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Constanță, ritmicitate, eficientă
Colectivele întreprinde

rilor miniere Petrila, 
Vulcan, Paroșeni Ca
riera Cîmpu lui iseag, 
fruntașe ale bazinului 
nostru în prima lună a 
acestui trimestru, conti
nuă să se mențină, prin 
rezultatele înregistrate, 
pe primele locuri în în
trecere și după încheierea 
primei decade a lunii 
mai.

Constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor 
sînt caracteristici esen
țiale ale activității celor 
patru colective miniere. 
Reallzînd și depășind zi 
de zi sarcinile planificate, 
minerii unităților aminti
te au atins eficiența do
rită, munca lor fiind răs
plătită prin producțiile 
extrase suplimentar. Pe 
primul loc se situează 
colectivul Carierei Cîm
pu lui Ncag, care și-a în
deplinit prevederile de 
plan decadale în propor
ție de 118,4 la sută a- 
cumulînd o producție ex

Minerii din brigada 
condusă dc Grigore Ho
reai de la sectorul IV al 
minei Lupeni, formație 
de lucru fruntașă a mi
nei, lucrează cu bune 
rezultate la definitivarea 
u.iuî suitor sub acoperiș 
la orizontul 360-400. In i- 
magine șefii de schimb 
Constantin Feraru și 
Gheorghe Ionescu alături 
de doi ortaci, compo
nent ai acestei harnice 
brigăzi, zîmbesc în fața 
obiectivului, satisfăcut! 
de rezultatele muncii 
obținute în schimbul re
cent încheiat.

Foto ; Șt. NEMECSEK

trasă suplimentar în a- 
ceastă lună, la zi, de a- 
proape 1 500 tone. Pro
porția îndeplinirii pla
nului decadal de 104,4 
la sută de către minerii
Paroșeniului demonstrea
ză temeinicia măsurilor 
întreprinse și care au 
condus la depășirea pre
vederilor de plan șl în 
luna precedntă. Minele 
Vulcan și Petrila care 
și-au îndeplinit sarcinile 
de plan prevăzute pentru 
prima decadă a lunii mai 
în proporție de 103,9 la 
sută și respectiv 102,8 
s-au înscris în aceleași 
caracteristici aie activi
tății productive statorni
cite în aceste întreprin
deri : constanța realizări
lor și ritmicitatea depă
șirilor.

Evidențiem cu acest 
prilej rezultatele înre
gistrate în ultimele zile 
ale decadei amintite de 
minerii de la Uricani. 
Prin eforturi susținute 
pentru materializarea

grabnică a măsurilor pre
conizate de conducerile
întreprinderii și sectoare
lor, activitatea de ex
tracție s-a redresat, iar 
întreprinderea și-a înde
plinit prevederile de plan 
în proporție de 100,7 la 
s ută.

Succesele înregistrate 
de colectivele amintite, 
care pot constitui un 
exemplu și pentru cele
lalte întreprinderi mini
ere ale combinatului, sînt 
cea mai elocventă dovadă 
a seriozității și răspunde
rii muncitorești cu care 
s-a acționat pentru tra
ducerea în viață a măsu
rilor stabilite la Consfă
tuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. 
conducere, 
muncitori

cu cadre de 
specialiști și 

din industria
minieră și geologie, a nou
lui program de lucru, a 
eficienței cu care au fost 
valorificate noile cbndi- 
ții create prin aplicarea 
consecventă a acestui
complex de măsuri.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri 11 
mai, pe Emile van Huyne- 
gem, președintele Institu
tului de Relații Diploma
tice din Bruxelles și prof. 
Francis Dessart, mem
bru în Comitetul de con
ducere și în Marele Con
siliu al Institutului, sosiți 
la București pentru a în- 
mîna șefului statului ro
mân „Diploma de onoa

Contribuția sporită a cercetătorilor și 
proiectanțiior la dezvoltarea și modernizarea 

mineritului carbonifer
Măsurile cuprinse în

proiectul Programului de
aplicare a hotărîrilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. 
clin 16—18 decembrie 1982 
în domeniul retribuirii 
muncii și re
partiției veni
turilor oame
nilor- muncii 
constituie și 
pentru lucră
torii din domeniul cerce
tării științifice, ingineriei 
tehnologice și proiectării 
miniere expresia princi

re'* și „Premiul Interna
țional al Relațiilor Diplo
matice" pe anul 1982, con
ferite de institut în semn 
de profund omagiu, ca o 
expresie a înaltei apreci
eri pentru contribuția a- 
dusă la cauza păcii, înțe
legerii și colaborării în 
Europa și în lume, pentru 
fermitatea și consecvența 
cu care militează pentru 
triumful cauzei destinde
rii, asigurarea libertății, 
independenței și demnității 
fiecărei națiuni.

piului socialist conform 
căruia munca este o în
datorire de onoare, o obli
gație ; munca reprezintă 
criteriul fundamental de 
apreciere a contribuției 

în dezbatere publică : proiectul Programului de 
aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuirii și repartiției 

veniturilor

fiecăruia la progresul so
cietății, o necesitate pen
tru afirmarea și dez
voltarea multilaterală a 
personalității umane.

Dată fiind valoarea deo
sebită a creativității teh
nice pentru dezvoltarea și 
modernizarea în ansam
blu a vieții economico-so- 
ciale, activitatea specifică 
din Valea Jiului are ca 
scop creșterea contribuției 
mineritului carbonifer la 
asigurarea bazei energe
tice a economiei româ-

La L M. Uric a ai

La ceremonia care a a» 
vut loc cu acest prilej au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Andrei, Miu Dobres- 
cu, Petru Enache, loan 
Totu, Ion Ursu.

în deschiderea ceremo
niei a luat cuvîntul tova
rășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

în cadrul solemnității au 
rostit calde cuvinte orna-

(Continuare in pag. a 4-a)

nești, atingerea în pers
pectivă apropiată a inde
pendenței energetice a 
țării. Aplicarea cu con
secvență a măsurilor sta
bilite prin Program că

pătă în acest 
context o în
semnătate 
deosebită. Și 
pînă acum, 
așa cum este 

stipulat prin activitatea 
Institutului de cercetări și 
proiectări miniere din Pe
troșani s-a aplicat cu pre
cădere forma dc retribuire 
în acord global. Ca urma
re, personalul muncitor 
din cercetarea șl proiecta
rea minieră a fost cointe-

Ing. Ana LASCU, 
coordonator al comparti
mentului plan-organizare- 
personal - învățămînt - re
tribuire I.C.P.M.C. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

O HOTĂR1RE JUDICIOASA LA VULCAN

Sa construim cu preponderență 
apartamente în zona noului bulevard

Pentru anul 1983 în o- 
rașu. Vulcan s-a prevă
zut să fie construite 198 
de apartamente. Ampla
samentele au fost elibe
rate. Documentațiile sînt 
asigurate. Ritmul de exe
cuție este satisfăcător. Blo
cul T cu 38
apartamente 

se 3flă „la 
structură".

