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DE PLAN
minerii partidului cu remarcabile rea- 

creșterea producției de cărbu-
Aspect de muncă din secția 

„Viscoza" Lupeni.

PESTE

Rodnicia muncii minerilor
CĂRBUNE EXTRAS

PREVEDERILE

Succesele obținute dc
Jiului în luna noiembrie sînt o grăitoa
re dovadă a puternicului lor atașament 
ia întreaga politică a partidului nostru, 
o elocventă ilustrare a hotărîrii lor u- 
nanime de a intîmpina Conferința Na-

țională a 
Uzări în 
ne extras, în sporirea productivității 
muncii, dornici să contribuie astfel la 
câștigarea independenței energetice a 
României socialiste.

întreprinderii de fibre artificiale tip 
Foto : Ștefan NEMECSEK
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• CELE MAI RIDICATE PROCENTE DE ÎNDE
PLINIRE A PREVEDERILOR DE PLAN pe luna 
noiembrie le-au înregistrat colectivele miniere de la 
cariera Ctmpu lui Neag — 221,6 ■ la sută ; I.M. Dîlja 
— 102.2 la sută; I.M. Uricani — 100.8 la sută; 
Petrila — 100.6 Ia sută ; I.M. Lupeni — 100,6 
sută și 1.M Vulcan — 100,1 la sută.

• IN IKINIEA ÎNTRECERII PE BAZIN
SITUEAZĂ SI LA ÎNCHEIEREA LUNII NOIEMBRIE 
COLECTIVUL DE MINERI ȘI MECANIZATORI Al 
CARIEREI CÎMPI LUI NEAG. care a extras peste 
prevederile de plan lunare aproape 32 000 tone de 
cărbune pentru cocs.

• ÎNTREPRINDEREA MINIERA DÎLJA ESTE 
MINA CU CELE MAI CONSTANTE REALIZĂRI și 
ritmice depășiri ale sarcinilor zilnice planificate, mi
nă care nu a slăbit ritmul impus de Ia început pe

" tot parcursul lunii noiembrie.
• MINELE URICANI ȘI VULCAN SÎNT ÎNTRE

PRINDERILE CU CEA MAI PUTERNICĂ REVENIRE 
la situația normală a extracției de cărbune din ulti-

#!~Srte ale lunii noiembrie.

Aceste zile de 
giu 
ale hărniciei 
colectivele 
rilor amintite și 
fi luate drept 
demn de urmat 

ire încă 
mobilizat toate 
care nu au acționat con- 
seevent șl ev efi •iersță 
maximă pentru sporirea 
producției de cărbune, 
pentru îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de 
plan lunare.

Acum cînd ne mai des
parte doar o lună de 
unul an cînd se apropie 
cu pași repezi ora hi-

presti- 
ridică pe noi trepte 

minerești 
întreprinde- 

care po t 
exemplu 
de mi- 
nu și-au 

forțele.

Asigurarea frontului de lucru 
pentru anul viitor!

Comparativ cu 1982, în 
anul viitor volumul inves
tițiilor soeial-culturale din 
municipiul Petroșani 
cr ște ’ m iderabil. 
tru 1983 investițiile 
:a*e dezvoltării 
ților Văii Jiului sînt 
333 - milioane iei. Vor 
construite 1782 de 
tamente din care 515 
localitatea reședință 
municipiu, iar 440 în Uri
cani și în celelalte orașe ale 
Văii Jiului. Sînt prevăzu-

. va
Pen- 
aio- 

localită- 
de 
fi 

apar- 
în 
de

te, de 
semnate 
podărie 
comunală, cum sînt noile 
alimentări cu apă potabi
lă la Valea de Pești și 
Jieț, lucrări de termofi- 
care, continuarea bule- 
vardcloj- din zonele noilor 
cartiere. La Lupeni 
începe construcția 
magazin universal, la 
trila se va construi un se
diu modern pentru oficiul 
P.T.T.R., în Aninoasa și Is- 
croni se vor construi noi 
spații comerciale, iar în 
orașul Vulcan hala agro-

alimentară și un complex 
de alimentație publică.

Aproape jumătate 
volumul investițiilor 
cial-culturalc 
Hunedoara 
în anul 
țile din 
șa ni. .

Acest 
lum de 
cea mai mare. parte 
sarcina constructorilor din 
cadrul Grupului de șan
tiere Petroșani al T.C.II.

din 
so

diu județul 
se va realiza 

viitor în localită- 
municipiul Petro-

Mai exista, din păca
te, indivizi certați 
legea, gata oriei nd 
se înfrupte din avutul
obștesc sau personal. 
Pentru ai feri de ten
tații. obiectivele 
dustriale sau 
ile sî at date, 
se desfășoară 
tea in interiorul 
în seama 
din detașamentul spe
cializat în asemenea 
misiuni. Cum iși fac 
datoria oamenii în u- 
niformă maro ? închid 
ei toate căile de acces 
al- manifestărilor an
tisociale ? La aceste 
întrebări a încercat să 
răspundă raidul -con
trol efectuat de briga
da de redactori ai zia
rului nostru, într-una 
din serile trecute, prin 

s câteva întreprinderi din 
Vulcan.

in 
instituți- 
cînd nu 
activita- 

lor, 
paznicilor

Realizînd peste 8200 
tone cărbune suplimen
tar sarcinilor de plan, 
pînă în data de 24 no- 

brigada 
de 
la

iembrie a.c„ 
de mineri condusă 
Vasile Glișcă. de 
sectorul III al ’ minei
Petrila a raportat în
cheierea planului anual, 
cu aproape o lună și 
jumătate mai repede, 
în imagine inginerul 
Ion Vasile, șeful secto
rului III, adresează fe
licitări din partea con
ducerii minei, brigăzii 
Iui Gliscâ.

Cu ușurința incredibila! poți înșela 
portarilor de la intrarea în întreprinderi

vigilența

Deși prima zăpadă a 
căzut de mult și bogat, 
dovadă este 
calendaristic prima lu
nă de iarnă este 
cembrie. Dar decembrie, 
ultima , lună a 
înseamnă și bilanț, 
naliză, perspective.

E luna cadourilor 
a proiectelor pentru 
noul an, întîmpinat în 
ambianța Revelionului 
sau în abatajele mun-

Romanța iresponsabilității
Refrenul cunoscutei 

manțe „De ți-ar 
poarta ta" nu e pe 
cui controloarei 
Safta. Nu pentru motivul 
că e afonă, ci fiindcă, pur 
și simplu, n-o interesează 
sarcinile de serviciu. Con
cret, întovărășiți de doi 
electricieni de la S.D.E.E.. 
pătrundem pe poarta 
1 a I.M. Vulcan, 
juns să schițăm 
Maria Safta ne 
cu privirile fără

ro- 
spunc 

? pla- 
Maria

nr.
E dca- 

un salut, 
conduce 

a ne in
terpela. deci fără a se de
ranja de lîngă... reșoul e- 
lectric. La interpelarea

Numai 
intră în incinta 

pe buze un trebui 100 dc paznici, 
postul de la Procop, unii 
indivizi sparg becurile, 

fură materiale.
Iată, așadar cum, făcîn- 

du-și datoria în „dorul le- 
lii“, controlorii de poartă 
repartizați la I.M. Vul
can în loc să dea dovadă 
de vigilență, patronează 
o atmosferă de iresponsa
bilitate, favorabilă comi
terii unor acte antisociale. 
Cum adică, dacă hoțul sea
mănă cu... sau vine

noastră, are 
răspuns candid :

— Nu v-am legitimat, 
pentru că v-am mai văzut 
pe la mină.

