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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizare E Productivitate E Rentabilitate
împreună, colectivele minelor Lupeni și 

Bărbăteni au extras peste prevederi, 
> în această lună

6 300 TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL

Cu o remarcabilă consecvență, exemplu de dă
ruire și inițiativă, colectivele celor două întreprin
deri miniere de pe raza orașului Lupeni obțin în
semnate reușite în creșterea producției de cărbune 
cocsificabil necesar economiei naționale. Și în această 
lună, realizările acestor vrednice colective se situ
ează Ia cote înalte ale competenței și emulației mun
citorești, materializate pină ieri într-un plus de 6336 
de tone.

+ Cu cele 4173 tone de cărbune cocsificabil ex
trase peste plan în această lună, minerii din Lupeni 
raportează cel mai ridicat plus de extracție de la 
începutul anului între colectivele miniere ale Văii 
Jiului, respectiv 38 000 tone de cărbune.

< Realizînd în urmă cu o zi, peste plan, 135 
de tone, minerii din Bărbăteni însumează în această 
lună o depășire de 2165 tone de cărbune cocsificabil. 
De la începutul anului, cifra depășirilor se situează, 
de asemenea, Ia o cotă ridicată : 17 300 tone de căr
bune cocsificabil. .

Productivități 
înalte în 
abatajele 

mecanizate
Prin condițiile tehnico- 

oiganizatorice create, în 
abatajul dotat cu complex 
mecanizat de susținere și 
tăiere în care lucrează 
brigada condusă de Nicolae 
Andrașic, de la I.M. Paro- 
șeni, s-au obținut în aceas
tă lună cote de vîrf In 
realizarea indicatorilor pla
nificați.

La zi, prîntr-o organizare 
superioară a muncii, o dis
ciplină fermă și mobiliza
toare în competiția Pentru 
autodtpășire Pe frontul 
cărbunelui, brigada a extras 
peste prevederi 2000 tone 
de cărbune, cu un salt al 
productivității muncii, fa
tă de nivelul planificat, de 
peste 6 tone/pos.

4 pag. - 30 bani
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Electricienii Cons
tantin Rusa 'și Grieore 
Andronie de la între
prinderea de produse e- 
lectrotehnice' Petroșani, 

lucrează Ia montarea u- 
nui modern «strung 
revolver" DRT-80 din 
prima hală de produc
ție.
Foto: Cristian ȘTEFAN

(In pag. a 2-a)

Capacități sporite de 
plasă pentru 

susținerile miniere .
Asimilînd în urmă cu mai 

puțin de un an fabricația 
de plasă pentru susținere 
în abatajele complex me
canizate și cu susținere in
dividuală din Valea Jiului, 
colectivul S.S.H. Vulcan a 
atins în ultima perioadă •-* 
capacitate zilnică. de 1,5 
tone. In atelierul condus 
de maistrul loan Sburle» 
au fost executate, prin au- 
toutilare. șase mașini de 
confecționat plasă. fiind 
create, de asemenea, pers
pective de dezvoltare su
plimentară a fabricați îi 
de plasă pe măsura creș
terii cerințelor din partea 
întreprinderilor miniere.

De mîine, în Valea Jiului, se desfășoară

Luna manifestărilor politico- 
educative și cultural-artistice

„LAUDA OMULUI, MUNCII 
ȘI CREAȚIEI SALE**

Mobilizare fermă 
a minerilor 

In întrecerea 
socialistă

In conștiința mea sint vii 
momentele cînd ani fost vi
zitați. chiar la lacul da 
muncă dn subteran, de to
varășul Nicolae Ceausescu.

• îndemnurile ce ni le-a a- 
diesat atunci secretarul ge
neral al partidului ne o- 
rientează și stimulează în
treaga noastră activitate 
pentru obținerea unor re
zultate din ce în ce mai bu
re. In această perioadă 
ne apropiem de etapa fi
nală a unei lucrări miniere 
la orizontul 420, pentru mi
nerii din sectorul IV.

Glorioasa aniversare a 
partidului ne-a mi biliz. it 
energiile pentru a realiza 
și depăși sarcinile de plan. 
Toate succesele noastre, a 
'le minerilor din ttrmația 
pe care o conduc, susțin, eu 
temeinicia faptelor de 
muncă, . sentimentele de 
fierbinte dragoste si ne
mărginită recunoștință, cu 
prilejul conferirii Titlului 
de Onoare Suprem de „E- 
rou al Republicii Socialis
te România", pentru neo
bosita activitate a tovară
șului Nicolae Cev.ișescu. 
dedicată înfloririi neconte
nite a patriei.

înalta distincție are * 
adîncă șl emoționantă sem
nificație. Noi, minerii Văii 
Aiului, ne mîndrim că în 
fruntea partidului si tării

Hie CHIRON, 
miner șef de brigadă 

I.M. Vulcan

(Continuare in pag, a 2-a)

I Rareori ți-e dat să Intîl- 
J nești un colectiv despre
| care să se vorbească cu
• alita căldură. De ce 1 se
| spune brigadă „iiniver-
' sală”? Era un fel de ne-
| mulțumire tacită a celor-J lalți șefi de brigadă.
IGlndeau unii că Feri, cum 

îl numesc ortacii, ar fi 
' favorizat cu un loc de
| muncă mai bun decll alții.
' Și a fost plimbat la toateI genurile de lucrări, chiar
•> la locurile de mrncă cele
| mai grele ale minei Petrila.J Realitatea a fost că briga-
Ida lui Feri peste tot a ob

ținut rezultate bune. A J demonstrat că „omul sfin-
| ieste locul". El execută
' lucrări multe, dar și cf? 

Una din brigăzile fruntașe ale sectorului IV de 
la I.M. Lupeni este și cea condusă de minerul Mi
hai Nistor. Media lunară a depășirilor realizate de 
această formație de lucru se ridică la 200 tone căr
bune. In 'imagine brigadierul Mihai Nistor alături de 
ortacul său Ion Grosu.

Foto : N. ȘTEFAN

calitate. Cînd te duci să 
iei în primire lucrarea, o 
privești cu drag. Parcă 1|* 
spune: „Aici au lucrat 
oameni cu mult gust pen-

„Brigadă 
universală"

tru frumos", ne relata sing. 
Mai ia Dobrescu, tehnician 
nor maior.

Cu aceeași căi iură ne 
vorbea și șeful sectorului 
IV, loan Vasile: „Feri este 
un băiat excepțional, pen
tru el nu sint locuri de 
muncă grele și nici oameni

I 
răi. Cu cei 29 de ortarl * 
lucrează la două locuri | 
de muncă și In luna mai, » 
creăm și un al treilea lac | 
de muncă. Un ortac din J 
brigada lui Feti, ajutorul | 
miner Aurel Negoiu, măr- I 
turisea: „Sint în brigada J 
lui Kovacs de 5 ani, dir | 
mai rar așa șef de brigadă * 
priceput în toate, dă ind!- I 
cafii la fiecare schimb și ’ 
se ocupă de pioble me'e | 
noastre și după șut". ' 

Cînd la ora 14 a venit la j 
biroul sectorului IV l-am I 
recunoscut de cum a intrat J 
pe ușă. Era întocmai cei I 
descris anterior. Știam de .» 

