
>V w

ANUL XXXVIII, NR. 9 201

PROLETARI DIN TOATE UNlȚl-VAl

f

ORGAN AL COMITETULUI MUWALPfTROSAWAl PC.t
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Vizita de stat în țara noastră 
a generalului Kenan Evren, 

șef de stat al Republicii 
Turcia

JOI, 8 APRILIE 1982 4 PAG. — 50 BANI

CALITATEA CÂRBUNELUi
\oțiho&te^<Â(^coft^uHța wu4te%ca6ca\

STERILUL SA RAMiNA
SUBTERAN, NU SA FIE 

ZIUA!

\ Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, președintele: Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit', miercuri, 
în cadrul unui dineu de lu
cru, cu generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Re
publicii Turcia.

Președintele . fji i e o l a e 
Ceaușescu și generalul Ke
nan Evren au continuat, în 
cadrul dineului de • lucru, 
schimbul de păreri cu pri
vire la o scrie de probleme 
bilaterale și internaționa
le de interes comun.

Convorbirile și dineul au 
decurs în aceeași ambian
ța de cordialitate și priete
nie, de înțelegere șl stimă 
reciprocă in care s-a des
fășurat întregul dialog ro- 
mâno-turc l.i nivel înalt.

PLIMBAT
întreprinderea minieră Pa. 

roș^r.î ți-a realizat planul 
la producția fizicâ de căr
bune pe primul trimestru al 
acestui an, A înregistrat În
să a mare nerealizare > în 
planul eficienței economi
ce : penalizarea cu paste 
șase milioane lei o pentru 
neîncadrarea în norma de 
calitate a cărbunelui. : tndi- 
cef8 admis 
ta sută) a 
medie cu 
procente în 
indicele de 
mai mare decit cel planifi
cat cu un procent.

Cu toate măsurile stabili
te prin planul de măsuri 

. pentru trimestrul . amintit, 
calitatea cărbunelui s-a în
răutățit cu patru puncte față 
de aceeași perioadă a anu. 
Iul trecut. Dintre aceste mă-

Oaspeți ai județului Brașov

talelor pentru evitarea surpă
rilor, executarea unui perete 
despărțitor corect, dirijarea 
vagorietelor cu steril spre 
culbutorul destinat pentru 
scoaterea lui, intensifica
rea claubârii la suprafață 
prin permanentizarea a 
trei posturi pe fiecare 
schimb, împușcarea selec« 
tivă la lucrările de pregă
tire ți multe altele.

După cum se poate ob
serva a fost întocmit un 
plan de măsuri bine gîndit, 
pe probleme, dar rezultatele 
întîrzie să apară șt de ace
ea ne-am adresat ingineru
lui șef Pavel Luculescu.
- In ultimul trimestru al 

ariului trecut și în primul 
trimestru al acestui an. S-au 
înrăutățit mult condițiile de 
zăcămînt, abatajul frontal 

_ ........ .din stratul 13, blocul .11, 
suri stabilite care nu âu panoul 5, care dă cea mai 
dus încă, la rezultatele scon
tate, amintim: alegerea ste
rilului in abatajele unde se 
poate realiza aceasta, arma. găzilor care pregătesc stra, 
rea corespunzătoare o fron- tul V. strat care din probe

de cenușă (38 
fost depășit in 
aproximativ 5 
fiecare lună, iar 
umiditate a fost

de 
Tot 
s-a 
lu-

are un conținut mare 
cenușă (48-50 ia sută), 
in această perioadă 
făcut întreținerea unor 
crări miniere principale de
aeraj și deintroducere a 
materialului. Au fost rear- 
mațl 400 metri liniari de 
galerie, iar sterilul rezultat 
a trebuit evacuat pe fluxul 
de transport principal, ne- 

'. avîndo 'altă posibilitate. De 
asemenea la lucrările de 
pregătire din blocurile I și 
II nu este rezolvată în tota
litate problema încărcării 
separate a intercalărilor 
de steril. Pe lingă aceste 
cauze obiective ne confrun-, 
tăm insă și cu unele greu
tăți pe care ni le fac oa
menii. Maiștrii minieri nu 
iși fac datoria cum trebuie. 
Nu trec în fiecare, schimb 
pe la locurile de muncă ■ 
unde se poate alege steri
lul din cărbune pentru .

Ghedrghe BOȚEA

Generalul Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii 
Turcia, celelalte persoane 
oficiale turce au continuat, 
miercuri, vizita în. județul 
Brașov,

Oaspeții, au fost însoțiți 
de persoane oficiale, româ
ne. ' '

în cursul dimineții, șeful 
statului turc, ceilalți oas
peți au vizitat cunoscuta 
întreprindere de autoca
mioane.

în sala do consiliu, d i - 
rectorul întreprinderii a 
prezentat oaspeților profilul 
unității și perspectivele

dezvoltării acesteia. în con
tinuare s-au vizitat cîteva 
dintre sectoarele principa
le ale întreprinderii.

în încheierea vizitei,, șe
fului statului turc, i-au, fost 
prezentate cele mai noi ti
puri de autocamioane, ati- 

' toturisme de teren si alte 
mijloace de transport rutier. .

Generalul Kenan Evren, 
a- notat următoarele în car
tea de onoare a întreprin
derii : ..în industria cons
trucțiilor de 
la tei ea și în
.muri industriale 
am constatat eît

tată este România prietenă. 
Doresc, să eșfprim ’aprecie
rile mele, deosebite pentru 

: munca tuturor celor ce rea
lizează aceste produse", v- 

în continuare, a fost vi
zitat Brașovul. precum si 
cunoscuta ștațiune. monta- ' 

. mă Poiana Brașov. ' '
în onoarea generalului 

Kenan Evreii; șef de stat 
al -Republicii Turcia; pre-r" 
ședințele Consiliului popu
lar județean Brășpv, ă ‘ 

autovehicule,... "oferit un dejun.
celelalte ră

gi. vizitate. - 
de Jezvol- '

După amiază, oaspeții 
turei s-au. înapoiat in. Ca-. 
pitală.

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile 
de radio și televiziune vor transmite, di
rect, solemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-țurce. iar in jurul orei 
10,15 ceremonia plecării generalului Ke-mare producție zilnică o mi

nei — 800 tone — a traver
sat lucrări vechi. De aseme
nea a crescut numărul bri-

'Continuare în pag a ?-a)

Foto : Cristian STEFAN
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ki\, la posturile noastre de radio și televiziune
nan Evreu, șef de stat al Republicii Tur
cia, care, Ia invitația tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, președintele Ren.uWîcii Socia
liste' România, a efectuat o vizită de stat 
în tara noastră.

întrecerea socialistă
Brigadierul Mihaf Gri- 

juc, șeful de schimb A- I 
Iexandru Diaconescu și 
ortacul lor Nicolae Po
pa, componenții uneia 
dintre formațiile de lu
cru din cadrul sectoru
lui l-de la I.M. Ani- 
noasa.

