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Realizările lunii august
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în ziarul de azi :

RezulWul firesc 
al unor angajamente formale

Combinatul minier Va
lea Jiului, pe baza preii- 
minariilor-angajament în
tocmite, aprobate și a- 
nunțate de conducerile 
întreprinderilor miniere 
din municipiul nostru ar 
fi trebuit în luna august 
să-și realizeze sarcinile 
planificate. în 30 iunie, toa
te cadrele de conducere 
de ia întreprinderile mi- 

>, cu excepția celor 
de lâ" mina Aninoasa, 
pline de optimism se an
gajau să realizeze sarci
nile planificate (trei în
treprinderi miniere — 
Lonea, Petrila și Vulcan) 
și chiar să le depășească 
(șase întreprinderi mini
ere). După o lună, con
ducătorii a patru dintre 
întreprinderile miniere 
revin asupra aprecierilor 
făcute indicînd alte ci
fre de realizare. Live- 
zeni de la -j-1250 „coboa
ră" la doar realizarea 
planului ; Aninoasa re
duce minusul pe care 
și-l preliminase inițial de 
la 7500 de tone la 5000 
de tone de cărbune, iar 
mina Paroșeni promite

în loc de 500 de tone 
peste plan, 1000 de tone. 
Se pare, de fapt este si
gur, după cum o de
monstrează realizările ob
ținute, că deși aprecie
rile se făceau în pragul 
lunii august, aveau 
să se confirme. 
Este convocată o a- 
naliză fulger în 26 au
gust, la un nivel ridicat 
de competență — direc
tori sau ingineri șefi ai 
întreprinderilor miniere, 
secretari de partid și 
președinți ai comitetelor 
de sindicat, prim-secre- 
tari și secretari ai comi
tetelor orășenești de 
partid. Cu această oca
zie toate preliminariile- 
angajament de pînă la 
această dată sînt răstur
nate de noile aprecieri 
formulate de cei prezenți 
la consfătuire. Astfel, 
mina Lonea urma să în
cheie luna august cu un 
minus de 13 000 tone, Pe
trila cu 10 000, Dîlja mi
nus 3000, Livezeni mi
nus 6500, Aninoasa mi
nus 19 000, Vulcan și Pa
roșeni cu cîte un minus

de 9 500 de tone. 
Ii mai despărțeau de 
sfîrșitul lunii doar cîte- 
va zile, timp destul de 
scurt în care nu puteau 
interveni în mod firesc 
prea multe „neprevăzu
te". Dar realizările cu 
care s-a încheiat luna 
august, demonstrează 
chiar pentru o perioadă 
atît de scrțrtă că, cadrele de 
conducere nu au putut 
face aprecieri cît de cît 
apropiate de realitate. 
Mina Lonea, rămîne sub 
plan cu 15123 de tone, 
Petrila — 12 361 de tone, 
Dîlja cu 4976 de tone, 
Livezeni cu 9243 de tone, 
cu 21 690 de tone, mina 
Aninoasa, cu 12 159, mina 
Vulcan — 12 657, mina
Paroșeni și cu 4238 de 
tone de cărbune cariera 
Cîmpu lui Neag.

Am prezentat mai larg 
această „cascadă" de pre- 
liminarii-angajamente ne
realizate și nu am amin
tit întreprinderile mini-

Dorin GHEȚA
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Ancheta

în pragul toamnei bu levardul Republicii îmbra
că haine noi.

săptămînii Intervenție

Scrisoare 
deschisă spre 

strada Speranței
Un desen în culori 

tari sugerează într-o î- 
magine cu tîlc, destine
le omului care va în
vinge poluarea. Omul 
cu pricina e imaginat 
astupînd cu tălpile pi
cioarelor două imense 
coșuri de fum. Ca re
zultat imediat, plămî
nii omului devin ase
meni unor (alte)
șuri, de această dată, 
plini cu flori. Prezentat 
la expoziția deschisă la

co

ci n 
cum 

seco-

În apropierea noului an 
<ic învățămint

Ce găsesc și ce nu găsesc 
elevii în unitățile comerciale 1

Mai este ceva mai mult de o săptămînă pină la 
deschiderea noului an de invățămînt, cînd cei aproa
pe 35000 de elevi încep o nouă etapă de instruire și 
educație. Dar pregătirile în vederea acestui important 
eveniment s-au făcut și se fac nu numai în școli, ci și 
în unitățile comerciale, intens solicitate de elevi și 
părinți. Așadar, ideea anchetei noastre — Ce găsesc 
și, mai ales, ce nu găsesc elevii in unitățile comer
ciale ? — este oportună in aceste zile cînd se accele
rează ritmul de cumpărare a lucrurilor și obiectelor 
atît de necesare unui elev.

PETROȘANI
Problemă cu mai

E mult timp de cînd 
în librăriile specializate 
în rechizite școlare au
zim în fiecare zi:

— Creioane aveți ?
— Nu, răspund mai toți 

vînzătorii. Și răspunsul,

multe necunoscute
negativ, se repetă și cînd 
e vorba de caiete cu 200

Anchetă realizată de 
Tiberiu SPATARU și 
Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

prompta
Aflăm de la maistrul de 

întreținere Vasile Maio- 
ga, de la Preparația Lu- 
peni, despre intervenția 
promptă și eficientă a e- 
chipei de lăcătuși condu
să de Petru Varga, la o 
avarie produsă în schim
bul I al zilei de 31 au
gust. Promptitudinea cu 
care au acționat Alexan
dru Szabo, Gheorghe Cuș- 
lea, Horică Neag și sudo
rul Ion Guică a dus la 
eliminarea rapidă a urmă
rilor avariei de la con 
sorul nr. 30 al liniei u? 
recepție a cărbunelui b. ut 
de la I.M. Lupeni, as; "i- 
rîndu-se o recepție conti
nuă, fără întreruperi. Y- 
ceastă intervenție este în
că un element care întă
rește bunul renume de ca
re se bucură această echi
pă de întreținere de la 
prepara ț ie.

La I. M. Paroșeni

I*
I*
I*
I
I

Instanța colectivă să-si afirme 
răspicat verdictul!

/ VHWvvjVt 
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Petroșani într-un 
cînd ne întrebam

. va arăta spiritul
lului ce vine, desenul 
descris mai sus a cu
cerit juriul și premiul 
cel mare. învingătorul, 
bolnav fiind, n-a pu
tut „coborî" în vale 
pentru a-și lua lămpa- 
șul de miner — simbol 
al renumelui cîștigat. 
Timpul a trecut și cu 
discreția-i cunoscută 
prietenul nostru a ple
cat dintre noi fără a 
mai putea vedea la Pe
troșani rezultatul con
cret al inspirației sale. 
Din coșurile de flori pe 
care le-a imaginat în 
plămînii noștri viitori, 
renunțăm la un buchet 
de nc-mă-uita spre a 1 
trimite în strada Spe
ranței. Cîndul secret 
că nu vor fi returnate 
niciodată cu mențiunea 
„destinatarul a plecat 
Ia o adresă necunoscu
tă", ar fi prea nedrept, 
maestre Dumitru Ne
grea...

Mihai BARBU

Lăcătușii Ioan Szocs, Ieronim Lumperdean și 
Augustin Iacula, in exercițiul funcțiunii, executînd 
o serie de lucrări de reparații și revizii la mașina 
de filat nr. 19 din secția filatură de la I. F. A. Vîs- 
coza Lupeni.

