceului. 

. Prin conținutul și diversi
tatea tematică a activități
lor întreaga decadă s-a a- 
flat în atenția elevilor, sti- 
mulîndu-le participarea la 
competiții sportive atracti
ve, dotate cu „Cupa 8 
Mai" și „Cupa tineretului", 
la seri cultural-educative, 
spectacole literar-muzica- 
lc, expuneri, dezbateri sau 
simpozioane. Printre teme
le urmărite cu viu interes 
de elevii noștri au fost ex
punerile care âu scos în 
evidență contribuția parti
dului nostru la unirea tu
turor forțelor națiunii so
cialiste pentru edificarea 
rinei. societăți moderne și 
în plină- dezvoltare multi
laterală. Astfel au fost ex
punerile „Partidul Comu
nist Român — continuato
rul tradițiilor revoluționa
re ale poporului, conducă
torul operei de construire 
a socialismului în patria 
noastră", „Mărețele reali
zări din Valea Jiului în a-

nii socialismului", „Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. 
privind activitatea politi- 
co-ideologică, de ridicare a 
conștiinței socialiste și for
marea omului nou", „Epo
ca Nicolae Ceaușescu, epo
că a marilor împliniri ale 
poporului nostru pe dru
mul edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate".

— Care este valoarea e- 
ducativă a acestei mani
festări ?

— Liceul nostru este u- 
na dintre unitățile de în- 

... in înt din V h. ,, < ul ii
edificate în această epocă 
densă în împliniri socia
liste inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului. Acest fapt ne sti
mulează să ne perfecțio
năm necontenit activita
tea instructivă și educati
vă, elevii noștri paitici- 
pînd cu elan tineresc la 
procesul de educație mo- 
ral-polilică, patriotică, re
voluționară. Rezultatele cu 
care s-au încheiat primele 
două ■ trimestre ale actualu
lui an de invățămînt și o- 
limpiadele școlare, faptul 
Că am obținut locul I în 
întrecerea socialistă dintre 
liceele din județul nostru 
s i n tel i zea ză preocupări le
stăruitoare ale profesori
lor și elevilor, munca 
plină de responsabilitate 
pentru calitatea formării 
tinerei generații.

T. SPĂTARU

întărirea rolului conducător al organizației
(Urmare din pag. I)

tipie pe caic le ridică mo
bilizarea brigăzilor de mi
neri, a colectivului, la creș
terea producției de căr
bune cocsificabil.

Vreau să subliniez că și 
experiența comuniștilor, a 
colectivului nostru confir
mă cu prisosință temeini
cia orientărilor formulate 
de secretarul general al 
partidului privind întări
rea continuă a rolului 
conducător al partidului 
in toate domeniile de acti
vitate. In perioada scursă 
de la începutul anului, mi
nerii sectorului II de la 
I.M. Lupeni raportează o 
producție suplimentară de

peste 1000 tone de cărbu
ne. Este rezultatul îmbu
nătățirii condițiilor de ză- 
cămînt, ceea ce ne-a per
mis să trecem de la ex
ploatarea pe înclinare la 
cea orizontală, dar mai a- 
les al extinderii și fructifi
cării unei tehnologii avan
sate, cea a tavanului de re
zistență, care, în al doilea 
an de la introducere, își 
arată cu prisosință roadele. 
Gel mai semnificativ ar
gument : realizăm o pro
ductivitate în abataje, în 
medie, cu 2 tone pe post 
superioară prevederilor. 
Ceea ce vreau să precizez 
e faptul că redresarea, de
marajul promițător al sec
torului în primul an al

co- ționar,

Orientări de 
inestimabilă valoare

cincinalului sînt o materia
lizare elocventă- a întăririi 
vieții de partid, a capaci
tății organizației noastre 
de a orienta eforturile și 
inițiativa comuniștilor, a 
brigăzilor, a întregului
lectiv spre soluționarea ce
rințelor determinante pentru 
bunul mers al sectorului.

Am acționat mai ales ’ 
pentru întărirea răspun
derii tuturor formațiilor și 
schimburilor pentru res
pectarea strictă a tehnolo
giei de lucru cu tavanul 
de rezistență, prin execu
tarea corectă a fiecărei 
operații,*a  lucrărilor elec
tromecanice, întărirea ordi
nii și disciplinei. In frun
tea acțiunilor desfășurate 
cu consecvență în acest 
scop ș-au situat comuniștii 
Ioan Bodolan, Ioan Maier, 
Aurel Dinea, Ioan Farcău. 
Dionisie Agoston, Nicolae

de partid
Vărzaru, Marin Turncanu, 
Ștefan Ionescu.

Așa cum cere secretarul 
general ,al partidului tutu
ror comuniștilor, ca pro
motori ai spiritului revolu- 

vom acționa eu
fermitate și pe viitor pen
tru afirmarea noului în 
producție, in tehnică, în 
viață, pentru combaterea 
neajunsurilor, a delăsărilor 
de orice fel care frînează 
mersul înainte. Stăruind 
pentru întărirea organiza
ției de partid, a spiritului 
revoluționar în munca de 
fiecare zi, a răspunderii 
și inițiativei, pentru per
fecționarea profesională și 
omogenizarea colectivului, 
vom acționa eu dăruire și 
răspundere pentru spori
rea continuă a producției 
de cărbune, pe măsura ce
rințelor economiei națio
nale.

(Urmare din pag. I)

neni cu fermitate înfăptui
rea noii revoluții tehnico- 
științifice și noii revoluții 
agrare. A fi revoluționar, 
a fi comunist, in condițiile 
cînd partidul a devenit o 
forță politică conducătoa
re in societate, înseamnă a 
lupta împotriva a tot ce 
este vechi, perimat, în
seamnă a promova cu în
drăzneală și fermitate noul 
în toate domeniile".

