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Noi fronturi de lucru pe șantierele locuințelor
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Cărbune cocsificabil
peste plan

Două dintre întreprinderile miniere producătoa
re de cărbune cocsificabil — mina Bărbăteni și ca
riera Cîmpu lui Neag 
de plan ale zilei de 13 octombrie, totalizînd, 
preună, un plus de aproape 300 de tone de 
Cea mai mare producție suplimentară a 
colectivul minei Bărbăteni — peste 250 de 
cărbune cocsificabil, plus care reprezintă 
portant pas înainte realizat la această' întreprinde
re pe calea realizării integrale a prevederilor de 
plan lunare, pentru îndeplinirea cu succes a anga
jamentelor asumate in întrecerea socialistă.

și-au depășit prevederile 
îm- 

cărbune. 
extras-o 
tone de 
un iin-

Reviriment
Minerii de la Dîlja, mi

nă cu serioase rămîneri 
în urmă în ultima parte 
a anului, prin rezultatele 
obținute în ziua de 13 oc
tombrie au realizat re
virimentul zilei — pla
nul la producția de căr
bune extras fiind depășit 
cu peste 50 de tone de

cărbune. Acșastă depă
șire de plan demonstrea
ză hotărârea întregului 
colectiv de a materializa 
în practică propunerile 
formulate și măsurile a- 
doptate în recenta adu-; 
nare generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii.

Plus 230 de tone
Minerii din brigada 

condusă de Constantin 
Cozma, de la sectorul V 
al I. M. Petrila, au rea
lizat zi de zi, în această 
lună, însemnate cantități 
de cărbune peste sarci
nile de plan. Ca urmare, 
numai din abatajul a- 
cestor harnici mineri au 
fost scoase la zi de la 
începutul lunii octombrie 
pînă ieri, mai bine de 
230 tone de cărbune. A- 
cest frumos rezultat a 
fost obținut prin buna 
organizare a aprovizionă
rii și transportului pe 
toate cele patru schim
buri, prin plasarea co
respunzătoare a forței de 
muncă și menținerea 
unei discipline ferme în 
brigadă. Prin succesele 
obținute în întrecerea so
cialistă pentru mai mult 
cărbune și de mai bună 
calitate, harnicii mineri 
din brigada condusă de 
Constantin Cozma do
vedesc hotărârea de a 
contribui la recuperarea 
rămînerilor în urmă la 
producția de cărbune din 
cadrul sectorului V. (V.S.)

Acum, în prag de iarnă, 
constructorii de locuințe 
de pe -șantierele din ora
șele Vulcan și Lupeni dau 
o adevărată bătălie pentru 
asigurarea frontului de 
lucru în spații închise. în 
acest context dovedesc ab
negație și hărnicie con
structorii din cadrul co
loanei Vulcan a I.U.G.T.C. 
Craiova, care au predat 
deja în devans cu mai 
bine de două luni față de 
graficul fizic de execuție 
săpăturile în spații largi a 
fundațiilor blocurilor pre
văzute în planul pe 1981. 
în prezent harnicii con
structori din. cadrul co

loanei Vulcan, printre 
care se numără Ion Tuna
se, Constantin Cîrstea, 
loan Covaci, Constantin 
Sîrbu și mecanicii Peter 
Szekely, Gheorghe Mano- 
lache, Ilie Florea, lucrea
ză în schimburi prelun
gite pentru a transporta 
la timp șapa și zgura ne
cesară acoperirii blocuri- 
loi' aflate în ultimele faze 
de execuție. (V. S.).

La I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni după „filajul" 
firelor, bobinele 
introduse în baia

sînt
de

spălare în vederea 
lăturării substanțelor 
chimice rămase pe fire

în-
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0 cerință imperioasă la I. M. Dîlja

Cea mai mare între
prindere minieră din 
țară, I.M. Lupeni, pro
ducătoare de cărbune 
cocsificabil pentru in
dustria noastră siderur
gică a extras peste 
prevederi de la începu
tul anului 
de tone .ie 
imagine la 
șut minerii 
poartă pe chipuri sa
tisfacția 
nite.

peste G0 909 
eSrliune. In 
ieșirea din 

de aici

datoriei împli-

Propaganda vizuală 
să militeze pentru 
îndeplinirea sarcinilor

economice
împreună cu tovarășul 

Victor Negru, membru al 
comitetului de partid, pre
ședintele comitetului sin
dicatului de la I.M. Dîlja, 
anr străbătut incinta între
prinderii, sala de apel, 
telierul electromecanic, 
leea fruntașilor și alte 
curi unde propaganda 
zuală trebuie să-și 
funcțiile mobilizatoare.

La intrarea în incinta 
întreprinderii, este un pa
nou al fruntașilor în pro
ducție cu fotografiile aces
tora la zi. în continuare 
sînt așezate în șir optspre
zece panouri vopsite în 
diferite culori și servesc 
mai mult... ca paravan 
pentru bolțarii ce se descar
că din vagoane, decît ca 
propagandă vizuală opera
tivă.

Angajamentul pe 1981 al 
I.M. Dîlja este afișat" vizi
bil însă'nu se realizează 
cele prevăzute ea depăși-

rea planului de producție 
cu 3000 de tone de cărbu
ne,
de deschideri cu 500 
Lingă angajamentul 
ții se află așezat un panou 
de onoare cu 23 de fotogra
fii ale femeilor fruntașe 
din întreprindere. Dar, pe 
lîngă faptul că panoul nu 
este adus la zi. actualizat, 
numele fruntașelor nu se 
pot citi, din cauza margi
nii ramelor prea mari.

In parcul „zis" al frunta
șilor sînt montați 10 stllpi 
care așteaptă 
tru afișarea 
fruntașilor în

Lîngă puțul
fost montate 14 panouri cu 
gîndul la realizarea unei 
propagande vizuale de pro
tecție a muncii, însă conți
nutul nu este afișat decît

depășirea lucrărilor 
ml. 

unită-

sosesc

zilnic 
singu ră 

des

„In 
la 

în cons-
nu

Ziua
brigadierului

Peste 100 de mineri, șefi 
de schimb și brigadă, maiș
tri, ingineri și cadre din 
conducerea minei Lupeni 
au luat parte, marți, la 
manifestările dedicate „Zi
lei brigadierului". Cu acest 
prilej au fost dezbătute 
căile și metodele pentru o 
mai bună organizare a 
muncii în abataje, îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui, realizarea sarcini
lor și angajamentelor- 
sumate în întrecerea 
cialistă. împărtășind 
experiența proprie, parti
cipanții la dezbateri au 
urmărit concret fluxul teh
nologic al cărbunelui din 
abataj pînă la preparșiție. 
O acțiune similară vor 
desfășura, astăzi, minerii 
de la Bărbăteni.
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Recuperarea restanțe or impune o mai buna
organizare a muncii pe șantiere!

Din analiza activității 
constructorilor Grupului 
de șantiere Petroșani al 
T.C.H. rezultă că princi
palii indicatori n-au fost 
realizați deși, pe șantie
rele Grupului echipele de 
constructori au depus 
mari eforturi, au dovedit 
abnegație lucrînd de mul
te ori în condiții grele, 
in schimburi prelungite 
pentru a putea preda be
neficiarului cele 240 de 
apartamente din Petro
șani, 64 din Petrila, 120 
din Lupeni și 42 din Vul
can. Ei au mai predat be
neficiarului un atelier- 
școală și un dispensar la 
Petrila, stația de recupe
rare medicală și tipogra
fia din Petroșani, un in- 

ală și un cine-

a- 
a- 

lo- 
vi- 

etaleze

ramele pen- 
fotografiilor 

producție.
cu schip au

L1 rrtinuare In oao o t a

Bărbați cere onorează titul
de mirer

Făurarii drumurilor
subterane

matograf cu 350 locuri la 
Uricani.