Ofensiva împotriva ne
motivatelor se constituie 
la I. M. 
suită de 
nente. In 
loacele 
vizuală 
ză elocvent 
pe cei care acceptă 
liberat sau 
să-și autodijmuiască ve
niturile, dar și să neso
cotească munca, presti
giul și realizările ortaci-

Paroșeni, într-o 
acțiuni perma- 
acest sens mij- 
de propagandă 
îi „popularizea- 

și prompt 
de- 

întîmplător

lor lor. O 
ată paletă 
zează, sublinia secretarul 
comitetului de partid pe 
mină, Vasile Nemeș, 
munca educativă purtată 
de la om la om, pe lîngă 
discuțiile avute cu cei 
vinovați de încălcarea 
premeditată a regula
mentului de serviciu, în 
biroul executiv al c.o.m., 
la noi s-au tradiționali- 
zat deja vizitele comisiei

largă și vari- 
de acțiuni vi-

sociale a sindicatului la 
domiciliul celor care be
neficiază de foi de boală, 
dialogul în fața familiei 
absentomanului, angaja
mentele scrise de a nu 
mai comite abateri etc. 
Și totuși, la Paroșeni, 
numărul nemotivateior 
se menține la o cotă în
grijorătoare — aproape

Ion VULPE

Continuare in pag. a 3 a)
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Realizînd peste 1000 
tone cărbune peste sar
cinile de plan Ia zi ale 
acestui an, brigada con
dusa de minerul Ște
fan Chelmu, se numără 
printre fruntașii secto
rului I de la I.M. Lu
peni. In imagine briga
dierul Ștefan Chelmu 
(al doilea din stingă) a- 
lături de ortacii Vasile 
Ilorvat, Petre Olteanu 
și Ștefan Csatlos.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Valorificarea propunerilor--sarcină de 
onoare a fiecărui miner de la Uricani
O direcție principală 

în care a acționat și con
tinua să acționeze comi
tetul de partid de la 
mina Uricani, mai ales in 
urma adunării generale 
a reprezentanților oame
nilor mum ii din 30 iulie 
a.e. este și rămîne valo
rificarea propunerilor fă
cute de mineri cu acest 
prilej.

Prezentăm cîteva din 
propunerile formulate la 
ultima adunare generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii : „Avînd in 
vedere intrarea în func
ție a unor noi capacități 
de producție și implicit 
a unor noi fluxuri de 
benzi, ce revin sectorului 
VI propun completarea 
schemei sectorului cu 
încă doi maiștri și 
un cadru TESA. care să 
se ocupe în exclusivitate 
cu problemele de pro
tecția munch'. (Constan
tin Răsun). Una din cele 
două propuneri formula
te de adjunctul șefului 
de sector a fost rezolva
tă, a doua este în curs 
de rezolvare. „Pentru bu
na valorificai'" a armă
turilor TH din cadrul 
sectorului nostru, pro
pun dotarea sectorialii 
1 cu o presă de îndrep
tat armături de mină. 
Mai propun mor* rea ur
gentă a ușilor de protec
ție la puțul Nr. 4“ (Va- 
sile Matei). Confecționa
rea si montarea ușilor la 
puțul Nr. 4 i-a revenit

Petru o circulație sigură 
pe drumurile publice

ln condițiile în care 
traficul rutier crește în 
medie cu peste 4 la sulă 
pe an, pentru siguranța 
circulației se impune a
cordarea unei atenții deo
sebite candidaților care 
solicită obținerea permisu
lui de conducere. Proce
sului de instruire din ca
drul școlii'de șoferi ama
tori din Petroșani, biroul 
circulație din cadrul mi
liției municipiului Petro
șani, îi acordă o atenție 
deosebită. Orite „rebut" 
are consecințe deosebit de 
grave, atît morale cit și 
fizice, fiind corelate cu 
importante pierderi mate
riale sau chiar de vieți 
omenești. Ținînd cont de 
aceasta, preocuparea noas
tră tinde spre o și mai 
mare exigență în formarea 
viitorilor șoferi. In ceea 
ce privește susținerea tes
tului de sală, întîmpinăm 
greutăți în sensul că nu
meroși candidați se pre
zintă ' slab pregătiți, fiind 
convinși pe deplin de im
portanța acestuia și de pe
ricolul la care se 
expun și expun și 
pe alții necunoscînd pro
blematica impusă. Conl'i- 
crînd permanent cu fac
torii de conducere din ca
drul școlii de șoferi ama
tori din Petroșani, ne pro
punem să îmbunătățim 
actuala formă de susținere 
a testului pshiologic prin 
testarea aptitudinilor pe 
simulatoare, aparatură
modernă realizată prin 
autodotate în colaborare 
cu specialiștii electroniști
MV / WV / *

ALMANAH. Deschizînd 
suita almanahurilor pen
tru anul viitor, Asociația 
scriitorilor din Cluj-Napo- 
ca a scos, de curînd, la 
lumină „Clujul literar și 
artistic", în excelente con
diții grafice, rod al pri
ceperii și talentului gra
ficianului Octavian Bour, 
Printre semnatarii pagini
lor de umor se numără și 
cunoscuții caricaturiști din 
yale, lon și Mihai Barbu. 

colectivului de la secto
rul electromecanic, res
pectiv, maistrului Viorel 
Bucureseu, care s-a în
cadrat in termenele pla
nificate. Pentru propu
nerea referitoare la dota
rea sectorului cu o pre
să, termenul stabilit, 
va fi respectat.

Propunerile nu au 
rămas numai pe hîr- 
tie, cei care au primit

Autoconducerea 
și outogestiunea 
muncitoreasca în 

permanenta acțiune

sarcina sa le rezolve, 
chiar dacă a depășit ni
velul de competență al 
minei, au insistat ătît la 
C.M.V.J, cit și la furni
zori pentru rezolvarea 
lor în termen.

Minerii de la Uricani 
au formulat noi și inte
resante propuneri și su
gestii, care aplicate în 
practică au condus la 
sporirea producției de 
cărbune. De pildă, în ce
le 30 de zile care au tre
cut de la adunarea gene
rală minerii de la Uricani 
au extras peste preve
dea 3829 tone cărbune. 
îndeplinirea la timp și 
cu simț de răspundere 
a propunerilor oameni
lor muncii dovedește, o
dată în plus, caracterul 
democratic de partici
pate a fiecărui miner la 

din cadrul întreprinderii 
de produse electrotehnice 
Petroșani (ing. Petre Ma
nea), ' l.R.l.U.M.P. (sipg. 
Gh. Chelaru și tehnician 
Tiberiu Konya) și perso
nalul școlii. Preconizăm 
ca aceste simulatoare să 
fie puse în funcțiune și 
exploatare în cursul pri
mului trimestru al anului 
1982. Medicii care sem
nează fișele candidaților 
ar trebui să efectueze con
sultațiile cu mai multă 
răspundere majoritatea fi
ind și ei participanți, în 
calitate de șoferi amatori, 
în traficul rutier. Spun 
asta deoarece se întîmplă 
să se prezinte la testările 
de sală persoane care, 
deși au fișa medicală co
respunzătoare, prezinți 
deficiențe mai ales audi
tive și oculare. In cadrul 
orelor de instruire teore
tică a cursanților prelu
crăm toate evenimentele 
rutiere petrecute în țară, 
analizîndu-se cauzele si 
consecințele precum și po
sibilitatea de evitare a lor 
prin conducere preventi
vă. Sînt convins că în 
viitor sprijiniți si de or
ganele locale vom rea
liza toate cele propuse 
pentru formarea unor șo
feri bine pregătiți ce pot 
face fată tuturor situați
ilor posibile ce care le im
plică circulația rutieră pe 
drumurile, publice.

Loeofenen* major, 
Ilie RUS.

