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LA I.M. DiLJA

AUTOGOSPODARIREA 
componentă a strădaniilor 

de sporire 
a producției de cărbune

în martie și apri
lie I.M. Dîlja nu 
și-a onorat sarcinile
de plan, iar minusul fa
ță de planul anual, la zi, 
este de 12 000 tone de 
cărbune. Analizînd cau
zele nerealizării sarcini
lor de plan, consiliul oa
menilor muncii din în
treprindere a stabilit 
programe de măsuri me
nite să redreseze activita
tea economică:. Unele din 
ceste măsuri sînt deja în 
curs de înfăptuire. In ca
drul sectorului I s-a re
organizat fluxul de trans
port la orizontul 350 și 
au fost puse în funcțiu
ne două abataje came
ră cu o capacitate zilni
că de 120 tone de căr
bune. Noul flux pe benzi 
transportoare, cu un 
loz de mare capacitate, 
permite o mai bună e- 
vacuarc a cărbunelui 
spre ziuă, aprovizionarea 
cu materiale și desfășu
rarea producției fără în
treruperi. „Incepînd cu 
25 mai — ne-a informat 
ing. loan Vasilescu, di
rectorul I.M. Dîlja — se 
va mai pune în funcțiu

si- lor.

ne un nou abataj 
^meră în blocul V, 

ca— 
stra-

„LAUDĂ OMULUI MUNCII 
ȘI CREAȚIEI SALE“

întreaga viață culturală a Văii Jiului este sti. 
mulată în această perioadă de a doua ediție a Lu. 
nii manifestărilor politico-ideologice, cultural-edu
cative și sportive, organizată șub genericul 
„Laudă omului muncii și creației sale", de Consi
liul municipal de educație politică -și cultură soci, 
alistă. Varietatea tematică a tuturor acțiunilor, a? 
flote în contact nemijlocit cu cele mai actuale as
pecte ale vieții social-economice, contribuie, prin 
schimburi de experiență, dezbateri și consfătuiri, 
la valorificarea potențialului creator al oame. 
nilor muncii, la promovarea ^inițiativelor munci-

(Qontinnate In oc.g. a 2-a i

tul 3, cu o capacitate zil
nică de 100 tone de căr
bune. Fină în trimestrul 
III vor mai fi puse în 
funcțiune alte trei • aba
taje, în sectorul IV, cu 
o capacitate zilnică de 
circa 250 tone pe zi. Prin 
aceste măsuri, începînd 
cu luna mai, planul pro
ducției de cărbune va fi 
nu numai îndeplinit, ci 
și depășit, astfel încît să 
se recupereze, treptat, 
întreaga rămînere în ur- 
mă“.

în trimestrul I, prin 
aplicarea unui- pro
gram bine gîndit de 
gospodărire a resurselor 
proprii, de economisire a 
materialelor, de recon- 
diționare a pieselor de 
schimb si subansamble- 

costurile de produc
ție la 1000 lei produc
ție marfă au fost cu circa 
4,9 lei mai mic) deciț 
cele planificate. Acest 
fapt s-a materializat în 
5 120 000 lei economii la 
costurile de producție. 
„Pentru membrii c.o.m. 
s-au stabilit responsabi
lități precise pentru ur-

S. VIOREL 

(Continuare în pag. a 2-a)

PREOCUPĂRI 
SPORITE PENTRU

ASIGURAREA VII
TOARELOR FRON
TURI DE CĂRBUNE

în luna aprilie planul 
lucrărilor de deschide
re (săpare) ale viitoare
lor capacități de pro
ducție la minele Văii 
Jiului a fost realizat în 
proporție de 102,6 la 
sută. Astfel, tota
lul lucrărilor mini
ere de deschidere e- 
xecutate peste plan de 
la începutul anului se 
cifrează la 8t ml.

Cele mai bune reali, 
zărj în executarea lu
crărilor de deschidere 
le-au înregistrai pe pri
mele 4 luni ale anului 
mi'nele Livezeni, Ani- 
noasa și Bărbăteni care 
și-au îndeplinit sarcini
le la acest indicator în 
proporție de 141, 140, 
respectiv, 129 Ia sută. 
Au înregistrat depășiri 
și minele Paroșeni, Lu- 
peni și Vulcan,

Timpul, favorabil trece, rămînerile în urmă 
se adună

Să acționăm mai ferm pentru 
recuperarea înlîrzierilor 

pe șantierele apartamentelor!
în actualul cincinal vo

lumul investițiilor pentru 
construcții de locuințe în 
orașele Văii Jiului n cres
cut considerabil, Sint pre
văzute în plan să se: cons
truiască în total 9326 de 
apartamente și numeroase 
alte obiective ca, „bunăoară 
școli, cămine-creșă și 
grădinițe, dispensare, cine
matografe, magazine uni
versale. Realizarea acestui 
volum impresionant de 
investiții a demarat de 
aproape cinci luni.

In Petroșani și Petrila, 
.constructorii din cadrul 
Grupului de șantiere Va
lea. Jiuluj al T.C.H. au a_ 
vut un început bun. în 
primul trimestru, al anu
lui ei au predat benefici
arului toafe apartamentele

Datorită rezultatelor obținute Ia asigurarea viitoarelor locuri de muncă 
și .noi capacități productive, brigada condusă de minerul Alexandru Laszlo de 
la sectorul IV al minei Paroșeni se situează printre cele mai harnice formații 
de lucru din cadrul întreprinderii. Media lunară a depășirilor înregistrate de 
brigadă este de peste 80—100 mc. în imagine brigadierul cu o parte din ortaci 
după ieșirea din șut. Foto : Șt. NEMESECK

Indicatori superiori 
celor planificați

prevăzute în. plan și un 
plus de 14 apartamente, 
în blocul 7 din Vulcan. 
Și în lunile aprilie — mai 
ritmul de lucru pe șan
tierele T.C.H. a fost sus
ținut. în Petroșani vor fi 
predate in curînd încă 
două blocurj de locuințe, 
însumînd 68 apartamente. 
Lucrările de execuție au 
avansat considerabil, la 
noua tipografie și la ma
gazinul universal. „Ca ur
mare a depășirii planului 
la capitolul construcții și 
montaje — ne-a informat 
Emili an Tomulescu, ing i
nerul șef al Grupului de 
șantiere Petroșani — a- 
vem o situație bună în

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

Colectivul de oameni 
ai , muncii de Ia 
LR.I.U.M.P., angajați 
plenar în realizarea 
sarcinilor de plan, ra
portează pe primele pa
tru luni ale anului 'rea
lizarea producției nete 
în proporție de 106 la 
sută, ,, producției mar
fă în proporție de 101,5 
la sută, iar a produc
ției globale în propor
ție de 106,5 la sută. De 
remarcat este faptul că 
în această perioadă au 
fosț obținute însemnate 
economii. De pildă, cos

Montări de utilaje
La întreprinderea de 

produse electrotehnice. Pe
troșani se lucrează intens 
la montarea utilajelor. De 
la începutul anului s-au 
montat utilaje în valoare 
de peste 29 milioane lei. 

turile de producție la 
1000 lei producție mar
fă au fost diminuate cu 
18,7 lei; ș-au economi
sit 189 000 kWh ener
gie' electrică, obținîn- 
du-se peste prevederile 
planificate un beneficiu 
de 2,3 milioane lei. Mo
bilizarea întregului co
lectiv și realizările lji 
zi creează garanția si
gură că și în această 
lună oamenii muncii de 
aici își vor îndeplini 
exemplar sarcinile pla
nificate.