Cu toate acestea față de 
prevederile planului va
loric se constată o res
tanță de mai bine de 6

ția necorespunzătoare i- 
lustrată și de darea de 
seamă a c.o.m. și pre
zentată în fața adunării 
generale, participanții la 
dezbateri au formul it cri-

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

milioane lei. Din planul 
fizic de 985 apartamen
te s-au predat beneficia
rului, după 9 luni de ac
tivitate, doar 572 de a- 
partamente. Dar trebuie 
spus că 300 din aparta
mentele predate au tost 
executate de șantiere din 
Valea Mureșului, venite 
în sprijinul constructori
lor din Petroșani.

Referindu-se la situa-

tici îndreptățite la adre
sa 
conduc : 
muncă pe 
săptă mina 
blocul 3 E 
trucție în 
am primit

celor ce organizează, 
și controlează 

șantiere, 
trecută, 

I aflat 
Petroșani 
cei 5 mc de 

beton comandați 
decît într-o 
zi. Ne confruntăm 
cu mari greutăți în apro
vizionarea cu materiale,

care fiu 
timp', sublinia în cuvîn- 
tui său maistrul loan 
Trantea. Cunoscutul șef 
de brigadă de zidari Du
mitru Roșu, om cu o bo
gată și îndelungată ac
tivitate pe șantier susți
nea printre altele : „Iar
na bate la ușă. Noi, la 
Petrila, la construcția 
centralei termice nu a- 
vem cărămidă-pană, scân
duri, lipsește o pompă 
pentru mortar, nimeni/nu 
se inter -sează de punerea 
la punct a -instalației de 
apă caldă '. Lipsa betoa- 
nelor solit itate zilnic prin 
comenzi de diferite fb 
mâții de lucru face

V. S. FENEȘANU

Sfîrșit de schimb la mi- 
Bărbăteni. in biroul 

sectorului IV investiții so
sesc pe rînd cițiva șefi de 
brigadă și maiștri minieri. 
Asistăm la obișnuitul dialog 
al celor ce ieșiseră din 
mină la suprafață cu ing. 
Iureș Stan, șeful de sector. 
Discuție de rutină. Ce și 

unde și'cum s-a făcut, 
ce mai e nevoie pen- 
bunul mers al produc- 
in schimbul

rostesc 
Dar 

ceea

următor... 
vorbe pu
se comu- 

ce este e- 
sențial. Lucru firesc. Fiindcă 
minerii sînt oamenii fapte
lor, oameni de acțiune. Iar 
acești oameni harnici, care 
sînt minerii de la sectorul 
de investiții pot să fie de
finiți cu prisosință de fap
tele lor. „La începutul a- 
cestui an - ni se destăi-

1

I 
L
I

nuie șeful de sector — 
punea problema t 
unor lucrări de deschideri ■’ 
și pregătiri in devans. . 
mai astfel se putea asigu- ț 
ra o .corelare bună între 
sarcinile sporite de plan și 
noile capacități de produc- \ 
ție". Au trecut nouă luni 
de atunci, de cind în cu
vinte puține oamenii au ac
ceptat să facă mai mult. 
Și faptele sînt elocvente. 
„Unul din factorii hotăritori 
în realizarea ritmică și 
depășirea planului fizic la 
cărbune - ne-a informat 
ing. Ovidiu Avrâmescu, di
rectorul întreprinderii — a 
fost asigurarea din timp a 
fronturilor din cărbune". I 
pregătiri

se 
realizării i 
^■■'■i'iderii' 

Nu- î

La ) 
minerii de la in- ț

S. VIOREL

(Continuare în pag. a 3-a, \
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în lumina măsurilor stabilite prin 
Decretul Consiliului de Stat
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Preocupări susținute
pentru aprovizionarea 

populației
Conducerea C.P.V.I.L.F. 

Petroșani se preocupă in
tens pentru aproviziona
rea ritmică, fluentă cu 
produse de sezon a popu
lației din Valea Jiului. In 
perioada care a trecut 
din această lună, în uni
tățile de desfacere 
municipiul nostru 
desfăcut însemnate 
tați de legume și
între care amintim : 
tofi 325 tone, varză 

■, gogoșari 933

din 
s-au 

canti- 
fructe 

car-
150 

tone, gogoșari 933 de to
ne, ardei capia 105 tone, 
vinete 75 tone, mere 128 
tone, struguri 46 tone 
precum și rădăcinoase, 
roșii, ceapă, sfeclă roșie, 
conopidă, castraveți. Din 
discuția cu tovarășul Au
rel Amza, șeful biroului 
comercial, a rezultat că 
în perioada imediat ur
mătoare sînt pregătite 
pentru a fi puse la dispo
ziția populației sute 
tone de cartofi, varză, 
goșari, zeci de tone 
morcovi, ardei capia, 
dăcinoase. Paralel cu 
țiunea de 
a populației 
C.P.V.I.L.F. 
preocupă de 
fondului de 
sar pe timp de 
Au fost însilozate

de 
go- 
de 
ră- 
ac- 

aprovizionare 
conducerea 

Petroșani se 
pregătirea 

marfă nece- 
iarnă. 

pînă

în prezent peste 700 tone 
cartofi, 250 tone mere, 
ceapă, fasole, rădăcinoa- 
se. De asemenea, 
pregătite pentru 
pînă în momentul de fa
ță peste 120 tone castra
veți murați, 51 tone go
gonele, varză — 12 tone, 
diverse murături — 51 to
ne.

Aceleași 
susținute privind 
zionarea populației 
desfășoară și 
comercială 
Prin măsurile 
se sînt pregătite 
a fi desfăcute către popu
lație 120 tone făină albă, 
130 tone ulei, 220 tone 
zahăr, 211 tone mălai, 
106 tone orez, precum și 
alte produse.

In concluzie, fond de 
marfă există, iar aceasta 
trebuie bine gospodărită, 
judicios repartizată în u- 
nitățile comerciale. Din 
prevederile Decretului 
Consiliului de Stat rezul
tă cu claritate obligațiile 
ce revin unităților comer
ciale, privind buna apro
vizionare a populației. 
Respectarea acestei re
glementări este un lucru 
bun făcut în Valea Jiului.

sînt 
iarnă

preocupări 
aprovi- 

o 
Direcția 

municipală, 
întreprin- 

pentru

electivele să nu fie folo
site la nivelul capacități
lor, așa cum pe bună 
dreptate sublinia în cu- 
vîntul său muncitorul 
Victor Uțu. Stația de be
toane din Livezeni nu fi
re nici măcar un telefon, 
informa adunarea gene
rală maistrul loan Cos- 
ma. Maiștrii, șefii de lot 
se deplasează personal la 
Livezeni pentru a... cere 
betoane sau alte mate
riale. De luni de zile la 
nivelul Grupului de șan
tiere Petroșani, afirma pe 
bună dreptate în euvîntul 
său ing. Grigore Alexan- 
drescu „se acceptă mate
riale care în alte părți 
din județ sînt refuzate 
pentru calitatea lor ne
corespunzătoare cerințe
lor. In aceste condiții, 
instalatorii pentru a e- 
xecuta- montajele sînt 
nevoiți să spargă cu mij
loace primitive panouri 
și pereți din prefabricate 
sosite cu defecte. Se con
sumă astfel un volum 
dublu de manoperă la 
lucrările de instalații 
montaje, cu efecte nefa-

vorabile asupra ritmului 
de execuție, a costurilor 
de producție". Referindu- 
se la slaba preocupare 
pentru folosirea rațională 
a mijloacelor de mecani
zare a lucrărilor grele, 
însăși directorul Trustu
lui de construcții Hune
doara — Deva a pus în 
evidență că 12 excava
toare din dotarea șantie-

ca pe șantier, cu privire 
la „ciuruirea" . manuală 
a mortarului prin site, cu 
un mare efort fizic pen
tru a asigura cit de cît 
calitatea tencuielilor.