șefii' Biroului circulație 
din cadrul miliției 

Petroșani

PREMIERA. Marți după- 
amiază a fost inaugurat 
cinematograful „Retezat" 
din Uricani, cu 350 de lo
curi. Cu agest prilej a fost 
prezentat în premieră, fil
mul românesc „Alo, ateri
zează străbunica", produc
ție a Casei de filme Unu. 
Au participat un grup de 
realizatori, printre care 
s-au aflat regizorul filmu
lui Nicol Cocos ,i actri
ța Mimi Enăceanu. 

actul autoconducerii și 
autogestiunii muncito
rești, iar aceasta consti
tuie totodată atragerea 
lor la descoperirea de 
noi resurse locale are 
să asigure realizarea pla
nului la nivel de forma
ții de lucru, sectoare și 
pe întreprindere.

Despre înfăptuirea pro
punerilor oamenilor mun
cii loan Stoi, președinte
le comitetului de sindi
cat pe mină, ne spunea : 
„Prezentarea deschisă 
și cu înaltă responsabi
litate muncitorească, co
munistă, în adunările 
generale ale reprezen
tanților oamenilor mun
cii, a tuturor probleme
lor și deficiențelor care 
se mai manifestă în pro
cesul de producție s-a 
încetățenit de multă vre
me la mina Uricani. Am 
înfăptuit multe din pro
punerile oamenilor mun
cii, dar asta nu înseam
nă că am făcut totul. A
vem încă multe propu
neri legate de creșterea 
productivității muncii, a 
îmbunătățirii calității 
cărbunelui, a calității re
viziilor și reparațiilor, 
întărirea ordinii și dis
ciplinei. Tocmai de a
ceea nu numai câ sînt 
temeinic analizate de co
mitetul de partid și con
ducerea minei, ci cons
tituie unul din obiecti
vele principale ale preo
cupărilor noastre viitoa
re ‘.

Cornel BUZESCl

Instantaneu de mun
că din cadrul secției 
finisaj textil de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. Fila- 
toarea Adriana Gali, 
urmărește cu atenție 
funcționarea unei ma
șini de răsucit.

Foto : N. ȘTEFAN
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file, de biologie sau de 
matematică (cu 48 file, 
cele mai cerute), ascuți
tori, alfabetare, hîrtie 
albă etc.

— De 2 luni lipsesc cu 
desăvârșire, ne spunea 
Elena Oprea, responsabi
la librăriei 33 din Petro
șani, despre articolele de 
mai sus, deși facem vîn- 
zări zilnice în medie de 
25 000 lei. Pentru studenți 
avem absolut totul, mai 
puțin hîrtie albă de scris. 
In zilele următoare, cînd 
vom fi aprovizionați pen
tru această lună, sperăm 
că vom „umple" și aceste 
„goluri",..

Situația este identică 
și la librăria 20.

— Facem comenzi peste 
comenzi, dăm telefoane 
după telefoane la Deva 
(la Centrul de librării — 
n.n.), spunea vînzătoarea 
Maria Scorțea de la ra
ionul papetărie al maga
zinului „Jucării". Cum
părătorii cer și noi le 
oferim... ce avem.

Aici, însă, surprinzător, 
sînt ascuțitori, hîrtie albă 
de scris și încă vreo cîte
va articole (chiar căuta
tul compas) care lipsesc 
la alte librării mai mari.

Vechiul, bătrinescul 
proverb, potrivit căruia 

omul înțelept își face vara 
sanie și iarna car, nu 
are sens acum și în a
ceastă problemă, cu mul
te necunoscute, a rechi
zitelor școlare. Și nu are 
sens pentru că este fi
resc .a o librărie să poa
tă oferi totul, de la 
ghiozdan și pînă la ascu
țitoare, nu să alergi pen
tru a lua de-aici ceva, 
de dincolo altceva și așa 
mai departe. Pentru că 
pe elevi, studenți sau pă-

vo informăm
1NFRI MUSEȚARl. Un 

colectiv de specialiști, con
dus de arhitectul șef al ju
dețului nostru, lon Cons- 
tantinescu, efectuează un 
studiu privind gospodări
rea arterei principale a 
municipiului Petroșani. 
Demn de semnalat este 
faptul ca prevederile aces
tui studiu vor prinde viață, 
in toate orașele și așezări
le rurale din Vale, chiar 
în luna septembrie.

APARIȚIE EDITORIA
LA. De sub teascurile ti
pografiei din Țara, Crișu- 
rilor a ieșit, de curînd, un 
excelent album dedicat ce
lui de-al doilea Salon de 
artă fotografiăă, pe teme 
folclorice, găzduit anul 
trecut, în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea 
României", cu prilejul „Ne- 
deii vulcănene". Albumul 
cuprinde piesele reprezen
tative ale expozanților, bi
neînțeles și cele premiate.

A.C.R. — filiala Petro
șani, anunță pe membrii 
săi că atelierul de repara
ții și întreținere s-a mutat 
de pe strada Republicii 28 
pe strada Constantin Miile, 
nr. 14.

Rubrică redactată de 
M. PATRAȘCU

rinți — și sînt mii și mii 
în Valea Jiului — nu-i 
interesează că se așteap
tă marfă pe care depo
zitul Centrului de librării 
din Deva intîrzie s-o tri
mită.

Un alt aspect este cel 
al uniformelor școlare, 
pionierești sau pentru 
șoimii patriei. Unitatea 
nr. 130, specializată pen
tru copii — că doar 
de aceea-i spune „Țăndă
rică" — a fost în inven

Ce găsesc și ce nu găsesc 
elevii in unilătiie comcrctaie ?

->

tar în perioada 6 august 
— 1 septembrie. Cum nu 
se poate mai „potrivit”... 
Ieri s-a deschis și, așa 
cum ne spunea Mihaela 

Enache, responsabila uni
tății, se găsesc toate 
sortimentele de uniforme 
(aprovizionarea s-a făcut 
din luna iulie), din poli- 
ester și stofă, bumbac. 
Dar cămăși pionierești 
nu sînt decît pină la nr. 
35. Deci... Ceva mai în
colo, la magazinul 
„Sport" sînt de toate, dar 
nu și de toate mărimile 
și numerele (teniși, pan
tofi tip „Adidas").
LUPENI.

Responsabilul liorăriei ,n. 
44 l'raian Jimboreanu. ca
re participă la servirea 
cumpărătorilor, ni se 
destăinuie : „Avem aproa
pe toate articolele solici
tate, cu excepția caietelor 
de biologie, geometrie și

Realizările
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ere Lupeni, Bărbăteni, 
Uricani pentru că au fost 
singurele care și-au ono
rat cu prisosință angaja
mentele asumate, pentru 
că sînt singurele între
prinderi miniere care nu 
numai că și-au realizat 
prevederile de plan, dar 
chiar le-au și depășit cu 
cantități însemnate de 
cărbune extras suplimen
tar : peste 10 000 de tone 
în plus la mina Lupeni, 
plus 1600 de tone la mi
na Bărbăteni și un plus 
de aproape 4000 de tone 
la mina Uricani. Nu 
le-am prezentat pe larg 
de această dată pentru 
că cele trei întreprinderi 
amintite și realizărlle lor 
au fost aproape zi de zi 
prezente în coloanele zi
arului nostru.

Revenind însă la în
treprinderile care nu 
și-au onorat nici unul 
din cele trei prelimina- 
rii-angajament asumat 
nu putem să nu ne în
trebăm : este posibil ea 
pe parcursul a aproape 
două luni conducători de 
întreprinderi, miniere să 
nu poată aprecia propri
ile realizări dintr-o sin
gură lună 7 Cit de te-

aritmetică de 48 și, res
pectiv, 200 de file. Lip
sesc, de asemenea, artico
le importante cum ar fi' 
compasuri și truse de geo
metrie".