Constructorii 
s-au angajat 
să-* predea
la sfirși-

tu i.ill u- 
nie iar blo- 
cui u, alăturat, la 31 
august. Au fost reluate lu
crările și la blocul 3 B 3, 
de ne bulevardul Victo
riei.

Se constată însă mari 
rămîneri în urmă la lucră
rile de sistematizări și de 
dotări tehnico-edilitare. In 
noul ansamblu „366 a- 
partamente" nu sînt fina- 
îi—te aleile, lucrării» 4» 

canalizare. Aceeași situa
ție există de mai mult timp 
pe strada „Vasile Alecsan- 
dri", în ansamblul „322 a- 
partamente". Chiar și în 
ansamblul „499 aparta

mente", finalizat de cîți- 
va ani nu sînt amenajate

PROlEtTANȚi prezenti 
CONSTRUtiORi pe
BElNEE Iti ARI șantiere

in întregime aleile pie- 
nale. n plan figurează 

un important volum de lu
crări de sistematizare, alei 
pieto îale, canalizări, do
tări edilitare. Dar numă
rul de lucrători existenți 
nu se ridică ia nivelul ne
cesarului. A fost întîlnită 
doar o echipă de betoniștl- 
pavatori lingă blocurile 
46 și 48. Pe hîrtie mai fi

gurează o altă echipă, „re
partizată" să lucreze în 
zona noului bulevard. în 
realitate, echipa este for
mată din... doi oameni. De 
luni de zile nu s-a reușit 
montarea unor conducte 
pe sub bulevardul „Vic

toriei" în zona 
blocurilor 3 
B2 și 3 B3. 
Motivul? Lip
sește un exca
vator ! în 
comandamen
tul de inves
tiții s-a hotă, 
rît printre al

tele, repartizarea excava
torului atît de mult aștep
tat pe șantierul din Vul
can. Evaluîndu-se posibi
litățile existente s-a sta
bilit completarea efective
lor de betoniști pavatori, 
astfel îneît cel tîrzlu la 1

Viorel STRAUȚ

(Continuare în oan n 2-al

LA NOUA PREPARAȚIE
DIN PETRILA

Au fost finaiizate 
lucrările de 

alimentare cu 
energie eiec rîcă 
în perspectiva punerii 

in funcțiune pînă la sfîr- 
șitul primului semestru al 
anului a primei linii de 
spălare la noua prepar,a- 
ție din Petrila, executanții 
obiectivului, colectivul 
șantierului nr. 1 din Pe
trila al I.C.M.M. au fina
lizat lucrările în soluție 
definitivă la linia de 6 
kV pentru alimentarea cu 
energie electrică. La exe
cuție au participt forma
țiile de lucru- conduse de 
Paul Jugănaru și Petre 
Cică, maistrul Anton Do- 
tzaui. șl sing. Anton Epu
re. în aceste zile, la același 
obiectiv, a început execu
ția lucrărilor de automa
tizare

„Cine vrea sâ 
munceascâ, sâ punâ 

umărul, cme nu...f<
Mutîndu-șl de data a- 

ceasta „terenul" de desfă
șurare la mina Uricani, 
judecata muncitorească la 
care am participat marți a 
întrunit toate caracteristi
cile unui autentic forum 
muncitoresc.

Deschizînd acțiunea (găz
duită de sala de apel, la 
intrarea în schimbul II), 
tovarășul loan Stoi, pre
ședintele comitetului sin
dicatului a arătat că ju
decata muncitorească este 
mai mult decît necesară 
pentru că „se manifestă o 
creștere nedorită a me
diei zilnice a absențelor 
nemotivate — cel mai pre
cis... „indicator" al indis
ciplinei". Cifrele stau măr
turie : dacă în martie și 
aprilie media zilnică era 
de 44—45 nemotivate pe 
zi, în perioada 1—10 mal 
ele au ajuns la... 91 pe zl! 
Cine sînt principalii au

tori al acestui salt... ne
dorit și, totodată rușinos ? 
Constantin Nițoi, sectorul
I, Gheorghe Notingher și 
Ion Husaru — sectorul III, 
Constantin Amariel, Mar- 
cu Lăutaru, Alexandru 
Zsigo, Vasile Țărmure șl 
Victor Natu — sectorul
II, Costel Manea — sec
torul VI, Viorel Fîntîna- 
ru și Ion Karner — sec
torul I.

De remarcat că, din cei 
enumerați doar patru au 
putut răspunde „prezent", 
restul completîndu-și — 
în mod rușinos șl înjosi
tor — lista absențelor. Ce 
poziție au avut cei patru 
,,prezenți“ în fața ortacilor? 
De la explicații puerile și 
scuze... absurde, la anga-

Alexandru TATAR

(Continuare îd pag. a 3-a)
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0 tînără întreprindere în plină afirmare

Preparația de cuarț din Uricani 
este una dintre cele mai tinere uni
tăți industriale din Valea Jiului. Harni
cul colectiv de aici a transformat, rela
tiv repede, numele în renume, prin 
munca depusă, prin calitatea materiei 
prime livrate numeroaselor întreprinderi 
din țară unde se fabrică sticlă optică, 
cristale, la Vitrometan Mediaș și I.S.M. 
Tg. Jiu, emailuri și glazuri, la Mediaș, 
Focșani, Satu Mare, Slatina, Cluj-Napo- 
ea ele. precum și Institutului de cerce
tări ,și proiectări în tehnologia sticlei și 
ceramicii fine.

De curînd, întregul personal al pre- 
parației a ridicat rodul muncii la nivele 
superioare prin încheierea unor contrac
te cu întreprinderi din R.D.G. care au 
solicitat cuarțul de Șiglău pentru fabri
carea sticlei de Jena și a sticlei optice. 
Activitatea destoinicului colectiv al pre- 
parației, merită apreciată în mod deo
sebit, avîndu-se în vedere lipsa oricărui 
refuz calitativ din partea beneficiarului.

In imagine aspect de muncă din 
sectorul de sortare a cuarțului calcinat.

Text și foto : Șt. NEMECSEK

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

■ UN GRUP DE LOCA
TARI, blocul 8 strada A- 
viatorilor, Petroșani : în 
urma remedierii defecțiu
nii de către oamenii dis
peceratului, problema apei 
reci pe coloana de la baie 
•— după cum ne-a 
rat conducerea 1 
Petroșani, — a fost 
vată. Sînt în atenția 
peceratului și a 
lui apă - canal - 
care și lucrările 
la punctul termic 
asigurarea, in condiții op
time, a apei calde. Ace
lași răspuns tovarășului 
Mircea Topală.

