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Roadele mecanizării complexe
Echipa de betonîști condusă de Mihai Dumitru de pe șantierul de cons

trucții al puțului cu schip de la I.M. Lupeni, pregătesc turnarea betoanelor 
în cofrajele cu armătură metalică in diafragme, la cota 29 m.

IM. PAROȘENI

,O singură brigadă
d- 4 000 de tone Rezultate la nivelul

mecanizării 
la mina Paro- 

Jiuluî, 
Titu 

cu

Veteranul 
complexe de 
șeni și din Valea 
minerul specialist 
Teacenco, împreună 
formația pe care o condu
ce au realizat în 
lună o producție 
mentar extrasă de 
4000 tone de cărbune, 
baza acestui succes 
productivitatea muncii 
ținută, care, este, la 
dul ei, superioară prevede
rilor de plan eu peste 3000 
kg cărbune pe post.

Realizările brigăzii con
duse de Titu Teacenco au 
avut o contribuție deosebi
ta la realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan 
întregul sector 
1000 de tone și 
tivității muncii 
cu aproape 300 
bune pe post.

dotării tehnice

Propaganda vizuală trebuie să fie 
un sprijin real pentru îndeplinirea 

angajamentelor
Marele complex de la

I.M. LUPENI

această 
supli- 
peste 

La 
stă 
ob- 
rîn-

pe
cu peste 
a produc- 
planificate 

kg de căr-

Productivități sporite
Brigăzile din abatajele 

frontale dotate cu comple- 
mecanizate de Ia sec

torul IV al I.M. Lupeni, cu 
două zile înainte de înche
ierea lunii au obținut im
portante depășiri ale pro
ductivității muncii planifi
cate ; formația condusă de 
Constantin Popa a realizat 
în 28 septembrie un ran
dament de 15,5 tone de 
cărbune față de cel plani
ficat de 10 tone/post, for
mația condusă de Constan
tin Lupulescu a crescut 
productivitatea muncii cu 
3 tone pe post, iar colec
tivul brigăzii concluse de 
sing. Paul Grosu a realizat 
o depășire Ia productivita
tea muncii planificată de 
2,9 tone cărbune pe post.

xe

a
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mina Urieani produce din 
plin. De la începutul trimestrului III, lună de lună, 
formația condusă de maistrul Ilîe Amorărîței șî-a 
realizat și depășit prevederile de plan, totalizând cu o 
zi înainte de încheierea lunii septembrie o producție 
de 56 000 de tone de cărbune extras, cu aproape 8000 
de tone de cărbune cocsificabil mai mult decît preve
derile de plan stabilite pentru perioada amintită.

In ultima lună a trimestrului, sarcinile de plan la 
producția de cărbune extras au fost depășite cu 5000 
tone de cărbune pe seama îndeplinirii sarcinilor pla- 
n'ficate la productivitatea muncii în proporție de 
120,4 la sută.

Prin realizările înregistrate la „marele complex" 
;?ctorul II al minei Urieani raporta o depășire a pla
nului de producție cu peste 3000 de tone de cărbune 
oesificabil. Sint realizări de prestigiu, realizări la ni

velul dotării tehnice.

Este, îndeobște, bine cunoscut rolul 
politic pe care propaganda vizuală sau 
auditivă îl îndeplinește în mobilizarea co
lectivelor de oameni ai muncii în vederea 
realizării și depășirii sarcinilor de pro
ducție, pentru formarea unei conștiințe 
înaintate, în pas cu cerințele programului 
ideologic al partidului, pentru îndrepta
rea unor lipsuri și neajunsuri care se 
mai manifestă. Și, de cele mai multe ori, 
gazetele de perete și de stradă, satirice, 
celelalte forme și mijloace ale propagan
dei vizuale, stațiile de radioamplificare iși

îndeplinesc această menire. Adică, prac
tic, nu sint numai........gazete de perete",
scrise frumos, în culori vii șl atrăgătoare, 
cu desene inspirate, ci, prin conținutul lor, 
prin problematica abordată își sporesc efi
ciența care se resimte in realizarea sarci
nilor de producție. Dar, nu întotdeauna 
se întîmplă așa. Pornind de la consideren
tele de mai sus inițiem, incepînd de astăzi, 
o acțiune de presă, care va cuprinde un 
ciclu de materiale pe această temă.

Continuare în pag. a 2-a/
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Toate brigăzile cu planul îndeplinit
Minerii sectorului I, 

de la I.M. Bărbăteni in 
cele opt luni ale acestui 
an au extras o cantitate 
de 5820 de tone de căr
bune peste prevederile 
planului, adăugind în lu
na septembrie încă 1000 
de tone de cărbune. Me
ritul cel mai mare al a- 
cestui colectiv constă în
să în faptul că în sector 
nu sint brigăzi bune și 
rele — toate cele 7 for
mații de lucru și-au rea
lizat sarcinile de produc
ție lună de lună.

Interlocutorul nostru, 
șeful sectorului I, ing. 
Constantin Cimponer, ne 
relata : „La haza succese
lor obținute stă îndruma
rea atență a formațiilor 
de lucru de către cadre
le tehnice ale sectorului. 
Fiind intransigenți cu 
noi înșine am insistat în 
mod deosebit, prin maiș
trii electromecanici Gri- 
gore Popescu și Aurel 
Roșea, ca intervențiile e- 
lectromecan leilor să fie

mai operative și mai a- 
les de bună calitate. As
tăzi pot fi citați ca e- 
xemple electrolâeătușii 
Laclislau Vass, Constan
tin Bălan, Ioan Roșoiu, 
Ilie Marcel și alții care 
întrețin cele 35 de trans
portoare în funcțiune 
peste 10 km de cablu
lectric și conducte de a- 
limentare cu aer. Am 
sigurat o aprovizionare 
ritmică a tuturor brigă
zilor cu ma.erialele ne
cesare. Maistrul miner 
nu are ce căuta la locul 
de muncă dacă n-a asi
gurat aprovizionarea bri
găzilor".

lată ei ți va din factorii 
creșterii productivității 
muncii pe sector eu 286 
kg cărbune pe post față 
de sarcinile planificate, 
iar in abataje cu 800 kg 
cărbune pe post, și ai 
realizării sarcinilor de 
plan de către toate for
mațiile sectarului. Brigă
zile conduse de Pompei 
Tom alea, Nîeolae Roșu, 
Gheorghe Ciobanu, Mihai

Kovacs și Ioan Chitic, 
realizat lunar pianul 
proporție de la 103 pină 
la 111 Ia sută.

Grija pentru soarta 
producției de mtine, a 
determinat colectivul sec
torului să acorde o aten
ție deosebită formațiilor 
de la lucrările de pregă
tiri, care au realizat pes
te 400 ml suplimentar 
prevederilor de plan, for
mații dintre care amin
tim, brigada condusă de 
loan Chilie dotată cu o 
modernă combină, for
mația condusă de Pom
pei Tomalea și brigada 
condusă de Glieorghe Cio- 
banu. Cele prezentate sint 
numai cîteva din argu
mentele colectivului sec
torului I ai I.M. Bărbă
teni, argumente care 
pledează pentru sprijini
rea fermă a tuturor 
mațiilor de lucru în 
derea realizării sarcinilor 
de producție.

•îintre formațiile ue 
lucru cunoscute de la 
I.M. Dîtja se numără 
și brigada condusă de 
minerul Grîgore Circov.

Adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii de la I.P.C.V.J., 
desfășurată în spiritul î- 
naltelor exigențe munci
torești, a dezbătut și a- 
probat sarcinile de plan 
pe 1982 și programul uni
tar de măsuri, pentru în
făptuirea obiectivelor puse 
de partid pentru realiza
rea unei calități noi, supe
rioare.

