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roșite
Simbată, 18 septembrie, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, a fost examinat pro
iectul de lege privind protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor și regimul pesticide- 
lor. Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
în elaborarea acestui act juridic s-a avut 
in vedere că sporirea permanentă a produc
ției agricole, ca și ridicarea potențialului 
productiv al pădurilor impun asigurarea unei 
protecții corespunzătoare a plantelor culti
vate și a pădurilor, împotriva dăunătorilor, 
bolilor și buruienilor, introducerea și gene
ralizarea unui sistem integrat de prevenire 
și combatere a acestora, prin îmbinarea mij
loacelor Chimice cu cele biologice, fizico-me- 
canice și agro-fitotehnice, precum și prin 
crearea unor soiuri de pldnte rezistente la 
boii și dăunători. La întocmirea proiectului 

Ție lege s-a ținut seama, totodată, de faptul 
că organizarea și desfășurarea, pe baze ști- 
ințificc^..a întregii activități de protecție a 
plantelor "cultivate și a pădurilor trebuie să 
asigure, pe lingă sporirea cantităților de 
produse agroalimentare și calitatea cores
punzătoare a acestora, evitarea pierderilor, 
apărarea sănătății populației, menținerea 
calității solului, protecția mediului înconju
rător.

Apreciindu-se că prevederile proiectului de 
Lege sînt in concordanță cu normele inter
naționale, s-a indicat să se stabilească re
gimuri diferențiate, corespunzătoare de apli
care *3 tratamentelor pentru culturile agri
cole și, în general, pentru plantele comes
tibile.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
măsurile de combatere a dăunătorilor să se 
facă îndeosebi în perioadele anterioare apa
riției fructelor și a cerut să se reanalizeze 
producția de pesticide, în vederea diminuă

rii efectelor tor nocive, in consens cu grija 
permanentă ce trebuie manifestată pentru 
sănătatea cetățenilor. Sarcini deosebite in 
organizarea și desfășurarea pe baze știin
țifice a întregii activități de protecție a 
plantelor cultivate și a pădurilor revin Mi
nisterului Agriculturii și ‘ industriei Alimentare, 
Ministerului Silviculturii, precum și Ministe
rului Industriei Chimice, Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Ministerului E- 
ducației și Invățămintulu^ Ministerului Sănă
tății, altor organe centrale și locale cu res
ponsabilități in acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca pro
iectul de Lege să fie- Supus dezbaterii și a- 
doptării Marii Adunări Naționale.

In continuare,' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie efectuată 
in țara noastră de președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, in 
perioada 8-11 septembrie 1982.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, 
de asemenea, despre vizita oficială de prie
tenie pe care a intreprins-o in țara noastră, 
în perioada 13-15 septembrie, președintele 
Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu 

Shagari.,
Aprobînd jn unanimitate înțelegerile și 

documentele convenite cu prilejul acestor 
vizite, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru transpunerea lor in viață, 
pentru extinderea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și aceste state, in 
folosul țârilor și popoarelor noastre, al cau
zei păcii, independenței naționale și co
operării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei Comitetului Central ol 
Partidului Comunist Român pentru .zilele' de 
7 și 8 octombrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, ' probleme curente ale activității 
de partid și de stat. . >
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Exigențe, răspunderi, priorități, Yn lumina indicațiilor 
secretarului generai al partidului, tovarășul Nlcolae Ceausescu 

Integrarea cu practica social- 
economică pune în valoare calitatea și 
eficiența procesului de invățămînt
De la un an la 

altul învâțămintul ro
mânesc a înregistrat 
o importantă evoluție 
in ' modernizarea bazei 
materiale, în perfecționa
rea tehnicilor de instrui, 
re, in apropierea de ne
cesitățile soeial-economi- 
ce printr-o integrare ar
monioasă cu cercetarea 
și producția. Anul de în- 
vățămînt 1982—1983, care 
a început în această săp. 
tămînă. are semnificația 
unei noi etape de pregă
tire multilaterală, temei
nică a tinerei generații 
în vederea integrării ac
tive si eficiente în viață 
soeial-eoohbmieă. ■ Cadre
le didactice și cei aproa
pe 35 000 de copii., și ti
neri 'cuprinși in învăță, 
mm tul preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal, .profe
sional. și universitar din

Valea Jiului au început 
activitatea de instruire 
și educație sub profunda 
impresie a ideilor nova
toare, formulate de tova
rășul .Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al par
tidului,: la marea aduna
re populară din Bueu 
rești, consacrată deschi

derii anului de învățămînt.
„După cum este bine cu
noscut. Spunea tovarășul 
Nicolae1 Ceaușescu, Con
gresul al XII-lea a sta
bilit ca unul din obiecti
vele importante ale aces
tui cincinal dezvoltarea 
puternică a bazei energe
tice, a bazei de materii 
prime, a agriculturii, pen
tru asigurarea indepen
denței energetice și creș
terea substanțială a vo
lumului materiilor prime 
din țară pentru toate sec

toarele industriei și cous- 
trucțiilor. Este necesar 
să unim toate forțele cer
cetării, învățămintului și 
producției pentru a obți
ne realizarea în bune 
condiții a acestui obiec
tiv, In această activitate 
se cere spirit de inițiati
vă, spirit revoluționar, 
îndrăzneală, competen
ță, atît Ia cadrele didac
tice și din cercetare, cit 
și la oamenii muncii din 
producție".

Pregătirea forței de 
muncă și contribuția la 
progresul social-econo
mic- sînt cele două di
mensiuni ale învățămîn- 
tului, deosebit de actua-

f Continuare in pag. a l-a}

Brigada condusă de 
minerul Ștefan Alba 
din cadrul sectorului IV 
al minei I’etri la se 
menține în fruntea în
trecerii socialiste pe 
întreprindere. în imagi
ne, schimbul condus de 
minerul Florea Mirea.

Foto : Șt. NEMECSEK
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CULTURĂ-
ARTĂ

- Cîmpu lui Neag“

Oameni de bază
ai sectorului

Un nou bloc 
își așteaptă 

locatarii
Iii locul fostului cartier 

cu ease de colonie Ka- 
kasyar al orașului Vulcan 
a prins contur un nou car
tier modern, cu blocuri lu. . 
minoase și apartamente 
confortabile, multe date 
deja în folosință. în aces
te zile constructorii lotu
lui Vulcan al 1. C. I. Cluj- 
Napoca, Grupul de șantie- 
re Alba lull a, lucrează la 
definitivarea blocului 57 cu 
trei scări și 40 de aparta
mente ce va fi predat be
neficiarilor, oameni ai 
muncii din localitate, la 
sfârșitul acestei luni. La 
lucrările de. finisaj și a- 
menajări interioare s-au 
evidențiat echipele de mo- 

1 zaicari conduse de Gheor. 
ghe Adam, zidarii iul loan 
Rjcz, dulgherii conduși de 
Vadovia Csiki și tîmplârîî 

' m Iosif Kereszteș. rj*

Pe șantierul locuințelor diti Lupeni

Râmîneri în urmă, care se cer 
grabnic recuperate

După mai bine de opt 
luni de activitate, pe 
șantierele locuințelor din 
orașul Lupeni se consta, 
tă serioase .râmîneri în 
urmă. Din cele pes
te 1 000 de aparta
mente, prevăzute 
fie predate în ai 
1982, nu au fost p 
date decît 326, c< 
ce reprezintă n 
puțin de .iun
Singurul colectiv 
constructori care ș 
aerat sarcinile ' ,i» 
in planul fizic ia a 
mente este cel a. ■ 
ruliii 3 Lupeni d: 
drui Grupului de, 
ere Petroșani al

Șantierele T.C.I.

