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Șeful de brigadă Cos (ache Poroșniuc alături de 
ortacii Vasile Degerata și Mihai Copoi de la secto
rul de investiții ai minei I.ivezeiri.

Foto : N. ȘTEFAN

In colectivele de muncă

întrecerea continuă la cote superioare
Plus 100 ml de 
lucrări miniere

Brigada condusă de Je- 
nică Secrieru de la secto
rul II al minei Livezeni, 
dotată cu o combină de 
înaintare, a reușit lună de 
lună să-și depășească sar
cinile de plan cu cite 10-15 
ml. Astfel, de la începutul 
anului, brigada a cumu
lat peste plan 100 ml lu- 
cfârr miniere, ceea ce re
prezintă planul de înainta
re al brigăzii pe o lună 
de zile. Acest succes este 
rodul brigăzii, .'.1 mineri
lor Nicolae Groza. A le- 
xandru Olaru, Gheorghe 
St anei u. Petrică Chipor, 
Traian Banaga, Jenică 
Ursu și Leonte Croitoru, 
care au muncit cu, dăruire 
și pricepere, reușind, zi de 
zi. să obțină randamente 
superioare.

20 000 tone cărbune cocsificabil 
peste prevederile lunare

Continuînd șirul succe
selor obținute in cinstea 
marii sărbători a Elibe
rării, colectivele de mun
că din unitățile economice 
din Valea Jiului depun C- 
forturi stăruitoare pentru 
a dezvolta realizările in 
înfăptuirea exemplară a 
indicatorilor de plan din 
primul an al noului cin
cinal.

Eeluînăil-și, la cole su
perioare, activitatea pro
ductivă după zilele <)e re
paus, minerii! Lupenitilui 
și-au depășit sarcinile de 
plan în ziua de 25 au
gust cu 424 tone de căr
bune, iar minerii din Bhr- 
băteni au realizat in ace
eași zi o depășire de a- 
proape 200 tone de căr

bune. în acest fel, cele 
două unități miniere cu
mulează de la începutul 
lurdi cite 11 500, respectiv, 
3500 tone de cărbune, de
pășiri care, completate cu 
plusul minerilor din Uri
cani, de aproape 5000 to
ne, totalizează pe luna 
august 20 000 tone de căr
bune cocsificabil livrate 
suplimentar de către mi
nerii din vestul bazinului 
economiei naționale.

Rodul perseverenței și destoiniciei

Piese de schimb și subansamble 
în valoare de peste 4 miîioane lei 

reintrate în circuitul productiv

La datorie

Printre tinerii meseriași evideuțiați in muncă de 
!a S.S.H \ uh au, se numără (I strungarul Co-ctel 
Croitoru, mult apreciat pentru calitatea lucrărilor 
executate Fo(o; NEMECSEK

La toate minele din 
Valea Jiului se aplică cu 
consecvență programul de 
mecanizare a princip ile- 
lor lucrări miniere. Bu
na funcționare a utilaje
lor din subterMi, întreți
nerea și repararea aces
tora este determinată in 
bună parte și de aprovi
zionarea cu piesele de 
schimb necesare. Valoa
rea acestor piese de 
schimb este mare, și 
prin urmare în preocupă
rile colectivelor de mun
citori de la atelierele me
canice ale minelor stă in 
permanență sarcina iecu- 
perării, recondiționării și 
refolosirii acestora. Do
rind sâ aflăm cum se a- 
chită colectivele ateliere
lor mecanice de această 
sarcină, ne-am adresat 
factorilor de rălspundcre 
de la I.M. Lupeni și I.M. 
Uricani.

La I.M Lupeni am a- 
bordat această temă cu 
ing. tehnolog Ana Stepă- 
nescu de la atelierul me
canic. Din spusele inter
locutoarei am rcț’nut ur
mătoarele: „Pe primele

șapte luni ale anului am 
recondiționat piese de 
schimb in valoare de 
2 744 000 lei. Recondițio
năm piese de schimb a- 
tît pentru utilajele autoh
tone cit și pentru cele din

econdiționar e 
|țe cu p er a re 

ef olosir e
import. Astfel pentru 
transportoarele TR-3 și 
TR-4, recondiționăm tam- 
buri de acționare, pinioa- 
ne, cadre metalice de ac
ționare, carcase, capace șj 
axe canelate. La pompe
le de' înaltă presiune se 
recondiționează arbori co
tiți. supape și regulatoa
re, iar la pompele centri
fugale și electrice, corpuri 
de pompă, tije, pistoane, 
brațe, manivele și bucșe, 
pentru ventilatoare, re
condiționăm rotoare și 
carcase.

Sint recondiționate re
pere și piese de schimb 
pentru complexele meca
nizate si combinele de 
înaintare Procedeu) folo
sit pentru recondition.are 
este cel clasic prin în
cărcare cu sudura c*1 a- 
daus de material. după 
care urmează rectific mea 
prin strunjiire. Bineînțeles 
recondiționarea pieselor 
de schimb are la bază 
preocuparea noastră
constantă pentru recupe
rarea pieselor țefolosibi- 
le de la utilajele casate. 
Bunăoară, recuperăm pîe-

Glieorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Verdictul minerilor: un veto hotărît nemotivatelor
Intreprinde- 

a în- 
restaiiță 
cărbune 
anului, 

nici 
des- 
sub 
Sint 
cau- 

ppariția 
de 

care 
reali-

Petr 
o 
de

Colectivul 
rii ui.aivre 
reg.slrează 
consistentă
de la începutul 
minus 67 780 tone, 
luna august nu se 
fășoară, deocamdată, 
auspicii mai bune, 
invocate o seric de 
ze obiective 
unor apofize, efilări 
strate, focuri ele, 
au grevat asupra 
zării sarcinilor de plan —, 
în același timp, însă, in
disciplina a dijmuit serios 
potențialul de muncă al 
colectivului. In acest sens 
trebuie amintit faptul că 
Pe primele 7 luni numă
rul nemotivatelor se ri
dică Ia 6380 om zile, pînă 

august 
810.

pon- 
de 

treia

nemotivată din totalul pe 
mină aparține aees.ui 
colectiv de muncă bine
înțeles cu repercusiunile 
evidente in nereaiizările 
de producție. Această 
situație a atras ateu I i

Vasile Drăgan, subliniind 
pierderile pe care le su
feră bugetul familial al 
absenlomanului (penali
zări din retribuție anu
larea drepturilor de alo
cație, gratuități etc), dar

La Of.

la jumătatea lunii 
adăugîndu-se încă 
Sectorul III deține o 
dere nu prea demnă 
invidiat, fiecare a

cornițele or de partid 
și sindicat, hotărmdu-.se 
să se organizeze, la nive
lul schimbului II, dulc
eața muncitorească11, ini
țiativă patronată de Con
siliul municipal al sindi
catelor țî redacția ziaru
lui „Steagul roșu"

Despre consecințele u- 
nei absențe nemotivate a 
vorbit vicepreședintele 
comitetului sindicatului.

și colectivul de muncă 
(nivelul producției, retri
buția și altele). Or. la 
mina Petrila sint destui 
recordmani de tristă fai
mă, printre aceștia l-am 
aminti pe Dorin Menghea 
(18 nemotivate în prime
le 7 luni. 4 în august), 
I-ică Pascariu (1 + 7). Vir- 
giliu Vesa (20+4) de la 
sectorul 1, Vasile Bechi 
(13+9), Dumitru Bucă

(15 + 10), Gheorghe Ciu- 
ciu (57+4 !), Duțu Lău
tarii (3011), Mihf.il Șchio- 
pu (15+6), Petrică Sila- 
ghi (124-8). Tudor Zlate 
(16+3) 'ie la sectorul II, 
Emil Călugaru (39 i-ll) de 
la IV, Ionel Bodiu (21-j-l), 
Mihai Manolache (2*3+4), 
Iosif Co.ian (21+5) de ia 
V, lon Wincze (30 + 5/ de 
la VI, Iosit Pânzei (15+2); 
demn de relevat însă, la 
sectorul 1X, nu există ne
motivați, de asemena. nu
mărul celor de la VIII, 
X, XI si XII este relativ 
mic.