Rezultate de seamă s-au 
obținut prin depășirea pla
nului pe cele opt luni ale 
anului la producția netă 
fizică cu 7362 tone, la bri- 
cheVj cu 23 010 tone, la 
indicatorii producției nete 
valorice cu o depășire de 
19 716 000 lei, înregistrîn- 
du-se economii de 16,4 
lei la 1000 lei producție 
marfă. Aceste rezultate își

In atelierul de reparații 
mecanice Livezeni a 
IJt.î.U.M.P. te întimpină 
atmosfera de lucru specifi
că marilor ateliere conce
pute și construite în ulti
mii ani. Disciplina care 
domnește in rîndul munci
torilor, ordinea utilajelor 
și pieselor dovedesc fap
tul că oamenii de aici cu
nosc bine ergonomia mun
cii. „Intr-o astfel de am
bianță munca lucrătorului 
devine mai productivă, 
te o plăcere pentru 
muncitorii, să lucrăm 
asemenea ateliere care

preten- 
muncă" 

e-

modernele
a 

răs- 
fi-

Es- 
noi, 

în 
a-

sigură cele mai 
țioase condiții de 
(Vasile Voiculescu, șef 
chipă)

Pe șeful atelierului. 
Aurel StoicQiu l-am 
la ..bancul" său de 
studiind schema i 
ției hidraulice a celei de-a 
patra combine venită din 
subteran la reparații capi
tale. Complexitatea tehnică 
a modernului utilaj trebu
ia să se supună comenzi
lor. Acest colectiv de oa-

ing. 
găsit 
lucru 

instala-

meni s-a .încăpățînat" să 
nu mai ceară piese din im
port.

— Dacă statul a investit 
atîția l>ani în
mașîni-unelte cu care 
fost dotat atelierul, 
punsul nostru este cel 
resc : să realizăm piese de
calitate superioară, se des
tăinuia șeful atelierului. 
Paralei cu cerințele de re
alizare a sarcinilor de plan 

a 
e- 
în 

deo-

unde întregul colectiv 
fost mobilizat în mod 
xemplar am întronat 
rîndul muncitorilor o
sebită responsabilitate fa
ță de calitatea pieselor e- 
xecutate a reviziilor și re
pararea utilajelor ce vin 
zilnic in ateliere. Muncito
rii noștri au înțeles că mi
nerii nu pot primi utilaje 
cu defecțiuni de la R.K. 
care solicită un mare vo-

Teodor ARVINTE

Gt.uî*nu€rre in D<ag. o 2-o

-Preparatorii, ferm angajați in creșterea 
producției de cărbune cocsificabil

1982
are 
de 

brut

au la bază munca plină de 
abnegație, dăruire a tutu
ror oamenilor muncii de 

.la cete trei secții de prepa
rare, unde organizațiile de 
partid și sindicat au exer
citat o deosebită influență 
în conducerea și organiza
rea producției.

Faptul că în anul 
colectivul l.P.C.V.J. 
prevăzută o creștere 
690 0.00 tone cărbune
recepționat, de 990 000 to
ne cărbune de spălat, in 
care huila spălată pentru 
cocs de la preparația Lu
peni va cunoaște o creștere 
de 70 000; tone cărbune, iar 
la preparația Corcești 5600 
tone de cărbune, a solici
tat o analiză aprofundată 
a posibilităților de care
dispun preparațiile. Ară-
tîndu-se marile rezerve po-

si bile de valorificare pen
tru creșterea eficienței e- 
conomice au fost criticate 
o seamă de neajunsuri. Bu
năoară neîmplinirea în ce
le opt luni a indicatorului 
huilă spălată pentru cocs 
șl semicocs — proporția : 
90,5 la sută — are ca princi
pală cauză nerecepționa- 
rea unei producții 
273 652 tone cărbune 
la 
cit
lui
te.
te. 
ful 
îng. 
secției de preparare

de 
de 

întreprinderile miniere 
și depășirea conținutu- 
de cenușă cu 2,9 punc- 
In lumina acestor cerin- 
ing. Francisc Appel, șe- 
preparațieî Lupeni, sub- 

Valer Irimus, șeful
' Co-

A. TEODOR

(Continuare in pag. a 2-a)
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Temeiuri de viață fericită (Urmare din pag. I)

Calitatea muncii
Intre Jiuri au dospit milenii ele timp 

patriarhal, socialismul a trezit Ia viață 
această străveche vatră de neam româ
nesc. Celor care descătușează, lumina din 
adîncurile muntelui, prin grija partidului 
și statului nostru, li s-au creat condiții 
deosebite de muncă și de viață. Edifica
toare in acest sens este zestrea construc
țiilor edilitare, îmbogățită de la an la 
an. Astfel, dacă în cincinalul precedent, 
Valea Jiului și-a sporit numărul aparta
mentelor cu peste 5000, în perioada 1981- 
1985, alte 9000 de familii ale minerilor, 
preparatorilor, constructorilor, forestie
rilor, textilistelor ale celorlalte categorii 
de oameni ai muncii vor beneficia de 
locuințe moderne, confortabile. Intre 
timp, peisajul arhitectonic al orașelor mu
nicipiului nostru va suferi mutații struc
turale. La Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
Petrila s-au conturat deja noile centre 
civice, îmbinate organic, prin semeția 
verticală a liniilor, cu solemnitatea ma
iestuoasă a munților, care ocrotesc ve
trele oamenilor.

Om nou, casă nouă; noua calitate a 
României contemporane se edil.că 
conștiința constructorilor socialismului, 
dar și în condițiile lor de viață, saltul 
calitativ efectuat nu mai are termen de 
comparație cu vremurile de odini
oară. Visurile lor, exprimabile in ci
fre de plan, devin, cu fiecare zi, obiec
tive social-culturale, blocuri, cartiere, 
de fapt viața nouă, circumscrisă aspira
țiilor lor. (Red. Vion).

(Urmare din pag. I)

Este onorat „Marele premiu" ?
Ne-am orientat la a- 

eeastă întreprindere, în
trucât la ultimul concurs, 
județean al gazetelor de 
perete și satirice mina A- 
ninoasa a obținut „Marele 
premiu", ceea ce, să recu
noaștem. înseamnă o a- 
preciere a muncii de pro
pagandă desfășurată, a 
conținutului și formelor 
variate sub care aceas
ta s-a implicat cu res
ponsabilitate în viața ec;Q- 
nomico-socială a întreprin
derii. Deci, mina Aninoasa.

Din capul locului, o pre
cizare necesară. I.M. Ani
noasa se află pe ultimul 
loc-in ceea ce privește rea
lizările pe frontul cărbu
nelui. La minusul de pes- 

100 000 tone de cărbune 
de la începutul anului se 
adaugă încă o restanță de 

.12 000 tone pe luna în curs. 
Deci, chiar dacă propagan
da vizuală și auditivă ar 
fi (ceea ce nu se mai în- 
timplă) la înălțime, ea nu 
și-a atins scopul practic, e- 
ficiența scontată. De ce nu 
mai este la înălțime ? Ex
plicația unanimă care ne-a 
fost furnizată este că o-

PREPARATORII, FERM ANGAJAȚI ÎN CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE C0CSIFICAB1L

(Urmare din pag. li

roești și ing. Gheorghe Bi
ro, .șef adjunct al prepara- 
ției Petrila solicitau mai 
multă siguranță in prelua
rea cărbunelui brut de la 
întreprinderile miniere cit 
și asigurarea unei calități 
corespunzătoare.