Brașov, I. C. M. 
Trustului de con-

.... chimice nu și-au 
respectat propriile ■ an
gajamente asumate cu 
prilejul întocmirii gra-

dea și 
Bîrcea, 
strucții

INVESTITIILE ANULUI 1982, 
LA ORA SCADENȚELOR

bllite în planul, fizic. în 
principal, pe structuri 
de meserii, la șantierul 
din Oradea lipsesc zugra
vii și instalatorii,/-";: La. 
punctele de lucru ale lo

turilor șantierelor din 
Tîrg.u Mureș si f ăgă
raș, 

'■'3 . ' 1
s-a

•CU.-;

primă decadă , 
septembrie,, j 

numai ■

de
G-

îS'C

ficelpr de execuție. Sînt 
mereu stabilite și 
pate termenele de pre
dare a unor lucrări. Cau
za răminerilor în 
este în primul rînd lipsa 
de efective. La 
punctele de lucru, 

.cum am constatat
t'ațu locului, 
muncă 
la niv-elul

ami-

. m 
lunii 

lucrat ...__  ,
'.jumătate din | 

forța de muncă prevă- « 
tzută în structura pe me- I 
șgrii Pentru o serie de ' 
apartamente aflate în fi- I

urma tiissre lipsesc piesele pen-
toate 
după 

la 
forța de 

nu .iste asigurată 
streinilor sta.

tru instalațiile sanitare. 
In aprovizionarea cu ma-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a l-a)

'P&nt-ru a avea o. ima- 
ffiiie deplină asupra ac
tivității sectorului „Cîm 
pit lui Neag“. ieste nece
sar să consemnăm atît 
producția supliinentară 
obținută ele . la 
pulul ■ anului ...
te 70 000 tone de căr- 
6une. cocsijicabil cit
și- rezultatele în activita
tea ide descopertă. Este 
vorba despre un volum 
excavat de circa 2.30 mii 
mc prin care se asigură 
fient de lucru îrț, avans 
pentru apro.vîpiativ 35-40 
de zile de muncă Chiar 
fi 
după cum am 
la fața locului 
intensificată 
pe ambele 
extracție se 
pentru obținered 
medii zilnice de 
tone, față de 1000 
cît prevede -șă'-c-irNi 
plan, folostnd riflh 
condițiile prielnice 
acestei toamne senitie: 
la deșcopertă, de așeme-

înce
pe

zile de muneă. Chiar 
în această s - t nație,

constatat 
la fost 

activitatea 
fronturi; la 

.acționează 
unei 
1 500 
tone 

de 
plin 
ale

nea, forțele sectoruluit 
innt folosite intens pen-C 
tru a accelera pregătirea ( 
frontului de lucru nece-.' 
sar pe timp de iarnă.

Deci, o producție 
ca suplimentară 
de înseninată și 
vă pregătită în 
pentru toată 
iernii. După ce ne-a ofe
rit aceste date, ing. Ni
colae Vucan ne inti^Odu- 
ce în sfdra preocupărilor 
tehniio-orga’iizătorice 1 
, — J'ețtlțmm e.vploata, 
rea pe treaptă astfel în-, 
cil s,l usșfii- mii rea mai 
bună ■ dtf, cțm de avan- , 
sare a frontului, atît la 
extracție cit •■fi la .iesco- 
pertă. : ■■ ii- ■ 'b ;j

— Din ce constau for
țele -sectorului ?

— :Avem în 
rînd, un colectiv 
gen. uni’ '.-u ca pe t n 
n: v rnii-iă alții cu ca

i fizi-
deștul' 

o rezer.
avans' 

perioada1

primul}
Oî/id- x

$
)

)
)

fConiiriiiaft în pag a 2
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Realizări dar și rezerve în 
activitatea comisiilor de femei

A

ai sectorului
Au 

venit mai întîi la noi. ia 
comisia de femei, iar noi 
am discutat cu 
rul de partid și condu
cerea unității, și 
ma 6-a rezolvat .
S-a înființat o formație 

. de lucru care muncește 
numai în schimbul I“.

CONSTANTINA CHE- 
TROIU, confecționeră- 
„în întreprinderea noas-- 
tră se încadrează anual 
zeci de tinere. Integrarea 
lor în producție coincide 
adeseori cu. căsătoria,

rea parcului din Vulcan • urineze liceu] seral. 
— la acțiuni de înfrumu
sețare a incintei prepa- 
ratiei.

La întreprinderea de 
confecții Vulcan și pre- 
parația Coroeșți. anj a- 
flat multe din realizările 
comisiilor de femei dar . în momentul ele față 
și faptul că mai sînt 
încă rezerve în ceea ce 
privește antrenarea • fe- 
meTor la toate acțiunile 
social-economice și poli, 
tice. în cele ce urmează, 
cîteva din opiniile inter- 
tocptoarelor noastre.-

Sing. DANA ILIE : „La
1 secția de preparare Co- 
roești, 42 la sută din per
sonalul . muncitor sînt 
femei. Așa stînd lucru
rile, comisia de femei de 
aici șț® preocupat și se 
preocupă continuu de 
îmbunătățirea condițiilor 

muncă ale femeilor, 
de igiena muncii acesto
ra precum Și de mobili
zarea lor la diferite ac
țiuni cultural-educative 
și sociale. Trebuie, de a- 
semenea, să spun că în 
calitate de președintă a 
comisiei- de femei, m-am 
ocupat de calificarea și 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a femei
lor. în prezent, la noi 
funcționează două cursuri 
de calificare, de electri
cieni și preparatori, la 
care sînt cuprinse 38 de 
femei. Apoi am pârtiei, 
pat la acțiuni de înfru
musețare .a orașului — 
este vorba de amenăja-
V_________

secreta

ne preocupăm de orga
nizarea și deschiderea 
clubului „Femina”, unde 
ne-am propus să desfășu
răm cu femeile acțiuni 
legate de arta ' culi
nară, tricotat, cusut, pro
bleme de căsnicie, de e- 
ducație sanitară etc.“.

CONSTANȚA GUIȚA, 
preparator: „Cred că, 
femeile de la Corcești 
pot și trebuie să parti- nașterea copiilor, ridica-

proble- 
Cum ?

cipe- mai mult la acțiu
nile cultural-educative.
Avem o formație artis- - sens, comisia de femei 
tică bună Cu un reper- ... — . .
toriu foarte bogat, dar o 
folosim prea puțin”.