AbsenUjmanii din schim
bul II. al sectorului III au 
fost puși să dea seamă in 
fata colectivului de mun
că unii dintre ei și-au

Ion VULPE

iC i luare in pag. a 3 a)

Viața culturală a V iii 
Jiului, străbătută de un 
constant spirit înnoitor, 
trăiește in aceste zile 
momente de reală satis
facție : in marea mani
festare a creației șj hăr
niciei, Festivalul național 
,.C întarea României1,1 s-au 
obținut succese cu totul 
• i eu totul remarcabile 
I a rezultatele cunoscute 
se mai adaugă încă două 
locuri III. obținut.? de lor. 
mațiile de teatru 
de 
lor
•sa 
de 
de 
din
„Pe curînd,
Szemler Ferenc; 
lor — Pongratz 
Prezența acestor 
ții printre cele 
nu este un fapt care iese 
din limitele firescului; 
reînviorarea mișcării ac
torilor amatori 
așteptat, aici, 
Jiului, existînd 
ani un teatru 
nist. Pe lingă o astfel de 
instituție, de artă și cul
tură, trebuie să se cre
eze și o vie activitate de 
teatru ia care să partici
pe amatorii, cei care au 
încredere și iubesc forța

mineresc 
la clubul sindicate- 
din Petrila (cu pie- 
„Fiunze care ard1 
I.D. Sîrbu) și cea 
la clubul sindicatelor 
Lupeni (cu pie-i 

Gabor !“ de 
instruc- 
Gabor).
fornia- 

U.ureate

era de 
in Valea 
de 33 de 
profesio-

Zi de sărbătoare șl 
pentru ceferiști. Dar 
ca de fiecare dată ei 
cju sărbătorit-o la Incu
rile de muncă. l.a Lupeni, 
tura a treia condusă do 
impiegatul de mișcare 
Traian Oprean și com
pusă din tehnicianul 
Nicolae Suciți. magazi- 
onierii de tranzit Emil 
Vițan și Nicolae Sur
cea, acarii lone] Stoica, 

Petru 
lăcătușii de rc-

Vioriea Mihai și
Jianu,
vizie Constantin Chelii 
și Oliver Dospineantt — 
sub îndrumarea 
lui stației, ing.
Popescu a contribuit 
pregătirea și i 
rea la ora 8,40 
mulni tren cu e 
cocsificabil.
dul locomotivei DA-1327, 
care ducea trenul la

șefu-
Teodor 

a 
expedie- 

pri- 
bune 

I «a bor-

(Cont, in pag. a 2-a)

cuvîntului spus, inter
pretat pe scenă.

Clipele de savurare a 
succesului nu trebuie sâ 
se prelungească, ba mai 
mult, pot avea o valoa
re stimulativă. încă de 
acum, odată cu o mai 
vie activitate spectacu
lară, care verifică și 
consolidează formațiile (și 
ne gindim la toate), 
nasc idei 
repertorii.

se 
se schițează 

se întocmesc 
planuri de acțiune pen
tru ca viața cultural-edu- 
cativă a minerilor, a oa
menilor muncii din Valea 
Jiului să fie la fel de 
bogată ca și înfăptuirile 
lor. Acum, cînd Festi
valul național „Cînta- 
rea României11 s-a în
cheiat, o analiză a cali
tății participării munici
piului, trebuie să repre
zinte un program con
cret de acțiune pentru a 
desfășura o muncă și 
mai rodnică, sintetizată 
în formații de toate ge
nurile și tipurile, cu o 
mai sporită valoare edu
cativă, concretizată în- 
tr-o activitate continuă 
in mijlocul colectivelor 
de oameni ai muncii din 
întreprinderile Văii Jiu
lui.

T SP.V4AKU

Mihf.il
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Adunjri generais a!e oameB'.'or muncii

Atitudine ferma 
împotriva abaterilor 

de ^a regulile de comerț
I.C.S. Mixta Lupeni și-a 

îndeplinit planul la desfa
cerile de mărfuri pe pri
mul semestru al anului în 
proporție de 101,91 la su
lă, ceea ce reprezintă o 
depășire cu 3 525 000 lei. 
La baza acestui succes 
au stat preocupările sus
ținute pentru realizarea 
planului de aprovizionare 
eu mărfuri, plan care a 
fost îndeplinit la rîndul 
său în proporție de 103,2 
la sută. In final, aceste
realizări au condus la ob
ținerea unui beneficiu pes
te plan de 625 000 lei, o- 
glinda fidelă a rezultate
lor bune cu care s-au pre
zentat lucrătorii comerciali 
la adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii.

Fiind vorba de o anali
ză a activității în unitățile 
comerciale pe primul se
mestru al anului, pe lingă 
rezultatele bune obținute 
au fost criticate și o serie 
de lipsuri și neajunsuri ca
re au frînat buna desfășu
rare a activității întreprin
derii. Spre exemplu, în 
magazinele din sectorul 
industrial se găsește un 
stoc de mărfuri greu van
dabile în valoare de 
1 645 000 lei. Pentru lichi
darea acestuia s-au făcut 
reduceri de prețuri și re- 
cartări de mărfuri, s-a 
prevăzut desfacerea aces
tora prin comerțul stradal, 
dar acest lucru nu a fost 
realizat din neglijența u- 
nor gestionari. Planul la 
cheltuielile de desfacere 
a fost depășit cu 0,26 la 
sută, ceea ce a dus 
la diminuarea beneficiilor. 
S-au luat măsuri ca să nu 
mai pătrundă în rețeaua 
comercială mărfuri ca
re nu corespund din 
punct de vedere al calită
ții cum a fost cazul unor 

preparate din carne si al 
unor sortimente de bere la 
butoi.

„Unii șefi de unitate 
n-au înțeles felul cum tre
buie gospodărit fondul de 
marfă, nu au ținut seama de 
cotele pe care le-au primit 
din repartiția de mărfuri, 
o parte din vină o purtăm 
și noi, merceologii, deoare
ce nu am ajuns la toate u- 
nitățile pe care le coordo
năm. In viitor va trebui să 
mergem mai des la uni
tăți, să urmărim respecta
rea repartițiilor de măr
furi și gospodărirea fondu
lui de marfă", spunea 
merceologa principală Ma
ria Katra. „Rezultatele bu
ne obținute sint un stimu
lent pentru noi. Sîntem 
întreprindere fruntașă pe 
municipiu și chiar pe ju
deț, dar prejudiciile mate
riale, pagubele care se ri
dică Ia 243 000 lei în acest 
semestru nu ne fac cinste. 
Trebuie să se mani
feste mai multă exigen
ță in rîndul șefilor de uni
tate și mai ales în cadrul 
conducerii întreprinderii 
cu cei care au lipsuri re
petate. chiar dacă sînt de 
valori mai mici, să nu ajun
gem din nou la pagube 
materiale în valoare de 
zeci de mii de lei", a ară
tat în cuvîntul său Gheor- 
ghe Piper, juristul între
prinderii. Au mai partici
pat la dezbateri Maria Io- 
van, Ana Albescu, Alexan
drina Vasiu, Mihai Damian 
și Ion Pîrvulescu, directo
rul întreprinderii, care au 
evidențiat bunele rezulta
te obținute, dar au și cri
ticat lipsurile pe care le-au 
avut, venind cu propuneri 
pentru îmbunătățirea acti
vității de comerț din ora
șul Lupeni.

