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Documentele Conferinței Naționale a partidului

ghid al activității cotidiene

JCaâtităti suplimentare

lnscriindu-sc în direcțiile generale trasate 
prin documentele adoptate la Conferința Na
țională a partidului, succesele colectivului de 
muncitori, tehnicieni și Ingineri al serviciului 
mccano-energetic al Fabricii de fire artificia
le .A iscoza" iși propun să sprijine eforturile 
susținute pc care secțiile productive le depun 
pentru depășirea sarcinilor de plan. In perioa
da care a trecut de la începutul anului, va
loarea pieselor dc schimb confecționate în a- 
tolienil fabricii este cu 80.6 la sulă mai mare 
decit cea planificată Confecțiile executate 
pesie sarcină au avut ca scop înlocuirea pie
selor de schimb nesatisfăcute prin comenzi 
de diverși furnizori și. mai ales, au constituit 
repere ale unor instalații realizate prin auto
ri tilarc.

Din colectivul numeros care a participat 
la realizarea producției suplimentare am des
prins numele celor mai destoinici: mecanicul 
sei loan Cosma. șeful atelierului auxiliar Au
gustin Nagy, maistrul Ioan Dlcu, muncitorii 
Ștefan Kovacs. Ioan Mcszaros și Traian Tri
tan. strungari, Ioan Deatcu. frezor. Alexandru 
Crăiniceanu și Ioan Nivelt. turnători. Petru 
Rițti. lăcăinș și Ioan Ionici sudor.

Ies ca țel șl deviză ale muncii „cincinalul |
inainle dc termen" — colectivele de munci- ț
lori, tehnicieni și ingineri ale Șantierului 71 I
C.F. Petroșani au reușii să-și îndeplinească '
sarcinile dc plan dc investiții ce le revin pc 
lunile de la inccpulul anului pină acum.

Valoarea producției care se va realiza 
peste plan în zilele de devans va însemna 
cca. 3 000 000 lei. In felul acesta, colectivul a 
raportat depășirea angajamentului luat in cin
stea sărbătorii eliberării patriei cu 2 000 000 I 
lei. Dc asemenea, prin reducerea cheltuieli
lor la 1 000 lei producție, colectivul de aici I 
a obținut economii în valoare de 1 200 000 lei, I 
îndeosebi prin reducerea cheltuielilor mate- ' 
r

Prevenirea păgubiții
avutului obștesc,

Stimați tovarăși, De aceea considerăm că teoria eslelică — o 
blecl al prezentei reuniuni Inteinaționale <le 
la Bucuroșii — are un rol Important In per
fecționarea continuă a vieții sociale, in făuri
rea unei lumi bazate pe clica și echitate, 
pe însușirea a iot ceea ce creează mal do 
preț geniul uman, a unei lumi In care omul 
să-șl poala împlini cele mal înalte năzulnl- 
de liberlale șl fericire.

Istoria culturii universale relevă că ?liln 
ța esteticii — ca parte componentă a gfndlrll 
șl vieții sociale — nu poale sla deoparte de 
eforturile omenirii pentru progres și civiliza 
ție, nu poale rămlne Indiferenta la marile pro
bleme alo epocii, la aspirațiile spre pace șl 
prietenie Intre națiuni. Numai in slrlnsă legă 
tură cu viața, cu lupta șl frămlntărlle popoa
relor. estetica — ca orice știință, dc altfel — 
poate avea o utilitate socială tot mal mare, 
poale deveni un factor Important în mersul 
înainte al omenirii.

Estetica constituie, desigur, gencrallzaiea 
experienței umane in creația artistică ; dar in 
epoca modernă ea nu poate avea ca obiect 
numai opera Individuală. <1 in mod necesar 
ișl lărgește tot mal mult sfera de cuprindere, 
aria dc preocupări. In raport cu noile cerințe 
ale existenței sociale. Astăzi, oamenii nu se 
mai pot Umila doar la contemplarea irumo 
sulul in expoziții șl săli dc spectacole, la con 
tactul cu opere de artă izolate. Pc măsura e- 
voluțlel societății, omul aspiră să Integreze 
toi mai mult frumosul în existența sa cotidia 
nă, ca element indispensabil al ambianței so
ciale generale. Aceasta cere implicit și este-

Am deosebita plăcere să vă urez, dum
neavoastră, participant! la al Vll-lca Congres 
Internațional de osletică, bun venit In Repu
blica Socialistă România și să vă adresez, tot
odată. un călduros salut din partea Consiliu
lui de Stat, al Guvernului șl al meu personal.

Sintem bucuroși să găzduim această Im
portantă reuniune Internațională care va pri
lejui. fără îndoială, schimburi rodnice de Idei 
cu privire la rolul culturii In promovarea În
țelegerii șl colaborării între popoare. Dorln- 
du-vă să vă simțiți rit mal bine In țara noas
tră, îmi exprim speranța că zilele pe care le 
veți petrece tn România vă vor da posibili
tatea să cunoașteți mal îndeaproape poporul 
român, ampla operă socială pe care o înfăptu
iește. dorința sa fierbinte de a Irăl în pate șl 
amiciție cu toate națiunile lumii.

In îndelungata sa istoric de luptă pentru 
Independență națională și dreptate socială 
poporul român și-a manlieslat întotdeauna 
gustul șl dragostea do frumos, a făurit un te
zaur de opere artistice nepieritoare, aducln- 
du-șl contribuția la progresul spiritual gene
rat al umanității. In orindulrea socialistă pe 
care poporul nostru o edifică in prezent — și 
al cărei țel suprem este satisfacerea plenara 
a cerințelor materiale șl spirituale ale omului, 
afirmarea multilaterală a personalității uma
ne — artele, întreaga viață culturală servesc 
elevărli spirituale, cultivării Idealurilor înain
tate ale epocii, a unor sentimente nobile, în
frumusețării vieții de flecare zl a poporului.

obligație de 
pentru fiecare 
Buna gospodărire a mijloace

lor materiale și bănești, ridica
rea calitativă a activității eco- 
uomico-linanciare în toate ramu
rile economiei naționale, in toa
te sectoarele vieții sociale este 
permanent și pregnant în aten
ția conducerii de partid și de 
stat a țării. In sensul acestui de
ziderat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în rapor
tul prezentat la Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român : „Organele de conduce
re din... toate unitățile socia
liste au obligația să acționeze 
cu fermitate pentru a asigura 
introducerea unui regim sever 
de economii. întărirea discipli
nei de plan și financiare, înlătu
rarea pierderilor și risipei, spo
rirea continuă a rentabilității și. 
pe această bază, a veniturilor 
societății**

Noul proiect al Legii finanțe
lor - un document de o inesti
mabilă însemnătate — accentu
ează influența pîrghiilor econo- 
mico-financiare asupra procese
lor economice, pentru ridicarea 
eficienței tuturor domeniilor de 
activitate. Stabilește astfel și 
răspunderile ce revin conducerii 
unităților economice pentru asi
gurarea gospodăririi econo
micoase a mijloacelor materiale 
și bănești și apărarea integrită
ții avutului obștesc.

răspundere 
unitate minieră

(Continuare în pag. a 4-a)In industria extractivă, ponde
rea salariilor și a altor cheltuieli 
similare în totalul cheltuielilor 
de producție reprezintă cca. 30 
la sută, ceea ce determină ocu
parea unui mare număr de sa- 
iariați in această activitate. 
Conducerea propriu-zisă a uni
tății și conducerile sectoarelor 
de producție, care de fapt hotă
răsc politica de salarizare in u- 
nitate, conform legislației în vi
goare se sprijină pe normalori 
de specialitate care au ca sar
cină expresă aplicarea normelor 
in procesul tehnologic precum 
și, calculatori de salarii care în
tocmesc listele de plată a sala
riilor și a altor drepturi și țin 
evidența drepturilor pentru fie
care salariat în parte. Toată ac
tivitatea de normare și salari
zare este tutelată la fiecare ex
ploatare minieră de un serviciu 
de specialitate de salarizare.

Cu toată organizarea și asi
gurarea, după părerea noastră, 
cu personal corespunzător, or
ganele de control ale centralei 
precum și cele aparținind foru
lui nostru tutelar și Ministerului 
dc Finanțe constată in frecvente

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARaȘUL 

CARLOS PRESTESLUIS
8,04 tone de cărbune/post cît 

obținut în medie de la începutul acestei 
pină acum minerii din brigada condusă 
Zaharia Bălăuță din sectorul IV al minei Lonea 
— nu este un record de randament în Valea 
Jiului, dar pentru locul de muncă în care lu
crează el — abatajul cameră 45 — este totuși 
un succes. Și nu unul obișnuit. Aceasta în
seamnă o depășire a randamentului mediu 
stabilit prin normă cu 1.2 tone/post. ceea ce 
înseamnă un plus la producție de 310 tone fa
ță de planul brigăzii de la începutul lunii pî- 
nă la 26 august.

Imbrățișînd în urmă cu două luni iniția
tiva pornită de la Aninoasa de către Petru 
Roman „patru cîmpuri pe zi și aripă în aba
tajele cameră", cele patru schimburi de vaj
nici mineri, conduse în această lună de Ni
colae Răbulea, Gavrilă Filip, Dumitru Holbai 
și unul de către brigadier, au păstrat în 
acest timp un 
gind. și nu de 
materializat în 
pesie plan.