MARIA BORDEI, con
fecționeră: „La I. C. Vul
can nu există muncitoa
re care să nu știe atri- ... ....... .......
buțiile_comisiei de femei femei’—'așă’cuto rezultă

din discuția cu interlocu
toarele noastre — trebuie 
să fie mai mult sprijinită 
și îndrumată de comitetul 
de partid, de conducerea 
întreprinderilor, 
roasele probleme care 
ridică în fiecare zi 
activitatea comisiilor 
comitetelor de femei 
cer a fi rezolvate opera
tiv;

și ca atare participarea 
la acțiuni se face în una
nimitate. Am întreprins 
multe -acțiuni de înfru
musețare a zonelor verzi, 
întilniri ale tinerelor 
mame cu femeile mai în 
vîrstă, ne-am implicat în 
soluționarea mai operati
vă a problemelor ridi
cate de femei. Iată și un. 
exemplu. La începutul 
lunii septembrie a.c. se 
punea problema tinere
lor fete care, doresc să

grabnic recuperate

ju
rn
ale 
în

î Rămîneri In urmă care se cer■l#--
I 
I
| fUrmart tin pag. U 

j ' teriale se resimt mari
J goluri, pe alocuri nefîind 
| încă asigurate nici rnă- 
» car repartițiile „pe hir- 
I tie”.
■ Datorită necorelării 
1 dicioase a lucrărilor
• tre diferitele loturi I șantierelor T.C.I.,
• zona noilor blocuri s-au I aglomerat in
■ mari suprafețe 

.* sări exterioare.
i cestea nu pot 
i rate toate schelele,
• nivelul necesarului. Edi- 
I ficator despre ritmuț șcă. 
! zut în care se desfășoară
• activitatea pe aceste șan. 
*1 tiare este și faptul că 
; mai sînt încă de predat 
| și apartamente din... pla.
• nul pe anul trecut. Dar 
| ceea ce trebuie să
• stituie un adevărat I nai de alarmă este J tatea lucrărilor executate. J La subsolurile unor
• blocuri aflate în finisaje. J și chiar ale unor blocuri 
| ocupate deja de locatari, 
’ se pot găsi suprafețe ne- 
| betonate, boxe pline cu 
» tot felul de rămășițe de I materiale. Bunăoară, la J subsolul Blocului 21, undeI s-au terminat lucrările J de betonare ia intrarea
• pe scări, în subsoluri au 
| rămas unele resturi de J prefabricate care nu mai J pot fi scoase afară, de- 
| cît dacă se vor sparge.

La .blocurile 31 și 38 șo- 
clur.lle n-au fost încă e. • 
xecȚțațe, deși , âparta-î 
mentele au fost ocupate, , 
parțial, de locatari. Ros- | 
turile dintre panourile . 
prefabricate mpntate în j 
structura de rezistență a • 
blocurilor 31, :34, 27 hu I 
sînt executate. ■ Lotul] 
T. C. 1. Oradea a reușit I 
trista’ „performanță” de]

prezent a nu fi predat nici un a. 
de- fini- 
Pentru a.
fi asigu-

la

con- 
sem- 
cali-

partamehț din planul! 
pentru acest ani? Con- J 
struetprîi din cadrul a-t 
cestui lot au „predat” ța, 
recepție, în anul trecut, • 
o .scară ă. blocului 31, ‘ 
dar abia acum au ter
mmat lucrările de gletu. 
ire

în aceste condiții, dacă 
nu se întreprind grab
nic măsurile care se im
pun, pentru suplimenta
rea forței de muncă 
pentru asigurarea unei 
aprovizionări ritmice cu 
materiale; se., poate între
zări c _ ..
zute in plan nu vor pu
ica fi îndeplinite. Or, se
cere acționat acum, pînă 
cind timpul favrabil de 
lucru pe șantiere se mai 
menține. Cu atît mai 
mult cu. -iCît rămînerile 
în urmă de pe șantierele 
din Lupeni generează 
mari dificultăți în orga
nizarea și desfășurarea 
lucrărilor de 
prevăzute pentru anul vi
itor.

t:
I
I

Și |
+.'I

că sarcinile prevă- I
i
i»I
I

I
investiții j

i

• AMPLE REPARAȚII 
de străzi aii fost făcute 
în Lupeni în zona cartie
relor Braîa și Vîscoza. Cu 
acest prilej au fost mar
cate și pasajele de trecere 
pietonală, asigurîndu-se,' 
totodată, condițiile nece
sara unei circulații corec- 
te și fluente. Lucrările 
continuă în aceste zile și

I
I "

rea pregătirii profesiona
le. Actionînd în acest

—1 '. , d- ....„1 
a organizat întâlniri cu 
medicul și juristul uni
tății unde s-au dezbătut 
pelarg aceste probleme", 

în consecință, trebuie 
să subliniem faptul că 
activitatea comisiilor de

Nume-
se 
în 
Și
se

Pentru oamenii num. 
ciî din Uricani a 
fost construit un mo
dern cartier de locuin
țe, cu blocuri moderne 
ce oferă un confort 
sporit. în imagine, e- 

chipa de dulgheri, mon- 
tori condusă de Eftimie 
lanăș de pe șantierul 
3 al Grupului de șanti
ere al T.C.H. lucrează 
ia montarea panourilor 
prefabricate la unui din 
viitoarele blocuri ce 
vor îmbogăți zestrea e. 
dilitară a Uricaniului.

(Urmare din pag. I) ■ au dobîndit aici, a doua < 
calificare. Concomitent i 
cu creșterea gradului de t 
pregătire profesională se I 
constată o mai activă < 
participare la viața de l 
producție. Sînt mulți cei< 
care fac. propuneri, fie I 
cu privire la exploatarea < 
frontului, la sensul de< 
avansare, fie cu privire* 

;la amenajarea căilor de< 
acces sau remedierea u-i 
nor defecțiuni mecanice. \ 
într-un cuvînt, omogeni-( 
tatea sectorului, partici A 
parea activă în produc- \ 
ție au făcut posibile re-\ 
zultatele obținute de a-{ 
cest colectiv cu o expe-\ 
riență de numai un an,\ 
dar cu multă ambiție și( 
dăruire profesională. ( 

— ■Tinerii despre cărei 
u-apt vorbit, ne-a spusi 

inamte de plecare șeful 1 
sectorului, ar trebui să\ 
fie popularizați pentru) 
vrednicia și seriozitatea \ 
lor, Sînt absolvenți aiS 
liceului din Lupenl și ei 
bine să afle ații părinții) 
cit și profesorii că sec-) 
torul pune multă bazai 
pe munca lor, pe parti-1.

paritatea operativă de a 
soluționa problemele ce 
se ivesc in ' procesul de 
producție. Principalul îl 
constituie faptul că toți 
sîntem mobilizați pentru 
plan, începind cu mine
rii, artificierii, excavat o. 
riștii, sondorii, conducă
torii auto sau, dacă o> 
luăm altfel, începind cu 
tinerii și continuînd , cu 
pensionarii, care ne spri
jină mult datorită prac
ticii acumulate.. Avem, de 
pildă, cîfiva tineri buni 
— Mircea Dincă, Aurel 
Bumba, Sandor Forgoes, 
Laszlo Bumbi, Mihai Fo. 
garași, Francisc Balint, 
Ștefan Kiraly — care 
s-au integrat repede în
exigențele colectivului. . j

Potențialul ■ sectorului ; 
mai cuprinde și o dota- • 
re tehnică corespunzătoa. • 
re, ne spune inginerul j 
Vucan, dar cei care hotă
răsc realizarea planului i 
șînt oamenii. Sectorul 1 
are preocupări ‘ pentru : 
calificarea forței de mun- ciparea lor la realizarea1 
că. sînt unii tineri care sarcinilor de producție0

de
pro-

• HANDBAL, Tere
nul Clubului sportiv șco
lar Petroșani va gă- ’ 
duminică, de la ora ii, 
meciul din campionatul 
diviziei B (tineret) 
handbal avînd ca
tagoniste echipele Uti, 
lajuj-Știința din locali
tate și Metalul Copșa 
Mică. In deschidere se 
va desfășura meciul din 
campionatul republican 
de juniori dintre C.S.Ș. 
Petroșani — C.S.Ș. Dro- 
beta-Turnu Severin.