Teodor ARVINTE |
• — ————-------- -t

(Continuare In peg. a 2-a) |

INTENSIFICAREA CERCETĂRII 6E0L06ICE
factor determinant în valorificarea

rezervelor de cărbune
înscrisă pe linia impe

rativelor stabilite prin 
Directivele Congresului 
al Xll-lea al partidului 
privind valorificarea su
perioară, deplină a rezer
velor de materii prime 
minerale, a programului 
concret de măsuri elabo
rat de M.M.P.G. pentru 
Îmbunătățirea activității 
de cercetare geologică, 
activitatea secției de ex
plorări și prospecțiuni 
geologice din Bărbătbni 
a cunoscut salturi deose
bite în ultimii ani.

în decurs de numai 
trei ani, 1978—1980, pro
ducția fizică a unității a 
crescut de peste trei ori 
și jumătate. Ni s-a asi
gurat în acest cadru o 
bază tehnico-materială 
mult sporită — de la 7 
instalații de foraj în 1978 
la 17 instalații în acest 
an. Față de anul prece

In viața educativă și 
culturală din Vaiea Jiu
lui au fost aplicate* cu 
consecventă metode si 
forme de activitate care 
au contribuit, cu o efi
ciență sporită, la valori
ficarea bogatelor resurse 
creatoare ale oamenilor 
muncii, într-un contact 
multilateral si neîntrerupt 
cu realitățile social-econo- 
mice. cu producția. Luna 
acțiunilor politico-educati
ve și cultural-artistice 
care’ se deschide mîine sub 
genericul „Laudă omului, 
muncii și creației sale" 
este o manifestare ampl i 
oiganizată în perioada 
15 mai — 15 iunie, în Va
lea Jiului de Consiliul mu
nicipal de educație poli
tică și cultură socialista 

dent, dispunem în 1981 
de o dotare tehnologică, 
sporită, în măsură să ne 
asigure realizarea în plus 
a circa 1 500 metri liniari 
de foraje. Realizările ob
ținute in prima parte a 
anului — îndeplinirea 
prevederilor fizice ale 
trimestrului I și realiza
rea, peste plan, în luna 
aprilie, a 291 metri li
niari de foraje — ne în
dreptățesc să afirmăm 
că vom înregistra și în 
1981 sporurile fizice 
scontate. Se cuvine amin
tit aici că, deși ne con
fruntăm cu probleme pri
vind atragerea și menți
nerea forței de muncă, 
stimulată să se integre
ze, deocamdată, mai 
mult la întreprinderile 
miniere, prin efortul u- 
nor formații de lucru, a 
unor buni meseriași am 
reușit să obținem rezul

integrată în Festivalul na
țional al muncii si creație- 
„Cîntarea României”. A 
doua ediție a acestei ma
nifestări se desfășoară 
sub semnul însufletitoar\ 
chemări adresată oameni
lor muncii. întregului p> 
por, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea fes 
ti vă consacrată aniversă
rii a 60 de ani de‘ la fău
rirea Partidului Comunist 
Român „Noua etapă de 
dezvoltare — remarca to
varășul Nicolae Ceausescu 
în expunerea cu o mare 
bogăție de idei te>retice si 
sugestii practice — impune 
intensificarea activității 
politico-educative de ridi-

T. SI’ATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

tate pozitive. Șefii de 
brigadă Titu Popescu, 
Gheorghe Vină, Alexan
dru Petcu și Gogu Ra
dulescu, maiștrii Dumi
tru State, Ion Sanda și 
Gheorghe Răgălie, me
canicii de utilaje Cons
tantin Lihu și Virgil Fe
lea, electricienii Nicolae 
Curcă, Iulian Pătroi și 
Vasile Trușcă, sudorii 
Mihai Grigare și Io,an 
Bîrsan fac parte dintre 
oamenii de bază ai sec
ției prin contribuția că
rora am asigurat para
metrii ridicați de utili
zare a instalațiilor de 
foraj, o activitate în 
„foc continuu", deși con

ing. Gh. NEGESCU, 
șeful secției de explorări 
și prospecțiuni geologice 

Bărbăteni

(Continuare in pag. a 2-a)
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Capacitatea tineretului din uzină, în plină afirmare
Privind imaginea scenei de muncă re,Privind imaginea scenei de muncă re, de către tovarășul Nicolae 

din fotografia de maj sus, cititorul'are Ceaușescu, secretarul generat al partidu
lui. Faptul că cea de-a 60-a aniversare 
a făuriri) Partidului Comunist Român, 
tineretul uzinei, întregul colectiv al 
l.U.M.P. au cinstit-o cu demnitate mun
citorească. depășind indicatorul produc
ției nete și productivității muncii cu 
6,3 la sută, în primele patru luni din 
acest an, iar sarcina la producția dc uti
laj cu 30 Ia sută, precum și alte fapte 
de muncă dau măsura capacității cu 
care tînăra generație a constructorilor 
de mașini de la l.U.M.P. se afirmă în 
activitatea productivă. Este măsura ga
ranției că ștafeta meseriei — azi ridi
cată pe înalte culmi ale perfecțiunii și 
modernizării — în uzină este predată 
în mîini bune, destoinice.

Regizorul Geo . Șaizescu 
— cunoscut mai ales ea 
autor de comedii cinema
tografice — debutează m 
genul polițist cu lilmul 
„șantaj" realizat 
mânui „Omul de 
tul firului" di 
O j og- BraȘoveah u. 
film de acțiune; 
grație umorului 
al protagonistei, 
de miliție Minerva Tuto- 
van, prima femeie-anche- 
tator din literatura româ
nă, 
lepciunea 
criminaliste 
eleVuluj ci, 
Dobrescu.