La unitatea 43-Librărie 
(responsabil Hilda lakab) 
lista rechizitelor care lip
sesc este mult mai mare. 
Cumpărătorii care doresc 
bețișoare, coli albe, ascu
țitoare, creioane, truse de 
geometrje, penare, caiete 
de chimie sau de mate

matică, de orice fel, ori 
jocuri poligrafiate pen
tru preșcolari și clasa 1, 
primesc un răspuns in
variabil: „Nu avem".

Tot la Lupeni, la unita
tea nr. 327 („Trei pitici") 
urmărim aprovizionarea 
cu uniforme școlare. Sînt 
oferite toate categoriile și 
mărimile solicitate, pen
tru preșcolari și elevi. Se 
găsesc de asemenea tre
ninguri, atît de bumbac 
cît și de poliester. Res
ponsabila unității, Ursu
la Tellmann, ne asigui ă 
că mal urmează să vin.ă 
ra-tăți suficiente pen- 
nu -a satisface ecu-rațele

Prompt, îndatoritor, 
cum este comerțul din 
corigent la obiectele școlare pe care le căutăm, 
căutăm cu insistență și...
că nu se face o aprovizionare desăvîrșită, care 
trebuie să fie doar un ideal, ci un fapt concret, 
fiecare zi posibil, numai și 
a populației și a cererilor ei.

lunii august 
meinice și cu cită răs- 
punede au fost făcute 
analizele care au stat ia 
baza acestor angajamen
te 7 Sînt cunoscute de 
fapt sau nu potențial'urîle 
reale ale unităților mi
niere amintite 7 Și dacă 
nu, conducătorii între
prinderilor miniere cine 
altcineva să. facă cele 
mai realiste aprecieri, cN 
ne să-și ia angajamente
le și mai ales cine să le 
ducă la bun sfîrșit în 
numele colectivelor de 
muncă pe care le conduc?

Numai neconfirmările 
propriilor aprecieri pe 
care le-am prezentat pî
nă acum pot constitui 
baza unor răspunsuri 
mult mai apropiate de 
realitate decît au fost 
preliminariile privind 
soarta producției. Sînt 
suficiente aceste necon- 
firmări pentru a apre
cia câ cele trei serii de 
angajamente sînt cel pu
țin formale și lipsite de 
răspunderea cu care nr 
fi trebuit săi fie întoc
mite. '

Vom reveni la flecare 
întreprindere mina "ă în 
parte și vă vom p^.zj- 
ta și opiniile ceior care 
au stabilit preliminariile 
neconfirmate de realizări.

cumpârătorilor. La ur! < 
tea 354 încălțăminte ța
pii, cumpărătorii găsesc 
doar cîteva mărimi de 
„Adidas" și în rest... pro
misiuni.

VULCAN

Situația rechizitelor es
te problematică și aici. La 
unitatea nr. 41-Librărie, 
vînzătoarea Elena Mihăi- 
lescu, ne asigură că lis
ta cu ceea ce... nu este, nu 
e chiar scurtă : compa
suri, truse geometrice, pe
nare, bețișoare, hîrtie de 
împachetat, jocuri poli
grafiate, caiete de biolo
gie și geometrie întregesc 
lista... dorințelor elevilor. 
Aceeași situație șl la u
nitatea nr. 42-Librărie. Și, 
ca o completare a lipsei 
de promptitudine din 
partea C.L. Deva, iată co
manda suplimentară din 
21 august: din 24 de sorti
mente solicitate nu au fost 
aduse decît 11. De un real 
sprijin în aprovizionarea 
cu rechizite este unitatea 
nr. 147-Tutungerie. Res
ponsabila Maria lonașc, ne 
spunea că, deși lipsesc și 
aici unele articole, se ofe
ră totuși cumpărătorilor 
altele, care lipsesc chiar 
în librării: penare (trei fe
luri), ascuțitoare (trei ti
puri), hîrtie de împache
tat albastră și chiar truse 
geometrice. Cît privește 
uniformele și echipamen
tul sportiv am constatat 
că există toate categoriile 
și mărimile.

așa cum trebuie să fie și 
Valea Jiului, rămîne totuși, 

le 
nu le găsim. De ce? Pentru 

nu 
de 

numai, printr-o cunoaștere
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Individ Colecrivitate

„Să muncim și să trăim in chip comunist"
O .mportantă izbîndă a harnicului

VASILE DAISA, Petro
șani : Aveți dreptate în 
principiu. Dar să luam și 
reversul medaliei, Cîți 
călători nu-i consideră pe 
conducătorii auto drept 
angajații lor personali ?

I colectiv de la U.E. Paro șeni
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Prima introducere de aburi 
in turbina de termoficare
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Despre destoinicul co
lectiv de la U.E, Paro
șeni se știe că lucrează 
la finalizarea sistemului 
de termoficare a Văii 
Jiului. Este o lucrare de 
investiții de o importan
ță majoră pe care colec
tivul de energeticieni es
te hotărît S-o ducă la 
bun sfîrșit in mod ire
proșabil. După finaliza
rea lucrărilor de modi
ficare a turbinei nr. 2 de 
50 MW, din turbină de 
c, ,, 'nsație în turbină 
de termoficare cu priză 
reglabilă, în ultima zi a 
lunii august energeticie- 
nii de la Paroșeni au e
fectuat prima introduce
re de aburi în sistemul 
modificat al turbinei în 
vederea începerii pro
belor tehnologice de ve
rificare la mersul in 
gol.

— Luni 31 august •— 
ne spune tovarășul ingi
ner Alexandru Aruncu- 
teanu, directorul U,K, 
Paroșeni — am început 
probele de testare a tur
binei nr. 2 în vederea li
vrării, începînd din a
ceastă toamnă și a ener
giei - ■
mul 
Văii 
ză, 
și Petroșani. Deși emo
țiile noastre au fost 
mari, avînd în vedere 
faptul că turbina de 
termoficare este prima 
din țară supusă unei ast-

■ ’ dar
exe
mare 

mese-

termice prin siste- 
de termoficare al 

Jiului, in prima fa- 
localităților Vulcdl

I
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I
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I
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I
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I
X

I

fel de modificări, 
dr-orită lucrărilor 
cutate cu cea mai 
precizie de către 
riașii noștri, in colabo
rare cu cei de la Ener- 
go-montaj și Energocons- 
trucția București, la pri
ma testare a turbinei la 
turația nominală de~3000 
rot/min. întreg sistemul 
S-a comportat conform 
așteptărilor. Avem ast
fel posibilitatea ca încă 
de pe acum să livrăm 
sistemului de termofica
re aproixi^u^tiv 96 Gcal 
pe oră, suficient pentru 
a satisface în totalitate 
necesitățile de apă caldă

și căldură 
Vulcan și Petroșani.

Pe parcursul unui 
de zile, fie că a 
verba de lucrările 
modificare a turbinei, de 
cele de la instalațiile de 
preparare și transport a 
a agentului termic etc. 
maiștrii Ion Cîrstea, Ion 
Saltelichi, șefii de echi
pă Traian Albit, Ferdi
nand Oprișoni, Cornel 
Jianu, Dragomir Lucaci, 
sudorii Alexandru Red, 
Arion Bălușe, Dumitru 
Călugărit., tPți colegii lor 
de muncă, sprijiniți în
deaproape de cadrele 
tehnico-inginerești de la 
U.E. Paroșeni, sub con
ducerea organizației de 
partid, n-au precupețit 
nici un efort, muncind 
deseori zi lumină, pentru 
a termina această 
portantă lucrare 
timp, pentru ca pe 
gă energie electrică 
Paroșeni să fie și o 
re furnizoare de energie 
termică folosind astfel 
mai eficient, la cote ri
dicate, căldura aburilor 
ce pun în mișcare pale
tele generatoare ale tur
binelor de 50 MW.

