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Consiliul oamenilor muncii
DECIZIE ■ ACțlUNE ■ FINALITATE

Astăzi, publicăm primul material din cadrul u- 
nei acțiuni de presa prin care ne-am propus să pre
zentăm șî să supunem dezbaterii opiniei publice ac
tivitatea desfășurată de consiliile oamenilor muncii 
de la întreprinderile miniere și să oferim, totodată, 
spre generalizare experiența înaintată dobîndită. Vom 
prezenta modul în care consiliile oamenilor muncii 
își îndeplinesc rolul de conducător al activității eco
nomice și soeiale, cum înfăptuiesc principiile, de 
mare valoare practică, ale autoconducerij și autoges- 
tiunli muncitorești, pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan în condiții de eficiență economică 
ridicată și de deplină securitate a muncii.

Reprezentanții minerilor 
oameni de excepțieCei mai buni dintre cej mai buni, așa pot fi caracterizați reprezentanții în consiliile muncii, oameni propuși și aleși de mineri, cei cărora le-au încredințat mandatul de înaltă cinste și mare răspundere de a fi purtătorii lor de cuvânt, de a participa efectiv la actul deciziei și de a urmări cu perseverență și fermitate lizarea masurilor șl punerilor făcute de de cei ce- muncesc, a veghea cu strășnicie

pe scurt minerilor oamenilor

fina- pro- ei, de

la bunul mers al activității economice din în- treprindere, de a înfăptui autoconducerea și av,- togestiunea.La mina Lupeni, în consiliul oamenilor muncii două nume de rezonanță în mineritul Văii ?; Jiului și al întregii țări, cu cea mai de necontestat recomanda re a autorității lor morale, a înaltului profesionalism, regăsit în realizările obținute — titlul de Erou al muncii socialiste. Purtători a; steluței aurii, conducătorul unei brigăzi dotate cu complex me-

canizat, Teodor Boncalo și maistrul minier tre Constantin sînt de cunoscuți că nu au nevoie practic de o prezentare. A spune despre ei că sînt fruntași între fruntași, că sînt printre cel mai activi participanți la dezbaterile din . c.o.m. sau a- dunărî generale ale oamenilor muncii și că vin în fata organului de conducere colectivă cu propuneri reale și intervenții eficiente, am repeta ceea cc se știe. Un alt reprezentant al minerilor din Lupeni, Ion Bu- diliceanu, miner șef de brigadă la sectorul II, a obținut cu formația pe care o conduce o depășire a plan pe primele 5 ale anulu; de peste 6000 tone de cărbune cocsifi- cabil, ceea ce reprezintă
Brigada de reporteri

D. GHEȚA, 
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T. ARVINTE

Pe- atît mai nicj

prevederilor deluni

(Continuare in pag. a 2-a)

In unitățile C.M.V.J.

Economii de
350 000 kWh energie 

electrică <Stradaniile colectivelor miniere pentru combate
rea risipei șî folosirea rațională a energiei electrice s-a încununat și în luna mai cu un rezultat meritoriu : toate unitățile mi
niere și de preparare au 
obținut economii la con
sumul de energie electrică. Față de consumul planificat din rețelele M.E.E., u- nitățile apărținînd C.M.V.J. au obținut în cursul lunii încheiate o economie de 350000 kWh energie electrică. Cele mai însemnate economii le-au înregistrat I.P.C.V.J. — 100 000 kWh, întreprinderile miniere Lo- nca și Petri la, 65 000. respectiv, 60 000cum și minele kWh, pre- Livezeni, Vulcan, Lupeni și Paroșeni.

Ortacii lui Perju se des
curcau onorabil, struneau 
bine combina de înainta
re in steril, conturînd ga
leria de aeraj de la secto
rul III al Livezeniului. 
400 m în stincă, săpați cu 
vrednicie și cutezanță. To
tuși ultimii 40 creau pro
bleme abatajului frontal 
mecanizat, condus de Pe
tru Scredeanu, Or, o zi 
stagnare a complexului 
SMA-2 — construit de 
pricepuții meseriași de la 
I.U.M. ’Petroșani — în-

5 Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit, miercuri 10 iunie, cu - cancelarul fede.ral al Austriei, Bruno Kreisky.In cadrul convorbirilor, președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și cancelarul Bruno Kreisky au făcut un schimb de păreri. în legătură cu evoluția relațiilor româno-austriece, cît și în ce privește o serie de probleme actuale ale

vieții internaționale, A fost evidențiat rolul însemnat ce revine guvernelor , ; din cele două țări în promovarea tot mai largă a colaborării dintre România și Austria — pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. A fost reafirmată hotărîrea României și Austriei de a conlucra activ pentru soluțio-

dare, pentru întărirea securității și colaborării în a- ceastă direcție, pentru încheierea cu.; succes a conferinței de la Madrid, pentru a se ajunge la măsuri concrete de dezarmare/ pentru înfăptuirea unei noi ordini economice .internaționale, pentru instaurarea unui climat de pace, înțelegere Și colaborare pe și în
■ i

narea pe cale politică’ a continentul european tuturor stărilor de încor- întreaga lume.

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei. Elena Ceaușescu, precum și a președintelui fe-
deral al Austriei, Rudolf Kirchschlager, și a doamnei Herma Kirchschlager, miercuri după-amiază a avut loc vernisajul expoziției „Dacii — descoperiri

arheologice din România*1.Organizată sub înaltul patronaj al celor doi șefi de stat, expoziția este găz-
(Continuare In pag. a l-a)

Mecanizare ■ Productivitate K Rentabilitate
După, primele cinci luni ale anului

întărirea răspunderii, ordinii 
și disciplinei

premisă certă aIn spirit de -înaltă răspundere comunistă, de manifestare elocventă a democrației socialiste, a autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești, a- dunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Petrila, a analizat în spirit critic și autocritic neajunsurile care au condus la nerealizarea în primele 5 luni ale anului a principalilor indicatori de plan.Așa cum bine este cunoscut, conducerea partidului, personal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul generai al partidului, acordă o atenție deosebită condițiilor de muncă si de viață ale minerilor, mecanizării complexe a muncii în subte-

seamnă teoretic 360 tone 
de cărbune mai puțin „la 
lumină". Practic, in con-, 
dițiile foarte grele de

realiz arii producției de cărbuneran. Acestei griji deosebite mineri; trebuie să-i răspundă cu realizarea integrală a planului, la producția de
Adunări generale ale 

oamenilor muncii

cărbune, avîndu-se în vedere importanța capitală pe care o are cărbunele pentru economia națională.îndrumat și permanent de de partid, deU.T.C. și c.o.m., colectivul minei Petrila a obținut în primele 5 luni ale acestui an, o seamă de realizări, îndeosebi la lucrările de deschideri și

sprijinit comitetul sindicat,

Ignat Dane, șeful sectoru
lui III, nu mai era vorba 
de interesul egoist, îngust, 
al „propriului buzunar",

Comuniștii, oameni de acțiune
totuși soluțiile eșuau 
rînd in fața implacabilei 
stînci.