Gheorghe BOȚEA

Prin autodotare
Colectivul atelierului e- 

lcvtrie, condus de mais
trul Petru Vințan, se pre
ocupă cu stăruință de re
cuperarea. recondiționa- 
rea și refolosirea unor 
piese șj subansamble din 
fluxul de producț.e al 
preparației cărbunelui 
din Petrila. Printre cele 
mai semnificative rea
lizări ale atelierului se 
numără recondițio.narea 
unui reostat cu li 'iiid de' 
către brigada condusă 
de Eugen Tolvay, a mai 
multor motoare electrice 
prin rebobinare de către 
brigada condusă de Ște
fan Szekereș, a corpuri
lor de iluminat de către 
brigada Iui Vladimir Evi 
și realizarea mecanismu
lui de decuplare automa
tă a pompelor de jgheab 
prin autodotare de către 
brigada lui Ștefan Pre- 
terebner. Desigur. atît 
preocupările cit si reali
zările acestor buni me
seriași vor urca în con
tinuare pe noi cote de 
vrednicie.

Emilian DOBOȘ 
Petrila

Urmare din pag I

se de schimb de la vag,.- 
nei; (trenuri de roți, tam
poane, rulmenți), ciocane 
pneumatice (pistoane, ci
lindri, arcuri), stilpj de 
susținere și de la motoare 
electrice. Piesele recupe
rate și recondiționate in 
acest atelier sînt redate 
locurilor ae muncă din 
subteran ir. proporție de 
sută la sută, deci nu exis
tă rebuturi”.

Din discuția purtată cu 
inginera tehnologă reiese 
de asemenea că întregul 
colectiv al secției meca- 
no-energetic, în frunte cu 
șeful său, maistrul Ion 
Dreptate, este conștient 
de rolul șj valoarea pe 
care o au piesele de 
schimb recondiționate
pentru instalațiile și uti
lajele de la mina Lupeni. 
Șeful de secție, ia soli
citările noastre, ne spune 
că îi este foarte greu să 
evidențieze pe cineva a- 
nunie, întregul co’ectiv 
de muncitori, șefi de e- 
chipă, precum și maiș
tri coordonatori formații 
de lucru (Vasile Raeolța, 
Petru Bugheș. Nicole.? Sîr- 

bu. Ion Dugaia si Gheor
ghe Loader) au particv- 
pat în egală măsură ia 
realizările obținute Dar 
după cum spuneau inter
locutorii noștri, succese
le obținute nu ii mulțu-

Rodiii 
perseverenței 
șî desiolmcieî
mese, doresc să le mul
tiplice, să îmbunămței.scă 
activitatea din atelier 
prin asimilarea unui nou 
procedeu, recondiționa- 
re prin metalizare ș; să 
realizeze o secție de în
cercare, verificare s; tes
tare a pieselor de schimb 
recondiționate. Toate a- 
ceste obiective sînt reali
zabile. Conducerea între
prinderii însă trebuia să-i 
sprijine și să le acorde 
permanent ajutorul nece
sar.

La I.M Uricanl pe a- 
ceeași tema am discutat 
cu maistrul Gheorghe Ba
tea, șeful atelierului me
canic. Și aici intilnim a- 
celeași preocupări susți
nute pentru recondițio- 
narea pieselor de schimb. 
De la începutul anului au 
fost recondiționate piese 
de schimb in valoare de 
peste 1 300 000 lei. Numai 
la utilajele din import, au 
fost recondiționate în 
primele șapte luni ale a- 
nului un număr de 986 de 
repere a căror valoare se 
ridică la 28 000 lei și 2315 
repere de la transportoa
rele TR-2 și TR-3, pompe 
centrifugale și electrice, 
pompe de înaltă presiune.
ventilatoare, motoare e- 
lectrice și altele. La rea
lizările obținute dm re- 
condiționările de piese au 
contribuit strungarii 
tonică Stanciu., 
Schmidt, lăcătușii 
tantin Manole și _ 
Cornea, 
Ene, 
cu m 
cuș 
ru.

An-
F.miî

Cons- 
Mihai 

sudorii Georgică 
Karol Berchi pre- 
și forjorii Ion Măi— . 

și Gheorghe poena-

Pentru reparațiile cu
rente ce se execută Ia uti
laje, în cadrul sectorului 
III producție a fost ame
najat în subteran un a- 
teller mecanic. Pe lingă 
reparațiile curente.._ .ca
re Ie execută, acest ate
lier contribuie din plin 
la recuperarea și recon- 
diționarea armăturilor 
metalice TH. Este meri
tul conducerii sectorului 
III, un exemplu și pen
tru alte sectoare pe li
nia îmbunătățirii timpu
lui efectiv de lucru Du
pă cum ne spunea șeful 
de atelier: „Și în v;itar 
colectivul mecanic de la 
I.M. Uricani va acționa 
cu toată hotărîrea pentru 
recondiționarea și reutiii- 
zarea pieselor de schimb 
și a subansamblelor, 
pentru reintroducerea în 
circuitul economic a tu
turor valorilor materiala 
de care dispun".

Ah-Baba și cei 40
Ca orice monument al 

literaturii universale și 
„1001 de nopț;" a aprins 
de nenumărate ori fante
zia cineaștilor. Pe bună 
dreptate, pentru că bas
mele Șeherezadei sînt, 
toate, virtuale subiecte 
pentru scenarii de film. 
Marinarul Sindbad, mi
raculosul Aladiu și- fi
rește. Ali-Baba au trecut 
nu o dată de pe fiiele 
cărții pe ecran, delectînd 
multe contingente de ci- 
nespectatori. O compara
ție între filmul de altă
dată — producție france
ză, cu Fernandel ln rolul 
principal și cel de-aoum. 
născut din colaborarea 
studiourilor sovietice si 
indiene, este aproape i- 
nevitabilă. Punerea în pa
ralel a celor două an
treprize artistice relevă, 
însă că Latif Faiziev si 
Umeș Meera — regizorii 
versiunii actuale — au 
urmărit alt scop decît 
filmul francez. Putem 
spune ?.ă virtutea esen
țială a peliculei sovieto- 
indiene constă tocma- in 
originalitatea viziunii re
gizorale care. în mod 
paradoxal, este una tra

dițională. Mai concret, 
tandemul regizoral amin
tit a dorit și a reușit să 
ne ofere o lectură foarte 
fidelă a semnificantului 
literar. N-au făcut co
medie (altminteiri foarte 
suculentă) din basm, ca 
francezii, ei au transpus

Cronica fiimuîuî
pe ecran basmul așa cum 
este, neștiirbindu-i cu 
nimic caracterul fabulos, 
farmecul exotic. Așadar, 
nu avem de-a face cu o 
demitizare. ci cu o re- 
mitizare, p°ntru care ci
nematograful oferă cele 
maț generoase mijloace 
tehnice.

Faptul că majoritatea 
secvențelor s-au turnat nu 
în studiou, ci în cadru na
tural (este excelentă 
munca operatorilor L. 
Travițki si P. Pereira), 
sporește atractivitatea
spectacolului cinematogra
fic. Legendarul personaj 
din „1001 de nopți1' prin
de viață la el acasă, în 
Orient, grație actorului

de hoți
indian Darmendra. Mo
dul în care protagonistul 
percepe esența basmului 
(este vorba de un dar o- 
riental congenital), pune 
o amprentă decisivă pe 
întreaga textură a filmu
lui. In mod remarcabil, 
realizatori) izbutesc să 
convertească în revelație 
vizuală pasajele descrip
tive ale basmului, resti- 
tuindu-le misterul con
substanțial. De-aici rezul
tă mai multe fapte regi
zorale de interes, cum ar 
fi utilizarea inspirată a 
dramaturgiei cromatice 
sau ritmul narațiunii fil- 
mice, care se pliază per
fect pe ritmul stratului 
acționai.