Pentru creșterea produc
ției de cărbune brut supus 
spălării va trebui ca cele 
trei preparații să crească 
numărul orelor de funcțio
nare a instalațiilor, subli
niau preparatorii Ion Bal- 
șa și Florin Brut. Dar, pen
tru aceasta este nevoie de 
o aprovizionare mai bună 

mul care se ocupă nemij
locit de gazete, Eugen Her- 
bei, se află în concediu. 
De aceea gazeta „Minerul" 
găzduiește ediția dinainte 
de 23 August, de aceea 
la gazeta satirică nu se 
află nimic. Să nu fi fost 
nevoie de un material mo

Propaganda vizuală 
trebuie să fie 
un sprijin real

bilizator la gazeta „Mine
rul", de popularizarea u- 
nor formații de lucru frun
tașe, propuneri și soluții 
pentru redresarea produc
ției ? Să nu se fi simțit 
nevoia criticării unor acte 
de indisciplină (nemoti
vați, nerespectarea tim
pului de lucru etc.),, la ga
zeta satirică ? Ne îndoim... 
La gazeta „Tineretul și 
producția" este afișată o 

cu piese de schimb pentru 
care reviziile și reparați
ile să fie de calitate supe
rioară. In acest sens este 
justificată și intervenția 
făcută de mecanicul șef 
al I.P.C.V.J., ing. Alexan
dru Hodnogy, care cerea 
onorarea comenzilor făcu
tă către I.U.M.P. și răma
să restantă în valoare de 
15 000 lei.

Apreciindu-se puterea 
de muncă a oamenilor 
muncii de la preparațiile 
din Vale, capacitatea de 
organizare a producției și 
a muncii, inginerul șef al 
Combinatului, Otto Abra
ham, a subliniat ca o ne
cesitate urgentarea punerii 

ediție din... 4 august. Cam 
de multișor... Toate acestea 
n-au fost văzute de ni
meni. Pentru că, în spiritul 
respectului pentru adevăr, 
trebuie să recunoaștem că 
de propaganda vizuală nu 
se ocupă numai Eugen Her- 
bei și secretarul adjunct 
cu propaganda din între
prindere, ci și comitetul de 
partid, comitetul U.T.C. și 
comitetul sindicatului, con

ducerea minei. Apoi, și nu 
în ultimul rînd, colective
le de redacție ale gazete
lor, ai căror membri nu 
puteau fi toți în... concediu.

La stația de amplificare 
a minei, situația nu este 
cu nimic mai bună. Ultima 
emisiune bine alcătuită (o 
analiză a realizărilor zilei 
precedente, momentul de 
protecție a muncii), a avut 
loc, după cum reiese din 
dosarul cu materialele e- 

în funcțiune a noii insta
lații de preparare de la 
Petrila, aflată la a doua 
reprogramare — 1 decem
brie 1981.

Rezolvarea problemelor 
legate de creșterea capaci
tăților de producție, de 
realizarea întreținerii co
respunzătoare a utilajelor 
din dotare și a tuturor o- 
biectivelor cuprinse în 
programul unic de măsuri, 
la care organizațiile de 
partid, sindicat, consiliul 
oamenilor muncii trebuie 
să-și aducă din plin con
tribuția, vor conduce pre
paratorii la realizarea an
gajamentului în mod e- 
xemplar.

mise, în... 7 septembrie. 
Or, cum documentarea 
noastră s-a făcut în 17 sep
tembrie, înseamnă că 10 zi
le stația a emis doar... mu
zică de la radio, așa cum 
se întîmpla în ziua respec
tivă.

Gazeta de stradă a co
munei nu se poate lăuda 
cu rezultate mai bune. In 
aceeași zi (17 septembrie — 
n.n.) secretarul cu propa
ganda de la comitetul co
munal de partid, tovarășul 
Dumitru Moraru, tocmai 
afișa la gazetă două mate
riale: „1,3 Septembrie — 
Zic.» pompierilor" și un al
tul despre modul în care 
se întîmpină deschiderea 
noului an școlar. Fără co
mentarii.

Deci, „Marele premiu" 
obținut anul trecut la con
cursul gazetelor de perete... 
nu este onorat. Se impun, 
totuși, măsuri, dar nu mă
suri adoptate în ședințe și 
rămase în vreun dosar, ci 
măsuri concrete. vizibile, 
raportate la realitate, care 
să învioreze această acti
vitate, să conducă la rea
lizarea scopului final al 
propagandei audio-vizuale 
— acela de a milita pentru 
redresarea producției la 
mina zNninoasa.

Mircea BUJORESCU 

lum de muncă cu scoate
rea sau introducerea în 
subteran a acestor utilaje. 
De aceea recepționarea lor 
se face la cotele înaltei e- 
xigențe tehnice.

In acest sens strungarul 
Mihai Orehov adauga: „Nu 
am avut rebutată nici o 
piesă în acest an, deși am 
executat piese pentru pom
pele de înaltă presiune, 
compresoare, locomotive, 
combinele de abataj, piese 
care necesită o mare pre
cizie".

Pe „masa de lucru" a 
celor 140 de muncitori din 
atelierul de reparații Live- 
zeni stă o singură dorință 
— asimilarea a noi piese 
și subansamble prin care 
cheltuielile valutare să fie 
reduse continuu, dorința 
de autodepășire profesio
nală, începînd de la cel

MANIFESTĂRI CULTURALE
* CONCERT CORAL. 

Scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
va fi, în această după-a- 
amiază, începînd de la ora 
17, gazdă a concertului co
ral „Un cîntec de slavă", 
desfășurat în cadrul Festi
valului cultural-artistic ju
dețean „Sarmis ’81". Parti
cipă formațiile corale lau
reate și evidențiate la ulti
ma ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" : „Freamătul adîncu- 
lui" — Petrila, I.U.M.P., co
rurile sindicatului învăță- 
mînt Petroșani—Petrila, al 
clubului sindicatelor Vul
can și formația camerală a 
Școlii populare de artă și 
Școlii de muzică din Petro
șani.

■fr TURNEU. După pre
miera absolută petrecută 
la Petroșani, piesa „Para
cliserul", semnată de poe

Lipsă de igienă
Vineri, 23 septembrie 

1981, ora 15,55. Trecem 
pragul unității de alimen
tație publică cu linie de 
autoservire „Cerna" din 
piața agroalimentară a Pe- 
troșaniului. La prima vede
re : o sală de mese cu nu
meroase resturi de mînca- 
re și pîine pe jos, mese 
neșterse, pătate cu tot fe
lul de sosuri. Așa o fi pro
babil după o zi de tîrg —

ce conduce munca în ate
lier.

„Intr-o astfel de am
bianță eu nu mă pot sus-< 
trage de la noțiunea de ca
litate — afirma frezorița 
Ecaterina Layos. Cea mai 
mare satisfacție pentru mi-' 
ne este atunci cînd piesa 
ce o execut primește cali
ficativul de foarte bine“.

Maxima exigență pentru 
calitatea producției îmbi
nată cu cerințele creșterii 
productivității muncii a 
condus la depășirea pro
ducției marfă cu 3,7 mi
lioane lei, iar a producției 
globale cu 5 milioane lei. 
Solicitărilor - mereu creseîn- 
de ale unităților miniere 
pentru piese de schimb, 
colectivul atelierului a 
răspuns prin creșterea pro
ducției la acest indicator 
cu 2,4 milioane lei față de 
prevederi în condițiile rea
lizării și a unei calități co
respunzătoare în care be
neficiarii au cuvinte de 
laudă.

tul și dramaturgul Marin 
Sorescu, continuă să culea
gă aplauzele iubitorilor 
Thaliei. Astfel, astăzi, la 
ora 18, se va desfășura un 
nou spectacol, la sediul 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", urmînd ca, de 
mîine, realizatorii punerii 
în scenă să efectueze un 
scurt turneu la Deva (vi
neri). Hunedoara (sîmbătă) 
și Călan (duminică). In pa
ralel, colectivul teatru
lui din Vale pregătește do
uă premiere : „Al treilea 
nu se poate" („Noul A- 
dam"), aparținînd drama
turgului bulgar Ivan Mar
tinov (regia — Marcel Șo
ma, scenografia — Elena 
Buzdugan) și „Arca bunel 
speranțe", operă a scriito
rului. petrilean de obîrșîe, 
I.D. Sîrbu (regia și sceno
grafia — Bogdan Ulmu).