Toți participanții
dezbateri au făcut propu
neri constructive bine 
gîndite, vizînd mai buna 
organizare a muncii, a 
aprovizionării eu mate-

la

Recuperarea restantelor
două ex
alte șan-

zidari-

relor municipiului Pe
troșani realizează o pro
ductivitate medie echiva
lentă cu cea a 
cavatoare de pe 
tiere din județ.

Reprezentanții
lor de pe șantiere. Dumi
tru Anastase, Gheorghe 
Grigore, Alexandru Lu- 
caci, Mircea Bejan, au re
petat, ca de altfel și cu 
prilejul altor adunări gene
rale din acest an, critici 
îndreptățite la adresa ce
lor ce organizează mun-

rialele necesare, întări
rea ordinii și disciplinei. 
Conducerea Grupului de 
șantiere Petroșani este 
chemată să dovedească 
receptivitate la repetate
le semnale critice justifi
cate ale 
să depună eforturi 
stăruitoare pentru 
furarea 
de zile 
tă baza 
prie de 
de care este de 
ceput realizarea

constructorilor, 
mai 

înlă- 
lipsurilor. De ani 
n-a fost termina- 
de producție pro- 
la Livezeni, fără 

necon- 
sarcini-

lor sporite de plan pe 
1982. In fiecare an, dato
rită eșalonării ne judi
cioase a sarcinilor de plan 
pe trimestre, se constată 
o mare aglomerare de lu
crări in ultimul trimestru 
al anului. In 1981, pe tri
mestrele I, II și III 
realizat o producție valo
rică medie de cite 
9 milioane lei, iar 
cest ultim trimestru mai 
sînt de executat lucrări 
în valoare de circa 36 
milioane lei. Datorită pla
nificării nejudicioase, lip
sei de preocupare pentru 
recrutarea și calificarea 
forței de muncă, la lucră
rile de gospodărire 
munală și pentru 
s-au acumulat mari 
mineri în urmă. Este 
pul să se treacă la nive
lul conducerii Grupului 
de șantiere de la vorbe
le și promisiunile 
ta te cu 
juri, la 
cupare 
asigura 
nizare
tiere, la folosirea 
cioasă a forței de muncă 
și utilajelor din dotare.

s-a

circa 
în a-

co- 
terți
ră- 

tim-

repe- 
atîtea alte prile- 
fapte, la o preo- 

intensă pentru a 
o mai bună orga- 

a muncii pe șan- 
judi-

Opriți autobuzul
31-HD-5024 !...

puțin 
de- 

înca- 
pro- 

șofer 
la

Nu cunoaștem numele 
îndărătnicului șofer care 
nu a vrut să oprească în toa
te stațiile de pe traseu. Poa
te conducerea A.U.T.L.P.- 
ului va „staționa- 
asupra numelui său, 
terminîndu-1 să se 
dreze în disciplina 
fesională. Grăbitul
a refuzat să oprească 
insistențele unui călător 
care trebuia să coboare la 
stația Iscroni-pod, dueîn- 
du-1 cu o stație mai depar
te. Taxatoarea a sunat, 
dar șoferul s-a făcut că 
nu aude. „Poate cobori 
și la cealaltă stație”. Con- 
tinuîndu-și cursa în stilul 
său, trece ca fulgerul prin 
stația din fața Fabricii de 
confecții Vulcan și 
prește la 100 m de 

Confecționerele 
stație, știindu-i 
meteahna, au 

fugă, antrenind 
aflați în

activă 
sarciniloi 
hotărîrile 
oamenilor 
întreprin-

Propaganda vizuală

Bloc nou cu apăcaldă puțină

o- 
aceas- 
aflate 

proba- 
luat-o 

și pe 
stație, 

m, ră- 
oamenii 

locuri- 
care

ta. 
în 
bil 
la 
ceilalți 
După cursa de 100 
suflînd ușurați, 
au ocupat liniștiți 
le în autobuz locuri 
de fapt erau suficiente. A- 
tunci nu putem 
plăcerea acestui 
re face oamenii 
după autobuz.

Cînd
spus în adunarea 
lor muncii că sînt 
zilnic unui maraton 
mașinile 
portului 
nu era 
ziua de 
convins.

înțelege 
șofer ca
să alerge

confecționerele, au 
oameni- 

supuse 
după 

trans
părea

destinate 
în comun, 

de crezut. Dar în 
8 octombrie ne-aro

r

■

I

Teodor ARVINTE

I
Iz

® masa rotunda 
Miine, la Casa de cui 
tură din Petroșani v; 
avea loc o masă ro
tundă pe tema „Preșe 
dința comisiei de femei 
participantă 
soluționarea 
reieșite din 
consiliilor 
muncii din 
cleri".

,v

(Urmare din pag h

pe 2—3 dintre acestea. Un 
lucru bun este că in fața 
atelierului electromecanic 
sînt așezate patru panouri 
cu conținut legat de speci
ficul muncii, îndemnind co
lectivul la combaterea risi
pei, rebuturilor și lipsei 
de gospodărire a metalului, 
lipsuri care duc la crește
rea costurilor de produc
ție. ,

Dar cu toate acestea și 
propaganda viztială de la 
atelierul electromecanic 
are neajunsuri : lipsesc lo
zinci, chemări însoțite de 
calcule economice care șă 
fie afișate lîngă strunguri. 
De fapt propaganda vizua
lă în incintă se oprește 
aici. De la atelier și pînă 
la centrul de perfecționare 
nu mai poate fi 
nici un element al 
gandei vizuale.

In sala de apel a 
propaganda vizuală nu răs
punde unor cerințe obliga
torii ; aceea de a fi opera
tivă, concretă, să meargă 
la sufletul oamenilor. 
Două lozinci, două panouri 
de protecția muncii, o ga
zetă „universală®, poate

întîlnit 
propa-

minei,

fi numită așa deoarece cu
prinde evidențiații săptă- 
mînii, iar un alt compar
timent al acestei gazete es
te cel cu „Legile țării, le
gile noastre" fiind afișat 
Buletinul oficial din 18 iu
lie 1981. Tot la aceeași ga
zetă sînt afișate progra
mul cu audiențe, iar la ru
brica rezervată hotărîrilor 
c.o.m. un plan tematic de 
invenții și inovații și un 
tabel cu biletele <țe odihnă 
și tratament pe 1981. Tot în 
cadrul acestei gazete se 
află și rubrica „Faptul zi
lei cu pozitiv și negativ" (?)

Graficul întrecerii socia
liste tratează rezultatele 
obținute în aplicarea ini
țiativei „Dirigenția munci
torească", dar care la data 
controlului (28 septembrie 
a.c.), era completat doar 
pînă în luna iulie, graficul 
cu urmărirea întrecerii so
cialiste pe sectoare și aces
ta necompletat la zi.