I

Brigadierii Petru Pascu, Petru Oltean, Dionisie

de număr de 13 măsuri. Ele• La zi, economia J.
energie electrică este de cuprind in principal un 
1 044 848 kWh, .....
• Recuperatorul de 

nergie termică 
riență caro 
ralizată.

Dezvoltarea continuă a 
bazei energetice trebuie să 
fie susținută și de o gos
podărire rațională a ener
giei electrice la care tre- ' 
buie să-și aducă contribu
ția fiecare . om al muncii, 
fiecare cetățean, l.n aceas-

0-
— o expe- 

trebuie genq-

consum rațional la ilumi
natul în subteran, prin de
cuplarea iluminatului in 
zilele de repaus, evitarea 
functioriă ol a țitda

vînd în vedere existența 
. silozurilor. Economia reali
zată — 45 kWh pe fie. are 
transportor. Funcționarea 
instalației în numai două 
schimburi de transport pen
tru .lialdare.. Irishmen

. Diisauieru i-eiru rascu, retru uitean, Dionisie 
‘ Szocs și șeful de schimb Ludovic Molnar sînt cîțiva 
(i'intie realizatorii succeselor remarcabile obținute de 

I.M, Bărbăteni.
ț Amănunte în pagina a III-a

'i 
î J

ta conjunctură,'în care a- 
tenția este îndreptată asu
pra marilor 'consumatori' 
ele energie .«electrică, redăm

• efortul făcut de minerii de 
la Lonea în direcția redu
cerii consumurilor de o- 
nergie. Discuțiile 
purtate eu factori de răs
pundere de la această uni
tate, evidențiază existența 
unui amplu program de e- . .
conomisire a. energiei, eîec- -d? Pe magistrală, a cite 10 
trice concretizat intr-un ore .pe zi, lucru posibil,

răițspor- 
eîțoși. ■-incădrai-ea 

țșUmpi’ile' stabilite; 
orele de virf, Lipi 

pentru care ‘colectivul mi- 
nei Lonea nu a avlit nici 
o penalizare. In acest ca
dru amintim oprirea celor 
trei benzi transportoare

a-

economi:'
tor: preocupări

li se -alătură și e 
apelor din subteran 
un program bine stabilit, 
in afara orelor de virf. - și" 
ifumai (jupă ce bazinele șiht 
pline, au condus la o eco
nomie totală-de - 436 396 
kWh energie electrică ob- 
țînută în luna ianuarie și

454 683 kWh economie in 
luna februarie. Rozul mir!.' 
bune obținute de la o lună 
la alta dovedesc înțelege
rea clară de către fiecare , 
om al muncii de*h se -în
scrie în efortul făcut pen
tru economisirea 
electrice. Energia rezulta
tă de la centrala te.rmic& 
a fost recuperată prin in
termediul recuperatorului 
de energie termică, autori 
Jean Radulescu și Ion 
Rad. . și "care,a contribuit
la încălzirea blocului ad
ministrativ. Din relatările 
'iiorgeticului șef, ing, Pe
tru Cenușe, 
activitatea

energiei

s-a evidențiat 
bună a uni r 

electricieni de Ia sectoa
rele VIII electromecanic,

T. ARVTNTE

/Continuare în pag a S a)
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în aprovizionarea eu 
legume și fructe a oame
nilor muncii din Valea 
Jiului această ■ perioadă 
nu-i deloc ușoară. Dar, a- 
lături de produsele însi- 
lozate încă din . toamnă 
prin unitățile de desface
re ale C.P.V.I.L.F. Petro
șani, sînt puse tot mai 
des la dispoziția gospodi
nelor multașteptatele și 
apreciatele
Spre mulțumirea gospo
dinelor, salată verde a 
fost aproape în perma
nență în unitățile de des
facere a legumelor 
fructelor. Numai în luna 
martie au fost puse

țin bune. în magazinul 
din partea de sus a ora
șului Petrila la ora amie
zii din ziua de 1 aprilie 
a.c. printre mărfurile de 
sezon se afla varză, salar 
tă ,gulii și cam atî-t. Me
rele, avînd sezon perma
nent sînt mult căutate, 
dar în ziua respectivă 
lipseau din unitate. In 
schimb, Se găseau din a- 

trufandale, bundență la unitățile de 
legume-fructe din com
plexele comerciale din 
cartierele 8 Martie și 7 
Noiembrie.

și

martie au fost puse ta , 
dispoziția oamenilor mun- ] 
cil din Valea Jiului prin

• unitățile de desfacere ale 
C.P.V.I.L.F. Petroșani 
370 000 bucăți de salată, 
plus 8 tone la kilogram, 
încă de mai multă vreme 
in aceste unități s-au a- 
flat din abundență gu-

. lioare. In luna martie au 
■ mai tost puse la dispoziția 

populației 14 tone varză 
- dulce, 27 500 legături cea

pă verde, 4 tone roșii, iar 
in ultimă vreme, spanad, 
fără a mai socoti merele 

, și alte produse din sto- 
■urile ce au fost însilo- 
zate încă din toamnă.

E adevărat eă încă nu 
s-a reușit să -se satisfacă 
pe deplin cerințele de 
ceapă verde, spanac, ro- 

; șii, varză proaspătă și 
; alte produse, dar raidul
• iiiireprins în Petrila și 

Petroșani în zilele de 1 
și 4 aprilie a surprins cî-

. te va lucruri îmbucură
toare, iar altele mai pu- 

V ------------ ---------

Pe teme de sezon

în aceeași zi, la uni
tățile respective, gospo
dinele puteau- găsi varză, 
salată, gulii și roșii. în 
lipsa tovarășului " 
Călugărița, ' responsabi
lul unității de legume — 
fructe ’din cartierul 7 
Noiembrie, plecat pentru 
întregirea stocului de 
marfă, una din vînzătoa- 
re ne-a informat că a 
doua zi urmează să so
sească o mașină cu castra
veți, ceapă verde, spanac 
și alte trufandale. Deci, 
cantitatea și diversita
tea produselor ce sînt pu
se la dispoziția oameni
lor muncii depinde în 
bună măsură de străda
niile responsabililor. de 
unități privind aprovi
zionarea. Și la unitatea 

. din halele pieții orașu
lui Petroșani se aflau,

...........•?"". .../....... 111 r" ni r.—

la sfîrșitul săptămînil tre
cute, gulii, varză, spanac, 
roșii și alte produse. Da- 

- tă fiind afluența mare de 
cumpărători la această u- 
nitate servesc în perma
nență doi vînzători. Prac
tică bună, nimic de zis, 
dar aici, începînd cu ora 
amiezii și pînă la ora 16 
talerele cîntarelbr sînt 
întoarse și vînzarea sista
tă. E drept, acesta este 
programul unității, dar 
sugerăm ca și în acest in
terval să servească mă
car un vînzător.

