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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
z'

Urgențe în
■Ț

unitățile miniere

Creșterea 
producției 

pentru cocs
1 în lumina 

trasate de partid, 
secretarul 
tovarășul N î c o 1 a e 
Ceausescu, creșterea ne
contenită a 
de cărbune 
constituie 
de bază a 
de mineri din 
bazinului Văii 

într-o singură zi 
aprilie), trei 
deri miniere 
Bărbăteni și Uricani) au 
extras 500 tone de căr
bune cocsificabil peste 
sarcinile planificate. 
Mobilizarea exemplară a 
minerilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la a- 
ceste întreprinderi do- 

. vedește că există rezer
ve care să asigure rea
lizarea unei producții 
de huilă spălată pentru 
cocs de 4000 de tone pe 
zi, pentru întreaga lu
nă aprilie, așa cum re
iese din sarcinile tra
sate de conducerea de 
partid. în acest context, 
minei Lupeni îi revine 
sarcina de a extrage 
zilnic 8000 tone de 
cărbune pentru cocs, 
minei Uricani 3500 to
ne, iar minei Bărbăteni 
1800 tone.

Mineri, ingineri și 
tehnicieni ! Organizînd 
mai bine procesul de 
producție, asigurind 
sistență tehnică compe
tentă și de calitate, va- 
lorificind potențialul 
de cunoștințe profesio
nale. folosind la capa
citate mașinile și utila
jele din dotare, colecti
vele din care faceți par
te vor răspunde cu 
cinste chemării de A 
DA ȚĂRII CIT MAI 
MULT CĂRBUNE PEN
TRU COCS !

sarcinilor 
de 

său general,

producției 
pentru cocs 
preocuparea 
colectivelor 

vestul 
Jiului.

(6 
întreprin- 

CLupcni,

a-

X

i

Unicul criteriu de apreciere a muncii
ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Mina Vulcan a înregis
trat în luna încheiată o 
restanță la producția fizi
că de cărbune care repre
zintă planul unei zile. Pro
gramele de lucru întocmi
te la începutul lunii mar
tie prevedeau îndeplini
rea sarcinilor lunare, 
intrat într-o nouă 
Din nou, programele 
tocmite evidențiază 
bi li ta tea realizării 
lor lunare, 
chiar depăși
rea acestora 
cu 1000 de to
ne. în convor
birile directe
pe care le-am avut în prima 
zi e lunii cu tovarășii Ar
pad Crișan, secretarul co
mitetului 
mi nă, și 
directorul 
prinderii, 
fi rimau ferm că 
de bază întreprinse 
temeinice, că prin 
organizare a muncii 
fiecare schimb, în fiecare 
sector productiv al minei 
planul Fzic de cărbune va 
fi realizat.

Pornind de la aceste a-

Am 
lună, 

în- 
posi- 

sarcini-

firmații. cunoscînd 
că producția minei 
este eond.tionată de 
du’ concret în care 
organizată activitatea 
fiecare schimb, și că rolul 
maiștrilor în acest cadru 
este decisiv pentru trins- 
punerea în faptă a pro- 
gramelci întocmite, am 
fost prezenți la mină la 
încheierea primului schimb 
al tmsi zile de lucru. Un

așadar 
Vulcan 

mo- 
este 

pe

de partid pe 
Cristian Dinescu, 
tehnic al între- 
interlocutorii a- 

măsurile 
sînt 

buna
PC

anitorv’ directoi ului teh
nic Dinescu, am orga- 
zat o discuție cu maiștrii 
schimbului respectiv, ur
mărind cum și-a făcut fie
care datoria, luînd în con
siderare îndeplinirea 
nu a preliminarului 
bilit.

Cu o parte dintre 
tia, întîlnirea a fost 
tă : maiștrii minieri
Bălău și loan Trișcaș din 
sectorul VII, Constantin 
Cioată și Constantin Mun- 
teanu din sector u V, Du-

mitru Tătărcan și Cons
tantin Topală din sectorul 
111 și maistrul Vasile Brie 
din sectorul I își realizase
ră preliminarul în întregi
me, cu depășiri chiar. în 
aceste condiții, 
nărui pe întreaga 
a fost depășit cu 
vagonete față de 
bilit la început de 
dar sectoarele II și VI nu 
atinseseră producția scon

tată. Asupra 
cauzelor care 
au generat a- 
ceastă stare 
de lucruri, 

răspunsurile, 
așteptat, deși

au

prelimi- 
mină 

20 de 
cel sta- 
schimb,

I. M. Petrila

te

sau 
stâ

aceș- 
scur- 
Petru

cum era de 
s-au dorit obiective, 
pus în evidență destule ca
rențe, slăbiciuni privind 
modul în care maiștrii își 
exercită 
ducători 
nizatori 
tivității
muncă pe 
nează oră 
de schimb.

rolul lor de con- 
direcți, de orga- 

nemijlociți ai ac- 
în fronturile de 

cale le coordo- 
de oră. schimb

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect de muncă de la Întreprinderea de con
fecții Vulcan. In prim plan, confecționera Titina 
Grigore, una din fruntașele secției 415.

Foto : Șt. NEMECSEK

Depășiri substanțiale la export
Deși tinăr, colectivul de 

oameni ai muncii de la 
întreprinderea de confec
ții Vulcan s-a integrat res
ponsabil în elita unităților 
economice din Valea Jiu
lui. După numai patru 
ani de la intrarea în func
țiune, întreprinderea rea
lizează o gamă largă de 
produse în modele moder
ne, căutate și apreciate a- 
tît în țară cît și peste 
hotare.

Primul trimestru al a- 
cestui an s-a încheiat cu

rezultate deosebit de rod
nice la producția destina
tă exportului. Valoarea 
mărfurilor (în speță, fuste) 
expediate în U.R.S.S. pc 
primele 3 luni ale anului 
se ridică la 5 924 000 lei, 
cu aproape 1 000 000 lei 
peste sarcina planificată. 
Cele mai bune formații de 
lucru care au contribuit 
la realizarea acestor fru
moase succese sînt cele 
conduse de Eugen Nariță, 
Elena Mandia. Victoria fi
ne si Gioconda Ciureanu. 
(M.B.)

ZIUA SĂNĂTĂȚII

Extracție record pe schimb
Colaboratorul nostru Tiberiu Svoboda ne transmi- 

de Ia Petrila :
„Hărnicia și efortul colectivului de la I.M. Petrila 

a da țării cit mai mult cărbune s-au materializat, 
schimbul II al zilei de 5 aprilie, într-un record 

cărbune — 2129

de 
în 
absolut înregistrat la extracția de 
de tone. La acest succes de prestigiu și-au adus con
tribuția în mod deosebit brigăzile de la sectoarele II, 
III și VI. ale căror schimburi au fost coordonate de 
maiștrii Aurel Cepălău, Petru Rus, Ion Tabacu, Ion 
Pemneanu, Aurel Petrie, sing. Ioan Floca, precum și 
schimbul condus de maistrul Dumitru Tirlea, de la 
sectorul VII, care au reușit să organizeze în mod e- 
xemplar transportul. In această zi (5 aprilie) mina 
a extras suplimentar față de sarcinile de plan 136 to
ne de cărbune. Schimbul II care a realizat producția 
record a fost felicitat de secretarul comitetului de 
partid și conducerea minei".

„Studenții4* lui Butnariu
specialist 
Butnariu 

dintre 
șefii de brigadă cu mari 
stagii la I.M. Lupeni, u- 
nul 
net 
duce 
puternice 
frontaliști 
țr-un 
de 120 ml, principala 
pacitate de producție 
sectorului V. unul 
sectoarele fruntașe 
Lupeniului. Desigur, 
terea brigăzii, care 
portează lunar produc
ții peste prevederi intre 
500 și 300 de tone, o 
reprezintă oamenii, cu 
capacitatea lor exempla
ră de mobilizare, cu 
vcdnt.ia și priceperea 
care-i caracterizează- ln-

Minerul 
Victor 
este unul

curii sînt
Pavel,
Cons-

In pacina a 3-a

Individ-
colectivitate

Activitate susținută în 
camera centrală de ste
rilizare de la Spitalul 
municipal Petroșani.