Andrei APOSTOL

ne spunem în gînd—înain- 
tînd spre standul cu felu
rile de mîncare expuse. 
Prea multe nu am avut de 
unde alege : o ciorbă de 
nu se știe ce, că nu avea 
etichetă cu denumirea și 
nici preț, iar felul doi, 
pui și cîrnați cu fasole. 
Am ales o porție de cîrnați 
la care am fi dorit și o 
salată de roșii (singurul 
sortiment existent) însă
aspectul vitrinei unde erau 
vîrîte vraiște, răsturnate, 
scurse din farfurii, așezate 
una deasupra alteia ne-a 
convins să renunțăm. Tacâ
murile.. . Aici e aici! In- 
tr-o tavă mare zeci de fur
culițe și linguri, toate 
acoperite de un strat de 
grăsime cleioasă.

Am înghițit cu noduri 
mîncarea, cu gîndul la ma
rea lipsă de respect și os
pitalitatea față de oame
nii ce trec pragul acestei 
unităti.

Șt. NEMECSEK

Laboratorul A.M.C. 
al U.E. Paroșeni. Elec
tricianul loan Apostu 
execută lucrări de ve
rificare și reparare a 
aparatelor de măsură 
și automatizare.

Foto: loan BăLOI

V ÎRsTA LUMINII. Mi
nerul șef de brigadă Gheor
ghe Pantea, de la I.M. Lo- 
nea, om în vîrstă cu copii 
mari, nu se sfiește să ia

| loc, seară de seară, alături
I de ortaci tineri, în băncile 

clasei a Xl-a a Liceului
I din localitate. Iată o nouă 

dovadă că dorința de în
vățătură, de autodepășire 
nu cunoaște vîrste 1

DISPENSAR. Construc
torii din Petrila au finali
zat partea de construcții a 
noului dispensar uman de 
pe lingă policlinica orășe
nească. Cele trei nivele ale 
clădirii cuprind la parter 
o farmacie, iar la etaje cir
cumscripții medicale.

CIRCUIT LOCAL T.V. 
La liceul industrial Vulcan, 
sub coordonarea sing. Ioan 
Drăghici, elevii claselor 
de liceu execută montarea 
unor circuite de televiziu
ne cu program local. Pri
ma linie funcționabilă va 
fi dată în folosință la în

ceputul lunii decembrie a 
acestui an.

SPECTACOL. Azi, la 
clubul sindicatelor din 
Eonea, la ora 18, Teatrul 
de estradă Deva prezintă 
spectacolul „Olimpiada 
melodiilor", de Gheorghe 
Mihalache. In program, 
melodii de muzică ușoară 
cu Puiu Faur, Mariana Mil- 
ca și Elena Costea, corpul 
de balet și momente vese
le. (M. Vachold)

UN FRUMOS LOC DE 
POPAS au realizat iubito
rii de drumeții loan Călin, 

Adalbert Farcaș, Loli Deac, 
Petre Moraru, Ștefan Mu- 
rarec și Francisc Dobner, 
la mijlocul distanței din
tre orașul Vulcan și caba
na Vîlcan, în punctul de
numit „Crucea lui Bog
dan". Ei nu au uitat să a- 
dauge și o inscripție : „Tre- 
cătorule, ocrotește natura 
și acest loc de popas ce se 
află în mijlocul ei. Odih- 
nește-te, admiră frumosul, 
nu-1 distruge !“ Sperăm 
ca acest îndemn să-și gă
sească ecoul așteptat.

MEȘTEȘUGĂREASCA.
La Livezeni, urmează să 

intre în funcțiune pentru 
mica industrie meșteșugă
rească’ un atelier mixt. O- 
dată cu începerea lucrări
lor, cooperativa Unirea din 
Petroșani își propune să 
confecționeze aici serii de 
mic mobilier și să dezvol
te activitatea de construc
ții metalice.

PENTRU APETITUL 
CONSUMATORILOR. U- 
nitatea de alimentație pu
blică „Perla" a I.C.S. Mixt 
Vulcan, a pregătit pentru 
iarnă, prin conservare, do
uă tone ardei gras și go
gonele, 600 kg. morcovi, 200 

kg. „albitură" (pătrunjel, 
țelină, păstîrnac), 800 kg. 
castraveți, 3 tone varză, 10 
tone cartofi. Dacă avem 
în vedere și faptul că în 
august unitatea a depășit 
planul cu 72 000 lei, se pa
re că apetitul consumata-’ 
rilor va fi satisfăcut și în 
continuare

Rubrică realizată de
Ti CÂMPIANU
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„Necazurile" fruntașilor
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„Cărările ziariștilor sînt 
bătătorite spre fruntași", 
ne-a replicat rîzînd sing. 
Ilici Garaliu, șeful secto
rului I de la mina Paro- 
șeni, cînd l-am întrebat 
ce mai jac ortacii lui Ti
tu Teacenco. Am aflat 
că, Ia 22 august, deci în 
cinstea marii sărbători a 
poporului român, au pus 
în funcțiune un nou com
plex. Al cîtelea ? Cine 
mai știe ? Titu a venit la 
Paroșeni odată cu meca
nizarea și s-a dovedit 
partizan înveterat al 
neritului modern, 
ultimul complex au 
marat mai greu, dar 
prima jumătate a

un 
mi-
Cu 
de- 

în 
lunii

dat. Oricine ar vrea să-i 
aibă în frontal pe mine
rii Petre Murgu, Vasile 
Ciobotaru, Constantin Ga- 
gea sau Constantin Bă- 
descu, pe Mihai Vîrtop 
ori pe mult mai tinerii 
Dumitru Răducanu, Du
mitru Drăgoi, Constantin 
Bîrjoveanu și ceilalți.

tăinerul-tehnician, e o 
realitate, nu numai o no
țiune in brigada lor. Să 
luăm un exemplu concret, 
chiar dacă pare familial, 
Ion Teacenco, fiul cel 
mare al șefului de briga
dă e lăcătuș. Ar fi găsit 
un loc călduț sub soare, 
a preferat însă frontalul 
fără umbră, dar se mîn-

I Să muncim și să trăim în chip comunist
I
I
I
I
I

I

ci
le-

i

II

septembrie raportau su
plimentar peste 1900 de 
tone de cărbune. Randa
mentul mediu — 14,9, dar 
vîrfurile productivității 
depășeau și 22 de tone 
pe post. Minerul Constan
tin Bodescu se explică:

— Rezultatele oglindesc 
omogenitatea brigăzii, 
disciplina exemplară, re
viziile și reparațiile ca 
la carte

— Ar mai fi policalifi
carea și specializarea mi
nerilor, adaugă șeful de 
schimb Victor Romeghea; 
intre oamenii noștri 
există excepții.

— Cum adică ? x
— Adică, dacă am 

vea absentomani sau
nesi neam dus de rip.

Așa zic și ceilalți șefi 
de schimb Mihai Brătes- 
cu, Costică Dorobăț și 
Gheorghe Bunduc. Fiind
că așa stau lucrurile de 
cînd a luat frinele brigă
zii Titu Teacenco, de vreo 
13 ani, deși cei mai buni 
mineri ai săi au fost pro
movați conducători de 
formații : llie Filiche, Ni- 
colae Andrașic, Gavrilă 
Meszaios, Francisc Faza- 
kas, alții au ajuns șefi 
de schimb ca Mihai Șchio- 
pu, Vasile Rad, Dumitru 
7.banțu etc. Cu cine a 
•■ăma.s Titu ?