Ciudată optică pentru 
o controloare de poartă. 
Am crezut că e o excep
ție, din păcate realitatea 
infirmă ipoteza noastră... 
Din stația de salvare ies 
în noapte cinci oameni. 
Paznicul Ion Pescaru nu-i 
ia în seamă decît la insis
tențele noastre.

— N-au intrat pe poar
ta mea („7 Noiembrie** — 
n.n.), nu mă interesează.

nu
Ar
La

din alt sector deeit 
paznicului poate să opere
ze ca în junglă? (Ion Vulpe)

„Cale liberă**
Poarta principală, Prc- 

parația Coroești. Ora 17,30. 
Se lasă înserarea...

— Am vrea să mergem 
pînă la maistrul Popescu 
la „spălare". Știți, 
promis că ne

— Mergeți, 
Cu această 

magică drept 
intrăm pe poarta „păzită11

ne-a
face ceva... 
mergeți...

„formulă"... 
legitimație,

(Outlaw ta pop. a £«J

t

Decembrie. Luna 
teptată de elevi 
un prim și lung 
metru de școală, 
speranță că va fi ghea
ță și zăpadă. -■

Decembrie, 
nor mari 
din istoria 
României, 
aniversăm 
României prin actul is
toric semnat la Alba 
Iulia; în a 13-a zi cins
tim memoria 
tipografi căzuți pentru 
condiții de viață 
nești. La mijlocul lunii 
se va desfășura un 
important eveniment 
politie : Conferința Na
țională a 
Penultima 
marchează 
Republicii.

Luna u- 
evenimente 

modernă a 
tn prima zi 

reîntregirea

eroilor

ome-

partidului, 
zi a lunii 

aniversarea

M. MUNTKANU
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Propuneri concrete 
urmărind realizarea
sarcinilor de plan

Desfășurată sub semnul 
înaltelor exigențe impuse 
de activitatea de construc
ție a utilajului minier, con
ferința U.T.C. de la I.U.M. 
Petroșani a analizat în
tr-un spirit critic și auto
critic contribuția tineri
lor (peste 70 la sută din 
personalul muncitor al u- 
zînci sînt tineri), la înfăp
tuirea sarcinilor de pro
ducție. Atît darea de sea
mă cît și participanții la 
dezbateri s-au ___________
referit la cau- * 
zele obiec- Alegeri
tivealc nere- jn organizațiile U.T.C.
alizărilor, ne- 
trecînd cu 
vederea pe cele subiective, 
pe cele care le 
„Nerealizările din 
an, se sublinia în 
de seamă, se datoresc ne- 
luării celor mai ferme mă
suri pentru eliminarea 
absențelor nemotivate, a 

învoirilor 
timpul 

staționă- 
mașini- 

ab-
con- 

ore întîr- 
este încă foarte ri-

aparțin, 
acest 

darea

abordeze un stil de 
că dinamic, colectiv ; 
aceasta deoarece în 
rioada analizată s-a lucrat 
mai mult de unul singur" 
(Nicolae Geamănu). „în- 
trucît în uzina noastră sînt 
mulți tineri, . comitetul 
U.T.C. trebuie să-i atragă, 
să-i mobilizeze la activi
tatea de creație 
Consider
put ar 
zăm pe această temă 

simpozion 
care 
să-și 
te* 
lor" 
I’op).

în cuvîntul lor, 
Marin Neagoe, Florin 
tescu și Ion Filimon s-au 
referit la calitatea utilaje
lor, Ia acțiunile cultural- 
artistice și sportive, făcînd 
în acest sens valoroase 
propuneri. Augustin Felea 
și loan Căpeț au 
referire la modul 
desfășoară elevii 
industrial practica 
«ină, la îngrijirea 
lor-unelte, la 
rea superioară a energiei, 
combustibilului, materiei 
prime, făcînd recomandări 
pentru aceste domenii de 
activitate. De subliniat că 
propunerile făcute au 
fost prinse intr-un cuprin
zător plan de măsuri, ca-

mun- 
șpun 

pe-

tehnică, 
că pentru înce- 

fi bine să organi- 
un. 
la 

tinerii 
prezin- 

creațiile 
(Liliana

tinerii
Si-

făcut 
cum își 
liceului 
în u- 
mașini- 

valorifica-

întîrzierilor și 
nejustificate din 
programului, a 
rii nejustificate a 
lor-unelte. Numărul 
sențelor nemotivate, 
cedii medicale, 
ziate, 
dicat". Desigur, a fost a- 
naiizată cu exigență și 
viața internă de organiza
ție, contribuția comitetu
lui U.T.C., a birourilor or
ganizațiilor de bază la e- 
ducarea prin muncă și re vor sta în atenția comi- 
pentru muncă a tineretului. '

„Calitatea utilajelor im
plică o temeinică pregătire 
profesională. Este 
sar să ne ocupăm 
mult de perfecționarea ti
nerilor, de organizarea 
concursurilor pe meserii. 
Biblioteca tehnică a uzi
nei nu face față cerințe
lor actuale. Propun dota
rea acesteia cu» ultimele 
noutăți tehnice" (Ion Găi- 

"* nă). „Recomand noului 
comitet care va fi ales să

Cărbune extras 
peste 

prevederi
(Urmare din pag 1)

lanțului anual și cînd se 
fac lot mai simțite efec
tele crizei energetice 
mondiale și consecințe
le secetei din această 
toamnă este nevoie de o 
mobilizare exemplară din 
partea fiecărui om al 
muncii din activitatea 
de extracție a Văii Jiului. 
Este necesar ca organele 
și organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., condu
cerile colective să între
prindă cele mai eficiente 
acțiuni pentru întărirea 
disciplinei sub toate as
pectele, să intensifice 
preocupările pentru o 
mai bună organizare a 
muncii, pentru folosirea 
intensivă a tehnicii din 
dotare.

ȚARA ARE NEVOIE 
DE MAI MULT CĂR
BUNE, DE CĂRBUNE 
DE CALITATE ȘI IEF
TIN, iar minerii Văii 
Jiului trebuie să răspun
dă acestei cerințe cu 
fapte de muncă demne 
de renumele cîștigat de 
acest harnic și destoinic 
detașament al clasei 
noastre muncitoare.

(Urmare din pag. 1)

Iar realizarea lui presu
pune o pregătire temeini
că, din timp, o mai bună 
organizare a lucrului la 
fiecare obiectiv. Crearea 

, frontului de lucru pentru 
anul viitor este deci o 
problemă la ordinea zilei, 
în puținele zile care au 
mai rămas din acest an 
se cere o mobilizare c- 
xemplară a mijloacelor 
materiale și umane pen
tru respectarea termene
lor de punere în funcțiune 
a obiectivelor din planul 
pe 1982, dar concomitent 
și asigurarea documenta
țiilor, eliberarea ampla
samentelor și începerea e- 
fectivă a lucrărilor la o- 
biectivele prevăzute pen
tru anul viitor.

Din experiența dobîn- 
dită în activitatea de pînă 
acum reiese că una din 
condițiile de bază ale re
alizării cu succes, la ter
menele prevăzute, a noilor 
obiective o constituie a- 
tacarea din timp a lucră
rilor și îndeosebi eșalo
narea lor judicioasă i' pe 
luni și pe trimestre. Fap
tul că în anul 1982, din 
cele 768 apartamente pe 
care le-a avut de realizat 
Grupul de șantiere Petro
șani al T.C.H. nu s-au 
realizat la finele celui 
de-al treilea trimestru de- 
cît 324 de apartamente, 
trebuie să dea de gîndit.