Gazeta de perete „Mine
rul" cu trei articole lungi 
și fără dată. Gazeta nu fi
re numărul de ediții, arti
colele nu sînt mobilizatoa
re, la obiect, tratîncl mai 
mult generalități în loc să 
se refere la activitatea bri-

găzilor, la efortul colecti
vului necesar pentru reali
zarea sarcinilor de plan.

în anul trecut, în sala 
de apel se afla o vitrină a 
calității care mai prezenta 
eșantioane de cărbune 
„bun” și „rău" care conți
nea mult steril. Acum în
să vitrina a fost scoasă. De 
ce ? In întreprindere nu se 
află organizată o gazetă de 
satiră, alta cu sărbătoriții 
colectivului și nici cea a 
organizației U.T.C. „Tine
retul și producția", gazete 
care vor trebui să partici
pe la concurs.

Comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de 
bază, comitetul sindicatu
lui și al U.T.C. au datoria 
să urmărească felul în ca
re se prezintă propaganda 
vizuală în întreprindere 
pentru a fi actualizată, în
noită cu forme atractive, 
mobilizatoare, concretă. 
Numai așa va reuși propa
ganda vizuală de la l.M. 
Dîlja să creeze o opinie de 
masă pentru realizarea e- 
xemplară a sarciniloi- po
litice și economice, pentru 
instaurarea unui climat de 
fermă exigență față de pro
pria activitate.

Ora in modernul ca
binet de' socialism ști
ințific al Liceului indus
trial minier din Petro
șani.
Foto : Șt. NEMECSEK

în detașamentul pionie
rilor de la Școala genera
lă nr. 3 Deva s-a statorni
cit o tradiție revoluționa
ră. La fiecare început de 
an școlar, primirea noilor 
pionieri din rîndul șoimi
lor obișnuiesc s-o facă in 
centrele muncitorești din 
Valea Jiului, pe care le 
vizitează în acest scop. A- 
cesta a fost motivul pentru 
care pionierii detașamen
tului clasei a IlI-a A (în
vățătoare Maria Giurgiu), 
împreună cu șoimii din cla
sa a Il-a A (învățătoare 
Terezia Chirilă) de la ace
eași școală, au fost oaspe
ții Văii Jiului.

La Petroșani, vizitînd 
Muzeul mineritului și tră
ind ambianța de aici cu 
rezonanțe istorice, pionierii 
au desfășurat acțiunea or
ganizatorică proiectată, 
primind din rîndul șoimi
lor 10 noi pionieri în or
ganizație.

© AMENAJARE Prin 
autogospodărire, conducă
torii auto ai coloanei Vul
can a A.U.T.L. Petroșani 
— între care Alexandru Fi- 
rizoiu, Emil Racoveanu, 
Mircea Porojniuc, Mihai 
Alecu, Timofte Condoro- 
vici, alături de șeful co
loanei Petre Pasca — fina
lizează în aceste zile lu-

crări de amenajare in in
cinta coloanei menite să a- 
sigure o mai bună calitate 
reviziilor, reparațiilor și 
întreținerii utilajelor din 
dotare și, totodată, mai ra
ționala utilizare a spațiilor. 
Intre amenajări : 
acoperite pentru 
o nouă rampă, împrejmui
ri etc.

orașul Vulfcan, aici s-a des
făcut la vînzare către popu
lație un volum de 
în valoare de peste 
lioane lei.

marfă
1,5 mi-

spații 
revizii.

® LA APROAPE o lună 
de la deschiderea celui 
mai mare complex alimen
tar din municipiul nostru 
— magazinul „Unic" din

Pentru 
plăcut 
tineri- 

comitetul U.T.C. de 
mina Lupeni oFganizea- 
o excursie de două zile 
24—25 octombrie. Cei 
de participant vor be-

© EXCURSIE, 
petrecerea în mod 
a timpului liber al 
lor, comitetul U.T.C. 

la 
ză

44
neficia de reducere a cos
tului excursiei dintr-o con-

tribuție de 35 la sută din 
fondul U.T.C. și vor par
curge cu autocarul urmă
torul traseu : Petroșani — 
Hațeg — Caransebeș — I-Ier- 
culane — Orșova — Dro- 
beta-Turnu Severin
Jiu — Petroșani.

Te.

NEDO- 
sosirea 
tranș

au a-

autobuzele nu mai opresc 
în fiecare stație. Și ieri, 
în stația din fața Liceului 
industrial din orașul Vul
can, între orele 6.30 — 
7,45 n-a oprit nici un au
tobuz, spre nemulțumirea 
zecilor de cetățeni grăbiți 
să ajungă la Petroșani.© REVENIRE 

RITA. Odată cu 
frigului, pe traseul 
portului în comun
părut din nou fenomene 
nedorite. Bunăoară, pe tra
seul Petroșani — Uricani

© ACȚIUNE PATRIO
TICA. După cum ne rela
tează llie Botgros, secreta
rul organizației U.T.C. de 
la l.M. Aninoasa, 45 de

Din luna februarie, cînd 
s-a dat în folosință, blocul 
36, strada T. Vladimirescu 
din Petrila, are probleme 
cu apa caldă. Disputele din
tre locatari și muncitorii 
de la centrala termică sînt 
frecvente. Locatarii cer a- 
pă- caldă, iar lucrătorii de 
la centrală invocă o mulți
me de motive de ordin teh
nic, care, oricât de Înteme
iate ar fi, nu pot înlocui 
apa caldă de care locatarii 
au neapărată nev >ie. In 
cele 8 luni din acest an lo
catarii au primit apă caldă 
doar aproximativ o lună 
de zile. Cînd va binevoi 
secția Petrila a E.G.C.L. să 
rezolve problema noastră 
și să-și onoreze obligațiile?

Eugen CUCU 
Petrila

\

pentru pionieri
Pionierii au vizitat apoi 

orașul minerilor de la Lu- 
peni. Aici, ei s-au oprit cu 
emoție în fața grupului 
statuar dedicat eroilor mi
neri de la 6 august 
Aici pionierii au 
dintre șoimi alți 12 
tori ai cravatei roșii 
color. Acest număr 
preună cu 
lor primiți 
la Muzeul 
talizează o
22, numărul eroilor mineri 
ce și-au jertfit viața pentru 
drepturi muncitorești în a- 
cel august de foc 1929.

în mirificul peisaj de la 
poalele Retezatului, ia Cîm- 
pu lui Neag, a avut loc 
pasionant concurs de 
rientare turistică.

Pionierii de la Deva
trăit o zi de neuitat în Va
lea cărbunelui.

1929. 
primit 
purtă- 
cu tri- 

îm»
cel al pionieri- 

în organizație 
mineritului, to- 
cifră simbol —

un
o-

au

I. BALAN

tineri vor participa, dumi
nică, 18 octombrie, la a- 
provizionarea cu materia
le a minerilor din abataje 
și la transportul unor sub- 
ansamble necesare repa
rării complexelor mecani
zate,

Rubrică redactată de 
St VIOREL

va
*
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Bărbați care onorează titlul de miner

Făurarii drumurilor subterane
(Urmare din pag. I)

vestiții au executat cu 262 
ml mai mult decît sarcina 
planificată. La deschideri, 
de asemenea, sarcina de 
plan a fost depășită pir.ă 
in prezent cu mai bine de 
110 ml. in fruntea a- 
cestei acțiuni s-au aflat 
permanent comuniștii sec
torului investiții.