,n I tot I 
ritm de cinci cîmpurl/zi, ațin- | 
puține ori. șase cîmpuri pe zi. 
tonele de cărbune date ritmic

Cj cîteva înainte încheie
rea primelor 8 luni ale acestui an rodnic, cel 
de-al doilea an al cincinalului — in care con
structorii șantierelor din municipiu si-au a

Iosif BÎRSAN 
director financiar — contabil 

C. C. P.

(Continuare in pag. a 3-a)

Vă propunem o dezbatere

IN FIECARE ZI PROMIT
DE MIINE MA ANGAJEZ"

Luni dupâ-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu tovară
șul Luis Carlos Prestes, secre
tar general al Partidului Comu
nist Brazilian, care și-a petrecu! 
concediul de odihnă în țara 
noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cursul întîlnirii, a fost ex
primată satisfacția pentru ra
porturile de colaborare tovără-

șească și solidaritate internatio
nalists existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Brazilian și a fost 
subliniată dorința reciprocă de 
a întări și dezvolta aceste re
lații frățești în folosul priete
niei dintre cele două partide și 
popoare, al cauzei unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale a tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Cu acest prilej, au avut 
un schimb de informații

loc 
asu-

pra unor preocupări uctuale ale 
celor două partide, precum și 
un schimb de vederi în proble
me ale situației internaționale 
din zilele noastre, ale luptei 
popoarelor împotriva imperia
lismului. pentru pace democra
ție, independentă 7’ 
progres economic și social, pen
tru colaborare și securitate in
ternațională.

Inlîlnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, lovără-» 
șească.

națională,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația militară chineză
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
luni după-amiază, delegația mi
litară chineză, condusă de Sun 
Gi-sien locțiitor al comandan
tului zonei militare Tzian, 
care se află la odihnă in țara 
noastră.

La primire au participat Iova 
rășii general de armată Ion Io- 
niță, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul Forțelor Armat-- Ion 
Dincă, secretar al C.C. al P.C.R. 
general-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjuncl al ministrului For 
țelor Armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel Ion 
Coman, adjunct al minislrulu-

Forțelor Armate și sen utili al 
Consiliului Politic Superior.

Au fost prezenți. de asemenea. 
Van Țen-iuan, însărcinat cu a- 
faceri ad-inter'm al R.P. Chineze 
la București, și Li Iun-ci. ata
șatul militar adjunct al R.P. 
Chineze la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

M. IONESCU

>-a

pentru a fi bine va
ci fi privite îndelung 
toții aminte. Sint ti-

in

tușit

bine,

stră-

Lucian STROC11I

A venit o directoare nouă, 
a încercat iarăși marea cu

„secretara" șefului, inlîiui 
funcții onorificei. PinS în-

.Unghiuri" noi in cartierul 
petrilean 8 Martie...

Și așa trecură douăzeci de ani!
citit nu o dată, am ascul

tat de mai multe ori, critici aspre 
și îndreptățite la adresa unor ti
neri fără busolă în viață, care nu 
au găsit (și nici nu caută) dru
mul prin care să se realizeze pe 
calea muncii, să se afirme ca ce
tățeni conștienți de datoria lor de 
a restitui societății investiția 
cheltuită pentru creșterea și edu
carea lor. Din ce în ce mai pu
ține, aceste exemplare sînt, rind 
pe rind, prinse în transfocatcrul 
societății, iar imaginea lor, fețe
lor lor impasibile ne sînt aduse

U.U.M. PETROȘANI:
Tinărul lăcătuș mecanic A- 

lexandru Preda din secția 
sculărie, surprins de obiectivul 
nostru, în timpul reparației u- 
nui explozor de mină.

îmbunătățirea permanenta 
întreținerii fondului locativ - 
obiectiv primordial al I.6.L

în prim plan 
zute, pentru 
și a lua cu 
neri împovărați deja de mareo 
vină de a nu munci, copleșiți de 
trindăvie, de moleșeala unei gîn- 
diri anacronice care-i teleghidea
ză mereu spre cafenea in locul 
atelierelor de muncă.

Dar, numai tineri ? Nicidecum 1 
In galeria acestor personaje în- 
tilnim uneori, in mod surprinzător, 
și alți „eroi". Oameni care, deși 
trecuți de multă vreme de prima, 
a doua și (să admitem) chiar a 
treia tinerețe, deși ajunși la virsto 
cind semenii lor se gindesc Io 
roadele unei vieți - pensionarea 
— ei continuă să facă ceea ce au 
făcut mulți, foarte mulți ani : să 
nu muncească, să trăiască ase
menea unor paraziți din munco 
altora, pe spatele societății. In a- 
ceste cazuri, răul social este dub
lat prin exemplul nefast, molipsi
tor pe care parazitul-virstnic îl o- 
feră altora, celor aflați in preaj
ma sa.

La redacție a venit, intr-uno 
din zile, o bătrînică. O femeie cu 
milni muncite, cu fața umbrită de 
o vădită grijă. Avea să ne rela-

teze o tristă poveste care a în
ceput în urmă cu mai mulți ani, 
de cind a cedat slăbiciunii de a 
se atașa sufletește de un om.

— După decesul soțului meu, 
in urmă cu 22 de ani, ne-a rela
tat Lucretia N., din Petroșani, l-am 
cunoscut pe loan B. Am so
cotit atunci că voi reuși să în
cheg un al doilea cămin. Eram 
încă tinără, iar I. B. mi-a făcut 
o impresie bună. Dar nu după 
mult timp am constatat că nu-i 
place să muncească, că singure
le lui plăceri sînt paharul și trin- 

serviciu bundăveala. Avea un 
pe care, curînd, l-a lăsat, șî de 
atunci nu s-a moi angajat 
cimpul muncii.

O anumită rezervă cu core a 
inarmat-o viața, a împiedicat-o 
pe L. N. să ducă pînă la capăt 
o prietenie provizorie care s-a o- 
prit astfel în limitele unui trist 
concubinaj. Aceasta, insă, nu a 
împiedecat nașterea celor doi co
pii care poartă astăzi numele lui 
I. B. Deși împovărat cu răspun-

RECVIEM 
PENTRU LIBIDO

un fapt îndeobște cu
că adunările generalen oscul

ale oamenilor muncii consti
tuie o utilă formă de manifes
tare a democrației socialiste, câ 
In cadrul lor se analizează acti
vitatea desfășurată în perioada 
anterioară de salariații unități
lor și de organul de conducere 
colectivă că se dezbat cifrele de 
plan pentru perioada următoare 
etc. Zilele trecute, am asistat 
la o astfel de adunare generală, 
la care au participat reprezen
tanții (în marea lor majoritate 
dpar. pentru că, după cîte am 
aflat cei de la sectorul din 
Vulcan aparțin... altui fus orar 
și o deplasare, atît dc lungă, spre 
a asistn ia o adunare, nu... „se 
iherit'"> alariațiîor 
(3eri j de gospodărie 
Petro uni.

încă de la început trebuie să 
șpecificăm că darea de seamă 
prezentată dc- ing. loan Vără- 
șeț, directorul întreprinderii, a 
reținut atenția asupra modului 
țum au fost îndeplinite sarci
nile de plan revenite pe perioa
da trecută de la începutul a-

Intreprin-
1 oca ti vă

nului curent. Printr-o analiză 
temeinică a tuturor aspectelor 
cconomico-financiare s-au evi
dențiat importantele creșteri 
înregistrate la toți indicatorii, 
față de anii precedenți (contribu
ția principală la aceste reali
zări au avut-o sectoarele Pe- 
trila. Vulcan, Uricani și Aninoa- 
sa, nicidecum cele din Petro
șani și Lupeni !). Pe cele șapte 
luni, darea de seamă a consem
nat o depășire a planului la 
producția — prestația marfă 
vindută și încasată, atît la pre
țul de vînzare cit și la prețul . 
de cost efectiv, de 1 609. respec
tiv 1 398 mii lei. Bunele rezul
tate înregistrate la producția 
globală Și la producția marfă 
realizată nu a împiedicat însă... 
relevarea. în adunarea salariați- 
lor. a faptului că la unele sub- 
activități valoarea cifrică 
plan nu a fost realizată (la în
călziri centrale, termoficare, în
treținere a fondului locativ, de 
exemplu). Spiritul autocritic al 
dării de seamă a fost eviden
țiat și de faptul că rămînerile

de

în urmă (pe care, în cadrul dis
cuțiilor, mai mulți salariați au 
căutat să le justifice la suprafa
ță, cu reproșuri la adresa „cen
trului" ), departe de a fi coco
loșite, au fost explicate prin 
neorganizarea judicioasă a unor 
locuri de muncă, nefolosirea in
tegrală a timpului de lucru. 
„Unele relații funcționale
afirmat — nemaicorespunzînd 
sarcinilor actuale și de perspec
tivă, comitetul oamenilor mun
cii a dezbătut, aprobat și tra
dus în viață principiile une, or
ganizări noi a întreprinderii... 
întărirea disciplinei în muncă, 
conștiinciozitatea, calitatea și 
cantitatea efortului 
preocupa cea pentru 
ducerea consumurilor 
cifice Ia materiale, folosirea 
țională și integrală a celor 
ore de muncă vor fi, în conti
nuare, principalele surse în rea
lizarea sarcinilor dc- plan și a

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag

Din ziua cind a sosit la noi un șef nou, Libido, n-a mai 
avut astâmpăr: a schimbat 10 cravate (toate de măta
se), 5 cămăși (toate albe). A bătut sfios, a intrat, a 
politicos și a lansat prima opinie :

— Sînt convins ca se vor schimba multe lucruri in 
tovarășe Șef...

...Și din ziua aceea toate erau bune: șeful putea 
nuta in liniște (auzea prompt un „să trăifi" energic), nu 
mai ducea grija costumului (fără o scamă), hârtia de pe 
birou era întotdeauna proaspătă (la fel și cerneala). E drept

Libido renunțase la sarcinile de serviciu dar, in schimb, 
ciștigase la „calitate": ajunsese 
confident, turnător prim (și alte 
tr-o zi cind...

...Directorul a fost schimbat, 
tinără e drept, căsătorită. Libido _ ___  ____
degetul, a schimbat 20 de cravate, 10 cămăși și a... L-a tre
zit la realitate glasul directoarei:

— Tovarășe, v-aș ruga să-mi faceți un raport asupra 
activității dv. pe luna trecută.