Cu atît mai mult cu cît 
an de an, în domeniul 
construcțiilor de locuințt} 
și de obiective tehnico- 
cdilitare, gospodărești, ne 
confruntăm cu aceeași si
tuație : spre sfîrșitul anu
lui constructorii fac efor
turi deosebite pentru a 
realiza... în ultimul tri
mestru tot atît cît au rea
lizat în celelalte trei tri-

Asigurarea 
frontului 
de lucru 

mestre luate la un loc !
Pentru a ieși din acest 

cerc vicios (nici în acest 
an planul construcției de 
locuințe, și de obiective 
tehnico-edilitare nu va 
putea fi realizat, după cum 
recunosc . înșiși construc
torii), la nivelul consiliilor 
populare orășenești și co
munale se impun să se fa
că mai mult pentru elibe
rarea amplasamentelor, iar 
I.G.C.L., principalul bene
ficiar al lucrărilor tehni
co-edilitare și de gospodă
rie, să asigure cu mai

multă operativitatea toate 
documentațiile, conform 
legii investițiilor. Dar 
principala răspundere re
vine constructorilor, care 
nu mai pot amina sub 
nici un motiv problemele 
asigurării forței de mumă 
la nivelul noilor sarcini 
de plan, punerii în func
țiune a Bazei proprii de 
producție și de prefabri
cate din Livezeni, mecani
zării lucrărilor de pe șan
tiere la nivelul largilor 
posibilități existente , în 
Trustul de construcții Hu
nedoara. în concordanță 
cu sporirea volumului de 
construcții din partea de 
vest a municipiului, se 
impune și dezvoltarea din 
timp a bazei de producție 
din Lupeni. Acolo unde 
amplasamentele sînt eli
berate deja, trebuiesc înce
pute fără întîrziere săpătu
rile la fundații, turnările la 
elevații înainte de apari

ția înghețului. Sțiț.In pu
terea constructorilor"^ ,i- 
sigure o organizare mai 
temeinică, din timp, a ac
tivității de pe șantiere ast
fel îneît să existe garanția 
realizării eșalonate, la 
termenele stabilite, a o- 
biectivelor de investiții din 
anul viitor.

nece-
mai

tetului U.T.C. din uzină.
Conferința organizației 

U.T.C. de la I.U.M.P. a 
scos în evidență hotărîrea 
nestrămutată a tinerilor 
constructori de utilaj mi
nier de a acționa cu tot 
elanul tineresc • pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective . ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului.

Cornel BUZESCU

Oră de desen tehnic intr-unui din cabinetele noii școli din cartierul 
Bucura — Uricani. în imagine profesorul Dumitru Sîrbușcă în mijlocul ele
vilor din clasa a IX-a A. Foto : Șt. NEMECSEK
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Cu ușurință incredibilă, poți înșela „vigilenta" portarilor i
(Urmare din pag l)

(vorba vine,,.) de Cornelia 
Lungu. Vizităm „ca la 
mama acasă" pavilionul 
administrativ, atelierul me
canic, întreaga incintă a 
preparației fără ca cineva 
să... ne Întrebe de sănăta
te (a se citi : legitimație).

Printr-o spărtură de cir
ca... trei metri în împrej
muirea preparației nime
rim în curtea Autobazei 
de transport a C.M.V.J. — 
secția Vulcan. Nu am in
tenționat să ne procurăm 
piese auto de la autovehi
culele parcate aici (deși o 
puteam face nederanjați!), 
așa că după o scurtă tre
cere în revistă a risipei 
de energie și a lipsei de 
vigilență repetăm „figu
ră", ieșind de data aceas
ta, sub privirile aceluiași... 
cîine pașnic ce ne-a a- 
sistat intrarea și ne re
întoarcem în incinta pre
parației.

După încă o plimbare e- 
dificatoare și complet ne
deranjată sîntem în sfîr- 
șit găsiți (ei, ce să-i faci, 
măcar telefoanele func
ționează cum trebuie 1) de 
maistrul Alexandru Las- 
zlo, care nu ne crede pe 
cuvînt (și Line face I) ce- 
rîndu-ne legitimațiile. La 
puțin timp ne găsește și 
maistrul principal Ale
xandru Buruiană și conti
nuăm vizita noastră... în- 
soțiți.

După ce luăm cunoștin
ță că activitatea în schim
bul II s-a desfășurat fără 
evenimente, ne . reîntoar
cem la poartă. Paznicul C.

L. a aflat între timp 
cine „i-a călcat pragul" și 
încearcă o justificare :

— Să știți că știam că 
nu există nici un maistru 
Popescu, dar mi-a fost je
nă (?!) să vă legitimez 1

— Știți că puteam face 
ce voiam în incinta pre
parației, și asta numai 
pentru că nu ne-ați legi
timat ?

— Doar nu era să-i dați 
foc ?!

Deci, la preparația Co
rcești cine vrea să intre 
ajunge să-i spună res
pectivului paznic că are 
o... problemă la maistrul 
cutare (numele se vede 
nu contează, poate fi 
chiar... inventat). Doar
s-o asigure pe C. L. că nu 
are intenția să-i dea foc 
preparației. în rest... plim
bare phicută ! Cine este 
amator ? (AI. TATAR)

Pază dublată, 
efectul nul !

Nici farurile autodubi- 
ței care a oprit în fața 
porții l.M. Paroșeni, nici 
oamenii căre au coborît și 
au intrat pe poartă n-au 
fost văzuți de paznicul de 
lâ poartă. Era ora 17,30. 
Abia se înserase. Intrăm 
pe poarta mare, care era 
întredeschisă suficient de 
mult pentru a lăsa să in
tre doi oameni deodată. 
Pe geamul gheretei vedem 
portarul „la călduri că", în- 
tr-o discuție cu un alt om, 
fără uniformă de portar.

La intrarea în clădirea 
corpului administrativ, bi
ne luminată de becuri, ză
rim un alt paznic. Este 
echipat ca la carte. îi 
dăm „bună seara". Ne 
răspunde ceva cu o jumă
tate de gură, neclar. Tre
cem și de acest „portar", 
intrăm în sala de mese. 
Ne continuăm, drumul pe 
coridorul de la parter. Ur
căm la etaj. Aici aproape 
de camera dispecerului, 
intrăm în biroul energeti
cului șef. Ne atrage din 
primul moment atenția o 
planșă agățată peste alte
le, pe perete. Citim „Sche
ma electrică monofazică...". 
Ușa era deschisă fiindcă 
tocmai atunci acolo făcea 
curățenie femeia de servi
ciu. Dar de ce nu sînt pu
se la adăpost documente
le de serviciu ?