Sînt idei de mare valoa
re principială și practică, 
ce ne orientează întreaga 
activitate. Comuniștii din 
facultatea noastră, din ins
titut, sînt hotărîți să se 
implice cu exigență sporită 
și responsabilitate în pro
cesul de continuă creștere 
a calității pregătirii viito
rilor specialiști în minerit, 
pentru a fi la înălțimea 
timpului eroic pe care iJ 
trăim.

Rezultatele
(Urmare din pag. I)

primei decade

schimburi și întreținerea 
ireproșabilă a utilajelor, 
instalațiilor și căilor de 
transport din subteran.

Analiza stadiului reali
zării sarcinilor de plan Ia 
sfîrșitul' primei decade pu
ne în evidență unele res
tanțe la producția fizică

A trai cu
(Urmare din pag. I)

modificările reductoarelor 
de la benzile de transport; 
a confecționat piese uni
cat ; experiența de 18 ani 
de muncă și pasiunea l-au 
determinat să continue dru
mul autodepășirii.

— Poate că nu mergeam 
la facultate. Unii se mul
țumesc doar cu alfabetul 
meseriei. Simțeam nevoia 
să fiu în pas cu tehnica no
uă. Să înveți mereu, să fii 
capabil să rezolvi proble
mele tot mai complexe ale4 
reparării și refolosirii uti
lajelor, aceasta este condi
ția unui meseriaș de elită. 
După școala profesională 
a urmat liceul,, apoi exa
menul la facultate.

Pe scurt, aceasta este 
biografia simplă, dai1 pli
nă de evenimente notabile 
a mecanicului, a comunis
tului Dan Chircu. Aseme
nea' lui, în fabrică, sînt și 
«Iți meseriași ; ni s-a vor
bit cu respect despre Sil-. 
viu Rahotă, Ion Dătîngă, 
loan Tecșa, Constantiți. 
Pușcașu, Constantin Rota-

adevărat
ru și alții, mecanici, su
dori, lăcătuși. Comunistul 
Dan Chircu, cu vechime 
in partid din anul 1970, 
constituie însă un exem
plu demn de urmat, prin 
dorința de a fi mereu prin
tre cei mai buni, de a răs
punde exigențelor profe
sionale mereu sporite. Și 
faptul că muncește într-un 
colectiv mic nu constituie 
un impediment, dimpotri
vă, cum zice el, acolo unde 
ți s-a încredințat sarcina 
de a-ți face datoria, acolo 
trebuie să fii competent, 
să te dărui cu întreaga 
capacitate fizică și de gîn- 
dire tehnică. Un crez în
trupat deci prin muncă și 
învățătură, ^un crez izvo- 
rît din conștiința comu
nistului, care . are obliga
ția morală de a fi mereu 
în frunte, Fiindcă, așa cum 
sublinia, în numeroase rîn- 
duri, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rolul 
de conducător al organiza
ției de partid se exercită 
din interiorul colectivu
lui, punînd efectiv umărul- 
și mintea la contribuție.

----1 A Vinovatul să fie
Miercuri 7 mai a.c., la 

adăpostul întunericului, 
un individ domiciliat în 
blocul 2B, str. Șt. O. Io
sif a smuls din pămînt, în 
fața aceleiași scări, 11 pu- 
ieți de brad, arunvîndu-i. 
Absurditatea unor aseme
nea gesturi, pericolul so
cial pe care-1 reprezintă a- 
semenea indivizi care a- 
tentează la frumosul cita
din, la tot ceea ce ne în
conjoară, impun sancțiuni 
drastice. Tocmai de aceea 
trebuie ca opinia publică 
și organele de ordine să-l 
depisteze pe vinovat pen
tru a suport;! consecințele 
legii.
Text si foto : R. TAVIAN

pedepsit cu asprime !

do cărbune la celelalte în
treprinderi miniere.

Prin mai buna mobiliza
re a resurselor umane și 
materiale, există posibili
tatea recuperării restanței 
pînă la sfîrșitul lunii mai, 
îndeosebi la I.M. Aninoasa 
și la I.M. Lupeni, unde 
s-au înregistrat restanțe 
echivalente eu 50 la sută 
din preliminarul unei 
singure zile de producție.

In perioada de timp care 
a mai rămas pînă la sfîr
șitul lunii mai stă în pu- 
tereă colectivelor între
prinderilor miniere care 
nu și-au îndeplinit planul 
la zi, să-și sporească nive
lul realizărilor zilnice, să 
se mobilizeze în mod e- 
xemplar pentru creșterea 
producției zilnice, pentru 
îndeplinirea ritmică a sar
cinilor "de plan. In acest 
scop, organele .și organiza
țiile de partid, de sindicat 
și de U.T.C. vor trebui 
să-și intensifice acțiunile 
politico-educative pentru 
întărirea climatului de or
dine și disciplină, pentru 
mai buna organizare a 
producției și a muncii.

I
II
II

MUNCA PATRIOTICA. 
La sfîrșitul săptămînii tre
cute, elevii Școlii' generale 
nr. 1 Lupeni au participat 
la o mare acțiune de gos
podărire și înfrumusețare 
a incintei, precum și 
parcului din imediata 
propiere a scolii.

NOI APARTAMENTE
fost prezentate beneficia
rului la recepție în orașul 
Uricani. Este vorba de 74

a
a-

au

de apartamente din noul spațiului destinat chioșcu- 
cartier Bucura. Aparta- lui de răcoritoare, reînnoi- 
mentble sînt cu 2, 3. și 4 
camere și reprezintă pri
mul lot -din celp 314 care 
urmează să fie date în fo
losință în acest an. (V.S.)