Din distribuția aleasă 
se rețin si cîteva creații 
memorabile, cum ar fi 
cea semnată de A. Mă
lini, Rolan Bikov, Z. îlu- 
hamedjanov, S. Ciaureli. 
P. Hopra, I. Ahmedov.
Raj Anand. Formula ma
gică „Sesam, deschide-
te !' a fost și de data a- 
ceasta de efect, fiindcă, e- 
vident, miracolul s-a pvo- 
dus.

C. ALEXANDRESCU

In cadrul secției II fi latură de la I.F.A. Visco:a 
Lupeni, tinerele operatoa re chimiste Aurelia Sza
bo și Marioara Tumășan verifică, la mașina de fi- 
laj, calitatea firului de produs.

Foto: Șt. NEMECSEK

Răsplata bunei 
pregătiri

La Deva a avut loc fa
za județeană a concursu
lui profesional al pom
pierilor militari la care 
a participat șj echipajul 
condus de locotenentul
Constantin
compania 
Petroșani, 
dîrză între

Mîrza de la
de pompieri 
După o luptă 
cele patru e- 

ehipaje, respectiv Petro
șani, Hunedoara, Orăștie 
și Deva, la cele 4 probe 
de atletism și 4 de speci
alitate. s-a decis clasa
mentul final. Locul 1 a 
revenit echipei reprezen
tative a companiei de 
pompieri Petroșani. Pe 
locul II s-a situat for
mația din Hunedoara, pe

locul III — Deva, iar pe 
locul IV — Orăștie Cele 
14 diplome și locul 1 pe 
județ răsplătesc eforturi
le depuse de tineri) os
tași pompieri din Petro
șani și reprezintă trans
punerea in fapte a anga
jamentului asumat de ei 
în adunarea generală a 
organizației U.T.C Ele 
sînt, totodată, o garanție 
pentru păstrarea pe mai 
departe a titlului de com
panie de frunte cucerit 
nu demult.

Pit. adj. Ion J1TEA, 
compania de pompieri 

Petroșani

La datorie
/Urmare din pag l)

Petroșani, cu 24 de va
goane și o încărcătură 
de 2000 de tone, se a- 
flau mecanicii Ion BHS- 
lacu și Ion Crețu.

De la șeful stației 
C.F.R. Petroșani. Oc
tavian Dragotă, aflăm 
că la fel ca Și colegii 
de la Lupeni, și cefe
riștii de la Petroșani 
s-au depășit pe ei în
șiși în aceste zile de 
sărbătoare, expediind 
în ziua de 23 August 
trei marșrute de căr
bune spre termocentra
la de la Mintia 
descompunind 17 tre
nuri cie marfă și 
compunînd alte 27. Din
tre cei prezenți în sluj
ba „drumului de fier" 
la Petroșani în zilele 
de 23. 24 august îi a- 
mintim pe impiegații 
șefi de tură Constan
tin Jumanca. și Aurel 
Crețu impiegații l>lo- 
chiști Costică Bălan și 
Tiberiu Polhac. șefii 
de manevră Iosif Di
nu și Ion Sîrbu. ma
ne vran ții Gheorghe 
David, Ion Pătroi. Ro
mulus Făgaș și Mihai 
Dumitraș. (Al. T.)

6 IN ULTIMELE 7 
ZILE, prin unitățile de 
legume și fructe ce apar
țin de CP.V.I.L.F. Petro
șani au fost desfăcute pen
tru populația din Valea 
Jiului 81 tone cartofi, 16 
tone ceapa. 45 tone varză, 
96 tone roșii, 36 tone 
arde; gras 27 tone vinete, 
25 tone mere, aceeași can
titate de prune. 38 tone 
struguri, 62 tone pepeni

verzi, 13 tone piei sici și 
alte legume și fructe. 
De la conducerea
C.P.V.I.L.F. sîntem infor
mați că aceste produse se 
vor găsi în continuare din 
abundență în unitățile de 
desfacere.

• IN NOUL ȘI SPA
ȚIOSUL STAȚIONAR 
pentru călători din cen
trul orașului Lupeni a 
fost amens.jat un ștand 
pentru vînzarea cărților, 
iar în zilele următoare va 

li deschis aici și nn 
chioșc pentru . desfacerea 
produselor de patiserie și 
răcoritoare. (AM.)

e EXPOZIȚIE DE PIC
TURA. In holul CXsei de 
cultură d'n Petroșani s-a 
deschis expoziția de pic
tură a tinerei Rozalia 
Gali, absolventă a Institu
tului „Ion Andreescu" din 
Cluj-Napoca. Expoziția 
este organizată de Comi
tetul de cultură si edu
cație socialistă al jude

țului Hunedoara și Filiala 
Deva — Petroșani a Uni
unii Artiștilor Plastici.

• „MUNȚII RETEZAT 
— Un amplu si frumos al- 
bum-monografic. apărut 
în Editura Sport-turism, 
ne oferă librăriile din 
municipiu. Este o reușită 
prezentare, în condiții 
grafice excelente, a geo
grafiei, faunei, florei și 
obiectivelor turistice din 
această mare și atractivă 
zonă alpină de la hotarul 
vestic al Văij Jiului.

• EXCURSIE. Casa 
pensionarilor din Lupeni 
a organizat zilele trecute 
o reușită excursie cu au
tocarul. Patruzeci de pen
sionari cu familiile lor au 
vizitat cu' acest prilej o- 
biective economice și tu
ristice din județ, respec
tiv din localitățile Hune
doara. Deva. Vața și 
Brad.

• IN RENOVARE. I 
ultimele 3 luni, lucrăto
rii E.G.C.L. Petroșani au 

executat lucrări de rero- ] 
vări si reparații capitale I 
de peste 350 000 lei. efec
tuate la exteriorul si a- • 
nexele fostului spital mu
nicipal. sediul actual al 
secțiilor de recuperare și 
neuropsihiatrie ale spita
lului.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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„Să muncim și să trăim în chip comunist"
Hrumuri spre inima de 

cărbune a muntelui
Mii, zeci de mii de me

tri de drumuri subtera
ne au fost săpztg de 
harnicii mineri din Va
lea Jiului și toate a- 
ceste drumuri fac să ia 
calea spre cooserii și ter
mocentrale noi canti
tăți de cărbune, fac să 
devină utile, să fie puse 
în valoare noi rezerve. 
Dacă ar fi să punem 
cap la cap numai gale
riile săpate de brigada 
condusă de Costache 
Porojniuc în cei peste 
15 ani de cînd lucrează 
numai la mina Livezeni 
s-ar aduna „cîțiva" ki
lometri buni de astfel 
de drumuri subterane. 
In toți acești ani oame
nii s-au format, au tre
cut peste greutăți. au 
ieșit învingători din în
cleștarea lor cu rocsj du
ră a muntelui.

— Am fost chemați 
să deschidem mina de la 
Livezeni. Am săpat ga
lerii Ia orizonturile 100. 
475 și 575. Am „bătut!", 
cum spunem noi, puțuri
le II și IV, am bătut 
suitoare și... ne-am rea
lizat ca oameni.