Foto : C. ȘTEFAN

rni
re n- 
mai 

de 
in

dintre veteranii 
La această oră
una din cele 

formații 
ale minei, 

abataj în lungime 
ca- 

a 
din 
ale 
pu
ra-

tre veterani 
minerii Octavian 
Petru Poenariu, 
tantin Rusu, Emilian Buj- 
got, Irimia Lazăr, Năs- 
tase Inoveanu — nume
roși tineri și-au găsit în 
minerit terenul fertil de 
afirmare al propriei per
sonalități, intr-o mese
rie bărbătească ce se 
bucură de înaltă prețui
re socială.

n abatajul brigă
zii. conștiința a-
cestei prețuiri se

convertește in răspunde
rea ■ u care mine'ii tineri 
a ționează pentru a da 
ță'ii, alături de ceilalți 
ortaci, cit mai mult 
bune. Schimbul in i 
i-am găsit lucrind 
punea de o plasare, 
numeroasă decît m

I
căr- 
care 
dis- 
TYiai 

ledia

tinerilor. Era într-o luni. 
Tinerii preferă să rămînă 
in repaus joia sau sîm- 
băta, cind, în oraș, se 
organizează mai multe 
acțiuni pentru petrece
rea timpului liber. „Am 
aceeași încredere în ei 
ca și în ceilalți ortaci" 
ține să precizeze șeful 
de brigadă, așa incit cea 
dinții echipă constituită 
pentru operația de „ră
pire", este formată din 
doi frați, ambii tineri. 
Lucian Adrone, cu care 
stăm de vorbă, cel mai 
vîrstnic, are abia doi ani 
și jumătate de minerit:

T. ClMPIANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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A devenit o tradiție ca 
în fiecare an, la 7 apri
lie, să fie sărbătorită 
Ziua Sănătății — expre
sie a grijii pe care parti
dul și statul nostru o a- 
cordă ocrotirii sănătății 
poporului.

Sînt edificatoare în a- 
cest sens o serie de date 
și cifre privind rezulta
tele dobîndite în acest 
important sector al vie
ții noastre sociale. Chel
tuielile bugetare pentru 
acțiunile de ocrotire a 
sănătății au crescut de 
la 9,85 miliarde lei, în 
anul 1975, la peste 16 
miliarde lei în anul 1983. 
Dacă în urmă cu 8 ani, 
pentru sănătatea unui 
cetățean al țării se chel
tuiau 483 lei, astăzi a- 
ceastă sumă depășește 
700 lei. în prezent, se 
află la dispoziția popu
lației peste 198 000 pa
turi de spital, revenind 
8,8 paturi la 1000 locui
tori. Pentru tratamentul 
medical al cazurilor ce 
nu necesită îngrijire spi
talicească, rețeaua dis- 
pensarelor-policlinici a 
fost extinsă în perioada 
respectivă la peste 400,

;.-ș

.•u

numărul total al dispen- | 
sarelor medicale depă- | 
șind 5 500. O atenție deo- i 
sebită se acordă, în a- ! 
celași timp, rețelei uni- | 
taților sanitare din cen- i 
trele agroindustriale și 1 
din localitățile ce vor 
deveni în următorii ani 
centre urbane.

Concomitent cu dez
voltarea bazei materiale, 
au crescut corespunză
tor și numărul, calitatea 
și competența persona
lului medico-sanitar. De
tașamentul celor aflați ț 
în serviciul sănătății pu- i 
blice cuprinde astăzi 1 
4000 de medici (un me- 1 
die la 510 locuitori) și i 
circa 134 000 cadre me- j 
dii sanitare. Ca urmare j 
a creării acestor condi- i 
ții materiale, principa- î 
iii indicatori demogra- | 
fici și ai stării generale 
de sănătate au înregis
trat o evoluție favorabi
lă atît in ceea ce pri
vește reducerea număru
lui de îmbolnăviri în 
rindul copiilor, cît și în 
creșterea duratei medii 
de viață, care a ajuns 
în fapt la 70 de ani.

(Continuare în pag. a 2-a)
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La liceul de matematică-fizică

Multiple acțiuni educative
Ultima săptămînă de 

școală, înaintea vacan
ței de primăvară este 
marcată de preocupări 
multiple în rîndul ele
vilor liceului nostru. U- 
teciștii sînt preocupați, 
mai ales, de încheierea 
cu rezultate bune și foar
te bune a trimestrului al 
II-lea al acestui an șco
lar. Sperăm ca media 
generală a elevilor liceu
lui să se ridice cit mai a- 
proape de nota 8. De ase
menea. ultima săptămînă 
de școală se află sub 
semnul unor importante 
acțiuni poitico-educati- 
ve. Sub conducerea • orga
nizației de partid, cu 
sprijinul punctului de 
informare și documen
tare din liceu, am desfă
șurat multiple acțiuni 
de omagiere a 90 de ani 
de la crearea P.S.D.M.R. 
și 'anume : o expoziție 
fotodocumentară sub ge
nericul „Prin ani sta
tornic în crez și luptă", 
o microexpoziție filate

lică și de carte social- 
politică, un simpozion 
al cercului de istorie 
sub genericul „O istorie 
eroică și glorioasă, de 
slujire devotată a popo
rului". Pregătim, de a- 
semenea, un spectacol 
tematic, recitaluri de 
muzică și poezie în ca
drul serilor cultural-e- 
ducativ-distractive sub 
genericul „Patriei, parti
dului cinstire".

De asemenea, această 
săptămînă de școală mar
chează și acțiunea pe 
care o dorim să devină 
o tradiție în școala noas
tră — „Săptămînă știin
ței" în cadrul căreia se 
va face o analiză a acti
vității cercurilor de crea
ție a elevilor ; vom avea 
experiențe interesante 
cu laseri, la fizică și 
experiențe distractive la 
chimie, o sesiune de re
ferate la matematică, 
simpozionul „Știința des- 
spre univers", un con
curs „Cine știe... răspun

de" pe tema informaticii 
și alte acțiuni. Vom be
neficia în desfășurarea 
acțiunii noastre, în ca
drul patronării liceului 
de către Institutul de 
mine Petroșani, de con
cursul unoi- cadre univer
sitare.

Este un prilej deosebit 
pentru activul U.T.C. din 
liceu, de a se distinge în 
munca de organizare a 
acestor acțiuni politico- 
educative ce se înscriu 
în preocupările liceului 
nostru pentru ■ traduce
rea în viață a indicați
ilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de in
tensificare a muncii edu
cative în rîndul tinere
tului.

Maria VOINA, si 
Oana ZAMFIR, 

secretari ai comitetului 
U.T.C. de la Liceul 
materna tică-fizi că 

Petroșani

Vedere parțială a 
noului microcartier cu 
blocuri moderne, cu zeci 
de apartamente confor
tabile și luminoase, de 
pe strada Nicolae Băl- 
cescu din Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

deci 
ins-

NICOLAE. 
de 

majo- 
numai 

în

MARGARETA GRĂJ- 
DAN, Vulcan : Cu privire 
la scrisoarea adresată de 
dumneavoastră redacției, 
vă comunicăm că cele se
sizate sînt parțial adevă
rate. Conducerea unității 
de transport auto Vulcan a 
luat măsuri de sancționare 
a celor vinovati.

TIMU ELENĂ, Vulcan : 
Problema cu care ne sesi
zați poate fi soluționată 
numai de Judecătoria Pe
troșani. Adresați-vă 
președintelui acestei 
titutii.