Pătrundem în sala com- 
presoarelor. Facem cu
noștință cu mecanicul de 
serviciu, Georgeta Aursu- 
lesei. Cerem și primim cu 
ușurință amănunte pri
vind funcționarea utila
jelor, sursele de alimenta
re cu energie electrică. 
Vizităm apoi, pe rînd, a- 
telierele de reparații cra
tere, sudură. strungărie, 
intrăm și la sculărie, la 
„service". Abia la capătul 
drumului nostru în atelie
rul de strungărie, unde 
făcusem deja cunoștință cu 
strungarul Andrei Szabo 
și cu alți doi tovarăși de-ai 
lui, ne găsește ofițerul de 
serviciu, tehnicianul Vio
rel Moțoc. Nu-i vine să 
creadă că nu ne-a legiti
mat nimeni ia intrare de

oarece știa bine că sînt 
doi portari. La poartă 
„lămurim" lucrurile. în 
cabina de la intrare „por- 
-iărița" Lenuța Hărșan a 
prezentat o scuză plauzi
bilă — abia de două zile 
exercita această funcție. 
Vajnicul portar în uni
formă, care abia ne-a răs
puns la salut, Nicolae Bu- 
lai, ne-a spus că „ne-a 
cunoscut". De unde ? „Sîn- 
teți de la ziare" 1 Dar în
soțitorul ? „Era cu dum
neavoastră, tovarășe!“. E 
clar : orice om „de la 
ziare? (poate și cei de la 
chioșcurile de ziare !) pot 
să pătrundă chiar însoțiți 
de oricine pe poarta în
treprinderii ! Dacă aici, 
la principala verigă vigi
lența lipsește, de ce să ne 
mai mire că în birouri 
documentele de serviciu 
nu sînt păstrate conform 
dispozițiilor ? (V. Străuț)

Existenți doar ca 
...funcție

• Luni seara, după ora
17. Intrăm în sediul din 
Vulcan al E.G.C.L. Lu
peni. Majoritatea birou
rilor deschise (se făcea cu
rățenie). Facem inventa
rul încăperilor, fără ca o- 
fițerul de serviciu, Lina 
Mileșan, să ne întrebe de 
fapt cine sîntem și ce do
rim. ; '■

• La S.S.1I. Vulcan, 
portarul. Ion Vladu poves
tește cu trei elevi practi-

canți, în cabină, fără a se I 
șinchisi de cei ce intră pe | 
poarta principală. Lîngă | 
atelierul de debitare cabi- I 
na unde se aflau vasele I 
cu acetilenă necesare su- ■ 
durii oxiacetilenice era I 
deschisă, permițînd liberul I 
acces al oricui.
• Platforma I.C.M.M. ,O- | 

ra 18,15. Intrăm pe poar- I 
ta principală fără ca „por- I 
tarul-paznic" Constanța I 
Petcu să ne întrebe „de I 
sănătate". Peste tot o puz- ! 
derie de materiale. Prin J 
curte treceau tot felul de . 
cetățeni cu liber acces la I 
tot ce era acolo, inclusiv ■ 
la magazia de ciment un- | 
de sute de saci stăteau la | 
îndemîna primului venit. |
• Nici la garajul I.T.A. | 

n-am întîmpinat greutăți J 
în ceea ce privește acce- I 
sul pe poartă. Portarul de 
serviciu, Constanța Păun, 
greu de crezut „uitase" pe 
undeva cheile de la cabi
nă și stătea pripășită pe 
ici, pe colo în așteptarea 
schimbului. La ora vizitei 
noastre, 18,30, am găsit-o 
în camera dispecerului 
de serviciu. La intrarea 
noastră, un huruit de mo
tor a „scos-o“ urgent afa
ră pentru a verifica o 
mașinii intrată deja pe 
poartă.

• CADRAN POLITIC, 
în cadrul manifestărilor 
educative organizate de 
Casa de cultură din Pe
troșani sub genericul 
„Cadran politic", mîine 
(la ora 13,30) la I.C.S.A.— 
A.P. se va desfășura 0 
dezbatere consacrată sem
nificațiilor politice, eco
nomice și sociale ale a- 
propiatei Conferințe Na
ționale a partidului.

• SPECTACOL. As
tăzi după-amiază conti
nuă turneul Ansamblu
lui artistic
în Valea Jiului pe 
nele cluburilor sindica
telor din Petrila și Lo- 
nea. Vor fi prezentate 
reprezentații cu specta' 
colul folcloric „De ta 
noi, din Hunedoara", cu 
participarea lui Liviu O- 
ros,
• ÎNCEPÎND din a- 

această Săptămînă la uni
tatea de mecanică fină 
a cooperativei meșteșu
gărești „Unirea", din car
tierul Aeroport — Pe
troșani, se primesc co
menzi pentru repararea 
aparatelor foto și de 
filmat. Reamintim că u- 
nitatea funcționează în 
blocul Z 2, strada Avia
torilor 46, Petroșani.
• RENOVĂRI. Lă res

taurantul „Transilvania" 
din Petrila au început 
lucrările de igienizare și 
renovare desfășurate în 
pregătirea Revelionului. 
Lucrările se execută fără 
a se întrerupe procesul 
de servire a oamenilor 
muncii.. (V. Beldie)
• O ZI LA CABANA.- 

în organizarea asocia
ției pensionarilor din 
Petroșani, cu prilejul îm
plinirii a 33 de ani de la 
înființare, astăzi are loc 
la cabana Voievodul o 
întîlnire a unor grupuri 
de pensionari și invitați 
ai acestora din toate lo
calitățile Văii Jiului. Ac
țiunea „O zi la cabană" 
face parte din formele 
promovate de asociație 
pentru petrecerea1 plăcuta 
a timpului de către mem
brii săi.

w Rubrică realizată de
T. SI’ATARU

vo informam
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Bărbați care onorează titlul de miner

coordonind

tretul unui om al muncii,

a

fiică, 
anul 
duce 
trep-

cu- 
a-

Pe- 
re

ni 
care socie- 
bizui", 
aceste rin- 
la Dumitru

a absolvit-o 
maistru mi- 
devenînd în

dusă , de 
Î3>ecialist- Traian 

de la atelierul de 
parații turbine al 
Paroșeni, lucrează
ritm susținut la repara
rea capitală a mașinii 
nr. 4 de 150 MW în ve
derea repunerii aceste
ia în funcție la terme
nul planificat, respectiv 
mijlocul lunii decembrie.

nii 
o 

Toate aceste
te-

Echipa complexa con- 
muncitorul

Albu ' 
re-

U.E. 
în

«;

La 30 
după 33

Un destin comun 
cu destinul patriei

,Nu e nici un secret în Nicolae Ceaușescu în 
vintarea de la marea 
dunăre populară din 
troșani, prilejuită de 
centa vizită în Valea Jiu
lui „numai policalificîn- 
du-se, minerul va face față 
cerințelor tehnicii noi din 
minerit".

Fiind membru în biroul 
organizației de partid pe 
sector, dovedind o temei-

, ... 
reușita împlinirii profesio
nale, ca om : trebuie să-ți 
manifești prin muncă și 
prin realizări recunoștința 
față de posibilitățile pe ca? 
re societatea ți le-a oferit 
- destinul fiecăruia să se 
confunde cu destinul co. 
mun al devenirii patriei" - 
ne spunea comunistul Cons
tantin Marchidan maistru 
minier principal la sectorul 
IV a I.M. Petrila. Afirma 
acestea cu atei grai mol
com moldovean, trădîn- 
du-și astfel sorgintea. In. 
ceputul devenirii lui coin
cide cu venirea in anul 
1957 in Vale, locul fiecă- 

-xvuio "fiind acolo unde își 
* fioa^e împlini visele, unde 

își poate desnîrși menirea 
de om, contemporan al a- 
cestor zile de înnoiri și 
prefaceri. A fost vagonetar, 
ajutor miner, iar școala de 
maiștri mineri 
in anul 1970, 
nier principal 
anul 1974.

in subteran, 
buna desfășurare a proce
sului de producție și res
pectarea normelor de pro
tecție a muncii, este pre
zent nemijlocit, de fiecare 
dată, acolo unde este ne
cesară experiența lui. Mi
nerul zilelor noastre se 
confruntă cu tehnicitatea 
din ce in ce mai complexă 
a utilajelor, fiindu-i nece
sară însușirea unor cunoș
tințe de mecanică, de lă- 
cătușerie și, de ce nu, de 
electricitate și automati
zare ? Numai așa - după 
cum sublinia tovarășul

nică pregătire politico-i- 
deologică, în timpul adună
rilor de partid este com
bativ și propune soluții 
constructive pentru înlă
turarea deficiențelor ce se 
mai ivesc pe ici, pe colo, 
și pentru buna desfășura
re a procesului de produc
ție.