Libido a mai făcut o încercare disperată, dar din nou :
— Tovarășe, am impresia că...
...In noaptea aceea Libido a avut coșmaruri. A doua ci 

era la doctor. A primit concediu de boală pe o perioadă 
de... Cu prelungire, bineînțeles.

Morala putea fi substituită printr-un final optimist : 
Libido a folosit perioada de concediu pentru meditație. 
Pentru, prima oară în viața lui de .om de acțiune". întors 
la serviciu, a întocmit un plan tematic pentru luna urmă
toare... Dar Libido tot Libido. Deci finalul nu putea fi de
cit cel firesc: desfacerea contractului de muncă pentru 
incapacitate.
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ARBITRI . Constantin Dl 
nnlescn (dacă ar ti după spec
tatorii noștri, aceștia i-ar Ina 
șt .tresele*, nu numai . Ale
lele *„.).

Să rememorăm prima jumăta
te- de ori ■ merlnlnl de dumi
nici i atacurile localnicilor 
mai mull sau mal puțin .. bine 
orqantzatc — se «cinq cu repe
ziciune inspre poarta Iul Mlhal 
lonesm : linia defensivă petro
liști aburcară de joc obstrtic- 
țlonlsf i incepc . cavalcada" 
mingilor azvirlltc !n tribune de 
Twdorle ; Sjabadns II innircl ' 
frecvent pe., rezerva ..națio
nalei Nae loncscu i l rmrț fl 
Nag? sini adevărate pls’oane 
înainte înapoi, Mulțesm isl .cro
șetează'' adversarii cu multă 
dezinvoltură (dar, ca de obicei, 
pină-n careul de Ifi m I) ;Tonca 
si Mocker par Un cuplu sudat 
de ani șl ani... ne reamintim, 
deci : Jiul, atacă, atacă continuu, 
qolnl pare iminent. plutește, 
plutește, spectatorii tl invocă 
si... coboare, dar timpul trece, 
se scurge ireversibil $1 ..zbateri
le ' im iplente ale angrenajului 
jiullst devin din ce în 
palide, mai anemice, se 
inlr-nn conglomerat de 
duri Ilogice, se sting, 
mișcărilor de aripi ale

er mal 
topesc 

abțfbll- 
aldoma

poanU I 0 Se părea că locul 
de dcsljșnrare a meiiulut de 
tenis România — Statele Unite 
«5 lie ale«, dlnlr odată, altfel, 
prinlr-o dispuți... avocBțras 
«ă greu dc conceput In hII 
mod decit ca o... «onstrucțle 
speculativi a regulament ului 
«liallanqe round-illui. Totul 
s-a dovedit insă... presupuneri. 
Finala se va juca la București f 
> Campionatul diviziei A la 
lothal se întrerupe. Duminică, 
la Craiova primul meci Inter
național al sezonului : Româ
nia — Austria. Mult succes 
..tricolorilor" no-jlrl I 4 in cea 
dr-a treia etapa a campiona
tului divizionar de rnqhx 
Șlllnla a capotai categor < 
(13—3) la București, In iaț» 
Stelei Jucind in deplasare, 
m doni... Victorii (din Câlan 
ți din Craiova), Minerul fu 
peni și Știința Petroșani s-au 
înapoiat cu două., infringe ri 
Inleresanl, nu ?

+ Ia Munchen o iwipre- 
slonanlă manifestare a spot In 
Ini mondial : festivitatea de 
deschidere a celei de a XX-a 
edilii a Jocnrllor Olimpice de 
vară ♦ Imnul Iul Apollo 
a lost compus de polonezul 
Penderecki + Nici nn fel de 
public Hale clandestină" pe te
ritoriul Jocurilor Olimpice! 
+ Dan luqa a adus României 
o neașteptată ..medalie de ar 
gini" la tir + Antrenorul 
Theodor Rădulescn se află la 
Paris, la un curs de antrenori, 
de sc urlă durată. Să existe, 
oare, vreo legătură intre a- 
<castă „lipsă" șl ultimele 
două rezultate ale riigbyșlllor 
de la știința ? 4 Va II tegl- 
limal la Știința fostul fotbalist 
Inpenean David? + Fânuș 
Neagii. despre transferul Iul 
Dumitru la Steaua : „Gianlul 
plinge uimele Iul Itipescu, li
nul din oamenii cei mai cura
joși șl demni al Rapidului șl.

lotodată. încearcă dă se mintă 
<ă trei mnțl de la manutanță 
il pot înlocui pe fostul impie- 
qaf de mișcare Ion Dumitrii, 
rănita eu n-o să-l mal spun 
niciodată I Iță. Ăștia trei «ari

ca EC. Argeș sau Sportul stu
dențesc 1 Dacă c așa. n-ar fl 
rău să știe toată lumea I + 
Precizare: «ecțla de alpinism, 
condusă de A. Zolotarn, apar
ține asociației sportive C.FJL

pâsârl cate-șl trăiește ultimele 
dlpe. Ștln. In principiu pot II 
contrazis, mi sc va reproșa că 
ai noștri" an atacat șt In con

tinuare dar... arbitrul. Să l.tsăui 
arbitrul! Să-l lăsam in parc 
să șl „mestece", in tihnă, erori
le. fragmentările la care a sn 
Phs jocul pentru a ieși el șl nu 
fotbaliștii in relief. Să-l lăsăm 
pe seama jndecăților altora și 
să we vedem de ale noastre I 
Pentru că „ale noastre" ne in- 
trreeeaxl. Pentru că arbitral 
Constantin Dimilescu nn putea 
marca un gol, In favoarea Jfn- 
lui, adică ar fl pntnl el, ca a- 
< nm 15 ani. dar e...... legi'imal"
la C.C.A. (Coleqlnl centra) al 
arbitrilor ') șl nn la Jlnl I Așa 
că, să căutăm explicațiile semi- 
eșecului jlnllfil nu aiurea („e al 
4-lea med pe care nl-l „mănin- 
că" arbitrii auzeam duminica 
după meci, la stadion) d in in 
sușl ..orqanlsmul" jlnlisl < arc 
trebuie să recunoaștem, dumi
nică n-a funcționat așa cum no 
așleplam. In susținerea acestei 
afirmații, aducem șl argumenta
țiile dc rigoare. Din ce In ce. pe 
măsura trecerii timpului. mâi 
incoerentă, acționind cam la... 
voia intfmpUrii (așleplind. par
că. greșeala fatală a adversaru
lui. ca la Cluj, care dc dala a- 
ceasta nu s-a mal ivit), linia o- 
icnslvă a Jiului s-a Izbit de un 
zid de apărare decis, term, a- 
llclic. Este adevărat, apărătorii 
petroliști s-an dovedit destul de 
„refractari" la capitolul con
strucție a contraatacului (Ion 
Constantin bazindu-sc mai mult 
pp mingile aduse de el însuși.

„adfnclme", sau primite de

lâ cxcrlenlul Ocru Crinqașu). 
dar nu arest lucru ne interesea
ză. in primul rind, pe noi... In 
aceaslă situație, șarjele ofensi
ve ale Jiului, după rum spu
neam din ce In ce mal llmirle. 
mal iade, nu s-au concentrat, ca 
la înrcpnt. pe aripi (poate pen
tru că. pe extrema dreaptă. Jlnl 
incă nu are „om” de acțlnne I), 
aqlomerîndu-M* pe centru, unde 
stoian a lost șters, complet lip
sii de combativitate, Iar Mul- 
|escu... vidai dc prospețimea c- 
lalală altădată. .Șl ca atare, nu
lul" smuls pe stadionul ..Jiul” 
dc petroliști, este mal degrabă 
„rodul" jocului dcsllnal al cvar
tetului ofensiv al localnicilor 
decil urmarea firească a unei o- 
rlenfări tactice favorabile, adop
tate de formația Iul Iile Oană.

Ocazii Ideale dc a marca, tn 
această parlklă. Jiul n-a avut, 
poate cu excepția fazei din 
min. 52, creată dc Naqy șj Iro
sită de Stoian |bară. dc la 6 m). 
In rest, ocazii mărunte, minus
rule, obișnuite, unele, e adevă
rat. create ca urmare a unor a- 
lacurl oarecum consistente (Mul- 
țcscu, In minutele 19 șl 20. Sto
ian. in min. 17, Urmeș, în min. 
21, Stoian șl Szabados in min. 
32).

Falsa impresie dc început, că 
Jiul ar fl în măsură să acțio
neze dezinvolt. Intru explicarea 
bunului rezultat de la Cluj, s-a 
topii, astfel. Intr-un joc haotic, 
lăsind In linal spectatorii să 
simtă quslul acru al... aguridei, 
deși aceștia deja se pregătiseră 
să „deguste" struguri de calita
tea I.

N.
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NOTE PE PORTATIV
oboseală n-o «ă vadă, bă

nuiesc eu, post In echipa Ra- 
pldulnl pină-n campionatul 
555 senior service" (..Ro
mânia literară" nr. 35) + Sc a- 
nde 
bal 
sc
Cnm 
vollarca rețelei de ramuri spor
tive a marilor cluburi? Sau... 
9-a decis, cumva, Iranslorma- 
rea C.S. Jiul in club de fotbal.

că echipa dc hand- 
fcmlnin Jiul Petroșani 

va autodizolva. De ce ? 
răminc <u dez-

Petroșani și »» clubului Jiul 
cum. eronat, a apărut intr rin 
număr recent al ziarului nos
tru < Radu Dumitru glumeș
te, In ..luceafărul" nr. .15, pe 
seama portarnlui clujean Ște
fan, ailrmind <â ..după înscri
erea celui de al doilea 
paznicul stadionului s- 
in grabă la vestiare să 
rhlpezc. Prea flrzlu. 
Mirul ținind cont de 
scurs, a fluierai 
ciulul înainte de 
schimbarea cuvenită".

gol, 
i dns 
se e- 

însă, ar- 
limpul 

slirțtlul iDP- 
d se produce 

Bună Y. ZFT
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RUGBI
Precizia Săcele

Știința Petroșani 4-4

Steagul roșu — Farul 5—0

prima

A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 4—2

vrem, to- 
Pctrolului

lor re-
com-

doar pro- 
doar. sur

un joc cursiv, 
și cîștigînd

4—2. Nicky

Dinamo — ,.U“ Craiova 5—2

I

O victorie a

cere

C.F.R. Cluj — Steaua 1—0

S.C. Bacău

Rapid — U.T.A. 0—0

..Bara ' care...