Nu ne 
clipă să minimalizăm 
țiunea (afacerea insalubră 
cu diplomele false, gene
rată de maladia numită 
diplomomanie, 
sancționată usturător ; 
nurile imprevizibile 
„cazului" ; implicațiile 
de morală socială

după ro
ia eapâ-

Rodica 
E un 

spiritual, 
original 
maiorul

care tutelează cu înțe- 
unei Minerve 

investigațiile 
locotenentul

gîndițn nici o
ac-

LD

toate interesante tinînd 
trează atenția spectatoru- 
Iții). totuși avem senzația 

"că farmecul acestui film 
vinP din personajul, inter
pretat cu farmec de* Ileana 
Stana-Ionescu. Tempera
mentul meridional aî> a-

Cronica filmului

„ȘAMAJ"

JOI, 14 MAI 1981

cu adevărat revelația locului dominant 
pe care tineretul îl ocupă în colectivul 
l.U.M.P. Fie că lucrează în secția mon
taj combine de abataj CA-1 și CA-2 (în 
imagine), mecanică, construcții metali
ce, turnătorie și alte locuri de muncă 
cheie ale fabricației de mașini și utilaj 
minier, tineretul. în proporție predo
minantă în rîndurile colectivului, 
materializează capacitatea creatoare 
vîrstei, buna pregătire profesională 
competența, în înfăptuirea programului 
de mecanizare a mineritului Văii Jiu
lui, sarcină expresă. încredințată acestei 
întreprinderi constructoare de mașini 
aflată în plină dezvoltare și moderniza-

Șl

cestei actrițe se simte la 
el acasă în acest rol de 
bogată pigmentație. Nimic 
din artificialitatea clișe
elor consacrate nu alterea
ză esența acestui personaj, 
și tocmai de aceea acțiu
nile sale respiră mereu ae
rul fonie al firescului. Su
perioritatea Minervei Tu- 
tovan este manifestată în 
tot ceea ce face : și în tim-

pul complicatei anchete, și 
in lecțiile pe care i le dă 
lui Dobrescu.

Al doilea pilon valoric 
al Ulmului este tapt.i] că 
Geo Saizes, u își implică 
spectatorii într-o dezba
tere deschisă despre um
brele vieții noastre sociale, 
determinîndu-i să în pozi
ție față de încălcările eti
cii. După cum vedem, fil
mul vehiculează și o sem
nificație mai adincă de
vii cea obișnuită a unei 
pelicule polițiste.

Cu Sebastian Papaiani, 
Silviu Stăiîculescu, Ion Be- 
soiu, Arnza Pellea, Mircea 
Șepțilici, l 
„Șantaj" 
priză a 
tografice

Și alții. .. filmul 
e p plăcută sur- 
staglunii cinema- 
de primăvară.

C. ALEXANDRESCU-

îți 
a 
ți

I 
)
I 
I
I 
I

universală" .
(Urmare din pag. I) tatea lor, dar să ie ăsigr- \

— re și condițiile materiale f 
naicu, vi- de care au nevoie. Atunci ) 
ă brigada nu mai pot fi motive de)

la tehniciană cu indicii, Vi
orica Llalacsi, că

• TEATRU. Astăzi,. la 
ora 18,30, Teatrul de start 
„Valea Jiului" din Petro
șani prezintă un spectacol 
cu piesa „Soarele și luna", 
de Alexandru Angheles
cu. Inspirată din activi
tatea comuniștilor din. 
Valea Jiului în perioada 

-celui de-al doilea război 
mondial, piesa a fost pu^ 
să în scenă, de regizorul 
Marcel Șoma, în cadrul

Intensificarea cercetării
geologice

(Ut mare din pag. I)
__ .......... ........ , purile miniere Uricanj și 

Uricani-Hobiceni, Ani- 
noasa și Iscroni, contri
buind Și finalizînd în 
scurt timp lucrări de 
explorare care s-au sol- 

am reușit să punem în dat în punerea î.. exploa- 
evidență cîmpuri miniere tare, la zi, prin micro-
noi și să extindem o par-

; te din cele existente.
Prin intensificarea lu
crărilor de explorare, 
activitatea noastră s-a 
concretizat în determina
rea precisă a adîricimii, treprinderile miniere a 
întinderii și grosimii - «•- -«-n—«_*
straielor de cărbune, 
specificînd parametrii ca
litativi ai cărbunilor pe 
strate și tectonica ză- 
cămîntului. Am pus ast- 

între- 
noi

pen

dițiile climaterice au fost 
dificile.

Prin cercetarea geolo
gică pe care o efectuăm

la zi, 
cariere, a unor însemna
te cantități de cărbune 
cocsificabîl în vestul ba
zinului. Toate acestea 
au condus la o mai bună 
cunoaștere de către în-

• VÎNZARI spori
te. Magazinul a- 
limentar cu autoser
vire nr. 267 din Lu- 
peni, condus de Theo
dor Tora și Bella Lu- 
cacs, care, la intrare, 
întîmpină cumpărătorii 
cu „Bine ați venit!"; 
și-a depășit sarcinile de 
plan pe primele patru 
luni din acest an cu 
vînzări în valoare de 
166 863 lei. Față de a- 
ceași perioadă a anului 
trecut, în acest an au 
fost desfăcute suplimen
tar populației produse 
alimentare va lor i ud 
1 460 000 lei. (A.M.)

*
!
u

condusă de Francisc Ko- nerealizare a planului.) 
vacs în anul 1980 â reali- N?u încadrați! se acomo- r 
za! 275 ml în plus față de dează repede în co- 
sarcinile planificate, iar pe lectivul l • t"--- 
acest an are un plus < 
80 ml. Ceea ce ne intere

...................... I
brigăzii. A- I 

vem răbdare cu ei; timp / 
w. mi. ce ae miere de doua-tfei luni sînt în- I 
sa set aflăm de la acest drumațr de către șefii de | 

..................... ■ u 
mai bine. De doi ani nu 
am ieșit șub retribuția de 1 
235 lei pe post. Ne dăm 1 
seama, calitatea Vîdfii de- t 
pinde de calitatea muncii, ) 
lucru pe care l-au înțeles ț 
și noii veniți în brigad î l 
Iosif Muller, Atila Istvan, r 
Iosif Pop, Atila Muller, j 
Isvan Malvay, tineri care i 
acum lucrează cu sîrgu 
ință alături de noi. Tre
buie să asigurăm stabili
tate în brigadă mai cu 
seamă că am primit sar
cina să preiau al treilea 
loc de muncă, toi în stra ■ 
tul 3 în vederea deschide
rii unui abatai frontal ce 
va fi dotat cu complex 
mecanizat”. ț

șef de brigadă era modul schimbi astfel Cîștigă și ei 
de organizare a muncii mai bine. De doi ani 
care a condus la aseme
nea rezultat. ,,Șet de bri
gadă sînt de mai mul fi ani 
Mereu am acumulat ex
periență și in tehnica mi
neritului, dar și în munca 
cu omul. Am închegat o 
formație bună, disciplina
tă. Șefii de schimb Eu
gen Crăsuc, Iosif Fabian, 
Ernest Fazekaș, Akos Szu- 
kacs, Alexandru 
Constantin Vișan, 
Siclodi și alții 
să-și depășească 
sarcina planificată. Eu 
consider că de mare im
portanță pentru un șef de 
brigadă e să încalce ton 
te schimburile la capaci-

Kovacs,
Arpad 

reușesc 
zilnic

Carnet cultural

roanilestărilor consacrate 
aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Co
munist Român. în distri
buția spectacolului : A- 
vram Birău, Florin Chir- 
pac. Dumitru Drăcea, Ste
fania Donca, Miruna Ghe- 
țu, Florin Plaur, Dinu A- 
petrei și autorul piesei, 
Alexandru Anghelescu.
• MASA ROTUNDA. 