Stăm de vorbă cu cîți- 
va dintre realizatorii aces
tor performanțe demne de 
toată lauda. Mic de stat 
„a'ar aprig la faptă”, după 
cum ni-l prezintă șeful de 
sector, minerul șef de 
schimb Petru Pascu, mo
dest, afirmă că „meritul îl 
are întreaga brigadă" și 
se datorește și faptului că 
„avem în dotare o moder
nă combină de înaintări". 
Maistrul minier Carol Tivo- 
rac, un om sobru, exigent 
dar drept față de oameni, 
susține că „important e 
spiritul de întrajutorare

dintre brigăzi. Nimeni nu 
se supără dacă din mate
rialele duse jos, în galerii, 
undeva 
locurile 
luate și 
sector, 
nevoie". In plus, 
este 
fermă, 
schimb 
ran, într-un 
sub suitorul 
în subteran, 
organizației 
sectorului, 
chemați 
fața ortacilor 
întimplă
vate...

Minerii
dusă de 
realizat în 9 luni mai 
de 440 ml de lucrări 
pregătiri. „In prezent, 
menii din brigada mea 
preocupați să învingă 
ficultățile cu care se con
fruntă și să asigure pînă

mai aproape de 
de muncă, mai sînt 
de alte brigăzi din 
care au urgentă 

în sector 
disciplină 

fiecărui 
in subte- 
amenajat 

Aici, 
inițiativa 

a

intronată o 
Pontajul 

se face 
loc 

„Szucs". 
din 

de partid 
la pontaj sint 

să

in luna decembrie pune
rea în funcțiune a unui 
nou abataj frontal. Aceasta 
este hotărirea 
neclintit. Și ne 
de cuvînt" — 
Cezar Vieru.

Șeful de brigadă Fran- 
cisc Csaki, un comunist cu 
o bogată experiență de 
muncă in minerit, a reali
zat în acest an o avansa
re medie de cîte 80 ml pe 
lună. Și-a exprimat preo-

noastră de 
vom 
ne-a

ține 
spus

încredințată o lucrare de 
betonare, la orizontul 650. 
Și dovedește deja „matu
ritate, pricepere, hărnicie, 
la fel ca vechile brigăzi 
din cadrul sectorului", după 
cum ne asigură șeful de 
sector, el însuși din ace
eași modestie preferind să 
vorbească mai mult despre 
mineri „fiindcă ei duc 
greul". Dar, gindim noi și 
sint conduși bine, de co
munistul Iureș Stan, de un 
om cu experiența anilor de 
cînd s-a deschis prima ga
lerie de coastă la mina 
Bărbăteni...

Am cunoscut la ziuă 
cițiva din harnicii făurari 
ai drumurilor subterane. Pe

I

I

II
\ 
\ 
\ 
\ 
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Luptind pentru o idee
De cîteva ceasuri reiă- 

ceam în minte „drumul 
de luptă" parcurs de 
Traian Mihăiescu, un om 
căruia odată cu cobori- 
rea toamnei i-att înflorit 
ghioceii la tini pic. Ei se 
numără in ani. in multe 
toamne și primăveri 
strînse la un loc, consti
tuind un bilanț, un fel 
de trecere in revistă a 
obstacolelor pe care via
ța i le-a așezat in cale. 
Căci viața nu-i un bule
vard, cum ar vrea să-mi

nc cazurile, s-a 
să le rezolve pro- 

și 
gă mul- 

realizărilc Văii 
care enumerate 
momentul vid 
lor se pregătește 

„baston ul 
să plece

să

răspundă în 
cei ce se mai 
facă nemoti-

brigada con-
au 

bine
de 

oa- 
sînt
di-

„Să muncim și să trăim în chip comunist
cuparea pentru a crea un 
mic stoc de piese de 
schimb strict necesare pen
tru combină, fiindcă „ni s-a 
intimplat uneori să stăm 
și cîte o săptămînă dato
rită lipsei unor piese de 
schimb". Cel mai tînăr șef 
de brigadă din cadrul sec
torului, Vasile Gheghie, are

alții i-am vizitat în subte
ran, la locul de muncă, cu 
alte prilejuri. Și de cîte 
ori îi întîlnesc, plec cu 
regretul nemărturisit al des
părțirii de niște oameni 
demni de multe cuvinte de 
laudă. Adevărați bărbați 
care prin faptele lor ono
rează titlul de miner.

<

Brigadierul Traian Bor șa (al treilea din stingă) alături de ortacii din schimbul I la ieșirea din șut.

spună Mihăiescu cu su- 
rîsul său molipsitor, ci-i 
un „drum de luptă", mai 
bine-zis o „bătălie" din 
care, ca-n orice bătălie, 
ieși învins sau învingător. 
Pentru 
buie 
față 
ce 
să i 
a-i smtiîge ceea ce 
vești și cînd trebuie, 
hăiescu aceasta și-a 
rit-o, nimic altceva decit 

rot 
ori- 
în-

aceasta 
așezi 

să
> să-ți 

un ideal, 
vrei de la 

te mobilizezi

t re
in 

știi 
viață, 

pentru 
do- 
Mi- 
do-

să se pregătească 
timpul, să fie gata 
cînd de „luptă", să 
frunte greutățile. Nu ori
unde, ci acolo . in linia 
întîi unde te simți tot 
timpul descoperit, încon
jurat de griji.

Pentru această idee a 
luptat Traian Mihăiescu, 
ani în șir, timpul său de 
luptă fiind teoria, dar și 
practica, locul unde se 
înfăptuiesc bunuri mate
riale. Astfel, in calitatea 
sa de om și cetățean ai 
Văii Jiului, ca reprezen
tant al cetățenilor din 
cartierul său la un mo
ment dat, el nu și-a ri
sipit timpul și gîndurile, 
a fost permanent in mij
locul oamenilor, le-a as

cultat 
luptat 
blemele. De puterea 
gîndirea lui se le 
te d m 
Jiului, 
aici in 
autorul 
să primească 
de mareșal", să plece in 
pensie, ar depăși cu mult 
spațiul rezervat acestor 
rînduri.

11 privesc. Este tot ci
tit de falnic, robust, ca 
în urmă cu 40 de ani, 
cînd intrase cu optimism 
în „luptă", 
întrebător, 
solitar, la capătul 
cariere în care s-a 
slujitor de nădejde 
patriei, al partidului, pen
tru a ne apăra liniștea 
și frumusețea morală. 
„Viața-i o bătălie", par
că repetată mereu, in 
care te lupți iutii -și în
tîi cu tine însuți pentru 
a fi mai bun și mai drept, 
nepărtinitor cu cei care 
ies din luptă, cu cei ca
re te trag înapoi. Acești 
oameni constituie dușma
nii muncii, declarați sau 
nedeclarați, împotriva că
rora luptă 
om de la 
învăța — 
învețe — 
tițe doar 
mîndu-i 
alături de el pe „timpul 
de luptă".