Despre ce vor pune în 
curind la - dispoziția oa
menilor muncii din Valea 
Jiului unitățile de desfa
cere ale C.P.V.I.L.F. ne-a ! 
relatat-în cîteva cuvinte 
tovarășul Aurel Amza, 
contabilul șef al comple
xului. „începînd cu data 
de ■ 15 aprilie cantitățile 
diy produse de sezon ce 

Costel le vom pune la dispozi
ția populației Văii Jiului 
vor fi substanțial sporite.. 
Citeva.cifre sînt semnifi
cative în acest .sens : 50
tone roșii, 37 tone castra
veți, 15 tone fasole verde, 
plus spanac, ceapă verde, 
salată, varză și alte pro
duse vor îmbogăți diver
sitatea meniurilor pre
parate de gospodine".

Deci primăvara se face 
remarcată și printr-o mai 
largă diversitate -.de pro
duse de sezon pe care lo
cuitorii Văii Jiului doresc 
să Ie găsească în perma-, 
nență și din abundență 
în unitățile de desfacere 
a legumelor si fructelor.

Ci, CRIȘAN

Abatajele 
pot produce 
mai mult
(Urmare din pag. 1)

VII transport și, în mod 
deosebit, sectorul Iii, care 
este și eel măi mecanizat 
sector.

Totuși, discuțiile purtate 
cu șefii de brigadă Marin 
Beșleagă, Ioan Dima, Du
mitru Costinaș și Carol Re- 
paș, confirmă unele pier
deri de aer comprimat. re
zultat al neetanșeității co
respunzătoare a conducte
lor de la abataje, cît și lipsa 
de interes Ia unii membri 
din formații care au o pre
ocupare scăzută față de e- 
conomle, lăsînd unele utila
je (transparțoare) să func
ționeze în gol.

Iată potențe asupra că
rora trebuie să acționeze 
mai hotărît organizațiile 
de partid, sindicat, U.T.C. 
și consiliul oamenilor mun
cii de la această unitate 
minieră pentru ca 
riența bună eîștigată 
fie însoțită de o mai 
eficiență economică.

• în perioada 5—11 a- 
prilie se desfășoară et^pa 
pe țară a concursurilor ?CO- 
lare pe discipline de învaSk, 
țămint. La aceste manifes
tări ale pregătirii științifi
ce și eultural-artistice — 
care au loc la Botoșani 
— limba și literatura ro
mână; Galați ■»- matema
tică ; Baia Mare — chimie; 
Buzău — fizică—- participă 
5 elevi de ta Liceul de ma- 
tematiea-fizică și o elevă 
de la Liceul industrial Pe
troșani.

peni; bilețl — I Școala 
generală nr. 5 Petrila ț II ' 
Școala generală nr 1 Lu
peni ; III Școala generală
nr. 4 Petroșani, -

\od»c&ftAiiutță miMieteaAcâ\

Sterilul să râmînă 
în subteran, nu să fie 
plimbat pînă la ziuă!

—T1soarele ■ 
micuții 

șoimi din grupa mijlo
cie de la grădinița cu 
program prelungit dih 1 
Vulcan au ieșit la plim
bare cu „tovarășa". 
Foto : Cristian ȘTEFAN. |

Profitînd de 
mult așteptat,

‘Ut mart din pa$. Ij

Gffl
indicele

Cio- 
nu

k» 
de 
se

expe- 
să 

mare

primele zile ale 
de primăvară a 
ediția a XlV-a a

• în 
vacanței 
avut loc 
competiției de handbal do
tată cu trofeul „Diamantul 
negru", organizată de Con
siliul municipal al organi
zației pionierilor în colabo
rare cu Consiliul . munici
pal de 
zică și sport, 
municipală s-a încheiat cu 
următorul clasamentfete 
— I Școala generală nr. 5 
Petrila ; II, Școala genera
lă nr. 5 Petroșani ; HI 
Școala generală nr. 1 Lu-

• Excursii. Un grup -for
mat -din 44 de pionieri din 
școlile generale nr. 1 și 
5 Petroșani au fost într-o 
excursie de trei zile pe 
traseul Petroșani — Sibiu
— Brașov — București — 
R.P. Bulgaria — București
— Pitești — Petroșani. O 
altă excursie, de două zile, 
au efectuat, pînă la Hercu- 
lane, 17 pionieri de la Școa. . 
la generală nr. 4 Petroșani,

educație fi- 
Etapa

• Tabere. în aceste 
zile se află în tabere auto- 
finanțate 40 de elevi de la 
Școala generală ar. 1 Pe
troșani (cu profil de. ma
tematică) la baza didactică 
a cabanei I.E.FJS. in Paring 
și alți 40. de la Școala 
generală nr. 1 Pot jia, la 
cabana Buta, in jmasivUl 
Retezat.

„Poluarea" medicamentoasă Rătăcire

înscria cantitatea depusă 
pe vatră In fișa de evidence, 
re a acestuia. Astfel de ca
zuri de indisciplină noi le 
sancționăm (cum a fost ca
zul maistrului minier Ștefan 
Gol). Nici țefil de brigadă 
nu-și fac in totalitate dato
ria ți pentru aceasta
sancționat doi dintre ei (ton 
Dorabă jî Constantin 
bănoiu). De asemenea, 
om găsit metode de cointe
resare a muncitorilor de la 
banda de claubaj. Toate a- 
cestea ou dus la înrăutățirea 
calității cărbunelui la mina 
Țaroțeni, Dă aceea. în lună 
martie o avut loc o întîlnire 
CU toți șefii de brigadă și 
maiștrii minieri unde a fost 
analizată calitatea cărbune
lui și unde s-au făcut propu. 
neri pentru îmbunătățirea 
ei. Totodată, conducerea

minei couto soluții de ex
ploatare selectivă □ stratului 
V și utilaje care să permită 
exploatarea lui selectivă. De 
asemenea, in trimestrul II va 
crește ponderea stratului 13 
(care are un conținut mic 
de cenușă) prin intrarea in 
funcțiune a încă două abata
je frontale.

Cauzele care au dus 
neîncadrorea în
calitate la mina Paroșeni 
cunosc deci, Io toate nivelu
rile, dat s-a făcut prea pu
țin pentru reducerea conținu
tului de cenușă. Măsurile sta. 
bilițe nu au fost urmărite în 
permanență pentru aplicarea 
lor în practică. Brigăzile n-au 
înțeles că nu se cer numai 
tone multe ci și de calitate. 
De aceea se impune să se 
acționeze cu toatădermitatea 
ca sterilul să râmînă pe va
tra abatajelor nu să fie plim
bat pe fluxul de benzi.

Medicamentele au , apărut 
odată cu omul și s-au dez
voltat, diferențiindu-se o- 
dată cu treptele pe care 
omul le-a parcurs în lun
gul drum al progresului 

: său. Este absolut evident 
că medicamentele sînt in
dispensabile menținerii stă
rii de sănătate, că ele au 
influențat categoric evo
luția bolilor în lumea con
temporană, prelungind du
rata de viață. Dacă aceste 
aspecte pozitive ale medi
camentelor sînt absolut e- 
vidente, tot atît de sigur 
este că ele nu sînt lipsite 
de riscuri, fiind greu de 
stabilit unde se termină e- 

. fectul favorabil al medi
camentelor și de unde por
nesc efectele lor dăunătoa-, 
re asupra organismului. 
Aceste acțiuni numite 
„admise" ale medicamen
telor. cunoscute și ca e- 
fecte secundare nedorite, 
au în pivzent o importanță 
considerabilă. Tratamente- 
le moderne sînt tot mai

dicioasă sau abuzivă a me
dicamentelor. Cercetările 
medicale actuale, extrem 
de întinse în toate țările 
lumii, arată eă sîntem încă 
.departe de preparatul i- 
deal, perfect, fără efecte 
negative asupra organis
mului uman.

