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Pe meleagurile noastre 
montane întîia zt a pri
măverii sosește de < 
mai multe ori intr-un de
cor hibernal, aducînd
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MĂRȚIȘOR |
Și-atunci, chiar dacă. K 

pre- ninge sau plouă, pe reve* ■ 
cele rul hainelor și pe chipul | 
de- fetelor și femeilor în- * 

............................... ........ ' I

i 
I

pri-

înseamhă

.......... .... ... floresc zâmbetele 
crenguțe pe tulpinele că- măverii.

. rora a presărat muguri Mărțișorul
de nea. Iar noi', după o ° speranță pe tulpina îm- 
datină străveche oferim plinirilor, ’ o „dragoste de 

î mărțișoare tuturor, celor *’
i dragi.

Colindăm magazine, 
căutăm cu privirea prin 
vitrine, alegem emoțio
nați aceste simboluri ale 
primăverii, trăind 
inlii bucuria pe 
sperăm s-o facem prin l’ară 
darul . nostru.

viață și pentru natură, 
un gînd frumos și pur 
ca neaua Parângului.

E întîi martie, deci 
calendaristic a sosit pri- “j » 
măvara. S-o întâmpinăm 

mai Pu versul arghezian: „A! 
care Bunii-dimiheața, Primă-
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COMPLEXELE MECANIZATE

tot mai 
îneca niză- 

Văii 
mari

Pătrunderea 
accentuată a 
rii în sectoarele 
Jiului, determină 
creșteri la producția, de
cărbune și. _,ln același 
timp, creează o serie de

OBIECTIVUL ~ 
ANULUI 
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cea mai sigură cale de creștere 
a productivității muncii

X
mără printre unitățile 
miniere unde a pătruns 
intens tehnologia de 
tragere mecanizată 
cărbunelui. Primele 
cercări de susținere 

probleme tehnice, vizînd ZE&rREA TEHNIC A — t5iere mecanizată

FOLOSITA INTENSIV,
EXTENSIV, EFICIENT

ția pentru început asu
pra Întreprinderii mini
ere Aninoasa, care a a- 
vut un demaraj bun în 
anul 1984. Vom prezenta

ti/ii/iuiiiiuutiiiii/mntiii

folosirea rațională, la 
capacitatea'nominală, in
tensivă, extensivă și e- 
ficientă a utilajelor de 
mare complexitate. Por
nind de la aceste consi
derente reluăm acțiunea 
noastră de presă cu in
tenția declarată de a ur
mări, în detaliu, modul 
în care este folosită me
canizarea, prin 
rezultatelor 
productivități) obținute 
de formațiile de 
care, beneficiază de 
tare tehnică. .

Ne-am orientat

prisma
(producții.

lucru

iiiitriiHiHuuimininiiiiii,

analitic situația de fapt 
a complexelor mecani
zate urmînd ca apoi să 
urmărim, în contrast, fe
lul în care sînt folosite 
și rezultate obținute cu 
complexele aflate în 
funcțiune la ora actuală.

Cu cele cinci complexe 
de susținere și tăiere me
canizată, întreprinderea 
minieră Aninoasa se nu-

fost făcute începînd 
anul 1977, cînd mina a 
fost dotată cu două com
plexe mecanizate. In lu
na septembrie a anului 
1978 zestrea tehnică a 
minei se mărește cu în
că un complex.

Cu cele trei complexe 
s-a extras o cantitate de 
aproape 172 000 
cărbune din stratul 
Unde a funcționat

tone
13, 

unul

ACTIVIȘTII INSTRUCTORI 
în sprijinul perfecționării 

activității organelor și organizațiilor de partid
înfăptuirea sarcinilor 

complexe ce revin în a- 
cest an în dezvoltarea e- 
conomico-socială a orașu
lui Lupeni reclamă cu pri
sosință întărirea rolului 
conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, 
perfecționarea continuă a 
stilului 'și metodelor lor 
de muncă pentru a putea 
soluționa Clip competență, 
în mod eficient, multiple
le probleme ale condu
cerii vieții politice și soci- 
al-economice. în coordo
narea efectivă a organe
lor și organizațiilor de 
partid din raza noastră 
de activitate, afirmarea 
pe plan superior a capa
cității lor de mobilizare, 
biroul comitetului nos
tru orășenesc de partid are

un sprijin deosebit 
partea corpului de acti- 
viști-instructori, ăi,

dir.

viști-instructori, ai comi
tetului orășenesc de partid, 
în prezent, efectivul 
tivîștilor-inStructori se 
dică la 60 de tovarăși 
o bogată experiență 
munca de partid și 
ța economică, în 
tate muncitori și 
tehnice nemijlocit 
de activitatea

le concrete ce revin orga- .! 
nelor și organizațiilor de 
partid în conducerea ac- j 
tivității economico-sociâ-» i 

: le. în acest scop, cu oca- I 
zia instruirilor urmărim ’ 
ca odată cu relevarea «,o- ! 
biectivelor și sarcinilor 
ce revin organelor și or- ■. 
ganizațiilor de partid, să 
accentuăm atribuțiile și ;
sarcinile concrete ce le 1
revin în. sprijinirea organi- 
zațiilor de bază, în func- , 
ție de specificul unității în . 
care își desfășoară aceas
tă activitate.