CORNOIU
Lupeni : Beneficiază 
compensații pentru 
rările de 
persoanele 
muncă

COMAN 
ninoasa : Notariatul 
stat din Petroșani 
instituția care vă rezolvă 
legal problema dv. Solici
tați deci pe această cale, 
rezolvarea legală a pro
blemei cu care ne-ați sesi
zat.

AMORARIȚEI CONS
TANTIN, Vulcan : Nu este 
legal ceea 
de la I.C.

ȘAUCA
Vulcan :
p'.ătiți corect 
apa caldă. Aceasta a 
zultat din verificările fă
cute de noi la fața locului.

TINA VASILE, Petroșani: 
Referitor la scrisoarea tri
misă 
căm 
care 
rect 
plata orelor efectuate 
dv. în schimbul III.

BLAMZ ȘTEFAN, 
peni : Cele sesizate de 
sînt adevărate. Organele 
de miliție vor întreprinde 
măsuri corespunzătoare 
de păstrare a liniștii pu
blice.

CSAH1 ANDREI, Lupeni: 
E.G.C.L. Lupeni calculea
ză corect chiria pe care 
dv. trebuie să o p'.ătiți 
pentru apartamentul în 
care locuiți.

prețuri 
încadrate

ANTONIA, A- 
de 

este

ce dv. solicitați 
Vulcan.

GHEORGHE,
Dumneavoastră 

încălzirea și 
re

redacției, vă comuni
că întreprinderea la 
lucrați procedează co
ta ceea ce privește 

de

Lu-
dv.

l

Oră într-unul din laboratoarele de specialitate de la 
minier din Petroșani. Foto

Liceul industrial 
: Cristian ȘTEFAN

Unicul criteriu de apreciere a muncii

îndeplinirea planului
(Urmare din pag. I)

„A fost un gol de pro
ducție la brigada condusă 
de Mihai Potsch", ne spu- 
nea maistrul Jenică 
cie, din sectorul VI. 
ceam 
dacă 
fiind 
cute, 
nu 
în defavoarea 
de întreținere a 
a completat maistrul 
al 2-lea revir al aceluiași 
sector. Așadar, am primit 
justificări din care se 
-țelege clar un mod de 
cru deficitar, cu alte 
vinte, muncă în asalt, 
care, ca și de această 
tă, 
toare pentru 
ritmică, normală a proce
sului extractiv.

Sal- 
„Fă- 

liniștit preliminarul 
în ziua 
ultima a 
celelalte 

„curățau"

precedentă 
lunii tre- 
schimburi 
cărbunele 

operațiilor 
frontului", 

din

în- 
lu- 
cu- 

Și 
da- 

se dovedește păgubi- 
desfășurarea

După producția realiza
tă — 166 de vagonete pro
duse, față de 320 prelimi
nate — maiștrii C 
Zăgăianu și tînărul 
ortac Constantin 
chea, din sectorul II, de
țineau locul ultim 
lizărilor din acea 
șiseră cu stîngul — 
spunea directorul 
al întreprinderii.

— Au fost trei 
căzute azi — ne 
maistrul Zăgăianu. 
la ora 12 abia am văzut 
jumătate din locurile de 
muncă din revir deoarece 
am stat la ridicarea ma
șinilor pe linie, de teamă 
că nu producem nici atît. 
Ne „omoară" transportul. 
Avem brigăzi bune, con
duse de Ailincăi, Anania, 
de Buhuțan, oameni care 
vor să muncească și știu 
s-o facă. Am încărcat

Grigore 
I său 

Tren-

rolurile la toate abata
jele, dar...

Activitatea 
ca și a tuturor celor 
lucrează ta subteran 
măsoară, totuși, în 
Acest lucru, și la Vulcan, 
trebuie să constituie cri
teriul de bază al aprecie
rii muncii fiecărui colec

ta 
as-

al rea-
zi. Pă-

cum
tehnic —> tiv, al fiecărui 

De ce ?
„dizele"
spunea

Pînă

maiștrilor, 
ce 
se 

tone.

i om
acest 

nominali- 
făcut dato- 

de aceea

parte. Iar sub 
pect, maiștrii 
zați, nu și-au 
ria. Supunem 
atenției conducerii colecti
ve a întreprinderii aceste 
fapte, inclusiv probleme
le cu care maiștrii se 
confruntă. Realitatea este 
că prin asemenea scăderi, 
mai mult sau mai 
obiective, mina nu-și 
lizează 
mentul 
teptăm 
fapte.

puțin 
rea- 

planul. Angaja- 
e altul, așa că, aș- 
confirmarea sa în

I» FAZA FINALA a Fes
tivalului Național al Artei 
Studențești, pentru forma
țiile care interpretează o- 

biceiuri folclorice, se des
fășoară, începînd de mîine 
și pînă în 10 aprilie, la 
Tg. Mureș. Studenții Ins
titutului de mine din Pe
troșani vor participa cu 
obiceiul „Nuntă în Valea 

Jiului". (T.S.)

• DEZBATERE. In ca
drul manifestărilor din 
cadrul Lunii cărții în în
treprinderi și instituții, la 
depoul C.F.R. din Petro
șani va avea loc astăzi o 
dezbatere (organizată de 
biblioteca municipală), pe 
tema „Contribuția Româ
niei la realizarea securită
ții și cooperării în Euro
pa". (T.S.)

• IERI a fost predat 
constructorilor amplasa
mentul pentru extinderea 
stației de tratare a apei de

la pîrîul Taia, lucrare ce 
urmează să demareze în 
aceste zile, terminarea ei 
fiind prevăzută pină la 
finele anului. Extinderea 
stației va asigura dubla
rea capacității de tratare 
a apei. (I.D.)

• NOI SPAȚII COMER
CIALE. în acest an vor fi 
date în folosință, la par
terul blocurilor, spații co
merciale care însumează 
12 000 mp. La Petrila și 
Aninoasa se află în cons
trucție magazine generale. 
Aceste noi spații coțper-

ciale, precum și cele peste 
1900 apartamente, repre
zintă elocvente dovezi pen
tru dezvoltarea urbanisti
că a Văii Jiului. (V.S.)

• EX LIBRIS. Dafinel 
Duinea, Voichița Bădeli- 
ță, Maria iacomir și alți 
membri ai cenaclului de 
bibliofilie și ex libris „Va
lea Jiului", de pe lîngă 
clubul sindicatelor din 
Vulcan, vor fi prezenți la 
cea de-a treia întîlnire pe 
țară a cenaclurilor simila
re. Întîlnirea se Va desfă
șura la Caracal, în 10 a-

Apartamente proprietate personală
Multi oameni ai muncii din Valea Jiului au aflat 

cu viu interes de proiectul construirii de apartamen
te proprietate personală, cerîndu-ne detalii despre 
această chestiune. Grupul întreprinderilor de gospo
dărire comunală și locativă Hunedoara — Deva și 
Oficiul județean pentru construirea și vînzarea lo
cuințelor ne informează că cetățenii pot contracta 
imediat apartamente confortabile (cu 3 camere, ga
raj și boxe) în blocurile B și C, cu parter și două 
nivele, care se vor construi în acest an în zona Spi
talului municipal din Petroșani. Structura de rezis
tență a acestor construcții va fi din cărămidă.

Cetățenii care doresc să-și construiască aparta
mente proprietate personală pot obține informații 
suplimentare de la O.J.C.V.L. Deva (telefon 13014), 
sau de la I.G C.L. Petroșani.