In anii care au trecut 
de cînd lucrez împreu
nă cu minerii Alexan
dru Biro, Vasile Dege- 
ratu. Dumitru Porojniuc 
și Andrei Laslo am în
fruntat multe greutăți, 
ne-am ajutat reciproc. 
Am fost alături și la bi
ne si la rău. Multă su
doare a curs de pe frun
țile noastre. Am folosit 
forța brațelor și pute
rea piepturilor noastre 
pentru a străpunge ro
ca dură a muntelui, pen
tru a deschide noi lo
curi de muncă. pent-u

Uneori, in viață, oa
menii pup m3l multă ba
ză în prieteni și vecini 
decît in unele rude de 
singe. Astfel se materiali
zează învățătura unor 
expresii gnomice, care 
spune că adevăratul prie
ten la nevoie se cunoaște. 
Cu mai bine de trei ani 
în urmă, pe strada Ma- 
leia din Petroșani, între 
doi vecini, Calistrat Gheor
ghe și Dumitru Răscolean, 
s-a încheiat un soi de 
troc, primul i-a dat ve
cinului său 26 bucăți de 

a crea condiții optime 
pentru cei care vor ve
ni să lucreze in ajuta
jele pe care le-am des
chis. Am lăcut-o. și încă 
temeinic pentru că știm 
că de noi depind în bu
nă măsură viitoarele 
succese ale frontaliști- 
lor.

Costache Porojniuc 
le-a cerut oamenilor 
săi disciplină și ei l-au 
ascultat. In brigada lor 
nu se mai vorbește de 
mult despre absențe 
nemotivate. Sînt mîn- 
dri că nu au avut de 
multă vreme nici un ac
cident care să ducă la 
slăbirea brigăzii. Cei 
care au venit pe parcurs 
î'n brigadă s-au inte
grat în colectiv si ast
fel lună de lună, an de 
an planul a fost depă
șit metru cu metru, bri
gada înaintînd tot mai 
adînc spre inima de 
cărbune a muntelui.

...Acestea au fost gin- 
durile și faptele pe care 
ni le-a împărtășit șeful 
de b.-igadă Costache 
Porojniuc în cele cîteva 
clipe de răgaz pe care 
și le-a îngăduit acolo 
jos, s-a întors la ortacii 
lui, la zgomotul cioca
nelor, al forezelor și al 
mașinilor de încărcat. 
Se grăbea. Aveau de 
lucru. Măsurau, dislo
cau stînca. încărcai) și 
iar dislocau pentru ea 
ortacii din schimbul ur
mător să aibă drum li
ber spre o nouă ,.puș- 
cătură1'1. Se pregăteau 
să facă un nou pas spre 
energie și lumină.

B GHEORGHE 

Atitudini Aldămașul discordiei
seîndură. contra sumei 
de 400 lei. 2 kg țuică și 
opt bucăți de lemn-bile. 
Cine știe ce motiv de 
ceartă a intervenit in
tre el, de nu s-au îm
păcat după acest aldă- 
maș al discordiei, nici în 
fațș. completului de ju
decată. De atunci se chea
mă reciproc la comisia de 
judecată de pe lingă con
siliul popular, se reclamă 
la organele de miliție, se

la cota 1450întreprinderea de confecții Vulcan, unitate e- 
conomică importantă a municipiului nostru, rapor
tează Ia zi realizarea și depășirea sarcinilor de plan 
cu zeci de mii de lei. De remarcat este faptul că 
producția suplimentară livrată la export depășește 
3 220 000 lei. In imagine — formația de lucru condusă 
de ajutorul de maistru Ioana Dirlea.

Foto : Șt. NEMECSEK

Huliganul a
De la o vreme, în tri

bunele stadionului „Jiul‘1 
s-au aciuat o serie de 
indivizi, certați cu ele
mentarele norme ale bu
nului simț. Cu mintea tul
bure de alcool, ei pro
voacă scandaluri care 
afectează bunul renume 
al galeriei din Petroșani 
și spiritul de fair play. 
Unul dintre aceștia, care 
și-a desfășurat „recitalul" 
in timpul partidei dintre 
divizionarele A Jiul și 
Dinamo București. pe 
nume Viorel Ghemescu, 
din Petrila, strada 8 Mar
tie nr. 12/17, lăcătuș la 
I U.M.P., a fost dat, de 

amenință, cortegiu] cer
turilor a prins cele două 
, .clan uri".

Și, astfel, vrajba dăi
nuie între cele două fa
milii, puțind fi demnă 
de pana unui Shackes- 
peare contemporan. Iată 
insă că disputa familiilor... 
Montague și Capulet de 
Maleia nu ere temeiuri 
serioase, nu trebuie să 
ducă la o tragedie simi
lară tristei povești a lui

fost potolit
adevărațjj suporteri. pc 
mina organelor de mili
ție. Pentru provocare de 
scandal și comportare i- 
reverențioasă față de lucră
torii de miliție, aflați in 
exercițiul funcțiunii, V.G. 
a fost amendat cu 2000 
lei, in virtutea prevede-

In această „competiție", 
înfrîngerea este dictată 
prin abandon de.. arbi
trii opiniei publice Și 
ustură la pungă ! (LV.)

rilor Decretului nr.
153/1970 Astfel, un
atentator la adresa
sportivității și bunei
cuviințe a fost tem
perat, aviz altor amatori.

Romeo ș; Julietei. Cîteva 
seînduri șj coresponden
tul lor valoric în natură 
înveninează atmosfera 
dintre capii de familie și 
urmașii lor. ba chiar an
gajează și rudele colate
rale. Drumurile și chel
tuielile făcute pînă acum, 
de dragul de a avea 
dreptatea de partea sa, 
depășesc cu mult valoarea 
tîrgului.

Sever NOIAN.
cu sprijinul lt. de miliție 

C. PRISECARU

acest colț 
să-și dea

1450 metri înălțî- 
form.au ambianța 

în care l-am 
Pe șeful servi- 
electromecanic, 

Gavrilocie, $;

Temerarii de
Un colț de țară îți 

dezvăluie zestrea de fru
museți cu timpul, el este 

cel care dictează oportu
nitatea fiecărui pas. Și la 
cariera de cuarț de la 
Cîmpu lui Neag, mi-am 
dat seama, tot timpul a 
fost cel care a hotărit. 
cînd si cum 
al Văii Jiului
obolul oamenilor săi.

Norii denși care ne a- 
copereau, apoi ploaia de 
vară care ne primise aici, 
la 1450 metri 
me 
muntelui 
cunoscut 
oiului 
Valeriu 
mecanicul Nicolae Păvă- 
lucă, pe ..temerarii" con
duși de inginerul Victor 
Pătrășcoiu Aveam să a- 
flu desnre acești oameni 
că ei nu s-au strîns aici 
în această formație de 
lucru. întîmplător. Pu
terea lor comună, dorin
ța lor de a se afla in 
mijlocul naturii in ciu
da greutăților, dorința 
lor declarată de a in
fringe și 
acest colt 
batic Pe 
prietenos 
cum. i-a 
cești oameni. Prin aceas
ta, o nouă și importan
tă bogăție a acestor lo
curi. este scoasă la ivcî-- 
lă și valorificată, cuar- 
țul de Șiglău este azi 
nu numai recunoscut, dar 
și solicitat de multe țări 
ale lumii, semn că ro
cile din eterna Vale a 
cărbunelui produc si alt
ceva mult apreciat.