K1 PETRU GĂINA, Pe
troșani ; Am adus proble
ma semnalată de dv. la 
cunoștința dispeceratului 
din cartierul Aeroport și 
a conducerii secției din ca
drul E.G.C.L. Petroșani în 
atribuțiile căreia intră so
luționarea. Problema a fost 
rezolvată.

u MITICĂ 
GHIU, Petroșani ; 
șit, sectorul apă - 
termoficare din 
E.G.C.L. Petroșani, 
am intervenit, ne-a 
nlcat că a remediat 
defecțiunea de la rețeaua 
de canalizare cit și cea de 
pe conducta de alimenta
re cu apă potabilă a blo
cului 10 din strada Saturn. 
Bine ar fi să ne confir
mați.

asigu-
E.G.C.L.

rezol- 
dis- 

sectoru- 
termofi- 
necesarc 

pentru

GHEOR- 
în sfir- 
canal - 
cadrul 

unde 
comu- 

atît

0 Imliirîre judicioasă
(Urmare din pag. 1)

iulie bulevardul Victoriei 
să fie terminat și pe tron
sonul din zona blocurilor 
3 B2 și 3 B3.

La o altă importantă lu
crare — rezervorul de 
2000 mc s-a constatat că 
lucrul înaintează în con
diții bune. în cel mult o 
lună s-a apreciat că re
zervorul va putea să fie 
dat în folosință, astfel in
cit să se rezolve proble
ma alimentării cu apă po
tabilă a noilor ansambluri 
de locuințe, unde, în pre
zent, pe alocuri sînt res
tricții la consumul de apă.

O problemă de investi
ții de o deosebită impor
tanță pentru locuitorii o- 
rasului a fost rezolvată pe 
loc în mod judicios. Por- 
riindu-se de la faptul că 
în prezent sînt solicitate 
cu preponderență aparta
mentele din partea de jos 
a orașului, de pe 
dul „Victoriei", in 
mentul celor din 
de sus, din noile 
la sugestia
rasului Vulcan, 
tul și beneficiarul au 
tărît să sporească 
rul de apartamente 
vor fi construite în
bulevardului „Victoriei", 
iar în partea de sus pon
derea să fie în scădere. în 
perspectiva următorilor 
ani. Aceasta se impunea cu 
atit mai mult fiindcă in 
cartierele noi, din partea 
de sus a orașului au „apă
rut" apartamente părăsite,

Modernizarea 
mineritului carbonifer

POVESTEA UNUI... POD

țVrmare din pag. I)

resat în reducerea perioa
delor de elaborare a stu
diilor și proiectelor, fiind 
preocupat permanent pen
tru realizarea unei înalte 
calități a proiectelor de 
investiții și a cercetărilor.

Execuția de calitate a 
lucrărilor este chezășia ob
ținerii unor venituri ridi
cate de către cercetători 
și proiectanți, întrucît, așa 
cum prevede proiectul Pro
gram, la predarea obiec
tivelor de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehno
logică sau a proiectelor 
de investiții, din suma cu
venită fiecăruia în raport 
eu contribuția adusă la
realizarea lucrărilor se
reține o part? de 10 la
sută. Restituirea acestei 
cote este condiționată de
aplicarea în producție a 
rezultatelor cercetării, res
pectiv ia intrarea in func
țiune a obiectivului de in
vestiții și realizarea indica
torilor tchnico-cconomici

prevăzuți in proiecte sau 
in documentația tehnică 
aprobată.

Aceste prevederi ale Pro
gramului scot în evidență 
exigențele sporite ce stau 
în fața cercetătorilor și 
proiectanților minieri, a 
căror datorie principală 
este crearea unor lucrări 
care să asigure îndeplini
rea, în primul rind, a in
dicatorilor tehnico-econo- 
mici planificați pentru ca
pacitățile productive pro
iectate, a unor parametri 
superiori în cazul intro
ducerii noilor tehnologii 
miniere, respectiv valori
ficarea eu eficiență ridi
cată în producție a rezul
tatelor cercetării și pro
iectării. Aceasta reprezin
tă sinteza muncii specialiș
tilor din domeniu, con
tribuția ior concretă la 
creșterea producției de 
cărbune a Văii Jiului și a 
țării pe baza promovării 
și introducerii celor mai 
moderne și avansate teh
nologii, a progresului teh
nic.

O scrisoare amuzantă 
(prin formulare), dar care 
s-ar putea să le lase un... 
gust amar unora, ne tri
mite Petru Olteanu, stra
da Plopilor nr. 2, bloc 2, 
ap. 32, Lupeni. Este vorba 
despre podul metalic 
C.F.R. dc pe pirîul Soho- 
dol, care în vara anului 
1982 a fost demontat și- 
aruncat, alături de calea 
ferată ! „...în loc să fie dus

arată 
vorba 
metal 
ajuns 

Din 
mor-

ia retopit". Așa cum 
autorul scrisorii, este 
de zeci de tone do 
care ar trebui să fi 
demult la oțelării. 
scrisoare reiese că
mânui de fier se găsește 
in spatele depozitului de 
combustibil din Lupeni 
țlingă șoseaua nouă). Ca 
și cititorul nostru, aștep
tăm ca cei în drept 
acționeze. (T.A.)

să

bulevar-
detrl- 

partea 
cartiere,

primarului o- 
proieetan- 

ho- 
uumă- 

care 
jurul

SE AȘTEAPTĂ RĂSPUNS PRIN FAPTE
Intr-o scrisoare trimisă redacției, locatarii blo

cului 37, scara a 11-a, strada Arinilor — Bărbăteni 
II, ne informează că neplăcerile existente la blocul 
lor (lipsa luminii pe scări și lipsa celei dc-a doua 
uși de la intrare) au fost tratate cu indiferență, in 
ciuda repetatelor sesizări și i-eclamații. Mai mult de- 
eît atit, Ia lipsurile amintite se mai adaugă de curînd 
și altele : existența apei în subsolul blocului și (ne
fericită coincidență). .. lipsa apei calde în apartamen- 
Ic.

Semnatarii scrisorii speră că problema cu care 
sînt confruntați își va găsi rezolvarea. (A.T.)

II
III
V

BUNI GOSPODARI. Da
că treceți prin cartierul 8 
Martie din Pctrila, faceți- 
vă cale și pc lîngă blocul 
nr. 1. Acest bloc are una 
dintre cele mai îngrijite 
zone verzi din cartier, me
reu curată, iar în această 
primăvară a fost împros
pătată și îmbogățită cu 
noi elemente de frumos și 
util. în fruntea locatarilor, 
la toate acțiunile organi

zate pentru întreținerea 
curățeniei șl ordinii în ju
rul blocului se află Gheor- 
ghe Gălan, un harnic gos
podar, exemplu demn de 
urmat cu vorba și, mai a- 
le6 fapta. Alături de el, 
în această primăvară s-au 
numărat încă 14 dintre lo
catarii blocului. Rezulta
tul acestei participări: un 
bloc ordonat, bine gospo
dărit care oferă locatari
lor lui un cadru optim de 
viață. (T.V.)