Ziua sănătății
(Urmare din pap /)

Pentru sănătatea mine
rilor, a oamenilor Văii, 
în cele 4 spitale, 
4 policlinici, 17 circum
scripții teritoriale și 12 
dispensare de Întreprinde, 
re — din care aproape 
jumătate sînt încadrate cu 
2 medici — desfășoară o 
susținută și laborioasă ac
tivitate 309 medici și pes
te 800 cadre medii sa
nitare. Numărul paturi
lor din spitale este de 
1855, în dispensarele de 
întreprindere încadrate cu , 
2 medici s-a trecut Ia 
programul de lucru pe 
două schimburi, iar pentru 
intervenții urgente unită
țile sanitare din munici
piu dispun de 15 autosa
nitare și un elicopter. Re
zultat al condițiilor socio- 
sanitare asigurate, în 1982 
mortalitatea infantilă a 
scăzut la 31,56/1000 fa
ță de 44,60/1000 în 1981, 
costul mediu de spitaliza
re de la 25 la 24 lei/zi, 
iar al unei consultații în 
ambulatoriu de la 20 la 
10,56 lei. Buna funcționare 
a tuturor unităților sani
tare din Valea Jiului este 
asigurată prin alocarea 
în acest an a peste 
111 000 000 lei.

Tot la 7 aprilie se săr
bătorește Ziua mondială a 
sănătății, eveniment care 
s-a desfășurat, de fiecare 
dată, sub inrîurirea unor 
idei profund umanitare. 
Așa, de pildă, în 1982, 
tema a fost „Să redăm 
viață bătrîneții" — obiec
tiv social de mare însem
nătate în a cărui realiza
re sînt permanent anima
te toate cele 157 state

prilie, unde vor fi organi
zate un simpozion și o ex
poziție de carte și ex li
bris. (LV.)

• MUNCA PATRIOTI
CA. In fiecare zi, persona
lul TESA de la I.M. Live- 
zeni, participă, între orele 
10—12, la activități de 
muncă patriotică în depo
zitul minei, sprijinind 
astfel aprovizionarea cu 
materialele necesare locu
rilor de muncă din sub
teran Se execută și lu
crări de înfrumusețare a in
cintei întreprinderii. (M.B.)

• EXCURSIE. Biroul de

membre ale O.M.S. în ac
tualul an calendaristic, ea 
are nobilul generic „Sănă
tate pentru toți pînă în 
anul 2000 — numărătoarea 
inversă a început !“. în- 
tr-un asemenea context 
general, se cuvine subli
niat faptul că orînduirea 
noastră socialistă acordă 
importanța cuvenită asi
gurării tuturor condiți
ilor necesare pentru creș
terea continuă a accesibi
lității la toate formele de 
asistență medicală și de 
creștere continuă a calită
ții acesteia.

CONTRASTE
NUMAI PAHARUL E 

DE VINĂ ?

Venit deseori acasă cu 
chef, Nicolae Par- 
nica din P e t r i 1 a 
își alunga soția în stradă. 
Deci mintea amețită de 
alcool nu mai asculta în
demnul inimii. Acum, de
sigur, că dă vina pe pa
har. I s-au indicat două 
luni la un anume loc de 
muncă, pentru „limpezire".

MAGNETISM

Augustin Peștișan și Al
bert Arpad, elevi în cla
sele a X-a, respectiv, a 
IX-a de la Grupul școlar 
minier din Lupeni, se de- 
prinseseră să fie prezenți, 
în timpul orelor de școală 
la... restaurantul „Jiul". Iu
beau îndeosebi, lecțiile des
pre magnetism. Cine „re
perează", vorba maestrului 
Caragiale, onoarea educato
rilor, in speță a părinților?

turism pentru tineret ne 
anunță că organizează o 
excursie ’.a București pen
tru cei ce doresc să ur
mărească meciul de fotbal . 
România — Italia (16 apri
lie). Transportul se va fa- I 
ce cu trenul, asigurîndu-se I 
și bilet de intrare la meci. | 
Informații suplimentare 
se pot solicita de la sediul | 
B.T.T Petroșani. (T.S.)

Rubrică realizată de
T. SPĂTARU
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„Studenții" lui Butnariu
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Brigadierul Victor Butnariu (al doilea din stingă) alături de cîțiva ortaci, 
lucru fruntașe al sectorului V de 

Foto : Șt. NEMECSEK
componenții uneia dintre 
I.M. Lupeni.

(Urmare din pag. I)
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„Am terminat școala de 
„ajutori" — ne spunea cu 
mîndrie —, tar acum, în 
noile condiții ce ni se 
oferă, prin măsurile sta
bilite recent de conduce
rea partidului, stagiul de 
promovare într-o cate
gorie superioară de retri
buție s-a redus. La un 
asemenea avantaj trebu
ie să răspundem 
faptele noastre, să 
asumăm răspunderi 
măsură. In minerit, 
muncești bine, 
incios, primești 
plată. Iată, de 
eu am realizat
trecută un cîștig de 5000 
lei. Fratele meu, Jean, 
care a intrat în a doua 
lună de minerit și a 
timp de 10 zile în 
tructaj a obținut un 
tig de 3500 de lei".

lie Drăgoescu,
ner, de trei ani în 
brigadă și din ’76 

încadrat în subteran, lu
cra în același
împreună cu unul 
frații Panait. „Am 
de ani — ne 
Gheorghe Panait,
căuan — iar fratele meu

Constantin e 
mai mic. A 
mata cind eu 
ja la Lupeni. 
mat aici și a 
mîndoi avem 
ajutori mineri
tă și așteptăm examenul 
pentru promovarea în 
categorie mai mare.

cu doi 
terminat 

lucram 
L-am 
venit.

școala
termina-

ani 
ar
de

rii c-
A- 
de

prin 
ne 
pe 

dacă 
conști- 

și răs- 
exemplu, 
pe luna

zzzzz/z/zzzzxzzzzzzzz/zzzzzzzz///
BĂRBAȚI CARE

ONOREAZĂ TITLUL
DE MINER

fost 
ins- 
cîș-

mi-

„hotar" 
din 

26 
spune 

bă-

Mi-am întemeiat fami
lie. Sectorul mi-a dat 
locuință. Sint mulțumit, 
așa că rămîn aici".

irțerii ortaci 
lui Butnariu,

” menea majorității 
tinerilor de azi, sint an
gajați cu entuziasmul ca
racteristic vîrstei la 
săvîrșirea pregătirii 
fesionale a lor ca 
neri. Dar, cum orice 
gătire de specialitate ce
re și o largă deschidere 
de orizont spre toate do
meniile, șeful de brigadă, 
cu bogata sa experiență 
de viață, i-a îndrumat să

ai 
ase-

de- 
pro- 
mi~ 

pre-

urmeze și școli „mai 
nalte". Și așa, o bună 
parte dintre ei, au ajuns 
elevi la cursurile serale 
ale liceului. Toți ortacii 
le zic „studenții" lui 
Butnariu. Așa le zice și 
inginerul Corneliu Radu
lescu, șeful de sector, sa
tisfăcut că oamenii ti
neri a căror activitate o 
coordonează au asemenea 
ambiții, convins că și a- 
cest fapt reprezintă una 
din căile care conduc la 
ordine și disciplină, la o 
înaltă răspundere și 
conștiință muncitoreas
că. Iată de ce, pe acești 
„studenți" îi invită mai 
des. la discuții, solicitîn- 
du-le judecata în solu
ționarea unor probleme 
de producție ori ale vie
ții sociale, oferindu-le 
sprijinul de cîte ori 
au nevoie. Ca urmare, I- 
lie Drăgoescu, Mihai Cer- 
bicescu sau Gheorghe 
Mic — toți mineri de 
frunte într-o formație 
de frunte — beneficiază 
de sprijinul sectorului 
în afirmarea plenară a 
propriilor elanuri, fiind 
de fapt, oameni de nă
dejde ai producției.