Un „hoby" l-c condus 
la lărgirea orizontului cul
tural, pasionîndu-l istoria 
și literatura. Cu modestia 
ce-l caracterizează, reu
șește de cele mai multe ori 
să ascundă bucuria de 
părinte cu două fiice, una 
studentă la matematică, 
cealaltă elevă, pasionată 
de vioară.

lată, intr-adevăr, un om 
cu înaltă conștiință profe. 
sională și politică, un con
temporan al zilelor noas- 
om care, prin propria exis
tență, face dovada că fie
care trebuie să aibă un 
destin comun cu destinul 
patriei.

Ionel ZMĂU, 
electrician, I.M. Petrila

Foto : Cristian ȘTEFAN

Un dosar voluminos cu
prinde în filele sale fapte 
abominabile, greu de i- 
maginat, săvîrșite de un 
grup de tineri din Petro
șani. Un nucleu de spăr
gători, ajunși experți în 

J materie, încă de la vîrsta 
poveștilor, a fost internat, 
după vreo 50 de furturi 
în dauna avutului 
tesc și particular 
școală specială în vederea 
reeducării lor. Frații A- 
lin (10 ani) și Ilie Dan 
(12), Nicolae Marian (14), 
Nicolae Diaconu, C. Para- 
lescu și Ștefan Sallay au 
fugit însă de la școală 
atrăgînd în mrejele infrac
țiunii un alt coleg bucu- 
reștean. împreună au în
treprins un lung „turneu" 
de spargeri în comuna Ho
rești (Prahova), la Petro
șani, Tg. Jiu, Băile Her- 
sulane, Craiova, București, 
Constanța Prinși de . or
ganele de miliție, au fu
git și de la centrul de 
primire a minorilor de pe 
litoral, cursa infracțio
nală continuînd la Petro
șani. în luna septembrie, 
grupul de infractori mi- 

^nori își sporește efectivul 
prin atragerea lui Mitu 
Tănasic, Dumitru Afruși

obș- 
într-o

Conștiința datoriei 
împlinite

Intr-una din zile, la mi
na Vulcan, Dumitru Țopa, 
lăcătuș, ne mărturisea : „In 
cartea mea de muncă s-a 
scris o singură dată. Cind 
m-am încadrat, aici, la mi
nă. Și se va mai scrie cind 
voi ieși la pensie". Vorbe
le cunoscutului lăcătuș a- 
veau atita acoperire in' 
fapte că „m-au uns la i- 
nimă". Să lucrezi un sfert

ortoci de-ai săi, Grigore 
Feștilă, Gheorghe Păsti- 

naru, Constantin Plic, s-au 
format aici la înalta școală 
a muncii, a subteranului. 
An de an fruntaș în între
cerea socialistă, comunis. 
tul Dumitru Țopa, a 
prezent acolo unde 
mai greu, acolo unde 
hotărăște soarta producției. 

Rememorînd faptele, la 
cei 48 de ani ai săi, Du
mitru Țopa se destăinuie : 
„chiar cind ies la pensie, 
legătura mea cu mina nu 
se va rupe. Am o 
Viorica, studentă în 
III la I.M.P. Ea îmi va 
mai departe, pe noi 
te, meseria mea. La ieșirea 
in pensie las un om 
loc, un om pe 
tatea se poate

Cînd scriem 
duri ne gîndim 
Țopa, la bravii săi ortaci 
care veghează la bunul 
mers al utilajelor, oameni 

comunistă. Este, altfel spus^ de nădejde care pun umă- 
un act de adevărat eroism.

De obîrșie din județul 
Bacău, Dumitru Țopa a 
poposit în Valea Jiului în 
anul 1957, unde s-a împli
nit atît familial cit și pro
fesional. Profesional a per
severat în ale meseriei, fi
ind astăzi un meseriaș de- 
săvîrșit, policalificat, un 
meseriaș prin ale cărui 
miini au trecut multe ge
nerații Ei ca și multi alti

de veac la aceeași Între
prindere, la același sector 
de transport, unde atitea 
și atitea probleme, este 
intr-adevăr o împlinire pro
fesională și morală. Un 
sfert de veac zi: ide zi — 
fără întîrziere - să mergi 
la mină, să contribui la je- 
pararea diferitelor utilaje, 
să-ți faci pe deplin dato
ria, un sfert de veac să 
te dedici muncii din sub
teran, ortacilor, este un act 
de înaltă dăruire, de 
conștiință muncitorească,

rul la sporirea producției 
de cărbune. Ne gîndim 
oamenii care, paralel 
activitatea de producție, 
ocupă de educarea, 
formarea ca meseriași a 
nărilor. Aceștia sirii 
fapt oameni care au întot
deauna conștiința datoriei 
împlinite.

Constantin LUCIU, 
corespondent

!
In halat alb, la datorie ■ 
de peste trei decenii |

• 
noiembrie a.c., de viață, problemele lor. I 

de ani de mun- Or, dacă m-aș fi tot '
că neîntreruptă, din care 
31 în aceeași unitate, so
ra medicală Maria Ghe
rase de la circumscrip
ția de pediatrie Lonea a 
îmbrăcat pentru ultima 
dată halatul alb, trecîncl 
în rindul pensionarilor.

Cine este sora Gherase? 
A terminat școala de 

surori de' ocrotire la Ti
mișoara, iar după aprilie 
1951 se transferă la cir

cumscripția 
de adulți din 
ră de ocroti- Model de 
re. în toți a- .
cești ani, sora StatOmlCle 
Gherase, a__________
participat ac
tiv la vaccinări, vizite 
la domiciliu, cfectuînd 
tratamente la copii, dînd 
îndrumări pentru creș
terea și îngrijirea corec
tă a acestora. începînd 
cu Tiriciul, Răscoala, și 
terminînd cu Jiețul j și 
Taia, nu există casă fin 
care sa nu fi intrat în 
activitatea, de teren, 
există om care să nu 
cunoască, 
deplasări zilnice în 
ren le-a făcut fără, a a- 
p.ela vreodată la. ajutorul 
autosglvării, ajutîndu-se 
doar uneori de o bicicle
tă. Cunoaște, toți tinerii 
din zonă, născuți în pe
rioada celor 33 de ani ai 
activității sale. Atunci 
cind îi intîlnește pe ori
care, le știe numele și 
ziua de naștere, într-atît. ai unui comunist care cu 
de bine și-a cunoscut co
piii din circumscripție.

—r Fiind de loc din Ne
grelii — Gorj, se destăi
nuie sora Gherase, ■ am 
rămas 31 de ani la Lonea 
și asta nu întâmplător. 
Am . venit de la Buceș, 
unde am stat o perioadă 
după absolvire, cu gîn- 

de
o-
cu 
în

dul de a mă apropia 
casă. La Lonea m-am

: bișnuit cu oamenii, 
familiile minerilor,
munca de teren trebuie 
să cunoști bine oamenii, 
condițiile lor de muncă

nei, Vasile Ursache și Eu
gen Gabos. De această da
tă, furturile simple sau 
calificate, spargerile noc
turne n-au mai satisfăcut 
pretențiile „profesionale" 
ale celor certați cu legea 
încă de la o vîrstă fra
gedă, astfel că între 11 și 
17 noiembrie în cartierul 
Aeroport, mai ales în 
preajma restaurantului 
„Parîngul", ei au săvîrșit 
nu mai puțin de cinci tîl- 
hării și un furt, victime 
fiind mai ales 
bătrîni sau în stare avan
sată de ebrietate. Alerta
te, organele de miliție pro
voacă „falimentul" gru
pului de infractori, Eugen 
Gabos (18) și Viorel Curt 
(16) fiind cercetați în sta
re de arest, ceilalți fiind 
internați la centrul 
primire a minorilor.