UN NOU BLOC TURN. 
In Petroșani, constructo
rii din cadrul șantierului

lăsate în paragină. în le
gătură cu aceste aparta
mente, pentru redarea lor 
in folosință, comandamen
tul de investiții a stabilit 
ca sarcină pentru consiliul 
popular orășenesc Vul
can să întărească exigen
ța, să lărgească competen
țele comisiilor de recepție 
și dc repartizare a locuin
țelor astfel incit pînă la 
1 septembrie a.c. aparta
mentele părăsite să fie re
parate și repartizate unor 
locatari care solicită locu
ințe.

O altă restanță față de 
^revederile din plan o cons
tituie alimentarea cu e- 
nergie electrică a blocuri
lor din ansamblu) „322 a- 
partamente“. Problema 
trebuie să fie rezolvată de 
urgență, pentru a elimina 
„provizoratele" în alimen
tarea blocurilor cu energie 
electrică. Sperăm că în a- 
cest scop vor fi respectate 
promisiunile făcute de re
prezentantul S.D.F..E. Pe
troșani. Pentru continua
rea lucrărilor în ritm sus
ținut și la celelalte 
live social-eulturale 
văzute în plan au 
tăiate 
toare 
de la 
ră și
mentație publică.

Rămîne de văzut 
măsură s-a trecut la 
zolvarea acestor probleme, 
la impulsionarea ritmului 
de execuție de pe șantie
rele din orașul Vulcan. 
Vom reveni la termenele 
scadente.

obiec- 
pre- 

fost ho-
măsuri corespunză- 
la punctele de lucru 

meni 
ab

hala agroali 
complexul de

in ce
re-

Crescători fruntași de animale
și contractările la fondul de stat. Anica și Ghcorghc 
Manolescu, oameni în virată de 78 și. respectiv, 79 
de ani, Lucreția și loan Manolescu fii. Nicușor și 
Cristian, nepoți, au în îngrijire patru bovine mari, 
un vițel, 32 de oi, 20 miei, 2 porci și numeroase pă
sări. în acest an familia Manolescu are contractate 
si predate deja la fondul de stat o bovină, trei miei, 
55 kg lină, 200 kg. lapte vacă, 40 kg. brînză oi.

Deci, o familie harnică a cărei activitate poate 
fi dată ca exemplu oricând.

Crescătorii de animale din Cîmpu lui Neag sînt 
cunoscuți in municipiul nostru ea niște oameni har
nici și pricepuți, permanent preocupați 
se depăși pe ei înșiși în ceea ce privește 
îngrijirea animalelor, pentru a aduce o 
cit mai marc la aprovizionarea populației 
animaliere.

în rîndul acestora, pe unul din locurile fruntașe, 
se situează familia lui loan Manolescu, avind în ve
dere numărul animalelor din gospodăria pioprie, cit

pentru a 
creșterea și 
contribuție 
cu produse

Foto: st. NEMECSEK

îngrijite aceste veritabi
le furnizoare de lapte și

• carne, alimente strict
necesare omului.

Creșterea animalelor a 
fost dintotdeauna o pre
ocupare de bază a locu
itorilor de pe aceste 
meleaguri. In imagine a 
fost surprinsă pe peliculă 
răbdarea, priceperea și 
dragostea cu care silit

1 Petroșani al T.C.II. au 
finalizat, conform graficu
lui de execuție, peste 80 la 
sută din lucrările la un 
nou bloc turn. Este vorba 
de blocul L 1 c unde din 
aceste zile s-a trecut cu 
toate forțele la lucrările de 
finisaje. Blocul va fi pre
dat beneficiarului la sfîr- 
șitul acestei luni. (V.S.)

DEZBATERE. Mîine, de 
la ora 13,30, la IPSRUEEM 
Petroșani este programată 
o interesantă dezbatere 
cu tema „Cunoașteți pre
vederile Codului muncii ?“ 
Dezbaterea este organiza

tă dc o brigadă științifi
că a casei de cultură din 
Petroșani. (V.S.)

CINEMATECA. Cinema
tograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani oferă iubitorilor 
de film, în cadrul progra
mului de cinematecă po
sibilitatea să se reîntâl
nească cu actorii preferați, 
vizionând filmul „Cadavre 
de lux". Filmul rulează o 
singură dată, astăzi de la 
ora 18. (G.B.)

SPECTACOLE PENTRU 
COPII. Astăzi, in sala ma
re a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani

vor fi prezentate pentru 
copii trei spectacole cu pie
sa de teatru „Fotbal cu 
peripeții" de George Ne- 
graru. Spectacolele vor în
cepe la orele 10, 12 și 14 
(G.B.)

STRĂZI UITATE? Gos
podarii din Petroșani au 
rezolvat cu promptitudine 
problema reparării și plom
bării carosabilului pe prin
cipalele artere de pene
trație rutieră în municipiu. 
Din păcate, însă, o seric 
de străzi, pe unde se des

fășoară trafic rutier mai 
redus, au rămas nerepara
te. Astfel sînt zonele de 
lîngă bariera C.F.R.. Șt. 
O. Iosif și altele. Ar fi 
timpul să se acorde aten
ție și acestor străzi, care, 
se parc că au fost pe 
drept uitate. (V.S.).

I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAI’Ț
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Bărbați care onorează titlul de miner
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1,36 tone pe post R3 -Secto- 
plus, la zi, de 16 489 tone

Steagul roșu

Ale- 
Anton 

pe 
Ne-

se
și 
și 

aceste 
i oa-

B „Nu a scăpat nici o problemă a vieții noas
tre care să nu fie dezbătută in brigadă” gj „în fie
care loc de muncă din sector se muncește cu hotă- 
rire și pasiune, cu interes și răspundere” Gfi In pe
rioada care a trecut din acest an randamentul pla
nificat a fost depășit cu 
rul are in acest an un 
cărbune.

de oameni, dar 
mele sini la țel 
portante ca la 
sectoare : 
cu
disciplinei mu a ii și teli-

proble-
de im- 

celelalte 
aprovizionarea

materiale. întărirea
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nu-mi a-

mulțumesc

O

X

i
că

In semn de
prețuire

X asile Țărmure Fîntî narii Alexandru Zsigo Ion Karner

(Urmare din pag» l)
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îmi 
nu 

an-

inais- 
trans-
Robu,

mi-
și-a

beat 
Dc

pri- 
pcnsi- 
urări-

„ Per
din

verifi- 
a.'clra

— Nu, 
zul; doar 
mal.

de
adresat

La finele fluxului tehnologie de fabricație de Ia 
Vulcan, muncitoarele Jcnica Anghel și Alexan- 
Staneiu verifică din punct de vedere calitativ un 
set de confecții destinate pentru export. St. N.)

fostul tnclt or- 
Aiiinoasa. pe

in -
sal- luat poziție față de

„Decupați și păstrați
din ziarul

ro

transport 
contribu

ia 
acti- 

A- are 
spus

De- 
sfiit

vorbe 
Vasile 

că 
ast- 

ab.r-

Robu, 
desfășurat acti- 

mină 
dintre 
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ca-

i
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gt-iecare zi trăită în 
r mijlocul minerilor 

este un ciștig, cons- 
o experiență, le 

să crezi în oa- 
în cei care tru- 

adîncuri pentru 
la lumini „aurul 
piinea 
avut și noi 

sentiment,

tituie 
determ 
meni, i 
dese in 
a scoate 
negru'', 
ei. Ani 
astfel de 
o revelație, cînd 
aflat In aceste zile 
sorite de pimăvară 
mijlocul minerilor de 
Petrila. Peste tot am 
tîlnit oameni 
de treburile lor: 
aflau în adîncuri 
balajele frontale 
cameră, alții la 
port, întreținere, iar 
parte dintre ei 
probleme de 
nare a sectorului.

ind am sosit In 
trila, fiecare 
preocupat de 

burile lui. Cu 
Svoboda, secretarul 
junei al comitetului 
partid pe mină, am 
șit să schimbam 
vorbe.