Mineri, șefi de brigadă . și 
de schimb, de la I.M. Uri. 
câni au participat ieri la 
o masă rotundă organizat- 
tă de clubul sindicatelor 
în cadrul căreia a fost 
dezbătută tema „Metode 
și măsuri în activitatea 
Consiliului oamenilor mun
cii pentru creșterea efici
enței muncii".

fel la îndemîna 
prinderilor miniere 
elemente de bază 
tru stabilirea condițiilor 
concrete de exploatare, 
date necesare pregătirii 
și degajării lucrărilor 
miniere, stabilirii meto- 

; del or de exploatare, a 
î tehnologiilor ce urmează 
j a f! folosite. Lucrării» 
; de cercetare geologică 
I le-am concentrat în cîm-

condițiilor de zăeămînt 
de care dispun, la valori
ficarea cît mai deplină 
a rezervelor de cărbu
ne existente. Cercetările 
geologice efectuate con
firmă, prin 
mai precisă 
djțiilor de

descifrarea 
a con- 

___  __ zăeămînt,. 
posibilitatea extinderii în 
continuare a exploatării 
cărbunilor, creșterea pro
ducției de cărbune extras 
în Valea Jiului în cin
cinalul 1981—1985 con
form Directivelor Con
gresului al XII_lea al 
partidului.

Mobilizare fermă a minerilor 
în întrecerea socialistă

(Urmare din pag I)

; se află un strălucit bărbat 
care acordă o atenție per
manentă muncii ‘ noastre 
modernizării ei. îmbunătă
țirii condițiilor de trai 
ale minerilor

R «cunoștința noastră es
te Aprinsă în îndeplinirea 
saeihilor care ne revin din 
documentele Congresului 
âl Xll-lea al partidului, 
înzeclndu-ne eforturile în 
marea întrecere socialistă 
pentru a da patriei 

mult cărbune.
tul

(Urmare din pag 1}

pregăti- 
Stiințifice 

maselor

vamenii muncii sînt stimu
lați să-și exprime ideile, 
inițiativa. Adoptînd un ast
fel de stil în activitatea 
educativă și cultural-ar- 
tistică, desfășurata în cea 
mai mare parte în interi-

care a nivelului 
rii profesionale, 
și culturale a 
largi populare, a întregu
lui popor. Să punem la 
baza întregii activități po
litico-educative, de tormare 
a conștiinței socialiste, a 
omului nou, concepția re
voluționară despre lume și 
viață, materialismul dialec
tic și istoric, principiile 
socialismului științific, tut 
ce este nou în domeniul 
științei, al cunoașterii u- 
mane”. In acest cadru 
cu adinei semnificații edu
cative se înscrie a doua e- 
diție a lunii „Laudă ®- ■ , - .
mulul, muncii si creației sînt utile în viața econ^
saie", manifestare care mică, contribuind la pro-
prin calitatea și diversita- movarea inițiativeioi
tea acțiunilor", a intrat în 
tradițiile culturale ale Văii ș
Jiului.

O atenție mare 
se îndreaptă spre organi
zarea unor activități efi
ciente în eforturile, indi
viduale și colective, de per
fecționare profesională $i 
moral-politică. prii forme 
și metode active, la care

zioane. consfătuiri, ex
puneri pe teme de actuali, 
tate, programe artistice 
și spectacole susținute de 
artiștii amatori care s-au 
remarcat în etapele Fes
tivalului național „r

„LAUDĂ OMULUI, MUNCII 
ȘI CREAȚIEI SALE“

orul întreprinderilor. în i ea României”, amplă ma- 
mlilocul colectivelor ; de nifeștare a creativității oa- 
naineri, constructori, pre •. 
părători * și energetieieni 
manifestările au eficiență,

în 
cronica întrecerii socialis
te.

O trăsătură caiacteristi- 
că vieții educative 
tui al-artîstice din 
tuțiile Văii Jiului 
contactul nemijlocit 
aii tați le economice. 
ave« loc mese 
dezbateri, zile ale fruntași
lor in producție.

și cul- 
insti- 

este 
cu re- 

Vor
rotunda

simpo-

menilor muncii. Luna' e- 
ducației politice și cultu
rii socialiste în Valea 
Jiului contribuie, prin spi
ritul dinamic care-j este 
propriu, la revîtalizarea 
tuturor formațiilor de ar
tiști amatori, la înființarea 
altora poi. a căror activi
tate. desfășurată în cea 
mai mare parte în unită
țile în care muncesc in- 
terpreții va ieși în evi
dență în cadrul unor spec
tacole de mare respirație.

Expresie a potențialului 
creator al oamenilor mun-

cii din Valea Jiului, luna 
manifestărilor politico-e
ducative și cultural-artis- 
tice „Lăudă omului, prun
cii și creației sale”, pun» 
în valoare. într-un sistem 

,Cînta- armonios si echilibrat, pre?
ocupările de creație ștk 
ințifică si tehnică, actiu-: 

i ne la care . sînt cuprinși 
muncitori, maiștri, teh
nicieni și Ingineri, 

■ Prin expoziții țj 
consfătuiri va fi evidenția
tă activitatea destina'ă 
perfecționării muncii a in, 
traducerii progresului teh- 
nic în producție. în toat» . 
aceste sfere de creație (teh- 
nico-științifică. culturală 
sau artistică) se concret?- : 
zează conștiința oamenilor 
muncii din Valea Jiului, 
ieșind în relief profilul 
etic superior al minerilor, 
al tuturor celor ce trălese 
pe aceste meleaguri. „Lau
dă omului. muncii și cre
ației sale" are aceste 

. generoase sensuri. înscrl- 
indu-se între inițiativele 
valoroase care au • 
tributie dinamică în viata 
economică, socială și cui- ’ 
turală a Văii Jiului.

con

i
I
I
I

II 
l

participa la curățirea a- 
costaineiiteior, vopsitorii, 
la alte lucrări de amena
jare 3 viitorului bulevard 
cu patru piste,
• NOI DETALII, 

cent. I.l’.H. Deva a 
birourilor executive 
consiliilor populare 
nești din Vulcan și Lu-

• SAFTAMlNA ÎNFRU
MUSEȚĂRII. Incepînd de 
astăzi s-au declanșat am
ple lucrări de înfrumuse
țare și amenajare a arterei 
principale din Petroșani, peni detaliile de sistema, 
«are solicită participarea 
la acțiunile patriotice 
numeroase 
muncă din întreprinderi,

a 
, colective de 

instituții și școli. Oamenii 
muncii și elevii din reșe
dința de municipiu vor

Re
trimis 

ale 
orășe-

mente de lucru pentru 
constructori.
• ASFAvtARI. De două 

zile, în zona pieței agro- 
alimentare a orașului Pe
troșani, se efectuează lu
crări de amenajare a stră
zilor de acces spre piață 
și a incintei, prin asfal
tări. Ieri s-au făcut pre
gătirile necesare și a în-

tizare a 
locuințe 
respectiv, 
re, după 
siilor locale de sistema
tizare,

ansamblurilor de 
Zănoaga II și
Dealul Brăii, ca- 
aprobarea comi-

• MUTARE PROVIZO
RIE. Magazinele de trico
taje și articole de menaj, 
de pe strada 6 August din 
Lupeni, au fost miftate 
provizoriu în clădirea fos
tului cinematograf din 
Bărbăteni. Aici vor func
ționa pînă la terminarea 
noului complex comercial 
aflat în construcție tot în 

ceput așternerea asfaltului zona Bărbăteni, în noul 
. j civic al orașului.