Am evocat „filmul" 
cestor aventuri fără pre
cedent pentru a sublinia ____ .__ __ ______ ,
gradul de periculozitate rel Curt provin din fami- 
a abaterilor antisociale, 
dar și cu gîndul de a pu- lui Vasile Ursache și ai de situații, ei pot fi riu- mares infracțional

ne în gardă pe unii cetă
țeni neglijenți sau căzuți 
în viciul beției, i Un furt 
s-a comis pentru că o 
vînzătoare, de la o cofetă- . . 
rie n-a supravegheat ser- poi la acte violente, 
tarul cu bani; spargerile 
nocturne s-au soldat cu 
prăzi bogate, întrucît unii

lui Ștefan Sallay au ante
cedente penale, tatăl lui 
Viorel Curt consuma bău
turi alcoolice împreună cu 
fiul, pe care îl instiga a- 

........................... De
sigur, în principal, părin
ții se fac vinovați de lip
sa de educație a odrasle-

Din culisele necinstei
oamenii

de

a-

" 1 « 
gestionari ignoră legea, lă- 
sînd în unități însemnate 
sume de bani. Apoi, ma
joritatea celor maltratați 
de huliganii puși pe pri
copseală fără muncă, erau 
în stare de ebrietate.

Să adîncim însă analiza 
cauzelor care au determi
nat apariția unor astfel de 
rebuturi umane, încă î- 
nainte de creionarea per
sonalității lor. Vasile Ur- 
sache, frații Marian, Vio-

Iii dezorganizate,

lor lor. Acești tineri își 
petreceau nopțile „în de
plasare", săvîrșind grave 
acte antisociale, se odih
neau vara pe dealuri, iar 
în anotimpurile friguroa
se își găseau sălaș și pa
turi calde pe... conductele 
de termoficare din subso
lurile unor blocuri ale re
ședinței noastre de muni
cipiu. Nimeni ri-a sesizat 
la miliție dispariția lor
nocturnă I Să existe pă
rinți așa de iresponsabili ? 

părinții S-o spunem clar, în astfel

- miți, fără a greși, complici 
ai propriilor lor fii. în al
tă ordine de itlei s-ar mai 
semnala faptul că 
paraziți și-au 
„hoteluri" în 
unor blocuri și 
le asociații de 
iau măsurile menite să le 
facă inaccesibile aceste 
spații.

Revenind la isprăvile ce
lor 11 minori, trebuie ară
tat adevărul ; de-a lungul 
anilor de școală — cadre
le didactice, organizațiile 
de pionieri și U.T.C. nu 
și-au îndeplinit pînă la 
capăt îndatoririle privind 
educația tinerei generații. 
Nicolae Marian și Dumitru 
Afrusinei erau elevi în 
clasa a Vll-a a Școlii ge
nerale nr. 7 din Petroșani, 
Miron Burlec urma cursu
rile' Școlii generale nr. 6, 
ceilalți fuseseră internați 
la Grupul școlar nr 7 Ne- 
delea (Prahova), tocmai 
pentru că acumulaseră 
încă de la vlrsta copilă;- 
riei, uri impresionant pal- 

Din

mulți 
amenajat 

subsolurile 
totuși une- 
locatari nu

. cor.
plimbat „cu traista-n • 
băț", dintr-un loc în al- J 
tul, randamentul meu în , 
muncă nu ar fi fost cel | 
pe care îl doream. De a- J 
ceea m-am stabilit. la | 
Lonea. Am locuit acolo » 
unde am lucrat. Pacien- | 
ții mi se puteau adresa • 
aricind aveau nevoie de I 
ajutorul meu, fie ziua, J 
fie noaptea. Nu am refu- I 
zat pe nimeni, indiferent î 

_________ la ce oră ,
II 
I< 
I4

____ .... I 
făcut. Fără suflet și per- i 
severență nu poți lucra. 
în nici un domeniu și | 
mai ales în domeniul sa- ! 
nitar.__________________ |

Una din marile satis- • 
facții în această lungă | 
pei'ioadă o consider pe ■ 
aceea că mulți din foștii I 
mei micuți pacienți sînt ’. 
azi destoinici mineri. A- * 
cordînd îngrijirile cores- 1 
punzătoare copiilor bol- î 
navi, supraveghind creș- ’ 
terea celor sănătoși, pă- > 
rinții au putut să lucre- , 
ze liniștiți. în felul aces- | 
ta, deși nu sîntem o uni- . 
tate productivă, contri- ’ 
buitn și noi, cadrele me- • 
dicale la activitatea pro- '. 
ductivă. '

Acesta este succint por- ! 
‘trotil.]. nî |

■ 
I4 
I 
i 

i 

i 
»
I •

I♦ •
I 
I 
I

m-a solicitat, 
ajutînd după 
puterea și pri
ceperea mea. 
Am pus su
flet in tot
ceea ce am

satisfacția datoriei îm
plinite față de societate, 
își primește binemeri

tata pensie. Am discutat 
și cu df. Tiberiu Balașsy, 

sub 
sora 

de 
mai

medic pediatru, cel 
conducerea căruia 
Gherase a lucrat 28 
ani și, mai în glumă, 
în serios, îmi spunea că 
practic prin pensiona
rea sorei Gherase, parcă 
s-ar pensiona doi oameni 
nu unul, atît de utilă 
fost circumscripției.

Dumitru GĂLĂȚAN, 
medic

păcate, infracțiunile comi
se au avut ca fundal so
cial și indiferența condam
nabilă a unor cetățeni, ca
re, cind nu le șînt lezate 
interesele personale, a- 
doptă atitudinea lui 
„n-aude, n-a-vede". în con
secință, gravitatea 
testărilor antisociale,.

' mise de elevii lipsiți 
supravegherea 
că, a culminat cu atenta
tele 
nor 
rită 
tori 
nilor. Pentru ca astfbl 
întîmplări, cu efecte 
matice pentru eei cart 
calcă legea, dar șr’<p« 
colectivitate, să fie e 
cate, răul trebuie eu 
din rădăcină, altfel a 
fa o abatere, la prima ve
dere mică, înseamnă a da 
apă la moară unor virtuale 
infracțiuni periculoase. 
Căci se știe, cine fură azi 
un ou (și rămîne nepedep
sit datorită milei, falsei 
înțelegeri < ori comodității 
sufletești) mîine fură un 
bou. O morală aspră, dar 
necesară.

m’ani-
co- 
de 

părinteas-

asupra integrității u- 
oameni, tocmai dato- 
unui complex de 
favorizanți infra'

fac- 
țiu- 

de 
dra- 

în-

Ion VULPE
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FILMEDezbaterile reuniunii 
general-europene de la Madrid

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale 

a O.N.U.
c MADRID 1 (Agerpreș). 
Corespondență de la Radu 
Adrian : In cadrul ultimei 
ședințe plenare a reuniu
nii general europene de 
la Madrid au luat cuvin- 
tul reprezentanții U.R.S.S., 
Franței, Statelor 
Cehoslovaciei și

Unite, 
Olandei, 

care au prezentat pozițiile 
țărilor respective în legă
tură cu faza actuală a 
reuniunii șl: obiectivele a- 
cesteia. în dezbateri a fost 
reafirmat atașamentul fa
ță de procesul inaugurat 
prin Conferință pentru se
curitate și cooperare de la 
Helsinki și s-a subliniat 
necesitatea încheierii fo
rumului de la Madrid prin 
adoptarea unui document 
substanțial și echilibrat pe 
baza proiectului avansat 
de țările neutre și neali
niate.