Se evidențiază echipele 
conduse de Constantin Ni- 
culescu, loan Cătălinoiu. 
Victor Hauptmpn, Nicola.e 
Gugiu, loan Ionuț și alți- 
(D.A.)

Adunări ale activelor de partid din întreprinderile miniere
De la analiză responsabilă, la acțiune exigentă 

și consecventă pentru securitatea muncii minerilor
Valorificam toate rezervele pentru 

întărirea disciplinei de producție
Dezbaterile în cadrul a- 

dunării activului de partid 
de la mina Lupenj au evi
dențiat un l'apt incontes
tabil : concomitent cu
preocupările stăruitoare 
pentru realizarea sarcini
lor de plan și perfecționa
rea tehnologiilor de lu
cru, organizațiile de partid, 
de sindicat, organul colec
tiv de conducere au acțio
nat în permanență pentru 
asigurarea desfășurării nor
male, în condiții de secu
ritate deplină a întregului 
proces productiv. S-au 
subliniat progresele înre» 
giștrate în dotarea minei 
cu utilaje tehnologice de 
mare randament și un grad 
spori- de siguranță; de 
■asemenea, mina : dispune 

la ora- actuală de stații de 
ventilatoare de mare ca
pacitate, de 2 stații tele- 
grjzumetrice, de o stație 
de degazare și alte utilaje 
de acest gen chemate să

I. M. LUPENI

asigure desfășurarea în 
condiții de siguranță de
plină a procesului extrac
tiv. Participants Ia dezba
teri S-au 'referit totodată 
pe larg la multiplele ac
țiuni de control, politico- 
educative pentru „ men
ține în permanență res
ponsabilitatea colectivului 
față de respectarea disci
plinei muncii, disciplinei 

tehnologice, a cerințelor 
de protecție și securitate a 

muncii
în spiritul Hotărîrii Co

mitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R., al exi
gențelor formulate în re
centa pienară a Comitetu
lui ‘ județean cu activul de 
partid din minerit care a 
dezbătut rezultatele cerce
tărilor privind accidentul 
colectiv de la I.M. Live
zeni. adunarea a făcut am
ple referiri critice la -ne
ajunsurile existente în ac
tivitatea de protecție a 
muncii. la manifestările de 
indisciplină și dezordine,

Ioan DUBEK

(Continuare în pag, a 2 a)

In spiritul ' Hotărîrii 
Comitetului Politic Exe
cutiv' al C.C. șl P-C-R-, al 
plenarei Comitetului ju
dețean de partid, privind 
rezultatele cercetării cau
zelor care au generat ac
cidentul colectiv de , la 
mina Livezeni din 29 no
iembrie 1980, activul de 
partid de la I M. Lonea 
a analizat cu înaltă res
ponsabilitate comunistă 
propriile neajunsuri, a 
doptind un cuprinzător 
program de măsuri care 
să asigure realizarea sarci
nilor în condițiile deplinei 
securități a muncii. Ra
portul prezentat, discuți, 
ile participanților la dez
bateri au scos în eviden
ță modul în care au acți

onat organele și organiza
țiile de partid, sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S., condu
cerea colectivă a minei 
pentru întărire,, ordinii și 
disciplinei,' respectarea

I. M. LONEA

N.D.P.M. și mobilizarea 
oamenilor muncii în ve
derea realizării sarcinilor 
de plan.

„La baza creșterii pro
ducției fizice, de la o me
die zilnică de 3 391 tone 
cărbune a luni, ianua
rie la 4050 tone cărbune 
în ultimele 5 zile din a. 
ceasta lună. stau hărni
cia minerilor no.tri, pu

terea demobilizare a or 
ganizației de partid, sub 
linia directorul unității, 
ing. Gheorghe Feier. Dar, 
trebuie să recunoaștem că 
în activitatea noastră au 
maj f°st și neajunsuri. U- 
neie cadre cu funcții de 
răspundere privesc cu ușu
rință sarcina de a sprijini 
mai co-ncret cele 12 bri
găzi care nu-și realizea
ză sarcinile de producție, 
de a organiza un control 
maj exigent la locurile de 
muncă pentru a asigura 
cunoașterea și respectarea 
de către fiecare muncitor 
a normelor departament

T. ARVINTE 

(Continuare in pag. a 2-a
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La Vulcan se lucrează intens la blocul 17 D,
care va fi predat în trimestrul III al acestui an.

„Laudă omului muncii si creației sale *
(Urmare din pag. I)

toreșii. Sini semni
ficative, în această ordi
ne de idei, consfătuirea 
despre folosirea raționa
lă a materiilor prime, 
combustibilului și ener
giei, la care au partid, 
pat, ieri, mineri, maiștri 
și ingineri de la I.M. A- 
ninoasa, expoziția tema
tică „Mecanizarea mine
ritului în Valea Jiului", 
ce se deschide mîine la 
Petroșani, sau dezbaterea 
de la întreprinderea de 
confecții din Vulcan des
pre dezvoltarea industri. 
ei ușoare și implicarea

(Urmare din pag. 1)

mărirea felului în care 
se înfăptuiesc' hotăririle 
proprii — aflăm de la 
Victor Negra, vicepre
ședinte al e.o.m. Bună
oară, ing. Iosif Gfenczi 
răspunde direct de în
făptuirea programului 
de economisire a mate
rialelor, de recmndiționa- 
rea și recuperarea sub- 
ansamblelor și pieselor 
de schimb".

In cadrul atelierului 
electro-mecanic, mais
trul loan Doană a ini
țiat o acțiune susținută 
în ceea ce privește re- 
condiționarea și refolo- 
sirea pieselor uzate, tri
mise din mină la supră- 

i față pentru casare. Fie-
i care piesă .este sortată cil 

femeii în viața economi
că.

Prin spectacole și pro
grame cultural-educative, 
desfășurate îndeosebi în 
sălile de apel ale în
treprinderilor miniere, 
continuă pregătirea for. 
mațiilor artistice de ama
tori care vor participa 
la etapa republicană a 
Festivalului național 
„Cmtarea României", a- 
cordîndu-se o atenție 
permane ntă manifestări
lor intrate în tradiția 
Văii Jiului, cum este 
„Nedeia vulcăneană" ce 
se va desfășura în săp
tămâna viitoare.

grijă de adevărați gos
podari. Au fost re
cuperate și recondițio
nate, printre altele. în
trerupătoare, roți si rul
menți de vagonete, axe 
din oțel. Uleiul ars, me
talele rare, chiar si de.

șeurile de fier smt sor
tate, iar unele refolosi
te. după caz, fie ea ma
teriale pentru confecți
onarea unor piese noi, 
fie ca subansariible re
condiționate. In primele 
patru luni ale anului, du
pă cum am aflat de la 
economistul Carol Reif, 
au fost recuperate 318 
tone de fier și 1 787 kg

(Urmare din pag. T)

ceea ce privește construc
ția de locuințe prevăzute 
pentru 1981“,

Luate in 3nsamblu, însă, 
în întreg municipiul in
vestițiile pentru construc
ții de apartamente in lo
calitățile municipiului nu 
sint realizate la nivelul 
planificat. La Lupeni șl 
Vulcan unde sini prevă
zute in pian pentru 1981 
circ» doua treimi din a- 
partamentele municipiului 
s-au acumuiat marj rămî- 
neri in urma, in aceste 
două orașe, pe. lingă un 
mic volum de lucrări in- 
bredințste șantierelor 3 și 
4 a e sarcina cons
trucției de apartamente re
vine în principal unor 
trusturi din alte județe, 
în orașul Vulcan, unde 
Trustul de construcții in
dustriale Cluj a preluat 
sarcina de a construi m 
1981 în total 338 de a- 
partamente, a fost atacat 
doar jumătate din frontul 
de lucru. „Gin cele 12 
blocuri de locuințe — ne-a 
informat tovarășul loan 
Rujoi, vicepreședintele 
consiliului popular orășe
nesc Vulcan — au fost în
cepute pînă în luna mai 
săpăturile la 5 blocuri, 
deși amplasamentele au 
fost eliberate în întreg î- 
me“.