ac
ri» 
cu 
în 

în via» 
majori» 

cadre 
legate 

productivă.
Pentru ca Sprijinul și 

îndrumarea de către acti- 
viștii-instructori a organe
lor 'și organizațiilor de 
partid să fie cît mai cali
ficată și eficientă, biroul 
comitetului orășenesc de 
partid pune un accent deo
sebit pe perfecționarea 
pregătirii lor politice, pe 
înarmarea lor cu sarcini- -

Instruirea

(Cont. în pag. a 2-a)
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POPA, 
ComitetuluiVasile

XI ai
Și în 
înche-

(Continuare in pag. o 2-a)

Ștefan
secretar al 

orășenesc de partid Lupeni j
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Ghcorghe SI’INU

A X-a ediție a Cupei ziarului„Steagul roșn“ la schi

Petri la

(de

18, la 
din Pe- 
mărțișo-

și Nicolae 
Si 100 000 
Petroșani,

imaginile realizate 
echipa de alpinism 

„Minerul"

Prestații pentru populație
Colectivele de mtincă din cadrul Cooperativei 

„Unirea" din Petroșani, prin continua diversificare
a serviciilor de prestații pentru populație au obținut, 
și în,acest început de an, rezultate remarcabile. Du
pă cum ne informează economistul loan Culda, față 
de aceeași perioadă a anului trecut, prestațiile către 
populație au crescut, în lunilț ianuarie și. februarie, 
cu 2 la sută. Cele mai bune rezultate au fost obți
nute de colectivele de cooperatori conduse de Vasile 
Becheru și Ion Totoașă (croitorie, Petrila) cu depă- 

■ șiri de peste 50 000 lei, unitățile. „Auto-moto" din’ Pe
troșani, conduse de Constantin Simion
Munteanu (depășiri cuprinse între 70 000 
lei) și unitatea de „Rame-geamuri" din 
condusă de Iuliu Bărbăcaru. (M.B.)

Zîmbete de satisfac
ție luminează chipuri
le minerilor din schim
bul condus de Emerik 
Szabo din cadrul bri
găzii lui Pavel 
de la sectorul 
minei l’etrila. 
schimbul recent ____
iat productivitatea mun
cii a fost depășită, bri
gada menținîndu-se 
printre formațiile de
lucru fruntașe ale mî-

Serile ziarului „Steagul 
roșu", premergătoare ce
lei de-a X-a ediții a Cu
pei la schi, au continuat 
marți seara, la Petrila. 
Cite ceva despre orga
nizare. Față de alți ani, 
cînd ne mai ajutau 
organizațiile U.T.C. 
data aceasta au lipsit cu 
desăvîrșire I) marți sea
ra toată acțiunea a rămas 
doar pe seama directo
rului de club, Aurel llluș- 
cu.

0 seară reușită ia
s-a dovedit a fi
Alese,
„Agerpres" un om 
zat, de meserie, care, 
apreciat elogios 
zarea artistică a 
zitivelor. L-au 
onat formațiile 
se .de Vasile Polak în 
munții noștri, timp de 
peste 18 aht, imortaliza- 

Popescu, te în mai mult de 8000 
de imagini. Frumoase, 

și micuța de-a dreptul, au fost și
■ ■ ■■ -■ ■ de

a
A.S.' „Minerul" l'virila, 
echipă care acum se află 
la „Alpiniada pentru ti-

Salvamontișiii. au pre
zentat seturi , bogate de. 
diapozitive de o rară 
frumusețe, deconectan
te. Au fost prezenți sal- 
vamontiștii Dumitru Bîr- 
lida (care a prezentat 
diapozitive realizate în 
țară și peste hotare), A- 
lexandru Dobay, Silviu 
Vladislav, Valentin Fur- 

' dui. Aristică
Aurel Ostahie, veteranul 
Vasile Polak ( ' ,
Mihaela Furdui, care „din 
spirit de echipă" nu și-a 
lăsat tăticul singur. Din
tre participanții la pro
iecții, cel mai îneîntat

Mihai
fotoreporter la 

avi- 
a 

reali- 
diapo- 

impresi- 
surprin-

ncret", în Retezat, 
realizarea acțiunii, 
aport deosebit l-a 
■inginerul Anton Hoffman, 
de la sectorul XI al mi
nei Petrila.

Astăzi, la ora
Casa de cultură 
troșani „Balul
rului". (M. BUJORESCU)

avut

H Începînd de azi, re
dacția noastră oferă ama
torilor (contra cost) in
signa celei de a X-a edi
ții a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" -la schi. 
Insignele se găsesc la 
sediul redacției., ;

.-4
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rezolvate pe calea cea mai scurtă
Modul exemplar de re- rii lor cu toată 

ceptivitate și atenție fa-' 
ță de problemele de 
muncă și viață ale cetă
țenilor a fost reafirmat 
din nou, pregnant în ul
timele audiențe de la 
Consiliul popular muni
cipal. Au fost audiați cu 
atenție și răbdare, indi
ferent de caracterul par
ticular ori general al 
problemelor ridicate, zeci 
de cetățeni. S-au căutat 
și, în majoritatea cazu
rilor, s-au găsit, rezolvă
rile legale, conforme cu 
normele de organizare 
statuate, eu spiritul de 
echitate.