DE SEZON. Lucrători ai 
Uzinei de preparare din 
Lupeni, împărțiți în echipe 
de meseriași, vor începe 
în această săptămînă pre
gătirea ștrandului termo- 
ficat „Preparatorul" 
localitate pentru 
ce se apropie, 
vestiarelor, 
zonei verzi,

din 
sezonul 

Pregătirea 
amenajarea 
igienizarea

rea aparatelor de gimnas
tică și a bărcilor de .agre
ment, iată principalele lu
crări ce vor fi executate.

REZULTATE BUNE a 
obținut în acest an unita
tea nr. 5 croitorie (condusă 
de Alexandru 
din Uricani — 
meșteșugărească 
depășirea planului 
la ~
Și 
de 
la

Szigyarto) 
cooperativa 

„Straja": ; 
cu 30 

sută, lucrări de calitate 
multă receptivitate față 
cetățenii care apelează 

meseriașii, unității.

METEOROLOGICA. In’ 
ultimele zile la Petroșani 
s-au înregistrat 4,8 1 de 
apă pe metru pătrat. Tem
peratura aerului a cunoscut I 
valori cuprinse între 7 și 
17 grade. Pentru următoa
rele 24 de ore vremea 
continua să fie 
cu

va |■instabilă,
averse de ploaie. (G.B.)

Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR
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Un punct
FC MARAMUREȘ—JIUL 

PETROȘANI 2—2 (l—0).
Socotit pe drept temei der- 
hy-ul zilei în fotbalul ro
mânesc, meciul disputat la 
Baia Mare s-a încheiat, în 
final, cu un rezultat de e- 
galitate care-i aduce echi
pei noastre un punct pre-

- țios,- echivalent, aproape, 
< i> o victorie I

.: .^Mpbilizîndu-se exemplar, 
lupți r.d cu dăruire pentru 
culorile clubului, conștienți 
de importanța . acestui 
meci — veritabil moment 
psihologic al returului, ju
cătorii antrenați de Gigi 
MUlțescu (prezent în te
ren I) și Gogu Tonca ne-ău 
dăruit duminică o satisfac
ție deosebită. Partidă as
pră, de mare angajament, 
solicitînd un efort total 
ambelor echipe, întîlnirea 
de la Baia Mare era des
chisă oricărui rezultat. 6- 
căzii ratate pe de-o parte 
și de alta, răsturnări de 
scor spectaculoase, elimi
nări (din nefericire 1), car
tonașe galbene, patru go
luri — iată o scurtă. fișă 
a partidei. Dar să derulăm, 
pe scurt, „filmul" acestui 
derby, penti u a vă oferi, 
stimați cititori, o imagine 
aproximativă.

Minutul 5 (după un start 
lansat al echipei noastre):

- lovitură liberă — Gigi Mul- 
, țeșcu — „zidul" deviază

șutul-; ■ minutul 7 : Toma 
respinge în corner șutul 
Jui Rbzsnyai ; min. 14 : șut 
Muițescu, dar, V. Moldo
van evită vinciul, printr-un s 
reflex lăudabil I ; min. 
25 : Condruc execută pu
ternic o lovitură liberă de 
la 30 metri, Toma însă a- 
pără ; min. 27 : salvează 
Vasile Popa, la o fază fier
binte în careul lui Toma ; 
min. 29 : Lăsconi singur 
la limita careului mare, șu
tează afară ; min. 34 : la 
o centrare de pe partea 
stingă, în direcția de atac 
a gazdelor, Mureșan îl 
„întoarce1* pe Stana și în
scrie în stingă lui 
—.1—0 pentru FC 
mureș; min. 36 șut 
nvai, apără Toma ;
43 : șut Szekely, pe

SPORT a.
victorie!

puțin pe lingă: poarta gaz
delor ; min. 44 o acțiune 
de contraatac pe ruta Sta
na — Djsan — Băluță- — 
Szekely și, după o no’uă ra
tare a Jiului,-gazdele, intră 
în vestiar cu avantaj de 
un gol.

Lăsconi — autorul ce
lor două goluri în derby-ul 
de la Baia Mare.

încearcă prin toate mij
loacele să înscrie I a o - 
altercație între Florescu 
și Dinu Moldovan, Adrian 
Porumboiu — care a arbi
trat foarte bine, ajutat la 
fel de bine de I. 
Ni st o r și M. Ni- 
țuiescu Ie arată . celor 
doi jucători cartonașul ro
șu. Gazdele mai .au ocazia 
să înscrie, dar Toma sal
vează trei situații critice 
în minutele 79, 8(F Șl 84c? 
Cînd se părea că partida

Prima satisfacție, 
du pă 810 m i nute!

Concurs de șah

Toma 
Mara- 
Rozs- 
min. 
jos,

Repriza a doua este
mai alertă. Min. 48: Szekely 
trimite un șut bombă, pu
țin peste poartă ; min.. 49, 
Tătăran șutează de la mar
ginea careului de 16 metri, 
dar Toma este pe fază ; 
min. 57 : loviturăș de colț, 
executată de Băluță, peste 
apărarea gazdelor, mingea 
ajunge Ia Lăsconi, scurtă 
pendulare, de pe un pi
cior pe altul și șut puter
nic, pe lingă Vasile Mol
dovan. Scor : 1—1. Din a- 
cest moment maramureșe- 

r nii cedează teren. După 
două ratări ale gazdelor 
(scoate Buzduga,' la două 
ocazii ale lui Tulba și 
Rozsnvai !) echipa noastră 
revine in atac și în min. 
64, ia conducerea : minge 
in diagonală, expediată de 
Dosan, la Lăsconi, acesta 
il driblează scurt pe Tătă
ran, intră intr-un unghi... 
imposibil și trage, înscri
ind : 1—2 ! Stupoare în 
rîndul miilor de spectatori, 
cărora nu Ie vine să crea
dă !