întârzierile cele mai mari 
se constată însă : pe șanti
erul djn orașul Lupeni. 
Aici n-au fost predate încă 
în întregime apartamentele 
Prevăzute în plan pentru 
anul trecut. Situația Ia zi 
a întârzierilor o aflăm de 

metale neferoase și alia
je.

In subteran au fost 
montate trei prese pen
tru reconditi on area ar
maturilor. Cele, mai bune 
rezultate în activitatea 
de recondiționare a ar
măturilor se înregistrea
ză la sectorul IV, unde 
in 'Ilina trecută s-au re
alizat economii în va
loare de 53 000 lei. In 
blocul V toate lucrările; 
de susținere la pregă
tiri au fost făcute cu 
armături recuperate din 
lucrări vechi.

La I.M. Mija există 
o bună experiență -în 
aplicarea autogospodări- 
rii muncitorești. Expe
riență care, sîntem con
vinși, poate fi preluată 
și la nivelul altor în
treprinderi.

Ia reprezentantul antrepre
norului general, ing. Gheor. 
ghe Băcanu. în Lupcnj din 
totalul de 1504 apartamen
te din sarcina ce revine 
unor trusturi ale M.C.I., 
au fost contractate pentru 
1981 doar 1134 apartamen
te. Blocurile 26, 34 si 36, 
însumînd 370 apartamen
te n-au fost contractate 
încă, acum cînd ne aflării 
la jumătatea anului. în

Să acționăm 
mai ferm

plus, lucrări însumînd uri 
volum de 868 apartamen
te nu au fost, finanțate. 
Filiera de execuție a lucră
rilor este greoaie. Săpă
turile pentru fundații se 
fac mecanizat, de către 
coloana din Vulcan a în
treprinderii de utilaje 
grele și transport ;— Cra
iova. Betoanele sînt asi
gurate în principal de șan
tierul Lupeni al T.C.l. 
Craiova, fiind preparate la 
stația din Bărbăteni, Șan
tierele și loturile T.C.l. 
execută fundațiile noilor 
blocuri și finisajele. Dar 
structura de rezistență, la 
mai multe blocuri, împre
ună cu compartimentările, 
sînt lucrate de construc
tori de la T.C.H. și I.C.M. 
Bîrcea. De.a lungul aces

Instantaneu din cadrul uni tății nr. 5 confecții pentru 
bărbați Petroșani, magazin mult apreciat de cumpă
rători pentru varietatea și diversitatea produselor cît 
și pentru modul civilizat de servire.

tei filiere complicate se 
produc frecvente întreru
peri-, de lucrări, care se 
soldează cu întîrzieri în 
lanț. întreruperile _ mai 
frecvente sînt din cauza 
lipsei de betoane si aler
tei de muncă de calificare 
necesară Am aflat cu sur
prindere de la ing. Gheor- 
ghe Băcanu că agregatele 
pentru prepararea betoa- 
nelor la stația din Bărbă
teni sînt aduse do la ba
lastiera Călina, dc lîngâ 
Slatina ! Desigur că în ast
fel de condiții rosturile be- 
toanelor sînt exagerate. 
Să nu existe oare ° altă 
soluție, mai avantajoasă 7

Pentru dezvoltarea bazei 
proprii de producție a 
M.C.I., venite în sprijin în 
Valea Jiului, s-a adoptat 
hotărîrea judicioasă de a 
se construi încă o instalație 
de preparare a betoanelor. 
la Vulcan. Aceasta se 
construiește de maj bine 
de un an. Este ușor de în
trevăzut ce ar întomna 
punerea ei în funcțiune 
— 400 mc . de, betoane în 
plus • preparate în 24 de 
ore! Dar noua instalație 
are montate, pînă în pre
zent doar două stații și nu 
e pusă în funcțiune.

Evident că ne șantierele 
M.C.I. se impune o mai 
strînsă colaborare pentru 
finalizarea lucrărilor de 
investiții la apartamente. 
Fiindcă timpul- favorabil 
trece, ;ar rămînerile în ur
mă se adună.

Rubrică realizată de 
V. STRAUȚ

PENTRU MINERI. I 
Constructorii I.C.M.M. | 
au reluat lucrările la i 
noua sală de mese in | 
care minerii de la I.M. 
Vulcan vor servj masa 
gratuită înainte dc in
trarea in subteran. Obi
ectivul urmează să fie 
dat în folosință pînă la 
finele primului semes
tru al anului. .

CONCURS. La Lupeni, 1 
s-a desfășurat faza pe ! 
oras a concursului gru- I 
pelor sanitare de Cruce I 
Roșie. Cu această ocazie I 
s_a demonstrat buna | 
lor pregătire în acorda- ■ 
rea primului ajutor. 
Grupa sanitară care a j 
reprezentat I.M. Lu
peni s-a situat pe locul I 
I. Pe locul II s-a sit-pat I 
reprezentativa prepara. I 
țiej Lupeni, iar pe Io- | 
cui III a I-M. Barbă- | 
teni. I

SPECTACOL. Forma- I 
ția orchestrata de mu- I 
zică populară „Danu. 
bius“ din Drobeta-Tur- I 
nu Severin prezintă as- I 
tăzi, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, de 
13 ora 1-7 și de la ora 
20, spectacolul folcloric, 
intitulat „Mehedinți — 
plai înflorit", I

INVITAȚIE LA „PAL- I 
T1NIȘ“. Unitatea de a- ’ 
limentație publică „Păi- I 
tiniș“. din Uricani, care > 
timp de aproape o lună I 
de zile a fost supusă I 
unor ample lucrări de ! 
renovare și igienizare, ’ 
a fost redeschisă. Res
ponsabilul loan Mojoat- 
că ne asigură că aici 
calitatea preparatelor 
culinare și a servirii 
este ireproșabilă.

PENTRU FAZA RE- 
avA. Formația 

de muzică ușoară de la . 
clubul sindicatelor din I 
Lonea ă fost promovată, 
la etapa interjudețeană I 
a Festivalului național I 
„Cîntarea Românie?1, I 
care a avut loc dumi- | 
nică pe scena Casei de ■ 
cultură din Petroșani, I 
pentru faza republicană. .