Am arătat toate aceste 
aspecte, pentru a sublinia 
cît de greșită este atitudi-

«HlllUUHUIItlIllltHI

Sfatul medicului

nea celor ee consideră că 
numai „îndopîndu-se“ cu 
diferite „pilule", indife
rent de cantitate, scapă de 
diferite stări de rău, reale 
sau nu, ușoare sau grave.

Pe lingă atitudinea greși
tă a unor medici de a 
„scrie" foarte multe medi
camente, de multe ori 

. -insistentele bolnavilor, se.ie mocierne sini toi mai . . ’ ni „
frecvent puse in situația de adauga obiceiul foarte mul-

singuri, sau la sfatul unui 
prieten ori vecin, fără avi
zul medicului, zilnic me
dicamente.

Presa medicală din ulti
mii 15—15 ani s-a ocupat 
insistent de această „po
luare" medicamentoasă în 
lume. Practica medicală 
științifică încearcă să apli
ce o utilizare individuali
zată a medicamentelor, a- 
tît pentru obținerea unor 
efecte terapeutice favorabi
le însănătoșirii, cit și pen
tru evitarea efectelor ne
dorite, uneori cu consecin
țe grave.

Nu medicamentele „mul
te" sau „străine" (după 
care umblă unii), amelio
rează boala, ci aumai cele 
absolut indicate. Se cer, de 
asemenea, urmate reguli de 
viață și de muncă cît mai 
igienice, evitînd toxinele 
(alcool, tutun), . practicate 

procedeele 
corespunză- 
balneo-tera-

Figură familiară bufete
lor din Petroșani, Costică 
Popescu prelungea „petre
cerile" acasă, prin scanda
luri de pomină. „Șutul" său 
doar în localurile de ali
mentație publică nu făcea

.. <

a face față riscurilor im
plicate de folosirea neju-

cultura fizică, 
Ia recuperatorii 

toare fizic și

tor oameni care folosesc 
„automedicația", adică iau

Dr. Petru TURCU, 
medic principal'de interne

casă bună cu cTthtatlil- so
cial sănătos, în eare-și des
fășoară activitatea produc
tivă milioanele de oameni 
ai muncii. Calea de rein
tegrare, dificilă pentru cel 
deprins cu starea de trîndă- 
vie poate fi realizată în 
cele trei luni de închisoare 
corecțională, condamnare 
care, sperăm, va pune ca
păt rătăcirii sale. Mai ales 
că, in calitate de cap de 
familie, are atîtea răspun
deri. : ■

âiever NOIAN

I
I
I

fc

parte la antrenamente cu- duale care participă la 
noscuții campioni naționali curățirea pășunilor din pre-

" . fugile munților să ia tdațe
măsurile pentru evitarea 
declanșării incendiilor. 'Un. 
început de incendiu s-a 
produs la Roșia. Neglijen
ța unora poate produce 
mari nagube.

0 PREOCUPĂRI DE SE
ZON. Pe cînd unii șefi ai 
unor unități de alimenta
ție publică se străduiesc să 
asigure „toaleta" grădinilor . ___ ... ___.... ..
de vară, la unitatea nr. 139 s-au transportat circa 1000 
„Vînătorul" din Lupeni (șef tone pămînt vegetal. 
Ionel Marcau) acest lucru . • PENTRU I.C.S. MIX- 

■'j în TA LUPENI. Informăm pe

Friederich Csaszar,' Petru 
Abi-ahăm (Jiul), Mircea 
Popescu (Slobozia), Mișu 
Nicu: (Galați) Heinrich
Greger (Brasov) și alții.

@ MICROSPECTÂCOL. 
Miine la ora 18, la căminul 
de nefamiliști din Livezeni, 
va avea loc un microspec- 
tacol cu grupul „Folk" pen- 

navomodelism. tinerii locatari ai că
minului.
• ATENȚIONARE. Lu

crătorii Ocoiului silvic Pe
troșani atrag atenția țăra
nilor cu gospodării indivi- este ‘ un fapt împlinit,

«» TOATE PÎNZELE SUS. 
între 5 și 10~aprilie, baza 
sportivă a secției de. navo- 
modelism „Jiul" Petroșani, 
una dintre cele mai fru
moase din țară, va fi gaz
dă primitoare a lotului na
țional de l_______ ........
Sub conducerea inimosu
lui antrenor Leontin Cior
tan, investit cu titlul de 
antrenor federal, vor lua

această cale I.C.S. Mixtă 
Lupeni că ar fi cazul să 
se lămurească odată pen
tru totdeauna problema 

, ambalajelor. Maj precis,

viitorul apropiat în unitate 
ya funcționa o langoșerie, 
iar localul va beneficia de 
o ambianță- muzicală plă
cută;.. . . .. ■ ' < ___ - ,

®> CIFRE ELOCVENTE, la majoritatea unităților de 
Pește 5 000 de cetățeni au autoservire și alimentare 
participat duminică la iu- se vînd mărfuri la sticlă și 
erări de muncă patriotică, 
menite să înfrumusețeze 
'cartierele orașului Lupeni. 
Cu acest prilej au fost 
plantați.peste 1500 arbori 
și arbuști ornamentali și

cu piața amoaiajuiui. Ex
cepție face unitatea 274 
„Alimentara"' (de la gara 
Lupeni). De ce ?

« ACȚIUNE PATRIO
TICA. în săptămîna aceas
ta tinerii din organizația 
U.T.C. de la Prepărația Co
rcești, au efectuat zilnic 
ieșiri la muncă patriotică

pentru înfrumusețarea in
cintei întreprinderii. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
.tinerii Constantin Berbe- 
ceanu, Rudolf Drotzinger,* 
Dorina Solomon, Irina Bu- 
tanca, Ion Dolinei-, Cons
tanța Ghiță, Constantin 
Moșmolea,- Angela Bălu- 
țescu și multi alții.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOUA

I 
I

y
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Pentru rezultate deosebite în. întrecerea socialista.
întreprinderii miniere Bârbâteni i-a fost conferit „MURUL MMM" CLASA I 

întregul colectiv—un gind și o voință 

ȚĂRII, cTf MAIMULT CĂRBUNE PENTRU COCS

ORGANIZARE
ORDINE Șl

RANGUL FRUNTAȘILOR

în procente

• Producția

• Producția 
cărbune extras
• Producția 

vindută și

• Pianul 
de pregătire
• Planul

DISCIPLINĂ anului 1981
Colectivului minei Borbă- 

teni, mină care cu mai pu
țin de doi oni în urmă săr
bătorea un deceniu de ac-

■ tivîtate, i s-au conferit, pen
tru a doua -oară consecu
tiv, înalte distincții - Ordi
nul muncii clasa a tli-o pen
tru 1980 și Ordinul muncii 
clasa I pentru anul 1981. 
in aceste momente de ne
țărmurită bucurie pentru

. răsplata muncii lor de zi cu
■ zi- din adîncul pămîntului, 
'«ținerii noștri își îndreaptă
gîndurile, întreaga lor recu
noștință spre cel moi iubit 
fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae "Ceaușescu, 
spre conducătorul înțelept 
al destinelor României, 
Partidul Comunist Român. 
Faptele noastre de muncă 
le închinăm țării pentru că 
sîntem conștienți că astăzi, 
mai mult, că oricînd, indus
tria, economia noastră so
cialistă ou nevoie de tot 
mai mult cărbune, mai a- 
les de cărbune cocsificabil.