Pe parcursul perioadei 
cit au durat lucrările la 
turbina nr. 2, avînd in 
vedere originalitatea lu
crării echipele complexe 
de lăcătuși s-au con
fruntat cu numeroase di
ficultăți de ordin tehnic 
ca de exemplu depaleta- 
rea și repaletarea roto
rului. Mobilizîndu-se e
xemplar întregul colectiv 
al U.E. Paroșeni a trecut 
peste toate dificultățile 
avînd acum satisfacția 
datoriei împlinite, mîn- 
drindu-se cu o realizare 
tehnică remarcabilă, 
premieră națională, 
urma experienței acumu
late, hotărârea colectivu
lui de muncitori este ca 
lucrările de modificare 
a turbinei nr. 3 de 50 
MW să fie scurtate cu 
3-4 luni.

De la
o mima
la alta

Instanța colectivă să-și afirme răspicat verdictul
(Urmare din pag. U

Iui

Cot la cot, muncitori și muncitoare din cadrul secției de mobilă I,ivezeni, 
modelează lemnul, l'rintr-o unitate de hărnicie și conștiinciozitate in muncă, 
colectivul secției realizează produse de calitate, Foto : Șt, NEMECSEK
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5 550 pe primele 7 luni ale 
anului, iată cum se expli
că și o parte din nereali- 
zările planului de produc
ție, Demn de semnalat 
însă — față de alți ani; 
cei discontați trebuie să 
facă un „stagiu" de 6 
luni pe șantierele de con
strucții și numai dacă do
vedesc că și-au abandonat 
metehnele sînt reprimiți 
la mină, Această măsură 
salutară, ca și experiența 
unor grupe de muncă ale 
nemotivaților (din păcate 
însă inițiativa a fost, se 
pare, abandonată pentru 
moment) merită să stea 
în atenția și a altor co
lective din Vale,

„Judecata muncitoreas
că", a prilejuit evi
dențierea unor absento
mani „de profesie" la Pa
roșeni, precum electricia
nul Alexandru Misik (33 
nemotivate), Ion Buiciuc 
(28), Dumitru Căldare (17), 
Ion Pîrvuță și alții, ’ 
cadrul schimbului ’ ’ 
dintre ei trași la 
dere de completul 
decată al ortacilor 
cercat să se disculpe, 
vocînd motive nedemne 
crezare,

— Am avut nuntă, sâm
băta trecută, la Hațeg, la 
o soră, recunoaște Ion 
Huzmezean, de la sectorul 
II,

Alții, ignoră pur și sim
plu, comenzile la șut, își 
iau liber cînd vor, uitînd 
premeditat că subteranul 
își are normele sale de 
muncă, că planificarea re
pausurilor impune o eșa
lonare strictă, de care 

însă, uneori, nici maiștrii 
nu țin seama, Se pare că 
unii „acuzați" și-au în
țeles vina, Spre exemplu, 

dialogul în fața familiei 
Gheorghe Nicolăfesi s-a 
angajat să nu mai lipseas
că, ba chiar a cerut co-

,cum își face datoria între
gul colectiv (politica 
„n-aude, n-a vede") au fă
cut ca de multe ori ple
doariile în favoarea unor 
absentomani sau invoca
rea clemenței la infinit să 
ducă la formalizarea in
stanței democrației munci
torești, în acest fel absen- 
tomanii „recidiviști" nu 
vor înțelege rostul acestei 
instanțe și nici necesitatea 
de a curma suita abateri
lor lor, cu repercusiuni 
grave pgntru familiile lor,

Judecata muncitorească

După bunul plac ?
Ne scrie Neculai Ro

man -din Petroșani, care, 
plin de amărăciune ne 
încunoștințează că, pe la 
sfîrșitul lunii mai, și-a
cumpărat mobilă pe plac, 
produsă de fabrica din Pe- 
trila, Acasă a trăit sur
priza de a constata că o 
vitrină s-a descleiat com
plet, din cauza unui „mij
locaș" mai ’ 
De atunci, 
necazurile, 
pondentul 
drumuri la 
dat cu remedierea 
țiunii, maistrul care răs
punde de relațiile cu cli- 
enții demonstrînd solici
tudine doar în vorbe, 
este oare 
la Ana la 
l-a bătut 
pondentul 
elocventă 
licitudine 2 Sperăm că in-

mic cu 3 cm. 
au început și 

pentru 
nostru, 
fabrică

cores- 
Desele 

nu s-au 
defec-

Nu 
de 

care
acest drum 
Caiafa, pe 
fără folos cores- 
nostru, o dovadă 
a lipsei de so

tervenția noastră îl 
curma, aducind

va 
totodată

d in 
II , unii 
răspun
de 
au

ju- 
î ri
m
ele

lectivului să fie „grațiat" 
pînă la prima nemotivată, 
în caz de recidivă, accep- 
tind să primească sancți
unea supremă — desface
rea contractului de muncă. 
S-or ține de cuvînt cei 
care au solicitat înțelege
rea colectivului ?

Apropo de înțelegere, 
Ori organizarea formală 
a discuțiilor prilejuite de 
„judecata muncitorească" 
ori înțelegerea cu totul 
neprincipială a aspectelor 
discutate au făcut, ca și 
cu prilejul altor „înfățișări ‘ 
să se petreacă un fenomen 
nedorit, Poate pentru a nu 
se pune rău cu cei indiscipli- 
nați, poate în virtutea ți
nui mod greșit de a privi

putem 
vinovăția 
a celor 
sau se

BUCHES, Rinduri 
pline de simțire, dar pe a
ceastă temă generală s-au 
scris atitea, Colegii de 
muncă trebuie să devină 
eroii dv,

SALIȘTEANU, Pe-
Am comunicat păre

rile dv, tehnicienilor de 
la „timona" Jiului, De alt
fel, luările de poziție ale 
cronicarului de specialita
te sînt in consens cu opi
niile dv,

pe cei vinovați pe făgașul 
datoriei împlinite față de 
societate, față de sine. Fi
indcă ce s-ar fi întîmplat 
dacă în postura petentblui 
s-ar fi aflat tocmai cel 
care tergiversează de atîta 
vremea remedierea defectu
lui la vitrină ?

fruntări belicoase, recla- 
mații, ca și în cazul de 
față, Ia vadul Ilenei R, a 
năvălit subit Maria L„ care 
avea asigurată vînzarea 
floricelelor în piața agro- 
alimentară din Petroșani, 
De aici începe tragedia, 
ne scrie Ileana R, : adver-

atitudini ATITUDINI

Războiul floricelelor 
de porumb

De ce vînd unii floricele 
de porumb 7 „Să trăiască 
de azi pe mîine", 
Ileana R, din ’ 
Dar și ocupația 
simplă la prima 
este totuși un 
complicat, Există, 
sigură autoarea scrisorii, o 
adevărată piață a floric e- 
lelor, împărțită pe sfere de 
influență, '"icarea vadului 
cuiva aduce necazuri, con-

ne scrie 
Petroșani, 

aceasta, 
vedere, 

business 
ne a-

sara ei este „foarte ele
gantă, are 3-4 verighete 
pe mînă, are cercei ce-i 
atîrnă pe umăr, luxată, 
machiată, sigur că lumea 
trage la dînsa", Războiul 
„floricelelor de porumb" 
(cel - al „rozelor", cel de 
100 de ani și altele celebre 
și chiar mondiale nu mai 
sînt de actualitate), odată 
declanșat, implică angaja
rea unor aliați, Maria R, 
„nu-i destul că vinde dîn- 
sa, mai aduce și pe mama 
sa Ilinca C,“ să aplice po
litica de dumping, pentru