Prima „aliniere din acest campionat...
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J Favorita campionatului re- 
ț cent început a , clacat" la 
i Cluj 1 Surpriză? Poate, pen- 
’ tru cei ce păstrează în me- 
1 morie doar numele „vedete- 
ț lor" bueureștene (Voinea, 

lordache Dumitru. Tăiaru. 
Iordânescu) dar uită că e- 
chipa din Cluj dispune de 
un lot tfnăr, în plin proces

Cu excepția a două meciuri esențialmcntc... asanate de 
goluri (Jiul — Petrolul și Rapid — U.T.A.), cea dea 
doua etapă a diviziei naționale A de fotbal se remarcă, în 
primul rind, prin abundența punctelor înscrise, fapt notabil 
al eficienței liniilor ofensive și. degringoladei portarilor. 
S-au marcat 26 de goluri. Cu 5 mai mult decit in etapa 
inaugurală. E bine ' Intră în., șut „înaintașii**. Remarcăm și 
o. surpriză. Care'’ Faptul de a nu s? fi înregistrat nici o., 
surpriză Pe toată linia, rezultate normale (dacă 
tuși, să facem o excepție, hai să socotim „nulul" 
ca ceva imprevizibil), oarecum firești. Surprinde 
porția scorurilor de la Pitești și Brașov. Un pic
prinde. Să trecem, deci, sumar, în revistă rezultatele:

A
In divizia națională C de fotbal

I
I
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IN LOC DE PUNCTE, DOUA INFRINGER!
O partidă spectaculoasă, cu 

goluri multe, care de care 
mai ingenios înscrise. După 
o repriză echilibrată. în care 
Dinamo marchează o ușoară 
superioritate, concretizată și 
pe tabela scorertilui (Florian 
Dumitrescu. Oblemenco. 
și Lucescu, sînt autorii punc
telor) echipa lui Nelu N’un-

După ce deschid cu greu 
scorul. în min. 5, printr-un 
penalty, transformat de Pcs- 
caru, stegarii se dezlănțuie, 

versar făcut aproape „grogy“ 
și mai înscriu pină la pauză 
încă două goluri, prin Balint 
și Zotincă. La concurență cu 
meciul de la Pitești, brașove- 
i continuă, și la reluare.

weiller domină autoritar și 
sc detașează, profitând șl de 
debutul neconcludent al por- 
*arului Gunesch,
înlocuitorul lui Oprea, acci
dentat. Celelalte goluri sînt 
. opera" lui Dinu, Oblcmenco 
(11 m) Lucescu și Dumitra- 
chc.

avalanșa golurilor. încheind 
o partidă care, la prima ve
dere părea echilibrată, cu un 
golaveraj impresionant : 5—0. 
Ultimul gol le-a adus echi
pierilor lui Nicolae Proca și 
al doilea loc în clasamentul 
general. Un început frumos, 
elocvent, 
tinuat...
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de afirmare, cu 
Bretan, un Petrescu și 
Mihai Adam care știu 
te mult din secretele cu ba
lonul rotund. A fost, după 
cum afirma speakerul clu
jean, o partidă de real spec
tacol. cîștigată de gazde, ca 
urmare a golului înscris de 
fundașul Roman în 
repriză. Felicitări !

Cea de-a doua etapă a divi
ziei naționale A de rugby, pro
gramată joi 24 august, s-a do
vedit a fi mult prea „frămînla- 
tă" pentru un început de se
zon... calm. Partidele, în totali
tate dramatice, nu înregistrai 
în general rezultate nu chiar 
scontate.

In cuplajul bucureștean, Spor
tul studențesc a învins ușor un 
„cincisprezece" mult slăbit (prin 
plecarea a 6 jucători) față de 
sezonul trecui. Rulmentul Birlad. 
cu 12 — 6, iar Grivița Roșie 
în plin proces de rec onstrucție, 
a cedat, nu fără dificultăți, în 
fața echipei metalurgiștilor de 
la uzinele bucureșlene „Vul
can". Campionii țării, universi
tarii timișoreni, au înlilnit în 
al doilea derby al campionatu
lui dirza formație Dinamo Bu
curești. In urma unei frumoase 
dispute, Universitatea și-a adju
decat victoria cu concludentul 
scor de 21 — 6 (!!). Celelalte 
trei partide s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Steaua — 
Gloria 9 — 3, Politehnica Iași 
— Constructorul Suceava 11 — 
9 i C.S.M. Sibiu — Farul Con
stanța 6—0.

După victoria asupra campio
nilor, studenții petroșăneni s-au 
deplasat la Săcele, întîlnind pe 
noua promovată, echipa Preci-

7ia din localitate. Intîlnirca, a- 
vind în vedere valoarea recu
noscută a „16"-lui din Valea 
Jiului, a suscitat un viu interes, 
localnicii încercînd să se în
treacă pe sine pentru obținerea 
unui rezultat favorabil. Și nu a 
lipsit mult ca acest lucru să se 
întîmfle! “
urmare a 
rări" (autor laszlo), 
ntin. 21, a condus 
gat o formație 
roasă dar care 
impună jocul... 
•1 — 0 pentru 
luare, ferm hotărîți să refacă 
terenul pierdut, studenții petro- 
șăneni acționează mai dezinvolt, 
mai atent, atacă mai mult și în 
min. 68 reușesc să egaleze, tot. 
printr-o „încercare", prin Stăn- 
culescu. In final, cu toate efor-, 
turile celor două teamuri de 
a-și „atrage" victoria, scorul ră- 
mîne nemodificat, consfințind 
un rezultat foarte bun pentru 
echipa .gazdă (deși, avînd în 
vedere faptul că au trecut pe 
lingă o mare surpriză, aceștia 
se pot considera nemulțumiți) 
și un „egal" neașteptat pentru 
formația vicecampioană.

Un prim punct deci de... stag
nare 1 Un... semnal de alarmă I 
Să-fie vorba doar despre un ne
plăcut incident ? S-ar putea să 
fie așa. Ne-ar place să fie așa..

Echipa Precizia, ca 
unei izbutite „încer- 

reușită în 
timp îndelun- 

mull mai valo- 
nu reușea să-și 
Scor la pauză : 
Precizia. La re-

V^/VVVVVVN/WVNVVVVVVVVVV-

orgoliului Și alta nesperată

Campionii nu se dezmint!
Scepticii și adept ii... U.T.A.-ei 

. s-au grăbit să pronosticheze 
un meci egal la Pitești. Eroa
re ! Fotbaliștii de la F.C. 
Argeș, se lansează bine din 

. start, atestă o formă remar- 
J cabilă și-o poftă de gol „hă

mesită**. tranșînd dezarmant

I 
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i Băcăuanii, lideri aj campio- 
i natului în urma a două vic- 
i torii simetrice, și-au servit 
| primii parteneri de dispute 

(noile promovate) cu... porții 
egale. După victoria de la 
București, echipa lu> Emerich 
Dembrovschi n-a lăsat să i 
se strecoare printre degete

de senin în favoarea 
zultatul unei partide 
pletamente la „cheremul" lui 
Dobrin. Cele 5 goluri au 
fost marcate în ordine, de 
către, Radu, Marian Popes
cu, Trol, Dobrin și Prepurgel. 
Clujenii, într-un fel, ne ex
plică nouă, jiuliștîlor, și re
zultatul din prima etapă...
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prilejul nimerit, adminis- 
trind reșițenilor un scor e- 
locvent; 2—0. Autorii go
lurilor : Dembrovschi și Ru- 
giubci. Comod, fără să for
țeze, ială-i pe băcăuani pe 
prima treaptă a ierarhiei 
fotbalului nostru. Să vedem 
cum vor evolua in continua
re...

j Pierzînd, în prima c-tzpă, 
I la Steaua, cu 4—2, mureșenii 
ț s-au răzbunat oe echipfele 
l bucureștene. recuperînd total 
1 dezavantajul După ce Fră- 
ț țilă a ratat un penalty, gaz- 
| dele și-au învins timorarea și 
ț apatia. desfășurlnd în 
I 
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O întâlnire — după cum. 
concludent, o relevă și sco
rul — echilibrată, viu dispu
tată, încheiată nedecis. Con- 
Jorm așteptărilor, U.T.A. a 
jucat bine în Capitală, și-a 
etalat valoarea dar nu a pu
tut trece de apărarea sobră 
a bucureștenilor. Aceștia, la

continuare 
antrenant, 
detașat : 
N’aghi a deschis scorul, apoi 
Varadi, de două ori. și 
Lucaci II au pecetluit o vic
torie clară, indubitabilă. Stu
denții bucureșteni n-au jucat, 
totuși, rău...

rindul lor, au contribuit la 
reușita spectacolului fotba
listic. prin acțiuni reușite, în 
viteză, sterile însă. Un re
zultat firesc, echitabil, între 
două „ambasadoare1* ale fot
balului românesc care se a- 
rată, totuși, în formă...

Așadar, 5 victorii ale gazdelor și două „nuluri". Bene
ficiare a cite un punct — U.T.A. și Petrolul. Ambele, me
ritate. O etapă calmă, fervoarea dind-o, poate. doar eficaci
tatea nesperată a trei echipe : F.C. Argeș, Steagul roșu și 
Dinamo București. Exasperează lipsa de eficacitate dove
dită în jocuri de fotbaliștii de Ia „U“ Cluj și Farul.