în dezbaterile din gru- , 
pul de redactare a docu
mentului final referitoare 
la preambulul acestuia și 
la capitolul principii, re
prezentanții Iugoslaviei, 
Ciprului și Maltei s-au 
referit pe larg la dimen
siunile tot mai mari pe 

‘ i pre- 
general 
special

care le cunoaște în 
zent în lume în i 
și în Europa în 
cursa înarmărilor. Ei - au 
arătat că una din condi
țiile esențiale pentru res
tabilirea încrederii între 
state, pentru reluarea po
liticii de destindere este 
oprirea cursei înarmări
lor și trecerea neîntârzia
tă la dezarmare. în 
sens, reprezentanții 
lor respective s-au 
nunțat pentru menținerea 
în pioîectul de document 
fina; atît în preambul cît 
și în capitolul principii 
a unor prevederi dare re
feritoare la necesitatea în
făptuirii dezarmării.

acest 
țări- 
pro-

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). Luînd cuvântul 
în cadrul lucrărilor celei 
de-a XXXVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
O.N.U., președintele Bo
li viei, Hernan Siles Zuazo, 
a declarat că noile auto
rități boliviene intențio
nează să promoveze o po
litică menită să ducă la 
realizarea păcii, dezvol
tării și justiției. Bolivia — 
a subliniat vorbitorul — 
își va aduce contribuția Ia 
lupta împotriva imperia
lismului, neocolonialis- 
mului, rasismului, a ori
căror forme de agresiune 
și dominație străină.

Referindu-se la situa
ția din America Centrală, 
președintele Boliviei a re
levat necesitatea respec
tării, suveranității tuturor 
statelor din regiune, a 
drepturilor popoarelor de 
a dispune liber de resur
sele lor și de a înfăptui 
transformările politice și 
social-economice cores
punzătoare aspirațiilor de 
progres.

PETROȘANI — 
iembrie : Un saltimbanc 
la Polul Nord ; Unirea : 
Lupii mării.

LONEA : Oglinda spar
tă. .. •

VULCAN — Luceafă
rul : O fată fericită.

LUPENI — Cultural : 
Asteptînd un tren.

URICANI : Caseta Mă
riei de Medicis.

gă.
13,00 închiderea progra-

mului. ' • ■
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci-

naiului.
16,30 Studioul tinere.^

tului.
17,50 1001 de s seri
18,00 închiderea progra-

mului.
20,00 Telejurnal.
20i30 Actualitatea eco-

nomică.
20,45 Gică Petrescu și

TV
. 11,00 Telex,

11,05 Școala contempo
rană.

11,20 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul

cîntecele sale.
21,10 Serial științific : 

Corpul uman.
21,30 Meridianele cînte- 

cului.
22,00 Telejurnal.

memen

întreprinderea pentru
administrarea cantinelor

fi și cazare
Petroșani

unor 
opiniei 

vest-

Sesiunea N.A.T.O.
BRUXELLES 1 (Ager- 

pies). La Bruxelles s-a 
desfășurat marți sesiunea 
Grupului de planificare a 
NATO. în pofida acțiuni
lor de protest ale 
largi cercuri ale 
publice din țările
europene, a amplelor miș
cări pentru pace, miniștrii 
apărării din statele mem
bre ale Alianței nord-atlan- 
tice (cu excepția Franței 
și Islandei) au reafirmat 
hotărîrea organizației de 
a desfășura cele 572 de 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de ac
țiune „Pershing-2" 
„Cruise" în Europa i 
dentală. începînd de la 
sfîrșitul anului 1983, 
cazul în care negocierile 
de la Geneva dintre S.U.A. 
și U.RS.S. nu vor fi fina
lizate.

Și 
occi-

in

ÎN LOCALITATEA KAR- 
JALOHJA. DIN SUDUL 
FINLANDEI, S-AU ÎN
CHEIAT LUCRĂRILE U- 
NE1 CONSFĂTUIRI de 
două zile a partidelor co
muniste din țări nordice 
ale Europei, Danemarca, 
Finlanda, Norvegia, Sue
dia. Au fost examinate 
probleme actuale ale si
tuației internaționale. De
legațiile au făcut, totoda
tă, un schimb de informa
ții cu privire la situația 
socială, politică și econo
mică din țările respective 
si la sarcinile comuniști-

lor în lupta pentru apăra
rea intereselor oameni
lor muncii.

FRANȚA ESTE HOTĂ- 
RÎTĂ SA OBȚINĂ EX
TRĂDAREA DIN BOLI
VIA A CRIMINALULUI 
DE RĂZBOI NAZIST 
KLAUS .BARBIE, ALIAS 
KLAUS ALTMAN, a de
clarat, la Lima, ambasa
dorul francez itinerant In 
America Latină, Antoine 
Blanca. El a precizat că 
cererea de extrădare for
mulată de țara sa este în 
vigoare, în așteptarea de
ciziei Curții "supreme bo- 
liviene. Supranumit „că
lăul din Lyon", fostul șef 
al Gestapoului din acest 
oraș în perioada ocupației 
hitleriste este abuzat de 
moartea a 4000 de persoa-

incadrează urgent următoarele categorii de 
personal:

• dogari
• lucrător gestionar
• lăcătuș sau electrician cunoscător și a 

problemelor de p.sâ.
• instalatori sanitari
• instalatori încălziri centrale
• sudori
• dulgheri parchetari
• fochiști.
Condițiile de încadrare și retribuire, con

form prevederilor Legii 12/1971, Legii 57/1974 
și Legii 22/1969.

Mica publicitate
Din toată inima fostei 

mele profesoare Emilia
Mita îi doresc multă să
nătate șl „La mulți ani !“. 
Fosta elevă Erica Floriccl. 
(1468)
. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Duma- 
chin Lucica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani, O declar 
nulă. (1466)

-PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3537, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1467)

PIERDUT legitimație de 
serviciu eliberată de 
Lupeni și legitimație 
bliotecă (periodice), 
berată de Institutul 
mine Petroșani, pe numele 
Nemeș Adavan. Le declar 
nule. (1470)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rogo- 
bete Viorica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1472)

PIERDUT chitanțier se
ria S 0657969 pînă la 
0658000, emise de ■
Deva. Le declar nule. (I‘4?tî) 
'PIERDUT legitimație' bî- 

blictecă (periodice) pe nu
mele Draica Ion, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1474)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Amă- 
riuța Gheorghe, eliberată 
de I.U.M Petroșani. O de
clar nulă. (1475)

ANUNȚURI DE FAMILIE

I.M. 
bi- 
eli- 
de

Familia Cazacu Leon 
și Susana, anunță cu 
adîncă durere înceta
rea din viață la numai 
7 ani, în urma unei boli 
care nu iartă, a unicei 
noastre fiice
CLAUDIA MONICA 
înhtimarea vineri, 3 

decembrie 1982, ora 
14.30, strada Vulturi
lor 3/3. Petrila. (1471)

COLECTIVUL în
treprinderii de tricotaje 
Petroșani este alături 
de colega lor prin pier
de rea scumpei ei fiice, 

“cea care a fost
CLAUDIA MONR^Îs |

CAZACU

Prognoza vremii pe luna
Victoria surîde la mijlocul terenului..»După cum ne comunică Institutul de meteorolo

gie și hidrologie, în luna decembrie cantitățile de 
precipitații însumate vor fi mai mici decît cele obiș
nuite. Temperaturile medii lunare se vor situa, în>( 
general, în limite normale, iar pe alocuri, în sudul 
țării vor fi puțin mai. ridicate.