înlăturarea concurentelor
și acapararea tuturor pie
țelor de afacere, Inlrîntă 
pentru moment, Ileana R, 
semnalizează S,O,S, 
bine, astfel de cazuri, 
floricelele de porumb 
gură procurarea unor 
nituri adesea fabuloase, 
nu este cazul să intervină 
organele îndrituite cu con
trolarea modului cum au 
fost dobîndite unele bu
nuri nejustificabile 7 Cum 
aceste combatante se laudă 
că ori mor de foame ori 
se lăfăie în bani, nu ar 
fi mai bine să li se reco
mande o muncă cinstită, 
prin care să prețuiască 
banii cîștigați cu atîtea e
forturi și transpirație ? 
Iată de ce înclinăm spre 
încetarea imediată a aces
tui conflict, prin „arbitra
jul" organelor de drept, 
fiindcă altfel asistăm la 
sfidarea unor norme ele
mentare de etică și echi
tate socială,

Ei, 
< înd 
asi- 
ve-

Sever NOIAN

dar și pentru colectiv, Un 
exemplu concret : ce mă
suri s-au propus la Pa- 
roșeni, împotriva „deca
nului" nemotivatelor Ale
xandru Misik ?

— Să se țină de șut, re
comanda ajutorul miner 
Ilarie Darie,

— Să nu mai facă ne
motivate, l-a completat 
șeful de schimb Ion Voicu,

Și atunci cum 
privi impasibili 
destul de gravă 
care absentează
„tratează" la restaurant, 
ori în pelerinaje în dife
rite colțuri de țâră sau 
chiar.,, după zmeură ? In 
astfel de cazuri, șefii de 
formații, șefii de schimb, 
minerii calificați, comu
niștii din brigăzi, ceilalți 
ortaci trebuie să adopte o 
atitudine fermă, In nici 
un caz nu credem CTi le 
este indiferent faptul că, 
în fond, și munca și re
zultatele lor și ‘ale minei 
sînt afectate de aceste a
bateri, lată de ce, pentru 
ca într-adevăr judecata 
muncitorească să-și dove-

dească eficiența să se în
trupeze într-un for plenar 
al democrației muncito
rești, trebuie ca» cei mai 
buni membri ai colectivu
lui să-și spună răspicat cu
vântul, Pentru aceasta, în 
organizațiile de partid 
pe schimburi, sectoare .și a 
minei, în cele de sindicat, 
U,T,C, și O,D,U,S, este 
necesară popularizarea de
zideratelor „judecății mun
citorești", orientîndu-se co
lectivul de oameni ai 
muncii spre adoptarea u
nor măsuri concrete, 
prompte, de mare efici
ență, Dacă însă instanța 
muncitorească rămîne o 
masă amorfă, insensibilă 
față de faptele judecate, 
inițiativa de dragul iniția
tivei nu va avea roadele 
așteptate,

Revenim la instanța mi
nerilor din Paroșeni, se 
cuvine să subliniem o idee 
care trebuie îmbrățișată 
și de alte colective de 
muncă — „dosarele" indis
ciplinei au fost completate 
aici cu acte de acuzare 
împotriva celor care ma
nifestă neglijență față de 
utilajele încredințate, pro
vocând astfel pagube în
semnate, întreruperea ac
tivității productive pe a
numite perioade de timp, 
Un exemplu elocvent care 
argumentează_ această ’
cizie 
mai 
s-au 
de stagnare 
din pricini 
care ocazie 
19 900 tone 
fără a mai _ 
teală celelalte pagube < are 
derivă din deteriorarea 
utilajelor, necesitatea în
locuirii unor piese de va
lori mari, unele procurate 
din import, eforturile de
puse pentru efectuarea re
parațiilor, timpul de stag
nare etc,

CASANOVA
DE BARBATENI

După 27 de ani de căs
nicie, soldată cu 5 copii 
între 21 și 11 ani, Iosif F,, 
lucrător la I, M, Bărbăteni, 
cu de la sine putere s-a dez
legat de responsabilitatea 
de cap de familie, aler- 
gînd fericit după,,, steaua 
și aleasa inimii sale, Ges
tul în sine surprinde, dra
gostea la jumătatea vea-

il e
— la Paroșeei nu-

între 1 și 26 august 
înneeistraa l 19 ore 

a utilajelor, 
subiective, cu 
s-au pierdut 
de cărbune, 
pute la soco-

cului se vede mai rar, D;ir 
aventura galantă a lui 
Casanova de Bărbăteni ar 
trebui să atragă atenția 
ortacilor și prietenilor săi, 
Pînă acum nu s-a sesizat 
decît un „cititor" al zia
rului nostru, Dacă febra 
amoroasă a lui Iosif F, va 
avea consecințe tot atit de 
grave pentru familia sa, 
ne propunem să-i dezvă
luim identitatea pentru a 
fi recunoscut, prin perfor
manța sa, și recomandat 
vestitului dicționar al oa
menilor șl 
celebre, Ce
Iosif F, ?

Ana

întîmplărilor 
ai de gînd,

PANDURU
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Lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres internațional de 

istorie a științei
Miercuri s-au desfășurat 

în amfiteatrele și sălile 
Universității bucureștene 
ultimele ședințe de lucru 
în cadrul secțiunilor, sim
pozioanelor și celorlalte 
sesiuni din programul ce
lui de-al XVI-lea Con
gres internațional de isto
ria științei.

în aceeași zi, a luat sfîr- 
șit secțiunea. dedicată 
problemelor metodologice 
în istoria și filosofia 
științei.

Tot miercuri, a avut loc 
ședința tematică „Istoria 
științei și tehnicii în Afri
ca", în cadrul căreia au 
fost susținute comunicări 
despre umanismul și rațio
nalismul culturilor africane

IN REPUBLICA 
CENTRAFRICANA

Comitet militar 
de redresare 

nat ională•
BANGUI 2 (Agerpres). 

— Un comunicat oficial 
difuzat la Bangui, anunță 
că în Republica Centrafri- 
cană a fost format un co
mitet militar de redresare 
națională, condus de gene
ralul Andre Kolingba, șe
ful Statului Major al for
țelor armate. Generalul 
Kolingba cumulează func
țiile de șef al statului, al 
guvernului și de ministru 
al apărării. Ministru de 
externe a fost numit lo- 
cotenent-colonelul Jean
Louis Gervil.

Intr-un mesaj radiodi
fuzat, generalul Andre Ko
lingba a declarat că acțiu
nea forțelor armate are 
ca scop să pună capăt 
tensiunii politice crescîn- 
de din țară. El a precizat 
că noile autorități vor res
pecta toate acordurile și 
tratatele încheiate în tre- 
ut de Republica Centrafri- 
cană.

tradiționale, despre reali
zările tehnice dm epoca 
fierului, în legătură cu 
gîndirea științifică în con
textul dezvoltării tehnicii, 
despre capacitatea structu
rii economice a continen
tului de a asimila noută
țile tehnico-științifice din 
lumea de azi.

Seria comemorărilor sa- 
vanților de renume mon
dial, care au avut contri
buții hotărîtoare la pro

gresul științei și tehnicii 
s-a încheiat cu evocarea 
vieții și activității cunoscu
tului om de știință englez 
George Stephenson, de la 
a cărui naștere se împli
nesc două sute de ani.

(Agerpres)

NUMĂRUL șomerilor ja
ponezi era la sfîrșitul lu
nii iulie de 1,21 milioane, 
în creștere cu 8 la sută 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut, s-a anun
țat oficial la Tokio.