Oricum, cea de-a doua etapă a campionatului diviziei A 
marchează un salt calitativ, în jocul de ansamblu al com
batantelor, marchează un început mai mult decii pro
mițător pentru nivelul fotbalului românesc. Totul, in con
tinuare, va fi in favoarea acestuia... Despre arbitraje, nu 
are rost să mai discutăm. Vechile carențe se mențin. Bine 
că nu se amplifică, zic unii. Ar fi bine să fie estompate, li
chidate, toate erorile, am zice noi—

Cam atit ! Urmează o duminică de .jelache**, și, apoi, 
din nou la...... lucru", in 10 septembrie.

SAPIAMINĂ
ILUSIRAIA

Multescu.. linul serios...

Elementele decisive care au departajat un cîștigător, 
în partida dc la Câlan au fost, fără îndoială, diferența din
tre construcția fizică a jucătorilor celor două echipe și- 
îngăduința iu-bitrului Marcel Stere din Tg. Jiu. Să ne ex
plicăm : echipa din Călan a mizat, în atac, doar pe cen
trările înalte adresate vîrfurilor Gheorghiu și Bambuleac. 
Aceștia au decis de altfel, totul. Și-au făcut loc cu coate- 
tele, au împins chiar și portarul (să nu mai vorbim de 
apărători), iar în apărare robuștii Bîzoi și Bujor au „rupt" 
totul în contactele om la om și mai ales atunci cînd au fost 
depășiți prin driblinguri fine și subtile de către Moldovan. 
Lucuța, Voicu sau Cristache. La toate acestea, arbitrul 
M. Stere s-a dovedit...-adeptul „jocului bărbătesc**.

Pornind de la faptul că Minerul Lupeni, în „Cupa de 
vară", a învins net Victoria Călan cu 7—0, de data aceas
ta, echipa din Călan a făcut totul, indiferent de mijloace, 
să învingă, să-și șteargă din amintire acel 0—7. Și a reușit 
o victorie despre care un spectator spunea, la sfîrșit: „nu 
așa aș fi vrut să cîștigăm*1.

E adevărat că și portarului Purice, de la Minerul, i se 
poate imputa golul al treilea, la care în prealabil a 
mai greșit și Polgar, lăsîndu-se ușor depășit de Popescu, 
extremul slîng de la gazde, dar în acel moment, la 2—0, 
lupenenii aveau un „moral" deja scăzut: Moldovan văzu
se cartonașul galben... gratuit, Șvedak șchiopăta iar Lucuța, 
pentru că fusese lovit cu bocancul în plină față, obținuse 
doar o... aruncare de la margine.

Primele două goluri s-au înscris aproape identic : două 
lovituri din colțul stîng al careului de 16 m, două cen
trări înalte, la care s-a zbătut" între apărători Gheor
ghiu, servindu-i apoi pe Popescu și Bambuleac care, din 
apropiere, au marcat, în minutele 1 și 48. Golul lupene- 
nilor poartă semnătura lui Voicu.

Vasile MOLODEȚ

Qxy

Partida a avut două aspecte distincte : fiecare echipă a 
dominat cite o repriză, scorul fiindu-le, de altfel, favorabil. Din 
păcate. însă gazdelor lc-a aparținut repriza a Il-a. cînd în 
trei minute și-au asigurat victoria.

Prima repriză a fost la discreția studenților, aceștia sc
apără calm, resping cu ușurință atacurile gazdelor iar- la 
mijlocul terenului combină frumos și eficace, mai a,es 8ra* 
ție jocului foarte bun practicat de Grizca (cel mai bun ju
cător de pe teren). După ce Grizea, Ștefan și Pănescu, ratea
ză deschiderea scorului, este rîndul lui Nădășan să aibă a- 
ceeași „soartă*1 mingea șutată puternic fiind respinsă de 
portar în bară, revenind pe linia porții și de acolo la... por
tar. Este min. 30. Peste două minute, același Nădășan ;1 
vede excelent, cu o pasă lungă. în diagonală, demarcat. - 
Pănescu, preluarea acestuia cu pieptul și șutul pe li:, , 
portarul advers. concret izînd superioritatea existentă in 
teren a echipei Știința.

Paradoxal. începutul reprizei secunde ii găsește pe 
studenți dezorganizați în apărare, în min. 50 Sandu este de
pășit, Bnmete și Zăvălaș întîrzic să intervină și Berindei 
este bătut : Popa aduce egalarea pentru militari

Peste trei minute, o nouă greșeală de apărare : Burne- 
tc ezită să degajeze o minge și acordă apoi corner, la lo
vitura de colț executată înalt în careu nu intervine nici un 
apărător și fundașul Popescu, venit în atac, înscrie nestin
gherit cu capul.

încurajați de această răsturnare rapidă de rezultat 
militarii craioveni forțează în atac și obțin majorarea sco
rului în min. 70.

Studenții nu depun armele, atacă mai susținut dar abia 
în min. 82 Pănescu reduce din handicap. Și astfel, gazdele 
obțin o victorie nesperată, în care după prima repriză nici 
măcar nu puteau să creadă...

DE VARA

Csaszar șl L. Ciortan, camp.onii noștri la
navomodelism.

(Prin telefon de la trimisul 
„Agerprcs" Ilic Goga).

Inaugurată sîmbătă cu o emo
ționantă ceremonie, a XX-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice a în
ceput efectiv duminică. Cei 
10 000 de Sportivi gata ae în
treceri au luat calea arenelor, 
unde un număr mare de spec
tatori au ținut să fie martori 
la atribuirea primelor medalii, 
încă din primele ore ale dimi
neții la cantonamentul delega
ției țării noastre a pai-venit de 
la poligonul Hochbruck o ves
te neașteptată, poate, dar cu a- 
tît mai îmbucurătoare: ținta- 
șul Dan Iuga s-a clasat pe lo
cul doi în proba de pistol liber 
(precizie), cu un rezultat care 
egalează recordul olimpic (562 
puncte). El cucerește astfel o 
prețioasă medalie de argint, 
prima pentru culorile sportive 
ale României la această ediție 
a Olimpiadei.

Dacă Iuga este pentru mulți 
un medaliat neașteptat, nu mai 
puțin senzațională este victoria 
repurtată de suedezul Ragnar 
Skanaker care nu era cunoscut 
în arena internațională. Aces
ta a avut o serie de 98. 92. 95 
94. 97 și 91 puncte, tolalizînd 
567 puncte, rezultat ce consti
tuie un nou record olimpic.

In proba d? talere aruncate 
din șanț după prima manșă, 
conduce sportivul italian An
gelo Scalzone cu 75 de talere 
doborîte.

Sportivul român Gheorghe 
Florcscu împarte locurile 11-18 
împreună cu alți șapte concu- 
renți, toți cu cîte 71 t. d. Ion 
Dumitrescu a realizat 70 t. d.

In afară de tir, sportivii ro-

mâni au luat startul în alte 
șapte discipline.

La baza nautică de la Feld- 
moching, unde au loc întrece
rile de canotaj academic, timpul 
frumos a atras în tribune peste 
15 000 de spectatori, cu toate că 
era vorba numai de probe eli
minatorii. Din echipa țării 
noastre, cea mai bună evoluție 
a avut-o schitul de patru fără 
cîrmacj (Tușa. Papp, Naumencu 
și Agh) învingător detașat cu 
o lungime in fața echipajului 
Norvegiei. Echipajul țării noas
tre a realizat timpul de 6'49" 
11/100, califieîndu-se direct în 
semifinale.

Echipajul dc 2 plus 1 al 
României a ocupat locul trei în 
seria respectivă, după echipaje
le Cehoslovaciei și Elveției. Ca 
urmare a acestei poziții Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura vor 
trebui să evolueze în recalifi
cări. De asemenea, echipajul ță
rii noastre în proba de dublu 
(Oanță și Grumczescu), care a 
ocupat locul doj în serii, va 
trebui să participe la recalifi
cări.

★
prima reuniune a compe- 
de lupte libere au evoluat 
sportivi români, dintre 

patru au obținut victorii

In
tiției 
cinci 
care
aplaudate. La categoria 52 kg. 
Petre Ccrnău a dispus la punc
te de Kim Gwong iar în limi
tele categoriei 57 kg Nicolae 
Dumitru l-a învins prin tuș 
pe Shiong Sheu. Celelalte două 
victorii românești au fost obți
nute de Petre Coman (cat. 62 
kg), învingător prin tuș în 
fața lui Carlos Hurtado (Peru)

și de Petre Poalelungi (cat. 63 
kg), care a cîștigat la puncte 
meciul cu cehoslovacul Jose! 
Engel. La categoria 48 kg. Ion 
Arapu a cedat la puncte în 
fața japonezului Masahiko U- 
meda.

In mijlocul unui mare interes 
a început „maratonul" pugilistir 
la care participă 357 de boxeri 
reprczentînd 11 categorii de 
greutate. In cea de-a doua gală 
a turneului Gabriel Pometcu, 
campionul țării noastre la ca
tegoria pană, a dispus Prin k.c. 
în prima repriză de norvegia
nul Stromme. La aceeași cate- 

orie, campionul european, po- 
jnezul Tomczyk. a dispus la 

puncte cu o decizie de 4-1 de 
mexicanul Francisco Garch. La 
categoria cocoș, francezul Co
sentino a obținut o surprinză
toare victorie în fața polonezu
lui Raspondek.

Rezultate înregistrate în di
verse competiții încheiat? du
minică noaptea :

Gimnastică: După disput : ea 
figurilor impuse, in concursul 
masculin conduce selecționata 
Japoniei cu un total dc 285,05 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 
282.20 puncte, R.D. Germană — 
278,40 puncte Și R.F. a Germa
niei — 278.40 puncte. Formația 
României se află pe locul 9 cu 
266,80 puncte.