(A.M.)
• ÎN RENOVARE. La 

berăria „Căprioara" din 
Petrila servirea consuma-

pe Aleea Trandafirilor. în centru 
continuare se va reface as
faltul din incinta pieții. 
Lucrările sînt realizate de 
echipa de asfaltatori con- 

vor deveni docu- dusă de Nicolae Stoica.

lorilor în sală este sistată 
cîteva zile în vederea efec
tuării unor lucrări de re
novare și igienizâre. (V.B.)
• CURS. La cursul Uni

versității cultural-științifi- 
ce ce se desfășoară în ca
drul Reviziei de vagoane 
C.F.R. Petroșani s-a ținut 
cea de-a 14-a lecție in
titulată „Instalații și echi
pamente de frînare". Con
ținutul lecției, întregul 
curs, contribuie la ridica
rea nivelului profesional 
al lucrătorilor feroviari.

• PENTRU CONCE
DIUL DUMNEAVOAS
TRĂ, La filiala din Pe
troșani a O.J.T. ău fost 
puse în vînzare bilete de 
odihnă și tratament în sta
țiunile de pe litoralul 
Mării Negre, pentru sezo
nul estival.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
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Sfeaquî roșu

exemplară

un

de satisfacții și

moment deosebit 
maistrul minier

ndivid— Colectivitate • Individ Colectivitate

Să muncim și să trăim în chip comunist44
Un miner cu conștiință

Minerii, spunea deunăzi un amic, sînt 
oameni deosebiți. Și nu greșea. Adevărul se 
confirmă șj la I.M. Bărbăteni, unitate fruntașă 
în întrecerea socialistă în Vale. Aici majorita
tea brigăzilor își depășesc ritmic sarcinile de 
plan. Una dintre acestea este cea condusă de 
Nicolae Oprea, miner destoinic și priceput, co
munist de nădejde, omul care de aproape 
sfert de veac scoate necontenit de la rădăcina 
muntelui cărbunele. L-am căutat la mină, e 
drept, l-am găsit cu greu, pentru că după cum 
am fost informați este întotdeauna primul care 
ajunge în abataj și pleacă ultimul ; pleacă a- 
tunci cînd lucrurile pentru schimbul următor 
sint bine orînduite.

— Cum merg tre
burile în brigadă, to- 
varășe Oprea ? Zîm- 
bește... |

— Cum ar putea să g 
meargă ? Bine. Avem oa- Is 
meni minunați în bri
gadă. Cu Alexandru 
Chelaru, Nicolae Corna- 
ciu, Victor Cristinoiu, 
Vaier Cendescu, Cestică 
Onici, loan Sohodol, Ni
colae Barbu și ceilalți 
am obținut succese fru
moase. în anul trecut am 
extras suplimentar 3200 
tone de cărbune. în a- 
cest an avem an plus 
de 500 tone. Nu ne vom 
opri aici, promit. Sîn
tem hotărîți să ne am
plificăm succesele obți
nute îri anii precedenți.

— Ne puteți spune 
ceva despre satisfac
țiile pe care le-a‘,1 
avut ?

— Am să amintesc 
doar cîteva. în 1957, mai 
precis la 30 decembrie, la 
numai un an de minerit 
am fost decorat cu „Me
dalia muncii". In 1958 
am fast primit în rîndu- 
rile membrilor de partid. 
„Ordinul muncii" clasa 
a Ilî-a l-am obținut în 
1965. An de dn brigada 
mea a fost fruntașă în 
producție. Cea mai mare 
satisfacție a mea a fost 
în acest an cînd minei

{noastre i-a fost decernat 
„Ordinul muncii" clasa 
a HI a și Drapelul de în-

i
?

Ciți ani aveți, to
varășe Oprea și ce ne 
puteți spune despre 
familie, despțj; pri
eteni ?

— Am 41 de ani, din 
care aproape 25 am lu
crat ca miner. Prieteni ? 
Am mulți, toți ortacii îmi 
sînt prieteni, munca mea 
si a ortacilor, a priete
nilor a fost de fiecare 
dată recunoscută și a-' 
predată, răsplătită prin 
încrederea de a conduce 
de peste 10 ani destinele 
unei brigăzi. Tot printre 
prieteni l-aș aminti și pe 
Aron Crislea, primul di
rector miner la Lupeni, 
omul de la care am în
vățat meserie și de care 
mă leagă multe amintiri 
frumoase. Am trei băieți 
— Ion, Marin și Cons
tantin ; toți învață bine. 
Sîntem și vrem sâ fim 
» familie de oameni har. 
nici, care muncesc ?i 
trăiesc. în chip comunist,

— O ultimă între
bare : cîți ortaci ați 
format în activitatea 
dumneavoastră de mi
ner ?

— Mulți, numărul lor 
iar mie ordinul fiu-l mai .știu exact. Cert 

este că o bună ''
dintre ei au ajuns 
meni de bază 
noastră, la alte 
Valea Jiului.

Acesta este, 
portretul unui 
comunistului Nicolae O- 
prea, vagonetarul de ieri, 
șeful de brigadă de azi, por
tretul unui om care a 
crescut la aspra, dar no
bila școală a muncii, a 
mineritului, portretul u- 
nui om care tel timpul 
Și-a făcut conștiincios 
datoria, exemplar, un 
miner care a dat dovadă 
în muncă de inițiativă 
și responsabilitate co- - 
munislă, muncitorească.

Cornel BUZSCU

treprindere fruntașă pe 
ramură,
„Tudor Vladimirescu" 
clasa a 111-a.

— în această înde
lungată activitate ce 
funcții politice ați în
deplinit ?