— Sectorul II nu este 
un sector prea mare — 
ne-a spus interlocutorul 
— el numără doar

Ion Dobrița. secretarul 
organizației de baza, 
muncește cu liotărire 
pasiune, cu interes 
răspundere Toate < 
succese le datorăm 
menilor".

Cine sînt acești 
meni ? Alexandru 
zov a cărui brigadă 
un plus de 4 600 tone de 
la începutul anului, o- 
mul care ne mărturisea 
că toate problemele 
muncii și vieții lor, ale 
ortacilor, sînt dezbătute 
în brigadă și că de fapt

industrî- 
un 
ca 

ne-am 
tn- 
în 
la 

tn- 
preocupgți 

unii se 
în a- 

sau 
t an s- 

o 
rezolvau 

aprovizio-

Pe- 
era 
tre- 

Tiberiu 
ad- 
de 

reu- 
cileva

nologice, sporirea pro
ductivității muncii, folo
sirea la maximum a fon
dului de timp și a utila
jelor din dotare. Paralel 
eu realizarea sarcinilor 
de plan minerii se ocu
pă și de integrarea £u 
muncă a noilor încadrați. 
Dacă vreți să scrieți, tre
buie să scrieți 
sectorul II — un 
fruntaș pe mină.

a sectoruț II. 
giaerul I 
.\1arcu ne pune 
cu realizările 

colectiv :

. subin- 
Valeria 

; în
ți

pi tis 
de 

Toa-

temă 
cestui
1G489 tone cărbune 
la începutul anului, 
te brigăzile din sector 
și-au depășit sarcinile 

Randamentul 
a fost depășit 
cu 1,36 tone pe 
noi, ne spunea

brigăzile 
depășit 

de plan, 
planificat 
in medie 
nost.

Contraste

coeziunea brigăzii, mun
ca tenace, responsabilă, 
stau la baza succeselor 
obținute. Brigada lui 
Aurel Grigore, a reali
zat un plus de 3100 to
ne de cărbune tn ace- 
ași perioadă, Năstase A- 
postu, Gh eorgh e Toth,
Andraș Nagy șefi de bri
gadă, sînt cu toți 
haimlci și pricepuți 
vechi stagii în i 

iindcă veni 
r despre oameni.

pre realizări, 
notat in carnetul de 
porter și alte nume : 
Ciubotaru, Nicolae 
pescu, Gheorghe 
lescu. Teodor 
Ștefan Frățilă, Ilie 
ian, toți mineri 
unul, pildă de 
și eonștiinciozitat e, 
ple demne

oameni 
cu 

minerit, 
i vorba 

des
ant 
re- 

lou 
Po- 

Tom- 
Apostu, 

Sto- 
unul și 

hărnicie 
exem- 
urmat,

elcclrolăeătușii 
xandru Jeican. 
Filip, Ioan Toma, 
maiștrii Constantin 
cula, Milcloș Nagy și mulți 
alți ortaci de-ai lor. Toți, 
deopotrivă, au pus umă
rul acolo unde este, mai 
greu, au lă ut totul pen
tru a spori produefia 

de cărbune.
Este o plăcere să 

cuți cu minerii de la 
trila. Tot mai mult 
minerii și cărbunele 
nele extrase suplimentar) 
arată că fapta contează 
și mai puțin vorba. Cînd 
este vorba despre pro
ducție cuvintul odihnă 
este pentru ei mai curînd 
mulțumire, satisfacție, 
conștiința datoriei împli
nite, de a da țării căr
bune mai mult, mai bun, 
mai ieftin.

Am reținut din spu
sele interlocutorilor 
hotărirea colectivu
lui sectorului II de a nu 

precupeți nici un efort 
pentru a spori producția 
de căi bune, pentru a în
făptui mărețele obiective 
ale Congresului al XII- 
leu și Conferinței Națio
nale ale partidului, cres- 
cîndu-și necontenit con
tribuția la dobîndirea 
independenței energetice 
a patriei.

Mihai PĂTRAȘCU

urma 
iniil- 

mină.

l.-am cunoscut iii. 
cu 25—26 ani ; ne 
neam deseori la 
la Aninoasa. Apoi a fost 
plecat cîțiva ani în. Ca
pitală ; a muncit acolo 
ca activist. Revenit la 
Aninoasa a lucrat iar ca 
miner; pe urmă a fost 
artificier, vreo 15—16 ani.

Ne-am revăzut, cu to
tul întimplător, zilele 
trecute, la Agenția C.E.C. 
din Petroșani. Prea gră
bit, chiar îngrijorat. 
După obișnuitul „bună 
ziua” și „ce mai faci 
inii spunea în fugă :

— Am de clarificat 
încurcătură...

Încurcătură ?! Presu
puneam că voi asista la 
o discuție cu reproșuri pe 
motive că i s-ar fi achi
tat o sumă mai mică, 
i s-a greșit vreo înscrie-

. tn mină eu patru hir- 
, fostul meu ortac 

la Aninoasa s-a i 
casierei:

— Nu vreți să 
câți obligațiunile 
de 200 lei >

De ce?
Mi se pare 

mi-ați dat mai mult...
După o numărătoaie 

rapidă și încă o verifi
care, casiera confirmă 
eu un glas ce exprima și 
speranță, si bit 'inie:

aveți dreptate 
Lipsesc patru obligațiuni.

— Poftiți cele patru o- 
bligațiuni ! Ce 
parțiit...

— Vai, vă 
frumos !

Omul 
ultimele 
sierei; 
ba apăsată a unei 
bătrîne 
albit — 
șeul casierei :

— No, așa om, da!
Am parcurs cîțiva pași 

' împreună. Mi-a spus 
cîteva cuvinte despre via
ța lui de pensionar. Se 
simte bine, vara lucrează 
la o mică 
undeva în 
Toamna aduce la 
?ani cîteva 
zarzavat,
I-am cerut 
să scriu la 
gestul său. 
nil prompt :

te rog! Nu-i ca- 
esle ceva nor-

n-a
cuvinte ale 

probabil nici vor- 
femei

— scundă, păr 
aflată lingă glii-

gospodărie. 
Apuseni. 