Minerul Titu Vladu de 
la mina Petrila a solici
tat și a primit sprijin 
pentru acordarea de că
tre întreprinderea în ca
re lucrează a unei locu
ințe corespunzătoare. S-a 
prezentat în audiență la 
municipiu pentru că fac
torii competenți de 
mina Petrila nu i-au 
zolvat problema.

De la Aninoasa,

seriozita- 
dintre 

Ștefan, care, 
în 

a fost sfătuit 
apartamentul

economice și instituțiilor 
noastre nu administrea
ză direct locuințele în- 
eadraților lor, ele avînd 
doar sarcina repartiză
rii și folosirii judicioase, 

. " ‘ l a-
ceștora. Or, avînd în ve
dere acest aspect, cît și 
faptul • că actele norma
tive în vigoare," îndeosebi

la
re-

__ ... mai
ff.es de la întreprinderea 
minieră, s-au prezentat 
la audiență cu probleme 
de locuințe Mihai Ba
dea, Constantin 
Vasile Ionescu,

Ilinesc,
_____ Vasile
Cotorban. Dumitru Ște- 

darfan, Tatiana Stoica, 
și alții în alte audiențe. A- 

, ceasta simplă enumerare 
demonstrează că la Ani
noasa problema locuin
țelor nu este privită de 
către factorii investiți
cu competența rezolvă-

tea. Situația 
Dumitru 7 ’ •

. după cum a rezultat 
audiență, 
să ocupe _ __________  _____
acordat apoi de corisi- raționale,’ ă păstrării 
liul oamenilor muncii . . .
al minei lui Mihai Ba
dea, este edificator în a- 
cest sens. Nu mai puțin

Legea 5/1973 (cu modi
ficările și completările 
aduse ulterior) și expli
cațiile detaliate cuprinse 

, în lucrarea „Legislația 
locativă pe Înțelesul tu- ■! 
turor" (Editura politică, 
1978), lămuresc complet 
criteriile și întreaga me
todologie privind reparti
zarea și gospodărirea lo
cuințelor, este bine ca 
toate aceste reglementări 
să fie cunoscute și apli
cate pe calea cea mai 
directă, adică în între
prinderile miniere și în 
celelalte unități 
mice și instituții. Așa și 
nu altfel, pentru 
vul că trecerea 
factorii locali 
cu competența rezolvă
rii problemelor de a- 
ceastă natură înseamnă 
cheltuieli de transport 
neraționale, eforturi obo
sitoare, aglomerarea pri
măriei municipale cu 
probleme care revin de 
fapt și de drept foruri
lor -de conducere din fie- 

- care localitate a Văii Jiu-
economice,

len in Valea Jiului au 
avut loc cercurile peda
gogice ale cadrelor didac
tice organizate de' Inspec
toratul școlar ;
Desfășurată pe 'speciali
tăți, această acțiune 
perfecționare

județean.

Complexele
(Urmare din pag. 1)

DIN AUDIENȚELE 
DE LA CONSILIUL 

POPULAR MUNICIPAL

adevărat este și faptul 
că unii încadrați ai mi
nei solicită și insistă, in
clusiv în audiențe, lo
cuințe în Petroșani, cînd 
se știe că, în scopul di
minuării navetismului 
atît de costisitor, se cons
truiesc locuințe în Ani
noasa.

Dacă adăugăm că mai 
mult de jumătate din cei 
înscriși la audiența de 
luni, 20 februarie a.c., 
au trecut peste c- 
cerile unităților în 
lucrează și organele 
cale ale puterii de 
ridicînd la nivelul 
măriei municipale 
bleme locative, desprin
dem concluzia că exact 
acolo unde toate acestea 
trebuie rezolvate* în con
formitate cu reglemen
tările legale, adică în toa
te unitățile 
există unele lacune.

Majoritatea unităților

condu- 
care 

lo- 
stat, 
pri- 
pro-

mecanizate

econo-

moti- 
peste 

investiți

rii problemelor de a-
■ < :___ __ i

de transport

lui, 'din fiecare între
prindere sau instituție.

Toma TAȚARCA

de 
metodico- 

științifieă a cuprins lec
ții deschise, dezbateri și 
referate destinate sporirii 

1 calității instructive și e- ' 
duca ti ve a procesului de 
învățămînt. în cadrul a- 
eestei modalități de per- 

- fecționare cadrele didac
tice au analizat cele mai 
adecvate metode pedago
gice care să contribuie la 
creșterea calității învăță- 
mîntului, la legarea lui 
de cerințele vieții social- 
economice, forrhînd tî- 
năra generație în spiritul 
patriotismului socialist, 
în cinstea mărilor eveni
mente politice ale acestui 
an — a 40-a .aniversare a 
Eliberării și Congresul al 
XlII-lea al P.C.R. — cadrele 
didactice și-au luat anga- 
jafrientul să contribuie, cu 
spirit înnoitor, la creșterea 
calității’’ învățămîntului' și 
educația moral-politică a 
elevilor. (T.S.) ,

r

Curier juridic
AUGUSTIN IOAN, A- 

ninoasa: Articolul 24 din 
Legea nr. 1/1977 exceptea
ză de la plata contribuți
ei persoanele fără copii, 
căsătorite cu persoane'care 
au copii, pe timpul cît du
rează căsătoria, dacă la 
data acesteia copiii erau 
în întreținerea efectivă a sizarea dv. ne-am intere- 
unuia dintre soți, 
cît, în situația dv., 
soției (care la data căsăto
riei era major) nu a nece
sitat întreținere în mo
mentul cînd s-a încheiat 
căsătoria, nu sînțeți seu-, 
Ut de această contribuție 
chiar dacă efectiv au exis
tat relații de concubinaj 
pe timpul cît copilul era 
minor.