Caracteristici ale evo
luției vremii :

O Prima decadă a lunii 
se va caracteriza prin- 
tr-un regim piu \ io metric 
deficitar. Precipitații sub 
formă de burniță și ploa
ie slabă sînt de așteptat 
în sud-vestul țării la 
începutul intervalului. 
Unele ninsori de scurtă 
durată se așteaptă, în
deosebi spre sfîrșitul in
tervalului, în nordul și 
nord-estul țârii. în zona 
muntoasă va ninge slab, 
mai ales în prima săp- 
tămînă a lunii. Tempe
ratura va scădea ceva 
mai pronunțat în ultime
le zile ale wcestei decade, 
cînd valorile minime vor 22—26 vor cădea preci

pitații atît sub formă de 
ploaie, irit și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. 
Față de decada anterioa
ră, se așteaptă o scădere 
mai ^însemnată a tempe
raturilor. Valorile cele

cit și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Local, 
în primele zile condiții 
de polci. în unele zile 
vîntul va prezenta inten
sificări pasagere pînă la 
tare. Cețurile vor contri
bui, în aceiași’ timp, la 
amplificarea . caraCteris- ; 
ticii de vreme 
Temperaturile
vor fi in general, 
tive în sud, iar cele ma
xime vor atinge și va
lori de 10 grade.
• Decada a treia 

va fi din nou deficitară 
din punct de vedere plu
viometric, exceptînd Ba
natul, Muntenia și Ol
tenia, unde în intervalul

de nervozitate, sancțio
nată prompt cu cartonașe 
galbene.

Cu Dina, formația mi
nerilor din Vale a cîștigat 
un bun creator de faze, 
finul dispecer de pase, de 
orice distantă și direcție, 
înregistrează, după cum

umedă, 
minime 

pozi-

coborî și sub minus 12 
grade în nord. Tempera
turile maxime vor atin
ge 6 grade în sud. Di
mineața și seara, frec
vent se va produce ceață.
• Cea de-a doua de

cadă a lunii va 
umedă și totodată mai 
caldă. Vor predomina zi
lele cu cer noros. De a- 
semenea. vor cădea pre
cipitații mai ales sub 
formă de burniță și 
ploaie în sud, iar în nord, 
atît sub formă de ploaie.

fi mai mai scăzute vor fi cu
prinse între minus 15 și 
minus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar cele mai 
ridicate între minus 6 și 
plus 4 grade. Dimineața 
și seara cețurile vor fl 
persistente.

(AGERPKES)

Multă vreme, Jiul s-a 
menținut în prima divizie 
datorită unei excelente li
nii de mijloc, Libardi sau 
Mulțescu exprimîndu-se 
ca strategi, dar și realiza
tori ai echipei; Odată cu 
remanierile de sezon, mij
locul divizionarei A din 
Vale a pierdut din sono
ritate ; cine și-ar fi putut 
închipui, în urmă cu vreo 
trei ani, că ‘ '
mânui" vor . 
Dina, Muia et comp, 
nonimatul compartimen
tului median n-a 
însă potențialul 
dimpotrivă, a s 
jucătorii, a simp 
zele, accelerînd 
combinațiilor;

între mijlocași, 
a evoluat în toate 
dele turului, demonstrînd 
o impresionantă capaci
tate de travaliu. Bun a- 
croșeor, Varga a inițiat 
multe contraatacuri, în 
ultimul timp cizelîndu-și 
stilul penetrant, ba chiar 
s-a înscris în rîndul fina- 
lizatorilor de fază (ne a- 
mintim de partida cu Pe
trolul Ploiești). Creșterea 
valorică trebuie integrată 
insă în. rigorile disciplinei 
tactice, fiindcă adesea ne- dar respectă sarcinile 
reușitele î) scot din joc sau credințate, 
îi creează o excesivă stare

în „terenul ni- 
opera Varga,

A-

altor colegi din lot. Intr-o 
postură inversă se află 
Șumulanschl, care are la 
activ o bogată activitate 
competițională. lâ mai 
multe divizionare A. Mar
cat de oboseală, de o pre
matură uzură ’morală, a

Retrospectivă fotbalistică, Jiul Petroșani (III)

în ansamblu, în funcție 
de locul confruntării, an
trenorii noștri au aliniat 
o linie de trei (acasă) sau 
patru (în deplasare) mijlo
cași. Victoriile și punctele 
smulse adversarilor poar
tă și amprenta 
dispozitiv omogen, 
și-a îndeplinit, în
sarcinile încredințate, 
acum, se pune însă pro
blema limpezirii combi- 

. .națiilor ofensive, a însuși
rii unor 
care să 
desea și 
celelalte

asemenea

acestui 
care 

mare, 
De

remarcă și antrenorul Co- 
șoreanu, ce' mai scăzut 
procent de erori. Posesor 
al unui șut puternic, ex
pediat fărf pendulare lar
gă, Dina a învins cerbicia 
unor CUnoscuți apărători 

Varga ai buturilor, dar îi lipseș- 
parti-

dijmuit 
echipei, 

specializat 
>lificat fa- 

ritmui

înregistrat o scădere 
formă, care l-a ținut 
banca rezervelor.

te încă îndrăzneala de a 
șută din orice poziție. Fra
gilitatea sâ a. făcut să fie 
utilizat mai ales în gazon 
propriu, iată de ce 1 
lecomandă mai multă 
gresivitate în joc.

în „placa turnantă" 
Jiului, Muia este mijloca
șul care „nu se vede", dar 
se dovedește atît de util, 
mai aîes în faza defensi
vă. Deci nu strălucește, 

tn- 
iată motivul 

pentru care a fost preferat

se 
a-

a

de 
Pe 

Altăda-' 
tă, Șumulanschi era o „ma
șină de pase" și un bun 
realizator. In acest sens, 
desigur, vacanța de iarnă 
se va dovedi un bun sfet
nic pentru el. Cat mijlocași 
au mai fost utilizați M.*‘ 
Marian și Vesa, dar n-au 
dat întotdeauna
ție, a surprins chiar 
traducerea ultimului

scheme tactice, 
înglobeze mai a- 
coeebîpieri din 

eoni pa rti mente, 
spre sfîrși-

mijlocașilor nu trebu- 
impune 

o atenție sporită a- 
„oxigen" în 

pregătire. Cit 
finali-

satisfac- 
in- 
în 

partide dificile (la Craio
va). cărora nu le-a făcut 
față. în schimb, Vinătoru, 
jucătorul capabil să aco
pere spații mari, să 
lueze pe orice post
cîmp, n-a reușit să prindă
echipa...

evo-
în

De
tul partidelor, randamen
tul
ie să scadă ; se 
deci.
cumulării de 
perioada de
privește capitolul 
zare, mijlocașii Jiului și-au 
depășit pînă acum coechi
pierii de carieră, prin ur
mare, au obligația să nu 
se dezmintă. Dimpotrivă !

Ion VULPE

REDACȚIA s» ADMINISTRAȚIA; P«tra*oni «tr. N Sâtcesa* - 2, teleHan* UI» (secretariat), 4 16 83, 4 24 44 (secțHț. BPARUt: Tipografia Petroșani str. N BâtaMctr - 2.