1

(

*

(
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„Sint organic legat de oameni, 
de orașul in care locuiesc"

— Tovarășe Bolosin, 
deși tînăr, sînteți maistru 
croitor. De dumneavoas
tră se vorbește că ori- 
cînd puteți lucra la o 
casă de modă. Unde ați 
învățat meserie ?
— Meserie am învățat 

aici, în cadrul cooperati
vei „Straja" Lupeni. Prac
tic, de mic, din clasele 
elementare m-a atras me
seria de croitor. La școală, 
în cadrul orelor de lu
crări practice am învățat, 
printre altele, să și_ coa-
sem. începuse să mă
atragă, să am chiar încli
nații pentru meseria de
croitor. Desigur, m-am ho- 
tărît, după termin'area cla
sei a VIII-a, să frecventez 
cursurile școlii profesio
nale. Au urmat cîteva 
cursuri de perfecționare 
în ale meseriei în marile 
centre industriale ale țării 
— București, Iași, Craiova. 
Apoi școala de maiștri, iar 
acum, după cum vedeți, 
am revenit tot la Lupeni, 
la unitatea nr. 1 croitorie.

— Spuneți că ați reve
nit la Lupeni, la aceeași 
unitate. Ce vă leagă de 
unitatea respectivă, de 
orașul Lupeni ?
— Totul. De unitate mă 

leagă oamenii cu care lu
crez, meseriași pricepuți 
și harnici, cum ar fi 
Constantin Anghelescu, 
Anastasia Damian, Mino- 
dora Simion. Toți zece sint 
meseriași de mîna întîi, 
oameni pe care se poate 
bizui cooperativa noastră. 
De oraș, ce mă leagă ? 
Este orașul meu, unde 
m-am născut, am copilărit 
și am crescut. Este orașul 
unde am părinții, unde 
am prieteni și unde mi-am 
format o familie. Este o- 
rașul pe care-1 îndrăgesc 
cel mai mult. Mai cu sea
mă că, în acest cincinal, ca 
urmare a grijii ce o poar
tă partidul și statul nos
tru oamenilor ce trăiesc și

construiește mult. Aceas
ta este o dovadă a bună
stării, a civilizației ce se 
statornicește în localitatea 
noastră minerească.

Despre omul, despre co- 
. munistul Constantin Bolo
sin, am aflat multe lu
cruri frumoase : a învățat 
meserie, s-a format ca om 
în cooperativa „Straja" Lu
peni. Deși nu are decît 
30 de ani, lucrează aici 
de 1G ani. Este unul din
tre oamenii de bază ai 

"cooperativei, unul dintre 
șefii de unitate care știe 
să-și organizeze munca, 
știe să se poarte cu oa
menii. Cît privește calita
tea lucrărilor ce se execu
tă la această unitate — și 
se lucrează în medie cam 
50 de costume pe lună, 100 
de pantaloni, pardesie etc, 
și toate acestea numai de 
către 10 oameni — este 
dintre cele mai bune. De 
fapt, în condica de suges
tii și reclamați! a unității 
se fac referiri frumoase 
la adresa personalului de 
aici, a. unității. Munca co
operatorilor, realizările lor, 
au făcut ca unitatea nr. 
1 Croitorie să fie o unitate 
reprezentativă, fruntașă din 
cadrul cooperativei „Stra
ja" Lupeni.

Constantin GRAURE

| Scrisoare I 
deschisă

i Mă numesc Sicomaș I- i 
i rina, locuiesc în Petro- j 
j șani, strada Gh. Doja nr.: 
\ 30, lucrez la Lupeni, fac i 
i naveta cu autobuzul, sînt] 
: în etate de 52 ani. în- i 
j tr-una din zilele acestei j 
= luni am plecat din Lu-ț 
i peni la Petroșani cu u-1 
| nele probleme de servi- i 
i ciu, în jurul orelor 14— i 
f 15. în autobuz, am ajunși 
1 în dreptul a două eleve j 
i care stăteau pe scaune] 
i foarte liniștite, iar una i 
i citea o carte. Aveau o i 
I ținută și o comportare i 
= frumoasă, de eleve. Una j

din ele cind m-a văzut i 
în etate și cu părul alb, ] 
s-a ridicat imediat și iX 
mi-a . oferit locul. Gestul i 
elevei m-a impresionat, i 
Am rugat-o să-mi spună ! 
liceul la care învață. Mi-a i 
răspuns că este elevă în ! 
anul I la Liceul econo- i 
mic și de drept adminis-; 
trativ Petroșani.

Educația primită din i 
partea părinților și mun- i 
ca neobosită a profeso- i 
rilor au rezultate fru- i 
moașe, după cum se ve-! 
de, asupra activității e-1 
levilor.

Pentru gestul — e ade- i 
vărat simplu, dar semni-i 
ficativ — de care a dat I 
dovadă eleva, pentru | 
munca de educație a pă-ș 
rinților și profesorilor, le ș 
transmit mulțumiri și sin-1 
cere felicitări. (G. CONS-Î 
TANTIN)

muncesc pe aceste melea
guri, s-a construit și se

Practici ilegale care duc
in... penitenciar

Disciplina nu este facultativă !
„Sectorul II, spunea sing. 

Stănilă Pantiloi, a înregis
trat în perioada care a 
trecut din acest an un mi
nus la producția de căr
bune de 7900 tone. Acest 
minus se datorește, pe lin
gă cauzele obiective, în 
mare măsură indisciplinei, 
absențelor de la serviciu, 
în primul trimestru, sec
torul nostru înregistrează 
1076 absențe (nemotivate 
și concedii medicale). Da
că toate aceste absențe e- 
rau prestate în cărbune, 
sectorul era la plan". Ace
eași situație, din păcate, 
este și la sectorul IV. 
„Cauza nerealizărilor, a- 
firma sing. Mircea Cărare, 
este indisciplina muncii 
și tehnologică".

Acest lucru a determinat 
comitetele de partid și de 
sindicat, conducerea mi
nei Vulcan să organizeze 
o judecată muncitorească 
la sectoarele III și IV, 
sectoare care înregistrea
ză cel mai mare minus la 
producția de cărbune. Fa
ță în față două sectoare, 
două colective care nu
mără mai mulți mineri, 
harnici, cinstiți, demni, 
Primul care a luat cuvîn- 
tul a fost Ion Simioancă, 
șef de schimb, sectorul III, 
care spunea : „De fiecare 
dată noi ne adunăm pen
tru a discuta cu aceiași 
oameni — absentomanii.

Discuții mai purtăm cu el 
și la locul de muncă, în 
ședințele de grupă sindi
cală, unde unii, ne mai 
răspund și obraznic. Dacă 
nu au ajuns nici în al 
doisprezecelea ceas să în
țeleagă menirea pe care o 
au la mină, ne lipsim de 
„serviciile" lor. De pildă, 
Nicolae Lăzărescu, înca
drat în muncă în 2 de
cembrie 1982, căsătorit, are

Judecata muncitorească

La I. M. Vulcan
8 nemotivate. Ba, mai 
mult, a modificat (falsi
ficat — n.n.) și un certifi
cat de concediu medical. 
Asemenea oameni, eu zic, 
că nu merită să fie orin- 
tre noi. Să se aplice legea!" 
De la același sector, mais
trul Tibor Benedek, afir
ma : „în sector avem oa
meni care, dacă greșesc c 
singură dată și stai de 
vorbă cu ei prietenește, le 
explici că nu este bine, că 
știrbesc prestigiul colec
tivului. înțeleg și nu mai 
greșesc în veci. Avem insă, 
din păcate, și oameni ca 

Ion Tiliță, Nicolae Hor
vath, Alexandru Csiki, Lu
dovic Todor, Constantin 
Bulhac care nu înțeleg 
că disciplina este obliga
torie pentru toți. Colecti
vul le mai acordă o șansă. 
Dacă nu se reabilitează, 
îi îndepărtăm dintre noi".