Cei cărora muntele li

de a imblînzi 
de natură, săl- 
vremun. dar 
si primitor a- 
unit pe toți «.-

se 
ză

unei 
peste 

la începerea 
alimentarea 

cu minereul 
aparține in 

minerilor 
Argeșeanu.

pare o puternică ca
de lumină și linișue 

sufletească, oferindu-le și 
satisfacțiile unor produc
ții importante de euarț, 
expediază zilnic peste 150 
de tone din această rocă 
prețioasă. Meritul 
producții ridicate. 
Plan, de 
exploatării, 
preparației 
necesar, 
primul rînd 
Dumitru 
Marton Panți, Constantin 
Petrușcă și Sandu Apos
tol. conduș; de maistrul 
minier Gheorghe Turcilă 
Dar, asa cum ne asigu
rau inginerii Ion Sîrbu, 
șeful secție, de prepara
re, si Victor Pătrășcoiu, 
șeful carierei, nu se poa
te omite aportul deose
bit al operatorilo,- pre
paratori Anișoara Marcu, 
Rafila Paraschiv, Angela 
Carp și Alfred Coleman. 
Și pentru că și aici — 
sau mai aleg aici — nu 
poate lipsi asistența teh
nică. să-i amintim pe lă
cătușii Gyorgy Gali și 
Leontin Colda.

Am plecat din carieră 
odată cu acești „teme
rari". Voioșia, povestirile 
lor despre ursoaica cu 
cei doi oui care spre sea
ră trece prin carieră 
mergînd să-și adape puii, 
degajă bucuria de a trăi 
și a munci în acest 
splendid colț de natură. 
Satisfacția lor însoțește 
o izbîndă minerească, 
dar. de data aceasta nu 
în adîncuri, ci 'a înăl
țime. Asa cum sînt ■ î ei.

Ioan Alexandru 1.V1AR

(Vrmare din pag. I)

mărturisit deschis vino
văția. alții au încercat 
scuze puerile, respinse 
însă de forul dreptăți; 
muncitorești.

— Aveam liber, am 
fost acasă, încearcă Ma
rin Lucian să acredite
ze ideea ca de fapt era 
dreptul lui să... lipsească 
atunci ciad era coman
dat la șut.

— Sînt unii, intervine 
șeful de schimb D. Mun
tean u. care nu țin cont de 
planificarea comenzilor, 
vin după cheful lor. Ast
fel de nemotivate stau 
la rădăcina pierderilor 
noastre.

Tot din brigada lui 
Vasile Glișcă face parte 
și Nicolae Jijie. A absentat 
întrucît, zice el. soția i-a 
fost bolnavă. Pentru ast
fel de cazuri, se știe, se 
apelează pentru învoiri 
la conducerea minei, dar 
din păcate nu s-a pre
zentat nici măcar la sec
tor să ceară aprobare. 
Mai grav Petru Miron, 
din brigada lui A. Mol- 

dovan, absentează împre
ună cu Ion Moraru în 11 
și 13 august, cică au 
fost nevoiți să... &j ur
mează aooi refrenul cu 
un drum de necesitate la 
Cluj-Napuca. Cum a fost 
atunci posibil ca în 12 
august să fie la slujbă ?

— N-o să se mai ;n- 
tîmple niciodată, se an
gajează. mtr-un glas, a- 
mîndoi.

Andrei Gheorgheviei, 
șef de schimb. încearcă o 
radiografie a absentoma- 
nului.

— La șut, culmea, sînt 
printre cei mai vrednic; 
după nemotivate; tn ge
nere sînt tineri necăsă
torit!, nu știu ce înseam
nă răspunderea familia
lă.

— M-am încurcat la 
un pahar. A fost. plin, 
recunoaște Ion Moraru. 
tînăr necăsătorit.

Din păcate însă cămi- 
nistul Ion Moraru, ca și 
cei mai multi dintre ab- 
sentomani. are la pasiv

Un veto hotărît nemotivatelor
aproape... o lună de ab
sențe in jumătate de an. 
Ce se îatimplă de fapt 
la cămin ?

— Cred că acești tineri, 
iși susține „depoziții." șe
ful de schimb Gh. fomu- 
lescu, se lasă antrenați 
în anturaje deocheate, 
ajung la restaurant ia 
primul indemn. Să ve
dem cine ij atrage! Ai 
trebui ca șefii de schimb 
șefii de brigadă, condu
cerile de sector și a mi
nei să viziteze mai des 
căminul. Conducătorii de 
formații sînt, se știe, 
membri de partid. deci 
au responsabilități spo
rite în ceea ce privește 
educarea tinerei genera
ții. Ce fac în acest timp 
organizațiile U.T.C. și de 
sindicat ? Trebuie să a- 
vem grijă de tineri. în
totdeauna să existe rtne- 
va să-f tragă de mincoă, 
atunci cfnd sînt gata să 
greșească. In cămin, ti
nerii să fie grupați pe 
schimburi și chiar pe 

sectoare. Cei care suit 
discontați, la reîncadrare 
să fie dirijați spre mun
ca la suprafață, să sim
tă diferența de ciștig, să 
știe cit valorează un șut 
în subteran, să nu ne 
mai dijrnuiască nunei.. 
In alte colective miniere 
s-a propus organizarea u- 
nor grupe ale ebsentorna- 
nilor, cred că este o idee 
bună.

In acest sens au vorbit 
și minerii Marin Țircă, 
Dionisie Kiss, secretarul 
comitetului de partid pe 
mină Maieu Androne, sub
liniind. in încheiere, că 
nucleul brigăzilor petrl- 
lene este valoros, comu
niștii, ceilalți membri ai 
colectivelor de muncă tre
buie să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru e- 
radicarea abaterilor dis
ciplinare

— Șeful de brigadă tre
buie să fie. în primul 
rînd. un cadru politic 
bine orientat, să participe 
activ la educația colecti

vului. In același timp, 
ortacii au datoria mora
lă să nu rămînă indife
renți în lața abaterila 
comise de unii membri ai 
brigăzii. Dacă înmulțim 
numărul total al nexnoti- 
vatelor cu 4 tone pe post, 
ne dăm seam<- cît a pier
dut colectivul nostru. La 
cămin vom lua mături în 
sensul celor propuse. in 
această „înfățișare" a „ju 
decății muncitorești";
vom acționa pentru des
fășurarea unei activități 
educative și culturale per
manente în rindul nefa- 
miliștilor și cu scopul dc 
a combate fluctuația ter
ței de muncă. Cît d a- 
vem de-a face cu bolnavi 
închipuiți, nu numai co
mitetul sindicatului și 
conducerea minei trebuie 
să-i viziteze pe cei .n foi 
de boală, ci chi„r ortacii 
lor. Or. la noi. tocmai în 
vremea „coasei*1, zmeurei 
și afinelor au căzut cam 
mulți la... pat.