Cînd toată lumea ac
ceptase ideea închiderii 
abatajului, la directorul 
întreprinderii s-a prezen
tat șeful de brigadă Gtieor- 
ghe Lițcan, de la inves-

. muncă, de transport, pe 
două planuri înclinate, 
brigada lui Perju își de
pășea zilnic planul, dar 
există limite omenești. 
Mai mult nu se poate fa
ce. Alerta cuprinsese ca
drele tehnice, dar și pe 
mineri, cum spune ing.

pe

Bilanțul pe primele cinci luni ale anului evidențiază rezultatele deosebite sarcinilor de planale unor colective de cest an.. angajareamă în întrecerea tă, desfășurată la înalte ale dăruirii torești. pentru suplimentarea producției. Analizînd rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe ba- , za criteriilor stabilite, Con- . siliul județean al sindicatelor a întocmit următorul clasament al vredniciei muncitorești ne primele 5 lunj alb anului .■
In industria cărbunelui

Locul I: întreprinderea

mtincă din Valea Jiului în îndeplinirea exemplară a pe a- lor fer- socialis- cotele .munci-

pregătiri, la reducerea consumurilor de lemn și cher.esțea pe tonă de cărbune, la recuperarea, re- concliționarea și refolosi- rea materialelor. Cu toate acestea, la principalul indicator, producția fizică, colectivul a rămas dator economiei naționale cu peste 46 000 tone cărbune, rămîneri mart înregistrând : sectoarele I și II.în cadrul dezbaterilor s-a scos pregnant în evidență că indisciplina, absențele nemotivate, incapacitatea temporară a forței de muncă datorată acciden-

minieră Bărbăteni cU. 445,6 puncte
Locul II: întreprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului ~~ .cu 368,9 puncte, I
Locul III: întreprinderea minieră Paroșeni —- cu230 puncte, J

In domeniul construcjiilob 
de mașini

Locul de utilaj puncte. II: întreprinderea minier — cu 243,3
(Continuate în pag. a 2-a)

Acțiunea „HUILĂ - Cîmpu lui Neag“ dț

h

Teodor RUSU

(Continuare in pag. a 2-aji

tiții, deci de la alt sector. 
Lițcan e un „nume" între 
cei mai vrednici mineri 
ai Văii. Nu vorbește de 
greutăți, fiindcă le ia în 
piept, nu face „potecă" la 
conducere pentru vreo ce
rere nefondată, se știe se 
mai găsesc și din aceia ca
re vor multe fără să ofe
re în schimb ceva.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 3-a)

Descopertarea trebuie 
stimulată prompt, eficient 

Trimisul nostru pe șantier relatează :Ploaia din, 9 iunie a îngreunat, serios activitatea din schimbul II al zilei. Au fost excavate Și transportate 649 tone de cărbune sub nivelul zilelor precedente, aceasta și datorită nepreluării întregii cantități de către I.P.C.V.J.La descopertare propunem astăzi,

intrat în lucru și celelalte utilaje. Schimbul de noapte nu lasă acces către fronturi, în schimbul I se pierde mult pentru murilor ticabile Țot la .nă, aici pe șantier.
timp aftienajarea dru- și așa greu prac- datorită ploilor, . capitolul discipli- nu există o evidență strictă a personalului muncitor pe schimburi, șefii de formații au probleme cu pontajul subalternilor.In al doilea rînd, în folosirea eficientă a utilajelor se înregistrează“ carențe serioase. Din tot parcul de excavatoare,ieri la ora 14, iiu funcționau decît... 2, în așa fel îneîț autobasculantele (și acestea numai 25 !) stau pur și simplu la

ne după prima decadă de lă deschiderea acțiunii, o analiză maj amănunțită a situației. Aceasta pentru că, față de sarcinile stabilite se înregistrează fi restanță de 7848 mc, excavați și de 6560 mc transportați. Care este, în mare, cauza acestor ne- realizări ? In primul rînd, indisciplina de producție. Activitatea nu începe în fiecare zi la ora 7. Ieri, primul buldozer a început să lucreze lacra 7,30, apoi pe rînd au (Continuate In pag. a 2-a)

M. BUJOKESCU
i
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Ansamblul „Rapsodia Română" 
in mijlocul minerilor

ale întreprinderilor 
Dîlja au avut loc

în sălile de apel 
miniere Livezenj și 
ieri dimineață micro-spectacole de mu
zică populară susținute de colective ale 
unui prestigios și foarte cunoscut an
samblu artistic —- „Rapsodia Română". 
Minerii s-au reîntîlnit Și au aplaudat 
îndelung, cu căldură și însuflețire, melo
diile interpretate de soliști îndrăgiți, așa 
cum sînt Elena Merișoreanu, Ileana 
Sfetcu, Elena Ionescu, Aurel Ioniță, 
Gheorghe Turda, Dumitru Constantin, 
Elena Pascu.

Turneul Ansamblului „Rapsodia Ro
mână" în Valea Jiului este prilejuit de 
a doua ediție a Lunii manifestărilor 
politico-ideologice, cultural-educative și 
sportive care se desfășoară sub generi
cul „Laudă omului muncii și creației 
sale", șj se înscrie în sfera tradițiilor

întărirea

culturii și artei românești, omagiind 
prin cîntec și dansuri, prin bijuterii ale 
bogatului nostru folclor, munca mineri
lor, sensibili și receptivi Ia valorile artei.

Intîlnirile cu minerii, în aceste spații 
unde se întrepătrund munca, educația și 
arta, au profunde semnificații și pentru 
artiști, ei avînd prilejul să constate — 
intr-un mod direct și spontan, cu pro
funde sensuri în efortul de a structura 
repertoriul șj a realiza o interpretare 
măiastră — reacția sinceră a publicului 
față de travaliul artistic. Aseară, pe sce
na casei de cultură, sute de oameni 
muncii din Petroșani au urmărit două 
spectacole-concert de melodii și dansuri 
populare, cîntece de voie bună și mo
mente umoristice prezentate de verita
bili mesageri ai folclorului din țara 
noastră.