Petro- 
coșuri de 

ceva fructe, 
permisiunea 
ziar despre 

Replica a ve

llog pe 
lac de la 
nume PANTEA GHEOR- 
GIIE, să-mi scuze' 
drăzneala de a scrie 
contrar dorinței sale 
aceste cile va rînduri.

Francisc VETRO

ceste rînduri 
nostru local, „Steagul 
ști”, scrise în semn de pre
țuire pentru munca depu
să alături de cei de care 
\ă despărțiți, prin ieșirea 
la pensie", este îndemnul 
pe care corespondentul 
nostru Ion Belii de la mi
na Lonea il adresează or
tacilor Ilie Grecea, 
tru la sectorul de 
port și ing. Ștefan 
șeful sectorului II.

Este, intr-adevăr un semn 
de prețuire ce li se cuvine 
pe deplin. Maistru) llic 
Grecea a lucrat 30 de ani 
la sectorul dc 
al minei Lonea, 
ind, cu forțele sale, 
buna desfășurare a 
vității de extracție, 
cum 20 de ani a fost pri
mit în rîndurile partidu
lui și a îndeplinit funcții 
de răspundere in biroul 
organizației de partid din 
sector. Acum, cînd 
mește bastonul de 
onar. ne a’ăturăm 
lor adresate de ortacii săi, 
urări de sănătate, ferici
re și „La mulți ani !”.

In aceeași zi, 1 Mai, zi 
cu profunde semnificații 
în viața tuturor celor ce 
muncesc, a ieșit la pensie 
și inginerul Ștefan 
care și-a 
vitatea la aceeași 
timp de 23 de ani, 
care 17 
tor.

Despre activitatea aces
tor doi oameni de nădej
de știu mai multe ortacii 
lor. alături de care au mun
cit ani și ani de zile, 
urările lor, 
adresăm si
„Decupați, 
rînduri și 
piilor 1 „La

ALTT EL
Plecat din Tîrgu Bujor, 

Ion Florea și-a dat 
petec, tocmai la 
unde a vrut să-și 
ze ‘calitățile de... 
dar l-a domolit la vreme 
un „Făt-Frumos“ în 
niformă albastră. A 
niănat 
dai și 
dcapsă 
cutare

în
Vulcan, 

etale- 
zmeu,

u-
se-

scan-
pe-

sămînță de 
a „cules” o 
de 6 luni cu exe- 
în penitenciar.

SCHIMBARE 
DE DOMICILIU

Fost-au la Petrila 
gen Nieă și Romeo 
Crețu, amindoi domici- 
liind pe strada Luminii. 
Cei doi vecini au 
însă in mrejele 
tismuluî, trezind 
fel vor zice adio, 
grete, muncii și 
cinstii. Pentru 
vreme, totuși. întrucîtîn 
cazul lor s-a făcut lumi
nă — pentru patru luni 
vor fi la... întuneric. „Vi 
za” de reședință este a- 
plicaiă in conformitate 
cu prevederile. Decretu
lui nr. 153/1970.

Eu- 
Tili

poposit 
parazi- 
că ast- 
fără re- 
traiului 
puțină

La
subscriem și le 

noi îndemnul 
păstrați aceste 
arătați-le co- 
mulți ani !“.

PE IT K
Pornind pe firul unor 

sesizări, lucrătorii de mi
liție au descoperit 
Mariana Preda, de 
fesic „fără”, 
re sintetice 
treprinderea 
je Petroșani, 
de 1032 lei.

că 
pro- 

ras fi
la în- 

tricota- 
valoare 

vor- 
„Toarce, 

toarce, toarce / 
intoar-

a sus' 
de 

de 
în

Acum, 
ba cîntecului : 
Leano, 
Pînă... I’rcda s-o
ce”. De unde, e ușor 
priceput, chiar și fără 
rul Ariadnci.

OPERAȚIUNE 
ARITMETICA

In alt® localități 
simțea „ca acasă”. 
Cîrstea, din 
golit intr-o zi 
le unui ortac de 
Paroșeni. Vestea 
din vestiare, a 
însă lucrătorii do 
Autorul furtului a 
mărat pe moment 
notele (1 230 lei), deși nu 
era casier de 
acum 
iută aceeași 
aritmetică 
anii.

Rubrică 
Ion 

cu sprijinul organelor de 
miliție

Radu 
Aninoasa, a 

buzunare- 
la I.M. 

furtului 
alertat 
miliție, 

nu- 
banc-

profesie ;
arc cazier și exe- 

operațiune 
(adunare) cu...

Cine vrea sâ muncească 
pună umărul, cine nu

jamente care se repetă de 
mult timp.

Viorel Finlînaru : „.Am 
lipsit cînd am vrut să văd 
și cu un spectacol. Nu 
poate omul numai muncă 
și muncă". Iată cine vor
bește de muncă ! ITn tinăr, 
de abia 21—22 de ani, ca
re în patru luni a lipsit de... 
13 ori !

Ion Karner : „Am lipsit 
pentru că la om i se mai 
ivesc probleme...“ Numai

i precizeze că 
sa se cheamă... 
plus, care l-a 

să mai găseas- 
spre locul

că „uită să 
„problema” 
paharul in 
împiedicat i 
că drumul 
muncă.

Alexandru Zsigo : 
iau angajamentul să 
mai lipsesc”. Același 
gajament și l-a asumat și 
cînd a lipsit în anul tre
cut a... 18-a oară !

Vasile Țărmure : „Am 
mai băut și eu cite puțin 
și nu puteam să vin 
Ia șut. Ce, să încalc 
crețul 400 ?”.

Am prezentat aici 
lele” care le-au ieșit 
gură celor chemați in fața 
judecății muncitorești a 
ortacilor. Dc la ilar și ab- 

Istird, pînă la iresponsabi-

li late nu e, după cum se 
vede, decît un pas !

Replica ortacilor a venit 
prompt, sever și categoric.

— încrederea, oricît ar 
fi dc umană și largă, 
totuși o limită — a 
minerul Constantin 
cebal, care nu s-a 
să-i spună cîteva 
..de la obraz" și lui 
Țărmure ca să știe
prietenia se manifestă 
fel și nu tolcrindu-i 
terile.

Maistrul minier Tudor 
Adumitroaie spunea : „Toți 
aceștia trebuie să înțe
leagă că dc așa oameni co
lectivul nu mai are nevo
ie”. Un alt maistru 
nier, Vintîlă Bejan 
arătat și cl surprinderea că 
„în pofida atitor atențio
nări cci de față nu înțeleg 
că membrii colectivului au 
dorit să-i ajute, să-i recu
pereze. Pentru ei această 
judecată muncitorescă 
vrea să se constituie 
tr-un ultim... colac dc 
vare”.