Sărituri in apă : Concursul 
feminin de sărituri de la tram
bulină a programat 7 sărituri 
preliminare. Cel mai bun punc
taj : 292,59 puncte l-a realizai 
suedeza Ulrika Knape.

Sportivele românce Sorana 
Prelipceanu și Melania Decu- 
seară s-au situat pe locurile 21 
(cu 242,61 puncte) și. respectiv. 
27 (cu 232,02 puncte).

Pentru Finala competiției s-au 
calificat primele 12 clasate.

*

Rezultate înregistrate în 
cea de-a doua reuniune a tur
neului de lupte libere : categ. 
82 kg : Vasile Iorga (România) 
dispune la puncte de Andre 
Bouchoule (Franța): categ. 100 
kg : Enache 
prin tuș pe 
negai): categ. 
sov (U.R.S.S.)
pe Ludovic Ambruș 
categ. 90 kg : 
(Cuba) învinge la puncte 
Ion Marton (România).

Panait învinge 
beri Ndiaye (Se- 
74 kg : Iuri Gu- 
intrecc la puncte 

(România);
Barbaro Morqon 

pe
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PREVENIREA PÂGIIBIRII AVIIIULHI OBȘTESC
(Urmări dm paji 1) 

razuri abateri și inlerprHArt r- 
tonate de la noroci? legale de 
salarizare stabilind pagube 1n- 
srmnale cart- trebuie recuperate 
de la «-alnriotii beneficiari. rngi’- 
helr de această natură consti
tuie o problemă arhicunoscută și 
toarte disc ulată mai ales că re
cuperarea ulterioara a acestora 
creează mari nemulțumiri In rtn- 
dul salariaților.

Asllol de exemplu, in trimes
trul 1 IP72 pagubele de aceas
tă natură tonslalnle de organe
le d» ontrnl linanrinr intern 
dm centrală se ridică lu sume 
rțproctabile cele mm mnrl 
fiind ronslatalr ■ expb .i!.u ,lo 
miniere Dilja, Lnpcni, Aninoasa, 
Bfirbfttcnl, Uricani și Paroșeni 
(dintre unitățile verificate In a- 
ceastii perioadă). Aceste pagube 
se referă In principal la urmă
toarele aspecte :

ncaplicarea corectă a pre
vederilor legale privind înca
drarea personalului tehnko-ad- 
ministralv și muncitoresc, prin 
aceea ■ a s-au acordat gradnții 
și trepte do salarizare mai mari 
«iveli cele cuvenite sau înainte 
de împlinirea stagiului minim;

— ncaplicarea corectă a pre- 
v«xl* rilor caietului de norme, 
stabilirea unor • norme greșite, 
a unor tarile nccorespun, jtoare 
lucrărilor executate;

— nu se efectuează corect 
pontajul salarialilor, 1n sensul 
că, in frecvente cazuri se scot 
posturi de la lucrarea de bază 
Și »e troc la lucrări auxiliare 
măriDdu-se nejustificat cîșFgul 
unor brigăzi;

— nu se aplică corci t legisla
ția In vigoare privind acordarea 
concediilor de odihnă (de bază 
ș» suplimentare), se acordă cu 
ușurință zile în plus, aceasta ca 
urmare a fragmentării exagera
te a zilelor de concedii In 
cursul anului.

— In frecvente cazuri nu s-au 
aplicat corespunzător prevederi
le legale privind acordarea alo
cației do stat pentru copii ca 
urmare a necunoașterii acestor 
prevederi de către personalul 
care-1 calculează și-l aprobă;

— utilizarea unor salariați 
plătiți din fondul de salarii al 
muncitorilor pentru a executa u- 
nrle lucrări de birou etc.
• Cauzele caro dau naștere la 

cTcarca pagubelor din drepturile 
de personal sini de natură com

plexă. cele mai importante fiind 
urmitionrcle i legislația în vi
goare privind salarizarea este 
toaite complexă și dă naștere In 
Interpretări diferite; timpul 
rezervat calculului drepturilor 
de personal este relativ redus 
față de numărul salariaților, din 
această < nuză nu este posibil sfi 
se reverlficc calculele; do
tarea i.u mijloace mecanizate nu 
oile Mificieniă In toate unități
le. DiN această cauză unele 
calcule se fa< manual, fluctuația 
calculatorilor de salarii este re
lativ ridicată, iar Instruirea a- 
cestora pentru respectarea legis
lației In vigoare nu se face co
respunzător la toate exploatările 
miniere.

Ameliorarea situației, la pagu
bele create din drepturile de sft- 
larll, este o necesitate, In cafe 
scop s-au luat o serie de mă
suri rare însă, pină In prezent, 
nu și-nu dovedit eficiența scon
tată. Jinind scama de ter
menul relativ redus pen
tru întocmirea șt ațelor de pla
tă a salariilor nu s-a putut orga
niza un control financiar pre
ventiv eficient decît cu carac
ter general, și anume de verifi
care a adunărilor efectuate pe 
ș talele de plată (orizoptal și 
vertical). De aedea controlul 
calculăm drepturilor de salarii 
și a reținerilor efectuate pe fie
care salariat In parte se face ul
terior plății salariilor de către 
ngjmator și calculatorul de sa
larii ptin așa numitul control re
ciproc.

Ațbaslă formă de control în
seamnă, de fapt, o reverifirare 
a calculelor efectuate de norma- 
lorii și calculatorii de salarii de 
către persoanele de aceeași spe
cialitate de la alte sectoare. Re- 
zuftăte bune s-au obținut la 
e'îploatarea minieră Petrila undo 
cohtrolul reciproc s-a orgapizat 
In mod diferențiat, rezumîndu-se 
In special la aspectele care s-au 
dovedit generatoare de calcule 
eronate. Ca urmare a hotărlrii 
consiliului oamenilor muncii al 
centralei, serviciul de salariza
re al C.C.P. a lămurit. în scris, 
o serie de probleme — depistate 
de organele noastre de control 
financiar intern — de a avea 
.interpretări diferite de la o u- 
nitate la alta. Pentru creșterea 
răspunderii privind completarea 
documentelor de evidență pri
mară care stau la baza calculu

lui drepturilor de personal, scr- 
vicful de salarizare din centrală 
are sarcina de a stabili atribu
țiile pe funcții precum și tei mo
noic caro trebuie respr. laie. No
minalizarea piecJsă a răspunde
rii va face < a persoanele care 
au atribuții pe această linie să 
acorde mai multă atenție com
pletării cu datele certe a docu
mentației primare respective și 
va da posibilitate organelor de 
control de a ofer lua un control 
mai competent și eficient. Pen
tru reciclarea < alculatorilnr de 
salarii, centrala a întocmii o te
matică «uprinzind întreaga legis
lație legată de calculul drepturi
lor de personal, stabilindu-se un 
program de desfășurare pînă la 
sfirșltul acestui an.

Pentru a se veni in ajutorul 
conducerilor unităților în subor
dine și a persoanelor interesate 
în această problemă, la tonte u- 
rlitățil® principalele deficiențe 
constatate de organele noastre 
de conlrol slnt prelucrate cu cei 
interesați. De curînd centrala a 
fost dotată cu trei mașini elec
tronice și ca urmare a ho- 
tăririi consiliului oamenilor 
muncii, cu ajutorul acestora 
vom trece la calculul mecanizat 
al salariilor la E.M. Petrila. Ob- 
ținîndu-sc rezultate bune la cen
tralele miniere Deva și Buia 
Mare, avem garanția că și la 
C.C.P. trecerea la calculul meca
nizat al salariilor se va putea 
realiza pînă la sfirșltul trimes- 
irului III a.c. Prelucrarea cu 
mijloace mecanizate va asigura 
terminarea ștatelor do salarii 
într-un termen cu mult mai 
scurt și evitarea erorilor. Ur
mează ca, pe măsura dotării cu 
mijloacele mecanizate, să extin
dem și la celelalte unități calcu
lul mecanizat al acestor drep
turi. Rămîne însă ca o datorie 
pentru conducerea fiecărei uni
tăți de a acorda atenția cuveni
tă organizării și exercitării ce
lor două forme de control bine 
concretizate în legislația actua
lă, și anume: controlul finan
ciar preventiv și controlul ie
rarhic operativ curent.

Organizarea și executarea cu 
eficiență a acestor forme de 
conlrol de către persoane com
petente poate să prcînlîmpine în 
cea mai mare măsură cauzele 
care generează o scrie întreagă 
de situații negative din cadrul 
unității și în mod special să 
evite păgubirea avutului obștesc.

ÎN FltCARE
(Urmare din pag. 1)

dereo creșterii și educării copii
lor, I. B. nu o înțeles să-ți schim
be modul de viață, râminind o- 
celoși profitor de pe urma slăbi
ciunii femeii concubine.

Ce o urmat in continuare ?
A urmat o viață de trindăveo- 

lă pentru inconștientul tată, și soț 
nelegitim, care aștopta cu avidi
tate chenzina și salariul soției 
nelegitime. Abrutizat de alcool, 
el iși terfelea demnitatea de om 
pentru o cinzeacă de rochiu, a- 
jungind nu odotă in situația de 
a smulge literalmente banii din 
mina femeii, lipsindu-i pe copii 
de stricl-necesorul existenței...

Și a mai urmat o viață plină 
de greutăți, copleșită de lipsuri 
pentru mamă și copii, înrobită de 
tiranica purtare a parazitului pe 
core-l hroneou.

De otunci, nici anii și nici rea
litatea vieții care-i oferea lui I. B. 
Io fiecare pas suficiente exem
ple de familii fericite, clădite pe 
armonie și bunăstare, nu ou reu
șit să-l schimbe. Tatăl parazit a 
rămas impasibil chior la sancțiu
nea supremă acordată de pro
prii lui copii, care înfr-o bună zi 
l-au părăsit. Nici această supre
mă sancțiune, și nici exemplul 
însuși pe care fiii il ofereau ta
tălui, prin faptul că s-au anga
jat fără să ezite in cîmpul muncii, 
nu au clintit cu nimic hotărirea 
lui I. B. de a-și continua viața 
de trindăvie, de huzur...