— Cu cei mai 
tervine șeful de 
Brigada aceasta 
numi școală a
rii, dar și a omeniei, noul 
încadrat învață să minu
te utilajele complicate, 
dar să fie și om. Deși 
sînt din toate colțurile 
țării, brigadierul e 
tean, „statul major" 
șefilor de schimb, 
sub 31 de ani, „bate"
Moldova, dar sînt și ar
deleni, de naționalitate 
maghiară, toți formează 
insă un colectiv bine su

buni, in- 
sector. 

se poate 
mecaniză-

1
1

I

'ol- 
al

toți 
spre

I
I

rhiar dacă explica
țiile copiilor ar fi 
fost convingătoa

re, alibiurile lor trebuiau 
verificate imediat, nu du
pă intervenția lucrătorilor 
de miliție. Dacă ar fi pro
cedat 
fi 
fașă 
tură 
euților 
se știe pedeapsa 
înseamnă... infracțiune 
rată pentru cei iertați, 
leranța condamnabilă, 
sa de supraveghere a 
rinților cu pricina 
darul de a atrage, 
deosebit, atenția 
educatorilor. Cum 
buiți la formarea 
meni a propriilor

efracție ? Alte intre- 
ar fi trebuit să ca- 
mai din vreme, răs- 
din partea părinți-

și-au
In

I au-

noaptea copiii 
ubit din casele 

i se întorc în-

ină de expert, i 
zis păgubașii, 
noaptea de 2 
a fost spart 

Liceul industrial clin Vul
can. Lovitura s-a repetat 
a doua noapte, apoi în 13 
august. Pină în 16 
gust au fost sparte, 
cîte două și, 
trei
nr.
și șoimilor patriei din a- 
celasi oraș. Primele pre
zumții au dus pe o pistă 
falsă, hoții furau rache
te de tenis, bidoane de 
vopsea, ciocane de lipit, 
dar si diafilme, cărți de 
povești și jocuri de copii, 
unelte nefolositoare. „Sti
lul" era același — sparge
rea unui geam cu piatra, 
apoi pătrunderea în inte
rior.
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I*
I
I
I*
I
I
I
I
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I
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au
de 

respectiv, 
ori. Școala generală 

4 si Casa pionierilor

bl oaptea de
a

16 august 
pus capăt spar

gerilor. Marc a 
fost surpriza ofițerului de 
serviciu de la Casa pio
nierilor și șoimilor’ patriei, 
cînd a dat piept cu hoții 
versați, „culți" și amatori 
de sport; misterul a fost

e știe, tînăra gene- 
rație constituie cel 
mai de preț patri

moniu al societății, copiii 
de astăzi au datoria să 
devină demni constructori 
ai socialismului. In acest 
sens părinților, instituțiilor

astl'el, 
curm 
tendințele 
antisocială 

infractori.

părinții
a t 

de 
ale

Fiindcă' 
amînată

ar,
din 

civen-.
mi

Toleranta părintească, 
tain al viitoarelor greșeli

eu-
Toi 
lip-, 
pă- 
are 

mod

• • •

drește cu munca și roa
dele lui. Recordurile de 
retribuție sînt ilustrative: 
in februarie, Titu 
cenco a primit 8349 
Romeghea a semnat 
iulie fișa de plată 
dreptul sumei 7719 
ș.a.m.d Opt dintre ei 
deja autoturisme: 
Gonczi,
Gh. Bolohan, Vasile Cio
botaru, Petru Mîndreci, 
Ion Vrabie, Petru Murgu, 
C. Gagea; alți vreo șap
te le așteaptă. Nu știu 
insă cum să se progra
meze mai bine la școala 
de șoferi, unii trebuie să 
mai aștepte să devină ași 
ai volanului. Mai toți 
și-au făcut case pentru ei 
și copii

— E și firesc să fie a- 
conchide Romeghea ; 
am trei copii, pentru 
muncesc. Primesc 
se cuvine, știu că 
scot la lumină 

mult cărbune, va fi 
bine pentru țară, dar 
pentru familia mea. 
cei noi îi învățăm la fel, 
de aceea spune șeful de 
sector că în brigada noas
tră e ca la școală.

Intr-adevăr, din „școa
la" lui Titu Teacenco au 
ieșit premianții mecani
zării, unii dintre ei au 
ctitorit, la rîndul lor, alte 
colective de muncă; bri
gada, cu toată primenirea 
periodică a efectivului, 
a rămas în fruntea între
cerii, fiindcă oamenii au 
înțeles care le e rostul 
adevărat în societate, 
demnitatea și vrednicia 
strălucind" pe blazonul 
nobil al vrednicei lor 
meserii. E drept, din cînd 
în cînd mai au și „neca
zuri". Dar, astfel de ne
cazuri, cîte brigăzi nu 
și-ar dori...

și-au vă- 
înpovărate 
vopsea.
le aveți ?

I

șa, 
eu 
ei 
mi 
că

Ten
iei, 
în 
în 
lei 
au 

loan 
Dumitru Drăgoi,

L ntr-o zi, părinții 
o fraților Maria și 
" Vasile V. au rămas 

surprinși, cînd 
zut odraslele 
cu bidoane de

— De unde
— Le-am găsit la canal.
Bucuroși, părinții au a- 

jutat la căratul bidoane- 
lor, mersi de așa pleașcă 
pe capul lor ! Pe aceeași 
stradă, părinții fraților 

• .Gheorghe și Eugen P. nu 
că in

și cărțile co
in ul- 

că 
fost 

și u-
Nu
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s-au arătat uimiți 
tre jocurile 
piilor lor au apărut 
te și masive noutăți 
apartamentul le-a 
garnisit cu diafilme 
nelte netrebuincioase.
s-au întrebat ori n-au ob-

repede dezlegat, patru co
pii între... 9 și 12 ani, ne- 
supravegheați de părinți, 
s-au făcut vinovați de 7 
furturi calificate, într-un 
răstimp record, în „pagu
ba avutului obștesc/

Dincolo de insolitul fap
telor și lăsind la o parte 
motivația sau mai bine 
•zis lipsa de motivație a 
furturilor — ce le trebuiau 
unor copii bidoane cu. vop
sea, o trusă cu șurubelni
țe, un ciocan de lipit etc? 
— cîteva întrebări stăruie 
în mintea anchetatorilor. 
Cum au putut să „opere
ze" acești copii, aflați în
că la vîrsta poveștilor cu 
Feți-Frumoși și Ilene 
sînzene, nestingheriți 
cineva ? De unde le-a 
nit ideea de a face 
de bunurile dorite sau nu

Moștenire de preț

de
ge-

Marți, la ieșirea din șut, 
maistrul minier Ioan Urdă, 
adjunct al șefului sectoru
lui II de la mina Lupeni, 
a fost întîmpinat de cole
gii de muncă, de fanfara 
minerilor și un grup 
pionieri de la Școala
nerală nr. 1. Florile înmî- 
nate, recitalul artistic sus
ținut în cinstea sa, urările 
ortacilor, lampa-simbol și 
bastonul de pensionar, în- 
mînate cu acest prilej, i-au 
copleșit inima de emoție, 
maistrul fiind astfel prețuit 
pentru cei 31 ani de mun
că în subteranul Lupeniu- 
lui. Odată cu ultimul său 
șut, maistrul loan Urdă la-