TUROCZI DENEȘ, Pe
troșani: Programul de lu
cru redus la 6 ore (res
pectiv w pauze pentru a- 
limentarea și îngrijirea 
copilului) este reglemen
tat de art. 156 din Codul 
muncii, care stabilește că 
se acordă pînă la împlini
rea de către copil a vîrs- 
tei de 9 luni, putîndu-se 
prelungi, pe baza recd-

mandărilor medicale, pînă 
la 12 luni în cazul co
piilor prematuri, distro
fici și celor care necesi
tă măsuri deosebite de 
îngrijire.

CARAVAN DUMITRU,
Vulcan: în legătură cu se- 

’ ' • ne-am intere-
întru- sat oficiul de pensii, 

fiul Pensia pentru invalidita
te de gradul III s-a sta* 

. bilit ca bază de calcul la 
o medie a retribuției, pe 
o perioadă de 5 ani, de 
1716 lei. Conform preve
derilor art. 25, al. 3, din * 
Legea nr. 3/1977, cuantu
mul pensiei pentru inva
liditate de gradul III este 
de pînă la 30 la sută din 
pensia corespunzătoare 
gradului I de invaliditate. 
La momentul respectiv, 
s-a calculat corect dreptul 
la pensie ce vi se cuvine.

POPESCU GRIGORE, 
Uricani: Decretul hr. 215/ 
1977 (art. 2) stabilește 10-’ 
curile de muncă, avînd. 
caracter permanent, din 
grupa I șj. a II*a de mun
că. Conform art,. 3 din a-, 
celași act normativ, locu
rile de muncă ce se înca
drează temporar în grupa 
I și a Il-a, se stabilesc â- 
nual în limitele aprobate 
prin planul național unic, 
întrucît situația la eare 
se referă întrebarea dv. , 
nu este inclusă în regle
mentările în vigoare, locul 
de muncă șe încadrează 
in grupa a IlI-a. Referi
tor la cea do-a doua în
trebare, vă răspundem că, 
în măsura în care sînt în
trunite condițiile pentru 
a se considera vechime în 
muncă, perioada stagiului 
militar se ia în calcul pen
tru stabilirea dreptului la 
concediul de odihnă. cu 
respectarea și a ' celorlal
te prevederi ale Legii nr. 
26/1967.

Hie ȘERB AN, J
jurist

Chimistul Teofil Sas, 
șeful laboratorului de 
la preparați» de cuarț 
Uricani și laboranta 
Hilda Gado, efectuea
ză p analiză; r.noăsâ se poate introduce' 

cu succes mecanizarea. 
Producția extrasă cu a- 
cest complex a depășit-o 
pe cea obținută cu cele
lalte trei, care așteaptă 
acum să fie casate, ■ a- 
mortizîndu-și „valoarea".

celui' 
de-al doilea complex, 
tot de fabricație româ
nească, mina plătește lu
nar un amortisment de 
17,65 lei/tonă,. .pentru 
complexe, din totalul de 
91,62 lei/tonă, cît plă
tește amortismente pen
tru toată zestrea teh- 

.. nică care ■ este exploata
tă în prezent la mina 
Aninoasa, diferit față de 
cum. au fost exploatate 
cele 3 complexe- pentru 
care s-au plătit în multe 
luni amortismente, fără 
ca ele să „muște" din au
rul negru.

dintre complexe și din 
stratul 3, unde au func
ționat celelalte două. 
Productivitățile de 3,12 
și 5,92 tone/post obținu
te cu complexul din stra
tul 13 cît și cele de 8,19 Prin introducerea 
și 10,29 tone/post reali
zate în stratul 3, nu au 
fost cele scontate, ba, 
dimpotrivă. Deși nivelul 
realizărilor era sub posi
bilitățile dotării tehnice, 
minerii Aninoasei nu au 
renunțat la mecaniza
re. Experiența cîștigată, 
învățămintele trase în 
folosirea complexelor a- 
mintite i-a determinat 
să se orienteze spre com
plexe de producție 
mânească, 
dițiilor specifice de 
cămînt ale Văii Jiului, 
ale minei Aninoasa.

în anul 1981 intră în într-tlnul din 
dotarea minei un com
plex de tip SMA-2, care 
este montat în stratul 3 
bloc II. Productivitățile 
de 11—15 și chiar 18-20 
tone/post, obținute cu a- 
cest complex au confir
mat că și la mina

ro-
adecvate con-

ză-

inime-
ziaru- 

analiza 
eficiența cu care se lu
crează cu cele două com
plexe aflate în funcțiu
ne, la sectorul I, brigă
zile Pavel Dediu 
Constantin tacob.

vele viitoare ale 
lui nostru, vom

i (Urmare din pag. 1)

activiștilor instructori se 
face lunar, odată cu cea 
a membrilor organelor de 
partid, pe baza programe
lor întocmite în acest 
scop. Instruirea lor anua
lă, care a avut loc în lu
na ianuarie, a fost făcută, 

z-' de asemenea, concomi
tent cu instruirea anuală a 
organelor de partid.