Partida continuă din a- 
cest moment în nota de 
dominare a gazdelor

Și

Breviar
FOTBAL, 

republican al 
Jiul Petroșani 
Deva 2—0; campionatul ju
dețean, seria I : - Avîntul
Hațeg — CFR Petroșani 
6—0, Preparatorul Petrila 

.— Utilajul Petroșani 6—1,

campionatul Minerul Bărbăteni — Pa- 
juniorilor I:
— Mureșul

MlNERUL LUPENI — 
MUREȘUL DEVA 2—0 (0— 
0). Complexată de neputin
ța sa de a cîștiga în acest 
retur, formația din Lupeni 
a dorit foarte: mult să ob
țină, victoria, în partida de 
duminică. Poate și pentru 
a-i răsplăti pe cei circa 
5—600 (?!) de spectatori a- 
flați în tribunele stadionu
lui, duminică, 11 mai a.c.

marcăm, -alături de Bejan 
(autorul golului al doilea), 
și Dina — cei trei detașîn- 
du-se net, Împreună cu Poc- 
șr.n (rămas mult timp 
teren, deși accidentat!), 
tru evoluția deosebit 
bună.

Am asistat, așadar, 
o partidă plăcută (în

în
pen

ile

Manifestări, sportive deo
sebit de atractive au fost 
organizate în cinstea zilei 
de 8 Mai de către asociația 

de 
Intre

FOTBAL, DIVIZIA B

se va încheia cu victoria 
Jiului, în ultimele 30 de 
secunde ale meciului, 
la o minge ridicată în ca
reul Jiului, Buzduga sare, 
respinge balonul și Buzgău 
înscrie cu capul peste To
ma, ieșit inoportun din 
poartă : 2—2.

In concluzie, un rezultat 
de egalitate în urma căru
ia Jiul se întoarce de pe 
terenul contracandidatei 
la promovare cu un punct 
prețios, detașîndu-se la 
„adevăr" (plus 13 față de 
plus 11) și întărindu-ne spe
ranțele de revenire în pri
ma divizie a țării. Pînă 
atunci le urăm succes ju
cătorilor noștri în efortu
rile din cadrul popularei 
competiții „Cupa Româ
niei", în care vor întîlni 
miercuri, 14 niai, la Alba 
Iulia, pe Chimia Rm. Vîl- 
cea. ■ . '

Prima repriză nu a ofe
rit prea mare lucru. In a- 
fară de cîte o ocazie mare 
de fiecare parte (Neag — 
min. 12, pentru Mureșul și 
Dma — min. 30, pentru 
Minerul), spectatorii nu au 
avut pentru ce să-și facă 
simțită prezența.

După pauză, jocul are o 
altă înfățișare. Cu o sin
gură excepție (Postelnicu 
— min. 53) faulturile dis
par, ele făcînd lo«, jocului 
alert, combinativ, specta
culos. Și, cei care benefi
ciază din plin de roadele 
acestei optici — pozitive — 
șînt gazdele, care deschid 
scorul, în min. 56 : Colceag, 
plasat bine în careul mic 
al oaspeților, reia cu capul 
mingea deviată de Preda 
(Mureșul), Ja lovitura de 
colț executată de Ionel 
Popa. Această execuție, cît 
și pasa decisivă de la 
Iul al doilea (înscris 

/min. 66), ne face să-1

la 
re* 

priza a doua) și la o victo
rie, necesară — ca suport 
psihologic — Rentra for- 

. mația din Lupeni, arbitra- 
trio-ul 

din Bănie, format .din Ion 
Velea,' Constantin , Bîtlan 
și’ Dumitru Tapelea.

tă foarte bine de

MINERUL LUPENI : 
Marton — Leordean (din 
min. 35 — accidentat — în
locuit de Tereehe), Pocșan 
(min. 68 Muia), Dina, Ciu
lea — I. Popa, Postelnicu, 
Voicu — Nechimiș, Bejan, 
Colceag.

sportivă a Companiei 
pompieri Petroșani, 
aceste competiții se îrișCrie' 
și concursul de șah dintre 
echipele ,,Dinamo — pom
pier" și Fabrica de pîijie 
Petroșani. Concursul s-a 
încheiat cu scorul de 4—0 
în favoarea pompierilor. Ia- , 
tă și clasamentul individu
al: Gheorghe Cioploiu — 
Gheorghe Boțea 1—0 ; Vic
tor Vizante — Constantin 
Rotea 1—0 ; Mihai Zidaru 
•— Cornel Furdui 1—0; Â- 
drian Lascău — Ioan Dor- 
cu I—0.

Așadar, „Cupa 8 Mai" a 
fost cîștigată de „Dinamo", 
echipă de șahiști bine pre
gătiți.

Alexandru TĂTAR

s
Pint. adj. Ioan JITEA, 

corespondent

Fotbal, divizia C
Mai ușor în deplasare?

Gheorghe AVRAM, 
Petroșani

Fază fierbinte Ia poarta echipei Mureșul Deva. Și 
totuși, la pauză scorul a fost alb în partida de la 
Lupeni. Foto: Ioan PRICOPI

RT 1
il.ill 1

ringul Lonea 0—3, Metalul 
Crișcior — Minerul. Ani- 
noasa 1—0, Minerul Uri- 
cani — Măgura-Minerul 
Pui 1 0.