Verdictul minerilor a 

fost răspicat, clar. Ne
motivatele nu trebuie să 
le dijrnuiască munci. In 
plus merită relevară pre
ocuparea de a îmbogăți 
paleta acțiunilor educati
ve pentru tinerii din 
cămin șj pentru comba
terea fluctuației de cadre. 
De asemenea „judecata 
muncitorească" desfășura
tă la Petrila, a dem ns- 
trat că această formă de 
manifestare a democra
ției muncitorești poate 
fi extinsă Si la nivelul 
unor colective de nuncâ 
mai mici — scriimburi. 
sectoare, chiai brigăzi, 
compartimente de mun
că. eficiența măsurilor 
hotărîte fiind mai evi
dentă. intrucît or1 <>■•;> se 
cunosc mai bine otre 
ei, nu mai este deci lcc 
pentru „depoziții" 'alse 
sau angajamente fără a- 
coperire in fapte Ne-a 
bucurat. . de asemenea.
sprijinul eili-ctiv a> □OHM-
tetelor de oartid st sin-
dicat pe nună. care au
înțeles să fere ur, acle-
cărat cadru demn r.it’.c
desfășurării aceste; ini Ai—
ative.

form.au
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Manifestări peste hotare, dedicate
marii sărbători a poporului român

Manifestările dedicate 
marii sărbători naționale 
a României in alteiite 
țari ale lumii prilejuiesc 
rele v area semnificațiilor 
multiple și profunde ale 
actului isteric de la 23 
August 1944, a succeselor 
impresionau te obț înute
de poporal nostru iu cei 
37 de ani de edificare a 
vieții sale noi. libere și 
independente, de promo
vare consecventă a uni i 
politici externe de pace și 
colaborare. Un loc de 
seamă in cadrul acestor 
manifestări îl ocupă re
liefarea contribuției de
terminante a tovarășului 
NicolE.e Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, la e- 
laborarea ¥i transpune
rea în viață a politicii in
terne și externe a țării 
noastre, a activității in
ternaționale prodigioase 
a conducătorului parti
dului și statului nostru 
pusă fn slujba Idealuri
lor de pace, libertate și 
Independență ale popoa
relor.

La Domodedovo (regiu
nea Moscova) a avut loc 
p adunare festivă. Des
pre semnificația evenb 
montului aniversat t.u 
vorbit N.P. SadisRaia. se
cretar al Comitetului ra
ional Domodedovo al

Problema Namibiei 
în dezbaterea O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). Intr-un docu
ment adoptat de Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare 
sînt reafirmate dreptul po
porului namibian la au
todeterminare ți indepen
dență, legitimitatea luptei 
sale, prin toate mijloace
le, împotriva ocupării ile
gale a Namibiei de către 
regimul minoritar rasist de 
la Pretoria.

Totodată. documentul 
subliniază necesitatea in
tensificării acțiunilor pen
tru asigurarea transpune
rii în viață a rezoluțiilor 
O.N.U. care statuează drep
tul inalienabil al poporu
lui namibian la libertate 
și independență.

Documentul Comitetului 

P.C.U.S., AP. Balabanov, 
șecsetar al Comitetului 
dt partid de la colhozul 
„Zaveti ilicia ', și M flu- 
joi, prim-secretar al Am
basadei române la Mos 
cova.

Vorbitorii au relevat 
succesele obținute de 
poporul român în anii 
construcției socialiste, sub 
conducerea P.C.R.. dez
voltarea ascender tă a 
relațiilor de colaborare 
i omâno-sovietice.

O adunare festivă con
sacrată aceluiași eveni
ment a avut loc și la 
Dubna. A urmat un pro
gram artistic susținut de 
Corul de cameră româ
nesc „Preludiu".

In orașul Veliko Tîr- 
novo din R.P. Bulgaria a 
avut loc o adunare fes
tivă. Au participat Niko
lai Țonev, prim-secret. a- 
al Comitetului județean 
Veliko Tîrnovo al P.C.B, 
Marin Manolov, președin
tele Consiliului Popular 
județean, Dimităr Zdrav- 
kov, președintele Con
siliului Popular al ora
șului. reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, oa
meni ai muncii.

Despre semnificații is
torică a evenimentului ;.- 
niversat și despre marile 
realizări obținute de po
porul român în făurirea 
societății socialiste nul
ii lateral dezvoltate au

O.N.U. pentru decolonizare 
salută hotărîrea de con
vocare a sesiunii extraordi' 
nare a Adunării Generale 
în problema Namibiei, ca
re va avea loc la New 
York, în perioada 3—11 
septembrie a.c.

De asemenea, se relevă 
necesitatea organizării in 
Namibia a unor alegeri li
bere, sub controlul O N.U. 
în vederea accesului neîn
târziat la independență al 
poporului namibian, Comi
tetul a reafirmat punctul 
de vedere al O.N.U. potri
vit căruia S-W.A.P.O. este 
unicul reprezentant legi
tim al poporului namibian 
și a făcut apel la toate 
statele să acorde sprijin 
multilateral acestei organi
zații. 

vorbit Hristo Stanev, se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid, și Pe
tre Duminică, ambasado
rul țării noastre.

La cinematograful „Baj- 
kai" din Varșovia a fost 
organizată o gală a fil
mului românesc.

La televiziunea ceho
slovacă a avut loc „Ziua 
României". In cadrul pro
gramului eu fost difuzate 
filme documentare înfii- 
țișînd momente importan
te din istoria patriei noas
tre, precum șî succesele 
obținute de poporul ro
mân în construcția soci
etății socialiste multila
teral dezvoltate.

La sediul C.C. a! Parti
dului Național Democrat 
din Republica Arabă E" 
gipl a avut loc o adu
nare festivă, ’ organizată 
de Asociația de prietenie 
egipteano-română. Au parti
cipat Hassaballah Al-Ka- 
frawi, ministrul recons
trucției șî locuințelor, "dr. 
Suleiman Nureddine, mi
nistrul economiei. dr. 
Fwad llussein, ministrul 
finrjițJlor alți reprezen
tanți de frunte ai vieții 
politice dm țara gazdă, 
redactori șefi și ziariști 
ai unor organe de presă 
și ai posturilor de re.dio 
si televiziune, personali
tăți ale vieții sociale si 
cultural-artistice, un nu
meros public.

Crește transportul de 
pasageri pe iinii'y 

ovației civile
MOSCOVA 26 (Ager

pres). — In cursul celui 
de-al XI-lea -• cincinal 
(1961—1985) in U.RS.S. 
va crește de 1,8 ori trans
portul de pasageri efec
tuat pe liniile întreprin
derii de aviația civilă 
„Aeroflot". Pe aceste li
nii au fost introduse roi 
aparate de zbor, inclu
siv avionul IL-86 cu o 
capacitate de 350 pasageri.

In actualul cincinal se 
vor construi noi aeropor
turi Ia Minsk, Habarovsk, 
Krasnoiarsk, Karaganda 
Și în alte orașe. In cursul 
acestui an, aviația agri
colă va „prelucra" 92 mi
lioane ha terenuri agri
cole. De asemenea, dota
rea aviației civile cu a- 
parate IL-62M va permite 
o reducere a consumului 
de combustibil la oră cu 
14 la sută.

LA BEIRUT a avut loc 
o reuniune a Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei. Au participat Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al OE P., 
și Khaled Al-Fahoum 
președintele Consiliului 
Național Palestinian. A 
fost examinată situația din 
sudul Libanului ca urma
re a concentrării de efec
tive militare israeliene la 
frontiera libanezo-israeli- 
ană și a manevrelor arma
tei Israelului desfășurate 
in imediata apropiere a 
frontierei cu Libanul.

SONDA SPAȚIALA a- 
mericană „Voyager-2“ lan
sată în urmă cu patru ani 
a trecut miercuri diminea
ța la cea mai mică distan
ță respectiv 101 000 km, de 
planeta Saturn, a doua ca 
mărime din sistemul solar. 
Nava spațială, care cîntă- 
rește 800 kilograme, a 
transmis pe Pănunt un 
mare număr de fotografii 
și diverse informații care, 
după cum apreciază speci
aliștii americani de la

„Jet Propulsion Laborato
ry” din Pasadena vor ajuta 
la aprofundarea cunoștințe
lor de care dispun oamenii 
de știință în legătură cu 
relieful planetei, sateliții și 
inelele acesteia precum, și 
cu structura atmosferei sa
le După ce a trecut prin 
dreptul planetei Saturn. 
„Voyager-2“ s-a îndreptat 
spre Jupiter, de' unde se 
speră să transmită foto
grafii în ianuarie 1986.