Din cadrul sectorului 
IV au apărut în fața ins
tanței colective Andrei

Gagyi — 11 nemotivate, 
Gheorghe Jilcu — 2 N, Ma
rin Cirmiș — 2 N, Petri- 
că Mînt — 7 N, Romea 
Maftei — 6 N, care au 
căutat să-și motiveze în 
fel și chip carențele din 
activitatea lor, dar ortacii 
le-au spus-o în față: „De 
ce nu recunoașteți că a- 
devăratele motive ale ab
sențelor sînt altele — bău
tura. Lipsiți numai la a- 
vans și la plată. Sinteți 
oameni în puterea cuvîn- 
tului. ar trebui să vă dați 
seama că nu procedați bi
ne, că prin faptele voastre 
prejudiciali familiile, co

lectivul din care faceți 
parte". Cunoscutul șef de 
schimb Nicolae Rocșan, 
spune : „Și în schimbul
meu mai am ortaci care 
mai „uită" să vină la șut. 
Am să mă ocup mai înde
aproape de ei, am să-i a- 
jut să devină mineri de 
nădejde". Un alt șef de 
schimb, Dionisie Pintea, 
afirma : „Este timpul ca 
toți care au apărut astăzi 
în fața instanței muncito. 
rești să-și facă o analiză 
a propriei lor activități și 
să se încadreze — noi îi 
vom ajuta — în rîndurile 
minerilor cinstiți și demni. 
Aceasta în interesul lor, 
al familiilor lor. în intere
sul colectivului".

Judecăta muncitorească 
de la mina Vulcan a scos 
în evidență faptul că 
organizațiile de partid, 
sindicat. U.T.C., de la cele 
două sectoare trebuie să 
se implice mai mult în 
acțiunea de întărire a or
dinii și disciplinei, trebu
ie să ia exemplu de la 
celelalte sectoare fruntașe 
ale minei. Comitetul de 
sindicat pe mină să facă 
mai mult pentru gene
ralizarea experienței î_ 
naintate, pentru mobili
zarea tuturor oamenilor 
la realizarea sarcinilor 
de plan

Mihai PATRAȘCU

Consemnam în rubricile 
precedente de „Contraste" 
faptul că anumiți indivizi, 
ignorînd normele eticii și 
echității socialiste, încear
că să se chivernisească, 
practicînd comerțul ilegal 
cu „bomboane agricole". 
Refuzînd premeditat mun
ca și satisfacțiile ei, astfel 
de inși, pigmentați de la 
natură, își procură pe di
verse căi necinstite, se
mințe de bostan și floa
rea soarelui, pe care „le 
servesc" în cele mai pre
care condiții de igienă.

Semnalînd intervenția 
lucrătorilor de miliție și 
măsurile inițiate în ca
drul „comersanților" din 
Vulcan și Petroșani, nu 
bănuiam că există adevă
rate clanuri ale comerțului 
ilicit, care își împart „sfe
rele de influență", în 
funcție de „puterea eco
nomică" 'și... fizică a gru
pului, de „drepturile" ne
scrise însă în vreun con
tract. Cind piața proprie 
e invadată de concurența 
adversă se iscă adevărate 
seisme, soldate cu bătăi 
în toată legea. O astfel de 
întimplare s-a petrecut la 
începutul lunii martie în 

țața cinematografului „Mun
citoresc" din Lonea. Nu 
se știe precis care „clan" 
a incă cat vadul advers, 
cert este că nu pe ecran, 
ci în fața cinematografu

lui, cinefilii au „vizionat" 
o bătaie de pomină.

Deznodămîntul a fost 
grăbit de intervenția lu
crătorilor de miliție, dar 
Ion Iosif și Georgeta Mol
dovan, Vasile și Maria Le- 
nuța Duca, Ăurica Lu- 
creția Gitlan au compărut 
astfel în fața completului 
de judecată. Și au dat sea
mă pentru toate manifestă
rile antisociale de care s-au 
făcut vinovați — parazi
tism social, practicarea i. 
legală a comerțului, pro
vocarea de scandal pub ic. 
Li s-au administrat pe
depse între trei și patru 
luni, pentru bărbați în pe
nitenciar, pentru femei la 
locul de muncă.

In altă ordine de idei, 
vinzătorii ambulanți de 
semințe își desfășoară sui
ta de matrapazlîcuri și 
pentru că găsesc, la cine
matograf, la stadion sau 
pe stradă, consumatori ca
re își pun in pericol să
nătatea, fiindcă nu iau 
în seamă „tehnologia" pre
parării semințelor. Iată 
deci că se cuvine să in- ' 
tervină lucrătorii Labora
torului epidemiologie, ai 
altor organe îndrituite cu : 
igiena municipiului. Pen- ' 
tru depoluarea morală a 
străzii și lăcașelor de cui- ; 
tură, trebuie acționat cu 
toată fermitatea !

Sever NOIAN
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Z3 cruzi Li TZirg^ iN LU/MC meEJenE
Ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

PRAGA G (Agerpres). La 
6 aprilie la Praga au în
ceput lucrările ședinței Co
mitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Se dezbat probleme le
gate de traducerea în via
tă a propunerilor și ini
țiativelor avansate de cons
fătuirea de la Praga a 
Comitetului Politic Con

MAI MULTE SUTE DE 
MILITARI ISRAELIENI, 
soldați și ofițeri în rezer
vă, care au participat la 
războiul din Liban au sem
nat un manifest în care 
cer guvernului să-i „scu
tească de obligația de a 
primi medalia decernată 
celor care au luat parte 
la această campanie", in
formează agenția France 
Presse, Cotidianul „Ha. 
aretz“ scrie că semnatarii 
acestui manifest fac parte 
din gruparea intitulată „Nu 
medaliei", care are o ati
tudine critică față de răz
boiul din Liban.

LA HELSINKI A FOST 
ANUNȚATĂ O NOUĂ 
MAJORARE A PREȚURI
LOR la alimente. La lapte, 
unt si mărgărind prețurile 
au crescut în medie cu 
6,4 la sută. Au fost, de ă- 
semenea, majorate prețu
rile la ouă și unele con
serve de pește. Potrivit da. 
telor Direcției centrale de 
statistică din Helsinki, din 
• «•«••■•••■•■■«•••■•■■•••■■•••■■■■•I «■■■■■■■■■■■■ii
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sultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia pentru preintîm. 
pinarea unui război nu
clear, continuarea și con
solidarea procesului des
tinderii, soluționarea pro
blemelor dezarmării, întă
rirea securității și dezvol
tarea colaborării pe conți, 
nentul european și în în
treaga lume.

1976 pînă în prezent pre
țurile la produsele ali
mentare au crescut în țară 
cu 63 Ia sută.

PRODUCȚIA MONDIA
LA DE ȚIȚEI a ajuns la 
51,8 milioane barili pe zi 
in cursul lunii ianuarie 
a.c.„ se arată într-un ra
port publicat în buletinul 
„Petroleum Information 
International", care apare 
la New York. Din aceasta. 
Statele OPEC au realizat 
16,2 milioane barili pe zi, 
față de 21,07 milioane — 
în aceeași lună a anului 
precedent.

INUNDAȚIILE care au 
urmat ploilor diluviene ce 
s-au abătut asupra coastei 
de nord a Perului au fă
cut ca două milioane de 
persoane să fie sinistrate, 
s-a anunțat oficial la Li-

heuniunea ministerială
a Grupului celor 77“

BUENOS AIRES 6 (A-
gerpres). în capitala Ar
gentinei s-au deschis lu
crările celei de-a V-a re
uniuni ministeriale a 
„Grupului celor 77", la 
care iau parte reprezentanți 
din peste o sută de țări 
în curs de dezvoltare.