Pe baza sarcinilor 
stau în acest an în 
organizației noastre
șenești de partid, toți cei 
60 de activiști-instructori 
au fost repartizați 
organizații de bază.

»s*a cerut să sprijine
vitatea curentă a acestora, 
mai ales în ceea ce 
vește organizarea și 
fășurarea adunărilor 
nerăle, a discuțiilor 
viduale cu membrii
partid, pregătirea politică 
a celor ce solicită primi
rea și a celor nou primiți 
în rîndurile comuniștilor, 
repartizarea de sarcini 
concrete și controlul în

deplin irii acestora de că
tre membrii de partid etc. 
în ultima perioadă, acti- 
vîștii-instructori au pri
mit sarcina de a contro
la, împreună cu membrii 
comisiei organizatorice, pe 
bază de tematică, eșalo
narea șl desfășurarea dis
cuțiilor individuale, au

îm plica in mod concret 
în viața și activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid de care răspund, 
contribuind efectiv la per
fecționarea activității a- 
cestora. Pentru a urmări 
modul cum se achită ac-, 
tiviștii-instructori de sar
cinile încredințate și a ge-

ce 
fața 
oră-

pe 
Li 

acti

pri- 
des-
ge- 

iridi- 
de

luna martie se vor
5 cursuri 

pentru mi-

A c tivi? tiHns truc tori
ajutat Ia elaborarea pers* 
pectivei de primire în 
partid pe 1934, la întoc
mirea arhivei de partid pe 
anii trecuți etc. în baza 
sarcinilor și coordonării 
lor de către biroul comi
tetului orășenesc de partid, 
mai mulți activiști-instruc
tori, între care tovarășii 
Mihai Doroftei, Victor 
Brașovan, Vaier Dan, I- 
rina Hegheduș, Elenă Di a* 
conu, Vasile Crișan, Otto 
Tomșa, * Vasile Nițescu, 
Victor Stoi, Gheorghe Pa
nă, Nicolae Dioancă, se

f
I
I
!
I
I
I
Iiar ceilalți electricieni, 

mecpnici de mașini și u-
■ tîTaje. Pîpă acum au fost 
I deschise: un curs pentru

TEHN1CA 
MODERNA. în acest an 
planul de școlarizare a for
ței de muncă la 
Uricani, prevede 
derea în cursurile de c. 
lificare a 300 de munci
tori, din’care aproape o 
treime vor deveni mineri,

mina
cuprin-

■a-

36 de mineri, două cu 70 
de electricieni, iar unul 
cu 52 de mecanici utilaje. 
Din 
deschide încă 
de calificare 
neri.
♦----- —

SANITARII ____ _ T_,
în orașul Lupeni s-a des
fășurat faza orășenească a 
concursului „Sanitarii pri- 
cepuți". Au participat 12 
echipaje reprezentînd ci
clurile I și II ale școlilor 
generale, precum și cele 
două licee din localitate.

Concursul a fost cîștigat, 
în .ordine, de Liceul nr. 1, 
Școala generală nr. 2, ca
re a avut cea 
comportare dintre 
jele ciclului II, iar 
jele ciclului I s-au 
zentat toate foarte
♦---------
JAZZ-CLUB. în 

Casei de cultură din 
troș.ani a luat ființă 
club al iubitorilor muzicii 
de jazz. Pentru început, 
J§zz-clu,bpl care numă
ră 20 de membri — își 
propune să popularizeze 
muzica de jazz româneas-

mai bună 
echipa- 
echipa- 

pre- 
bine.

cadrul
Pe- 
un

•ci

fășurat în organizațiile 
de bază din sectoarele 
subterane ale minelor Lu
peni, Bărbăteni, la pre- 

__ parație, panificație etc. 
privind munca de primire 
în partid, precum și \ asu
pra activității de 
vare a scrisorilor, 
iilor și cererilor 
lor muncii, 
prezentate 
instructori în urma aces
tor controale au stat la 
baza materialelor pre
zentate pentru analiza do
meniilor mai sus menți
onate în biroul comitetu
lui orășenesc de partid.

Comitetul nostru oră
șenesc de partid, biroul 
său vor dezvolta experi
ența dobîndită în munca 
cu activiștii-instructori, în 
folosirea lor în activita
tea complexă de îndruma
re a organelor și 
zațiilor de partid.

rezol- 
sesiză- 

oameni- 
Informările 

de activiștii-

neraliza experiența acu
mulată de ei în activita
tea practică, îi solicităm 
să prezinte periodic scur
te informări în cadrul in
struirilor lunare. Aseme
nea informări au prezen- 

tovarășii
Ilri-
Ma-

Tom- 
activiș- ca acestea să-și 

din plin, cu eficiență spo
rită, atribuțiile ce le in
cumbă rolul lor de condu
cător politic în unitățile 
în care activează.

tat în acest an
Ion Mondoca, Irina 
bal, Nicolae Gomoi, 
ria Condoiu, Maria 
șa. De asemenea, < 
tii-instructori sînt

• nați la desfășurarea 
troalelor complexe și pe 

domenii. Recent ase
menea controale s-au des-

angre- 
con-

organi- 
astfel . 