’Urmare din pag. I)tel .r și foilor de boală (multe ne justifica te) — ce au făcut ea zilnic să lipsească în medie. 200 oameni — au grevat asupra realizărilor.Această situație, a diminuat mult plasarea corespunzătoare în abataje și reaâzarea preliminarului. La nerealizarea sarcinilor de plan, o influență negativă și-a adus și nerespec- tarea disciplinei tehnologice, manifestîndu-se frecvente cazuri de denivelări intre abatajele adiacente, curățirea incorectă a cărbunelui din apofize și din culcușul stratului 3, ne- etanșarea digurilor, surpările și focurile de mină. Toate acestea datorită lipsei de supraveghere, Control și îndrumare competentă din partea cadrelor tehnico-inginerești de la sectoarele de‘ producție. In

ordinii șieuvîntul lor. Eugen Kutti, Alexandru Lazov, Fetru Puian, Marin Răduț, loan Stanciu, Constantin Alexe, Benone Costinaș, ceilalți vorbitori, în numele lor și a colectivelor pe care le reprezintă în acest for al democrației și conducerii muncitorești, și-au manifestat angajamentul, deplina lor răspundere pentru înlăturarea lipsurilor, întărirea disciplinei în producție, îmbunătățirea organizării muncii, fermitate în realizarea sarcinilor puse de partid în fața minerilor pentru a crește producția de cărbune. Cu sprijinul ce îl vor primi din partea conducerii C.M.V.J., prin propriile măsuri tehnico- organizatorice stabilite — intrarea în producție a noi capacități, extinderea și introducerea mecanizării complexe, completarea și stabilizarea efectivelor. întronarea unei ordini și dis-

disciplineicipline ferme, creșterea răspunderii fiecărui cadru- de conducere, în organizarea producției și a muncii — vor asigura realizarea în fapt a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, a producției fizice și nete ce le revine în semestrul II al acestui an.In încheierea adunării, au fost aleși delegații la conferința județeană și Congresul consiliului oamenilor muncii. Manifes- tîndu-și dragostea nemărginită, atașamentul față de politica partidului și statului nostru, în unanimitate, reprezentanții oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Petrila au adoptat hotărîrea de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

în cadrul secției „au- 
toservice" Paroșeni lu
crează tineri cu o înal
tă calificare profesio
nală ce realizează lu
crări de cea mai bună 
calitate numeroșilor so-, 
licitanți.
Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I)rînd. Un excavator adus la data deschiderii acțiunii n-a funcționat cldcît o zi. Este, după părerea^Roastră, o situație greu decxpli- cat, mai ales ținînd cont că în carieră sînt repartizați pe utilaje, ingineri și subingineri, o „pleiadă" de cadre tehnice, care nu au

înaintează foarte greu și este aproape imposibil de amenajat drum de acces pentru un utilaj de asemenea capacitate. Aceleași probleme se ridică și pentru excavatorul nr. 1.Sînt numai cîteva dintre constatările noastre la fața locului. Altele pentru rezolvarea operativă le-am adus la cunoștința condu-
Descopertarea trebuie 

stimulată promptnumai menirea de a supraveghea... Încărcarea autobasculantelor și de a pon-. ta transporturile (chiar și aici există probleme, dacă la cărbune mașinile se încarcă la capacitate, Ia steril mai pleacă și basculante încărcate Pe jumătate). Lor li se cere să rezolve probleme de natură tehnică, să intervină promptpentru remedierea deficiențelor. In zona vestică de descopertă există multe probleme de ordin tehnic. Printre altele excavatorulB. nr. 2 este plasat neco- Iar pentru aceasta activi-.. , respunzător, într-o zonă care a suferit alunecări de teren. cauză din care

cerii. In relatările viitoa-' re vom insera și altele care sperăm să fie recepționate de comandamentul acțiunii, de toate compartimentele din șantier, de factorii direct răspunzători din C.M.V.J. Nu este nevoie să accentuăm că actiunea „Huilă — Cîm- pu luj Neag" este și trebuie șă fie mereu în centrul preocupărilor pentru exploatarea eficientă a rezervelor existente, pentru punerea în valoare de noi rezerve de cărbune.tatea de descopertare trebuie să se desfășoare fă- sincope.

Colective fruntașe 
în întrecerea socialistă

'Urmare din pag. I)

In domeniul construcțiilor 
industriale, social-culturale 

și civile
Locul IU: Întreprinderea de construcții și montaje miniere Petroșani — cu 73,44 punere

In activitatea consiliilor 
populare

Locul I: Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală și Iocativă Deva, cu 283 puncte, în cadrul căruia întreprinderea de gospodărie comunală Petroșani, deține 500,66 puncte.Evident, printr-o mobilizare mai bună, prin valorificarea superioară a bazei materiale de . care dispun, a tuturor rezervelor interne, mai multe colective se puteau înscrie în clasamentul întrecerii. Nu produce satisfacții ieșirea din întrecere în ultima lună a l.M, Lupeni care din 5 indicatori de bază, luați , în calcul, nu a realizat 3.SIntem convinși că puter-

nicul colectiv din Lupeni , își va reocupa locul pe panoul de onoare, al întrecerii, că și alte colective miniere, precum și uni- . tați din alte ramuri economice își vor mobiliza forțele pentru a ocupa locuri de cinste în clasamentul vredniciei. In acest scop, este necesar ca, în conformitate cu indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., să fie intensificate eforturile în toate colectivele pentru recuperarea restanțelor, înfăptuirea integrală a planului pe luna iunie, pe primul semestru, pe întregul an. In centrul preocupărilor fiecărui colectiv trebuie să se afle realizarea exemplară a planului la producția fizică. îndeosebi la cărbune, în condițiile sortimentale și zute, aprecum termeninvestiții — în primul a celor cu. termen de dare în acest an și a apartamentelor.

(Urmare din pag. I)

Maistrul Teodora Co- 
darcea și mașinistul Ni
col ae Zamora, de la Fa
brica de mobilă Petrila.

al or- soci- șefii în de luniSi

printre vîrfurile de productivitate obținute de minerii Văii Jiului. Secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere, ing. Maria Rujoj, fi caracteriza în cîteva cuvinte pe cej doi șefi de brigadă: „Sînt

ing. loan Dumitraș, care continua : „Are un suport puternic în participarea la luarea ilor în organul colectivde conducere — experiența și competența profesională".De 17 ani de cînd este
deeizi-

de calitate prevă- tuturor produselor, și finalizarea a obiectivelor în de rînd pre-

î

e BIBLIOFILIE ȘI EX- I LIBRlS. Mîine (ora 17) la clubul sindicatelor din Lu- penj va avea loc vernisa» ' jul unei expoziții de gra- I" fică ex-libris realizată de I artistul plastic amator’Da- | finei Duinea. Cu acest | prilej se .înființează și un ■ cerc de bibliofilie și ex- I libris în Valea Jiului, unic I în județ.
~ t» EXCURSIE. Un grup