Cornel BUZESCU

-

în perioada 25-30 sep
tembrie, cercul speologic 
„Piatra Roșie", afiliat 
Asociațîa sportiva „Jiul" 
Petrila, este rd^feaents#; de 
patru membri ai săi 
la campionatul național 
„Speo-sport ’82“, ediția a 
X-a. Intîlnirea națională, 
jubiliară, a speologilor 
este tutelată de Federația 
Română de Turism-Alpi- 
nism, Comisia Centrală de 
Speologie Sportivă, în' co
laborare cu Biroul de Tu
rism pentru Tineret și se 
desfășoară în stațiunea 
pentru -tineret de la Cos- 
tinești. '

Concursul va . consta din 
probe practice' de coardă, 
tehnici de explorare 
alte acțiuni specifice, 
fi susținute, .totodată, 
municări referitoare 
activitatea cercurilor, 
vor desfășura acțiuni 
cercetare, cartare, 
larizsre și protecția 
terilor, activități știiiV 
fice, tabere, simpozioane.

și
Vor 
co
la 
se 
de

popu- 
peș-

(Urmare din pag. 1) rate, atractive și cores
punzătoare vîrste!, dra
gostea pentru muncă, pen
tru valorile treats de 
oamenii munții. InvSță- 
mîntul din Valea Jiului

le pentru școala clin Va
lea Jiului, subliniate de 
tovarășul N r c o i a e 
Ceaușescu și în timpul 
recentei vizite de lucru 
efectuată in municipiul 
nostru. Prin profilul lor 
unitățile de învățămînt 
liceal, profesional și uni
versitar din Valea Jiului, 
contribuie, prin formarea 
cadrelor și prin conținu
tul și formele practicii 
în producție — principa
le elemente ale compe
tenței —, ia procesul de 
modernizare tehnică și 
tehnologică a mineritului 
din acest important ba
zin carbonifer și spori
rea producției de cărbu
ne. Dar învățămintul, în
că din perioada preșco
lară și școlară mică, tre
buie să fie un modelator 
de conștiințe, trebuie să 
cultive, în forme ilisp.i.

... > ........ ... .. ...——

cativă a invațămintu- 
lui de toate gradele 
și profilele, în așa fel in
cit să se ajungă la o no
uă calitate în. pregătirea 
tinerei generații, viitori

CALITATEA Șl EFCIENȚA 
PROCESULUI DE

dispune de o bună bază 
materială și didactică, 
s-au obținut și rezultate 
frumoase în cadrul atît 
de complex a! integrării 
c.u cercetarea și prpduc- 

■ ția : ; cadrele didactice, 
elevii și studenții își ma
nifestă permanent creati
vitatea tehnică, muncind 
efectiv' și în colectivele 
minerești sau în alte în
treprinderi. Dar în acest 
an trebuie să se accen
tueze dimensiunea edu-

f.

oameni ai muncii sau 
specialiști care vor ma
nipula cu eficiență e- 
conomică sporită teh
nica modernă din mi
neritul Văi'i Jiului. în 
vederea îndeplinirii aces
tui important comanda
ment social, care sinte
tizează. înseși funcțiile 
școlii, este necesar un 
permanent spirit hova- 

•tor în metodele și forme
le procesului de instrui-

Romulus VENȚEL 
--------—

în educația școl, . 
extrașcolară, în acti

vitatea organizațiilor de 
tineret, în sporirea con
tribuției social-gospodă, 
rești a elevilor. Munca 
— înțeleasă atît ca pre
gătire -superioară în cu
noștințe, ce se vor aplica 

•In viață/ cit și ca prac
tică social-economică 
concretă — este modela
toare de conștiințe, sti. 
mulînd inițiativa. forța 
creatoare și energia ti
nerească. în acest dome
niu important al 
sociale care este 
mîntul, noul an 
1932—1983 trebuie 
un an al manifestării ca. 
lității și eficienței 
catiye, al integrării 
ganice. nemijlocite, 
viața so'ciâl-economică.

vieții 
învăță- 
școlar 

să fie

edu- 
or- 
cu

în zena noului centru ci- de elevi 
vio al orașului, unde 
amenajează spații pentru 
circulația pietonilor și par
carea autovehiculelor.

ai Țiceului in-, 
se dustrial din Petroșani vor 

efectua muncă patriotică 
]8 Baza didactică din Pa- 

. ring a Școlii, sportive. 
Odată cu începutul noului 
an de învățămînt, elevii 
din clasele V-IX de la 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani și cei de la Li
ceul economic și de drept 
administrativ desfășoară o

• EXPOZIȚIE. La Casa 
de cultură din Petroșani 
s-a deschis de ^cîteva zile 
o expoziție de "pictură cu- 
prinzînd peste 20 de lu
crări ale artistului plastic 
clujean Eugen Pataki. Ex
poziția poate fi vizitată susținută acțiune de mun. 
pînă în 30 septembrie.

• MUNCA PATRIOTL 
CĂ. începind de luni, 30 școli,

că patriotică pe șantierele 
de. construcție ale noilor

• PENSIONARE. După ____ ,
25 de ani de activitate în petițiile 
subteran, a ieșit la pensie 
minerul Vasile Smeu, de 
la sectorul III al 1. M. Pe
trila Ne alăturăm urări
lor ortacilor și 
sănătate, viață 
fericită...

• BRIGADA 
CA de la Liceul 
matică-fizică din 
și-a reluat, în vederea par
ticipării la actuala ediție 
a Festivalului național

„Cîntarea României”. re- 
cu programul 

„Brigada în limbaj Fort
ran”.' ■

îi dorim 
lungă și

ARTISTI- 
de mate- - 
Petroșani

• FOTBAL. Rezulta
tul meciului Jiului cu 
formația din Bacău este 
cunoscut. Azi, începind cu 
ora 11, divizionara C Mi. 
nerul-Știința Vulcan își 
dispută Cele două punc
te cu Minerul Lupeni. li
dera seriei în aceeași zi 
și la aceeași 
chiul stadion 
șani, are loc 
campionatul

de juniori dintre Jiul șiA 
C. Ș. Ș. Sebeș. Tot mîi- 
ne au loc și meciuri
le din campionatul ju
dețean dintre Prepara
torul Petrila — Minerul ■ 
Uricani, Preparatorul ' 
Lupeni — Avintul Hațeg l 
și Autobuzul Petroșani i 
— Paringul Lonea. ,

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARV

oră pe ve- 
din Petro.
meciul din 
republican

»
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Ciuburne nene nu mai au

Carnet

ca o scara
intrăm, astfel, în toam.

de

face

pa- 
clu- 
este

VGlobe-trotter
Mihai Ștănescu 
grăbit, vreme de

încet"
• EXPUNERE. Ieri 

la biblioteca clubului 
din Lonea sub generi
cul „Clubul curioșilor", 
a fost organizată o. in
teresantă expunere pe 
tema „Cîte din cele 
șapte minuni ale lu
mii antice mai dăinuie 
în zilele noastre".