PREȘEDINTELE Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, și-a 
încheiat ieri vizita oficială 
în Arabia Saudită, unde a 
avut cu suveranul țării- 
gazdă, regele Khalid, con
vorbiri asupra relațiilor 
bilaterale și unor aspecte 
ale situației din Orientul 
Mijlociu.

ARABIA SAUDITA a 
hotărit reducerea produc
ției de țiței cu 10 la sută, 
începînd din luna septem
brie, relatează agenția 
Reuter, citind publicația 
„Petroleum Intelligence. 
Weekly". In luna septem
brie, producția de țiței a 
țării va fi de 9,2 milioane 
de barili pe zi, față de 
aproximativ 10 milioane 
pină în prezent.

PREȚURILE la bunurile 
de larg consum au sporit 
in luna iulie anul acesta, 
în țările membre ale Pie
ței comune, cu unu la 
sută, se arată într-un co
municat al C.E.E., publi
cat la ■ Bruxelles. Cele 
mai importante majorări 
s-au înregistrat în Franța

Conferința O.N.U. pentru 
problemele tarilor cel mai 

puțin dezvoltate
PARIS 2 — Trimisul A- 

gerpres, Ștefan Zaides, 
transmite : In cadrul lu
crărilor Conferinței O.N.U. 
pentru problemele țarilor 
celor mai puțin dezvoltate, 
miercuri dimineața s-au 
adresat participanților, 
președinții Kenyei, Re
publicii Capului Ver
de și Ruandei și di
rectorul general al O.N.U. 
pentru dezvoltarea și co
operarea economică inter
națională, după care, prin 
cuvîntul ambasadorului 
peruan Felipe Valdiviesogn, 
președintele „Grupului ce
lor 77“ la actuala confe
rință, au început dezbate-, 
rile generale.

Dup’ă-amiază, paralel cu

— 1,8 la sută — și Belgia
— 1,6 la sută. Rata me
die anuală a creșterii cos
tului vieții în țările C.E.E. 
este de 12,1 procente.

IN URMA unui accident 
feroviar, care a avut loc 
în apropierea orașului in
dian Sirpur (statul Andhra- 
Praclesh), 15 persoane 
și-au pierdut viata, alte 39 
fiind rănite. După cum a 

transmis agenția de presă 
P.T.I., expresul transindi
an, care circulă pe ruta 
Madras — Delhi, a deraiat - 
din motive încă neeluci
date. Accidentul a pertur
bat complet circulația pe 
principala magistrală fero
viară a Indiei.

PRODUCȚIA columbi- 
ană de petrol a fost, in 
1980, de 125 400 de barili 
pe zi, o creștere față de 
media zilnică a celor trei 
ani anteriori. Ca urmare 
a dării în exploatare a 
unor noi zăcăminte, des
coperite de la începutul 
anului, în iulie s-a ajuns 
la o producție de peste 
134 000 barili pe zi.

dezbaterile generale, au în
ceput lucrările celor două 
comisii principale ale con
ferinței. In prima comi

sie se examinează proble
mele elaborării și adoptării 
noului program de acțiu
ne in ceea ce privește o
biectivele, prioritățile și
politicile la nivel național 
și măsurile de asistență 
internațională. In comisia 

.a doua sînt dezbătute ra
poartele reuniunilor de 
consultări care au pregătit 
conferința și dispozițiile ce 
trebuie luate în vederea 
executării și urmăririi la 
nivel național, regional și 
internațional a noului pro
gram de acțiune.

CI PRILEJUL celei de-a 
36-a aniversări a Zilei na
ționale a R. S. Vietnam, 
la Hanoi a avut loc o adu
nare organizată de C.C. al 
P. C. din Vietnam, Consi
liul de Stat, Consiliul de 
Miniștri și C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam 
— relatează agenția V.N.A. 
Au fost prczențl Le Duan, 
secretar general al C.C. al 
P. C. din Vietnam, alți 
conducători de partid șl 
de stat. Despre semnifica
ția evenimentului a vorbit 
To IIuu, vicepremier al 
Guvernului R. S. Vietnam.

PRIMUL MINISTRU al 
Marii Britanii, Margaret
Thatcher, a primit o de
legație a Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.), 
cu care a avut convorbiri 
pe marginea situației so
ciale din țară. Cu acest
prilej, delegația T.U.C. 1-a 
remis primului minisrru
un plan de combatere a 
șomajului, care afectează 
în prezent peste 3 000 000 
de britanici. Margaret
Thatcher g făcut cunoscut 
delegației că guvernul nu 
intenționează să-și modi
fice politica economică de 

austeritate.

IBM

i FILME

PETROȘANI — 7 No
: iembrie : ijhabana I-II ;

Republica : Libera, dra- 
! gostea mea ; Unirea : 
i Tristan și Isolda.

PETRILA: Superman, 
; I—ll.

LONEA : Kojak la 
; Budapesta.

ANINOASA : Norma 
i Rae.

VULCAN — i.uceafă- 
i rul : O lacrimă de fa
: tă ; Muncitoresc : Sub

constelația gemenilor.
LUPENI — Cultural: 

I , Croaziera.
URICANI ; Re urme

le .ttgrului.

TV

9,00 Teleșcoală.
9,45 Program muzical- 

folcloric.
10,05 Universul femei

lor (reluare).
10,40 Roman foileton : 

,A intui speran
ței". Reluarea e
pisodului 1.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" din Petroșani

cu sediul in strada Republicii nr. 62, re
crutează de urgență tineri băieți absolvenți 
a 10 clase și virsta pină la 18 ani pentru 
ucenicie la locul de muncă pentru anul 
școlar 1981/1982 in următoarele meserii :

— tinichigiu industrial 1 loc
— timplar mobilă 1 loc

— lăcătuș mecanic întreținere
și reparații-universale 2 locuri

Doritorii se pot adresa la biroul perso
na! al cooperat.vei și la telefon 42713.

Mica publicitate
CUMPĂR cojoc damă, 

talia 46, stare bună, tele
fon 41631, după-amiază.

11.35 Intilnire muzica
lă.

12,15 Tribuna TV.
12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Volei masculin i

Finala turneului 
internațional de 
la Galați. Trans
misiune directă.

18,10 Cin tec de tulnio
— program folclo
ric.

18.35 Desene animate :
„Povestii i din Pă
durea verde''.
Producție a stu
diourilor engleze. î

19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea cco- 

nomică.
19,45 Tendințe viitoare 

în știință și teh
nologie.

20,15 Ora tineretului.
21,05 în lumea enig

melor — serial 
științific. Episodul 
6 — „Giganții — 
pentru cine 7".