I 
I 
I
I
I

o carte de vizită demnă de un reprezentant minerilor în acest gan al democrației aliste. De fapt, toți de brigadă prezenți c.o.m. au sarcinile plan pe primele 5 ale anului realizate depășite.Francisc Fazakaș și Ti- tu Teaceneo, miner șef de brigadă și membri ai c.o.m. de la întreprinde- derea minieră Paroșeni sînt binecunoscuți promotori ai tehnicii noi, ai tehnologiilor avansate, pionierii mecanizării complexe din Valea Jiului, Realizările obținute au demonstrat că a- cești șefi de formații pot fi numiți cu îndreptățită mîndrie, nicieni de cea mai tentică valoare, de productivitate de prevederile de obținut de Teaceneo brigada sa se ridică la aproape 4000 kg de cărbune pe post, situîndu-1

mineri-teh- au- Sporul față plan Și
de elevi din clasele a Il-a C, a Ilî-a B și a IV-â — de la Școala generală 1 Petroșani. însoțiți cadre didactice, au ieri într-o excursie concepută ca lecție sinteză cu caracter grafic și istoric — în județ. S-au vizitat obiective istorice din Hunedoara, parcul dendrologic din Simeria și orașul Hațeg.

• CONCERT-SPECTA- a început așternerea 
COL. Ansamblul artistic „Rapsodia Română" din București prezintă astăzi de la ora 20, concert-șpec-

Bnr.de fostde geo-
tacolui „Așa se cînăă Pe la noi" pe scena clubului sindicatelor din Vulcan. Este o întîlnire cu un ansamblu de prestigiu și cu soliști îndrăgiți de publicul Văii Jiului: Elena Merișoreanu, Gheorghe Turda, Dumitru Constantin, Elen,a Ionescu și alții.

• LUCRĂRI EDILITA
RE. Echipa de constructori de drumuri a E.G.C.L.Șl cilindrarea Pietrei sparte, lucrare premergătoare turnării îmbrăcăminții asfal- tice. pe tronsonul dintre

Decizie ■ acțiune
■ finalitatecei mai autentici reprezentanți ai oamenilor muncii în organul de conducere colectivă, promotori nu numai ăi tehnicii noi ci și ai democrației țiune".„Ilie dintre participant! la dezbateri și poate sluji drept e- xemplu prin spiritul critic Și analitic de care dă dovadă în intervențiile făcute în c.o.m.", spunea directorul minei Vulcan,

socialiste în ac-Chiron este unul cei mai activi

miner șef de brigadă, Ilie Chiron, cu toate greutățile inerente procesului de producție din subteran, nu știe ce înseamnă a nu-ți realiza sarcinile de plan. Pe nul 1980 prevederile lucrările de investiții e- xecutate de brigada care o conduce ău depășite cu 615 mc, pe cinci luni din acest an cu aproape 300 mc.La mina Lonea Iosif Clamba Și loan- Cojoca- riu reprezintă două teh-

a- la•pe fostiar

«ologii diferite aplicate în extracția cărbunelui; primul este șeful linei brigăzi cu o bogată experiență în exploatarea abatajelor cameră, iar cel de al doilea în introducerea și exploatarea complexelor mecanizate. Două extreme în tehnologiile folosite, dar strîns uniți printr-un țel comun, unitate gîndire și acțiune c.o.m. și activitatea rect productivă : nă lățirea todelor de organului conducere activității economice o nouă treaptă de ciență.Asemenea lor, celor prezentați pînă acum, sînt și cea mai mare parte a reprezentanților aleși de oamenii muncii în organele de conducere colectivă, forme ale" democrației socialiste în acțiune pentru înfăptuirea autoconducerii și autogestiunii în întreprinderile miniere.

de în di- îmbu- stilului și me- muncă ale colectiv de și ridicareape efi-

podul Maleia — intersecția/du strada N, Bălcescu a bulevardului Republicii. Concomitent se lucrează la amenajarea gurilor de captare a apelor pluviale și turnarea suporților ștîlpi- Ior pentru iluminatul public.
• DEZBATERE.Școala generală nr. 4Petroșani a avut loc ieri o dezbatere cu tema — gența rațională a familiei față de copii, adoptarea u- nei atitudini afectuoase, e- chilibrațe", organizată cu sprijinul casei de cultură.

La din„Exi-

Dezbaterea se înscrie în perimetrul acțiunilor de e- ducație a adulților.
• „AUTOGRAFE 

PORTATIV" este spectacolul susținut pe scena Teatrului de stat «Valea Jiului» de formația muzicală „Acustic" din Petroșani. Spectacolele au loc și mîine, de la ora
• „SFREDELESC 

ZOR IN STÎNCA", una din caricaturile aflate la gazeta de perete de la mina Lonea. Este condamnată atitudinea ajuțo-

PE

astăzi18.
DEeste

rului-miner Nicolae Boțea de ța sectorul IV care a ajuns la 31 nemotivate. Drept pentru care a pierdut. nici mai mult nici mai puțin, 8162 lei. Poate caricatura îl va lecui de boala absențelor nemotivate.
Rubrică realizată de 
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„SĂ MUNCIM SI SÂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST

Un om ca 
mul ți alțiiForjorul Mihai Săcrieru de la I.U.M. Petroșani pare mirat. Modestia, acea nestemată a caracterului uman, nu-i permite să înțeleagă de ce tocmai trebuie să apară în De ce? Tot ceea ce el, cu brațele acelea joase pe care numai forjorii le au, este cît se poate de normal. Munca. Actul cel mai firesc al vieții lui, ca de altfel al oricărui om cinstit.Din dorința de a munci a venit aici, în această Vale a făgăduinței, acum 20 de ani. Și nu regretă. Chiar dacă uneori își a- duce aminte cu nostalgie de viața lui de copil, deloc ușoară, petrecută tr-un sat pierdut dealurile împovărate podgorii ale Vasluiului,Nu regretă. Valea Jiului î-a oferit totul. Mai întîi calificarea. Brațele lui a- tletice au ridicat de multe mii de ori ciocanul greu lovind metalul roșu. Distanța de la" clasicul baros pînă Ia ultramodernul ciocan matrițor pe care-1 „strunește" în prezent, se măsoară în ani de trudă și experiență...A doua mare satisfacție

el ziar, face vîn-

AI meu este,
■f

lui Mihai Săcrieru este

în- între de

afamilia. Așa cum se întîm- plă frecvent, soția sa Va- îerica Săcrieru face parte din colectivul uzinei. Ea și-a urmat soțul muncind umăr la umăr pentru bunăstarea și fericirea căminului lor. Este o căsnicie fericită, încoronată cu primirea unui frumos apartament cu trei camere și nașterea a doi copii.„Cred că aceasta este a- devărata fericire — declară Mihai Săcrieru. După o zi de muncă, de e- fort colectiv, să te poți întoarce la ai tăi, să te poți odihni în ambianța caldă a căminului". L-am lăsat pe M;hai Săcrieru lîngă ciocanul matrițor. Pe fața lui plină de sudoare jucau reflexele strani; ale metalului incandescent.
Valeria BUTULESCU