Co
de 
ve- 

rost

de învățămînt le revin res
ponsabilități exprese în 
asigurarea unei perma
nente activități educative. 
A lăsa totul în seama or
ganelor de ordine și a ce
lor de drept înseamnă a 
lipsi copiii de busola călă
uzitoare pe drumul deve
nirii lor ca personalități, 
în consens deplin cu cli
matul muncii și traiului 
cinstit. Să zicem că acele 
bidoane cu vopsea ar fi 
fost părăsite la canal. Dar 
cine își permite să 
ce sau să uite pe ; 
acele materiale de 
pentru care obștea 
trage la răspundere, 
dovedește neglijență 
abuz? Apoi, care părinte 
poate privi senin dispariția 
nocturnă a odraslei sale?

arun- 
aiurea 

preț 
îl va 

, dacă 
sau

în 
tuturor 

contri-i 
ca oa- 
voștri 

copii, dragi părinți ? Doar 
procurîndu-le hrana, îm
brăcămintea, tolerîndu-le 
abaterile grave, care î- 
lustrează că se „descurcă'* 
în a se înfrupta din avutul 
obștesc sau personal ? Bu
nurile sau chilipirul adus 
în casă de unii copii, lip
siți de educație, este ori- 
mul tain al infracțiunilor 
viitoare (cînd legea va fi 
mai aspră). Dacă nu inter
venim cu lucidă responsa- 

re- 
rost;

•le 
pună 

„contribuției* 
pro- 
peri-

bilitate părintească, 
mușcările tîrzii n-au 
dimpotrivă, acest fel 
părinți trebuie să-si 
problema ,.: 
lor la transformarea 
priului copil într-un 
col social.

Ion VULPE, 
cu sprijinul maiorului 

de miliție
Ștefan COJOCARU

să ortacilor cea mai 
preț moștenire — experien
ța sa profesională împăr
tășită cu dăruire — de-a 
lungul anilor, lecțiile des
chise de omenie și devota
ment față de cauza socia
lismului. La rîndul 
sectorul a întîmpinat 
ceastă festivitate cu o 
pășire a planului de 13 000 
de tone de cărbune și 120 
ml la înaintări. Atît săr
bătoritului, cît și partici- 
panților la acest eveniment 
unic din viața sa li se cuvin 
un, din inimă, „La mulți 
ani !".

Lăcătușii Constantin Iuvan și Ion Stingă de la 
atelierul de prelucrări mecanice al I. R. I. u. M. Pe
troșani. Foto : Șt. NEMECSEK

său,

Gabriela ANDRAȘ, 
corespondentă

De la o inimă la alta
ION TIGANTELE, Vulcan : Să-l lăsăm pe tînărul 

„vînător ele vulpi" să mai cîștige experiență competi- 
țională și... performanțe pe plan republican. Cît pri
vește corespondența despre atelierul mecanic de la 
Uricani, premiera tehnologică se anunță complexă, la 
realizarea ei își dau concursul și constructorii de la 
o altă întreprindere. Vom reveni, cu un reportaj; pină 
atunci așteptăm noi vești și o vizită la redacție.

„Degustare44
Cu ce se îndeletnicesc 

unii în timpul liber ? Lasă 
de o parte pasiunile utile 
și recreative, „pun mînă 
de la mînă“ și cumpără 
băuturi alcoolice de la a- 
limentara, pentru a le con
suma în parcul din cen
trul de reședință al mu
nicipiului. Astfel, în vre
me ce ți-e mai mare dra
gul să privești cum bunicii 
reintră în copilărie prin 
nepoți, îți este dat să a- 
Siști al un spectacol de
gradant; țipi în stare a- 
vansată de ebrietate, fo
losind un limbaj prea dui 
pentru urechile normale, 
participă parcă la o par
tidă de degustare a tări
ilor alcoolice. Intre aceș
tia s-au aflat pînă deu
năzi Gh. Varga (om la

peste 50 de ani), Gh. Filip 
și Ion Voinea. Perfectul 
compus al verbului re
flexiv este cît se poate de 
nimerit folosit, deoarece 
se speră că au abandonat 
o asemenea „ocupație".

Silviu Roșu, din Vulcan, 
și-a petrecut onomastica 
în penitenciar; fusese con
damnat, potrivit prevede
rilor Decretului nr. 153 / 
1970, pentru viață parazi
tară. A treia zi, pășise

IN CULPA

încâlcind prevederile Ho- 
tărîrii nr. 12/1980 a Con
siliului popular municipal 
Petroșani, care interzice 
consumul băuturilor alco
olice pe stradă sau în 
parcuri, li s-a găsit un 
leac usturător, dar și tă
măduitor. Și cine le va 
urma pilda va deschide 
punga..

Lt. de miliție 
Costel PRISĂCARU

deci în al 40-lea an de 
viață, a fost eliberat; lu
mea se aștepta ca cel pe
depsit să regăsească mat
ca cinstei, acesta este și 
rolul pedepsei, de reedu
care a celor care comit 
fapte antisociale. Silviu 
Roșu nu a înțeles acest 
lucru, dimpotrivă, a crezut 
că de-acum e „liber" să-și 
facă mendrele. Abia în
tors acasă, și-a maltratat

soția, tulburînd liniștea 
publică. Vecinii nu l-au 
lăsat să-și facă de cap, 
știau că soția îi este în
sărcinată și că în pumnii 
Iui puteau ajunge și cei 
patru copii, rezultați din 
această căsătorie neferi
cită. Au anunțat miliția 
și astfel S.R. a reajuns în 
stare de arest, în aceeași 
zi. Pedeapsa primită va 
avea, poate, darul să-l con
vingă, în sfîrșit, că nu 
poate trăi singur in lume, 
pradă pornirilor instinc
tuale, chiar bestiale. Iată 
de ce, oamenii în robă, 
deși nu i-au aplaudat ges
tul, i-au solicitat un „bis“, 
adică o perioadă de șase 
luni după gratii. Pentru 
meditații 1 (I.V.)

ATITUDINI Pe fon<| bachîc
Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun 

ce om ești, suna o vorbă din bătrîni, adeseori însă u- 
nn creduli pun bază pe cunoștințele întîlnite la pri
mul pahar de băutură (pahar eufemistic, fiindcă a- 
desea „cinstirea" și aldămașul noii prietenii se tran* - 
formă în adevărate orgii). Cu acest pr. 
lej, credulul, îmbătat nu atît de alcool cît de vorbele 
mieroase, .de făgăduinți fără acoperire, cade în plasa 
celor care își fac o adevărată îndeletnicire din traiul 
parazitar. O intîmplare burlescă, dar si cu consecințe 
grave petrecută cu cîtva timp în urmă, are tocmai 
darul de a servi ca învățătură și altora.

încurcat în numărul de pahare îngurgitate (conți
nutul, bineînțeles !) la restaurantul Transilvania din 
Petrila, Petre D. a acceptat ca ortaci de chef pe Maria 
și Mihai Bena, secondați de un cunoscut recidivist Ion 
Varga. Cei doi soți nu aveau de fapt grija celor patru 
copii, căutau amatori de aventuri galante, deși cel, 
puțin Mihai_ Bena știa care sînt consecințele încălcării 
legii, fiindcă executa o pedeapsă prin muncă corec- 
țională.

Aburii alcoolului l-au amețit repede pe Petru D. 
Foștii șăi companioni de pahar... i-au înșfăcat 
panii și hainele, fiind silit să petreacă restul nopții 
intr-un coteț...

De acum, autorii și victima farsei colindă sălile 
judecătoriei, ocupă timp prețios din activitatea oame
nilor in roba și a lucrătorilor de miliție. Dacă Petru 
D. nu s-ar fi lăsat amăgit de aburii alcoolului...

Sever NOIAN
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Inliiniri ale ministrului 
afacerilor externe al României

Activitatea președintelui Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Anul 

international al tineretului»
B
■

i EMENT^,
FILME

21,20
22,05

NEW YORK 30 (Ager-
preș ). — Corespondență
de r R. Căplescu : La'29
sep. -mbrif?, ministrul afa-
cer 1 or ex terne al Români-
ei. <1'130 Andrei, s-a în-
tîln 1 < u Alexander Haig,
secr tarul de stat al S.U.A.

( i acest prilej, ministrul
roin .n a transmis din 
par a președintelui Nicolae 
Ceaus'scu un salut pre- 
ședmv’ui Ronald Reagan. 
Ca •• ridul său, secretarul 
de s at american a arătat 
că a fost împuternicit de 
pr -dintele S. U. A. să 
transmită președintelui 
Ri n -liei salutul său și 
cel mai bune urări.

în timpul convorbirilor, 
au l t discutate probleme 
ale porturilor bilaterale, 
fiir. ' primată de ambele 
păr’ dorința dezvoltării 
cor; a? a acestor relații,
pe iza avantajului reci-
pr

A. vut loc, de asemenea,
un r schimb de păreri
asuț, unor probleme
pr .pale ale vieții inter
nați ale, fiind e:Zrimată 
dor r a celor două țări de 
a a.- ma pentru o politică 
de pace, destindere și co- 
lab.r re între națiuni, de 
rezolvare a conflictelor e- 
Xisten'e in lume pe cale 
pasivă și s-a subliniat în- 
senv a lalea pe care o pre
zintă încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid 
în v derea înfăptuirii de- 
zarrr, irii, întăririi securită
ții ș: cooperării în Europa.

La intilnire a participat 
Laur nee Eagleburger, a- 
SÎSt ni al secretarului de 
sta; pentru probleme eu- 
rop -n *. A luat parte am-

, A VOLAN — CEL 
..1ULT TREI ORE

Experți de la Clubul 
automobilistic vest-ger- 
nian au efectuat cercetări 
printre membrii sus-zisei 
ins.ituții care și-au pe
trecut concediile cu ma
șina proprie. Astfel, s-a 
constatat că fiecare al 
treilea șofer dintre cei 
„testați ‘ a stat la volan 
cite 10 ore din 24. Or, ex- 
perții apreciază că cei 
care pleacă la drum 
lung cu mașina trebuie 
să facă un popas pentru 
odihnă după cel mult 

i .trei ore de condus. Aviz 
: amatorilor, dar și profe- 
: sioniștilor !

basadorul Teodor Marines
cu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U.

☆

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — Șeful dele
gației române la actuala 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., Ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe, a avut o întîlnire 
cu secretarul general al 
O.N.U. Kurt Waldheim.

In timpul întîlnirii, se
cretarul general al O.N.U. 
a exprimat înalta sa apre
ciere pentru activitatea in
ternațională neobosită a 
președintelui Nicolae
Ceaușescu în vederea în
făptuirii aspirațiilor de 
pace și colaborare ale o- 
menirii, pentru sprijinul 
acordat de șeful statului 
român creșterii și întăririi 
rolului O.N.U. în rezolva
rea problemelor lumii 
contemporane, corespunză
tor cu interesele tuturor 
națiunilor.

A avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu pro
blemele majore aflate pe 
ordinea de zi a actualei 
sesiuni. în special necesi
tatea soluționării conflic
telor din Orientul Mijlo
ciu și din alte regiuni ale 
lumii și însemnătatea ac
cesului la independență al 
Namibiei și au fost, toto
dată, abordate aspecte le
gate de edificarea noii or
dini economice internațio
nale, subliniindu-se . con
tribuția pe care o poate 
aduce și rolul ce revine 
O.N.U.. în soluționarea 
justă a acestor probleme.

WASHINGTON 30 (A- 
gerpres). — In cadrul vi
zitei pe care o întreprin
de în S.U.A., delegația 
U.T.C., condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul internațional al 
tineretului, a fost oaspe
te al- unor organizații de 
tineret din Washington,.

Delegația U.T.C. s-a în- 
tîlnit și a avut schimburi 
de vederi cu conducerea 
Consiliului american al 
tinerilor lideri politici și a 
participat la o masă ro
tundă pe probleme ale 
activității și colaborării în
tre organizațiile de tine
ret din România și S.U.A., 
la care, pe lingă reprezen
tanții-. Consiliului ameri
can al tinerilor lideri po
litici, au luat parte Da
vid Darroh, președintele 
Federației naționale a ti
nerilor republicani — or
ganizație de tineret a 
Partidului Republican și 
Elizabeth Burke, secretara 
organizației din Washing
ton a Federației tinerilor 
democrați — organizație 
de tineret a Partidului 
Democrat.

Delegația s-a întîlnit, de 
asemenea, cu dr. Trow
bridge și M. Zimmerman, 
șef al Departamentului 
pentru planificare și eva
luare politică și respectiv, 
al celui pentru lideri po
litici din cadrul Agenției 
americane pentru comu
nicații internaționale, cu 
John Mc Donald, președin
tele comisiei guvernamen
tale americane care se o- 
cupă de pregătirea Anului 
internațional al tineretu
lui, și cu William Treanor, 
reprezentantul comisiei si-

Importante
Congresul Federației in

ternaționale de handbal 
a aprobat modificările de 
regulament care după cum 
este cunoscut au intrat în 
vigoare începind cu data 
de 1 august 1981,

In vederea cunoașterii 
noiior reguli de joc, pre
zentăm iubitorilor acestui 
frumos sport principalele 
modificări hotărîte :

Timpul de joc pentru 
toate echipele cu jucători 
pes.e 18 ani este de 2 x 
30 imnu.e.

Aruncarea de la colț se 
transformă in aruncare de 
la margine și se execută 
de la linia de margine, 
lingă intersecția cu linia 
de poartă.

Executantul airuncării 
de la margine trebuie să 
stea cu un picior pe linia 
de margine, cel de-al doi
lea picior poate să ia con
tact cu solul atît în inte
riorul cit și exteriorul te
renului de joc.

Din orice aruncare se 
poate marca direct gol (in

SENZAȚIONAL 
SAU NU ?

La vremea lui, „rege
le" presei britanice, lord 
Northcliffe, definea ast
fel o știre senzațională : 
„Dacă un cîine mușcă 
un om, nu este o nou
tate. Dar dacă un om 
mușcă un cîine, asta es

te una1. Dar dacă un 
om mușcă un alt om ? 
Lord Northcliffe nu s-a 
mal referit și la o atare 
„situație". In orice caz, 
la New York, mușcături
le — la propriu — între 
oameni se multiplică. Po
trivit serviciilor munici
pale sanitare, anul tre
cut au fost înregistrate 
nici mai mult nici mai 
puțin de 1 207 cazuri de 
persoane mușcate de... se
menii lor. In raport cu 
1979, numărul victime
lor a crescut cu 24 la su
tă. Homo homini... caniș?!

milare din Senatul S.U.A.
Șeful delegației U.T.C. 

a mai avut convorbiri cu 
reprezentanții Asociației 
naționale a studenților din 
S.U.A. și ai Fondului na
țional de educație a stu
denților.

In cadrul întîlnirilor, 
desfășurate într-o atmos
feră de caldă cordialitate, 
tovarășul Nicu Ceaușescu 
a împărtășit pe larg preo
cupările tineretului român, 
contribuția acestuia, ală
turi de întregul popor, la 
ridicarea României pe noi 
culmi de civilizație ma
terială și spirituală, dorin
ța tineretului român de a 
cunoaște și de a coopera 
cu tineretul american 
pentru edificarea unei lu
mi pașnice și prospere, la 
adăpost de pericolul unui 
nou război, de a trăi în 
pace și înțelegere cu ti
neretul din toate țările lu
mii. In acest context, to
varășul Nicu Ceaușescu 
a relevat importanța pe 
care tineretul rpmân și 
guvernul țării noastre o 
acordă pregătirii și des
fășurării în cele mai bune 
condiții a acțiunilor prile
juite de Anul internațio
nal al tineretului atît în 
România cit și pe plan 
mondial, astfel incit a- 
ceastă manifestare să 
contribuie efectiv la solu
ționarea problemelor fun
damentale care preocupă 
tînăra generație de pretu
tindeni și la punerea în 
valoare a potențialului său, 
creator.