— Am să vi le spun 
pe cele de acum. Repre
zint minerii, în Consiliul 
oamenilor muncii în ca
litate de vicepreședinte, 
Sînt secretar adjunct cu 
probleme organizatorice 
al organizației de partid 
la sectorul II, membru 
în comitetul de sindicat 
pe
litate am 
mobilizez 
salvarea 
cheie ale

parte 
oa

la mina 
mine din

pe scurt, 
miner, al

mina. în această ca- 
căutat să-mi 
artacii la re- 

problemelor- 
producției.
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Lecție aspră,
După unsprezece con

damnări. de la 3 luni la 
7 ani, lui luliu Biliari îi 
e rușine de ziar. De ce 
să știe toată lumea că 
pînă la aproape 50 de 
anj a trăit doar din fur
turi, rare fiind perioadele 
cînd s-a bucurat de li
bertate ? Atunci, ’ deși 
a fost ajutat să se înca
dreze în muncă, nu a 
încercat să se gîndească 
măcar la întemeierea u- 
nui rost stabil, bazat pe 
virtuțile muncii, ale tra
iului cinstit. I.B. va „săr
bători" cinci decenii de 
viață în penitenciar, fi
indcă, în cele cîteva luni 
de libertate „intermedi
ară", s-a simțit „rătăcit", 
„neînțeles" de oamenii 
din jur. Astfel, cînd în 
ziua de 6 martie a.c. a 
încercat să valorifice o 
butelie de aragaz și arti
cole de rufărie unei tine
re femei, deși prețul ce
rut era tentant pentru ori
ce amator de chilipiruri, 
a avut neplăcuta surpri
ză de a se întîlni cu lu
crătorii de miliție. După 
cum s-a aflat ulterior.

din

sa 
fără

lucrurile proveneau 
furt...

A reușit o vreme 
dispară, călătorind, 
bani însă, „lupul singu
ratic" a revenit la locul 
loviturilor sale de pre
ferință. în ultimii ani 
și-a dat seama că s-a

Ce poate fi mai nobil și avînd încăr cătura vctt mai mare _
bucurii în viața unui om,decît conștiință datoriei împlinite, față de societate, prin 
muncă îndelungată, fără preget și plină de roade. Un asțfel de 
în viața lui, l-a trăit de curînd, cu prilejul ieșirii la pensie,
Constantin Arbore de la mina Lupeni. După 27 de ani de muncă în subteran, 
else desparte de ortacii săi, la ieșirea din ultimul șut, cu gîridul împăcat că 
și-a îndeplinit pe deplin Obligațiile față <Je mină și colectivul din care a făcut 
parte.

Foto: Șt. NEMECSEK

NEGLIJENȚA
Un control de rutină, 

efectuat de lucrătorii de 
miliție, a relevat crasa ne
glijență de care dau do
vadă cei îndrituiți cu a- 
părarea avutului obștesc 
în unele întreprinderi mi
niere. Intre altele, utila
jele noi sau în reparații, 
care au solicitat atîtea e- 
forturi valutare, stau a- 
bandonate în zone nesu
pravegheate. De această 
dovadă de rea gospodări
re „beneficiază" indivizi 
care sustrag părți din uti
laje sau pastile de argint 
industrial, spre a fi valo
rificate pe căi ilicite. Ca
zul cel mai recent este al 
fostului electrician Florin 
Popescu de la I.M, Live- 
zeni, care a sustras 1,600 
kg. argint industrial, pen
tru care a fost deferit jus
tiției. Să nu știe unele 
conduceri ale unităților 
miniere și de la preparații 
că înregistrarea și asigura
rea valorilor materiale îm
potriva furturilor, degra
dărilor etc. constituie o

sarcină de serviciu prevă
zută expres 
231/1974 și 
normative ?

în Pecrctul 
în alte acte

DILEMA

Cu puțina

CU.. FUM

mentar care funcționează 
în școala amintită, ei ău 
sustras o cantitate im
presionantă de țigări. Ne 
întrebăm care este rostul 
desfacerii lor într-o școa
lă generală, de vreme ce 
elevii nu au voie să fu
meze. iar educatorii lot 
au datoria de a lua atitu
dine împotriva acestui vi
ciu. care afectează grav, 
sănătatea ? Cît despre cei 
doi hoți, ei vor avea de 
dat seama și pentru cele 
două casetofoane și alte' 
materiale „subtilizate" șj 
pentru distrugerea unui 
microscop. Nici chiar vă
lul nopțij nu poate abun
de, la nesfîrșit, vreo fap-

vreme în ur
mă au fost descoperiți au
torii spargerii comise Ia 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani. Este vorba de 
Doru loan Hulea, de pro
fesie „fără" și Ion Cilean, 
zis Țony, cu același pro
fil moral, care mai au la
activ alte „ isprăvi de acest fă antisocială, 
gen. Interesant este însă 
faptul că din chioșcul aii- Ion FIASTRUL
••••••••••••••••••••••••••••

O întâmplare

dar meritată
— N-am 

tă familie, 
amărăciune

De fapt, 
legat viața 
de individ, 
țuie.ște cu 
munca și
rale ale societății

avut nicioda- 
recunoaște eu 
luliu B. 
cine' și-ar fi 
de un astfel 
care dispre- 
consecvență 

valorile mo- 
noas-

Cuvîntul și fapta opiniei publice
schimbat atitudinea oa
menilor, 
nu mai are

. cumstanțe 
dimpotrivă, 
i-a jucat o 
in noaptea 
Iilor. In gara din Petro
șani a încercat să forțe
ze magazia bufetului de 
alimentație publică. Zgo
motele levierului cu care 
„opera" au atras atenția 
fraților Victor și Vasile 
Popescu, încadrați la 
complexul C.F.R. Â reu
șit să 
dintre 
urmă.
restul

cel care fură 
pune de cir- 

atenuante, 
întîmplarea 

festă tocmai 
zilei păcăle-

lovească 
ei, dar, 

a ajuns 
miliției...

pe unul 
pină la 

tot la a-

tre socialiste ? Meserie 
bună ar ii avut ; ciți zi
dari de la întreprinderi
le ue construcții diu Vale 
nu au familii demne de 
invidiat ? Copiii lor ; sînt 
astăzi specialiști de pres
tigiu, fie că au îmbrăți
șat meseria părinților 
sau altele. luliu B. plă
tește scump polițele în 
alb ale necinstei, ale 
disprețului față de mun
că. Ceea ce este insă im
portant, oamenii cinstiți, 
opinia publică, nu ră- 
mîn spectatori ai fapte
lor sale antisociale și 
ale altor indivizi de tea
pa lui, dimpotrivă, iau

atitudine fermă nu nu
mai înfierîndu-le con
cepția de viață, ci ofe
rind ajutor concret orga
nelor de ordine, Proce- 
dînd astfel, oamenii îi 
elimină în mod conștient 
din mijlocul lor, pe cei 
care tulbură seninul 
nostru climat social, in 
eradicarea evenimentelor 
infracționale opinia pu
blică avînd un rol hotă- 
rîtor, constituindu-se în- 
tr-un eficace instrument 
educațional, intr-un aju
tor prețios pentru orga
nele îndrituite cu apăra
rea legalității socialiste. 
De acest lucru s-a con
vins, cam tîrziu, și luliu 
B., dar amara învățătură 
dobîndită poate servi ca 
exemplu și pentru alții 
care încearcă să ignore 
adevăratul lor 
viață, munca ■ 
rile oferite 
cinstit.