afirme

de cetățeni de pe străzile 
23 August, Muncii și A- 
leea Jiului.
'♦—7 ■ ••
UNA DIN STRĂZILE 

noului cartier Vîscoza din 
Lupeni poartă frumosul 
nume de strada... Viito
rului. Tocmai acest numes

că și străină. Membrii clu
bului se întîlnesc 
ori pe săptămînă 
audiții, prelegeri, 
pe teme specifice.
♦---------
ORAȘUL URICANI, 

mai vestică așezare 
municipiului a cunoscut în 
ultimele săptămîni mari 
precipitații. După ninso- mai bine zis discrepanța 
rile abundente, stratul de dintre numele și înfățișa- 
zăpadă a acoperit toate rea străzii intrigă cetățenii 
străzile, impunînd o am- care locuiesc sau străbat 
plă ofensivă împotriva ză- această stradă și care nu 
pezii și a gheții. O ase-; sesizează că ea e aproape 
menea acțiune au desfă- impracticabilă din cauza 
șurat zilele trecute 50 gropilor.

de două 
pentru 

discuții

cea
a'

EXPOZIȚIE. Muzeul mi
neritului din Petroșani găz
duiește expoziția „Reviste 
și cărți minerești vechi", 
deschisă în 
martie a.c. 
vizitare — 
rele 9—17.

perioada 1—31 |
Programul de 
zilnic, între 
(I-B.)

I

Rubrică
Dan STEJARU

realizată
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ț
Î în acest an, ■ minerii

din Dricarii au de rea- : 
ț j lizat o producție cu 
1 100 000 tone mai
’ decît în amil
I ’85.
) noașțe aceeași cnnami-

că ascendentă. Produc-

Spre viitoarele orizonturi
ă început săparea puțu
lui de. pe Valea Stermi- 

______ __ _ mare nosului în a doua parte 
decît în anUl trecut/ In a lunii. augUșt a anului 

>, în anii’ următori, 
producția minei va cu
noaște aceeași dinarni- 

ția sporită reclamă însă
1 cu necesitate deschide-
.* rea de noi cîmpuri mi- 
) niere, -darea în funcțiu-
1 ne a noi fronturi de căr-
i bune. -
i O pondere însemnată 
i în acoperirea creșterilor 
’ de extracție programate 
ț. o va avea zona vestică a 
i minei spre care tind trei 
| liicrări miniere de mare 

I

mă. Brigada Iui Doboș nice a sectorului care a 
reușit să asigure un 
grad înalt de mecaniza
re și organizare a între
gului proces tehnologic.

Dar despre ce tehno- 
; logie e -vorba ? în puț 
totul e mecanizat cu ex
cepția perforajului. O- 
perațiile anexă de la su-

trecut. De atunci puțul
S-a adîncit cu peste 180 
metri, deci cu cîte 30 me
tri pe lună. Treizeci de 
metri săpare și betona
te — acesta . este ritmul
mumtmnuuiumnuufWMmuMmuufUțHMUMUiMn

( 
j 
) 
I

gie, evacuarea apelor și 
a sterilului, adică func
ționarea ireproșabilă a 
complexului de utilaje 
pe care-1 au în primire, 
între frontul pu
țului, aflat la aproape i 
200 m adîncime și corn- • 
plexul de utilaje de la i

SUTE DE GAROAFE 
dăruite din inimă, 
pentru vrednicie

De azi, Ziua mărțișo- să în Capitală pentru a 
’ ■ ■ * _ ' . de

una din cele mai vred- maistru și tot aici s-a 
nice femei ale >tVîșeozei“ întors, la instalația de. 
Lupeni — maistorița Su- finisaj textil, ți tot de

rului, a intrat în pensie obține specializarea 
una din cele mai vred-

Lupteni — maistorița Su- finisaj textil, ți tot 
sana Maghiar. De azi, aici, s-a pensionat.

. colectivul fabricii va fi a în toți acești.
lipsit de aportul unei fe- schimbul ei a fost mereu 
mei de suflet, al unui ca- în fruntea întrecerii, în 
dru de înaltă calificare toți- acești. ani a semă- 
cum a fost timp de a-
proape ----
Susana Maghiar.

Despărțirea a fost mar
cată într-un cadru de ex-

_ _ ___ ziuă există o sincroniza-
prafață sînt de asemenea re perfectă, iar între o- z
mecanizate. în puț, atît la perații o eșalonare ire- *

» proșabilă. Or, această y
„ performanță tehnologică t

BARBAȚi CARE. ONOREAZĂ ?,ț0? •’

TITuUL DE MINER ră competența și clima- ’
t>MX

HHIHMHIHUIIHHIIIHmiHlllllIMIIIllUIIIIUItlIUIUHim nă
de lucru al brigăzii, un adîncire, cît și la bete- -— Pînă la sfîrșitul a-

’ ’ nare, cei 15 membri aJ nu.lul trebuie să atmgem
- — Avem de-a face cii brigăzii din schimburile orizontul de^hază. 400, ne

o adevărată performeri- ' conduse de Constantin spune brigadierul Doboș
ță, ne explică irig, loăfl Grigoriu, Ilie Vreme și
Țopa, șeful sectorului luîiu Tdrok, toți mineri

al vredniciei; competen- dese adevărați
în meseria lor.
— calitatea ireproșabi
lă a lucrării, avansarea - . v t-• , ■*« re și betonare am exe

cutat și amenajările. Deci, 
vom face totul să spo
rim vitezele lunare de 
execuție la cel puțin 
35—36 m. Și minerii din 
brigadă au un principiu 
— cînd își propun un țel, 
nu se lasă pînă hu-1 a- 
ting...