Ca în orice rememora
re te uiți înapoi și dinco
lo de bilanțul obiștuit gă
sești uirul sentimental, 
parcă dictat din inimă, 
din inima unui r.m, care 
continuă să bată pentru 
țară, pentru nevoile ei. 
Este cel mai plă ut lu
cru pe care-l afli, tran
scriind acesCe rînduri des
pre un om căruia viața 
i-a răsădit ghiocei în 
timple. li dorim multă 
sănătate. La ni ilți ani, 
Traian Mihăiescu

lai. URICĂNEANU

Te privește 
incredibil de 

unei 
vrut 

al

cu ardoare. Un 
care s-a putut 
cine a vrut să 
fără a lua no- 
privindu-l, Ur- 

exemplul, fiind

Indif erenteismul, 
„catalizator44 al infracțiunii

Cei șase ,,pierde-vară“

Tentația traiului parazi
tar, odată cuibărită în 
capul unui individ lipsit 
de voință, care abdică u- 
șor de la comandamentele 
etice ale societății, afectea
ză nu numai personalita
tea „cariată" de acest vi
ciu, dar și relațiile nor
male dintre oameni. Cei 
„fără căpătîi" beneficiază 
adesea de falsul spirit de 
înțelegere, de o toleranță 
inadmisibilă ; în fond ast
fel se manifestă indiferen- 
teismul egocentric al uno
ra, care aplică „politica 
struțului" in situațiile în 
care se impune atitudine 
fermă împotriva abateri
lor sociale. Ce a realizat, 
spre exemplu, Iosif Tiszon, 
din Petroșani, pînă la 28 
de ani ? O căsnicie eșuată 
din pricina lui, șase con
damnări. o suită întreagă 
de matrapazlîcuri care 
l-au ostracizat din rîndul 
oamenilor cinstiți. Eliberat 
din penitenciar, la 21 iu
lie a.c., putea să estompeze 
impresia lăsată de-a lungul 
anilor, printr-o comporta
re ireproșabilă, mai ales 
că lucrătorii de miliție 
s-au îngrijit să-1 încadre
ze la un șantier al T.C.H. 
A lucrat o săptămînă. A- 
poi a spart, în două rîn
duri, Școala generală nr.
5. vinzînd un covor furat 
de acolo cu... 300 de lei. 
Iată că, un chilipirgiu și-a 
frecat mîinile mulțumit de 
afacerea încheiată, neîntre- 
bîndu-se de unde i-a căzut 
pe cap o asemenea pleas
ed. într-o altă seară a for
țat locuința unei foste iu

bite, drept „răzbunare" că 
nu-1 mai bagă în seamă 
i-a furat mai multe bu
nuri personale. Unde își 
avea domiciliul I.T. ? în 
subsolurile unor blocuri, 
în cimitir (? !), în gara Li- 
vezeni, în colibele jienești. 
Vorba aceea, unde punea 
capul, acolo adormea. Nu 
s-a gîndit nimeni să-1 în
trebe de ce vagabondează, 
de ce nu are un cămin ? 
Motivația furturiloț :

Anchetă socială

— N-am avut cu ce trăi...
Iosif Tiszon este un om 

normal, sănătos, își însu
șise în adolescență me
seriile de tîmplar și lăcă
tuș. Meserii, care-i puteau 
asigura traiul, ba chiar sînt 
lăcătuși de mină a căror 
retribuție depășește cu 
mult media acestei catego
rii socio-profesionale. A 
avut șî ar avea, deci, cu 
ce trăi — muncind. N-a 
vrut însă să beneficieze de 
roadele priceperii sale, 
mai simplu i s-a părut să 
se înfrupte din bunul al
tuia. Ulciorul nu merge 
de multe ori la apă. A 
fost surprins de lucrătorii 
de miliție pe cînd des
fășura o nouă „ope
rație" (sperăm că ul
tima !) noctură. Năra
vul din fire al parazi
tului are totuși lecuire, 
pentru a și-1 schimba au 
este însă deajuns cadrul 
moral sănătos și bu
năvoința unor colecti

ve de muncă. Acești 
inși cărora munca nu le-a 
devenit reflex, profită toc
mai de acest climat al 
bunăvoinței, pentru ași 
desfășura „talentele".

Iată ide ce, asumîndu-și 
responsabilitatea de a con
tribui la educarea unui 
fost infractor, membrii u- 
nui colectiv de muncă tre
buie să manifeste o exi
gență sporită, o permanen
tă supraveghere și prompte 
măsuri de corecție, încă 
de la prima greșeală săvîr- 
șită de cel ce execută pe
deapsa la locul de muncă. 
Altfel, acoperit de blana 
inofensivului miel și de a- 
sigurările și angajamentele 
formale, recidivistul poate 
duce o existență duplici
tară, cu efecte grave pen
tru cadrul moral-social. 
Și-au pus întrebarea co
legii temporari ai lui Iosif 
Tiszon unde a dispărut 
după o săptămînă ? Dar 
cei din conducerea șantie
rului ? Pentru noua 
sa serie infracțională își 
va primi pedeapsa, mus
trări de conștiință voi- tre
bui să trăiască și acei 
martori indiferenți ai ma
nifestărilor sale de para
zitism și vagabondaj. 
Procedînd în consens cu 
legile și cutumele noastre 
ar fi avut poate satisfac
ția că au contribuit la re
educarea unui om, la era
dicarea acelor manifestări 
în contrast vădit cu clima
tul senin al vieții noastre.

Ion WLPE, 
cu sprijinul 

lt. major Ion BOCOȘ

Au, fost, nu demult șase 
„pierde-vară" din Petrila și 
Petroșani. Mai tineri sau 
mai bătrîni, care se hră
neau cu himere și mai ales 
cu gîndul cum că .parazi
tismul este cel mai dulce’ 
modus vivendi. A trecut 
vara, oamenii legii tot aș- 
teptînd să le vină celor 
șase gîndul cel bun I 
Gheorghe Rotzik, Ioan Ba
ko, Karol Aradi, Ludovic 
Ianos, Andrei Gazdag și 
Nicolae Almășan n-au. dat 
însă semn că se vor inte-

Afirmare
Sînt croitorese, în lim

bajul impus de produc
ția de serie, confecțio- 
nere și brodeze meca
nice. în total 12 la nu
măr și formează secția 
din Petrila a cooperati
vei meșteșugărești „Ha- 
țegana". Eugenia Ape- 
trichioaiei (în imagine), 
se împacă bine cu Mia 
Sporea și jiencele din 
Taia, Petrila și Ba
nița. Colectiv har
nic, își materializea
ză capacitatea de 
creație în fețe de masă 
brodate pentru export, 
cămăși, bluze, pantaloni 
și multe alte confecții 
cu amprente artizanale 
produse în serie ori la 
comandă. Ce poate 
da satisfacții mai 
mari decît știrea că 
rodul muncii lor este 
apreciat și folosit cu 
plăcere de semenii din 
jur și de pe alte meri
diane ale pămîntului. 

gra în rîndul oamenilor 
cinstiți. într-o dimineață, 
fără prea multe invitații, 
s-au trezit in .fața com

pletului de judecată, care 
le-a prescris un tratament 
eficace pentru simptomele 
bolij lor, considerată pînă 
atunci incur ibîlă -- cîte o 
condamnare de t> luni cu 

exe< utari i pedepsei in pe
nitenciar. Odată distrus 
cuibul parazitismului, cei- 
șase vor pierde alte două! 
anotimpuri, dar se „perȘ 
că, din primăvară, să se 
reîntoarcă între oameni cu 
convingerea că numai 
munca și traiul cinstit Ie 
confer.! satisfacțiile aștep
tate. Fiindcă se știe, poți 
să-ți revendici drepturile' 
numai după îndeplinirea o- 
bligațiilor sau, mai plas
tic după faptă și răsplată.., 
(LV.)
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Intarvanțîs românaasîă la O.M.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres). — Corespon
dentă de la Romulus Că- 
pk > u : Comitetul pentru 
prob;-mele economice și 
financiare al Adunării Ge
neral ONU examinează 
în prezent punctul refe
rit cr la aspectele dezvoltă
rii și cooperării economi
ce internaționale la care 
a luat cuvîntul reprezen
tanții: român Șerban Mo- 
dor m.