Rcfcrindu-se la cel 
tînăr dintre cci învinovă
țiți (Viorel Fîntînaru), 
ful de schimb 
hăicș arăta : 
el că îi place 
munca, dar și 
nefericire

șc-
Vasilc Mi- 
„Păcat de 

nu numai 
paharul, din 

ultim"1’"

cordîndu-i mai multă 
tenție”. Completîndu-1, 
Benone Ghcrase (un tinăr 
harnic, disciplinat și am
bițios) i-a spus lui V.F. 
„Trebuie să știi să-ți îm
părți timpul în așa fel in
cit să-ți ajungă și pentru 
muncă și pentru distracție. 
Altfel colectivul se va 
lipsi de fine. Si singurul 
care va pierde vei fi toc
mai tu I”. Aflați tocmai la 
polul opus, dar numai al 
vîrstei, Alexandru Zsigo 
și Ion Karner au fost „so
mați” de Carol Balazs, Fă- 
nel Armașu și alți ortaci 
să nu profite de bunăvo
ința și înțelegerea ortaci
lor, ale colectivului căci 
e păcat ca tocmai în pra
gul pensionării să fie în 
depărtați, din propria vi
nă și... slăbiciune pentru 
pahar !

Opinii ferme, sănătoase, 
vehemente prin care mi
neri și maiștri, oameni de 
bază ai minei Uricani au 

grupul 
celor care, sfidînd ortacii 
și munca acestora, lipsesc 
nemotivat de la serviciu, 
creînd astfel un lanț de a- 
bateri după care au de 
suferit colectivul, familia 
celui în cauză si cel în-
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In semn de profund omagiu, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU i-ati fost înmînate 
„Diploma de onoare" și „Premiul 

Internațional al Relațiilor Diplomatica"
(Urmare din pagina

giale Emile van Huyncgem 
și prof. Francis Dessart.

Președintele Institutului 
de Relații Diplomatice din 
Bruxelles a înmînat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
„Diploma de onoare" și 
„Premiul Internațional al 
Relațiilor Diplomatice" pe 
anul 1982.

Pe „Diploma de onoare" 
este înscris următorul text:

„Președintele Institutu
lui de Relații Diplomatice, 
la propunerea Consiliului 
de Conducere, are deose
bitul privilegiu de a nu

mi pe Excelența Sa domnul 
președinte Nicolae 
Ceaușescu membru al Co
mitetului de Onoare al 
Institutului de Relații Di
plomatice, ca omagiu și 
gest de recunoștință pen
tru meritul și devotamen
tul său pentru cauza păcii 
în lume".

Premiul constă dintr-o 
sculptură decorativă din 
metal aurit și marmură. 
In partea superioară este 
reprezentat globul pămîn- 
tesc înconjurat de frunze 
de laur, avînd deasupra 
porumbelul pă
cii și gravate cuvin

tele : ..Premiul Internațio
nal al Relațiilor Diplo
matice". iar pe cealaltă 
parte : „Excelenței Sale 
domnului Nicolae
Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia 1982". Corpul prismatic 
al sculpturii este fixat pe 
un suport de marmură și 
flancat de două figurine.

Mulțumind pentru dis
tincțiile oferite, a luat 
c u v î n t u 1 tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul conducătorului 
partidului și statului nos
tru a fost urmărit cu deo
sebit interes și subliniat 
cu aplauze de cei prezenți.

Reprezentanții Institutu
lui de Relații Diplomati
ce au felicitat cu căldură 
pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru distinc
țiile conferite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost, de ase
menea, felicitat călduros de 
tovarășii din conducerea 
partidului și statului.

în încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au în
treținut într-o atmosferă 
cordială cu oaspeții bel
gieni.

Manifestări peste hotare în cinstea aniversării creării Partidului 
Comunist Român și cuceririi independenței de stat a României

ROMA 11 (Agerpres). — 
în cinstea aniversării cre
ării Partidului Comunist 
Român și a cuceririi inde
pendenței de stat a Româ
niei, la Napoli a avut loo 
o manifestare organizată 
de Asociația de prietenie 
Italia — România și am
basada țării noastre la 
Roma. în cadrul căreia a 
fost prezentat volumul 
„Nicolae Ceaușescu — Scri
eri alese. 1981", apărut în 
limba italiană.

în cuvîntul său, prof. 
£r. Vincenzo Adinolfi, 
președintele filialei regi
onale Campania a Aso
ciației Italia — România, 

prezentînd aspecte sem
nificative ale activității și 
operei șefului statului ro
mân, a arătat că „nume

le președintelui Nicolae 
Ceaușescu se identifică, 
pe planul vieții internațio
nale, cu cel al omului po
litic luminat, deschis dia
logului, care își dedică e- 
nergia pentru ca omenirea 
să poată trăi la adăpost 
de coșmarul războiului, 
într-o lume a păcii, a prie
teniei și colaborării".

Aprecieri elogioase a 
adus, de asemenea, deputa
tul Alberto Ciampaglia, 
subsecretar de stat la 
Ministerul Finanțelor, 
membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist-Demo
crat Italian, prof. dr. An
tonio Sarubi, de la Uni
versitatea din Napoli șl 
publicistul Raffaele Bussi.

A luat cuvîntul, totoda
tă, Ion Mărgineanu, amba

sadorul României în Ita
lia, c -e s-a referit la 
principalele direcții ale 
politicii interne și exter
ne a țării noastre.

Cu același prilej, a fost 
amenajată o expoziție de 
carte, cuprinzînd lucrări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în 
limba italiană.

- ★
PARIS 11 (Agerpres). —. 

Sub egida Asociației „Al-' 
pes — Carpates", la Paris 
a avut loc o manifestare 
culturală dedicată ani
versării cuceririi de către 
România a independenței 
naționale.

Cu această ocazie au 
fost reliefate semnifica
ția actului istoric de la 9 
mai 1877, vocația stator

nică a poporului român 
de a trăi liber, indepen
dent, de a-și făuri singur 
viitorul.

Manifestarea s-a bucu
rat de un deosebit suc
ces,

♦
VARȘOVIA 11 (Ager

pres). — La Varșovia a 
fost deschisă expoziția „90 
de ani de la făurirea 
partidului politic al cla
sei muncitoare din Româ
nia", organizată de Mu
zeul de Istorie a Partidu
lui Comunist, a Mișcă
rii Revoluționare și De
mocratice din România, 
în colaborare cu Muzeul 
de Istorie a Mișcării Re
voluționare Poloneze.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Buletin de Bucu
rești . Unirea : Cu mîi- 
nile curate.

PETRI LA : Prea tineri 
pentru riduri.

LONEA : Emigrantul.
VULCAN — Luceafă

rul : Concurs.
LUPENI — Cultural : 

Marea evadare, I—II.
URICANI : Campionul, 

I—II.