S. BĂLOI

HANDBAL, DIVIZIA B

Fantezie, dar și... ratări
UTILAJUL-ȘT1INȚA PE

TROȘANI — METALUL 
LUGOJ‘29—20 (14—8). Bine 
organizată tactic din start, 
combinata din Petroșani a 
acționat cu dezinvoltură 
în fața semicercului ad
vers, circulația în viteză a 
balonului a creat 
pentru „trăgătorii" 
■serie. In apărare, zona mo
bilă și marcajul strict la 
Grasu și Robescu au blo
cat multe dintre combina
țiile mețalurgișților, între 
buturi Petre Popescu a 
făcut o figură onorabilă. 
De fapt, în min. 9, 
era deja o—0, trei: 
survenind în urma 
lovituri de pedeapsă trans
formate de’ Drăgan. Fante
zia atacului a pus în va
loare forța și precizia șutu
rilor lui Gliga si Gheciu, 
cărora, li s-a adăugat, pe 
aripa stingă, Dicu.

După pauză, cu un con
fortabil avans, evidențiind 
superioritatea tehnică, „șap- 
tele" din Valea Jiului _ a

continuat demonstrația, dar 
momentele de respiro, pa
sele neglijente, chiar ' per
siflarea adversarilor__ ... .. . .. .. au.
permis lugojenilor să re
ducă din handicap, multe 
dintre atacurile lor au fost 
stopate prin faulturi deci- 

breșe sive, loviturile de la 7 in, 
de me-

scorul 
goluri 
unor'

fiind „specialitatea" lui 
Szigeti (7 transformări). Fi
nalul partidei, excelent ar
bitrată de cuplul A. 
ma și V. Ferencz 
Gheorghe), a sporit 
de spectacol, dar în 
celor de finalizare, 
gazdele și-au, .’permis

Cos- 
(Sf. 

fazele 
dauna 
astfel 

să 
irosească multe ocazii. Lis
ta marcatorilor din rîndul 
formației învingătoare îi 
cuprinde pe Gliga (8), Ghe» 
ciu și Drăgan (7), Di cu (4), 
Bâlășescu și Stupariu (cîte 
2), Cazan, replica oaspeților 
a fost materializată pa ta
bela de marcaj de Szigeti 
(8), Grasu (4), Robescu (3), 
Stamatescu și Dinu (cîte 
2), MUltea.

Ion VULPE

i

( DIVIZIA B, SERIA A lll-A
REZULTATE TEHNICE : Mecanica Orăștie — 

Aurul Brad 3—1, CS UT Arad — CSM Hcșița 2—0, 
Armătura Zalău — Minerul Cavnic 2—1, Gloria 
Bistrița — CFR Timișoara 2—0, înfrățirea Oradea 
— Unirea Alba Iulia 2—0, Olimpia Satu Mare — 
CIL Sighet 1—0, Minerul Lupeni — Mureșul Deva 
2—0, Metalul Bocșa — Strungul Arad 5—3, FC 
Maramureș — Jiul •>_ •>

CLASAMENT

1. JIUL 25 18 3 4 48—18 39 i 13
2. FC Maramureș . f 25 14 5 6 53—19 35 + 11
3. Gloria Bistrița 25 14 5 6 53—19 33 + 9
4./CSUT Arad ț : ■ 25 14 1 10 40—31 29 + 3
5. Olimpia S.M. 25 12 3 10 45—31 27 + 1

,6. Metalul Bocșa 25. 10 5 10 37-45 25 - 3
7. Strungul Arad 25 9 5 11 38—38 23 - 1
8. Minerul Cavnic 25 11 1 13 37—39 23 - 1
9. Aurul Brad 25 10 3 12 24—31 23 - 1

10, CIL Sighet 25 10 3 12 28—37 23 - 1
11. CSM Reșița 25. 8 6 11 26—27 22 - 2
.12. Mec. Orăștie 25 9 6 10 38—40 22 - 2
13. înfrățirea Oradea 25 8 6 11 23—28 22 - 4

14. Armătura Zalău 25 9 4 12 23—43 22 - 4
15. Mureșul Deva 25 11 0 14 24—44 22 - 4
16. Unirea A.I. 25 10 1 14 35—43 21 — 5
17. CFR Timișoara 25 8 4 13 23—34 20 - 4
18. Minerul Lupeni 25 6 5 14 16—40 17 - 7

ETAPA VIITOAR1 i, jo , 15 mai Jiul — Minerul
I.upeni (amînat), CIL —Min. Cavnic, C.F.R. Tim. — 
Înfrățirea Oradea, FC Maramureș Armătura Za
lău, Strungul Arad — CS UT Arad, Aurul Brad — 
Metalul Bocșa, Gloria Bistrița — Olimpia Satu Mare, 
Mureșul Deva — Mecanica Orăștie, CSM Reșița — 
Unirea Alba Iulia.

peți. Mai notăm în prima 
repriză ocazia ratată -în 
min. 45 de Matula. ;

Partea a. doua debutea
ză cu un joc dur al gazde
lor, motiv pentru care, 
din min. 56, vor evolua
în zece oameni, al unspre
zecelea fiind „răsplătit" 
cu un cartonaș roșu. In 
min. 68, Henzel driblează 
doi fundași, șut făyă re
plică din interiorul careu
lui mare și 2—0 pentru Mi- , 
nerul. Apărarea ceferiști
lor e surprinsă pe picior 
greșit de jocul plin de fan
tezie al fotbaliștilor din 
Paroșeni. Astfel, în min, 
83, o combinație de mare 
efect pe linia Henzel' —- 
Băltaru — Cristea, ultimul 
șutează senzațional de la 

Din start, Minerul por- l6 m la vinclu : .3—0 pen- 
neștte viguros la atac, gaz
dele mulțumindu-se cu tre
ceri sporadice în jumătatea 
de teren -a adversarului. 
După ce. Henzel are o ma
re ocazie (min. 16), în min. 
27 „câde" un gol spectacu
los : șut la vinclu de la 20 Cristea, Băltaru. 
m lateral dreapta, al lui 
Cristea : 1—0 pentru oas-