După ce a reafirmat 
propunerile concrete ale 
României de a se stabili 
anumite plafoane ale do- 
bin ilor cu înlesniri special 
pentru țările în curs de 
dezvoltare, vorbitorul a 
arătat că angajarea fărălucrări e plenarei Federației Moiidîa e a Asociației pentru Națiunile Unite

ClAEt’A 14 (Agerpres). 
— La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis 
lucrările Adunării plenare 
a Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite. La lucrări iau 
parte delegați din toate 
țările membre ale federa
ției, inclusiv din țara 
noastră, precum și repre
zentanții a numeroase or
ganizații internaționale gu
vernamentale și neguver
namentale.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
adresa, un mesaj Adunării 
plenare.

In timpul lucrărilor, A- 
peiul adoptat la București, 
la 5 septembrie 1981, la 
simpozionul „Oamenii de 
știință și pacea1, a fost di

REZULTATE TEHNICEFotbal, divizia A ; Jiul — F.C. Constanța 5—2 (2—2)

Momente de excepție, dai1 și sincope...
Partida de ieri după- 

amiază, dintre Jiul și 
F.C. Constanța, a semănat 
cu o dispută pugilistică, 
în care adversarii, neme- 
naj.ndu-se, neglijează pre
meditat garda. „Ploaia" de 
goluri se explică nu atît 
prin verva atâcanților, 
mai degrabă are ca obîr- 
șie plasamentul defectuos 
și breșele din ambele li
nii defensive. Mai întîi s-a 
aflat „in clinei" dispoziti
vul defensiv c-onstănțean, 
în mm. 1 Varga a insistat 
;a un balon, prelungit 
înapoi d; Șumulanschi. Cu 
un șut sec cu stîngul, Giu
chici a deschis seria gaz
delor surprinzîndu-1 pe 
Costaș pe picior greșit. 
Replica oaspeților a fost 
parată curajos de Cavai 
tmin. 3, plonjon inspirat 
la picioarele lui Buduru), 
apoi Varga și Muia s-au 
remarcat in lansări opor
tune pentru coechipieri, 
dar abia in min. 19 scorul 
s-a majorat — Rusu a res
pins puternic un balon, 
care a depășit apărarea 
adversă, a ți.șnit Șumulan
schi și a lobat balonul 
peste ultimul apărător do
brogean : 2—0. Victorie
confortabilă, gîndeau su
porterii, ocaziile ratate de 
Sălăgean (24) și Constan- 
tinescu marcau încă o dată 
slăbiciunile apărătorilor, 
dar, împotriva pulsului jo
cului, cei care au acuzat 

întîrziere în cadrul ONU 
a negocierilor globale în 
scopul adoptării unor mă
suri ferme pentru însănă
toșirea economiei mondiale 
și sprijinirea efectivă a 
țărilor în curs de dezvol
tare trebuie să constituie 
un obiectiv fundamental al 
actualei sesiuni. El a re
levat aprecierea Româ
niei că problemele lichi
dării subdezvoltării, ale 
edificării noii ordini eco
nomice internaționale nu 
pot fi soluționate într-un 
cerc restrîns și reclamă 
participare, pe bază de e- 
galitate, a tuturor statelor, 
ceea ce impune o mai lar
gă implicare a ONU în a- 
bordarea ansamblului pro
blematicii economice mon
diale.

fuzat ca document al A- 
dunării plenare.

Relevînd semnificația 
deosebită a acestui docu- 
-ment, reprezentantul aso
ciației române, prof. Ale
xandru Bălăci, a arătat că 
Apelul de la București pre
zintă consensul oamenilor 
de știință, preocupare? po
poarelor lumii pentru opri
rea actualei curse furibun
de a înarmărilor și pen
tru reluarea destinderii, 
pentru întărirea cooperă
rii și înțelegerii în lume. 
România socialistă, perso
nal președintele Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat 
reprezentantul român — 
s-au pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru 
garantarea dreptului po
poarelor la dezvoltare li
beră, independentă și su
verană.

lovitura au fost tocmai 
fotbaliștii din Vale — în 
min. 32, centrarea lui Tur- 
cu l-a depășit pe Rusu, Vi
zitiu l-a pierdut din ve
dere pe Buduru, care nu 
s-a sfiit să sancționeze 
greșeala în lanț a adver
sarilor săi : 2—1. Șocul 
psihologic a plumbuit 
crampoanele jucătorilor 
noștri, GaChe a șutat pe
riculos dar alături (38), l-a 
imitat Moldovan, balonul 
a întilnit însă butul sting 
(40), pentru ca, cu un mi
nut înainte de pauză, in
cursiunea lui Peniu să a- 
ducă egalarea — după ce 
l-a driblat pe Rusu. șutul 
său a fost deviat de Cavai, 
Moldovan a prelungit în 
gol centrarea percutantului 
său coechipier.

Mușt-uluiala administra
tă de antrenorii Libardi 
și Tone a elevilor s-a do*- 
vedit utilă, de această 
dată s-au reliefat doi ju
cători care au limpezit 
fazele, i-am numit pe Șu
mulanschi și Neagu. In 
min. 52 Neagu l-a găsit 
bine pe Varga „la întîl
nire", Costaș a plonjat 
spre dreapta, după fenta 
reușită, mijlocașul nostru 
a direcționat balonul în 
colțul lung : 3—2. Nu s-au 
scurs nici 5 minute și, 
bine servit de Sălăgean, 
Giuchici a mărit handica
pul (54). Antrenorul Ilașo- 
ti a sesizat nesincroniză-

Vizita oficială de prietenie a delegației
M.A.N. a R.S.R. în Polonia

VARȘOVIA 14 (Ager
pres). — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, 
transmite : Delegația Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia condusă de tovarășul 
Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, care se află în Po
lonia într-o vizită oficia
lă de prietenie, a fost 
miercuri oaspete al orașu
lui Lublin.A fost ales președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Ilusni Mubarak, vicepre
ședinte al Republicii, prim- 
ministru al guvernului, 
desemnat 'candidat unic 
la președinția republicii 
de către Adunarea Poporu
lui (parlament), a fost a- 
les președintele Republicii 
Arabe Egipt. El a obținut 
98,46 la sută din voturile 
exprimate.

Dintre cei 12 038 462 de 
egipteni înscriși pe listele 
electorale, 81,03 la sută 
s-au prezentat la urne ; au 
răspuns „da" în cadrul

p
ÎN ȚĂRILE COMUNI

TĂȚII Economice Europe
ne (C.E.E.) există ’în pre
zent 10 milioane de oa
meni fără locuri de mun
că, iar persoanele sub 25 
de ani, majoritatea dintre 
ele cu puțină sau cu nici 
Un fel de experiență de 
serviciu, totalizează mai 
mult de 40 la sută dintre 

rile cuplului său defensiv 
central, l-a schimbat pe 
„decanul de vîrstă" al 
fotbaliștilor de pe litoral, 
Antonescu cu Ciobanu și 
totuși breșa centrală s-a 
menținut. La o altă in
cursiune a lui Giuchici, 
Gache „l-a secerat" în ca
reu. Penaltiul ne-a produs 
emoții, pînă în pragul in
farctului, dar, după șutul 
în transversală al talenta
tului și capriciosului Giu
chici, Varga a reluat ba
lonul în plasă.