Festivalul național 
„Cîntarea României"

convins,
a urcat nă cu bucuria că poezia

unii o folosesc/ la urcat, 
alții' la cohort*.

unități ale 
și AJ*„ un 

curs privind legislația 
și altul intitulat „Q- 
mtrt și sănătatea", )a 
E.G.C.L., „Universali
tatea literaturii româ
ne", la casa de cultură

ms,

ifsa se
Luna noiembrie se apro

pie cu pași repezi. Este un 
timp al scadențelor pentru 
cultura și mișcarea artistică 
petrileană. Acumulările din 
etapa de masă a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei*', întinsă de-a lungul u- 
nui an întreg, vor fi trecute 
prin exigența filtrului critic 
al juriilor din fazele orășe
nească ți municipală. Deci, 
care vor fi indicii de calitate 
ai acestor confruntări ?

Corul bărbătesc „Freamă
tul adîncului" a traversat o 
perioadă bogată în eveni
mente artistice. Repetînd cu 
consecvență, săptămînă de 
săptămînă, acesta și-a alcă
tuit Un repertoriu de invidiat 
ce conține p'este 30 de cîn- 
tece, a participat Io mai 
toote spectacolele din o- 
raș, a făcut înregistrări la 
radio și televiziune. Din pă
cate mai puține cuvinte de 
-laudă putem spune despre 

.-—.•Un cor nu mai puțin înzes
trat artistic, ce! al cadrelor 
didactice. Cu ascensiune 
rapidă în precedenta ediție 
o „Cîntării României", co
rul a coborît tot atît de ver. 
tiginos la nivelul unei acti
vități ocazionale. Fără diri
jor, tot cu vechiul reperto
riu, el o avut puține apari
ții scenice. După acest hia
tus, cele cîteva săptămîni 
de pregătiri intense care 
vor urma vin să întărească 
„distonantele" nedorite din 
destinul . artistic al acestei 
formații.

Din „gloria" trecutului se 
nutrește și teatrul muncito
resc ! Deținător al locului III 
pe țară, cucerit în vara a- 
nului 1981, acest cîndva ini
mos colectiv „a- clacat" to
talmente în stagiunea ce

grâbeascâ
trebuia deschisă in toamna 
trecută. Nici repetiții, nici 
repertoriu, și e lucru de în.

1 țeles, nici un spectacol ! 
Este adevărat, comitetul 
sindicatului de la I. M. Pe
trila nu le-a întins nici 
mină , de ajutor, acești ar- 
tiști . amatori nefiind deloc 
sprijiniți. La clubul din..Lo
nea, c'e! puțin intențiile, cli
matul de lucru mai cald, 

mai competitiv au depășit 
aproape întotdeauna ceea 
ce se întrmpiâ la instituția 
omologă din Petrila. Afir
măm acestea deoarece și

aici formațiile de teatru sînt 
amenințate să intre in criză 
de timp. Teatrul pentru copii 
și tineret este singurul care 
desfășoară o activitate rit
mică. După destule succese 
cu piesa „Motanul încălțat*, 
acum se fac pregătiri fe
brile pentru a scoate o 
nouă premieră, cu „Harap 
Alb". Dar teatrul scurt și 
cel în mai multe acte ? Ca' 
și la Petrila, ele se află încă 
pe linia... de start, deși tîm. 
pui pînă la „sosire" se di
minuează văzînd cu ochii. 

Tradiția este corolarul unei 
munci îndelungate, pasio
nate, presărată eu reușite, 
oltfel va rămine doar o ve
leitate !

In schimb, brigada artis
tică a l. M. Lonea a avut 
o vară... însorită. A fost 
unui din punctele de atrac
ție în spectacolele de va
rietăți de pe scena clubu
lui, de la Cimpa, Jieț, Petri- 
la etc., a participat la un

spectacol interjudețean Ia 
Timișoara, preluat și de te
leviziune. fn schimb, sura
tele ei de Io Petrila își 
dorm somnul de... durată a- 
proape anuală în dosarele . 

o ‘ de înscriere în festivalul 
.■■■„Cîntarea României", Le lip

sesc niște animatori adevă, 
roți 1.....

Muzica ușoară se pare că 
este singurul gen artistic a- 
saltat în mod constant de 
noi și noi tineri, avizi să-și 
încerce talentul. La clubul 

din Petrila au fost puse ba
zele unei noi formații, „Me
tronom", mult mai activă și 
mai serioasă decît fosta 
„Intim XX". La Lonea me
dio de vîrstă o componen- î 
ților unei trupe similare 
bate, credem, multe recor
duri : sub 20 de ani. Ea este 
însă invers proporțională cu 
dragostea pentru, muzică a 
acestor adolescenți grăbiți 
să ofe.re o demonstrație 
practico a proverbului „Cine 
se scoală de dimineții, 
parte ajunge".

Cit despre teatrul de 
puși, o altă intenție a 
bului din Petrila, el 
teatru de... fantome.

In Petrila se mai pot 
încă multe. Nu ne îndoim 
că, așa cum s-au petrecut 
lucrurile ți de alte ari, cei 
care trebuie chemați' la or- > 
dine vor evita insuccesul ■

Ioan I. LASCU

• UNIVERSITATEA 
CULTURAL-ȘTIINȚI- 
I ICA. Cu două săptă
mîni mai devreme, la 
cererea comitetelor sin
dicatului din diferite 
instituții și întreprin
deri petroșănene, au 
fost, deschise mai multe 
cursuri aîe universității 
cultural-științifice. Din
tre ele menționăm: 
„Din gîndirea social- 
politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", la 
C.C.S.AL, „Momente de 
seamă din istoria pa
triei", la oficiul P.T.T.R. 
și în 
I.CSJL

etțiva și umorul românesc sînt 
ani, trepte (Tokio, Mont- cinstite în lume grație a 
teal, Knolclce, Skopje) la doi Stănești din spațiul 
picioarele cărora alții lui nenea lancu. Iugosla- 
ștau preț de o viață.

Talentat și harnic, ar
tistul român a reușit 
(deocamdată) să adune 
vreo două duzini de pre.