CFR SIMERIA — MINE
RUL PAROȘENI 0—3 (0— 
1). Zi fastă pentru divizio
narele din Valea Jiului, ne 
referim la excelentele re
zultate obținute de Mine
rul Lupeni (din păcate, 
tardiv...) acasă, de Jiul 
(mai ales 1) la Baia Mare 
și, cu referire la cronica 
de față, Minerul Paroșeni 
la Simeria. Elevii antre
norului -Tiberiu Benea, ă- 
fcctați de îrifrîngerea ne
scontată clin etapa trecută, 
pe teren propriu, cu UM 
Timișoara — și-au luat 
toate măsurile pentru jo
cul de la Simeria, prin re
zultatul căruia se căuta 
răspuns la întrebarea „a 
rămîne sau a nu rămîne" 
în cursa pentru divizia B...

tru. -Minerul Paroșeni ! - ■
MINERUL PAROȘENI i 

Crecari —, Dodenciu’, Liile*  ’ 
șan, Lixandru, Ispir (Rusu) 
.. Matul-a,, Lăzăfoiu (Hă*  
dărean), Bîrsân — Henzel, ■

Eugen OCTAVIAN

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
REZULTATE TEHNICE: Șoimii Lipova — Uni

rea Tomnatic 4—0, CSM Caransebeș — Victoriei Că
lim 2—0. Minerul Certej — Minerul-Știința Vulcan 
2—0, Rapid Arad — Unirea Sînnicolau Mare 1—0, 
UM Timișoara - Strungul Chișineu Criș 2—0, CSM 
Lugoj — Obilici Sinmartinul S. 2—0, Dacia Orăștie 
— CFR ‘ ' '• - ' ■ ~ ----- - ' ’
Minerul

Victoria Caransebeș 4-—2, CER 
Paroșeni 6—3.

Simeria

CLASAMENT
1. UM Timișoara 22 12 4 6 38—26 40
2. CSM Lugoj 22 12 ia 8 34—23 383. Minerul Paroșeni 22 11 3 8 44—23 364. Strungul Chișineu 22. 11 2 9 28—22 355. Rapid Arad 22 11 1 10 36—24 346. Minerul-Știința 22 10 4 8 30—23 347. Șoimii Lipova 22 11 1 10 39—37 34
8. Unirea Tomnatic 22 10 3 9 36—27 33
9. CFR Simeria 22 10 1 11 30—41 31

10. Victoria Câlan 22' 9 3 10 19—36 30
11. Obilici S. Sîrbesc 22 9 2 11 43—29 29
12. Unirea S. Mare 22 9 2 11 34—35 29
.13. CSM Caransebeș 22 8 3 11 19—30 27
14. Dacia Orăștie 22 8 3 11 22—40 27
15. CFR Victoria 22 8 2 12 26—40 26
16. Minerul Certej 22 8 2 12 24—41 26

Victoria Călanjoi, 15
I Arad
Mare -
— UM Timișoara, Minerul- 
Simeria, Minerul .Certej — 
Caransebeș — CFR Victoria

mai :
— Sti/ungul Chișineu
- Șoimii Lipova, Obi-

ETAPA VIITOARE,
— Dacia Orăștie, Rapid 
Ci'iș, Unirea Sînnicolau ' 
lici Sîrmartinu Sîrbesc

. Știința Vulcan — CFR .
Unirea Tomnatic, CȘM 1
Caransebeș, Mineral Paroșeni — CSM Lugoj,
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Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag I)

internațional, liste, s-tir pu
tea spune, o victorie a fot
balului românesc in gene
ral, a mișcării sportive ro
mânești, care, în anii con
strucției socialiste, a cu
noscut o dezvoltare puter
nică și cărora partidul, 
statul nostru îi acordă un 
uriaș sprijin, pentru a se 
putea prezenta cu rezul
tate cît mai bune în țară, 
cît și în competițiile inter
naționale, (Aplauze puter
nice) ;

Noi pornim ide la faptul 
eă sportul, inclusiv sportul 
de performanță, constituie 
O latură însemnată a dez
voltării fizice și morale a 
cetățenilor patriei noastre 
socialiste, constructori con- 
știenți ai noii orîncluiri so- 
eiale. Deci sportul 
trebuie să rămînă totdeau
na o preocupare de seamă 
a tineretului, a poporului 
nostru, ca o parte a între
gii activități de construcție

Solemnitatea înmînării de înalte distincții 
echipei de fotbal „Steaua"

(Urmare din pag. D

Au fost de față repre
zentanți ai conducerii u- 
nor cluburi sportive din 
Capitală.

Pentru comportarea deo
sebită în întrecerea din
tre echipele campioane de 
fotbal din Europa și Cîști
garea „Cupei campionilor 
europeni", ediția 1985—1986, 
precum și pentru contribu
ția adusă la creșterea pres
tigiului sportului românesc 
pe plan internațional, e- 
chipei de fotbal a Clubu
lui sportiv al armatei „Stea
ua" i-a fost conferit prin 
decret prezidențial ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Prin același decret au 
fost distinși cu Meritul 
Sportiv clasa I — Helmut 
Duckadam, Ștefan lovan, 
Adrian Bumbescu, Miodrag 
Belodedici, Ilie Bărbulescu, 
Gavrilă Balint, Lucian Bă
lan, Ladislau Boloni, Mi
hail Majearu, Marius Lăcă
tuș, Victor Pițurcă, Ma

Schimb de mesaje între secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Partidului Comunist din Grecia-interior, Leonidas Kirkos
ATENA 12 (Agerpres). Din 

partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise 
tovarășului Leonidas Kir
kos, președintele Partidului 
Comunist din Grecia-inte- 
rior, un salut călduros și 
cele mai bune urări de 
succes în activitatea pe 
care o desfășoară în frun
tea P.C.G.-interjor.