închiderea programului. T 
20,00 Telejurnal. 20,30 
Fotograme din realitate. 
21,00 Film serial : „Omul 
din Atlantis". Episodul 
1. 21,35 Forum politico-
ideologic. 21,50 Dîscora- 
ma. 22,15 Telejurnal,

VREMEA
de servi- 
Paca, co- 

temperatu- 
aerului la

TV
11,00 Universul femei

lor. 11,45 Film artistic ; 
„Zmee pe cerul albastru". 
12,35 Desene animate : 
Micuța Nell. 13,00 închi
derea programului. 14,00 
Telesport. Sferturile de 
finală ale Campionate
lor europene de box. 
Transmisiune de la Var
na. 16,00 Telex. 16,05 Pro
fesiunile cincinalului, 
16,30 Studioul tineretului. 
17,45 1001 de seri. 18,00

Meteorologul 
ciu Gheorghe 
munică : Ieri, 
ra maximă a 
Petroșani a fost de plus
16 grade, iar la Paring 
de plus 10 grade. Mini
ma a fost de plus 10 
grade la Petroșani șl 
plus 5 grade la Paring.

Pentru următoarele 21 
de ore: Vremea în ușoa
ră încălzire, cer variabil, 
mai mult senin. Cu to
tul Izolat se vor mai sem
nala averse de ploaie. 
Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între plus 15 
și plus 20 grade, mini
ma între plus 7 șl plus 
12 grade.

I 
I 
I
I
I

I
I
I
I
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întreprinderea
pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului Petroșani
încadrează următoarele categorii de personal

— muncitori necalificați (bărbați) .
— încărcători-descărcători.

ATLETISM

Promisiuni 
onorate

In urmă cu puțin timp, 
intr-un interviu acordat 
ziarului nostru, studentul 
Petre Drăgoescu de la 
I.M.P., o tînără speranță a 
semifondului românesc, 
arbora ambiția de a fi în
tre cei mai buni atleți al 
țării la probele de 800 și 
1 500 m, de a reprezenta 
cu cinste tricolorul în 
competițiile internaționale. 
Iată însă că Petre Dră
goescu își respectă, mai 
devreme decît ne așteptam, 
promisiunile. La recentul 
concurs republican de pro- 
be, desfășurat pe pista sta
dionului bucureștean „23 
August", și-a întrecut toți 
adversarii la 800 m, înre- 
glstrînd totodată un valo
ros record personal. 1 : 46,7, 
următorul clasat A. Glă- 
van (C.F.R. Craiova) tre- 
cînd linia de sosire cu a- 
proape două secunde mal 
tîrziu. La 1500 m, repre
zentantul Jiului Petroșani 
s-a dovedit, de asemenea, 
imbatabil, timpul realizat 
3 : 46,8 fiind superior celor 
realizate de principalii 
săi eontracandidați, stells- 
tul bucureștean C. Radu 
(3 .47,3) și L. Darvas 
(C.S.M. Sf. Ghgorghe).

V. ION

Campionatul județean de fotbal

Scor de
AUTOBUZUL PETRO

ȘANI — AVÎNTUL HA
ȚEG 3—0 (1—0). Greu, 
foarte greu se anunța a- 
cest meci pentru echipa 
locală cu partenerii lor 
din Hațeg. N-a fost așa de
oarece echipa gazdă a în
ceput foarte bine jocul, a 
avut cîteva acțiuni pericu
loase rezolvate în ultimă 
instanță de portarul oas
peților, Sabin. Cînd se pă
rea că oaspeții au reușit 
să echilibreze jocul, gaz
dele reușesc să deschidă 
scorul prin incisivul Du- 
pir, min. 15. în continuare, 
gazdele au cîteva acțiuni 
frumoase, rămase însă fără 
efect pe tabela de marcaj.

Repriza a doua debutea
ză cu acțiuni periculoase

forfait și de.
ale oaspeților, ei ratînd 
în min. 55 cea mai mare 
ocazie a meciului prin Ciz- 
maș, portarul Rusu blo- 
cînd șutul periculos al a- 
cestuia. Două minute mal 
tîrziu Manea irosește o 
nouă ocazie pentru echipa 
sa. După această perioadă 
de dominare a oaspeților, 
jucătorii Autobuzului re
vin la cîrma jocului și reu
șesc prin Dupir min. 78, 
majorarea scorului. în fi
nalul meciului gazdele își 
concretizează superiorita
tea prin Ianoș min. 89 ca
re urcă scorul la 3—0.

La juniori 3—2 pentru 
gazde, golul victoriei fiind 
marcat de talentatul Flo
rin Stegar.

C. GIIEORGHE

. hanubal
PREPARATORUL PE- 

TRILA — SĂNĂTATEA 
VULCAN 10—0 (6—0). Du
pă înfrîngerea suferită în 
etapa precedentă, echipa 
Preparatorul s-a reabilitat 
duminică față de suporteri, 
învingînd echipa Sănăta
tea cu scorul fluviu de 
10—0. Meciul a început în 
nota "ie dominare a gaz
delor, care speculează fi
surile compartimentului 
defensiv al oaspeților în
scriind în prima repriză 
șase goluri. După pauză, 
cei ce domină și creează 
faze spectaculoase sînt tot 
jucătorii echipei gazdă, ca
re din multitudinea oca
ziilor mai înscriu de patru 

■ ori. Autorii golurile sînt 
Siminiciuc (șase), Kcrtesz 
II (două), Ghlb șl Dulcu 
cîte unul.

V. BELDIE

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de tcgume-iructe

- LA SCHIMB
- C01V1RA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

coniribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

O partidă
PREPARATORUL LU- 

PENI — MINERUL URI- 
CANI 0—5. Evoluînd în 
deplasare la Lupeni, în 
compania echipei Prepa
ratorul din localitate, fot
baliștii din Uricani au 
confirmat încă o dată po
ziția de frunte pe care se 
situează în clasamentul 
campionatului județean, 
seria Valea Jiului. Mai 
tot timpul, partida a fost 
la discreția jucătorilor 
oaspeți, care s-au dovedit

la discreția
superiori sub toate aspec
tele. în min. 20 Lazăr des
chide seria celor 5 goluri 
care aveau să fie înscrise 
de oaspeți pe parcursul 
celor 90 de minute. Astfel, 
prima parte a meciului se 
încheie cu un avantaj mi
nim : 0—1.

La numai două minute 
de la reluare, Băltaru ri
dică scorul la 0—2. După 
primirea golului al doilea, 
gazdele caută mal multe

oaspeților
procedee (regulamentare) 
pentru a împiedica evolu
ția scorului. Dar în min. 
60 Lazăr, în bună dispozi
ție de joc, ridică scorul la 
3—0. în min. 75 e rîndul 
iui Costea. care trimite 
mingea în plasă și 0—4. 
Gazdele caută să înscrie 
golul de onoare, dar nu 
reușesc. în schimb punc
tează tot oaspeții, prin Băl
taru : 0—5.

Iile COANDREȘ

Mica publicitate
VÎND casă, comuna 

Băița, județul Hunedoara, 
telefon 11668 Deva, după 
ora 18. (509)

CUMPĂR urgent casă 
în Petroșani, telefon 42196. 
(511)

PIERDUT acte personale 
pe numele Paladl Petru. 
Adresați telefon 44694. Gă

sitorului recompensă. 
(508)

PIERDUT carnei stu
dent și legitimație biblio
tecă (periodice) pe nume
le Chereyi Radu, elibera
te de“ Institutul ae mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(513)
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