Aparent, avem in față cazul u- 
nei familii din mijlocul căreia, 
deși lipsiți de sprijinul tatălui, cei 
doi copii au găsit in ’ viață, dru
mul cinstit și sigur al muncii. Dar 
moi avem în față și cozul tatălui 
lor, un totă întreținut „din frage
da pruncie" a copiilor lui, un 
tata hrănit din salariul mamei și, 
nu ne îndoim, din alocația copii
lor.

Un tată care, desigur, nu meri
ta atitea rinduri, dacă nu l-am 
recunoaște, din fericire nu in pro
prii lui copii, ci, în alți tineri care 
se sustrag dotoriei de o munci, 
tineri care trăiesc pe seama so
cietății.

Să recapitulăm : in urmă cu a- 
proope douăzeci de ani, pe tim
pul cînd s-a construit Paroșeniul 
și cînd a început Bicazul, cînd 
„hei-rupul" vitalizator al muncii 
era cuvîntul de ordine al vieții în
săși, 1. B. a lipsit de pe șantiere
le țării, a abdicat din fața unei 
datorii morale, învățind, de a-

ZI PrtOMIT
lunci, lecția chiulului. „De mîine 
mă angajez" — iși spunea, poa
le, in fiecare zi, ce I ce avea să 
devină de profesie porozit. Zi cu 
zi, s-au scurs astfel aproape două 
decenii pline de searbede pro
misiuni. Astăzi, după o vioță de 
on), I. B. a ojuns să fie renegat 
de copiii lui, alungat de femeia 
pe care o socotea obligotă lo|â 
de el pentru veșnicie, izgonit de 
însăși frații lui din casa pnrinteos-

l-am scos pe I. B. din anoni
mat. am încercat soi apropiem 
fața pentru a fi privit mai bine, 
pentru o-l oferi ca exemplu alto
ra ce i-or moi putea semăna, la
tă unde pot ajunge acei care, 
astăzi, ca și I. B. in trecut, lip
sesc de pe șantierele construcției 
socialiste, care trăiesc pe buze 
cu searbădă promisiune : „de mii- 
ne mă angajez". învățind lecția 
chiulului, a traiului pe splnorea 
societății, prelungindu-și fără jus
tificări, trindâveolo de la o zi Io 
alto.

★
Nu numai pentru autentificarea 

acestor rinduri mai înscriem citevo 
amănunte : In fiecare zi de lu
cru, cei doi copii ai lui I. B. pe 
numele lor loan și Gheorghe 
Bartoc pot fi intilniți la locurile 
lor de muncă - întreprinderea 
de gospodărie locativă — unde, 
contrar exemplului tatălui lor, se 
străduiesc să fie cit moi utili so
cietății. In fiecare noapte, moma 
lor - Lucreția Neog - poate fi 
intilnită pe străzile oroșului, e- 
xercitînd ca salariata o întreprin
derii de gospodărie comunală o 
meserie pe care mulți n-or accep
ta-o. Și în fiecare zi, uneori și 
noaptea, loan Bartoc - tatăl și 
soțul nelegitim - poate fi intilnit 
prin restaurante și bodegi, acolo 
unde intilnim și alte exemplare 
aflate la începutul unui jolnic 
drum : drumul parazitismului so
cial.
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Am poposii in a- 
șezarea de mi
neri și caut 

printre casele răzle
țite pe cea a lui moș 
Gheorghe și rămin 
plăcut surprinsă in 
fața unui bătrin albit 
de ani. incă in putere, 
și cu un zimbel ne
maipomenit de șiret 
pe sub mustățile-i 
stufoase.

Cu moș Gheorghe 
nu este de loc greu 
să înfiripl o discuție. 
Nu mă întreabă cine 
sint și ce caut, 
zice „nepoată", 
tratează cu o 
de lapte cald și mă 
poftește să rămin 
pină „s-o întoarce 
baba mea de la gră
dină". „Avem gospo
dărie. nu pot sta cu 
mîna-n sîn, fără să 
muncesc"... II întreb 
ce l-a adus la mină 
in tinerețe. „Mi-a fost 
dragă munca, 
vorbă, nici aici 
ședeam. Da' 
vrea altceva.
să-i mulțumească".

— Și v-a mulțumit 
mina ?

— I.a început. 
Mizerie, salariul 
mic, munceam 
greu și mă durea 
ma văzînd în ce con-

diții trudeau toți mi
nerii. Da’ au venit și 
vremuri bune. Nu se 
putea altfel. Timpul 
nostru m-a mulțumit. 
Acum lucrezi cu drag 
șl fără teamă...

II întrerup. Mor de 
curiozitate să aflu 
cum a fost intilnirca

bătrina lui cu care 
s-a luat de tînăr și 
cu care imparte bătrî- 
nețea.

— Era frumoasă 
Ana, da' nici acum 
nu-1 de lepădat... Am 
făcut casă bună cu 
ea. Și copii. Cinci co
pii. Acum îs mari, au

CU MOȘ GHEORGHE,
imi 
mă 

ulcică

nu-1 
nu 

omul 
care

nu.
era 
din 
ini-

MINERUL...
acestui pui al pădurii 
cu adincul.

— Am plecat pe 
jos. Era aproape. Noi 
mergeam prin pădure. 
Scurtam drumul și ne 
mal limpezeam capul. 
Pădurea te vindecă 
de orice. Nu știu cum 
am coborit in mină, 
îmi vijiia capul și mă 
umpluse o frică de 
moarte. Zău, nepoa
tă. în cîteva minute 
am văzut ca ăștia la 
film, toată viața mea 
și pe Ana.

Mă Întreb cine-o fi 
Ana. Moșului nu-1 
scapă asia. Ana este

fe- 
fe-

și ei copii...
— Și femeia dumi- 

tale ce zicea cînd 
plecai la mină ?

— Femela, ca 
meile... Pe aîci
meile îs altfel, mai cu 
frică... A mea se În
china și ea zicea că 
nu, cred că toată ziua 
se ruga. Mă temea.

— De cine ? “
geloasă ?

— Ana 
Nu... Mă 
mină. Era

Era

geloasă ?!?. 
temea de 
greu acolo, 

se mai întîmplau 
nenorociri. Ana 
asta. Numai ce 
deal șobolanii «

i șl 
știa 
ve- 

aler-

gînd. Lumina lămpa- 
șului se făcea verde. 
Ne vijiia capul. ba 
mai și cădeam. Erau 
gaze. Vasile așa a 
murit.

— Cine era Vasile ?
— Un prieten. Lu

cram împreună. N-a 
avut noroc. I-au ră
mas copiii pe dru
muri. Era război și el 
n-aveau încălțări. De 
mincare nu mai vor
besc. l-am ajutat noi. 
tovarășii lui de mun
că. Acum sint ingi
neri. Și fata și băia
tul. 23 A ADUS LU
MINA. Mulți au pie
rit. Și mulți erau ti
neri și iubeau viața. 
Da' s-a făcut pace.

...Știi nepoată, îmi 
pare rău că nu mai 
sini tînăr. Mi-e dra
gă munca și dragă 
mi-i șl mina și zău aș 
sparge munții in 
pumni... Da' nu-1 bai, 
mat pot lucra și cît 
mal pot, mai lucru, și 
eu nu mă dau bătut... 
Anume nu am locali
zat, casa ospitalieră a 
lut moș Gheorghe. 
Pentru că moș Gheor
ghe poate fi oricare 
dintre bătrinii noștri 
mineri mereu tineri.

LETIȚIA VLADISLAV
— STILLA I
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< Am primit, stimate tovarășe CONSTAN
TIN POPA (Uricani, str. 1 Mai, bloc E, ap. 57), 
ambele dv. scrisori, în care ne povestiți cite ce
va despre „disensiunile" dintre dv. și medicul 
Constantin Cirtină. Parțial - cu excepția faptu
lui că, îndreptățit, medicul nu v-a acordat o 
foaie de boală pentru „zilele din urmă" - aveți 
dreptate. Cu privire la faptul că puteți scrie un 
roman despre... grija față de om, pe care o ma
nifestă medicul pe care-l înfierați in epistolele 
dv., cred că exagerați...

4 Un „COLECTIV RESTRINS DE SALARIAȚi 
Al E.M. BÂRBÂTENI" ține să felicite redacția 
pentru modul cum tratează in ziar problemele 
de etică comunistă... Vă mulțumim și vom ține 
cont de sugestiile dv.

♦ Vă înțelegem indignarea, tovarășe D. 
P. DIN PETROȘANI, cu privire la modul cum iși 
duc la îndeplinire obligațiile de serviciu șoferii 
de pe mașinile cu butelii. Despre acest lucru 
s-a scris, de atitea ori, in coloanele ziarului nos
tru. Se pare că lucrurile s-au îndreptat intrucit- 
va...

♦ IOAN BUCUR (Petroșani, str. Indepen
denței, bloc 25, ap. 4) dorește sâ-și exprime 
mulțumirile sole profunde la adresa medicului 
Mihai Martinovici, pentru modul excepțional 
cum a fost tratat. De acord I

♦ Deci, stimate tovarășe VALERIU ȘER- 
BANESCU (Petroșani, bloc 49, ap. 22), după 
multe tărăgănări, vi s-a reparat televizorul, dar 
n-ați primit... chitanță. Vi s-a spus că nu se dă I 
In tot cazul, noi aducem la cunoștința condu
cerii Cooperativei meșteșugărești „Unirea" cele

scrisoarea 
dv.

sesizate si... să așteptăm !
< EMILIAN DOBOȘ din Petrila, după ce 

ne narează cu lux de detalii peripețiile prin 
care a trecut „tranzistorul" său pină a fost re
parat, se intreabă, vădit afectat : cind se va fo 
ce ordine in privința deservirii la cooperativa 
„Unirea". Nu știm, stimate tovarășe... Dacă am 
ști, v-am spune. Dar, după cile am reținut, dv 
ați fost cu aparatul și la tovarășul llie Sorescu, 
președintele cooperativei. El ce v-a răspuns la 
această intrebare ?...