Președintele P.C.G.-inte
rior a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român mulțumiri deosebi
te pentru mesajul. adresat. 

socialistă, de făurire a u- 
nei lumi in care omul e 
pe deplin stâpîn pe desti
nele sale și își făurește in 
mod conștient propriul său 
viitor liber și independent.

Fără îndoială, cîștigarea 
primului loc în rîndul e- 
chipelor de fotbal din Eu
ropa constituie o mîîidrie, 
reprezintă un eveniment 
important centru „Steaua", 
pentru fotbalul românesc, 
dar după cum se știe, vic
toriile nu sînt numai un 
moment de mulțumire, ci 
orice victorie trebuie să 
devină și un' prilej de re
flectare mai adîncă la ce
ea ce trebuie făcut în con
tinuare. Nu este suficient 
să cîștigi locul I — trebuie 
ca, în continuare, în în
treaga activitate, să de
monstrezi că aceasta nu a 
fost ceva accidental, ci 
rezultatul unei înalte pre
gătiri. Trebuie, deci, să ac
ționați și în continuare, în 
așa fel îneît să demonstrați 
că acest loc I a fost pe de

rin Radu, Tudorel Stoica, 
Emerich Jenei și Angliei 
Iordănescu, Ion Alexan- 
drescu, vicepreședinte al 
clubului, șeful secției de 
fotbal.

Aii fost distinși cu Me
ritul Sportiv clasa a IJ-a 
Constantin Pistol, Anton 
Weisembacher, Dumitru 
Stîngaciu, precum și' NiCOr 
lae Gavrilă, președintele 
clubului. Marcel Dogaru, 
secretarul Comitetului de 
partid al clubului, Floren
tin Marinescu, instructor, 
Vasile lordache, antrenor 
pentru pregătirea portari
lor, Cristian Gațu, secreta
rul clubului. Marin Cru- 
țescu, organizator de com
petiții la Clubul „Steaua", 
Marcel Georgescu, medicul 
echipei, și Mitică Neagu, 
masedrul echipei.

In continuare au luat cu- 
vîntul Ion Alexandrescu și 
Ștefan Iovari care, au dat 
expresie celor mai pro- 
funde sentimente de dra- bului 
goste, înaltă considerație și 
aleasă prețuire față de se-

precum și călduroase u- 
rări de succese comuniști
lor români, de prosperitate 
și fericire poporului ro
mân prieten.

Leonidas Kirkos a relie
fat relațiile de strînsă co
laborare, bazate pe stimă 
și respect reciproc, dintre 
cele două partide și a ex
primat, totodată, dorința 
de dezvoltare în continuare 
a acestor raporturi.

Președintele P.C.G.-inte- 
rior a dat o înaltă aprecie
re activității neobosite des
fășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 

plin meritat și să luptați 
pentru a obține și în cam
pionatul național, dar și 
pe plan european și mon
dial locuri cît mai bune. 
(Aplauze puternice)

Aceasta ar trebui să de
termine conducerea mișcă
rii sportive, și a fotbalului 
românesc, să analizeze cu 
mai mare seriozitate rezul
tatele înregistrate în ulti
mii ani, unele minusuri — 
inclusiv în domeniul fot
balului — cînd am pierdut 
linele jocuri cu multă, 
multă ușurință —, și să 
determine măsuri hotărîte 
pentru ridicarea continuă 
a pregătirii sportivilor, a 
fotbaliștilor, dar și a ce
lorlalte categorii de spor
tivi, pentru a ridica ni
velul general al sportului 
românesc la nivelul con
strucției generale a socia
lismului în patria noastră. 
Să facem în așa fel îneît 
loturile sportive, din toate 
domeniile, să se prezinte 
în competițiile internațio

eretarul general al parti
dului, președintele Republi
cii, comandantul suprem al 
forțelor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul înțelept și vizio
nar al României socialiste, 
luptător neobosit pentru pa
ce și colaborare internațio
nală, personalitate proemi
nentă a lumii contempora
ne.

Vorbitorii au dat glas 
recunoștinței fierbinți și ce
lor mai profunde mulțumiri 
pentru faptul că echipei de 
fotbal „Steaua" i-au fost 
acordate înalte distincții a- 
le Republicii Socialiste 
România, în aceste zile cînd 
întregul popor a sărbătorit 
împlinirea a 65 de arii de 
la făurirea gloriosului nos
tru partid comunist.

Acest succes, au subli
niat vorbitorii va consti
tui pentru fotbaliștii clu- 

„Steauă" un puternic 
imbold în obținerea de noi 
Victorii, pentru a ridica 

asigurarea dezvoltării ne
contenite a României. i- 
nițiativelor sale deosebit 
de valoroase pe plan in
ternațional pentru instau
rarea unui climat de pace, 
înțelegere și largă colabo
rare în lume.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către președintele 
Partidului Comunist din 
Grecia-lnterior a tovarășu
lui Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân.

nale cu o teminică pregă
tire. cu hotăiirea fermă 
de a reprezenta cît mai 
demn culorile tricolore ro
mânești. (Vii aplauze)

Am convingerea că, clu
bul „Steaua" va trage și el 
concluziile necesare și pen? 
tru celelalte ramuri de 
activitate, că va lua toate 
măsurile pentru a ridica 
pregătirea echipei de fot
bal — că înșiși fobaliștii 
vor înțelege că trebuie și 
mai multă exigență, mai 
multă disciplină și mai 
multă tehnică și hotărîre.