Pentru securitatea muncii minerilor întărirea disciplinei de producție
CU rmare din pag. I)

L» insuficienta fermitate 
din partea unor cadre, a 

,! opiniei colective fața de 
combaterea acesjora. Se 

’ maj întîlnesc situații, cînd 
conducătorii producției la 
diferite nivele care, deși 
constată abateri de la teh
nologiile de lucru și 
N.D.P.M., nu intervin ope
rativ pentru înlăturarea a- 
cestora, manifestă o tole
ranță inadmisibilă, deși 
aceste nereguli pot fi ge- 
neratoare de accidente si -*f. 
pun în pericol atît secu
ritatea oamenilor cît si a 
zăeămîntului. Așa se expli
că frecventele căderi de 
roci, încălcarea prevede
rilor monografiilor de ar
mare. schițelor de pușca- 
re, a regulilor de trans
port. De Ja începutul a- 
nului s-au înregistrat 3251 
absențe uemotivate cu con
secințe directe asupra re
alizării sarcinilor de plan 
și stării de securitate a 
locului, de muncă. Au fost 
criticate numeroase . per
soane vinovate pentru di
ferite abateri . de Ja 
N.D.P.M. și disciplina teh
nologică, . îndeosebi mem
bri de partid care nu cons
tituie exemple de conduită, 
de responsabilitate față de 
muncă și condițiile de se
curitate în subteran, pre
cum și maiștrii Victor 
Muntonoiu. Victor Cojoca- 

: ru, > rauCiSC Noma, Leun 
Simeri.a, Aure] Glîinea și 
alții care nu-și aduc con
tribuția cuvenită la întă
rirea disciplinei și ordinii 
în procesul de producție. 
S-a arătat că în acest an 
s-au aplicat, deja,167 sanc
țiuni disciplinare din care 
25 pentru . nerespectarea 
N.D.P.M., fapt ce denotă 
că nu s-a staru.it suficient 
pe calea muncii politico- 
educative pentru preveni
re;, abaterilor. S-au .făcut 
referiri critice și la for
malismul ce caracterizează 
organizarea unor acțiuni 
întreprinse pe linie de sin
dicat, U.T.C. și femei pea- 
tru întărire^ disciplinei, 
folosirea utilajelor, n tim
pului de lucru etc., precum 
și la inactivitatea inspec
torilor obștești de protecție a 
muncii. în perioada scur
să de la începutul anului 
7 din cele 52 brigăzi: nil 
și-au realizat sarcinile de 
plan fapt ce denotă că 
nici unele cadre tehnico- 
inginerești — cum sînt in
ginerii Ion Cărăbaș, Mihai 
Oprișa, Gheorghe Kotor- 
mani. Petru Ambruș, Ște
fan Iuga, Ilie Ștepănescu 
Și sing. Ioan' Ghiura nu 
fac totul pentru sprijini
rea brigăzilor care le-au 
fost date în răspundere. 
S-au evidențiat o seamă 
de neajunsuri privind ca
litatea unor lucrări mini

ere, respectarea progra
melor de revizii și repa
rații, neajunsuri care au 
determinat frecvente ava
rii, întreruperi și, deci, 
pierderi de producție.

Referindu-se la cauzele 
acestor neajunsuri, parti- 
eipanții la dezbateri au fă- 

Adunări ale activelor de partid din 
întreprinderile miniere

cut propuneri pentru îm
bunătățirea activității de 
protecție a muncii, a ins
truirii personalului și 
controlului la locuri de 
muncă, pentru întărirea 
muncii politico-educative.

Adunarea a subliniat 
înalta răspundere ce re
vine comuniștilor, tuturor 
cadrelor tehnico-inginerești, 
întregului personal pentru 
a asigura desfășurarea, pro
cesului de extracție în 
condiții de securitate de
plină, stabilind în acest 
sens măsurj cu responsa
bilități concrete pentru 
comitetul de partid, sindi
cat și organul colectiv de 
conducere, cerînd tuturor 
factorilor să acționeze cu 
exigență sporită și respon
sabilitate maximă pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de olan in con
diții de deplină securi
tate, ordine și disciplină.

: Urmare din pag. Ij

ie de protecție a muncii. 
Ga urmare, schimburile 
conduse de’ maiștrii Nico- 
lae Miclea și Gheorghe 
Dombj au cite 10 acci
dente, iar al maistrului 
Gheorghe Dănilă — 8 ac

cidente. Sectoarele III și 
V, care înregistrează ceie 
mai mari restanțe la pro
ducția de cărbune, au și 
cele mai multe acciaeh„ 
te. E adevărat, a scăzut 
numărul de accidente pe 
cele patru luni din acest 
an, față de aceeași peri
oadă a anului trecut, cu 
23, dar trebuie acționat 
pentru înlăturarea tutu
ror accidentelor, aceasta 
însemninj o importantă 
rezervă pentru creșterea 
plasării efectivelor - în a- 
bataje. Ce exemplu pot 
constitui maiștrii loaneș 
și Berinde, care lipsesc 
nemotivat, sau inginerul Lu
dovic Panczer care vine 
în stare de ebrietate la 
serviciu ? Nici condt ce
rea, dar nici comitetul 
sindicatului nu au făcut 
un caz deosebit din a- 
ceasța, nepunîndu-j în 
discuția colectivului de 

muncă. Măsurile adopta
te sînt de natură să în
lăture neajunsurile care 
s-au mai manifestat1*.

Pe aceleași cote de înal
tă exigență față de soar
ta producției s-au situat și 
opiniile brigadierilor Io
sif Clamba, Petru Corobea 
și Dumitru Costinaș, care 
subliniau necesitatea creș
terii responsabilității șe
filor de brigadă, crearea 
condițiilor pentru ca fie
care* schimb .să-și -poată 
realiza sarcinile în secu
ritate deplină. Autocon
trolul muncitoresc de la 
locui de muncă creează 
responsabilități mărite
față de respectarea 
N.D.P.M. pentru fiecare
șef de schimb și pentru 
fiecare membru al brigă
zii în parte. Acești oa
meni nu pot fi în afara 
conducerii. Șeful de schimb 
este răspunzător de tot
ce se întîmplă în abataj.
„De aceea, gîndcsc eu, 
că ar fi bihe ca aceștia
să fie instruiți mai te
meinic în domeniul pro
tecției muncii**. (Petru Co
robea). „Se fac eforturi 
mari de către partidul și 
statul nostru pe linia cre
ării condițiilor desfășu
rării procesului d® pro
ducție în condiții de de
plină securitate. Numai 
în aceșț an; cheltuim ă 

milioane lei pentru pro
tecția muncii. Cu toate 
acestea, rezultatele :nti 
sînt Pe măsura efortului 
de dotare cu aparate de 
măsură și control, de a- 
vertizare a. concentrațiilor 
de metan, relata ing. loan 
Cherecheș, șeful compar
timentului de protecție a 
muncii. Pentru faptul că 
mai sînt căi de transport 
și aeraj necorespunzător 
întreținute mă fac și eu 
vinovat. Am efectuat con
troale da locurile de mun
că, dar unele dintre’ a- 
cestea au fost făcute cu 
îngăduință. Or, aseme
nea stări j de lucruri am 
înțeles oă nu au ce căuta 
în activitatea, mai ales, 
a oamenilor din compar
timentul nostru".