rost in 
și împlini- 
de traiul

Ion VULPE

și ceva mai mult
Locul întîmplării, 

buzul de Uricani, 
că, 10 mai. ora 
ruta Petroșani — 
în stația spitalul 
pal aglomerația specifică 
zilelor de vizită la bol
navi. Se urcă pe ușile din 
spate, din mijloc și chiar 
pe tija din ____________
fată. După ce 
autobuzul se 
pune in miș
care, urmea
ză naveta o- 
bișnuită a banilor spre ta
xatoare și, pe drum invers, 
a biletelor spre călători. 
Dar, iată că la un moment 
dat, două călătoare recla
mă, cu voce tare, biletele 
pînă la stația Bărbăteni 
pentru care trimiseseră din 
mină in mină suma de 
15 lei. Banii nu au ajuns 
Ia taxatoare. Se reconsti
tuie filiera pe care au 
pornit „hîrtia de zece și 
fc> monedă de cinci", 
adolescentă arată spre ti- 
nărul cu cămașe' roșie, 
cesta spre un alt călător, 
acesta spre un altul, (auto
buzul era din categorici 
celor cu burduf) acesta 
spre un altul, pînă... stu
poare, ștafeta n-a mai 
continuat. O verigă a lan
țului solicitudinii civile nu

auto- 
dumini- 
17. Pe 
Uricani, 
munici-

a mai putut fi identificată. 
De ce? Cei din jur nu 
mai știu cui i s-au înmî- 
nat banii. Unii chiar voci
ferează, motivînd că nu au 
obligația nici măcar de a 
urmări traseul banilor tri
miși pentru biletele de 
—------------- - călătorie. CI-,

ne va replică» 
să meargă 
f iecai e per
sonal la laxa, 
toare s: să-si 

ia bilet (asta în condițiile 
unei aglomerații cumplite).

în
u- 
la 
in x 

io-

O

a-

...Trăim și muncim 
mijlocul colectivității 
mane. Sin tem receptivi 
tot ceea ce se petrece 
jurul nostru, acasă, la 
cui de muncă, pe stradă, 
în autobuz se anulează, 
oare, această calitate 
personalității umane ?

Ar fi interesant de aflat 
ce părere au despre a- 
ceastă problemă călătorii : 
din acel autobuz, care au 
„uitat" cui au transmis 
banij pentru cele două bi
lete ? Asta dincolo .de în
sușirea de către careva 
dintre dumnealor a sumei 
de 15 lei.

a

Tiberiu KARPATIAN
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/acruzjLtTzare^i în LU/fțe
Manifestări peste hotare, 

dedicate aniversării 
Partidului Comunist Român

FILME

INTRE 15 MAI - 15 IUNIE 
se desfășoară în toată țara

LUNA CADOURILOR

Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român 
continuă să Tic marcat în diferite țări al: lumii prin 
manifestări și materiale difuzate de mijloacele de 
informare în masă. Sînt evocate semnificațiile pro
funde ale aniversării făuririi Partidului Comunist 
Român, momente de luptă din istoria de șase decenii 
a partidului nostru, succesele obținute de România 
socialistă în toate domeniile de activitate, politica 
externă de pace și colaborare promovată de partidul 
și statul nostru.

Oamenii sovietici se bu
cură sincer de succesele 
obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului 
său comunist, în soluționa
rea sarcinilor construcției 
societății socialiste dezvol- 
>ate și își exprimă încre
derea că solidaritatea in
ternațională și colaborarea 
dintre comuniștii români 
și sovietici se vor rxtinde 
șt adinei în viitor — scrie 
într-un articol consacrat e- 
venimentulul revista teo
retică și politică a C.C. al 
P.C.U.S. „Kcmmunist".

Eforturile poporului 
vomân — arată „Kom- 
munîst“ — sînt îndreptate 
în prezent spre înfăptui
rea hotărîrilor Congresului

al XII-lea al P.C.R. O a- 
tenție deosebită este' a- 
cordată sporirii eficientei 
și creșterii producției, per
fecționării relațiilor de 
producție, educării omului 
de tip nou, ridicării nive
lului de trai, material si 
cultural al oamenilor mun
cii.

Revista subliniază că o 
deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea și adinei ■ 
rea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintru 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovie
tică, dintre ®«- poarele 
român si sovietic • ar> 
întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceăușescu, secre

tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și Leonid Brej. 
nev. secretar general ai 
C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.SS.

Sub titlul „A 60-a ani
versare de la crearea 
P.C.R. — Un prestigiu in
ternational". ziarul maro
can „Al Bayane' a publicat 
un articol în care sublini
ază > „Vocația de pace a 
fost dlntotdeauna o trăsă
tură caracteristică a popo
rului român. Această tra
diție a fost continuată de 
Partidul Comunist Român
— care sărbătorește a 60-a 
aniversare — fiind ridica
tă pe o treaptă superioară 
în anii edificării socialis
mului, Această orientare 
tradițională a cunoscut o 
dezvoltare culminantă de 
cînd la conducerea țării se 
află această eminentă per
sonalitate contemporană
— președintele Nicolae 
Ceăușescu.

Vizita oficială in Brazilia a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste România
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BRASILIA 13 (Agerpres). 
— ba 12 mai, s-au încheiat 
convorbirile oficiale din
tre miniștrii afacerilor ex
terne ai României și Bra
ziliei.

In ultima rundă de 
convorbiri, cei doi miniș
tri au procedat la un 
schimb de vederi cu privire 
la situația internațională 
actuală, care a scos In 
evidență o larqă conver
gență de poziții în principa
lele probleme ale vieț'-i 
contemporane.

S-a manifestat dorința co
mună a celor două state de 
a lărgi conlucrarea în sfe
ra relațiilor internaționale 
pentru o politică de pace, 
destindere, colaborare sl 
respect al independențe: 
naționale a tuturor popoa
relor. penttu soluționarea 
cît mai grabnică, pe cale 
politică, a tuturor litigiilor 
dintre state, pentru adopta

rea de măsuri concrete în 
domeniul dezarmării și. în 
primul rînd, al dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea 
subdezvoltării economice »i 
instaurarea unei noi ordiii 
economice internaționale.

Cei doi miniștri au adop
tat un comunicat de presă 
și au semnat un acord de 
cooperare științifică și teh
nologică.

Ministrul relațiilor exter
ne al Braziliei a oferit un 
dejun în cinstea ministru
lui Ștefan Andrei.

In cursul zilei de 12 ‘mai 
ministrul român al aface
rilor externe a făcut vizite 
președintelui Camerei De- 

putaților, Nelson Marchezan, 
președintelui Tribunalului 
Federal Suprem șț vicepre
ședintelui Senatului fe
deral.

In cadrul convoi biriloi 
care au avut loc cu acest 
prilej a fost evidențiat ro

lul ce revine în întărirea 
bunelor relații româno-bra- 
ziltone instituțiilor publice 
și obștești și. în mod spe
cial, parlamentelor celor 
două țări.