Din România participă 
o delegație condusă de 
Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

în discursul inaugural, 
președintele Argentinei, 
generalul Reynaldo Big- 
none, s-a pronunțat pen- 

ma Potrivit unei estimări 
a ministrului economiei, 
Carlos Rodriguez, pagubele 
se'ridică la 400 milioane 
dolari. în schimb, în de
partamentele andine Are- 
quipa, Cuzco și Puno sub
zistă o gravă secetă, ceea 
ce a determinat guvernul 
să declare în această re
giune starea de urgență.

IN SUEDIA, peste un 
milion de persoane și-au 
pus semnătura pe Apelul 
pentru pace, destindere și 
dezarmare. Campania de 
culegere de semnături pe 
acest apel a fost declan
șată, în octombrie anul 
trecut, în vederea pregăti
rilor care se fac în țară 
în perspectiva Conferin
ței mondiale a reprezen
tanților clerului, care se 
va desfășura în orașul 
suedez Uppsala, sub devi
za „Viața și pacea". Con
ferința dezbate probleme 
legate de lupta pentru 
preîntîmpinarea unei ca
tastrofe termonucleare. 

tru intensificarea eforturi
lor consacrate instaurării 
unei noi ordini economice 
mondiale, într-un climat de 
pace și securitate, pentru 
extinderea cooperării in
ternaționale, pe principii 
noi, echitabile și juste, în 
vederea depășirii gravelor 
dificultăți cu care sînt con
fruntate în prezent toate 
țările lumii.

Dezbaterile, ce vor a- 
vea loc în ședințe pe co
misii și în reuniuni plena
re, se vor axa pe docu
mentele definitivate de ex- 
perți, care s-au întrunit 
în zilele premergătoare 
reuniunii, tot în capitala 
argentiniană. Ele se referă 
la probleme cu caracter 
social-economic și politic 
interesînd, în primul rînd, 
statele în curs de dezvol
tare dar. în general, în
treaga omenire și vor 
constitui baza de discuție 
de la care vor pleca ță
rile în curs de dezvoltare 
în cadrul conferinței 
UNCTAD, ce se va desfă
șura la Belgrad, în luna 
iunie.

• POLIȚIA SUD-A- 
FRICANA l-a asasinat 
pe Saul Mkhize, lider 
al populației de culoare 
din provincia Transvaal. 
El a fost ucis de unul 
dintre polițiștii sosiți 
pentru a interzice o re
uniune publică Ia Drie. 
fontein, la care partici
pau circa 500 dc persoa
ne.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Raidul vărgat ; 
Unirea : Quo vadis Homo 
sapiens.

LONEA : Atac împotri
va lui Rommel.

VULCAN — Luceafărul: 
Și caii se împușcă, nu-i 
asa ?

LUPENI — Cultural : 
Secvențe.

URICAN1 : Salutări
profesorului.

TV
11,00 Pași de viață lun

gă. 11.30 Ziua sănătății.
11.45 Desene animate : 
„Micuța Nell". 12,10 Film 
serial. Bulevardul Pau- 
lista. 12,50 Dragu-mi-i să 
joc, să cint. Melodii popu
lare. 16,00 Telex. 16,05 
Profesiunile cincinalului. 
16,30 Studioul tineretului.
17.45 1001 de seri. 20,00 
Telejurnal. 20,15 Actuali

întreprinderea „Vîscoia“ lupeni
ÎNCADREAZĂ:

— 2 primitori-distribuitori de materiale
Condițiile de ocupare a posturilor și de re

tribuire sînt cele prevăzute de Legea nr. 22^1969 
și Legea 57/1974. republicate.

Relații suplimentare se pot obține de la 
Biroul personal învățămînt retribuire al între
prinderii.

Mica publicitate
VÎND urgent Dacia 1100, 

cu piese schimb, Vasile 
Roaită 11/4, Petroșani. 
(376)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mihăi- 
lescu Gabriela, eliberată 
de I.C.R.M Deva. O de
clar nulă. (374)

PIERDUT legitimații spe

tatea economică. 20,30 Fo
tograme din realitate. 
21,15 Film serial. Visuri 
destrămate. 21,45 Lumea 
contemporană și con
fruntările de idei. 22,00 
Ritmuri muzicale. 22,15 
Telejurnal.

PRONOEXPRES
Tragerea din 6 aprilie

Extragerea I : 28 14 39 
7 2 19.

Extragerea a II-a : 32 
33 16 22 10 4.

Fond de cîștig :
1 464 900 lei.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu Carmen RUSĂNESCU, 
ne transmite : în urmă
toarele 24 de ore vremea 
va fi răcoroasă, cu cer 
variabil. Izolat va ploua. 
Vîntul va sufla slab pînă 
Ia moderat, din sectorul 
vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 1 și 6 grade, iar cele 
maxime intre 12 și 17 
grade.

ciale dc călătorie cu
220, 222, 223, 263, 269, 273 
472, eliberate de I.G.C.L 
Petroșani. Le dcclarăn 
nule. (375)

PIERDUT legitimație d< 
serviciu pe numele Gălă
țan Ion, eliberată
I.U.M. Petroșani. O 
nulă. (377)

Fotbal, divizia A

Rezultatele etapei a
Etapa a 24-a a campio

natului diviziei A la fot
bal a fost în întregime fa
vorabilă gazdelor, echipele 
vizitatoare nereușind să 
obțină nici măcar un sin
gur punct.

Iată rezultatele tehnice 
și autorii golurilor :

BUCUREȘTI: Dinamo
■— Corvinul Hunedoara 2— 
0 (0—0). Ambele goluri au 
fost marcate de Movilă 
(min. 47 și min. 55)

BACĂU : S.C. Bacău — 
Jiul Petroșani 2—1 (1—1). 
Au marcat : Antohi (min. 
12) și Chitaru (min. 60), 
respectiv. Bălută (min. 28).

TIMIȘOARA : Politeh
nica — Chimia Rm. Vîl- 
cea 1—0 (1—0). Golul a 
fost realizat de Giuchici 
(min. 2).

PITEȘTI : F.C. Argeș — 
F.C. Constanța 4—0 (1—0) 
Autorii golurilor: Drogea- 
nu (min. 31, în propria 
poartă), Radu II (min. 50), 
Tulpan (min. 63, din lovi
tură de la 11 m) și Zahiu 
(min. 80, în propria poar
tă).

PLOIEȘTI : Petrolul — 
C.S. Tîrgoviște 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost înscris 
de Simaciu (min. 15).

TG. MUREȘ: A.SA.. Tg. 
Mureș — Steaua 4—0 (3— 
0). Punctele au fost în
scrise de Fanici (min. 19), 
Gali (min. 27 și min. 82) 
și Biro (min. 37). în minu
tul 49, Biro a ratat o lovi
tură de la 11 m.

BRAȘOV : F.C.M. Bra
șov — F.C. Olt 1—0 (0—0).

XXIV-a
Golul a fost marcat de 
Paraschiv (min. 52).

BUCUREȘTI : Sportul
studențesc — Politehnica 
Iași 3—0 (0—0). Punctele 
au fost realizate de Mir
cea Sandu (min. 55), Flo
rin Grigore (min. 61) și 
Muntcanu II (min. 85).

Meciul Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor O- 
radea a fost amînat.

In clasament continuă 
să conducă echipa Dinamo 
București, cu 35 puncte, 
urmată de formațiile Spor
tul studențesc — 33 punc
te, Universitatea Craiova 
— 29 puncte (două jocuri 
mai puțin disputate), F.C. 
Argeș Pitești — 29 puncte.