21.30 Pagini din istoria
teatrului româ
nesc. Procesul u
nei drame : „Nă
pasta". Episodul 
16.

22,20 Telejurnal,,

LA un sfer-t de veac îm
preună, soțul urează Eu- 
îimiei Vitcă multă sănă
tate și fericire. .-. (.800)

T —

Fotbal, divizia A, Jiul —
. „în sfîrșit, am spart 
gheața-, exclamau fericiți, 
la sGr-șitul paradei de ieri, 
suporterii Jiului. Victoria 
obținută in compania fot
baliștilor din Tirgoviște 
are la bază un generos fi
lon moral-volitiv, de a
ceastă dată toți jucătorii 
au înțeles că numai îm
preuna alcătuiesc o echi
pă omogenă, jocul colec
tiv, pun de dăruire oferă 
satisfacțiile dorite. In ace
lași timp, este semnifica
tivă restructurarea, de că
tre antrenori, a comparti
mentului defensiv, postul 
de libero fiind încredințat 
lui Neagu, ori miercuri, 
tehnicul și lucidul nostru 
jucător polivalent a fost, 
de departe cel mai bun din 
feren. „Grefa" aripei stingi, 
prin titularizarea lui 
Giurgiu și Muia, n-a în- 
timpinat fenomenul de 
respingere, dimpotrivă mai 
ales ultimul s-a detașat în 
linia mediană, limpezind 
fazele în ambele sensuri 
(totuși trebuie să-și tem
pereze zelul intrărilor prea 
dure). în atac, încrederea 
cu care a fost investit în
să juniorul Lăsconi, fot
balist născut și crescut în 
Vale, a fost răsplătită prin 
Buchetul celor două go
luri, care ne-au asigurat 
victoria confortabilă. De 
asemenea, demn de luat 
in seamă este și faptul că,

C.S. Tirgoviște : 2—0 (2—0)

Așa, da, băieți!
înfruntind previziunile pe
simiste ale medicilor, intre 
buturi, ca o dovadă, a iu
birii față de culorile clu
bului și Văii, s-a aflat 
portarul nr. 1 din ediția 
trecută a campionatului 
soccerului. Astfel, Cavai a 
readus siguranța in rîn- 
dul coechipierilor șl su
porterilor săi. Ceea ce este 
însă determinant, în jocul 
perechilor adverse Giieor- 
ghe nu l-a putut anihila 
pe Giuchici, în vreme ce 
Vizitiu l-a încorsetat bine 
pe Dobrin, făcînd deci 
abstracție, de aureola lui 
de jucător fără egal pe 
meridianele fotbalului ro
mânesc.

Practic, fotbaliștii din 
Vale s-au detașat ieri și 
pentru că, înfruntînd 
ploaia nemiloasă, au știut 
să exploateze „avantajele" 
terenului desfundat. Cu 
rare excepții, s-au prefe
rat pasele 'ungi, dar și 
triunghiurile combinative 
în dauna driblingurilor ; 
s-a șutat din orice pozi
ție și lucru lnmulrci,:>'>l. 
chiar din afara careului 
mare. Copioasa dominare a 
gazdelor a devenit eviden
tă, dealtfel in min. 9 ga
leria a aplaudat înscriem 
primului gol — de pe a

ripa stingă Muia a plasat 
lovitura liberă spre Giu- 
chici, șutul acestuia a fost 
deviat de Voinea, printr-o 
robinsonadă salutară, dar 
ultimul apărător nu s-a 
mai putut opune interven
ției lui Lăsconi. Diviziona
ra A din Vale a atacat a
poi deconectat, depășind 
momentele grele cu con
tribuția tuturor jucători
lor. i-am văzut pe Giu
chici, Sălăgean și Lăsconi 
intercalați printre fundași, 
in acest fel s-au putut ma
terializa apoi superioritatea 
numerică în atac, • prin 
cursele lui P. Grigore și 
Giurgiu. In min. 33 Voi
nea, a fost din nou înfrânt, 
pe aripa dreaptă Șumu- 
lanschi și-a înșirat ad
versarii ieșiți in întîmpi- 
nare, din nou Lăsconi a 
sancționat breșa dintre Ene 
și Dumitrescu, printr-un șut 
sec, în unghiul scurt : 
2—0.

Și după pauză, deși oas
peții au introdlu’ in teren 
pe mobilii Ciceu și Mar- 
gelatu, reprezentanții noș
tri au dominat copios, 
merită relevate, travaliul 
Iui Sălăgean și apetitul de 
gol al lut Giuchici, a că
rui lovitură de cap a în- 
tîlnit butul drept, in min. 

68. Repriza secundă deși 
a avut o desfășurare si
milară în cîmp, nu s-a 
mai soldat cu goluri și 
pentru faptul că — de
pășind starea de euforie, 
trebuie să mărturisim — 
angrenajul echipei su
feră pe alocuri : linia de 
mijloc înregistrează sin
cope mai ales în replie
rea forțelor, Varga, deși 
insistent, pierde ușor, ba
lonul și ca alți coechipi
eri pasează adeseori gre
șit ; extremele se ascund 
după adversari, pornirile 
în cursă se petrec la re- 
lanti, în careul mare doar 
cîte un jucător se pregă
tește să intercepteze cen
trările. în același timp, 
între titularii de miercuri 
și înlocuitorii lor există 
o diferență valorică sen
sibilă, ba chiar un trac 
de neconceput pentru De- 
marcek. spre exemplu, ca
re are deja experiența 
primei divizii. Sînt însă 
carențe, care pot fi reme
diate, prima sarcină ce 
revine antrenorilor Libardi 
și Tonca este, pe lingă în
tărirea tonusului volitio
nal, coeziunea combinati- 
vă intercompartimentală 
și între trei linii. Cît pri
vește partida de bun au
gur, cu C.S. Tirgoviște 
s-au detașat Ia Jiul : Nea
gu. Lăsconi, Muia, Vizi
tiu și Sălăgean.

Ion TULCEANU

REZULTATE TEHNICE :

F. C. Constanța — Chi
mia Rm. Vîlcea ‘1—0 
(0—0) ; Dinamo — Poli 
Timișoara 3—0 (1—0) ; 
A. S. A. Tg. Mureș — 
Corvinul 4—0 (1 —0) ; 
U.T.A. — Sportul studen
țesc 1—1 (0—0) ; U. Cra

CLAS A M E N T U L

1. U. Craiova
2. Dinamo
3. F. C. Olt

4—6. Steaua
4—6. F. C. M. Brașov
4—6. S. C. Bacău

7. U. Cluj-Napoca
8. Corvinul Hunedoara
9. F. C. Argeș

10. Poli. Timișoara
11. F. C. Constanța
12. A. S. A. Tg. Mureș
13. Sportul studențesc

11. Jiul Petroșani
15. C. S. Tirgoviște
16. Progresul Vulcan
17. Chimia Rm. Vilcea
18. U. T. Arad

ETAPA
, 5 septembrie 1981 :

Steaua — U.T.A. ; Chi
mia Rin. Vîlcea — Jiul ; 

F. C. M. Brașov — U. Cluj- 
Napoca ; Poli Timișoara — 
U. Craiova ; Sportul stu
dențesc — F. C. Argeș ; 

iova — U. Cluj-Napoca 
4—1 (3—1); Jiul — C.S. 
Tirgoviște 2—0) (2—0); 
Progresul Vulcan — S. C. 
Bacău 1—3 (1—2) ; F.C.M. 
Brașov — F. C. Argeș 
0—0 ; F. C. Olt — Steaua 
1—0 (0—0).

reș.

5 4 0 1 13- 3 8
5 3 1 1 12- 3 7
5 3 1 1 7 3 7
5 2 2 1 8-7 6
5 2 2 1 6-5 6
5 2 2 1 5-4 6
5 2 2 1 6- 7 6
5 2 1 2 9-7 5
5 1 3 1 5-4 5
5 2 1 2 6-6 5
5 1 2 2 6-3 4
5 2 0 3 9-9 4
5 1 2 2 6-7 4
5 1 2 2 6-10 4
5 2 0 3 5-11 4
5 0 3 2 5-9 3
5 1 1 3 4-10 3
5 0 3 2 4-10 3

VIITOARE
Corvinul — Progresul Vul-
can ; C.S. Tirgoviște —
F. C. Olt ; F C. Constan-
ța — Dinamo ; b. C. Ba-
cău — A. S. A. Tg. Mu-

REDACȚIA Șl ADMINISTRA [IA ; Petroșani str Nicolae Bălcescu, telefoane 1 1G 62 (secretariat), 4 2464 (secții) llI’ARULl lipografia Petroșani, str Republicii ni 67.