Din acel moment soarta 
partidei fusese pecetluită, 
victoria a fost asigurată 
numai în... șapte minute 
de dominare efectivă, de 
incisive incursiuni, care 
relevă potențialul divizio
narei A din Valie neatins 
vreodată pe parcursul a 
90 de minute din pricina 
condiției fizice precare 
a unor titulari. Ocaziile ra
tate de Sălăgean (61), Șu
mulanschi (63, 66, 88) și 
Neagu (83, balon catapul
tat cu capul dar respins 
de pe linia porții de Tur- 
cu) s-au datorat în prin
cipal lipsei de concentrare 
și decizie în fazele deci
sive, timidității excesive a 
lui Demarcek și Nechimiș, 
primul într-o postură ine
dită de fundaș. în același 
timp, în apărare, Vizitiu a 
gafat cu candoarea unui 
începător, oferind lui Pe
niu și Moldovan „pistă" de

Parlamentarii români au 
avut o întîlnire cu Wla- 
dislaw Kruk, prim secre
tar al Comitetului Voivo- 
dal Lublin al P.M.U.P., cu 
voivodul Lublinului, Eu- 
geniusz Garbiec, cu alți 
conducători ai organelor 
locale. Cu acest prilej, 
oaspeților le-au fost în
fățișate aspecte ale dez
voltării social-economice și 
cultural-științifice ale o- 
rașului și voivodatului 
Lublin.

referendumului 98,46 . la 
sută dintre votanți. 149 650 
au votat împotrivă.

Miercuri, în fața Adună
rii Poporului (parlament) 
și a Consiliului Consulta
tiv, Ifusni Mubarak a de
pus jurămîntul în calitate 
de președinte al Republicii 
Arabe Egipt, după cum 
prevede Constituția țării. 
El s-a angajat să respec
te Constituția, să vegheze 
la interesele poporului, la 
independența și integrita
tea teritorială a patriei.

cei fără ocupație, scrie 
cotidianul american ..Inter
national Herald Tribune^,

REGELE JUAN CARLOS 
al Spaniei, care, împreună 
cu regina Sofia, efectuează 
o vizită de stat de trei zile 
la Washington, a avut, 
marți, la Casa Albă, o în
trevedere cu președintele 
S.U.A.. Ronald Reagan. Cu 
acest prilej au fost exa
minate evoluția relațiilor 
dintre Spania și S.U.A., 
precum și unele probleme 
internaționale actuale.

lansare a unor șuturi, dar 
din fericire, precizia vîr- 
furilor tomitane a lăsat de 
dorit. In acest context, 
victoria categorică realiza
tă de Jiul merită aplauze, 
totuși, survine în urma 
unui joc „sincopat" de 
lungi perioade de cădere 
psihică și sufocare, apor
tul unor jucători se ridică 
la nivelul încrederii in
vestite în ei. De altfel, în 
partida de ieri, de la în
vingători s-au comportat 
bine doar Șumulanschi, 
Varga, Cavai, Giurgiu, se
condați cu mai .puține re
ușite de Neagu și Sălă
gean. Giuchici, deși autor 
și creator de goluri, nu 
intră în topul remareați- 
lor, intrucît a vociferat tot 
timpul, ba chiar și-a per
mis să-și lovească adver
sarul fără minge, „scenă" 
care va fi analizată după 
cum lăsa să se înțeleagă 
observatorul federal, in 
fața comisiei de discipli
nă...

JIUL: Cavai — Vinătoru 
(Demarcek), Rusu, Vizitiu, 
Giurgiu — Varga, Neagu, 
Muia — Șumulanschi, Să
lăgean .(Nechimiș), Giu
chici.

Ion FIASTRUL

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Signum lau- 
dis ; Republica : Fata 
morgana ; Unirea : Mar
fă furată ; Mesaj din I spațiu.

PETRI LA : Pe urmele 
(tigrului.

LONEA : Castelul din 
Carpați.

ANINOASA î Ultima I romanță de dragoste.
VULCAN — Lucea

fărul : Secretul casetolo- 
* nului ; Muncitoresc : I Șapte zile din ianuarie, g LUPENI — Cultural 

Contrabandiștii din 
Rajgrăd.

URICANI : Micuța
floare Hua.

TV
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton: 
„Vîntul speranței".

11,50 Cîntece și versuri 
patriotice.

întreprinderea de sticlărie 
menaj Tg. Jiu

recrutează urgent

— băieți pentru școala profesională, 
absolvenți ai treptei I de liceu.

Menționăm că școlarizarea se va face la 
grupul școlar M.I.U. Turda pentru unitatea 
noastră.

Elevii vor beneficia de transport, cazare, 
masă gratuită.

Sportul Studențesc 
Progresul Vulcan 3—1 ;
Steaua — Dinamo 0—0 ;
F. C. Argeș — U. Craio
va 0—1 ; Politehnica Timi
șoara — U. T. Arad 0—0 ; 
Chimia Rm. Vîlcea — 
C. S. Tîrgoviște 3—3 ;

CLASAM

1. Dinamo
2. Uf Craiova
3. Corvinul
4. S. C. Bacău
5. Steaua
6. Jiul
7. F. C. Olt
8. Sportul studențesc
9. F. C. M. Brașov

10. Politehnica Timișoara
11. F. C. Argeș
12. U. Cluj-Napoca
13. C. S. Tîrgoviște
14. A. S. A Tg. Mureș
15. Chimia Rm. Vîlcea
16. U. T. Arad
17. F. C. Constanța
18. Progresul Vulcan

ETAPA VIITOARE (sî
F. C. M. Brașov — Cor

vinul Hunedoara ; S. C. 
Bacău — Sportul studen
țesc ; U. Craiova — F. C. 
Olt ; U. T. Arad — Jiul ; 
Progresul Vulcan — A.S.A.

12,10 Forum politico- ‘ 
ideologic.

12.35 Moment folcloric.
12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Viața culturală.
18,05 Fotbal internațio- | 

nai : Rezumatele I
meciurilor dispu- I 
tate miercuri în I 
preliminariile cam- I 
pionatului mon- I 
dial. I

18.35 Desene animate. I
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco- I 

nomică.
19.50 Ora tineretului. I
20.35 Oamenii de știință 

și pacea.
20.50 In lumea enigme- I 

lor — serial știin- ■ 
țific,

21.10 Drumurile țării, 
drumurile inimii. 
Concurs de cultu- | 
ră generală.

22,20 Telejurnal.

F. C. M. Brașov — S. C. 
Bacău 0—0 ; Jiul Petroșani 
— F. C. Constanța 5—2 ; 
Corvinul Hunedoara — 
F. C. Olt 3—1 ; A. S. A. 
Tg. Mureș — Universita
tea Cluj-Napoca 3—0.

bâtă, 17 octombrie)

E N T U L

9 5 3 1 ' 20—10 13
7 6 0 1 18— 3 12
9 5 2 2 24—12 12
9 4 3 2 10— 8 11
8 3 4 1 10— 8 10
9 3 4 2 13—13 10
9 4 1 4 12—12 9
9 3 3 3 12—13 9
9 3 3 3 7—11 9
8 3 2 3 10— 8 8
9 2 4 3 8—8 8
8 3 2 3 7—11 8
9 3 2 4 11—17 8
9 3 1 5 13—12 7
9 2 3 4 12—18 7

• 8 1 4 3 7—11 6
9 1 3 5 10—16 5
9 0 4 5 9—22 4

Tg. Mureș ; Poli Timișoa
ra — Steaua ; F. C. Con
stanța — U. Cluj-Napoca ; 
Dinamo — Chimia Rm. 
Vîlcea ; C .S. Tîrgoviște 
— F. C. Argeș.
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