Satisfacție a unui 
sfert de veac de muncaIuliana Bătrînu a trăit recent momentul emoționant al despărțirii de colectivul preparației cărbunelui din Petrila, unde a lucrat ca separatoare. Ieșirea. la pensie, după 25 de ani de muncă, a fost sărbătorită așa cum se cuvine pentru un om care și-a cîștigat stima și încrederea colectivului datorită priceperii, sîrguinței și spiritului de inițiativă care au caracterizai-o.Timp de 25 ani Iuliana Bătrînu a contribuit la producția cărbunelui din sortimentul bloc, de o calitate superioară Aceasta i-a

adus pe parcursul anilor, în repetate rînduri, mari sațisfacțîi. Portretul său s-a aflat adeseori Pe panoul fruntașilor în întrecerea socialistă, iar pentru formația în care a lucrat a fosț un adevărat exemplu de dăruire și corectitudine și multe tinere au Învățat de la ea tainele meseriei, dar și modul de comportare în viață.La despărțire, colegii de muncă i-au urat sănătate și mulți ani de viață fericită.
Emilian DOBOȘ, 

Preparația cărbunelui 
Petrila

de îapf, al nostru
(Urmare din pag. I)

înainte de a privj fotografiile pe care le prezentăm alăturat — vă invităm, stimați cititori, să le examinați cu atenție. —, am avut înaintea ochilor un bărbat care, deși tînăr, era epuizat, cu respirația și vorba înăbușite de o puternică durere,, răbufnită cu intermitențe" prin lacrimi. A început cu cuvintele : „tovarășe redactor, sînt lovit de o mare nenorocire, disperat și distrus".Ce i s-a întîmplat ? Ce s-a abătut psupra acestui bărbat tînăr, fost miner, apoi muncitor, jar acum căruțaș autorizat ?Pînă spre sfîrșitul anului 1980, Florea Sanda, din Petroșani, strada Jiului nr. 7, căci despre el este vorba. a avut o viață și un cămin în general echilibrate, clădite pe munca depusă zilnic din zori și pînă seara tîrziu. A venit însă ziua de 3 decembrie 1980. Sosit cu căruța de Ia drum. în acea după-amia- ză tristă, Florea Sanda s-a văzut în fața unui fapt împlinit, dureros. Soția, Maria Sanda, Și ea tânără, dar pe deplin matură, pentru că a depășit cu ceva 25 de ani, abandonase în fapt căminul, plecînd cu patru din cei 5 (cinci) copii pe care i-a adus pe

Am citit și recitit articolul „După 20 de ani. Un tată își dă demisia, fuge din familie", apărut ziarul „Steagul roșu' 8939 din data de 4 iunie 1981, în pagina Individ- colectivitate și, drept să vă spun, m-a zguduit, m-a revoltat Pur și simplu. Nu înțeleg cum de mai sînt încă în societatea noastră oameni cu mentalități retrograde, egoiști, oameni ca Ciobănoiu Constantin, miner, șef de brigadă, care, după două decenii de Și . . _ . . Șiîmpliniri fuge de copii, de familie. Nu vrea să-i mai vadă pe cei care, cu cîțtva timp în urmă îi erau cei mai dragi. Nu concep cum un asemenea om cu o retribuție medie de 7800 lei

iv, vtv/vKi .uvucu-căsătorie, de bucurii necazuri, de satisfacții

înnr.

IMult apreciat pentru 
calitatea pieselor exe
cutate, strungarul Anto
nică Stancău dial cadrul 

atelierului mecanic al 
minei Uricani, este u- 
nul din meseriașii cu

I cele mai bune rezultate 
I în muncă.

lunar să nu dea bani în casă pentru întreținerea familiei, ba mai mult, conduce și o formație de mineri, la una din întreprinderile fruntașe ale Văii Jiului și anume, la 'mina Paroșeni. Poate să mai fiu oare Ciobănoiu un exemplu pentru ortacii săi ?In ziarul nostru am citit deseori numâi lucruri frumoase despre minerii de la Paroșeni. E nepermis ca un om ca Ciobănoiu să încalce cele mai simple norme de etică și conduită morală, să renunțe la familie, să ponegrească un colectiv de oameni care muncesc și trăiesc cinstit și demn. Consider că față de un asemenea om, față de faptele sale reprobabile, organizația de partid, colectivul minei de la Paroșeni (n.n. — și nu numai el, ci și opinia publică) nu vor manifesta nepăsare, ci voi- căuta să-1 aducă, acum în al 12-lea ceas, cioarele pe pămînt, căuta să-i îndrepte spre casă, îl
cu pi- vor Pașii 

spre cei care iubesc și îl așteaptă.
loan BARABAȘ, 

strada Șt. O. Iosif, 
Petroșani

— M-am sfătuit cu Va- 
sile Luiuz, cu Mihai As- 
taloș, cu Gheorghe Ion, cu 
ceilalți ortaci ai mei, a zis 
forhaierul. Nu e vorba 
despre sectorul de inves
tiții, dar complexul de la 
III e totuși al nostru, al 
tuturor minerilor de la Li
vezeni. Și nu ne e indife
rent dacă un complex stă.

Intre timp directorul 
ducea un dialog mut cu 
sine însuși, o speranță ră
sărea din vorbele lui Liț- 
căn, ca griul falnic din să- 
mință mascată. Soluția 
era cît se poate de simplă, 
dar, precum în povestea 
cu „oul lui Columb", alt
cuiva nu-i trecuse prin 
minte. Pe galerie au fost 
plasate ambele brigăzi, 
dar, nu oarecum, ci după 
priceperea oamenilor : ast
fel osmoza brigăzilor a 
condus la o adevărată 
specializare ; au apărut o 
grupă a celor mai buni 
mineri, la frontul de lu
cru, alta răspundea de 
susținere, alta de evacua
rea sterilului excavat, alta 
la transport și astfel ortacii nu s-au incomodat 
pe galerie, dimpotrivă flu
xul muncii a devenit flu
ent, termenul străpunge
rii, așa cum se angajase 
Lițcan, a fost respectat.

Frontalul lui Petru 
Scredean merge în plin. 
Ba chiar reușita „brigăzii 
de șoc Lițcan — Perju" 
i-a mobilizat pe tovarășii 
de muncă ai lui „Argint 
viu". De la un randament 
zilnic planificat de 360 to
ne, s-a ajuns chiar la 480, 
înaintările de peste 11 m 
au devenit obișnuite, in 
acest fel se speră ca sec
torul să fi încheiat ieri 
decada cu un plus de pes
te 500 de tone.