PREȘEDINTELE Pakis
tanului. generalul Moham 
ad Zia-ul llaq, l-a primit 
pe N.P. Firiubin, locțiitor al 
ministrului • afacerilor ex
terne al U.R.S.S. Minie
rul sovietic a avut, de a- 
șemenea. convorbiri cu 
Agha Shahi, ministrul de 
externe al Pakistanului, in 
cadrul cărora s-a făcut un 
schimb de păreri in pro
bleme de interes reciproc.

IN DISCURSURILE pro
nunțate la Brasilia cu pri
lejul Zilei armatei, minis
trul trupelor de uscat, ge
neralul Walter Pires, și cel 
al marinei, amiralul Maxi- 
miano Fonseca, au reafir
mat sprijinul forțelor ar
mate braziliene față de 
proiectul guvernamental de 
democratizare a vieții po
litice interne.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Croaziera; Re
publica: Cuscrii; Uni
rea: Aii Baba și cei 40 
de hoți.

PETRILA: Detectivul 
I-II.

LONEA: Lumina pa
lidă a durerii.

VULCAN — Luceafă- 
lărul: Superman. I—11: 
Muncitoresc : Zboară
pasăre, zboară.

LUPENI — Cultural: 
Castelul din Carpal, i.

URICANI : Cactus
Jack.

TV
9,00 Teleșcoală. 10,00 

Artiști de frunte ai sce
nei lirice românești. 
10,30 Oamenii orașului

Grupul școlar Lupeni 
face înscrieri pentru anul școlar 1981-1932 

la următoarele profile și meserii:
♦ C'usu a Xl-a — curs de li și seral

— mine, pettol, geologie
— mecanica

♦ Școala profesională :
— miner
— constructor siructuri
— zidari — șamotori
Insc-ieule se fac pînâ la 31 august 731
Informații suplimentare la secreta . 

tu' școlh ' 7e\’.;oh

juilrlul G«rj
cu sediul in comuna Bumbești-Jiu, jud 3oij, 

încadrează urgent

- UN JURISCONSULT

cu vechime in profesie de cel puțin 5 ani.
Doritorii sini rugați sâ se prezinte cu 

actele cie studii ș: cartea de munca la S'U- 
viciul personal al întreprinderii.

Condițiile c’e încadrare șt retribuire .int 
cele pre7cz|jte de legea 12/1971 si 
57/1974

— orașul oamenilor: 
Motru. 10,50 Valsuri ce
lebre. 11,20 Destinul u- 
nor mituri. Prometcis- 
mul — confruntare între 
rațiune și concepțiile re
trograde (II). 11,50 Un 
virtuoz al naiului — Ni
colae Pîrvu. 12,00 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Tele- 
școală. 16.35 Reportaj 
pe glob : Vilnius — is
torie și prezent. 16,55 
La Vorona — emisiune 
folclorică. 17,25 Viața 
culturală. 18.35 Desene 
animate. 19,00 Telejur
nal. 19,30 Actualitatea 
economică. 19,50 Ora ti
neretului.- 20,35 In lumea 
enigmelor —- serial ști
ințific. Episodul 5: Via
ța in adincuri. 21,00 
Drumurile țării, dru
murile inimii. Concurs 
de cultură generală. 
22,05 Telejurnal.

Mica publicitate
MINERUL ANINOASA 

— TEXTILA CISNADJE 
1—2 (1—0). După 20 de 
ani de luptă pentru șefia 
clasamentului în campi
onatul județean, formația 
minerilor din Aninoasa 
a susținut primul meci 
de fotbal în divizia C, 
pe teren propriu, în com
pania formației din Cis- 
nădie. Luînd pulsul sta
dionului, ai căror supor
teri au susținut din răs
puteri proaspăta promo
vată, se părea că va fi 
un meci ușor pentru mi
nerii noștri. Iată ce ne 
declara înainte de meci 
minerul șef de brigadă 
de la sectorul IV al I.M. 
Aninoasa, Gheorghe Blaj;
Acasă vom cîștiga toa

te meciurile, avem trupă 
bună, ne vom plasa la 
jumătatea clasamentu
lui". Același optimism 
este împărtășit si -le șeful 
de sehimD Vacile Cor

Gazdele s-au „jucat“ cu ocaziile
dea: „Am încredere în 
băieții noștri. nu ne vor 
face de rușine. Pronos
tic ? 1".

Dar să derulăm filmul 
partidei. Jocul începe in 
nota de dominare a gaz

Fotbal, divizia C

delor. Atacurile se Inten
sifică. Se așteaptă căde
rea golului din clipă in 
clipă. In mm. 7 mingea 
se plimba a trei& oară 
prin fața porții oaspeților, 
fără să găsească un pi
cior mai abil s-o împingă 
în plasă. In min. 10 Faur 
de la Minerul are iarăși 
mingea pe picior, dar de 
Ia circa 13 m trage de
parte de buturi. Min. 15, 
primul șut pe spațiul por
ții este cel expediat de 

Dobrescu, dar fără re
zultat. Urmează minute 
fierbinți de dominare a 
minerilor. .Șutul năpras
nic a lui Hădărean, din 
min, 25, este reținui cu 
greu de inspiratul por

tar textilist. |n minutul 
următor Pocșan primeș
te o pasă, driblează tot 
și sutează, dar același 
portar se interpune go
lului. Se joacă la o sin
gură poartă. Vine nin. 
34 care aduce bucurie in 
tiibunele stadionului, a- 
tacantul Diaconu primeș
te o excelentă pasă de la 
Doja și înscrie primul 
gol pentru echipa mine
rilor. din actualul cam
pionat. Pină la. pauza

consemnăm dominarea 
echipei aninosene. . La 
reluare. aceeași insis
tență în atac a minerilor, 
pină în min. 65, cînd A-
vram („piticul" textilist) 
șutează o minge cu bol
tă și... )—1. Mineri; re
vin la atac. dar același 
Avram, după numai 10
minute, modifică din 
nou tabela de marcaj : 
1—2, printr-un șut sec 
de la 25 m. Echipa mi
nerilor joacă nervos, do
mină, dar nu concretizea
ză. Pină la sfîrșitul par
tidei, de notat bara lui 
Diaconu din min. 35, re
zultată dintr-o lovitură 
liberă. S-au remarcat de 
la gazde : Pocșan, Do
brescu, Diaconu și Tu
dor. De la oaspeți cei 
mai buni au fost; Avram, 
Neme, Popa, Uzu, Banciu.

T. AR VIN TE

PU1U, fiu, transmite pă
rinților dragi Luxița și 
Ion Bucică din Vulcan, 
multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani" eu prile
jul celor 25 de ani de că
sătorie.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lian- 
ciuc Costică. eliberată de 
I.M. Paroseni. Se declară 
nulă. (765)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cârpă 
Casandra, eliberată de Fa
brica de confecții Vulcan. 
Se declară nulă. (766)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boțo- 
roga Aneta, eliberată de 
I.F.A. Vîscoza Lupeni. Se 
declară nulă. (767,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Solo- 
giuc loan, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă, (768)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Ludu- 
șan Teodor, eliberată de

Institutul de mine Petro
șani. Se declară nulă. (770)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Marcu 
Grigore, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (771)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toth 
Iuliana, eliberată de Lo
to Pronosport Deva, Agen
ția Petroșani. Se declară 
nulă. (772)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mario An
drade. eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (773)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mitroi Do
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani, Se de
clară nul. (775)

PIERDUT legitimație de 
intrare la bancă pe numele 
Buciuman loan, eliberată 
de Banca Națională Pe
troșani. Se declară nulă. 
(776)

Ii< i»\( ȚII si ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefon nt 4 1662 (secretarial), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii or. 67