La clubul sindicatelor 
din Lupeni s-a deschis, in 
urmă cu o săptămînă, o 
manifestare tradițională și 
de prestigiu in viața cul
turală a orașului: expozi
ția interjudețeană de fo
tografii „Bienala ’82“, a- 
flată la a treia ediție, or
ganizată de cineclubul 
„Cristal" din localitate. 
Mulți dintre vizitatorii ex. 
poziției au remarcat cali
tatea și diversitatea lucră
rilor. numărul participan- 
ților din diferite zone ale 
țării. Din cele peste 600 ‘ reștl)'la eseu - 
de fotografii, color și alb- 
negru. Juriul a selecționat' 
120 și 100 de diapozitive. 
Tema „B.ienalei ’82“ este 
consacrată omului creator 
al tuturor valorilor mate
riale și spirituale din so
cietatea noastră socialistă.

Marii forțe de expresie 
a fotografiei i se asociază 
și o dimensiune artistică, 
reieșită din efortul fotoa- 
matorului de a găsi un 
inspirat unghi de surprin
dere a imaginii, de â tra
ta subiectele prin tehnici 
de mare efect. Fotoamato- 
rî și profesioniști din Cra.

Miercureaiova. 
Ciiic.
poca
București. Cîmpina și alte 
localități ale țării au sur
prins imagini în care o- 
muj este prezentat în di
feritele ipostaze ale crea
ției (in minerit, agricultu
ră, construcții și uzine, la
boratoare sau pe șantiere) 
ori ale minunatelor peisa. 
}e naturale și industriale. ' 
Prezența fotoamatorilor 

, din Valea Jiului este deo
sebit de activă nu numai 
la bienala de la Lupeni, 
Ci și în diferite manifes
tări de gen care au loc în 
țară sau? peste hotare. Ei 
sînt grupați în cineclubu. 
rile „Cristal" din Lupeni 
și ..Electron" de la Termo
centrala Paroșeni, adevă.

Sibiu. ________
Tîrgu Jiu, CiUj-Na- 
P io iești, Tg. Mureș,

vii au așezat pe fruntea 
lui Nichita o „cunună de 
aur", iar japonezii florii 
de cireș au făcut același 
lucru pentru Mihai. Via- 

mii. Puse una peste alta, ța e ca o scară, zic ila- 
„scările" ar putea foarte Itenii. Și tot ei adaugă : 
bine sâ însemne un zid 
după care să dispari li
niștit („metoda" Se află 
desenată In „Perpetuum 
comic"). Cei puși să de
cidă au hotărît însă, con. 
Struirea unei piramide 
în vîrful căreia, în semn 
de recunoștință, l-au 
urcat pe bună dreptate. 
Neluindu-se în serios ca 
autor de caricaturi (semn 
de cochetărie ?), Mihai 
Ștănescu ne obligă să ne 
reconsiderăm cunoștințele 
despre meteori. liătăcit 
în caricatură, „meteorul" 
Mihai Ștănescu este, vrea 
nu vrea, o stea „geostați- 
onară" pe. cerul umorului 
grafic.

ILL. Mihai BĂRBI

ion Agârbieeanu și literatura minerească

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA PROZATORULUI -

T. SPATARU
.♦■■■

fotografii frunioa- 
sintetizează perma- 
efort de perfecțiu
nii.) toacelor de ex- 

(suprapunere de i-

Pruncu, Crăciun, 
Portretele lor sini 
individualizate, cea 
mare atenție

după cum, 
criticul 

„unul

rate nuclee artistice in 
care se dezbat și se rea
lizează 
se, ce 
nentul 
nare a 
presie 
niagini, colaje, diferite e- 
fecte de laborator etc.). 
Din bogatul palmares al 
„Bienalei ’82“ de la Lu
peni am reținut lucrările 
și autorii cărora le-a fost 
acordat premiul I: la ca
tegoria portret — „Enig
ma" de M. Faria (Bucu- 

„Spre fe
ricire" de I. Chel am (Cim- 
pina)la reportaj — „A- 
murg" de E. Gherman 
(Cluj-Napoca}; fotografii 
color — „Munca și rodul" 
de losif Marx (Tg. Mureș); 
diaportret — „Portret" de 
F. Sarzinsky (Cluj-Napoca); 
diareportaj — „Țărmul" 
de 1. Mărculeșeu (TîrgO- 
viște). Au mai fost înmî- 
nate distincții din partea 
organizațiilor de masă și 
obștești, Âpremiui ziarului 
„Steagul roșu" -fiind acor
dat lucrării „Instalare" de 

Constantin loniță (Lupeni).
Integrată în efortul de 

diversificare -a vieții cul
turale din Lupeni, prin. a. 
tragerea oamenilor muncii 
la actul de creație artis
tică; expoziția interjudețea
nă de fotografii „Bienala 
’82“ este o manifestare de 
.prestigiu în țară, apreciată 
pentru modul desăvîțșit 
de organizare și' prezen
tare. Această expoziție, cu 

, caracter unic în activita
tea culturală din Valea 
Jiului, este susținută prin- 
tr-o continuă muncă ar
tistică de perfecționare a 
fotoamatorilor locali, oa
meni ai muncii care știu 
să scoată în evidență 
frumusețea morală și so
cială a muncii și a omu
lui. ■

P. S.: Special pentru 
„Steagul roșu" și pentru 
minerii de aici, Mihai 
Ștănescu ne-a trimis de
senul de mai sus, eu tîlc.ul 
„Eu înțeleg că e sarcină 
ca fiecare întreprindere j 
șă-și amenajeze solarii, * 
dar, orișicît,..". O invita- ( 
ție, de altfel, semnată ? 
Mihai Ștănescu. pentru J 
ă vizita Salonpl de toam. 1 
nă al umorului, ce se va j . 
deschide ,în octombrie la ț : 
Casa de cultură

Copacii Columnei romane
Se contopiseră zările 
sub tăvălug de aștrii, 
cinci am băut din urma 
neputincioaselor copite 
ploaia fiecărei noastre renașteri, 
în cîmpia unde caii alergară, 
înspumați, spre gorgane, 
urmărind Decebalul 
pe care nici UMBRA 
nu îl mai poate ajunge, 
deși cresc pe urmele lui 
Copacii Columnei romane.

In galeria scriitorilor 
care ș-au inspirat din 
viața și munca mineri
lor, Ion Agârbieeanu ocu
pă un loc central, fiind, 
așa 
tează 
Zaciu, 
prozatorii români 
m.ai semnificativi, 
viziune.

no- 
Mircea 
dintre 

cei 
prin 

viziune, etos și ■specific 
național".

S-a născut la 12 sep
tembrie 1882 în Cenade, 
județul Alba, partieipînd 
intens, după absolvirea 
studiilor universitare, la 
Budapesta, la viața cul
turală, socială și literară . 
transilvăneană pînă în 
pragul morții (1963, Cluj). 
Talent literar manifes
tă din anii de liceu, dar 
debutul editorial îf con
semnăm în 1905 cu vo
lumul De la țară.

Speciile literare prefe. 
rate sînt schița, povesti
rea, nuvela, romanul : 
Fefeleaga, Omul cu vîa-

ța scurtă, Jandarmul, 
Arhanghelii, Legea tim
pului, Legea minții etc.

Ion Agârbieeanu este 
primul scriitor de renu
me care impune în -lite
ratura română lumea mi. 