■ lucrări miniere de mare . . - -
I însemnătate — dbuă Ori- ntm
i zontale și una verticală

— executate de trei for-
i mâții de elită a minei.
i brigăzi specializate în e- 

xecutarea lucrărilor mi*
‘ niere' speciale — cele 

conduse de Gheorghe Cer
cel și Viorel Nister, la , , .. , „ ,
săparea orizonturilor de bngadierul Doboș,
b.-uă spre noul cîmp mi- 
niei și a lui Doboș Ja- exemplar,
nos, formația care adîn- 
cește puțul 7 Sterminos .
— viitorul puț pentru 
aeraj și transport de per
sonal și material.

Dintre cele trei 
mâții, săpătorii ■ de 
țuri se remarcă prin re
alizările cele măi de sea- cupările conducerii teh- rea eu betoane și

for-
P«-

Prin bunăvnință.
Duminica trecută, sus în 

Paring, un bărbat în jur 
de 60 de ani, umbla cu 
două sacoșe în spinare de 
la o căsuță la alta, căutînd 
proprietarii celor două sa
coșe. Proprietarii nefii.nd 
găsiți, sacoșele au ajuns 
la șeful echipei salvamont, 
Dumitru Bîrlida, care ne-a 
relatat povestea lor, o po
veste pe cît de simplă, pe 
atît de grăitoare despre 
bunăvoința unui om.

Povestea a început în- 
tr-o duminică, în urmă cu 
o lună. Bărbatul de aproa
pe 60 de ani, inginerul ti
mișorean R. Schaf, actual
mente încadrat îa Rovinari, 
a coborît în acea dumini
că pe drumul Iui Rusu și, 
fiind singur, a- oprit în 
drum pentru a lua în ma
șină o familie' tînără, 
un copil mic. Un 
mos. Ajun
în Petroșani

familie a coborît 
șină, mulțumind 
amabilitatea șoferului, iar 
acesta a demarat, 
noîndu-și drumul 
Rovinari. Abia pe 
și-a adus aminte 
eă cei doi tineri nu 
scos sacoșele din portba
gaj, uitînd el însuși să 
le înapoiere. Or, neavînd 
posibilitatea pînă dumini
ca trecută să revină la 
Petroșani, de data aceasta 
i-a căutat, însă fără re
zultat, mai ales că despre 
păgubași nu știe altceva 
decît că erau doi tineri 
subțirei, el cu mustață, și 
că au... o căsuță în Pa
ring. Așa că sacoșele nu 
au revenit proprietarilor. 
Aceștia sînt așteptați de 
șeful formației Salva- 
jnont care s-a oferit să a- 
țute binevoitorul inginer 
de la Rovinari în străda
nia lui lăudabilă de a-i 
jăsi pe păgubași pentru 
) reintra în posesia 
lunurilor. (Dan Stejaru)

în toți acești. ani

;a compeiența și cuina- . 
tul de ordine și discipli- J

’ ' * ■ _ — Pînă la sfîrșitul a-
nare, cei î 5 membri aJ 1 . , , ,orizontul de hază 400, nc

de investiții, un rezultat policalificați, se 
u ..
tei și ambiției membri
lor formației,. în frun-

dove- 
maeștri 
Dovadă

Janoș, apoi urmează în
că 100 m pînă la ori
zontul ' 300. Cunoaș
tem importănța lucrării 
și... ne cunoaștem și pu
terile. De două luni, pe 
lîngă cei 30 m de să pa

ne a-Șî datoria în jn rjțm vertiginos. Dar, 
nu sînt cu nimic mai 
. . electricianul
loan . Talpoș,lăcătușii 
Vasile Coșa, loan Pufu- 
lete și tovarășii lor de 
muncă de la suprafață 
care asigură frontul de 

• lucru al puțului cu aerul 
corhpririiat, aproviziona- 

ener-

— Rezultatul e într- prejos nici 
„adevăr ai brigăzii — ne 
preciza ing. Efneric Ko
vacs, directorul . tehnic 
al minei — al priceperii 
și dăruirii în muncă a 
minerilor; dar, în el se 
materializează și preo-

J
!
i... .. 1

Ioan DUBEK |
4

.1...,. _• nat respectul pentru
patru decenii . muncă, dorința de afir

mare profesională și obș
tească, ambiția de auto- ;

....._...... ...... .. .....,............depășire în rîndul a zeci 
eepție, care, așa cum a ?i sute de tinere? A fost 
afirmat chiar sărbători- întotdeauna o muncitoa- 
ta, va rămîne una din- re harnică, o activistă 
tre cele mai frumoase neobosită — timp de 12 
Zile din viața ei. în a- ani • f°st secretara , or- 
ceastă zi, în cadrul în - Sanizației de bază, alea- 
care s-a sărbătorit ieși- să în organele de partid 
rea ei la pensie, mais- Și. conducerile organize-, 
torița a primit sute de țiilor de masă — o edu* 
garoafe. Toate roșii I Toa- catoare apropiată pentru 
te dăruite din inimă, toa- tinerele muncitoare.
te purtînd în ele sen- în cele aproape 4 de-- 
timentele calde ale sti- eonii, a crescut sute, de 
mei și prețuirii de care muncitoare vrednice, . ii? 
s-a bucurat în' cadrul fa
bricii de-a lungul anilor.