O Că v-ați indeplinit in mod conștiincios, 
întotdeauna, datoria, după cite am fost infor
mați, aveți dreptate, tovarășe ION DOSAN (Lu- 
peni str. Bărbătcni, nr. 8). Aceasta nu înseam
nă insă că cel ce v-a rugat insistent, in mod 
deosebit, să-l serviți, chiar dacă era „peste pro
gram", nu putea să fie servit... Trăim doar intre 
oameni I

i
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Noua fată 
a spitalului 
din Vulcan

In ultimele luni, spitalul di« 
Vulcan, cu toate anexele sale a- 
ferente, a fost supus unui înde
lung proces de înnoire și moder
nizare. Cu lotul alta este azi „fa
ta" acestei noi instituții de ocro
tire a sănătății publice și a in
cintei sale. Au fost asfaltate a- 
leile și drumurile de acces din 
împrejurimi, a fost dată în folo
sință o nouă stradă, perpendi
culară pe întreaga principală a 
spitalului, au fost efectuate re
parații și zugrăveli la blocul a- 
iir entai, s-au terminat lucrările 
de amenajare ,i atelierele») (rle 
croitorie, electric, tîmpliîr <• . au 
fost introduse spălătoare m< der- 
ne inoxidabile, cu forte pi< iii 
-î fost dat un all aspe< I. ma fa
miliar întregului complex spi-1 
tal ier.

In prezent, spitalul di.i ul- 
can arată ca o adevărată i/ă" 
a liniștii, un focar de săn./a'.e 
cum am dori să arate și celelal
te instituții sanitare din muni
cipiu...

I
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Reînnoiti-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

Grabă... matinală

Toto: Ion LEONARD

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Qinfiirmatii utilitare @ Informații utilitare
Taina Sofiei Grusko; VUL
CAN : 12 scaune, seriile I și II, 
LUPENI — Muncitoresc: Floa 
rea soarelui; Cultural : Olesia.

îmbunătățire permanentă întreținerii fondului locativ
(Urmare din pag. 1)

indicatorilor tehnico-economi-

Avînd în vedere creșterile în
semnate obținute, precum și 
realizările anului 1972. cifrele 
do plan pentru 1973 sînt mobi
lizatoare. O problemă, însă, des
pre care s-a amintit foarte vag 
In cadrul adunării generale 
(poale doar în cuvîntul ing. Ni- 
colue Muntoiu. directorul Di
recției județene de gospodărie 
locativă), este aceea a modului 
cum vor fi ele aduse la înde
plinire. Supunem atenției acest 
aspect deoarece a reeșit clar 
că sînt, încă, sectoare unde nea
junsurile persistă, pe caro da
rea de seamă le-a reliefat, de 
altfel, în marc parte, sînt di
recții în care nu s-a acționat 
conform cerințelor (calificarea 
la locul de muncă, policalifica
rea. operativitatea reparațiilor, 
productivitatea muncii de exem

plu). In cuvîntul lor. cițjvîi 
vorbitori— printre care, Grigore 
Belinger, loan Gogoț, Apolon 
Culcea, Dumitru Firuț, Dumi
tru Negrea — s-au mulțumit 
să-și exprime acordul de prin
cipiu față de cele relatate în 
darea de seamă, angajîndu-se 
să depășească sarcinile de plan 
(neîndoios, un fapt îmbucurător 
pentru reușita hotărlrii oameni
lor muncii de a îndeplini cin
cinalul înainte de termen), dar 
fgjă să amintească, cum au fă
cut vorbitorii Stanislav Laig și 
Iacob Chioreanu de exemplu, 
despre modalitățile practice de 
înlăturare a lacunelor existente.

Se înțelege că este absolut 
necesară creșterea eficienței e- 
(Jjnomice, dar nu trebuie uitat 
faptul — cu atît nj$i mult cu 
cît activitatea strictă a membri
lor unor sectoare o presupune 
— că prestarea serviciilor 
către populație. în condiții de 
calitate superioară, la termene

le stabilite și de atitudine ci
vilizată față de beneficiari, con
duce nemijlocit la îndeplinirea 
obiectivelor propuse. Lichida
rea lacunelor constatate de da
rea de seamă — și pe care vor
bitorii n-au uitat să le reamin
tească — înseamnă un bun 
ciștigat, atit pentru activitatea 
întreprinderii cît și pentru 
populație. In acest sens, nu 
sînt lipsite de interes nici pro
punerile, așa puține cite au 
fost, ale unor vorbitori, care vi
zează îmbunătățirea continuă 
a activității. Le amintim, de 
pildă, pe cele privind găsirea 
unor noi procedee pentru gospo
dărirea mai judicioasă a agen
tului termic, autodotarea în
treprinderii, asigurarea unui 
control permanent a aparta
mentelor pentru a ajuta conser
varea ma; bună a acestora, li
chidarea în prealabil a „diver
gențelor" dintre documentații 
și... realitate, —

Evident, în cadrul adunării 
generale, au fost aduse în dis
cuții numeroase probleme, s-au 
făcut .și propuneri pentru im
pulsionarea inițiativei organului 
de conducere colectivă (deși 
despre activitatea depusă de 
acesta prea puțin s-a vorbit), a 
tuturor salariaților, în direcția 
punerii la punct a unor stări de 
fapt. Am redat însă, aici, doar 
o parte a aspectelor activității 
I.G.L. — cu menționarea faptu
lui că, din moment ce se pun 
probleme legate de moderniza
rea muncii, începutul unui salt 
înspre maturizarea profesiona
lă și politică a salariaților a- 
cestei întreprinderi, care tinde 
să se ridice la nivelul cerințe
lor populuțici Văii Jiului, este 
evident — de care trebuie să 
se țină seama, fără a încerca 
să minimalizăm meritele colec
tivului său. ale cărui rezultate 
sînt concludente și constituie o 
premisă spre mai bine.

MARȚI 29 AUGUST
Soarele răsare la ora 5,35 

și apune la ora 18,58. Zile tre
cute din an — 242. Zile răma
se — 124.

EVENIMENTE
1906 — Peste 7 000 de mun

citori din Petroșani și împre
jurimi au declarat grevă ce- 
rind mărirea salariilor. Greva 
a durat 12 zile; 1945 — A mu
rit actorul Constantin Tănase, 
reputat interpret de revistă (n. 
1880); 1914 — A început insu
recția națională din Slovacia 
Împotriva ocupantilor hitlcriști; 
1943 — Răscoala populară în 
Danemarca împotriva fascismu
lui. Sărbătoare națională; 1916 
— \ fost creai Pnrlidul Comu
nist di» Finlanda.

Filme
MARȚI 29 AUGUST

PETROȘANI 7 Noiembrie: 
Prințul Baiain; Republica: Pi- 
rosmani; LONEA — Minerul :

MAR|I 29 AUGUST

6,00 Muzică și actualități, 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Atlas cultural; 9,50 
Orchestra Teddy Martin; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Mîntlră 
floare c Banatul — muzică 
populară; 10,30 Start la inter
secție; 10,45 Recital de opere
tă; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Trio-uri de muzică ușoară-, 
11,25 Mici piese instrumentale;
11.35 Peisaj montan — muzica 
ușoară; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Estivală, 
14,00 Buletin de știri; 14.05 
Compozitorul săptăminii; 14,39 
Soliști de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Radiosimpozion; 15,40 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Melodii de Mișu Iancu și 
Mascheroni; 16,30 Știința la zi;
16.35 CîntecUl săptăminii; 16,50

Publicitate radio; 17,05 Anlen.i 
tineretului; 17,25 Program mu 
zical oferit colectivului Uzinei 
de mecanică fină din Sinaia; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîntă 
Maria Ciobanu și Victor Ne
grea; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Con 
cert de seară (continuare). 
24,00 Buletin de știri; 0,03 - 
6,00 Estrada nocturnă.

(-RJ
MAR|I 29 AUGUST

9,00 Deschiderea emisi 
Telex; 9,05 Cinlec și joc de 
Valea Bistrei; 9,25 Ai 7-leu 
Congres Internațional de este 
tică - București 1972; 9,55 Pu
blicitate; 10,00 Curs de limba 
engleză. Lecția a 13-a; 10,30
Reportaj TV: „împreună". 
10,50 Film serial: „Salul Ger
main". „De două ori in pe
ricol"; 11,30 Jocurile Olimpice

de vară — 1972; 13,00 Telejur
nal; 13,20 — 15,00 Jocurile O- 
limpice de vară — 1972; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după 
amiază. Moment folcloric cu 
Florica Ungur; 17,40 Publicita 
te; 17,45 Intre atenție... și nea
tenție. Jurnal de proiecții 
muncii; 18,10 Teleglob: 1
magin din R.D. Vietnam,- 18,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972; 19,20 1 00) de seri.
19,30 Telejurnal. Marea în
trecere socialistă la zi; 20,00 
Oameni și fapte; 20,15 Seară 
de teatru : „Singurul martor" 
de A. și P. Tur; 22,10 „2-1 de 
ore"; 22,30 Jocurile Olimpica 
de vară — 1972.

VKEMEA
ieri, temperatura maximă a 

■ ost la Petroșani de plus 21 
grade, iar la Paring de plus 13 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 7 grade și, 
respectiv, de plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă dar 
răcoroasă mai ales noaptea și 
dimineața. Vîntul va sufla 
slab din sectorul sud r.