’ nurilor, în 1908 cu poves
tirea Fefeleaga, operă de

un realism profund, pri
vind condițiile de viață 
și de muncă ale unei fe
mei' nevoită să transpor
te ani în șir piatra auri
feră pentru bogătașii' sa
tului, plerzîndu-și trep
tat soțul, cei cinei copii, 
apoi fiind nevoită să se 
despartă în cele din ur
mă și de cal, Bator, to. 
varășul ei . de muncă și 
suferință.

Cu Duhul băilor (1909) 
intrăm într-o lume a le
gendelor cu credințe în 
vîlve. Scriitorul reunește

Apuseni 
scurte 
semne 
băicși- 

con- 
potrivit

trei mineri din 
care vor depăna

. povestiri despre 
care se arată 
lor, ei vehiculind 
ce.pția populară | 
căreia acestea „sînt sem
ne care, dacă Ie ia în

seamă băieșul, nu mun
cește în zadar".

Cea mai amplă lucrare 
-scrisă de Agârbieeanu pe 
această temă este roma
nul Arhanghelii (publicat 
in 1913 în revista „Lu
ceafărul", și în anul ur
mător în volum), ‘operă 
care deschide- noi _ pers
pective romanului romă, 
nese modem. Agârbicea- 
au a descris cu forță ar
tistică . deosebită viața 
tinerei burghezii româ
nești transilvănene, teh. 
nica rudimentară din

mină, .prefacerile căpiță-' 
liste ale satului și chiar 
insinuarea capitalurilor 
strâine. Acțiunea se des
fășoară tot în Apuseni, 
vizînd destinele paralele 
ale unor personaje afla
te în prim plan : Kode- 
hii,. Ungurenii, Cornenii. 
sau în planul a! ,.doilea : 

Stoica. 
bine 
niaV 

aeosdîn- 
du-i-o Iui Iosif Rodeanu, 
pe care. scriitorul îl ur
mărește 'tn ascensiunea 
lui. Bogat și puternic, 
el sfidează totul, trăind 
intens sentimentul pu
terii.. de aceea e pe de
plin motiyabilă, șl nebu
nia Iui. ..

Agârbieeanu a fost o 
prezență dinamică în 
Ultimele etape ale literari 
turii române, devenind 
în 1955 membru de o- 
noare al Academiei H.S.R.

Prof. M. MUNTE AN U
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Prezențe românești peste hotare
VIENA 18 (Agerpres). 

Președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Ru. 
dolf Kirchschlaeger, a vi
zitat pavilionul României 
la ediția de toamnă a Tîr. 
gtalui internațional de la 
yiena.
» Președintele Kirchschlae
ger a evocat cu deosebită 
plăcere vizita pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o la 
Viena, în iunie 1981, șl 
convorbirile avute cu aceă 
ocazie cu șeful «fătului 
român.

Oaspetele a avut «av in. 
te de apreciere cu privire 
la organizarea pavilionu
lui românesc și la produ- 
«ele expuse.

Președintele Kirchschlae
ger ă formulat aprecieri 
elogioase la adresa stan
dului de cărți 
nești, conținîncL- 
ale președintelui 
Ceaușescu.

roma- 
lucrări 

Nicolae

LONDRA 18 (Agerpres).
• In sala Consiliului pri. 

măriei din orașul Coven
try. înfrățit cu orașul Ga
lați, a avut loc o 
culturală dedicată 
niei, 
tetul 
gere

In
Thompson, președintele co
mitetului și adjunct al 
primarului din Coventry, 
a reliefat prețuirea de care 
se bucură peste hotare po-

organizată de 
local pentru 

internațională, 
cuvîntul său.

litica . , indepcn de n tă 
României, preocupările 
constante pentru întărirea 
prieteniei și înțelegerii în
tre popoare.

De asemenea. în cadrul 
manifestării au fost evi
dențiate politica externă 
activă a României, de dez
voltare a relațiilor cu toa
te statele, activitatea mul
tilaterală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dedi
cată păcii și înțelegerii 
între popoare, dezarmării 
și securității internaționa
le. creării unei lumi mai

a 
ei

seară 
Roma. 
Comi- 
înțelâv drepte și mai bune pe pla

neta noastră.
Au fost prezentate un 

film și o expoziție docu
mentară de fotografii în- 
fățișînd realizările po
porului român 'in dezvol
tarea economică șl socială 
a .țării. . . ' '

Joe

BONN 18 (Agerpres). — 
Președintele Partidului Co. 
munist German, Herbert 
Mies, a dat publicității o 
declarație în care expri
mă regretul comuniștilor 
vest-germani în legătură 
cu situația de criză la, 
care s-a ajuns în urma 
demisiei din cabinetul de 
coaliție al R.F.G. a miniș- 

.. trilpr > liber-democrațb 
P.C.G., a afirmat el, salu
tă propunerea cancelaru. 
lui Helmut Schmidt pri
vind organizarea de ale
geri generale anticipate, 
dar este conștient, în ace
lași timp,, că această con
sultare electorală nu poate 
înlătura cauzele evoluției 
de criză.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 

PARTIDULUI COMUNIST

GERMAN

încadrează prin transfer sau prin concurs

INSTITUTUL DE MINE

preparare
Concursul va avea loc în data de 4 octom-

brie 1982,

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer

De la Ministerul Educației și învătămlntului un peisagist
' In perioada 27-29 septembrie a.c., se organizea- înscrierile se fac la secretariatele liceelor și ce-
za un nou concurs de admitere pentru treapta a de . învățămînt, pînă la 25 septembrie
doua de liceu (clasa a XI-a seral) și pentru școlile 
de maiștri, sera], la unitățile de învățămînt care mai 
au locuri neocupfttc, cu respectarea precizărilor de 
mai jos : -

— la clasa a XI-a, învățămînt seral, concursul de 
admitere se organizează numai pentru profilurile: 
mine, petrol, geologie, metalurgie și construcții:

— la școlile de maiștri, concursul se organizează 
pentru toate profilurile la învățămîntul seral.

1982, ora 15,00. Concursul de admitere se desfășoa
ră conform reglementărilor., publicate în Revista în- 
vățămîntului liceal și tehnic profesional nr. 3/1982, 
difuzată în luna martie a.c.

La concursurile de admitere în clasa a XI-a de 
liceu, cursuri serale, se pot înscrie persoanele care 
au promovat clasa a X-a de liceu și desfășoară o 
activitate social-utilă.

un mecanic

Condițiile de încadrare și retribuire sîiit

(Agerpres)

păstrarea victoriei
Fotbal, divizia A: Jiul —S. C. Bacău 4-3 (34)

conform Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974
clificată.

Cererile de încadrare se pot depune

mo-

zil-
nic Ia biroul plan, retribuire, personal, unde se 

pot obține și relații suplimentare. Informații 
suplimentare la telefon 42580, interior 151.

CETĂȚENI!
după etapa a 
și, respectiv,

fluviu, pîn& la...De la scorul

20 SEPTEMBRIE

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERARțara

an ■

celor

15,00
15,05

17,50
18,00

16,50
17,20

21,55
22:05

20,55
21,10

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA: Palioșanî sta. N. Bâkascu - 2. telefoane 416 62 (secretcuiat). 4 16 63, 4 24 64 (secții), TIPARUL î Tipograf: o Petaoșanî, sta. M Bălcescu - 2.