în aceeași zi. ministrul 
îomân a avut întîlniri cu 
Cesar Cais, ministrul mine
lor și energiei, cu Antonio 
Delfini Netto, ministru de 
stat, șeful secretariatului 
pentru planificare al Pre
ședinției Republicii, și cu 
președintele companiei de 
stat „Compania Vale do 
Rio Doce“ (C.V.R.D.).

In cursul acestor întîlniri 
au fost examinate aspecte 
concrete ale amplificării 
schimbul ilor economice ro- 
mâno-braziliene. ale echili
brării balanței comerciale 
între cele două Jări și 
ale lărgirii cooperării eco
nomice în producție.

ATENTAT ÎMPOTRIVA 
PAPEI IOAN PAUL 

AL H-LEA
CETATEA VATICA

NULUI 13 (Agerpres). 
— Papa loan Paul al 
Itt-lea ** f°st rănit 
miercuri după-amiază, 
in urma unui atentat 
comis asupra sa în 
timp ce traversa Piața 
San Pietro. Papa a fost 
atins de două gloanțe, 
dintre care de unul în 
zona abdomenului, fiind 
transportat la spitalul 
Gemelli, unde i s-au 
acordat îngrijiri me
dicale de urgență. Di
rectorul postului de 
radio al Vaticanului a 
anunțat că gloanțele nu 
au atins organe vitale 
ale papei.

Poliția a arestat un 
tînăr considerat a fi 
autor al atentatului.
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COMPETIȚIILE „DACIADEr

Etapele municipale ale cupelor pe ramuri
Cupa învățămîntului

și culturii
Luni, 11 mai a.c.. sala 

de sport a I-M. Petroșani, 
sala de șah și de tenis de 
masă a C.S.Ș. Peti pșani, 
au găzduit etapa munici
pală a actualei ediții a 
Cupei îhvătămîntului și 
culturii.

Au participat sportivi din 
sindicatele de învățământ 
ale orașelor Petrila. Uri
cani, Lupeni, Vulcan și 
Petroșani. In general, în
trecerile au fost echilibra
te șl calitativ superioare 
anilor anteriori. Iată cîte- 
va rezultate tehnice si cîș- 
tigătorii:. volei (m)i selec
ționata învățămînt Pe
troșani — selecționata în- 
vățămînt Petrila 2—0; se
lecționata înv. Urlcani — 

; selecționata înv. Petroșani

, tl—2: selecționata înv. Pe
trila — selecționata înv. 
Uricani 2—1. Pe tocul 1 
s-a clasat selecționata înv. 
Petroșani, urmată de se
lecționata oraș Petrila și 
Uricani.

întrecerile do șah s-au 
desfășurat sistem turneu ș’ 
au tost cîștigate de Elena 
Șeprodi (Școala gen. nr 
6 Petrila) și Aladar Biro 
(Liceul industrial Vulcan

La tenis de masă, cîști- 
gătorii au fost Georgeta 
Savin (Liceul economic 
Petroșani) și Vasile Tănă 
soiu (Grupul școlar mi
nier Lupeni).

Primii clasați vor par
ticipa la etapa județeană

A SLABII,

Finala Cupei 
„8 Mai" la fotbal

Luni, pe terenul Jiul II 
din Petrila în prezența a 
numeroși spectatori. în ma
joritate colegi de muncă 
s-a disputat întîlnir.ea fi
nală a Cupei „8 Mai“ în
tre echipa I.U.M.P. și a 
Preparației Corcești. Echi
pa I.U.M. Petroșani păs- 
trind tradiția anilor pre
cedent în activitatea fot
balistică de masă, și-a de
pășit net adversarul atlt 
ca aspect general al joci 
lui cît și în rezultatul teh
nic final de 4—1.

La buna desfășurare a 
acestui joc a contribuit si 
arbitrajul bun prestat de 
a ’•hi trul Cornel Cărare din 
Lupeni.

S. BĂLOI

de producție
Crosul poștașilor

Marți, pe pista stadionu
lui Jiul Felroșani s-a des
fășurat etapa municipală a 
concursului sportiv profe
sional „Marșul poștașilor ‘ 
femei șî bărbați. Au parti
cipai peste 60 de lucrători 
din toate oficiile poștale 
din Valea Jiului.

După disputarea probe
lor de marș 600 m femei 
și 1200 m bărbați, pe pri
mele 3 locuri s-au clasai: 
fete, locurile 1—2 Maria 
Pușcașu și Maria Burlec, 
:ar pe locul 3 s-a clasai 
Vilma Guță, toate de ia 
Oficiul P.T.T.R. Vulcan; 
bărbați, 1) Dumitru Râ- 
loescu, (Oficiul Uricani), 

2) Alexandru Cojocaru, (O- 
ficiu] Petrila II) și 3 Iîara- 
lambie Mînzatu, (Oficiul 
P.T.T.R. Petrila I),

Primilor trei clasați le-au 
fost înmînate diplome.

S. AUREL

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii ni. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții).

PENTRU COPII

Cu acest prilej, magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stat desfac 
o mare gamă de confecții de sezon pentru 
fetițe și băieți, precum și încălțăminte cu 
fețe textile.

Cumpărați copiilor dumneavoastră un 
cadou util și frumos I

iNTREPRLVDEREA
MINIERA ANINOASA 
organizează concurs pentru ocuparea 

posturilor de :

— maiștri minieri, ingineri sau subingi- 
neri conducători formații de lucru

— maiștri electromecanici suprafață la 
sector transport.

Concursul se va ține în data de 21 mai 
1981, ora 11, la sediul întreprinderii.

Informații suplimentare la biroul perso- 
nal-retribuire.

I. C. R. A. DEVA —
Sucursala Petroșani

încadrează urgent :

— 1 mașinist electrostivuitor pentru De
pozitul I.C.R.A. din strada Oltului 
nr. 1, Petroșani.

Retribuirea se face conform Legii nr. 
57/1974 republicată.

Informații la sediul întreprinderii : stra
da Republicii nr. 90, Petroșani, telefon 
43451.

Mica publicitate
ANUNȚURI'DE FAMILIE

FAMILIA Ion Barbu și copiii anunță cu adîncă 
durere încetarea din viata a

CORNELIEI .BARBU . / ■
în vîrstă de 71 de ani.

înhumarea are loc joi, ora 15, de la capela fu
nerară Petroșani.

CONSTANTIN I Barbu anunță cu durere încetarea 
din viață a scumpei sale soții CORNELIA în vîrstă 
de^Ț^de^nh^îi^ajpășțra^o^ve^nicăamințirto^^^^

CONSTANTIN Simescu și familia aduc un ultim 
omagiu celei care a fost cumnată și mătușă 

CORNELIA BARBU.

FAMILIA dr. Buzdugan anunță fulgerătoarea 
moarte a scumpei lor

CORNELIA BARBU
soră șj mătușă. (432)

TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii or. 67.