In cuvîntul tovarășilor 
Solomon Șorecău, Tivadar 
Dolk3 • (maiștri), sing. 
Gheorghe Bunea și al șe
filor de -sectoare Ștefan 
Robu. sectorul I, și _ Gri- 
gore Grăjdan. sectorul IIL 
s.au subliniat pașii fă- 
cuți pe linia redresării 
producției, dar și unele 
neajunsuri care mai per
sistă în neasigurarea bu
nei aprovizionări a for
mațiilor de lucru cu ma
teriale, piese de schimb, 
în neîncadrarea în con. 
sumurile specifice care să 
ducă la creșterea \efici- 
LStȘi economice. .

staru.it
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ReclamagiuUn om a! zilelor noastre

Echipa de lăcătuși condusă de Aurel Lăban definitivează lucrările de 
pediate unor întreprinderi miniere din țară.

montaj a două combine CA-1, ce urmează a fi ex- 
Foto: Șt. NEMECSEK
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Implicare 
și răspundere
.L.U.M. Petroșani este o 

i a 
ro- 

ulți- 
sea- 

de

adevăra tă citadelă 
muncii și. creației 
manești. Aici, in ' 
mul timp, mai'cu 
mă de la vizitele 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, din. 
anii 1977 și 1979, în 
Valea Jiului, in uzină, 
S-3 produs un adevărat 
salt calitativ în ceea ce 
privește construcția de 
utilaj minier. în pre
zent, indicele de în
noire a producției este 
de 98 la sută. Secția de 
automatizări < este . una 
dintre cele mai moder
ne secții ale întreprin
derii. Aici nu cu mult 
timp în urmă s-a „năs
cut" prima combină de 
abataj. In momentul de 
față 60 de oameni, ma
joritatea tineri, execută 
la nivelul exigențelor 
tehnicii mondiale două 
tipuri de combine : tip 
CA-1 și C.A-2. Forma
țiile conduse de Aurel 
Lăban și Ion Fănie, oa. 
meni cu vechi state în 
producție, au devenit 
repede cunoscute în u- 
zină și Vale. Colectivul 
de aici, în frunte cu co
muniștii, a livrat în a- 
cest an unităților mini
ere din Vale și din ba
zinul carbonifer al Ol. 
teniei 3 combine tip 
CA-2 și 5 combine CA-1. 
Pînă la finele lunii mai 
vor maț fi terminate în
că 3 combine CA-1.

în aceste realizări no- 
. tabile sînt implicate 
priceperea și dăruirea, 
hărnicia Și responsabili, 
tatea celor 60 de oa
meni intre care amin
tim lăcătușii Victor 
Socaciu, Ludovic Forî- 
co, Vasile Rus, Viorica 
Toma, . Vasile Lotiș, 
maiștrii Gheorghe Cioar- 
că și Gheorghe Svin- 
că, inginerii loan
Dobre, Gheorghe „\Lr- 
cu și Viorel Livă- 
daru. Prin tot ceea ce 
fac, toate formațiile de 
liieru de aici formează' 
un 'adevărat . colectiv, 
model de muncă și 
viață Pe acest harnic 
colectiv, secretarul co
mitetului de partid pe 
uzină, Ioan Predoi. îl 
caracteriza în cîteva 
cuvinte : „Sînt meseri
ași de elită, oameni cu 
pasiune și dragoste de 
meserie".

l

! 
!

I 
I i
1
1

de profesie
mințim că au fost peri
oade* cînd nu a lucrat de
loc.
rerea
tea
fășoară

drep- 
de d 

sesi-

țara noastră 
cetățeanului 
adresa eu 
propuneri și reclă-

yUULZd ’ LLtî . /ftCv/t-vii'j t-u-• xtt

modul in care iși îndepli- Roșea.
nea sarcinile încredința- Intr-adevăr, echipa de 
te. Pentru activitatea pil- dulgheri condusă de c«- 
duitoare în producție și 
profilul său moral.politic 
demn de luat drept mo. 
del, organizația de partid 
l-a primit cu multă bu
curie în rîndurile comu
niștilor, nu ia decepția.

Pe comunistul Victor' ganiza locul de muncă, va zile tovarășul Victor 
Roșea, șeful unei echipe 
de dulgheri din cadrul 
lotului IV Petroșani al 
Grupului de șantiere 
construcții industriale Si
biu, ii cunosc bine a- 
preape toți oamenii aces
tui colectiv. Șeful de e- 
chipă Victor Roșea este 
unul dintre primii oa
meni ai lotului IV, care, 
în vara anului 1918, au 
început lucrările de 
construcție a întreprinde
rii de produse electro, 
tehnice Petroșani. El are 
o biografie simplă, dar 
bogată în fapte muncito
rești vrednice de laudă.

I 
I 
I
I
V 
I
V 
( 
I 
I 
î
ț . a' absolvit cursurile șco-

Hi de calijicare din Si- UUI1I1 III
I biu, în anul 1959 și a . </
J jost repartizat m produc- CIIID COIHUHfSt 
1 ție in cadrul șantierului 
| 1 Sibiu. —
ț Ue la bun inceput tină- acolo undp era

rul constructor mamfes. măi greu echipa
ia mult interes în însu
șirea secretelor meseriei, 
dpvedindu-se un bun e- 
xecutant al lucrărilor ce 
i~au fost 
Așa se face că la scurt 
timp a fost -promovat în 
funcția de șef de echipă, 
fiind apreciat de condu
cerea șantierului pentru la acest important obiec- 
calitatea bună a lucră, f
iilor ce le executa, pen- conducerea partidului —

munistul Victor Roșea a 
executat la acest obiec
tiv primele cofraje pen
tru turnarea fundațiilor 
și a ștîlpilor de susține, 
re a chesoanelor. Om cu 
multă experiență, iniția- 

nat pe cei care l-au eres- tll'ă spirit de organi-
... zare. Victor Roșea s-acut și educat, ci dimpo- - ’ 

trivă, i a bucurat pe toți.

„Să muncim

; din Si
biu în anul 1959 și a

Am cerut 
despre 

care
N.C.

pă- 
activita- 
o des- 

. , șî' ortaci
lor. Teodor Rusanovschi, 
șef depozit: „Trebuie să 
spun că 
în viața 
reclamat 
muncit.

- nu-i nici 
fiecare dată 
lui hu au fost întemeiate. 
Ce să maj spun, și-a fă
cut din asta o profesie". 
Dumitru Eșanu, mecanic: 
„Lucrează superficial tot 
timpul face numaj recla- 
mații. Trebuie, nu trebu
ie, el face reclamații ; 
nici una întemeiată".

Cine.l lecuiește de me
teahna du reclamagiu ?

Pe
presă etc.
atât de

este un om care 
lui
Pe
Că
un

mai mult a 
alții decit a 
a reclamat 
bai, dar de 

reclamațiiles-a 
ocupat cu multă dragos
te și răspundere de ca. 
lificarea mai tinerilor 
săi tovarăși de muncă a- 
jutîndu-i zi de zi să-și în
sușească tainele meseriei. 
O bună parte dintre oa
menii echipei sale ca de 
exemplu . Inel Ignat, 
Gheorghe Condei și alții 
au învățat meseria de la 
el și au fost, educați cu 
respect pentru cultul 
muncii de șeful lor de 
echipă. Pe bună dreptate, 
șeful lotului, ing. Valen
tin Enache, afirma: „E- 
chipa de dulgheri condu
să de comunistul ,Victor 
Roșea este una din cele 
măi bune formații ale 
noastre, care la orice lu. 
crare ce i se încredințea
ză iși face pe deplin da
toria",tiv industrial aprobat de

tril felul in care iși or- îmi spunea acum cile- Ing. D. AfcBUCornel BUZESCU

încredințate:

a

*

condusă de comunistul 
Victor Roșea, iar călită, 
tea lucrărilor executate 
de acești oameni a pri
mit de fiecare dată cali
ficativul maxim.

—■ Am primit cu mul
tă bucurie sarcina de a 
lucra în Valea Jiului,

se 
ne- 

incălcări,

în 
tul 
se 
zări,
mâții oricărui organ 
politic, de stat 
este legiferat 
Constituție, cît și de Le
ge^ nr. 1/1978, In virtu
tea acestui drept, demo
cratic, asigurat oameni
lor muncii, zilnic primim 
la redacție un număr ma
re de scrisori, sesizări ; 
în unele dintre ele 
semnalează, diferite 
reguli, abuzuri,
ale legii sau ale normelor 
de conviețuire

Nu o dată însă ne»a fost 
dat să fim sesizați, prin 
scrisori, despre unele pro
bleme care, la verificările 
făcute, duc la concluzia că 
cele scrise nu sînt ade
vărate.