De la an la an produc
ția de cărbune a crescut a- ciplinet tehnologice.

Oamenii minei. Bârbâteni 
au înțeles aceste comanda
mente ale activității noas
tre și au acționat cu fermi
tate și dăruire muncitoreas- .. . . .. .
Rezultatele, nu au întîrziat 
să apară, iar strădaniile lor 
au fost răsplătite de parti
dul și statui nostru prin ' 
conferirea Ordinului muncii 
clasa I.
tng. Ovidiu AVRAMESCU, 

directorul l.M. Bârbâteni 
_______ . - J

vidențiez temelia acestor re
zultate cu care colectivul 
nostru se mîndrește pe bu
nă dreptate. Ele pot fi con
centrate în trei cuvinte: OR
GANIZARE, ORDINE Șl DIS- 
CIPLINÂ. Avînd condiții ge- 
otectohice de zăcămînt ca
re nu ne-au permis o intro
ducere grabnică și in ritm 
susținut a mecanizării com
plexe, conducerea colecti
vă a întreprinderii și-a ca
nalizat preocupările ți și-a 
Mirecționăt activitatea spre 
îmbunătățirea organizării 
muncii în ansamblul ei și a 
organizării muncii la frontu
rile de lucru, in mod deo
sebit. S-a îmbunătățit și 
a crescut operativitatea a- 
provizionării brigăzilor, s-a 
modernizat fluxul de trans
port, prin- concentrarea pro
ducției pe transportoare cu' 
covor de cauciuc. Totodată, 
sub conducerea organiza
ției de partid am căutat 
cele mai eficiente metode 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, în muncă, a dis-

POMPEI TOMOLEA, miner șef de bri
gadă la sectorul I. Deviza minerilor din 
brigadă — lucrări de eît mai bună cali
tate- și la termenele planificate,, Pricepe
rea și hărnicia oamenilor din brigadă și 
spiritul de bun organizator al șefului de 
formație i-a situat pe unul din locurile 
de frunte în cadrul întreprinderii.

_ DIONIS1E SZOCS, miner șef de briga
dă la sectorul IV, sector de deschideri 
și pregătiri, a obținut în cursul anului 
trecut, împreună cu formația pe care o 
conduce, o depășire a prevederilor de 
plan anuale de peste 1500 metri cubi.

ION PINTECAN miner șef de brigadă 
la sectorul III. Producția suplimentară 
extrasă de minerii din formația condusă 
de cunoscutul șef de brigadă se ridica a- 
nul trecut la peste 1000 tone de cărbune 
realizate dintr-un abataj cameră. Produc
tivitatea muncii planificată a fost depă
șită cu 1000 kg de cărbune pe post.

ANDRONTC GRUMAZESCU, miner 
șef de brigadă la sectorul 1IL Prin depă
șirea productivității muncii planificate 
cu peste 2200 kg cărbune pe post, a în
registrat, împreună cu ortacii săi, o pro
ducție suplimentară extrasă de peste 
2500 tone de cărbune.

jungind ca în 1982 să fie 
de peste două ori și jumă
tate mai mare decît am re
alizat în 1979. Creșterea de 
producție are la bază spo 
rirea productivității muncii . .că pentru îndeplinirea 
planificate in abataje și 
depășirea acestuia în ace
eași perioadă cu peste 1500 
kg de cărbune pe post.

Fără a insista asupra suc
ceselor înregistrate. în anul 
T981 și în primul trimestru 
ol acestui an, doresc să e-

V ' '■ .

t

I

I 
I
I
I
I

netă
130,9 

fizică de
103,0 

marfă 
încasată

102,8 
lucrărilor

137,0
_ lucrărilor

de deschideri
• Reducerea 

ielilor materiale
• Reducerea

105,6 
cheltu- 

84,7 
consu

murilor normate la ma
terialele de bază 85,0

• Beneficii 122,7
• Au fost colectate și 

predate suplimentar

I
- în procente —

99,7
102,8

I

Mihai SAMSON, 
minerj șef de brigadă 

sectorul III

104,9 
ta woo 
marfă

99,7
consu- 
la ma

| Crește zestrea tehnică a minei 
ț In anul 1979, mina Bârbâteni pornea pe calea 
; mecanizării punînd în funcțiune prima combină - de 
j înaintări. Astăzi, în anul 1982, colectivul întreprinde- 
i rii dispune de trei combine de înaintări, în funcțiune 
; și dot.ă combine de abataj. în perspectivă mina va fi 
i dotată cu două complexe mecanizate, și se vor depu- 
I ne strădanii susținute pentru extinderea abatajelor 
j frontale cu susținere metalică individuală și tăiere cu 

combina. Producția abatajelor a fost concentrată pe
? fluxuri d« transportoare cu covor de cauciuc.

Avem permanent în atenție [
LUCRĂRILOR |CALITATEA

Conduc doar din anul 
trecut o brigadă de aba
taj cameră ce mi s-rț în
credințat la sectorul III. 
De la fostul meu șef de 
brigadă, comunistul Ion 
Pintecan. care cu adevă
rat talent pedagogic mi-a 

-‘îndrumat pașii ajutin- 
du-mă să mă formez ca 
miner,, am învățat să pun 

■ mare preț pe calitatea 
lucrărilor pe care le exe
cut, la orice loc de mun
că din subteran. Lucrul 
durabil făcut, susținerea 
executată în abataj sau 
preabataj cu lemn dp di
mensiuni corespunzătoa
re și conform monografiei 
de armare are importan-

ta decisivă în siguranța 
locului de muncă și a 
oamenilor, în realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
producție. In brigada 
noastră lucrează numai 
tineri — vîrsta medie 30 
de ani — tocmai de ace
ea integritatea și viața 
lor este pentru mine pre
ocuparea de căpătîi, mai 
ales că abatajul nostru 

■ cameră din stratul 3, blo
cul VII, se află într-o 
zonă a zăeămîntului cu 
condiții mai dificile, cu 
infiltrații de apă și pre
siuni ceea ce obligă la 
prudență. Aceeași manie
ră de .a lucra — bazată 
pe calitatea lucrărilor, pe

pî-udență și autocontrol
— o adoptăm și la felia 
nouă pe care tocmai am 
atacat-o. Aceasta nu e o 
piedică, ci dimpotrivă, un 
mijloc sigur, în obținerea 

> de realizări eît mai bune.
Dacă anul trecut am dat 
peste plan 170 tone' de 
cărbune, pentru anul 1982 
am prins și mai mult cu
raj și ne-ant angajat să 

'extragem suplimentar - 400 
de tone, bineînțeles res- 
pectîndu-ne tradiția bri
găzii de a da lucru de 
cea mai bună calitate.