Constatări 
VII-a : 201
100 de prezențe sub Culo
rile Jiului pentru Rusu și 
Varga ; public puțin, non
șalant cu propriii favoriți ; 
într-o singură partidă Jiul 
a înscris cit în preceden
tele șase, însă doar debu
tantul Stoinescu a salvat 
onoarea înaintașilor. Prin 
momentele de suspance 

. și epilogul neprevăzut, me
ciul aduce, aminte de ti
tlul uriui roman de Irving

' Stone.
Cu vîntul potrivnic, 

gazdele au dominat în 
prima repriză, cînd Dina 
și-a etalat cu dezinvoltu
ră tehnica și calitățile de 
fin strateg. Detașarea de 
adversar (min. 18) se vrea 
o ilustrare elocventă a ro
lului său — printr-o cen
trare englezească în diago
nală, l-a pus în cursă pe 
Vasile Popa ; venit apoi la 
întîlnire, a șutat la .ră
dăcina butului drept, de 
unde balonul a ricoșat în 
plasă. O fază bine gîndită, 
repetată de altele. dar 
mijlocul : echipei noastre

n-a dat satisfacție, Varga 
și Șumulanschi n-au reu
șit să pună în valoare in
tențiile coechipierilor. De
plasările lente, pase la 
adversar, replieri greoa. 
ie, iată semnul unei pre
mature ' uzuri morale, 
care îi face pe cei doi: 
halfi de nerecunoscut.

Minutul 31 aducea însă 
o nouă . modificare . a ta
belei de marcaj în fayoa. 
rea Jiului — de la Băluță 
balonul a fost redistribuit 
de Stana în careul mare, 
dintr-un buchet, de jucă
tori, primul care T-a a- 
tins a fost Neagu, care i-a 
răzbunat astfel pe înain
tașii ghinioniști. Așadar, 
pentru prima oară în ulti
mele ediții, disputa dintre 
cele două combatante lua 
din start un curs inedit, 
măj ales că, 6 minute mai 
tirziu. proporția scorului 
aducea aminte de forfait 
— Viscreanu a deviat cen-, 
trarea lui Băluță, a inter
venit Sălăgean, apoi Sloi- 
nescu, ca un adevărat...
veteran al primei scene, care a 
l-a învins pe Mângeac,. moldovenilor.

Culmea, handicapul a spe
riat pe... gazde, băcăuanii 
au ieșit in atac, doar după 

. trei minute centrarea lui 
Șoiman a fost fructificată 
de Costel Solomon, .care 
i-a mai provocat emoții, 
in min. 41, lui Cavai.

La reluare, inexplicabil, 
potențialul divizionarei A 
din Vale a scăzut subit E 
drept, a contribuit la a- 
ccasta accidentarea lui 
Rusu. Dina, retras libero, 
a evoluat departe de Nea- 
gu. iar acesta l-a scăpat 
deseori din vedere pe An. 
tohi. Pe de altă parte, a- 
tacanții noștri s-au ascuns 
după adversari, o altă ex
plicație a schimbului rolu. 
rilor în teren. Și totuși.
Jiul va înscrie al patru
lea gol, înainte de acciden
tarea lui Rusu, prin Șumu- 
lanschi (64) — 6 „bombă" 
expediată de pișa de la 
mare distanță a fost devi
ată de ultimul .. apărător, 
mijlocașul nostru a reluat 
balonul în colțul lung. A 
fost de fapt, momentul 

relansat ambițiile 
avîntafî în

tr-o ofensivă continuă pe 
aripa, dreaptă, întrucît a- 
colo au găsit „bulevardele" 
convenabile pentru incur
siuni. Sălăgean, retras ca 
mijlocaș, neglija faza de 
apărare, iar M. Marian 
căuta cu prea multă in
sistență ocazii în careul 
lui Mangeac. In min. 78, 
Șoiman a redus din handi
cap *printr-un șut din 
unghi ; .după ratarea lui 
Solomon și bara lui Var
ga (84), Movilă a pecetlu
it scorul (85) — înălțat în 
careu, Cu un bust deasu
pra capetelor adversarilor, 
a expediat in plasă centra
rea lui Șoiman. Astfel se 
încheie neașteptata parti
dă, în care gindurile su
porterilor au pendulat de 
la rotunjirea scorului la... 
păstrarea victoriei. Așadar, 
de la extaz pînă la ago
nie n-a fost decît un pas...

JIUL: Cavai — Popa, 
Rusu (Dina), Neagu, Slana 
— Dina (Sălăgean), Var
ga, Șumulanschi (M, Ma
rian) — Stoinescu, Sălă 
geari Lasconi). Băluță.

fon VULPE

FILME
.19 SEPTEMBRIE

PETROȘANI -* î No
iembrie t Trei oameni 
periculoși; Unirea j Atac 
împotriva ltd Remmel.

PETRILA! De ia 2 la

LONEA : învingătorul.
ANINOASA: Grăbeș. 

te-te încet.
VULCAN — ‘ Luceafă

rul : Ostaticii de la Bela 
Vista. I-II.

LUPENI — Cultural : 
Iubirea are multe fețe, 
LII. ' "

URICANI : Bronco Bil. 
b-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Trei oameni pe
riculoși ; Unirea; Pieto
nii aerului.
, FETRTLA i De la 9 la

15.. ; :l :
LONEA: Un iepure 

pentru avocat,
VULCAN — Luceafă

rul J Cinci pentru infern.
LUPENI - Cultural : 

Unde ești dragoste.
URICANI: Marea baie 

nocturnă.

TV
19 SEPTEMBRIE

8,00 Școala în noul
de învățămînt;

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei. 
SțOO Bucuriile muzicii.

Joseph Tlaydn — 
un sfert de mileniu

10,00 Viața satului:
11,45 L urnea copiilor;
13,00 Album duminica 
16,00 Teatru serial : 

șatinii", 
logia lui 
fănescu 
vrancea.
12 -

I ■:
„Mu- 

după tri- 
Barbu Ște. 
— Dela- 

Episodul 
.Bătălia". 

17,00 Telesport. Fotbal :
F. C. Bihor — Uni
versitatea Craiova 

di-

22,20 Telejurnal
22,30 Ecouri muzicale ale 

versului românesc

versitatea 
Transimisiune 
rectă.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Călătorie prin 

mea : Pe magistra
la „E15" (I). „Dru
mul soarelui".

19,45 Cîntarea României. 
Festivalul brigăzilor 
artistice.

20.25 Film artistic : „Han
gița". Producție a 
televiziunii italiene.

20 SEPTEMBRIE
Telex.
Emisiune în 
ba maghiară.
Muzică populară. 
Melodii veșnic 
nere.
1 001 de seri, 
închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Panoramic econo

mic.
Cadran mondial.
Film in : serial : , 
nouă primăvară".
Producție a studio. ' i riîiys-»* irawAwAnin TA * 

i II 
I 
t

urilor japoneze. E- 
pisodul 1.
Telejurnal.
Din albumul 
mai frumoase melo
dii populare.

Predînd sticlele si borca- 
nete goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

contribuiai la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale


