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TARA NE CERE
CÎT MAI MULT CĂRBUNE I

31000 de tone, extrase
într-o singură zi

Așa cum arătam în ziarul nostru de ieri, ziua 
' de duminică a fost destinată în exclusivitate revi

ziilor și reparațiilor la toate întreprinderile miniere 
Valea- Jiului Au fost pregătite temeinic fron

turile de lucru. Producția obținută de Combinatul 
minier Valea Jiului, luni 20 septembrie a.c., eunoaș. 
te cea mai înaltă cotă a realizărilor din acest se
mestru, peste 31'000 tone “de cărbune-extras în a- 
cșastă zi. Aproape toate întreprinderile miniere din 
cadrul C.M.V.J, s-au situat peste media realizărilor 
de pînă acum.

Din cariera Cimpu 
lui Neag s-au extras su
plimentar 800 tone de 
cărbune cocsiftcabil, plu- 

^sul cumulat de la înce-

1

putui lunii ridicîndu-se 
Ia 7 000 de tone.
• I.M. Lupeni a extras 

în această zi peste 7 900 
tone de cărbune cocsifi-

cabil, depășindu-și ast
fel preliminarul zilei cu 
775 de tone.
• La I.M. Petrila, 

dintre sectoarele de 
ducție și-au depășit 
cinile de plan ale ■, 
sectorul I cu peste 
de tone, sectorul III 
peste 150 de tone și sec
torul IV cu 200 de tone. 
Mina și-a depășit astfel 
preliminarul zilei cu 362 
tone de cărbune. .
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sar- 
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La sectorul Hi al I.M. Vulcan

Două brigăzi, două atitudini 
diferite fafă de muncă

j,_ Costache: Zahariia și 
Impas sîrtl mineri eu

luiiu 
. . . mul

ta experiență, au 29 și, 
respectiv, 25 de ani de 
muncă în subteran. Arnîn- 
doi conduc două brigăzi 
ale sectorului III de la 
I.M. Vulcan, brigăzi' care 

j lucrează în vecinătate, în
I . condiții simi- 
f țâre — abata

je froit'aleeu
'. șusținere in- 

%Ț^ividuală și
‘tavan artifi
cial cu grinzi

— La începutul anului, 
precizează Costache Za
haria, vecinii noștri au 
întîmpinat o serie de greu
tăți, după focul din zonă.

— La care se adaugă, 
intervine Iuliu Lupaș, di
ficila aprovizionare . a lo
cului de muncă, desele de
fecțiuni tehnice (motoare
le inundate s-au ars de
seori). De asemenea. a- 
provizicnarea cu piese de 
schimb n-a fost ritmică, 
ne-au lipsit armături, fur. 
tune de presiune, pistoa
ne, unii stîlpi prezentau

defecțiuni Să nu mai ,yorJ 
bim de lipsa de goale la 
puțul 4. care, aprovizionînd 
sectoarele II, III, VI și 
VIII, nu a satisfăcut toate 
solicitările.

De aceste necazuri se 
pot plînge și ortacii' lui 
Zaharia. Dar, să vedem ca- 

i .i . . - .. re este situa.
ti a- m x veălizări-FAȚA lor pe primc-

ÎN FATĂ opt 7niale anului. 
“ Brigada lui

Zaharia a Înregistrat o sin. 
gură restanță, pe februarie, 
dar bilanțul final consem
nează un plus de aproape 
4 000 tone de cărbune. Șe
ful de brigadă își consul
tă meticulos carnețelul și 
ne oferă cifrele lunare. Lu- 
paș nu ne poate lămuri a- 
supia minusurilor lunare 
a.'e celeilalte brigăzi. In 
toate cele opt luni, briga
da a rămas sub plan. To
talul restanței depășește

lori VULPE

TRANSMISIUNE DIRECTĂ 
LA POSTURILE DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Vaslui 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co. 
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, va 
avea Ioc în municipiul 
Vaslui o adunare popu
lară, pe care posturile 
de radio și televiziune o 
vor transmite direct, 
azi, in jurul orei 16,30.

metalice.

•6'entinuare in pag. a 2-a(

Marți, 21 septembrie, 
s-a încheiat vizita'de prie
tenie pe care a efectuat-o 
în țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele . Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul gene, 
ral -al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revo
luționare Guineea, Âhmed 
Sekou Toure, împreună cu 
tovarășa Andree Toure.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sârbii, 
tocește.

Tovarășul N i cola e 
Ceaușespu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ah-' 
med Sekou Toure și tova

rășa Andree Toure au so. 
.sit împreună la aeroport.

Un mare număr de bu- 
cureșteni, cărora 11 s-au 

-adăugat tineri guineezi ca
re studiază în țara noas
tră, i-au salutat cu căldu
ră pe cei doi conducători 
de partid și de stat, i-au 
ovaționat îndelung, eXpri. 
tnîndu-și bucuria pentru 
i-eîntilnirea dintre tovară. 
șii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure, sa
tisfacția pentru dezvolta
rea continuă a legăturilor 
de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Tovarășul N i e o I a e 
Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi rămas bun de la to
varășul Ahmed Sekou Tou
re șl tovarășa Andree

Toure. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
string cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat.

La ora 10,00, aeronava 
cu care călătoresc în al ții 
oaspeți guineezi a decolat.

Noua întilnire dintre 
președinții Ni c o 1 a e 
Ceaușescu. și Ahmed Se
kou Toure se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, 
ea un moment important 
în dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării din
tre România și Guineea, 
atit pe plan bilateral, cit 
si pe arena internațională, 
îh folosul și. spre binele 
ambelor noastre țări și 
popoare, ar cauzei păcii, 
destinderii și colaborării 
in lume.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole din județele
Teleorman și Călărași

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re-, 
publicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, în cursul zi
lei de marți, unități t. 
gricple — - cooperatiste și 
de stat —- din județele 
Teleorman și Călărași.

A fost dezbătut în pro
funzime, cu specialiști și 
practicieni, un aspect c- 
sențial al politicii agrare 
a partidului și statului 
nostru, și anume acela de 
a folosi • cu maximă efici
ență, cu pricepere și în
drăzneală, condițiile pedo
climatice. baza tehnică și 
materială, bogata expe
riență a țărănimii noastre 
pentru a cultiva și cule
ge de pe pămîntul țarii

el poate da, 
a acoperi ce-

tot ceea ce 
cu scopul de _ 
rințele crescînde de mate
rii prime ale econcmiei na. 
ționale, de a satisface cit 
mai îndestulător nevoile 

a- tot mai mari și diversifi
cate ale .populației. Vizita 
de marți a circumscris în 
această sferă, de* preocupări 
constante ale conducătoru
lui partidului-.și statului 
nostru două programe spe
ciale ale agriculturii noas
tre socialiste — cele, pri
vind extinderea și moder
nizarea culturilor de bum- 
b..c. și de orez, ambele a- 
vînd în țară bune condiții 
ele creștere.

Primul, popas este făcut 
la întreprinderea de pro
ducere și valorificare a

iîl

bumbacului — Brîncehi, 
localitate Situată în extre
mitatea sudică .a județului 
Teleorman.

Aici. în cîmp, secretaru
lui general al partidului i 
se prezintă programul de 
extindere a culturii bum
bacului, pînă în anul 1986.

Tovarășul N icolă o 
Ceaușescu analizează cu 
atenție zonele propuse pen
tru? extinderea culturii 
bumbacului și recomandă 
să se studieze posibilități
le de extindere a acestei 
plante și în sudul județu
lui Constanța.

Pornind de la experien
ța întreprinderii pentru 
producerea și valorificarea 
bumbacului — Brînceni,

(Continuări in pag a 4-aj

Brigada condusă de minerul Constantin Popa de la sectorul IV a| I.M. Lupeni extrage lună de 
lună cărbung peste plan. In imagine șeful de brigadă și cîțiva ortaci. Foto: Șt. NEMECSEK

Pe urmele raidului nostru cu tema:

„Clîenți" ai localurilor publice, care pâteazâ 
prestigiul colectivelor din care fac parte

CIND PAUZA DE MASA ESTE LUATĂ DREPT 
PAUZĂ PENTRU... ÎNCĂLCAREA 

DECRETULUI 400
Continuînd seria anchetelor noastre menite ă 

depista elemente certate cu disciplina muncii, ca a- 
cei indivizi ca.fe-și părăsesc locul de muncă de... „do
rul" unui pahar cu băutură, am întreprins marți, 14 
septembrie a.c., un raid prin cîteva unități ale ali
mentației publice din Lupeni. Am fost însoțiți, și 
ajutați efectiv, de plutonierii Tache Bulai și Vladimir 
Matei din cadrul miliției orașului. Iată, succint, cons
tatările noastre :

BOLNAVE DE... TRAI 
PARAZITAR

Tratament folositbere 
la „Jiul". Tratament indi
cat : Muncă ! Aceasta ar fi 
pe Scurt „formula" situa

ției numitelor ‘Livia Ar
delean (22 ani) și. Ana 
Dragu (27 ani) pe care le 
întîlnim la ora 11,30, chiar 
la începutul raidului, ie
șind de la restaurantul 
„Jiul". Cunoscute drept

cliente ale localurilor și 
ale ., organelor de miliție, 
L.A. și A.D. sînt „certate" 
cu munca... de cînd se știu, 
Livia --Ardelean, întrebată 
de ce nu este la lucru, răs
punde cu obrazriică seni
nătate... „Sînt bolnavă" (!?). 
Bolnavă poate de chiul, 
din moment ce nu a pre
getat să-și petreacă o par
te din timpul ei (afectat 
adesea, cum susțin orga
nele de miliție, companiei 
unor elemente parazitare) 
consumării de alcool 1 A- 
ceeași situație și în cazul 
„colegei" cu care împarte... 
sticla de bere și traiul pa
razitar...

COMANDĂ PENTRU O 
SECURE Șl PENTRU O... 

BERE I

Printre clienții aceluiași 
local, plin la acea oră, 
însoțitorii noștri dibuiesc 
cu ușurință un individ ce 
se încadrează în tema rai
dului nostru : Carol Rus, 
muncitor necalificat la 
Șantierul nr. 3 al T.C.H. 
(avîndu-1 ca maistru pe 
Carol Sălătean), A fost 
trimis să facă o comandă 
pentru o secure. Eludînd

loan Alexandru TATAR

(Continuart (n pag. a

Deși amiezile se desfac, 
•' din cețurile dimineții, ed 
i niște bujori de aur și se. 
i. iiinul mai 'stăruie în ar- 
: șiți, tîmplele : sâlcțmilor 
: Arată isemne că lunga 
i. vară își adună trena din 

văile pistruiate cu mere 
roșii și prune bistrițe, re- 
trăgîndu-se demn din ca
lea t o a rri n e i. Sînt 
u l t i mele zile a- 
le unei veri în care as
trul cerului de zi își 
pune emblema pe hărni. 
Cia oamenilor, care au 

i pus în brazda uleioa- 
î să a pămîntului-grădină, 
i zarzavaturile și legumele 
i ce ne vor alimenta din 

iarnă pînă în primăvară. 
Coșuri și sacoșe, plase și 
panere curg, parcă, din. 
spre piață- O feerie de 
culori ni se arată ochi-

Cultri, numite 
rodnicie

lor — vinete, ceapă, jo
șii, ardei, pere, mere, 
prune, pepeni, lubeniță, : 
piersici și struguri...

Acum cînd piețele 
municipiului nostru a- 
bundă de roade, cu
lese cu aceeași bucurie a 
sădirii, la cumpăna din
tre două anotimpuri, cu. 
vine-se să închinăm un 
gind generos muncii; •
palmelor — asprite de 
frig și căldură — celor j 
ce le-au îngrijit și să- 1 
pat. ' ț
Cinste ție, țăranule-co- ‘ | 

pac, rădăcină străbună | 
ce îmblinzești și supui 1 
bogăția veșnică a grădi- . | 
nii ce se cheamă: | 
ROMÂNIA.

. M. D1NCA j t.
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r Două brigăzi, două atitudini diferiteLa Institutul de mine Petroșani
o autentică tradiție (Urmare din pag. I)

Practica economică a
Jiului"), la complexul spor
tiv și aprovizionarea ins- 

■ titutului, în cantine și 
cămine.

Această importantă ac
țiune de muncă patrioti
că, în timpul căreia se 
manifestă însăși eficien
ța procesului de educație 
morală, cetățenească, se 
desfășoară sub semnul 

______  _______  „ _ _ mobilizatoarelor îndem- 
lare. Peste 500 de stu- nuri transmise tinerei ge- 
denți ai Institutului de 
mine din Petroșani au 
început luni o perioadă 
de practică social-econo
mică, desfășurată de-a 
lungul a două săptămîni, 
în întreprinderi agricole 
de 6tat (Tg. Jiu, Hațeg, 
Turceni, Tîrgu Cărbu-. 
nești), pe șantiere de 
construcții din Petroșani 
(noile spații de învăță
mînt ale institutului și 
la Teatrul de stat „Valea

încă din primele zile 
ale noului an de învăță- 
mînt elevii și studenții 
au început o perioadă de 
practică social-economică, 
participînd la muncile 
specifice toamnei 
strîngerea roadelor 
goarelor, grădinilor 
livezilor, pe șantierele de 
construcții 6au la gospo
dărirea instituțiilor șco-

o-
Și

nerații- de secretarul, ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul începerii aces
tui an de învățămînt.

La Institutul de mine 
din Petroșani s-a creat o 
autentică tradiție în do
meniul participării stu
denților la lucrările 'de 
toamnă și pe șantierele 
de construcție a obiecti
velor 6ocial-culturale. 
Este o componentă a în-

vățămîntului superior 
minier exprimată prin 
formele active și stimu
lative ale muncii de edu
cație moral-politică, de 
cultivare a răspunderii 
față de societate, cu largi 
contribuții în 
unei atitudini 
sabilitate față 
și învățătură.

Noul an de învățămînt 
a început așadar la Ins
titutul de mine printr-o 
integrare complexă în 
realitatea social-eponomi- 
că, direcție de "acțiune 
care asigură calitate pro
cesului instructiv și efi
ciența muncii educative 
desfășurate, 6ub condu
cerea organizațiilor de 
partid, de cadrele didac
tice și asociațiile studen
ților comuniști.

Tiberiu SPATARU

modelarea 
de respon- 
de muncă

J

3 000 de tone. Din start, 
discuția noastră evidenția
ză două atitudini diferite 
— in vreme ce Zaharia 
dezbate eu ortacii cifrele 
de plan și caută împreună 
căile de realizare a sar
cinilor, în brigada vecină 
totul sc lasă în seama con
ducerii sectorului, după 
deviza „muncim cit pu
tem, nu ne • interesează 
planul deoarece ciștigul se 
face... din condei". Optică 
dăunătoare, care se reflec
tă în cele 3 000 de tone 
restanță. Subliniem faptul 
că greutățile obiective în- 
timpinate de brigada co
dașă au dispărut de mai 
multe luni și totuși a ră
mas și rămîne sub plan... 
Dar 6ă luăm în seamă și 
condițiile subiective ale 
desfășurării activității.

— Brigada noastră este 
omogenă, remarcă Zaharia, 
oamenii se cunosc bine 
între ei, știu ce vor. Da, 
există uneori probleme cu 
aprovizionarea cu materia, 
le. De multe ori am cărat 
piese de transportor de !a 
atelier și stîlpi hidraulici 
de pe platformă. Dar și a. 
tunei cînd ne-au lipsit pie
sele nu am stat pasivi ci 
le-am reparat pe cele de
fecte. ? /

— Dacă ați fi fo6t in lo
cul brigăzii lui Lupaș ?

— in orice caz am fi 
făcut mai mult decit ei. 
Oamenii noștri au mai 
multă experiență, își or
ganizează mai bine mun
ca Dacă te prinzi cu alte 
probleme, nu mai ai timp 
să dai cărbune.

— Am pierdut cadența, 
vine replica lui Lupaș, pen
tru că nu toți ortacii sînt 
pe măsura cerințelor, conș- 
tienți. Spre exemplu, Pe- 

•trache Ciubotarii a ajuns 
la o concluzie pesimistă-: 
„ce rost maț are să mun
cim dacă nu câștigăm cit... 
vrem" obișnuiește el să

spună. Tot un miner. Teo
dor Urzică, în loc să fie 
exemplu în muncă așa 
cum îi cere calitatea sa 
de membru de partid, cînd 
dă de greu ajunge la... me. 
die. Dacă-i bolnav să se 
interneze la spitalI Petru 
Aîlenei, alt miner, n-a ve
nit la șift vreo trei zile. 
Și ei ar trebui să fie prin
tre oamenii de bază ai 
brigăzii, care să pună u- 
mărul cu nădejde la re
dresare, să fie exemple și 
îndemn pentru ortacii mai 
tineri. Un alt ortac, Dioni- 
sie Kedok, abonat la cer
tificate medicale, a fost 
surprins în abataj cu... bău
tură „la bord". A fost...

FATĂ
ÎN FATĂ

scos afară.
Iată o măsură luată CU 

duhul blindeții, or Decre
tul nr, 400/1981 stabilește 
pedepse drasitice în astfel 
de cazuri. Maistrul mi
nier principal Constantin 
Bajmadără, secretarul or
ganizației de bază, com
pletează aprecierile asu
pra celor două formații:

— Brigada Zaharia e 
bine închegată, toți gîn- 
desc și acționează ca șeful 
de brigadă; la Lupaș se 
înregistrează multe nemo, 
tivate. concedii de boală, 
abateri (din nou șeful de 
brigadă nu ne-a putut o- 
feri cifre — n.n.). Cei trei 
mineri recalcitranți sînt 
mineri mecanizatori poli- 
califîcați, știu meserie, dar, 
se poate vorbi de conști
ință politică în cazul lor ? 
Nu mai miră faptul .că pri
ma brigadă și-a depășit 
angajamentul anual asu
mat în întrecerea socia
listă (800 tone) încă din 
prima parte a anului, in 
vreme ce a doua.., .

Discuția .noastră are un

scop preciă, calea de re
dresare a brigăzii lui Lu
pa.’.

— Dacă ni se va da spri
jin, s-ar putea face mai 
multe, conchide purtătorul 
de cuvînt al brigăzii co
dașe. Să.discutăm cu fie
careortac în parte. Tre
buie găsiți vreo doi șefi 
de schimb energici. Din 
brigadă, dacă nu vor să-și 
facă datoria, să dispară 
Petrlcă Ciubotaru, Urzică, 
Kedok, Eczely.

Această opinie e împăr
tășită și de secretarul de 
partid și de maistrul mi
nier Nicolae Călin, adjunct 
al șefului de sector. Din 
păcate, numai prin vor
be, prin măsuri adminis
trative nri se pot recolta 
rezultatele așteptate. Este 
nevoie de o intensă și per
manentă muncă politică, 
de conștientizarea membri
lor brigăzii, care să con
tribuie la mutații structu
rale în gîndirea lor. Nu 
există mineri buni și răi, 
trebuie să-i determinăm pe 
.toți să fie buni In intere
sul producției, al lor. A- 
dică brigada lui Lupaș . să 
ajungă la nivelul de cop; 
tiință, de omogenitate și al " 
realizărilor brigăzii lui Za
haria. Ca un argument al 
concluziei noastre, în nu
mele ortacilor, săi, Costa- 
che Zaharia întinde o mi
nă de ajutor brij'ăzii lui 
Lupaș■,

— Dacă au nevoie de un 
șef de schimb bun, ].e dăm 
unul, noi ne-om descurca, 
promovăm un miner pri
ceput și harnic.
; Iată că primul pas, al 
înțelegerii, al întrajutoră
rii muncitorești a fost fă
cut. De acum,' OrtaCii lui 
Lupaș ău datoria morală 
de a redresa brigada, prin 
forțele proprii, fiindcă nu 
e normal să vină alții să 
facă ordine în propriul a- 
bataj, p țm -■ -

Vedere a noului centru civic al orașului Vulcan.
Foto : Cristian ȘTEFAN (Urmare din pag 1)

portante utilaje și efec- 1 
tive pentru, a grăbi pu- I 
nerea in funcțiune a Ou- I 
levarduiui. I

1
• „DE TRECI CODRII 

DE ARAMA". Odată cu 
prima zi a săptămînii, în 
toate școlile generale au 
început pregătirile în 
vederea participării la cea 
de-a XlII-a ediție a tra
diționalei manifestări 
pionierești „De treci co- cartierul VLscoza 1. Lu
cirii de aramă" Acțiunea sîrid șanțurile neastupa- 
se va desfășura, la sfîrși- 
tui, acestei săptămîni, în 
parcul dimprejurul lns-

• GOSPODĂREASCA. 
O nouă „minune" a lu
crătorilor de la E.G.C.L. 
Lupeni. Mai precis a a- 
celora care au lucrat la 
schimbarea conductelor 
din curtea grădiniței din

■

prevederile Decretului 400 
(pe care-1 cunoaște), a dat 
o fuga pînă la „Jiul" să 
mai facă o comandă pen
tru... o bere; Așteptăm ca 
maistrul să-i facă „nota de 
plată 1". ; : i '

METAMORFOZA...
PAUZEI DE MASA

I
I
I
I
I
I„BUlevai

■ străbate 
j tier de

I

te. ei au cauzat inunda
rea subsolului blocului 8, 
de pe strada Narciselor, 

’.itutul.ui, de mine din.Pe. Deși a fost sesizată 
troșăn i.

• O NOUA arteră mo
dernă de circulație prin
de contur, din fee în ce 
mai pregnant . în „orașul. 
Lupeni. Este vorbă de 
,Btllevardul Păcii", ."care 

: .cel mai npU'ear. 
... .. blocuri dim; zona 
centrului civic. Realiza
torii acesjtui important o- 
biectiv suit -onstructorii 
■șantierului 3 din Lupeni 

ui de șantiere 
al T.C.lj

nenumărate rînduri. 
tatea prestatoare nu și-a 
făcut datoria Șa n (uri
le le-au astupat, pînă la 
.urmă, locatarii. Dar con
ducerea; E1G.C.L. ce pă
rere are de atitudinea 
iucrăto-rilor săi ?
felicitări! ■

l
i
1
I
I
I
I
I

Merită |

Aspect din noul și modernul magazin de galan
terie din cadrul complexului ,,Hermes" Petroșani,

Rubrică realizată ile
Câmpianu

Se pare că nici pentru 
unii muncitori ai șantieru
lui l.C.M.M. care lucrea
ză la puțul eu sehiip de la
1 M. Lupeni disciplina nu 
este punctul forte. Din 
moment ce fierar-betoniștii 
Vasile Ciurariu și Costel 
Rus erau, la ora 11.40, Ia 
rînd la... bere. Întrebați 
de rostui tor acolo, decla
ră cu falsă inocență că au 
venit să ia masa și să bea 
o bere. O metamorfoză 
ciudată a pauzei de ma
să. In aceeași postură de
loc onorabilă îi găsim ^fă 
restaurantul „Vînătorul" 
pe Vasile Bordea, betonist 
în cadrul șantierului nr.
2 Șăvlifgști, Gheorghe Pî- 
ha.ru și Vasile Stofa, șan-

an 
he

ms-. 
s ur

ară ta te

face ea vadul neregulilor 
să fie foarte mare. Ora 
ia care deschidem (12.15) 
este în pauza de masă a 
constructorilor. Numai că, 
nu puțini sînt’cei;care nu 
se silesc să bea și o berc, 
ea sa nu mai vorbim de 
unii care pur și simplu își 
umplu mesele' cu halbe ' 
pline ochi, lată clțiva: Va- 
sile Axine, Iosif ’ Cudor, 
Dorel Condurachș. Vasile 
Popa, Ion Hue, ValeTică 
Boboc— șantierul I.M.C.

Petreeîndu-și chiar pauza 
de măsă în fața băuturii,; 
nici nu-i de mirare !■ Tot1 
„perle" ale... inconștienței 
îi . putem numi pe Doina 
Mihalache, Ion Giubega ■— 
Șantierul nr. 2 Deva 
Gavril I’arcaș — T.C.I. 
radea, pe căre-i găsim
ora 13,15 (cînd trebuiau

■ să fie demult la locurile 
de muncă) în compania u. 
nei halbe de bere,..

și 
fi
la:

tierul 2 Bacău, care
odat o fugă... să bed 

re, ia o'-a 11.55 ! .
Pentru cei șase 

tructori pe care i-a: 
prins în ipostazele 
■a consumul de băuturi .al
coolice in timpul progra
mului de lucru, s a mai 
adăugat un aspect agra
vant! părăsirea locului de 
muncă in timpul progra
mului de lucru, știut fiind 
că pauza de masă este în. 

orele 12—13...! Nn-i așa 
st? cuvin niște .măsuri 

măsura f-aptelor ?
UN „VAD" AL...

NEREGULILOR

La unitatea nr 155 „Mă
gura1" din noul centru ci
vic a' orașului Lupeni, 
puzderia de șantiere la 
care sc lucrează intens,

i", care păteazăff

prestigiul colectivelor
Bîrcea;; Lajos Na-gy, Ștefan 
Szakacs, Anton Kovacs șî 
Iosif Toth — șantierul de 
construcții Tîrgiu. Mureș -— 
lot Lupeni etc. ;

„perle" Ale...
INCONȘTIENȚEI

La o masă, din interio
rul localului, Aurel C^eger,, 
dulgherla șantierul T.C.H, 
Lupeni (avînd-u 1 Ca mais
tru pe Gheorghe Vasile) 
ere m față două halbe. 
După ce este interpelat de 
Organele de miliție," Țși 

;, recunoaște vina, șe îndeăp- 
tă spre ieșire, dar bruSc 
se întoarce, zicind cu nă- 
d uf : „Păi, dacă tot in-ațr 
găsit aici, măcar să mai 
beam o bere..'". Ceea ce 
și f ace . Ne întrebăm ce 
randament — dar și ce sec 
curița-te— 
la locul lui 
terior, dupe

.; pletat doza
■ La o mă 
vechi client 
lexanuru A 
curs de executare a unei

' condamnări de 4 luni la 
locul de muncă, pe care 
nu reușește să o termine 
din lim'-a... ianuarie a.c. !

sa 
de

STOP CADRU LA..„ 
ÎNCĂLCAREA

DECRETULUI 400 .

"Nu ne-am fi gîndi.t 
asistăm la o mostră
obrăznicie atît de acută ca 
aceea de care a dat dova
dă Constantin Pînzanu. Gă
sit cu halba de bere în fa
ță. clatinîndu-se de-a bi- 
nelea și -nereușlnd nici să 
vorbească coerent și-a per
mis chiar folosirea unui 
ton plin de obrăznicie. In.

' trebat cine îi este mais
tru, a răspuns în doi peri;

— Ce maistru,: dofn’le?...
; Eu. nu am maistru..., ; 

-— Dar șef .de. echipă; ?
— Eu sînt șef de .ech.i-

Halal șef de echipă I...
1 Unde irfai pui că era ora 

1.3,30' 11 însp ț i'm Ia 
ni u n că und e (deși 
eaț împreună cu 
ne împiedice a-1 
maistru) îl găsim 
tuși — 
rășului Dorel Dan. Este 
surprins de atitudinea lui. 
CP., dar adaugă cu obiec
tivitate : „Nu știu ce are 
de fiind, căci și ieri (luni, 
13 septembrie —■ n.n.) a

r

un 
A- 
in

locul de 
a încciA 
soția să- 
găsi pe
— to-"" 

în persoana ~tova-
Este '

venit Ia serviciu în stare 
de ebrietate, pe la ora 
13,00, și l-am trimis aca-

. să,a.“ Fără comentarii ! ■
Dar, eu măsuri aspre pe

. care sperăm că le vor lua
ce. care au această date- >- 
riel • TA.

. Ca și în cazul Celorlalți, ț 
Pentru că este nepermis 

:ca, deși eunoscînd urmă
rile gestului nesăbuit de a 
c însuma băuturi .alcoolice 
fii timpul programului de 
l'ici.u, indivizi certați cu 
ordinea și disciplina de 

. teapa celor sus-amintiți, 
să mai fie tolerați în rîn- 
diurlle colectivelor din ca
re fac parte. Pentru aba
terile lor, pentru nerespec- 
tarea premeditată a pre
vederilor Decretului 400, 
privind întărirea ordinii și 
disciplinei, cei vinovați 
trebuie să-și primească bi
nemeritata pedeapsă.

O constatare interesantă 
am desprins din : raidul 
nostru: am întîlnit ea au- „ 
tori ai abaterilor amintite 
în speță muncitori ai șan
tierelor de; cofistriîcții. A- 
ceastă r calitate, 
ne dă, în parte, răspunsul 
la . v eh: c uf ața în
trebare: de ce , calitatea 
blocurilor' de locuințe este 

. adeseori în .suferință, de 
■ ce se lucrează fără spor, 

în ritm de mfele în plină 
perioadă favorabilă, de ce 

. mul te 1 deră ri de .în vesti ții 
îhțîrzie nepermis; de mult 
peste termenele scadente?
Cu atitudini, ca cele întîl- 
riite. —' uriharo' firească a 
tolerantei față de indisci
plina ce-și; pune pecetea 
pe activitatea - unor șanfe- 
re, eu oameni predisp.lși 
Ia orice oră din program, 
a încălca în mod grosolan 
disciplina muncii .astfel de-. 
întrebări își găsesc - i’pedU. A 
răspunsul.

- V

ha.ru


(

| prevenirea abaterilor

ț 
t 
ț 
l

Acțiuni energice pentru

de către numeroși mineri 
și electrolăcătuși, de mul
tei cadre de control și su
praveghere a proceselor

Indeosebi în ultimii ani, 
prin eforturile susținu
te ale statului s-au 
i n v e s t i t în mi- „ .
neritul Văii Jiului sume de muncă din subteran 
importante — în acest an 
peste un miliard de lei

■ — pentru dotarea mine- 
, lor cu utilaje moderne, 
i de înaltă complexitate, la 

nivelul tehnicii mondiale,
, <țl -căror rol, odată cu

creșterea producției de
cărbune, este reducerea 
efortului fizic al munci
torilor și asigurarea de
plinei securități a mun
cii, a oamenilor. A spo- alăturat cazuri de indis- 
rit continuu,valoarea fon. 
durilor destinate special 
protecției muncii. Cu toa
te acestea, activitatea în 
acest domeniu, în prime
le opt luni ale anului, 
precum »și în luna sep
tembrie, nu se ridică la 
nivelul exigențelor, cali
tatea muncii depuse de 
organizatorii producției,

— fiecare din ei avind 
sarcini precise în ce pri- 1 
veste respectarea reguli. ( 
lor instituite, a normelor / 
de protecție a muncii > 
pentru industria minieră )
— cauzind un număr ri. I 
dicat de accidente, de la 
mică și pină la maximă j 
gravitate. Abaterilor de ‘ 
la disciplina de produc
ție și tehnologică, li s-au

teh-
prin 

a 
în

roși stîlpi de la susținerea 
grinzilor metalice, o par
te din ei părăsiți în zona 
deja 6Urpată a coperișului. 
Cîmpnrile de; armare erau, 
de asemenea, mari față de 
monografie, existau des
chideri neadmise la cul
cuș, iar intersecția nu era 
asigurată. A fost ușor de 

constatat și de sancționat 
vinovăția maiștrilor Gheor. 
ghe Hulunaș, Constantin 
Gavrilă, Petru Rus și Au
rel Cepălău, a șefului de 
sector Ion Toporan. dar 
se naște întrebarea: cum, 
de ce este posibil ca toți 
ațeștia, care văd zilnic 
frontul, să . accepte desfă
șurarea lucrului în condi
ții care pot provoca orieînd 
accidentarea oamenilor și 
pierderi de producție ? Ă- 
bateri de aceeași natură 
au fost frecvent întâlnite 
în ultimul timp la abata
jele frontale din sectoarele 
II și TII ale I.M Vulcan, 
ia alte mine. Ele eviden
țiază, necesitatea unei 
munci mult măi exigente 
din partea unor cadre or
ganizatorice — maiștri, in
gineri și tehnicieni — care 
răspund direct de bunul 
mers a) producției, de res
pectarea strictă a normelor

- de protecție a mnucii în 
subteran

decisă de către factorii de 
control o măsură absolut 
necesară ca urmare a u- 
nor abateri de la regulile 
de muncă : oprirea activi, 
tații, pînă la remedierea 
deficiențelor, în abatajul 
frontal nr. 6604, din stra
tul 5, blocul VI. O măsu-

persoana inginerului Ioan 
Ciungan, erau în cunoștin
ță de cauză asupra deci
ziei date;

Dar acesta este un prim 
caz în care abateri grave, 
sînt p r i v i t e cu 
îngăduință, în speranța că 
hu se va întâmpla nimic.

Din nerespectarea 
nologiilor stabilite 
programele de lucru, 
prevederilor cuprinse 
actele normative conform 
cărora trebuie să se 
fășoare activitatea în 
care front de muncă 
subteran, provin cele 
numeroase abateri de 
tecție a muncii și, din a- 
ceeași cauză, cele mai de
se evenimente nedorite ca. 
re stagnează munca, pun 
în pericol integritatea să
nătății, a puterii de mun
că a oamenilor.

Intre cele mai recente 
constatări ale organelor de 
control pe linie de pro
tecția muncii din C.M.V.J 
și inspectoratul teritorial 
de protecție a muncii, cî-

; leva sînt în măsură să e- ră utilă dictată de cauze 
) , vidențieze că nu la toate 

minele din bazin, execu- 
tanții direcți ai activității 
din abataje, maiștrii care 
controlează locurile de 
muncă respective, iar u- 
neori și cadrele de condu, 
cere tehnică la nivel de 
sectoare și mine, privesc 
cu exigență cuvenită o- 
bl'gațiile profesionale ce 
le revin.

La I M. Livezeni, la în
ceputul acestei luni, a fost

des- 
fie- 
din 
mai 
pro.

Condiția primordială a anei
depline siguranțe. în abataj

I

a *

ciplină în domeniul pro- i 
teeției muncii, cazuri ca- > 
re reclamă de urgență ț 
importante schimbări de j 
atitudine, de mentalitate, 
în ultimă instanță acțiuni l 
energice pentru preveni.
rea abaterilor, pe toate 
căile și prin toate m 
cele cunoscute.

cit se poate de clare : ga
leria de cap a abatajului 
era blocată eu'materiale în 
dezordine ; existau depu
neri de praf de cărbune 
pe armătbri; se constatase
ră deranjamente pe linia 
de front ca urmare a sus
ținerii deficitare ; intersec
ția era armată necores
punzător. Ca urmare a de. 
f.ciențelor nominalizate și 
a altora, sistarea tempora. 
ră a activității productive 
prin proces verbal era o- 
blîgatorie. Și totuși, la 
revenirea echijwi de con
trol. după trei zile; briga
da își desfășura lucru! fă
ră ca deficiențele semna
late să fi fost înlăturate, 
deși cadre de conducere 
din sector și mină, prin

La I.M. Petrila, în abata
jul frontal din stratul 13, 
sectorul VI, dotat cu com
plex mecanizat de susți
nere, cu prilejul unui re
cent control, un număr de 
nouă secții erau închise, 

alte trei secții deranjate 
din poziția inițială, iar din 

front se constatau desprin
deri de cărbune care pu
teau oricind provoca ac
cidentări ale muncitorilor 
neatenți. Cu t-jate 
pentru conducerea 
lui, a inginerului 
Mind.vart, toate 
constituiseră, timp
te zile pină atunci, doar 
problem? ce-și așteptau-re
zolvarea, Tot la Petrila. la 
sectorul II. abatajul nr. 
232, stratul 3, ou susți nere 
individuală, lipseau nume-

acestea, 
sectoru.
Adrian 
acestea 

de mul.

Ing. Ion MINLLESCU, 
Inspectoratul de stal 

teritorial de protecția 
muncii, Hunedoara — 

Petroșani

MINERI, 
INGINERI, 

TEHNICIENI ! 
încadrarea fermă 

în exigențele impu
se de protecția mun
cii este condiție esen
țială pentru realiza
rea producției de 
cărbune în ‘ deplină 
siguranță.

RESPECTAT! ÎN
TOCMAI NORMELE 
STABILITE !

în vizor
lată ce se întâmplă cînd 

unii artificieri nu cunosc' 
(sau nu țin cont de) sim
țul... măsurii. Concret: ar. 
tificierul Mihai Masco a- 
vea de executat, îhtr-una 
din zile, o pușcare la un 
loc de muncă, de la mina 
Uricani. Eludând prevede
rile, potrivit cărora sînt 
stabilite cantitățile; de. ex~

trebuie În
de’ . pușca. *

pioziv eu care 
cărcate găurile
re, el le-a încărcat peste 
măsură. Surprins asupra 
faptului a făcut o opera
ție (păgubitoare pentru ei!) 
goliindu-și buzunarul plă
tind amenda ce i-a fost a- 
plicată ! Ce să-i faci, fie
care pe propria-i piele în. 
vață...

Ordine și disciplină la transportul
personalului pe verticală și plane înclinate!

Un număr sporit de 
i . ț • : hazuri de acidente deoșe.. 
"v*-| ' bit de grave, din ultime- 

• le luni, au avut drept 
1 cauză abaterile de. la nor, 
J mele de protecție a mun
icii pentru .transportul: pe 
i verticală și la U lucrări 
J miniere înclinate. Trei ,; 

fost ;îrnpl 1- 
eveniment 

care a avut 
hereșpectă- 
a unor nor- 

protecție a muncii;
Pe
u- ■ 
cu ' 
se 

unui;- 
din ' 
pe 
6-
o-

I muncitori au
1 câți într-un
• din; subteran
■ drept cauză
J rea grosolană
i me de .
, privind transportul
| plane înclinate.. Doar 
» nul din ei a scăpat;
| sperietură, reușind să 
f ferească din calea,;
I cărucior gol, scăpat 
J legătura improvizată;
I planul înci'nat de la
i riz.ontul X-mediu la
• ' rizontul IX al I.M, Ani-, 
| noasa. "
. rea:
| Taichița, de la sectorul

; pur respectiv de cablul, 
^j*;-,troliului așezat in ori-

-—t, par iată abate
rea: muncitorul Ionașcu

de a.-raj, a legat c-ărueio-

zontul- de cap... cu o sîr- 
mă. Cum era de așteptat,, 
la 10 metri de destinație, 
legătura a cedat, iar a- 
lunccarea liberă a căru
ciorului pe plan a sur
prins pe trei muncitori 
care urcau pe plan Deci, bine du - Ia capătul legă: 
o persoană neinstruită a 
efectuat o legătură: im
provizată, .’neadmisă. Pe 
de altă parte, tot neper- 
mis . s-a efectuat; circula
ția de personal concomi
tent cil transportul de 
materiale pe plan. In 
plus; plănui respectiv de 
transport nu era prevă
zut cu instalație de tele
fon, și instalație de sem
nalizare electrică. . La 
I.M. Ltipeni, doi mineri 
de puț — i.i. și U.T. — 
au coborît pe acoperișul 
'uneia din colivii pentru a 
efectua - revizia puțului. 
Este cea; măi . elementară 
măsură de prevedere ca. 
Intr-urc' (asemenea caz 
muncitorii;(să-și' lege cen-

tura de siguranță de li
nul din punctele sigure 
ale vasului de-extracție. 
Unul din ei — așa cum 
s-ia constatat după căde
rea șa pină la orizon tu! 
inferior, cele două cara-

terii fiind prinse ambe
le, de inelul centurii de' 
la șoldul victime; — n-a 
respectat această elemen
tară, prevedere, i Fatală 
greșeală !

La I.M. Urican i , do dă 
' condiții neîndeplihite ( în 

timpul-circulației de p-er-
; ,sonul; pe puțuri 

derea 
rampă 
via e 
de la 
de(ordine în rampeledin

; care.șe face extracția dți 
personal, l-au costat via, 
ța pe D.E., care a âncer-,

’. .cat să-intre,grăbit în co. 
livie de la un orizont 
intermediar, unde colivia

în chi
ti ș ilor d in f îecare 
atunci cînd coli- 

în mers, și; lipsa. 
post a maistrului

— poposise' fără ca acolo să 
existe șemnalist.

Am prezentat doar câ
teva cazuri petrecute 
foarte recent. Dar aba
teri de același ; gen au ; 
loc foarte frecvent, și, 
din făricire, uneori, fără 
urmări. Poate de aceea o 
parte din personalul din 

. subteran își îngăduie cu 
ușurință să încalce fla
grant - reguli pre.e'is stipu
late prin normele de pro
tecție a muncii Șe pere 
un larg front (de. acți une, 

; mult ,mâl, decis sî ener
gic din partea celor care 
răspund de activitatea de 
protecție a muncii de la' 
.toate nivelele, alaiuri de 
toți organizatorii pro
ducției, pentru instruirea 
muncitorilor din subte
ran;; pentru prevenirea a. 
baterilor de la norme, in 
măsură să creeze condiți
ile reducerii pină la dis
pariție a accidentelor.

T. CAMPIANU
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități agricole 
din județele Teleorman și Călărași

'Urmare din pag. 1)

care cultivă acum o su
prafață de 500 de hectare, 
s-a recomandat ca, încă 
din acest an, să fie luate 
în toate unitățile producă, 
toare • măsuri ferme pen
tru respectarea întocmai 

a tehnologiilor de însămîn. 
țâre și întreținere a bum
bacului

Tovarășul N i c ® 1 a e 
Ceaușescu a cerut condu
cerii Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimen
tare, organelor agricole lo. 
cale să ia măsuri pentru 
extinderea culturii bumba. 
cuini și în gospodăriile in. 
di virtuale. așa cum se pro. 
cedează și cu tutunul.

La încheierea vizitei la 
-ace?' tă importantă unitate 
pro- cătoare de bumbac, 
secretarul general al parti
dului și-a exprimat con
vingerea că măsurile sta
bilite pentru sporirea su
prafețelor cultivate cu 
bumbac și creșterea pro
ducției la hectar vor mo
bili73 Pe toți specialiștii și 
prăuțîcienii, această mate- 
rie primă deosebit de im
portantă fiind necesar să 
fie realizată în țară, mai 
ales in actuala conjunctu
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ră economică internațio
nală.

Tovarășul N i c » 1 a e 
Ceaușescu s-a oprit apoi, 
într-o tarla de porumb, 
învecinată celei de bum
bac, aparținînd cooperati
vei agricole de producție 
Brînceni.

Producția este. în gene
ral, bună, a observat tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
dar ea putea fi și mai bu
nă dacă toate lucrările se 
executau după măsurile și 
criteriile stabilite.

Un alt popas s-a făcut 
pe un lan de porumb iri
gat aparținînd C.A.P. — 
Dracea, Cultura a crescut 
viguroasă, se apropie de 
maturizare, anunțînd e 
producție record la hectar.

După vizitarea lanurilor 
de porumb Brînceni, Dra
cea și Putineiu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fixat, 
ca sarcină pentru toate u- 
nitâțile agricole cultiva, 
teare de porumb să rapor- 
teze producția obținută nu 
în porumb-boabe, ci în 
știuleți '

In continuare, secretarul 
generat al partidului s-a 
oprit pe o tarla semănată 
eu sfeclă-de-zahăr a co
operativei'agricole de pro- 
ducție Smîrdioasa.

Elicopterul prezidențial 
aterizează apoi în margi
nea fermei legumicole a 
C.A.P. Putineiu.

Cel de-al doilea program 
special — cel de extinde
re și modernizare a cultu
rii orezului — a fost dez
bătut și definitivat la una 
din fermele cultivatoare a 
acestei plante aparținînd 
I.A.S. Oltenița.

Secretarul general al 
partidului; apreciază că, 
cu toate rezultatele bune 
obținute pînă acum, pro
ducția realizată la hectar 
nu reflectă pe deplin con
dițiile tehnîco-materiale de 
care dispune unitatea.

Se analizează apoi, îm
preună cu specialiștii, pro
gramul propus de extin
dere a acestei culturi, ca
re prevede dublarea, în 
următorii doi ani, a supra
feței cultivate, precum și 
sporirea simțitoare a pro
ducției la hectar.

In acest scop, secretarul 
general al partidului a 
cerut ministerului de re
sort să ia măsuri ca, încă 
din anul agricol viitor, să 
fie identificate noi terenuri 
apte de a fi amenajate ca 
orezarii, să fie repuse în 
circuitul. productiv tere

nurile ocupate în trecut 
cu această plantă, creta-, 
du-se astfel condiții ca cel 
puțin la 4—5 ani să se poa
tă asigura rotația culturi
lor. Pentru o mai bună și 
eficientă coordonare a ac
tivității unităților cultiva
toare dp orez, s-a trasat 
sarcină Departamentului a. 
griculturii de stat să asi
gure îndrumarea I și con
trolul tuturor orezăriilor 
din. țară. .

Secretarul general al 
partidului, a subliniat. ’ în 
înche trea vizitei, marea 
răspundere ce revine lu
crătorilor agricoli din a- 
cest sector, chemați să a. 
sigure cantități tot mai 
importante de orez, de 
ridicare a calității lui, 
ținînd seama de locul pe 
care îl ocupă în hrana 
populației.

Cei prezenți la acest 
dialog de lucru l-au în
credințat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor 
acționa cu toată răspunde
rea pentru respectarea în. 
tocmai a sarcinilor rezul. 
fate 'din programul* apro
bat. ' I

încadrează prin transfer sau prin concurs l

- tehnician la laboratorul de 
preparare

Concursul va avea Ioc în data de 4 octom
brie 1982.

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer :

- un pe'sagist (grădinar)

- un lăcătuș mecanic întreți
nere

Condițiile de încadrare și retribuire smt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974 mo
dificatei.

Cererile de încadrare se pot depune zil

nic la biroul plan, retribuire, personal, unde se 

pot obține și relații suplimentare. Informații 
suplimentare la telefon 42580, interior 451.

Campionatul județean de 
fotbal

Favorita seriei, 
învinsă

PREPARATORUL PE. 
TRILA — MINERUL U- 
RICANI 2—1 (2—1). Echi
pa Preparatorul a învins 
duminică, pe teren propriu, 
reprezentativa minerilor 
din Uricani. favorita se
riei. Jucătorii echipei gaz
dă combină frumos și șu_ 
tează des la poarta apă
rată de Găti. Cei doi fun
dași, Kertesz I (căpitan de 
echipă) și Androne au a- 

- limentat înaintarea cu 
pase utile și în miri. 20 
Lițoiu, infiltrat în atac, 
trimite mingea în colțul 
lung și înscrie.

Spectatorii se așteptau ca 
după acest gol echipa lor 
să preseze în continuare, 
dar s-a întîmplat invers ; 
Băltaru scapă pe lingă Fi. 
limon, trimite mingea spre 
poarta goală, dar ca din 
senin apare Kertesz I și 
salvează. In min 30 Bălța. 
ru găsește o breșă, pătrun
de în careul gazdelor și 
de la 16 m șutează, iar 
mingea din bară ricoșează 
în. poartă aducînd egala- 
rea.

încurajată de golul e- 
galizator, reprezentativa 
minerilor din Uricani cons
truiește cîteva atacuri prin 
Danciu și Băltaru, apoi fa. 
zele se șuoced la ambele 
porți pentru ca în finalul 
reprizei, echipa gazdă să 
atace din nou mareînd și 
2—1. (Vasile BELDIE)

întreprinderea pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului Petroșani 

încadrează următoarele categorii de personal:

B fochiști autorizați pentru ca- B fochiști autorizați pentru ca
zane cu abur de joasă și medie zâne cu combustibil solid și lichid 
presiune de joasă și medie presiune

Rugbi, „Gupa F, R. R.“
Un meci, la discreția studenților

RAPID BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 

13—20 (0—12)1 Rezultatul 
meciului susținut,. în de
plasare, cu rapidiștii de 
echipa studenților din 
Vale, din care au lipsit 
Buean, Șt. Constantin și 
Bucos (chemați în lotul na
țional), V. Dobre și Me- 
dragoniu (accidentați) a- 
testă din nou un joc foar
te bun.

Știința a atacat în trom
bă, încă din primele .mi
nute. Pofta ele joc a stu
denților a plăcut spectato. 
rilor care au aplaudat fa
zele de rugbi autentic 
create de echipa noastră. 
In teren a qondus Ortele- 
can, acest jucător de ex
cepție căruia i se atribuie, 
din nou, calificativul de 
cel mai bun om de pe te

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie s Trei oameni pe
riculoși j Unirea; Pieto
nii aerului.

PETRILA: Ziua de 
naștere a unui tînăr văr- 
șovian.

LONEA: Cosmonautul.
ANINOASA : Taro, fiul 

dragonului.
VULCAN — Luceafă

ren. Lingă -căpitanul e- 
chipei, taloneur de înaltă 
clasă, s-a evidențiat întreg 
pachetul de înaintași: Do
bre (Garofil), Șandu, Dru. 
mea, Sușinschi, Băloi, Ion 
Florentin, Relu Oiciu. De 
altfel, unul dintre cele mai 
frumoase eseuri ale aces
tei întilniri a fost marcat 
după o acțiune colectivă 
de neobositul Sușinschi 
(mai bun de la meci la 
meci) în min. 65. Trecind 
peste ultimele „rămășițe" 
de timiditate, linia de 
„treisferturi" a fost la înăl
țime: Catană (2 eseuri) 
Luca (o Lp. Și o" transfor
mare reușită la primul e- 
seu: min. 22). Chiriac (un 
dropgol de o rară frumu
sețe din poziție dificilă în 
min. 26). Au jucat bine și 
Bonea, Dinu (reintrat după

rul : Cinci centru infern.
LUPENI — Cultural :

Unde ești dragoste.
URICANI: Imigranți

în Brazilia.

rv ■ \
In jurul orei 16,30 — 

transmisiune directă din 
municipiul Vaslui : Adu
narea populară prilejuită 
de vizita de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin

o absență de un an), D. 
Florian, Bpdică, Mateescu.

Gazdele au punctat abia 
în min. 55 la scorul de 
0—16 printr-un dropgol al 
mijlocașului Ia grămadă și 
în final, cînd „motoarele1* 
favoriților noștri erau Ia 
relanti: Nedelcu și Stănes- 
cu (eseuri din care pri
mul transformat de Sișu), 
meciul fiind deja jucat.

Victoria obligă, în pri
mul rînd, la reușită în fa
ța studenților din Timi
șoara (duminică, în depla
sare). Aceasta ar ridica și 
mai mult moralul echipei 
noastre pentru dificilul 
meci cu militarii buețireș. 
teni.

Ioan Dan BALAN,
S. ADRIAN

Grupul școlar minier Petroșani
face înscrieri pentru o nouă 
examene de admitere in clasa 
și școala profesională zi.'

sesiune de 
a Xl-a, seral

LA CLASA A X|-A LICEU, 
toarele meserii :

seral, urmă-

- mineri 42 locuri
— mecanici mașini și 

utilaje miniere 49 locuri
— electrotehnică 19 locuri

ȘCOALA PROFESIONALĂ :
\ — zidari 18 locuri

— mineri , 36 locuri
— electromecanici 17 locuri
— mecanici mașini si 

utilaje 18 locuri
Pentru clasa a Xl-a, se pot înscrie ab-

tele Republicii Socialiste 
România în județul Vas- 

. Iui.
20,00 Telejurnal.
20,45 Dragu-mi-i plaiul 

străbun — muzică 
populară. ...

21,00 Telecinematecâ. Ci. 
ciul „Dosarele e- 
cranului**. „Podul"

22,20 Telejurnal.

solvenți a X clase care lucrează în profile- 
le amintite.

Mica publicitate
Soția Velinca urează 

scumpului ei soț
MIHOC ANDREI

„La mulți ani" cu ocazia 
împlinirii vîrstei de 80 de 
ani. (1089)

VIND casă, strada Dece. 
bal nr. 17 Vulcan (1096)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Feier Mihai, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1097)

înscrierile se fac la secretariatul școlii, 
pînă la data de 24 septembrie 1982.

________ . ' ...,v. ' ______

Autobaza j'
T. A. Petroșani 

încadrează direct sau prin transfer : 
B inginer sau subinginer mecanic, pentru 

activitatea de la Cîmpu lui Neag.
II muncitori necalificați sau motopompiști. 

pentru autocoloana Vulcan.

® tapițer și sudori, pentru autobaza Pe
troșani.

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974

Informații suplimentare la sediul autobazei 
T.A. Petroșani, telefon 42040,

REDACțlA Șl ADMINISTRAȚIA : Pettojoni sta. N. Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), « 16 63, 4 24 64 (secții). IIPARUl ; Tipografio Petroșani, sta N Bâlcescu - 2.