PE SCURT
.DUPĂ CUM TRANSMIT 

AGENȚIILE internaționa
le de presă, citind postul 
de radio Teheran, minis
trul apărării al Iranului, 
colonel Musa Namju, și-a 
pierdut viața într-un ac
cident de avion, care s-a 
produs marți seara.

Cauzele accidentului nu 
au fost încă precizate.

CINCI INDIVIZI care 
au deturnat marți un a- 
vion de tip „Boeing 737'' 
aparținînd companiei „In
dian Airlines" au fost de
zarmați și capturați de un 
comando pakistanez pe 
aeroportul Lahore — trans
mit agențiile internațio
nale de presă. La bordul 
aparatului se aflau 68 de 
pasageri, care, după ce 
fuseseră reținuți ca osta
tici de pirații aerului, au 
fost puși în libertate.
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modificări ale regulamentului de handbal
clusiv din aruncarea de 
la poartă, aruncarea de 
la margine). Mingea de 
începere și aruncarea de 
arbitru se execută ca la 
baschet, prin aruncarea 
mingii vertical, in sus.

Portarul poate să parti
cipe la joc prin părăsirea 
spațiului de poartă și în 
jumătatea de teren adver
să. Are dreptul să execu
te și aruncarea de la 7 me
tri.

Pentru folosirea spațiu
lui de poartă se acordă a- 
runcarea de la 7 metri nu
mai în cazurile în care 
prin aceasta apărătorul 
obține avantaj față de ju
cătorul aflat în posesia 
mingii.

In cazul abaterilor co
mise de coechipierii exe
cutantului aruncării de la 
7 metri se acordă întot
deauna aruncare liberă 
împotriva echipei în atac.

Toate schimbările gre
șite se sancționează cu 
eliminare temporară de 
2 minute. .

Abaterile grosolane în 
comportarea față de ad
versar comportarea ne
sportivă, grosolană pe te
renul de joc se sancțio
nează cu eliminare tem
porară pe 2 minute cumu
lată cu descalificare.

In cazul in care jucă
torul .sancționat cu elimi
nare temporară protestea
ză vehement sau insultă 
pe arbitru, el va fi desca
lificat.

Descalificarea se indică 
prin arătarea unui car
tonaș roșu, ținut cu mina 
ridicată deasupra capului.

Eliminare definitivă se 
acordă numai în caz de 
violență (bătaie) comisă pe 
terenul de joc. Se indică 
prin încrucișarea brațelor 
arbitrului deasupra capu
lui.

Jucătorul aflat în pose
sia mingii în cazul unei 
decizii împotriva echipei 
sale trebuie să lase ime
diat mingea pe sol. In 
caz contrar este eliminat

pe două minute fără a- 
vertisment prealabil.

Jucătorul de rezervă in
trat pe terenul de joc fără 
aprobarea arbitrilor cind 
timpul de joc este între
rupt se sancționează cu 
eliminare temporară.

Intrarea unui al optulea 
jucător pe teren cît și in
trarea pe teren a jucăto
rului care a fost eliminat 
temporar înainte de trece
rea celor 2 minute de eli
minare se asimilează cu 
schimbare greșită și, deci, 
se sancționează cu elimi
nare temporară.

Modificările urmăresc 
simplificarea prevederilor 
regulamentului de joc pre
cum și sancționarea mai 
drastică a abaterilor în 
comportarea față de ad
versar și manifestările 
nesportive.

O. RIZOPOL, 
președintele comisiei 

subcolegiului de arbitri 
la handbal

redacția și adminisirajia i

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Stele de iarnă; 
Republica: Martorul
știe mai mult; Unirea : 
Avarul,

PETRILA : Testul pi
lotului Pir x.

LONEA: Confidențe.

ANINOASA: Ani tu- 
multuoși.

VULCAN — Lucea
fărul ; Totul este dra
goste ; Muncitoresc : 
încă o dată la Veneția.

LUPENI — Cultural: 
Ali-Baba și cel 40 de 
hoți, I-II; Muncitoresc: 
Fiul cel mare.

URICANI : Nepotul și 
bunica.

11,10

12,00
12,25

12,45
16,00
16,05
16,40
17,50
18,15

22,30

giunii de concerte 
a Radioteleviziu- 
nii române.
Ora tineretului.
In lumea enig
melor. Serial ști
ințific. Episodul 
10.
Telejurnal.

RADIO

TV

Teleșcoală.
Omul și sănăta
tea.
Roman foileton. 
Vintul speranței. 
Reluarea 
dulul 5.
Tribuna 
Program 
cu 
folcloric 
trai 
Botoșanilor*. 
Telex. 
Telex.
Teleșcoală. 
Viața culturală. 
Reportaj pe glob. 
Fotbal internațio
nal. Rezumatele 
meciurilor retur 
disputate miercuri 
în cupele europe
ne inter-cluburi. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Deschiderea

episo-

TV. 
muzical, 

ansamblul 
orches- 

„Rapsozii

10,00 Buletin de
10,05 Tribuna i
10,20 Popoarele lumii 
cîntă. 10,35 Formații de 
tineret. Corul studen

țesc „Gaudeamus". 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Muzică populară, 11,20 
Avanpremieră Radio- 
TV. 11,35 Publicitate. 
12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,20 
Magazin tehnlco-știin- 
țific. 12,50 Cîntece stu
dențești. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Club uni
vers 20. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Cîntece mun
citorești. 16,25 
și organizare 
cultură. 16,40 
populare cu 
Colojoară. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Odă lim
bii române. 17,25 Te a- 
păr și te cînt, patria 
mea. 18,00 Orele serii. 
20,00 Ateneu. Cîntarea 
României. 20,30 Succe
se ale muzicii 
ușoare. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Mu
zică folk. 21,35 Bijuterii 
muzicale. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Poem 
simfonic. 23,30—5,00 
Non stop muzical noc
turn.

' știri, 
radio.

Tehnică 
în agri-
Melodii
Valeria
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18,50
19,00
19,30

3
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20,00

Combinatul minier Valea Jiului I
Baza de aprovizionare Petroșani 

încadrează

pentru depozitul central Varnița 
muncitori necalificați (bărbați)

Condițiile de încadrare conform Legii 
nr. 57/1974 republicată.

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Stoica Va- 
sile, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (856)

OCHELARI am pierdut. 
Adresați strada Păcii -nr. 
5 ap. 24, telefon 42460 Pe
troșani. Găsitorului recom
pensă. (853)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Țuți soț, Monica fiică și familiile Lazăr și Hampo 
anunță cu nespusă durere încetarea din viață a celei 
care a fost o minunată soție și mamă

Ing. LAZAR ELISABETA
Corpul neînsuflețit este depus la casa părintească 

din strada Unirii, bloc 6, Petroșani.
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 14. (855)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani anunță cu profundă durere înce
tarea neașteptată din viată a stimatei lor colege

Ing, LAZAR ELISABETA
Pe această cale transmitem sincere condoleanțe 

familiei îndurerate. (852)

PASTRÎNDU-I aceeași duioasă și neștearsă amin
tire, familia Stelescu, soția, copiii și nurorile, anunță 
împlinirea a 3 ani de la dispariția bunului si neuita
tului

STELESCU GHEORGHE (854)

Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TH’ARUL t Tipografia Petroșani str. Nicolae Bălcescu