Deunăzi, prin telefon, la 
redacție am primit de la 
un colectiv de oameni ai 
muncii de Ia mina Uricani 
următoarea sesizare : 
varăși, vă rugăm să 
niți șj la noi, avem 
ortac care mai mult 
clamă decît muncește, 
rugăm să verificați și 
publicați". Despre cine și 
despre ce este vorba ? Ne
grită Cornel, muncitor la 
depozitul de lemne al minei. 
Din 1954 pînă în prezent 
a umblat pe la 7—8, în
treprinderi. In această' 
perioadă i s-a desfăcut de 
6 ori contractul de mun
că. io,a fără să mai a-

socială.

M. PATRAȘCU

De la un pahar...
La un „pahar" în plus, 

unora le vine cheful 
afaceri ilicite, . astfel 
Stanciu, dulgher

Anchetă 
socială

A greși e omenește, spune o vorbă moștenită de 
la latini, legea ja în seama posibilitățile recuperării 
morale a celor care au săvîrșit prima abatere anti, 
socială. Cînd insă cuvintui legii este încălcat cu Pre
meditare și în repetate rînduri, dovezile de „înțele
gere ", de tolerare ă manifestărilor neconforme cu 
comportarea civilizată, spiritul cinstei și prețuirii 
muncii se dovedesc a li adevărate „piste" de afir
mare a unor „recorduri" de tristă faimă. împotriva 
unor astfel de indivizi se iau măsuri de protejare a 
avutului ooștesc sau particular, în acest sens ini
țiativa înființării unor parcări cu plată în munici
piul nostru s.a dovedit salutară. Cel care are in 
grijă valorile încredințate trebuie să-și facă însă cu 
adevărat datoria de serviciu, pentfu a nu permite 

“i se înfrupte din bunu-indivizilor certați cu legea să 
rile obștii sau particularilor.

„.în după amiaza zilei 
de sîmbătă, de asigurarea 
pazei la parcarea <u plată 
din preajma Pieții Victo
riei răspundea Sofî, Pițig, 
încadrată la E.G.C.L. Pe
troșani. Cum și-a făcut da. 
toria, și-a dat seama in a- 
ceeașî zi (nu de puține ori

zentanților opiniei publi. 
ce nu trebuie sa le fie 
indiferent faptul că sînt 
dijmuite averea obștească 
sau bunurile unui cetățean 
necunoscut. In 
sens, sperăm ca. 
acum, conducătorii 
care au ignorat 
insistente să aibă parte 
de mustrări de conștiință.,. 

Biografia infractorului 
lasă să se întrevadă un 
individ periculos. peptru 
societate — 13 condamnări, 
de la 3 lunț la 6 ani, în 
total 36 ani față de 48 c.îți 
are în prezent. La vîrsta 
de 14 ani. Andrei Safta, 
născut în Vulcan și domi
ciliat în satul Piscu din 
Gorj, a comis primul furt. 
Apoi, în ciuda pedepselor 
și a încercărilor oamenilor 
legii de »-l readuce în rfn- 
dul cetățenilor cinstiți, au 

4 urmat furturi de biciclete,
buie să se procedeze în motorete, mașini și alte 

cui păgubașului, fjul săuasemenea situații, repre- mijloace de circulație.

a avut surpriza de a ob
serva un individ calare pe 
motoreta cu numărul lor 
de înmatriculare. A făcut 
semne insistente unor con
ducători auto, pentru a le 
cere sprijinul. Nici unul 
dintre ei (păcat că nu a 
reținut numerele I) nu a 
luat în seamă semnaliză
rile, deși omenește, nu 
neapărat respectând nor
mele de circulație, aveau 
această îndatorire morală. 
Un tânăr controlor de 
litate de Ia I.U.M.P., 

s-a arătat plin 
acționînd

ca- 
Ion 
de 
cu 
în

timpul programului ast- 
i“ croșetea-

acest 
măcar 

auto 
semnele

in
fel de „paznici'
ză, împletesc, practică alte 
îndeletniciri) cînd i s.a a- 
dus la cunoștință că din 
parcare a dispărut o mo
toretă. Ar fj trebuit să a- 
nunțe miliția.., Spre noro-

Căpeț, 
solicitudine, 
îndrăzneală, pornit 
urmărirea hoțului cu. mo
tocicleta sa, l-a ajuns îii 
preajma Sălătrucului, l.a 
reținut și l-a dat pe mina 
lucrătorilor de miliție.

Intervenția tânărului con
trolor de calitate me
rită aplaudată, astfel tre-

Deci, un hoț cu vechi „sta
gii" infracționale, Dacă m 
.situația păgubașului de 
simbâlă s-ar fi aflat "vre
unui dîn conducătoi ' au
to care au refuzat să in- 

. țerymă. în sprijinul și - în 
spiritul legii?

Epilogul firesc de la 
sfirșitui sâptămînii trecu
te trebuie să-i pună in 
gardă (pentru a cîta oară?) 
pe cei care au obligația de 
serviciu de a apăra averea 
obștească și personală, dar 
și pe ceilalți membri ai co
lectivității noastre. Să nu 
ne fie indiferent dacă ho
țul ocolește, fortuit sau 
nu, bunurile noastre, dim
potrivă, de cîteva ori este. 
nevoie să ajutăm organele 
de ordine să-și facă ■ da
toria pentru ca cei aflați In 
conflict cu legea să-și pri
mească pedeapsa meritată. 
Altfel nepăsarea unor ce
tățeni se constituie în co
autoare morală a infrac
țiunii, cu grave repercusi- 
siuni pentru un anume ce
tățean, dar și pentru în
treaga colectivitate. .

Ion VULFE ,

de 
Ion
Ia 

I.U.G.C.F. București, lotul 
nr. 2 Petroșani, s-a dat 

‘ drept - maistru, promițind 
lu) i.A și M.B., șoferi de 
la I.T.A., că le face rosț 
de envelope de autoca
mion,' cițe vor. Zis și -fă
cut. ajunși la o baracă a 
lotului/ dulgherul a sus
tras două anvelope (cum 
se asigură ; paza avutului ? 
obștesc la I.U.G.C.F, ?) și 
le^ 'predaț lui l.A. De ă-,, 
cum. Ion Stanciu regretă.. 
rătăcirea minții la beție, 
care se cheamă, de fapt, 
furt calificat în dauna a- 
vutului obștesc. ' *

Faliment
NrS-

O „asociație" sui-generis 
alcătuiseră, pentru o vre
me, Crjstache Munteanu 
și Florin Popescu, foști 
încadrați la mina Livezeni. 
In timpul liber, sc „ocu
pau" cu furtul autoturis
melor (zece recunoscute 
pînă acum) si a contacți- 
lor de argint industrial. 
O vreme „asociația" s.a 
dovedit prosperă, dar ur
mele lăsate 
pe lucrătorii 
care i-au 
„exercițiul 
Mulțumită 
menilor în 
bastre. 
C.M.F.P.". ,

.„acționarii" i 
verdictul legii,

i-au alertat 
de miliție, 

surprins în 
funcțiunii", 

vigilenței oa- 
i uniforme al- 

„întreprinderea 
a daț faliment, 

ei așteaptă 
(LV.).
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Schimb de mesaje între tovarășii 
lire-e teairaescu și Jumjaanhiin 

Țedenbal
U>, BÂTOR (27 A- 

gerpres). — Tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C, al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, l-a primit 
pe tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației Partidu
lui Comunist Român- la 
lucrările / celui de-al 
XVIII-lea Congres al 
P.P.R.M., care se desfă
șoară la Plan Bator.