— Abatajul mecanizat 
condus de Scredeanu, 
mărturisește cu mîndrie 
ing. Ignat Dane, se situ
ează la nivelul celor mai 
bune frontale similare din 
Vale.

Ortacii lui Lițcan mai 
^aU de trebăluit la secta-

rul III,.la conturarea unor 
lucrări necesare funcțio
nării in plin a abatajului 
spre care duce, ca o tra
hee, noua galerie de ae- 
raj. De altfel, spun ei, a- 
ceasta e datoria lor, s-au 
angajat să ducă la capăt 
o lucrare grea, nu „să fa
că ordine" la alții, ci îm
preună au demonstrat că 
nu le e indiferentă soarta 
producției, de fapt a mi
nei Livezeni. Cu alte cu
vinte au concretizat rolul 
activ al minerilor, spiritul 
muncitoresc de inițiativă, 
care pun în relief demo
cratismul participativ, nu 
numai reprezentativ, al o- 
rînduirii constructorilor 
socialismului. Democra
tism care nu înseamnă 
numai angajare în exe
cutarea unor sarcini sau 
ordine de serviciu, dim
potrivă, implică un efort 
creator, continuu de gin- 
dire. .

...Directorul întreprin
derii, ing. Emil Muru, re
memorează convorbirea 
avută cu șeful de brigadă 
Lițcan. Nu poate reprodu
ce exact firul discuției, 
dar esența o rezumă fi
resc în consens cu gîndu- 
rile noastre.

— Lițcan și ortacii lui 
au oferit o adevărată lec
ție de solidaritate munci
torească, exemplul lor i-a 
mobilizat și pe ceilalți mi
neri ai sectorului III ai 
minei. Oamenii au înțeles 
practic că într-o între
prindere socialistă al meu 
înseamnă de fapt, al nostru, chiar dacă distanța 
dintre locurile de muncă 
se măsoară în kilometri 
de subteran...

La concluzia plină de 
miez a cadrului de con
ducere de la mina Live
zeni să mai adăugăm un 
amănunt semnificativ — 
Lițcan, Scredeanu, Per- 
ju și mulți alții dintre or- 
taeii lor sînt comuniști, 
adică oameni de inițiati
vă, integrați organic, cu 
viața și Visurile lor, in 
transpunerea în practică 
a dezideratelor orînduirii 
noastre socialiste.

y
* ..

Iresponsabilitatea unei mame 
care și-a abandonat cei cinci copii

— Anchetă socialălume în maț puțin de 7 ani de căsnicie, al cincilea, de numai 11 luni, aflîn- du-se în spital.S-au conturat astfel două ipostaze opuse. Pentru Florea Sanda pasul premeditat, deosebit de grav prin urmările lui, al soției sale, a constituit o surpriză dureroasă, o lovitură puternică dată unui cămin încă prea tînăr, iar pentru Maria Sanda, prima dintr-o suită de atitudini și acțiuni ce aveau să urmeze^ toate convergînd spre același scop final : abandonarea copiilor. „Ai certat-o ? Ai bătut-o ?" — l-am întrebat pe bărbatul abătut. „Nu zic că nu, dar numai după ce am constatat că neglijează copiii". A urmat, în 20 februarie 1981, prima tentativă din partea lui Florea Sanda de a-și restabili căminul, soldată cu aducerea copiilor și a mamei lor de la Peș- tișani — Jiu la Petroșani. Intre cei doi se aflau cinci copii, cel mai mare. Va- sAle, de 6 ani, cel mai mic. Iliuță, de numai 11

' luni (absent din fotografie), în spitalul din Petroșani. La numai cîteva zile, Maria Sanda îi părăsește însă pe toți cei cinci copii, pe soțul legitim, căminul. Din nou și cu aceeași intenție, tot Florea a dus copiii de la Petroșani în cunoscutul sat al comunei Bîlteni, Gorj, lîngă mama lor, aducîn-

du-le apoi sîmbăta alimente și hăinuțe. „De fiecare dată — ne declara el — am găsit copiii murdari, nehrăniți, într-un cu- vînt neglijați, iar la insistențele de a-j îngriji, răspunsul soției mele a fost invariabil același : „Dă-j dracului, vreau să scap de ei, să fiu din nou liberă".

Imaginea celei care, după ce a adus pe lume cinci copii, poate lua o asemenea atitudine, s-a completat cu cea a celei mai grave iresponsabilități. Iar victimele Ie vedeți, stimați cititori, în fotografia alăturată.Oare ce vină au acești copii ? Alte întrebări fiind, credem, de prisos, am

In fotogra
fie: mama, 
Maria San
da și patru 
din cei cinci 
copii, Va- 
sile, Ramo
na, Octavia 
Și Veronica.

dorit să aflăm doar unde sînt ei acum. Ultima veste; Vasile (6 ani), Octavia, (5), Maria — Ramona (3) în spitalul T.B.C. din Tg. Jiu, Veronica (2 ani) la leagănul din Cărbunești, iar I- liuță (11 luni), tot în spitalul din Petroșani,Cine sînt vinovății în■ âcest caz ieșit din comun ?In primul rînd Maria Sanda, care și-a părăsit în fapt copiii de dragul unei aventuri bazate pe relații de concubinaj; un al doilea vinovat este chiar Florea Sanda, incapabil de tactul și reținerile necesare căsniciei în anumite momente. Poziția lui responsabilă și afectivitatea dovedită față de copii, faptul că a făcut o nouă încercare de a-și restabili căminul solicitînd. sprijinul ziarului, în contrast cu iresponsabilitatea dusă dincolo de incredibil a soției sale, este cea așteptată și o reținem ca atare. Este însă necesar ca față de fapta incalificabilă a Măriei Sanda, cea care a adus pe lume cinei copii. zdruneinîndu-le apoi prin abandonare sănătatea și creșterea normală, să-și spună cuvîntul opinia publică. iar apoj legea, și n>- oricum, <’j cu toată sev tatea. ■. . ■ ‘,
Toma T
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Vernisajul

Vizita de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu

tUrmare din pag. 1) alduită într-un pavilion Noului Hofburg vienez.Luînd cuvînțul, ministrul federal pentru știință și cercetare, dr. Hertha Fi i n berg, a declarat deschisă expoziția și i-a invi-s-o să artătat pe înalții oaspeți viziteze, să vadă sau revadă obiectele de■ prezentate cu acest prilej, . mărturii ale unei civilizații vechi de două milenii, ale culturii materiale și spirituale născute și dezvoltate hi teritoriile locuite de geto-daei, ajunsă în perioadă de apogeu sub Burebis- ta și Decebal. Expoziția se constituie într-un veritabil mesaj de prietenie, de pace, pe care poporul român îl adresează poporului aus-

triac, tuturor popoarelor c lumii. 'Sînt prezente în vitrinele expoziției exponate de mare diversitate, de rară frumusețe, de înaltă măiestrie - artistică, lucrări de inestimabilă valoare istorică și artistică, scoase la lumină în cele mai diferite locuridin țară, depunînd mărturie cu privire la originea și continuitatea poporului nostru în pămînturile vegheate de înălțimile Sarmi- zegetusei, Buridavei și Pe- trodavei, ale atîtor metereze, făcute să ne apere ființa națională. Sînt, de a- semenea, prezente în expoziție piese descoperite pe pămîntul dacic ce se găsesc acum în vestitul muzeu ] vienez de istorie a artei.

Dejun oferit în 
onoarea 

tovarășului 
Nicolae 

Ceaușescu 
de cancelarul 

AustrieiSchimbul de vedeți 'între președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlager, între șeful statului .român și cancelarul federal al Austriei a continuat în timpul dejunului oferit, miercuri, în onoarea președintelui Republicii Socialiste România și a tovarășei Elena Ceaușescu de cancelarul Bruno Kreisky.
1 ovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 

galeria vieneză AlbertinaTovarășa Elena Ceaușescu a vizitat, miercuri dimineața,-însoțită de doamna lierma Kirchschlager, -galeria vieneză Albertina.Rostind călduroase cuvinte de bun venit, expri
mi ind bucuria deosebită de a avea că oaspete pe tovarășa Elena Ceaușescu și pe doamna Herma Kirchschlager, ministrul federal pen-

tru știință și cercetare, Hertha Firnberg, a adresat invitația de a cunoaște o ■ parte din bogata colecție de care dispune muzeul vienez.Directorul muzeului, dr Walter Koschatzki, a prezentat, în sala de mar mu- ■ ră, cîteva din cele mai renumite desene și gravuri, purtî-nd semnături celebre:

Durer, Rafael, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, Fragonard, Gustav Klimt. La încheierea vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu și-a exprimat satisfacția de a fi cunoscut această renumită cplecție vieneză și a mulțumit gazdelor pentru cordialitatea cu care a fost înconjurată.
Primirea delegației Asociației de prietenie „Austria-Romania"Președintele Republicii Socialiste România, to- vă'ășiil Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit la Hotel „Imperial", reședința oficiala rezervată pe timpul vizitei, o delegație a Asociației de prietenie „Austria—România".In numele colectivului de conducere al Asociației, al tuturor membrilor săi, Victor Heller, adjunct

învățămîntu-membru alministrului lui și artei, conducerii Asociației, și Stephan Kukla, secretar general, au adresat șefului statului român și tovarășei Elena Ceaușescu un cordial bun sosit la Viena.'Ei au exprimat admirația față de realizările poporului român, în cele mai diferite domenii, față de inovată

pentru dezvoltarea econo- mico-soeială a țării, pentru pace în lume, pentru înțelegere și colaborare rodnică între popoare.Mulțumind pentru urări, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a apreciat activitatea Asociației, consacrată dezvoltării colaborării economice, tehnico-ști- ințifice, culturale și în alte domenii, a relațiilor de prietenie dinfere țările noastre.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu i-au primit miercuri, pe membrii conducerii organizațiilor cetățenilor austri- eci originari din România.Au luat cuvînțul Vinzenz Przypolski, președintele A- sociației „Unirea — Priete- me și le-a urat noi suc

țiilor cetățenilor austrieci originari din România au mulțumit t o v a r a ș u 1 u i Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentm tot ce au făcut și fac în vederea dezvoltării multilaterale a .țării, creșterii prestigiului ei în lu-

PETROȘANI — 7 No
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nii României în Austria", Ronald Bobel, președinție Și Fritz Frank, vicepreședinte a; „Organizației sașilor transilvăneni din Austria", și Hans Androwitsch. președintele „Organizației șvabilor bănățeni .din Austria". El au adresat, în cuvinte alese, pline de respect, uri salut de bun sosit pe pă- mîntul’ Austriei înalților soli ai poporului român, A fost evocată activitatea desfășurată de asociațiile Pe care le reprezintă, pentru mai bun.a cunoaștere a României, cu trecutul și prezentul ei, a inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu, puse în slujba progresului șj păcii, a prieteniei' cu Austria, eu toate țările lumii.Reprezentanții organiza-
Vizitarea

cese în activitatea de înal-. tă răspundere pe care' o ; desfășoară spre binele și fericirea poporului român.Exprimînd satisfacția de a se întîln) cu membrii conducerii organizațiilor cetățenilor austrieci originari din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat.. că ia cunoștință cu plăcere de preocupările acestora privind continua dezvoltare a relațiilor pri- . etenești dintre țările noastre. Desigur, ați venit în Austria în diferite împrejurări si perioada, a spus tovarășul Ntolae Ceaușescu, și sînt buedros că păstrați amintiri plăcute despre țara în care v-ați născut, că doriți să contri- buiți la o și mai mare a- propiere intre România și Austria, acum și în viilor.
orașului

9,00 Teleșcoală.10,35 Roman foileton:
Karl Marx — a- niî tinereții. Reluarea episodului 4.11,50 Folclor moldovenesc. Pe Bahlui în sus.Călătorie prin țara mea. Pașcani ’81 — reportaj. Telex.Telex. Teleșcoală.

12,10

în cursul serii de miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația președintelui federal Rudolf Kirchschlager și a doamnei Hernia Kirchsdilager, au vizitat cartiere ale capitale,. austriece. Edilii Vi-

enei au înfățișat înaițilof oaspeți date cu privire la dezvoltarea orașului, s-au referit la proiectele de a- menajare în perspectivă a diferitelor zone ale acestui important centru urbanistic.

12,3016,0016,0517.10 Viața culturală.18.20 Ea volan.18,35 Desene animate, 19.00 Telejurnal.■ Actualitatea nomică.i Ora tineretului.> Evoluția vieții pe pmnînt — ’ serial științific. Episodul
9. „Apariția ma

miferelor".21,25 Pagini din istori , teatrului românesc. C’aragiale și vremea lui.22,15 Telejurnal
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de activitate politică pro- de președinte- Nicolae Ceaușescu

Fotbal divizia A : Steaua — Jiul 2—1 (2—0)

Ce bine era dacă apăra Cavai
can 2—0, Corvinul
F.C. Baia Mare 6—1, 
Poli Iași — Chimia Rin.(Corespondeuiul nostru Ai. Talar transmite clin■ ■ București)Se pare că acest îneci a însemnat reintrarea in... cursul normal al Jiului, Ne gindirn la resemnarea care se degaja din feniL în care băieții noștri au abordat acest meci, mai ales în prima repriză. Firescera ca punctul cucerit pe Bega să impulsioneze reprezentanții Văii pentru a depăși . acel minus 1 în clasamentul adevărului, Dar de data această a lipsit Cavai, deși el s-a aliniat la începutul celor 90 de minute. Nu trecuseră decît 95 de secunde de la fluierul de început al clujeanului Va- sile Topan (care a arbitrat foarte bine) și s-a consu-■ mat primul moment fierbinte al meciului, decisiv, din, păcate pentru noi: la o centrare a luj Adrian Ioaescu, Cavai reține min- 

gaa, dar este faultat de Sertov și Zahiu, fiind ne-
r cesară înlocuirea lui cu Focșeneanu. Lipsa lui Ca- 
.'vai a influențat în mare ' măsură evoluția în conti- i cuare a jiuKii. Apărarea 
' este tot mai nesigură și

doar șansa face ca tabela de marcaj șă nu se schimbe la ocaziile lui Sertov (min. 17 și 22) dar mai a* Ies ale lui Zahiu (min. 28 . și :33). De cealaltă parteeste revoltătoare lipsa de . angajament a atacanțilornoștri, care în loc de poarta adversă, căutau mai degrabă să scape de minge, Așa aU făcut Stoica, Sălăgean și mai ales Șu- mulansdhi, iar Giuchici și Lăsconi au fost mai degrabă figuranți în .această parte a partidei. Și cum jocul se desfășoară la o poartă . (numai a Jiului), cade firește și golul; în min, 35 cornerul executat de Răducanu este fructificat de Zahiu cu capul, care complet nemarcat, înscrie de la 12 m și cu concursul luj Focșeneanu. Unde erau însă fundașii noștri centrali ? Tot Focșeneanu ne face, în min. 44, să regretăm și mai mult accidentarea lui Cavai: la un șut slab al lui Răducanu din colțul careului de 16 m, portarul Jiului prinde mingea pe care i-o oferă apoi ca pe tavă lui Sertov, care „zice bine mersi" și ridică scorul ia 2—0.

așteptam ca după și după două goluriNe pauză primite, Jiul să’ joace altfel.- Dar elevii antrenorilor Libardi și Tonca (mai ales in primele 15 minute) nu par. preocupați de ce se întîmplă pe gazon. Noroc cu ratările și... îngăduința steliștilor care par mulțumiți de avantajul creat. Doar în min. 52 Sălăgean își aduce aminte că este căpitan de echipă și începe să se vadă mai mult, el ratînd chiar în acest moment o mare o- cazie. Greșeala jucătorilor noștri a fost în acest meci că au crezut prea puțin în posibilitățile lor. Dacă apărătorii (începînd cu Focșeneanu) tenți, dacă înlocuit de mai activ). Varga ar fi mult între cele două careuri, și dacă Giuchici și Sălăgean ar fi combinat mai mult, este sigur că Jiul se putea întoarce cu cel puțin un punct. Căci Steaua, chiar dacă a dominat teritorial și a Și ratat mult, a părut și chiar a fost o echipă obosită. Lipsită de aportul lui Iordă-

(începînderau mai a- Stoica Neagu,Șumulanschi, pendulat mai
(just mult

Steaua surpri- parteanescu și Iordache, ar fi putut avea o ză neplăcută din Jiului. Păcat că tocmai cei care trebuiau (jucătorii Jiului) n-au crezut in a- ceastă șansă, Partida se încheie totuși cu o consolare pentru suporterii Jiu.- lui. Ne gîndim la acel gol înscris de Giuchici în min. 85, după ce în min 65 To- . ma a scos senzațional go
lul ca și făcut al lui Neagu. Și pentru a ne întări parcă afirmația, Sălăgean a ratat în min. 89 o imensă ocazie de egalare: pătruns in careu, de la 6 metri, el a preferat unui șut cu efect, plasat, un șut puternic, respins de Toma în corner.Urmează meciul de acasă cu S.C. Bacău. Și pentru că meciurile de acasă sînt tot mai grele și pentru că adversarii de sîmbătă constituie O formație „periculoasă", este nevoie de multă atenție!Formația utilizată: Cavai (min. 2 Focșeneanu), Vînâtoru,, Rusu, Vasili u, Petre Grigore, Stoica (din min. 49 Neagu), Șumulanschi, Varga, Giuchici, Sălăgean, Lăsconi,

REZULTATE TEHNI
CE : Poli Timișoara — 
Dinamo 3—3, F.C.M. Bra
șov — „T” 
3—1, Steaua — JIUL 
2—1, „U“ Craiova — S.C. 
Bacău 6—2, A.S.A. Tg. 
Mureș — Progresul- Vul-

,U“ Cluj-Napoea Vilcea 1—0, F.C. Argeș
— F.C. Olt 7—0, Sportul 
studențesc — F.C.M. Ga
lați 3—0.

C L AS A MEN TU 1.

1. „U ■ Craiova 31 20 3” 8 64—27 43
2. Dinamo 31 16 6 9 50—32 38
3. F.C. Argeș 31 17 3 11 54—34 37
4. Steaua 31 14 7 10 47—38 35
5. S.C. Bacău 31 14 5 12 43—42 33
6. F.C.M. Brașov 31 14 5 12 34-35 33
7. Sportul studențesc 31 15 2 14 43—33 32
8. Poli Timișoara 31 13 6 T2 32—38 32
9. Corvinul 31 14 3 11 59—45 31

10. Chimia Rm. Vîlcea 31 14 3 14 45—52 31
11. A.S.A. Tg. Mureș 31 13 4 14 47—52 30
12. „U“Cluj-Napoca 31 13 4 14 42—50 30
13. F.C. Olt 31 12 6 13 35—45 30
14. JIUL 31 13 3 15 38—36 29
15. Poli Iași 31 11 6 14 39—44 28
16. Progresul-Vulcan 31 11 5 15 37—50 27
17. F.C. Baia Mare 31 9 5 17 29—52 23
18. F.C.M. Galați 31 6 4 21 32—65 16

VIITOARE : Sportul studențesc, F.C.M.
Galați — A.S.A. Tg. Mu
reș, Dinamo — F.C.M. 
Brașov, Chimia Rm. Vîl- 
cea — „U" Craiova, F.C. 
Olt — „U" Cluj-Napoca.

ETAPA
(sîmbătă, 13 iunie 1981): 
F.C. Baia Mare — Stea
ua, Corvinul — Poli Ti
mișoara, Progresul-Vul
can — Poli Iași, JIUL — 
S.C. Bacău, F.C. Argeș —
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