Încă o dată, vă felicit 
din toată inima pentru a- 
ceastă mare victorie și vă 
urez vouă, fotbaliștilor, în
tregului club, succese tot 
mai mari!

Urez sportului românesc 
să obțină noi. victorii în 
toate domeniile !

Multă sănătate și ferici
re, dragi tovarăși! (Aplau
ze puternice, prelungite)

fotbalul românesc, mișca
rea sportivă națională pe 
culmi tot mai înalte, la ni
velul încrederii acordate de 
conducerea partidului, per- 
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a aduce ast
fel contribuția la înfăptui
rea politicii partidului și 
statului nostru de pace și 
colaborare între toate țări
le lumii.
In încheierea solemnității 

a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărit cu deosebită aten
ție de cei prezenți, fiind 
subliniat cu vii vși puter
nice aplauze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au felicitat cu 
căldură pe cei decorați, au 
ciocnit o cupă de : șampa
nie și s-ău întreținut cu 
ei într-o atmosferă cordia
lă.

PE SCURT
MINISTRUL egiptean de 

externe, Esmat Abdel-Me- 
guid, a anunțat că în cursul 
acestei săptemîni vor fi 
reluate convorbirile din
tre Egipt și Israel asupra 
zonei de frontieră Taba, 
informează agenția M.E.N.
CANCELARUL R.F. Ger

mania, Helmut Kohl, i-a 
cerut președintelui Ronald 
Reagan, într-o scrisoare, ca 
S.U.A, să nu încalce pre- 

. vederile Tratatului SALT 
II privind limitarea arma
mentelor.

MEDIC!!. infirmierele, 
ceilalți salariați, precum 
și studenții Facultății de. 
medicină din Asuncion — 
capitala Paraguay-ului —, 
aflați în grevă de o săptă- 
mînă — au hotărît să or
ganizeze o nouă acțiune d< 
protest lâ 13 mai dacă pi- 
nă atunci unul dintre „li
derii studenților, deținut 
de poliție de la 2 mai, 
nu va fi pus în libertate.

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea șl controlul 
calității mediului înconjurător

Din măsurătorile efectua
te pe întreg teritoriul ță
rii. a rezultat că în ulti
mele zile în majoritatea 
zonelor afectate, inclusiv în 
municipiul București, ra
dioactivitatea a continuat 
să scadă, apropiindu-se de 
limitele normale.

In unele zone, datorită 
fluctuației determinate de 
circulația maselor de aer, 
radioactivitatea se menți
ne încă la un nivel mai

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alice; Unirea: 
Semion Dejnev; Parîngul: 
Superpolițistul.

LONEA: Ostaticul.

VULCAN — Luceafărul: 
Legenda dragostei, I-II.

LUPENI — Cultural : Extragerea I: 42, 6, 28,
Secretul Apolloniei. s - 39» 45, 2J, 12, 44

„__Extragerea a Il-a i 8,URICANI: Moștenirea. _ 32 w 28 J8 33

N.R. Eventualele modi 
ficări intervenite în pro
grama. ea filmelor apar
țin întreprinderii Cine- 
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea în

nomie.
20,45 Partidul Comunist 

Român — 65 de ani 
de slujire devotată 
a poporului —> Do- 
cumentar-artistic.

Fond total de cîștiguri
1 330 669 let

Combinatul minier Valea Jiului 
S.U.C.T. PETROȘANI

f strada Mihai Eminescu nr. 22
INCADREAZA

direct sau prin transfer următoarele categorii 
de personal:

■ conducători auto, categorii de conduce
re C-E pentru secțiile auto Lupeni și Cîmpu lui 
Neag

■ mecanici auto pentru secțiile Lupeni, 
Cîmpu lui Neag

■ muncitori necalificați pentru secția 
Cîmpu lui Neag.

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

8
Personalul încadrat beneficiază de gratui

tate la încălzire termică și chirie pentru lo
cuințe.

Relații suplimentare la sediul unității» te
lefon 44594 - 44781.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, modi

ficată 1310. Informații, 
Vulcan, Aleea Viitorului, 
bloc 15, ap. 25. (7958)

VIND Trabant 601. Te
lefon 70547 Vulcan. (8062) 

ridicat, firă să prezinte 
pericol pentru sănătatea 
populației.

Măsurile profilactice sta
bilite anterior se mențin.

Evoluția radioactivității 
este controlată permanent 
de stațiile și laboratoarele 
de specialitate și va fi a- 
dusă, în continuare, la cu
noștința populației, pînă 
la încadrarea ei. pe întreg 
teritoriul țării, în limitele 
admise.

21,10 Vremuri de lupte 
și mari biruinți (II) 
— (color)

.,50 Telejurnal.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea excepțională 

Pronoexpres din 11 mai ' 
\ 1986'

...... If/vXj'șiioXKi:;. /

FAZA 11

Extragerea a III-a: 30,
5, 14, 20, 12, 36, 26, 28

FAZA a Il-a )

Extragerea a IV-a: 30,
23, 10, 9, 5, 28

Extragerea a V-a: 2, 27,
43, 12, 17, 1

Extragerea a VI-a:. 3, 
2, 11, 12, 21, 1.

i

VIND coșnițâ stupi su- 
prapuși. Preț avaptajos. 
Albescu Liviu, Vulcan, 
strada Corcești 14. (7942)

VIND Dacia 1300. Iscroni, 
strada Cătănești 37. (7945)

COLEGIUL DE REDACȚIE : (osii BALAN, loan DUBEK Dorin GRI J I loo 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șei, Teodor RUSU — redactor șei adjunct 
Tiberju SPATARU. ' '

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae BăIcescu, nr. 2, Telefoane 41662. 
swrelanal 41663. 42464 șerpi,:
liparnl: tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365. 