Din partea tovarășului 
NV’O.’ae Ceaușescu, secre

is teivenție românească la lucrările 
se junii ministeriale a Consiliului 

Mondial al Alimentației
BELGRAD 27 (Agerpres). 

— In cadrul plenarei celei 
de-a 7-a sesiuni ministeri
ale a Consiliului Mondial 
al Alimentației, care se 
desfășoară la Novi Sad, a 
luat cuvintul conducătorul 
delegației române, Adrian 
Rogojeanu. adjunct al mi
nistrului agriculturii și 
industriei alimentare. Pre
zentând concepția țării 
noastre cu privire la so
luționarea problemelor ali
mentației mondiale — ca 
o componentă importantă 
a instaurării noii ordini e- 
conomicQ internaționale — 
vorbitorul a subliniat că 
se impune, în primul rînd, 
întreprinderea de măsuri 
hotărîte pentru sporirea 
substanțială si diversifi
carea producției agroali- 
mentare în țările în curs 
de dezvoltare, premisa e-

INTR-UN DISCURS ros
tit la Catania, secretarul 
general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Ber- 
linguer, a declarat că o 
criză guvernamentală ca 
aceea care s-a declanșat 
acum este imposibil de so

tar general al Partidului 
Comunist Român, a fost 
transmis tovarășului J um- 
jaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M.. 
Un cald salut, sănătate și 
fericire și cele mai bune 
urări de succes lucrărilor 
Congresului.

Mulțumind, tovarășul J. 
Țedenbal a rugat să se 
transmită un salut cordial 
și cele mal bune urări de 
sănătate și succes tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidu
lui. si statului.

sențială a asigurării pa 
termen lung a securității 
alimentare mondiale.

în context, s-a eviden
țiat necesitatea elaborării 
și punerii în aplicare de 
către fiecare țară a unei 
strategii coerente de dez
voltare a agriculturii, cu 
obiective clare, pe etape, 
ca parte integrantă a pro
cesului general de dezvol
tare economico-socială, ca
re să pună accentul pe. e- 
fortul propriu. .

x
La actuala sesiune, re

prezentantul român Dumi
tru Vasiliu, director ge
neral-adjunct în M.A.I.A., 
a fost ales în unanimitate 
vicepreședinte al Consiliu
lui Mondial al Alimenta
ției pe următoarea peri
oadă de 4 ani.

luționat printr-o simplă 
repetare a „formulelor, 
raporturilor politice și a 
forțelor" ce au stat la ba- 
za coaliției demisionate — 
transmite agenția ANSA. 
El a subliniat „necesitatea 
unuj guvern de alternati
vă democratică", cu parti
ciparea P.C.I.

O ORDINE internațio
nală dreaptă și stabilă 
poate fi bazată numai pe 
principiile respectării su

Eroii misiunii spațiale 
româ,no*sovietice 

întâmpinați cu căldura 
la Moscova

MOSCOVA — Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: încheierea cu 
succes a primei misiuni 
cosmice româno-sovietice 
a fost marcată, la 27 mai, 
de un miting care a avut 
loc la Casa de cultură și 
tehnică a Uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova, 
membru colectiv al Aso
ciației de prietenie sovi- 
eto-română — A.P.S.R.

Eroii misiunii spațiale 
româno-sovietice, compa
triotul nostru Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov 
au fost întîmpinați cu deo
sebită căldură.

în cursul mitingului, 
vorbitorii și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu 
încheierea cu succes a 
misiunii spațiale comune 
româno-sovietice, față de 
rezultatele cercetărilor ști
ințifice, tehnologice și 
medico-biologice și înche
ierea integrală a progra
mului de zbor șj cercetare.

A fost evidențiat faptul

Comunicat O.P.E.C.
GENEVA 27 (Agerpres). 

— Comunicatul publicat la. 
Geneva la încheierea re
uniunii ministeriale a Or
ganizației Țărilor Exporta
toare de Petrol relevă, în
tre altele, că participanții 
au examinat situația actu
ală a pieței mondiale a 
acestui produs, hotărînd 
ca să mențină pînă la 
finele anului în curs pre
țul de vînzare al țițeiului 
brut la plafonul de 36 do

veranității, integrității te
ritoriale și neamestecului în 
treburile interne ale state
lor — se arată în comuni
catul comun dat publicită
ții la încheierea vizitei o- 
ficiale întreprinse de pri
mul ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe, 
în Pakistan. Cele două 
părți și-au reafirmat ata
șamentul lor față de prin
cipiul reglementării dife
rendelor prin mijloace 

că zborul comun sovieto- 
român a adus o contribu
ție de seamă la dezvoltarea 
și consolidarea colaborării 
dintre cele două țări, a re
lațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple pla
nuri dintre România So
cialistă și Uniunea Sovie
tică, dintre oamenii de ști- 

< ință români și sovietici.
care își consacră efortu
rile cercetării spațiului 
cosmic în scopuri pașnice-, 
în folosul omenirii, al pro
gresului și păcii.

în alocuțiunile rostite, 
cei doi cosmonauți au ți
nut să mulțumească încă o 
dată conducerilor de partid 
și de stat din cele două 
țări, personal tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev, pentru înalta 
încredere acordată de a e- 
fectua zborul comun ro- 
mâno-sovietic.

în aceeași zi. la Centrul 
de conferințe al M.A..E. 
sovietic a avut loc: o con
ferință de presă.

FIlMic’ A
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Strada llano- 
vra ; Republica : Sub 
patru steaguri ; „Unirea: 
Fata morgana.
r PETRI LA: Mașina

timpului.
LONEA: Vedere de 

la mansardă.
ANINOĂSA : Munții- 

în flăcări.
VULCAN — Luceafă

rul: Vizită la domiciliu; 
Muncitoresc: Ultima
jertfă. ■

LUPENi — Cultural : 
Bietul Ioanide, I—II.

URICANI : Lancea de 
argint. :, , i \

TV
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton.
Karl Marx. Relu
area episodului 2.

lari per baril și fixînd un 
preț maxim de 41 dolari 
per baril. Totodată, co
municatul menționează că 
majoritatea țărilor membre 
ale organizației au hotă- 
rît să reducă producția de 
petrol cu 10 la sută, de
cizie care intră în vigoare 
de la 1 iunie a.c.

S-a stabilit, de asemenea, 
ca viitoarea retftiiune mi
nisterială a O.P.E.C. să se 
desfășoare în Abu Dhabi, 
la 10 decembrie a.c.

pașnice
SUTE DE STUDENȚI de 

la Universitatea Națională 
din Seul au manifestat 
miercuri împotriva guver
nului dictatorial. Manifes- 
tanții cereau demisia ime
diată a „președintelui" 
Chuui Du Hwan și a ac
tualului guvern impus de 
militari, încetarea terorii 
și instaurarea democrației. 
Poliția a intervenit cu 
brutalitate.

r 12,05 Vatră folclorică, 
în arcul Carpați- 
lor — Covasna.

12,25 Angajare și răs
pundere în actul 
politic al condu
cerii colective. Re- 
portaj-anchetă.

13,05 Telex.'
16,00 Telex. .
16,05 Teleșcoală.
17,10 Reportaj pe glob, 

în țara piscurilor 
semețe (Nepal).

17,25. Viața culturală.
18,35 Desene animate : 

Povestiri din Pă
durea verde. Epi
sodul 7.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Ora tineretului.
20.30 Evoluția vieții pe

pămînt. Serial ști
ințific. Episodul 
VII : Cuceritor’!
uscatului.