(AGERPRES)

RUGBY „CUPA ROMÂNIEI»

BASCHET, DIVIZIA B, TINERET

Victorie meritată în deplasare
POLITEHNICA TIMI

SOARA — „JIUL-ȘTIIN- 
ȚA“ PETROȘANI 68—78 
(27—35). Evoluînd bine la 
Timișoara, în compania Po
litehnicii, echipa de bas
chet a studenților din Pe
troșani, condusă de antre
norul Teodor Silaghi, a 
obtinut o frumoasă și me
ritată victorie.

După un început strîns 
(min. 8 : 11—9), „Jiul-Știin- 
ța“ ' reușește să se des
prindă (min. 17 : 31—19)
și apoi să se mențină în 
avantaj pe toată durata 
partidei (min. 29 : 47—40: 
min 36: 67—55). Cu o a- 
părare strînsă. dar elasti
că, lansind contraatacuri

periculoase și eficace, cu 
atacuri poziționale clare, 
echipa noastră a lăsat o 
frumoasă impresie tehni
cienilor și spectatorilor 
prezenți in sala „Politeh
nica". Remarcabilă evo
luția căpitanului echipei 
Ghiță Gheorghe (venit di
rect de la București, unde 
i s-a născut cel de ai doi
lea băiat) autor a 34 de 
puncte, urmat îndeaproa
pe de Alexandru Șipanu 
(24 p) și Viorel Guță (16 
p). Au mai evoluat : Petre 
Sîngeorzan (4 p), Mihai 
Vîlceanu și Mircea Bratu

Nicolae MIHUȚI, 
student

HANDBAL, JUNIORI II

U.S.Ș.P. în
în sala sporturilor din 

Deva și-au dat întîlnire, 
la sfirșitul săptămînii tre
cute, câștigătoarele seriilor 
Petroșani, Vața și Hune
doara, în vederea desem
nării echipei campioane 
județene la juniori II (mas_ 
culin). Reprezentativa
C.S.S. Petroșani a învins 
in prima partidă „Pono
rul" Vața (23—20), echipă 
întrecută la limită și de 
C.S.S. Hunedoara (16—15). 
Finala n-a creat probleme 
„șaptelui" din Petroșani, 
care a surclasat pe hune- 
doreni (25—14). In acest fel, 
handbaliștii de pinâ la 15 
ani din Petroșani, antre
nați de prof. Sandu Mi-

Știința își respectă promisiunile
Echipa rugbiștilor de la 

Institutul de mine din Pe
troșani, este calificată în 
semifinalele „Cupei 
F.R.R." 1 Comportarea me
ritorie din campionat, re
zultat al seriozității în 
pregătire (locul IV, în a- 
cest moment Și cu pers
pective largi către po
dium) s-a reflectat 
și în meciurile de 
unde, după cum se 
„internaționalii" nu

Calificarea s-a 
rit" încă de la meciul sus
ținut pe dealul Institu
tului cu formația „Rapid" 
d:n București, meci în ca
re s-au evidențiat cunos- 
cuții „veterani" Ortcle- 
cau, Catană, Petre Dobre. 
Ghiță, care au înscris e- 
scuri frumoase în urma

fidel 
cupă, 

știe, 
joacă, 
„hotă-

interserii
leti și Ion Polifronie, vor 
reprezenta județul nostru 
la întrecerile interserii 
ale competiției republica
ne, desfășurate sub ge
nericul „Daciadei", Ia Bis- 
trița-Năsăud, între 12—14 
aprilie. în frunte cu Gro
za (13 goluri 1 și Popo- 
vici (declarat cei mai teh
nic jucător la Deva), gar
nitura alcătuită din Bă- 
zăvan — Maran, Popo- 
vicl, Biro, Simotă, Ghe- 
letiuc, Pera, Groza. Pir- 
vănescu și Damianovici, 
se va confrunta cu alte 
patru campioane județe
ne. (l.F.)

unor faze susținute 
măiestrie tehnică și 
au probat deplin condiția 
fizică a echipei din Valea 
Jiului. Și-a „reintrat în 
picior" și Gheorghe Dinu, 
care a punctat frumos. 
Cea mai frumoasă fază 
a meciului s-a desfășurat 
în repriza a Il-a, cînd P. 
Dobre, masivul pilier, a 
sprintat irezistibil pe o 
distanță de 40 m în slalom 
printre rapidiști și a pa
sat impecabil lui 
in apropierea 
de țintă. Pentru Rapid 
înscris 
timele 
ciului. 
pentru

în ultimul meci, 
biu, în fața echipei ' 
cînd „zarurile erau 
aruncate", ambele 
au jucat frumos, la 
de spectacol, centru 
olic. Sibienii cu îr.c: 
min. 60 un 
transformat, 
Medragoniu 
indigo" pe 
noștri cu 
mai tîrziu. 
nai, 6—4 pentru gazde, 
deoarece eseul nostru nu a 
fost transformat. Felici
tăm pentru această cali
ficare pe toți jucătorii și 
conducerea asocieției
sportive „Știința".

S-au evidențiat : 
bre — Ortelecan — 
du (Șiperțău), Adrian 
șinschi — Băloi. Viciu 
Palamariu (Mazăre) 
Șt. Constantin, 
(Mateescu), Călin, 
V. Dobre (Medragcniu), D 
Florian. Dumitraș, Gheor
ghe Dinu

loan Dan BĂLAN

Sisu din l.p. 
minute ale 
Scor final . 
Știința.

CU 
care

Ghiță, 
terenului

a 
în ul- 

me- 
17—3

la Si-
C.S.M., 

deja 
echi pe 

i faze
i P*-

as înscris in 
eseu, lateral, 

fază oe care 
o „trage la 

itru favoriții 
cinei minute 
Deci, scor fi-

Do- 
San- 

Su

Bonca
Ghiță,

i

„PREPARATORUL" PE- 
TRILA — „PARÎNGUL" 

LONEA: 6—7 (0—1, 2—2, 4 
—4). Nici după cele trei car
tonașe roșii acordate de ar
bitrul Zaharia Aruncu- 
teanu jucătorilor Lorincsz 
î și Androne de la gazde 
și lui Ciobanu de la oas
peți, tensiunea nervilor nu 
a fost stăvilită. Cu un a- 
tac penetrant, un mijloc 
constructiv avîndu-1 ca 
dispecer de joc pe Cic, e- 
chipa oaspete crează mul
te faze .dc poartă. La una 
dintre 
trunde nestingherit pe cu
loarul 
drone și înscrie. în 
60 Lițoiu de la gazde pa
sează printre Terza și Fo- 
dor, și Kertesz II 
scrie, aducînd 
Nu trec trei 
oaspeții preiau 
rea prin golul 
de Fîță și 1—2.
se din nou conduși pe te
ren propriu 
chipei „Preparatorul" 
mină și în min. 75 
loază prin același 
tesz II Din min. 80 
pa gazdă rămîne io 
că tori datorită si e’i 
rii lui Andrcne Ce 
de minute se termină ia 
egalitate, 2—2. in prima 
repriză din pre.ungiri ju
cătorii gazdă i 

■ două ori prin 
și D u 1 c 
„Preparatorul" 
ză apăra-ea si 
scriu și ei de 
prin 
fel 
te 
Se
11 
părătorul 
din Kffir

Vasile BELDIE, 
Dan PEI RILEANU

acestea Mareș pă-

Siminiciuc — An- 
min.

în-
egalarea. 

minute și 
conduce- 

înscris 
Văzîndu-

jucătorii e-
do- 

ega- 
Ker- 
echi- 
9 ju-

l

și
Mareș 

după ceh 
scorul 
execută 
m : 6—7

înscriu de
Kertesz II 

u : 4—2.
neglijea- 

oaspeții în- 
■ două ori 

Bădău. ast-
— —? mmu- 

este de 4—4. 
lovituri de la 
si e.iiipa Pre- 
este eliminată 

■tilic.

rș și Băd; 
ie 120 de
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