— fontă . 20
— cupru 90
— bronz 20
— aluminiu 300

Pepinieră de pregătire 
a minerilor

Realizările 
trimestrului I, 

1982

• Producția fizică de 
cărbune extras 100,8

41 Producția netă
100,8

• Planul lucrărilor 
de deschideri
• Cheltuieli 

lei producție,

• Reducerea 
murilor normate 
terialcle de bază 98,1
• Reducerea cheltuie

lilor materiale-
• Beneficii

mează in prezent cursuri- ț 
le acesteia și mă ocup eu i 
multă grijă și tact de cel * 
mai nou încadrat, tinărul 
Vasiie Bălan pe care l-am l 
stabilit în brigadă și am ? 
convingerea că va crește \ 
profesional foarte repede, i 
va deveni un bun miner. 1

în anul 1SSI, brigada 1 
noastră a dat peste plan it 
1057 tone de cărbune pe I 
scama creșterii producti- 1 
vității muncii cu 1000 ț

Din anul 1970, de la 
deschiderea minei, pină în 
prezent, profesiunea mea 
de credință ea brigadier 
« fost nestrămutată — a- 
ceea de a împleti nemij- 
tocit preocuparea pentru 
plan,* pentru creșterea 
continuă a producției de 
cărbune eu cea de pregă
tire și formare a noi și 
noi eșaloane de mineri te
meinic pregătiți profe
sional, capabili oricînd să . ,
preia conducerea unui kg/post peste nivelul pla- i 
schimb in oricare briga- nificat. Pentru acest an, J 
dă. Dat fiind numărul împreună cu ortacii ne-am\ 
mare, îmi este imposibil angajat inițial să extragem i 
să precizez numărul nti- suplimentar 200 tone de ■ 
merilor-, al șefilor de 
schimb pregătiți în briga
da ce o conduc. Limitm- 
cl-tt-mă doar la anul 1981, 
pot spune concret că am 
pregătit și promovat 3 

de schimb in briga- 
Vasile Fodor-, Gheor- 
Rusan și Mihai Sam

son, ultimul fiind chiar 
investit cu răspundere 
de a conduce o brigadă 
de abataj cameră la sec
torul III. Am îndrumat 
spre școala de calificare 
3 tineri ortaci, care tir-

suplimentar zuu corae ne i 
cărbune, dar ne majorăm 1 
angajamentul la 300 de • 
tonei Dacă sînt- întrebat ? 
pe ce m-am sprijinit in ] 
realizările de piuă acum, t z. 
pe ce mă bizui în, lude- J z 
plinirea sarcinilor și o- r 
biectivelor de muncă vi- ț 
itoure, răspunsul meu este . 
unul singur: pe pregăti- ’

miner, șef de brigadă' i 
sectorul II ’

itoare, răspunsul m-eti este j 
unul singur : ..
rea necontenită de noi 
mineri destoinici in mese
ria -noastră bărbătească.

Ion PINTECAN,
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Intervenție românească 
special pentru întărirea eficacității principiului 
nerecurgeri la *

NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). La New York 
se desfășoară în prezent 
lucrările Comitetului spe
cial pentru întărirea efica
cității principiului nere- 
curgerii la forță în relați
ile internaționale. Dezbate
rile subliniază, potrivit 
concepției marii majorități 
a statelor membre ale Co
mitetului, cerința unor efor
turi noi, mai susținute, pen
tru ca nerecurgerea la for- . 
ță și la amenințarea cu măsuri efective pentru, în* ,
forța să devină o normă tărîrea principiului nere- să se poață opune cu _ mai 
cu aplicare efectivă în ra- curgerii la forță și la ame- 
porltirile dintre state; nințarea cu forța, între ca

lo acest cadru au

românești
B«

adoptării unui tratat uni
versal, sau a unui instru
ment internațional cit mai 
angajant. Un asemenea do- 

..... ...... ........ ........... , t_____ cument, a arătat reprezen- 
apîicarea strictă â acestui tantul român trebuie să de- 
principiu, pentru elimina
rea folosirii forței și ame
nințării cu forța ca mijloc 
de reglementare a proble
melor internaționale. Dele
gatul român Ion Diaconu, 
a subliniat necesitatea irn- 
perioasă de a se adopta

prezentate pe larg poziția 
fermă și acțiunea interna
țională constantă ale Româ
niei, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru

finească cu claritate și fer
mitate obligațiile statelor 
dea nu folosi forța și de 
a nu recurge la amenința
rea cu forța, ca și metode
le și mijloacele de natură 
să întărească mecanismul 
de apărare a securității și. 
păcii Internaționale, care

multă hotărîre șl eficiență 
actelor ele forță în viața

FILME

«in

fost re un Joc important revine internațională.

Centenarul Nicolae Titulescu

BONN 7 (Agerpres) 
cadrul campaniei de pri
măvară pentru pace și 
dezarmare ce se va desfă
șura în landul vest-german 
Bavaria, sînt' prevăzute în 
total 43 de acțiuni, - » în 
cursul cărora participan- 
ții își vor exprima în pri
mul rînd opoziția față de 
planurile NATO privind 

, instalarea pe teritoriul a 
cinci țări vest-europene 
membre, între care și R.F. 
Germania, a noilor rache
te nucleare americane cu 
rază medie de 
„Pershing-2" și<•

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Asociația colegiilor 
americane. Consiliu] ame
rican pentru problemele 
învățămîntuluî și o serie 
de alte organizații au or
ganizat un simpozion refe
ritor la rolul instituțiilor 
de învățămînt superior în 
informarea studenților pri
vind consecințele incalcu
labile ale unui război nu
clear — relatează agenția 
TASS. La lucrări au parti
cipa t 180 de delegați din 
75 de universități și cole
gii din S.U.A.»•••••••••••••••••••••••••••<••••••«•••»•••••••••«*•(«•»««>

acțiune 
„Cruise".

HELSINKI 7 (Agerpres). lui, pentru pace și înțele- 
Primăria orașului finlan- -gere între popoare. - 
dez Jarvenpaaa organizat S-a dat, de asemenea, o 
o adunare festivă consacra^ înaltă apreciere politicii ex-
tă aniversării 
lui nașterii lui Nicplae Ti
tulescu. In cadrul manifes
tării au fost evocate perso-i : -
nalltatea deosebită _a mare- Nicolae Ceaușescu pentru 
Iul diplomat român, activi- oprirea cursei înarmărilor, 
tatea lui împotriva războiu- dezarmare și destindere. .