21.30 Cîntarea Româ
niei. Orchestre în 
concurs.

22,05 Telejurnal.

Contribuiți la valorificarea unor însem
nate resurse economice prin predarea sti
clelor și borcanelor din gospodăria dv. la 
schimb, contra marfă sau numerar, la toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.
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Fotbal, divizia A : Jiul - „U“ Cluj-Napoca 3-0 (0-0)

Victorie și
Mai bine de o oră, ga

leria din Vale nu și-a re
găsit glasul (nici progra- 
mul-șaradă, agramat, n-a 
constituit un îndemn în 
acest sens), în partida cu 
studenții clujeni, fotbaliș
tii Jiului: n-au reușit șă 
găsească cel mai sctirt 
drum spre buturile lui 
Moldovan, întrunit servici
ile mijlocașilor au lăsat 
de dorit, puținele baloane 
strecurate în careul alb- 
negrilor au fost irosite în 
driblinguri inutile de Giu- 
chicî sau Șumulanschi, fri
ca de a șuta a inhibat în
treaga echipă. După pauză, 
fiindcă în prima repriză 
nu s-au semnalat faze dem
ne de consemnat, antreno
rii Jiului, Libardi și Ton- 
ea, au optat pentru o 
schimbare care s-a dovedit 
inspirată — au chemat pe 
tușă un fundaș dezordonat, 
l-am numit pe Bedo și 
l-au aruncat în luptă pe 
ambițiosul Vînătoru. Ofen
siva noastră a prins, cu 
adevărat, „aripi" din min.. 
67, cînd un alt apărător, 
Neagu, a fost trimis în

spectacol, în ultimele 20 de minute
prima linie, în locul lui 
Mușat. La numai 3 minute, 
Neagu a „parafat" clipa 
cle inspirație a antrenori
lor săi — la o „sclipire" a 
lui Giuchici, i-a returnat 
balonul în careu și acesta 
l-a învins pe apărătorul 
buturilor someșene. Scăpa
tă de obsesia „nulurilor" 
pe gazon propriu, divizio
nara A din Vale și-a în- 
crntat suporterii prin fot
balul degajat practicat, 
„dantelăriile" au servit 

„jocului combin a tiv, atacu
rile în viteză s-au împle
tit cu fazele subtile. în 
fața unor astfel de rhane- 
vre derutante, reduta clu
jeană s-a clătinat în mai 
multe rînduri, în zona 
Ciocan — Dobrău, în mi
nutul 79 aducînd mărirea 
handicapului, la o fază de 
toată frumusețea — desco
torosit și de Mureșan, Stoî- 
chiță a centrat peste bu
chetul de jucători masați 
în unghiul scurt, venit la 
intercepție Giuchici a 
înscris, cu capul, ca la an
trenament. Cea de-a doua 
reușită a vedetei-redivîvus

în Valea Jiului a pecetlu-it 
soarta victoriei, nu și a 
scorului. Cu un minut îna
inte de final, suita ocazi
ilor Jiului s-a concretizat 

-x într-o nouă combinație de 
mare spectacol și eficien
ță — Vînătoru a preluat 
cu capul „diagonala" ex
pediată de pe ariPa stin
gă, Sălăgean a intuit tra
iectoria pasei și, din în
toarcere, expediază balonul 
în colțul lung : 3—0.

Deznodămîntul partidei 
din etapa a XXIX-a bu
cură pe toți suporterii 
Jiului, în același timp la
șă să se întrevadă „căde
rile de tensiune" suferite 
de echipa noastră în ul
timele evoluții. Cît de deo
sebite ni s-au părut ulti
mele 20 de minute, cînd 
combinațiile ofensive s-au 
dezvoltat cu dezinvoltură, 
intercalarea fundașilor 
marginali a creat necesara 
zonă de suprapresiune, lă- 
sînd astfel loc unor breșe 
în dispozitivul defensiv 
advers. Or. victoria Jiului 
s-a materializat nu numai 
ca rezultat al dăruirii e

xemplare. în acesț sens 
relevăm aportul lui Rusii, 
Varga, Stoichiță, P. Gri- 
gare ci și al lucidității 
tactice cu care'au acționat 
nou introdușii. Spre exem
plu, Vînătoru a creat si
tuația unui jucător în plus 
Pe aripa dreaptă, tocmai 
acolo unde replierea stu
denților suferea sincope. 
Iată așadar, „cheia" re
descoperirii vocației de 
învingători, nu numai o- 
fensiva oarbă, ci armoni
zarea ei cu soluții tactice 
în funcție de defectele fie
cărui adversar din teren. 
Aceasta trebuie să fie ma
niera de abordare și a ur
mătoarelor întîlnirl, * acum 
cînd finalul campionatului 
încîlcește multe ițe, înain
tașii echipei din Vale tre
buie să taie cu mai multă 
îndrăzneală „nodul gor
dian" al combinațiilor prea 
sofisticate și sterile în 
careul advers, prin șuturi 
decise din orice poziție...

La tineret-speranțe: 
Jiul — „U“ Cluj-Napoca 
0—1 (0—1).

Ion VULPE

CLASAMENTUL
1. „U“ Craiova 29 18 3 8 54—25 39
2. Dinamo 29 16 5 8 47—27 37
3. F.C. Argeș 29 15 3 11 44—32 33
4. Steaua 29 12 7 10 44—37 31
5. S.C. Bacău 29 13 5 11 39—36 31
6. F.C.M. Brașov 29 14 3 12 31—30 31
7. „V“ Cluj-Napoca 29 13 4 12 39—44 30
8. Poli Timișoara 29 13 4 12 29—35 30
9. Corvinul 29 13 3 13 51—41 29

10. Chimia Rm. Vîlcea 29 13 3 13 42—49 29
11. Sportul stud. 29 13 2 14 38-—33 28
12. Jiul 29 13 2 14 37—34 28
13. F.C. Olt 29 11 6 12 33—37 28
14. A.Ș.A. Tg. Mureș 29 12 4 13 45—51 28
15. Progresul-Vulcan 29 11 5 13 37—47 27
16. Poli Iași 29 10 6 13 38—42 26
17. F.C. Baia Mare 29 8 5 16 27—46 21
18. F.C.M. Galați 29 6 4 19 31—60 16

REZULTATE TEHNICE: F.C.M. Galați 3—1, Jiul
Dinamo — F.C. Argeș — „U“ Quj-Napoca 3—0, 

2—1, F.C. Olt — Sportul A.S.A. Tg. Mureș — Poli 
studențesc 1—0, S.C. Ba- lași 5—1, Progresul-Vul- 
cău — F.C. Baia Mare can — Poli Timișoara 
2—0, F.C.M. Brașov -— 3—0, Corvinul — „U“ 
Steaua 0—1, Chimia — Craiova 4—3.

TELEXITELEXI T E L EX
MUNCHEN 27 (Agerpres). — în ziua a dotia a 

campionatului european de fotbal pentru juniori 
s-au înregistrat următoarele rezultate ! grupa A S 
Țara Galilor — Grecia 1—0 ; R.F. Germania — Bel
gia : 3—2 ; grupa B : Polonia — România 3—1 (1—0); 
Suedia — Cehoslovacia 1—1 ; grupa C : Italia Bul
garia 1—0 ; Franța — Danemarca 2—1 ; grupa D! 
Spania — Austria 3—0 ; Scoția — Anglia 1—0.

în ultimul meci al grupelor preliminare. Româ
nia va întîlni vineri, la Remscheid, echipa Suediei.
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