„?.ent?naEH” terne a României socialis
te, acțiunilor pe plan inter
național ale președintelui

DIN CEI APROXIMATIV 
300 800 de șomeri înregis
trați la oficiile de plasare 
din Danemarca, 30 Ia sută 
sînt tineri care nu au îm
plinit .vîrsta de 25 de ani.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Hangar 18; U- 
nireă; Legătura de sin
ge I-H

PETRILA : Logodnica.
LONE A : Toată lu

mea este a mea.
AN1NOASA : Patrula 

cosmică în acțiune.
VULCAN — Luceafă

rul i Escadronul husa
rilor zburători, I-II.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea la dragostea 
dinții.

URI CÂNI : Asociatul.

TV

cente realizări ale indus
triei de tehnică de calcul, 

•electronică și electrotehni
că, domenii de vîrf ale 
economiei românești. Sînt .

altele

BEIJING 7 (Agerpres). In 
,, preajma vizitei oficiale de 
prietenie în R,P. 
a tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist prezentate între 
Român, președintele Re- noi modele de minicalcu- 

latoare, echipamente de

j s-a niară a datelor, echipament ' 
deschis o expoziție de pro- te periferice și terminale,

Chineză 
Nicolae 

gene-

publicii Socialiste România,1 latoare, echipamente de 
împreună cu tovarășa Elena culegere și prelucrare pri- 
Ceaușescu, ,1a Beijing s

J .
duse din domeniul indus- . ,
triei electronice românești. fesiohală pentru măstiră și

Expoziția oferă speclaliș- control, pentru automati- 
tilor chinezi . ,
de a cunoaște cele mai re.

aparatură electronică.... pro-

posibilitatea zarea proceselor tehnolo
gice. . 9.45 Melodii populare.

In jurul orei 10,00 — 
Solemnitatea semnării 
documentelor pficiale rd* 
mâno-turce.

Bl Muzică populară 
instrumentală.

1q jurul orei 10,45 — 
ceremonia plecării ge
neralului Kenan Evce-. 
șef. de, stat al Republicai 
Turcia. y
11X)3 Matineu de vacan

ță.
Film serial. «Lu
mini și umbre" —> 
episodul 4.
Telex. .
File de luptă și 
mtiâcă avîntată 
pentru. triumful 
idealurilor comu
niste ,în România, 
Viața culturală. 
1001 de seri. 
Inciriderea . 
gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomieă.
La frontierele 
hoașterii — 
științific.
Meridianele eîn- 
tecului. / 
Telejurnal.

Știri din țările socialiste
. _Z). dustrială ă R.P.D, Coreene 

,,Ika- ’ a sporit cu 20 la sută, față 
fost de perioada primelor trei 

luni ale anului trecut. O 
creștere remarcabilă s-a 

< înregistrat în ramurile 
principale ale Industriei, 
cum sînt: siderurgia, la
minatele din oțel, extracția 
cărbunelui și a minerale
lor,construcția de camioa
ne? cimentul, prelucrarea 

■ lemnului, îngrășămintele 
chimice, fibrele sintetice, 

' textilele.
Industria energetică și-a 

sporit capacitatea prin da
rea în funcțiune a hidro
centralei nr. 3 de Ia Sodosu 
și a unui nou generator la 
termocentrala Pukceang. 
Au fost terminate lucrările 
de electrificare a căi fera
te Keryong — Komusan. 
Șantierele navale coreene 
au lansat noi nave, prin
tre care și un cargou . de 
4 000 tone. ' ■

BELGRAD 7 (Agerpres). 
La întreprinderea „t"_
rus" din Belgrad a 
realizat primuțl troleibuz 
iugoslav, anunță agenția 
Taniug, menționînd că 
este vorba de un - vehicul 
articulat cu o lungime : de 
î.6,5 metri care poate trans
porta 60 de pasagpri; Pro
ducția în serie a acestui 
noy mijloc de transport ur-’ 
ban va începe anul viitor.♦

■ PHENIAN 7 (Agerpres). 
în primul trimestru al a- 
cestui; an, transmite. agen
ția ACTC, producția - in-

12,00

16,00
16,05

16,40
17,50
18,00 pro-

IN CADRUL REMANIE- 
RII efectuate îri cabinetul 
britanic, primul ministru, 
Margaret That; hor. l-a 
numit pe lordul Cockfield 
în postul de ministru- - .al 

"_... “ r:;, vacant
după ce titularul, acestuia, 
John Biffen, . a preluat 
funcția de lider al Camerei 
Comunelor — informează 
agenția Reuter.

RATA MEDIE de crește
re a prețurilor în Franța, 
în primele trei luni ale a- 
cestui an, a fost de 3,4 la 
sută — se arată în datele 
publicate de Confederația 
Generală â Muncii, Creșteri 
însemnate de prețuri

. î nr e g is t r at

relevă statisticile oficiale, creșterii considerabile a comerțului,.'rămas 
’ numărului locuitorilor. J x

ÎN URMA UNOR DES
CINDERI organizate de
poliția vest-berlineză a

fost descoperit un nou de
pozit de arme aparținînd 
unei organizații neofașcis- 

:» te, relatează agenția TAȘS.
Poliția a descoperit de ase
menea .insigne, ordine și 

» alte obiecte simbolice ale 
fostului Wermacht și alp 
naziștilor. In urmă cu cîțe- s-au . „ ...... _ , . ,
va săptămîni, poliția vest- la produse alimentare și la

. berliheză a descoperit pu

In acest context, guvernul 
danez a anunțat inițierea 
unui program special vi- 
zîn d combaterea șomajului 
înrînduriie tineretului,

MUNICIPALITATEA O- 
RAȘULUI CASABLANt'A 
— cel mai rhare oraș al ,, 
Marocului, cu o populație 
de circa 2,5 milioane locui
tori — a adoptat ¥ecenț ho- . 
tărîrea de a se trece la 
construirea metroului. Prin 
aceasta se urmărește solu- 

țrans- " 
care, : 
trece . meroase arme de foc în lo- 

dificultăți inerente cuințele unor naziști.

Inundații în sud-vestul
R.D.P. Yemen

eco-

21,45

22,20

CU- 
serial

RADIO

ționarea problemei 
portului în comun, 
în momentul de față, 
prin

chirii In uitiriiele 2 ' luni
— apreciază CGM — pre
țurile în Franța au crescut 

-cu peste 2 la sută.

SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT * SPORT 9 SPORT® SPORT 9 SPORT ® SPORT '

FOTBAL, DIVIZIA A ; JIUL — PROGRESUL VULCAN 2—6 (1—0)

învingătorii, prea lesne niul(umi(i, deși golaverajul...
Prolog lă tensiune joasă, bleme,. posibilitățile Jiului 

cadeții Jiului învinși 
teren propriu : 0—1, în vre
me ce unsprezecele senio-' 
rilor înregistra o absență 
notabilă — deși "valid, Giu- 
chici a fost păstrat pe ban
ca rezervelor, <în speranța 
că va medita asupra valen
țelor jocului colecțiv.' Din 
start, s-a vădit buna pre
gătire strategică a partidei, 
apoi jocului la ofsaid al 
oapeților i s-au contrapus 
combinațiile în viteză cu 
schimbarea bruscă a direc
ției de atac, dar „teoria ca 
teorie", chiar dacă fundașii 
marginali s-au intercalat în 
atac nu au avut la dispo
ziție prea multe baloane. 
Apărarea bucureștenilor 
s-a confruntat din primele 
minute cu propriile breșe, 
nu e deci de mirare că 
scorul a fost deschis în"mi- 
nutul 13 — pus în cursă de 
Șumulanschj, Sălăgean l-a 
„executat" scurt pe Gîrjoa- 
bă, acuza oaspeților de 
afară din joc fiind .gratui
tă. Cum Rusu și mai ales 
Neagu au cules majorita
tea baloanelor fără pro-

pe de reechilibrare a golave
rajului păreau a se z împli
ni. Varga a cărat ' totuși 
prea multe baloane, cen
trările sale au întîrziat, ori 
n-au întîlnit „adresanții". 
Dina s-a pripit în faza de 
finalizare, iar cînd Lăseoni 

. a beneficiat de luftul . lui 
Tică, „stopul" său a popo
sit în brațele ultimului a- 
părător din Capitală. Jocul 
a suferit și pentru faptul 
că trioul „aurarilor", Giur
giu — Muia — Dina vă- 
muiește prea multe pase, 
alți jucători (P. Grigore, 
Lăsconi), sînt ignorați de 
coechipieri deși își creează 
ocazii- excelente.

în repriza secundă': 
fundalul aceleiași 
nări copioase, gazdele 
căzut prea adesea în' plasa 
jocului la ofsaid, - mai ales 
că tușierii au fanionat to
tal neinspirat, de cîteva 
ori. inducîndu-1 în eroare 
și pe conducătorul partidei, 
sibianul Mircea Ludușah, 
Totuși ocaziile au continuat 
să se deruleze la poarta 
lui Gîrjoabă. ba chiar . în

pe 
durni- 

âu

min. 49 cînd ultimul apă
rător părăsise buturile, Ma- 
teescu a intervenit salutar, 
respingînd cu capul, - de pe 
linia porții, șutul plasat al 
lui Șumujanschi. Șase mi
nute mai tîrziu am asistat 
la majorarea, de fapt pe- 

; cetluirea scorului corne
rul scurt de pe.aripa stingă 
s-a soldat cu o centrare, ba- 

. Ionul deviat din buchetul
de jucători, masați în ca- - 
reul mare, a fost preluat 
cu pieptul de P. Grigore și 
expediat cu stîngul în pla
să. Era golul care semna 
sentința echipei'lui Stoichi- 
ță, pare-se cu veleități de... 
fotbal matinal. Situația 
mulțumea însă și pe învin
gători, după voleul lui . 
Varga din întoarcere (60), 
ei au abandonat inițiativa. 
Cu Rob și Marian lones- 
cu, Progresul Vulcan a 
îndrăznit mai mult, dar 
Cavai a respins peste trans
versals, „ghiuleaua" lui 
Mateescu (61), apoi jenanta 
apatie a cuprins ambele 

.. tabere. Ba chiar, condiția 
fizică a unor echipieri ai 
Jiului a lăsat de dorit. 
Giuchici șj Frățilă n-au a-

sigurat plusul de ozon spe
rat. Dimpotrivă, Giuchici 
pare o fantomă rătăcită, în 
postură hamletiană, în 
căutarea formei de odinioa
ră, greșelile copilărești nu 
scuză un fotbalist care pînă 
nu demult își pusese can
didatură pentru tricolori. 
Așadar fluierul .final, a cons, . 
fințit o victorie lejeră a 
Jiului, deși, evoluția învin
gătorilor n-a convins, dim- . 
potrivă oboseala psihică 
stîrnește îngrijorare dacă 
se' grefează pe fondul cor
tegiului de pase greșite, al 
registrului sărac de ^ sche
me. tactice, al atitudinii de 
non-combat a unora. Ne 
mai așteaptă zile grele, ia
tă de ce considerărh că an
trenorii1 ' Libașdi și' Tonca 
trebuie le administreze 
elevilor lor infuzia lor în- . 
vioratorie, adică să le stîr- 
tiească pofta de joc și de 
rezultate cît mai bune,

JIUL: Cavai — P. Gri
gore, Rusu, Neagu, Giur
giu — Muia (Giuchici), Șu
muianschi (Frățilă), Varga. 
Dina — Lăsconi, Sălăgean.

Ion VULPE

ADEN 7 (Agerpres). I- 
nundațiile provocate de 
ploile: torențiale care ău 
afectat regiunea . capitalei 
și patru guvernorate din 
sud-vestul R.D.P. Yemen 
în ultimele zile ale lunii 
martie s-au soldat cu moar
tea a 482 de-persoane, lă- 
sînd totodată , aproape 
10 000.de familii fără adă-' 
post,. . , ’ relatează agenția
France Presse, citind un 
comunicat guvernamental.

Peste 50 000 de vite au 
pierit, șosele și poduri au 
fost distruse, baraje și ca
nale de irigații au fost lua
te de ape, zone agricole și 
recolte inundate, iar o par-: 
te din utilajul agricol a 
devenit inutilizabil, adaugă 
comunicatul, care precizea
ză că pagubele sînt evalua
te la aproximativ 320 mi
lioane de dinari.

13,00 De la 1 la 3. lă,00 
Club univers 20. 16,00
Buletin de știri. 16,05 
Piese corale. 16,25 Sfa
tul medicului. 16,30 Fol
clor contemporan. 16,40 ' 
Tehnică și organizare 
în agricultură. 17,00 BuA? 
letin de știri. 17,05*Tri- 
buna radio. 17,30 Te a- 
pâr și te cînt 
rriea — program 
cal.- 18,00 Orele

pati-ia 
muzi- 

, _ ___ serii.
‘18.15 Radiojurnal. 20,00 
Radiojurnal, 20,30 Radio- 
cenaciu. 21,00. Buletin de 
știri, 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Bijuterii mu
zicale.'.'23,30—5,00 îȘgn
stop muzical nocțărir." 
(Buletine de știri la o- 
rele : 24.00 ; 2,00 ; 4,00).
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Mica publicitate
CU ocazia împlinirii a 22 

de „primăveri- Oneliiț urea
ză soției sale Tina 
mulți ani !“.

„La
(533)

.-. ,--z'
de ștu- 
Monai

- PIERDUT carnet 
dept - pe ;'ri r, utilele 
Gabriela, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Il de tear nul. (537)

- . > '

SOȚUL Iosif, fiul Nicu și nora Lenuța anunță cu 
nemărginită durere pe cei ce au cunoscut-o că se îm
plinesc 3 luni de cind ne-a părăsit prematur

CȘEKA DRAGHINA
soție devotată și mamă iubitoare. Nu te vom uita ni
ciodată.' Iar mormîntul tău va fi mereu: presărat cu 
flori și lacrimi fierbinți. (508)

FAMILIA amintește cu aceeași durere împlinirea 
a dci ani de cînd scumpul nostru fiu si frate 

VRAJITORU GIIEORGHE EMILIÂN (Lulu) 
ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu te vom uita nicio
dată. (538)
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