Au fost ani mulți. Și, 
pe cît de mulți, pe. atît 
de rodnici.

Susana Maghiar
angajat ■ la I.F.A. 
coza" la 16 ani.
calificat, aici s-a afirmat 
ca o muncitoare vredni
că, de aici a fost trîmi-

afirmat chiar sărbători'

De ziua pensionării ei, 
Susana Maghiar a primit 
sute de garoafe.

Sînt tot atîtea semne 
de stimă și dragoste. 
Sînt tot atîtea’ felicitări, 
urări de bine și sănăta
te ale colectivului, ale 
tinerelor muncitoare pe 
care le-â crescut. Le me
rită cu prisosință. (I.D.)

s-a
,,Vîs-

Aici s-a
Atitudini

■
Instantaneu de muncă din cadrul atelierului me

canic al secției din Vulcan a, Autobazei C.M.V.J, 
Imaginea surprinsă în obiectivul aparatului de foto
grafiat nu spune insă mare lucru despre virtuțile 
etice ale acestui vrednic colectiv de meseriași. Me
canicii autp, electricienii, toți componenții — oameni 
cu dragoste de meserie ■*- colectivului din atelier își 
fac cu prisosință datoria, din mîinile lor ieșind nu
mai lucru bine făcut, de precizie și calitate irepro
șabilă.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Tinerețea nu este vîrsta traiului parazitar, 
satisfacțiilor moraleci perioada muncii și

• cu 
gest fru- 
g î. n d 

tinărâ 
din ma- 

pentru

conti- 
spre 

drum 
șoferul 

și-au

Educație î
O sală de cinematograf. 

Rulează un film bun, care 
ridică în fața 
lui probleme 
viață. Pelicula 
tiția", un film _ _ ,
din care se învață că, to
tul în viață este un con
curs, chiar un concurs cu 
tine însuți, impune între
bări esențiale, despre exis-/ 
tență. Asta se poate ob
serva și din seriozitatea 
cu care este urmărit. Dar,’ 
la un moment dat... '

...Pe rîndul din față, do-' 
izbue- 

i rîs. Un rîs e- 
exasperant. A- 

tuțuror este dis- 
’ trasă, privirile .se mută de 

pe ecran spre cele două si
luete. Li se atrage atenția. 
Ripostează energic. Renun
ță Ia chicoteli. Se termi
nă- filmul. Cele două si
luete, care în anonima
tul întunericului au cata
dicsit să deranjeze 300 de 
oameni își dezvăluie iden
titatea. Sînt două eleve 
ale Liceului economic și 
de dre^t-administrativ Pe
troșani. Elevele care, 
poartă numerele matrico- " 
le 291 și .302 ne privesc 
dușmănos, de parcă noi 
am f 
măsurile întreprinse 
conducerea liceului, 

. organizația U.T.O. 
școală. >

♦

N-avea autorizație, evi
dent, însă nu-i era teamă: 
plătea amenda cu „ciubu
cul de pe 5—6 zile", lată, 
așadar, o situație care de
monstrează că un control 
mai sever în acest dome
niu al micilor meseriași 
este necesar să fie conți* 
nuu, sever și nu sporadic. 
Și acest tînăr a făcut de 
toate : tîlhării, furturi, spar
geri. „Am fost dat și

La orele dimineții, eînd 
oamenii . pășesc grăbiți 
spre locurile de muncă 
iar copiii merg la școală, 
mai sînt și unii care dorm 
un somn fără vise, „se 
odihnesc" după nopțile și 
zilele pierdute fără . rost. 
Cei mai mulți dintre ei 
sînt tineri care au tot 
schimbat locuri de muncă 
irosindu-și viața într-un 
trai parazitar, pe seama 
părinților sau soțiilor, a- 
flat sub incidența Decre
tului 153/1970.

în plină putere a tine
reții, la cei 33 de ani, gîți 
are, Puskarics Mihai abia 
își mai amintește de cînd 
a fost șofer la autobaza 
I.T.A. Petroșani. Era pînă 
în 1978 cînd și-a început 
seria faptelor antisociale. 
Pentru furt din avutul 
particular a fost condam
nat la 6 ani închisoare. 
Cu ce s-a ocupat din luna 
septembrie a anului tre
cut ?

— Am muncit la I.P.E.G., 
dar numai o lună, ne spu
nea cu oarecare sfială.

— Și de atunci, i-a re
luat vorba It. maj. loan 
Bocoș, a mai făcut două 
furturi, la chioșcul de ar- sat de muncă acum 6 luni mai promis de multe orii
tizanat din piața Petro- pentru că iriai bine am 7
șamului și la alimentara cîștigat ca particular: 5,
nr. 6. . < . ; J 6, 7 sute la o efemeră.

Profund și generos uma
nistă, societatea 
are încredere în 
omului care se 
ză numai prin 
Dar mai sînt și dintre’ cei 
care ignoră faptul că so
cietatea le-a creat posibi
lități largi de afirmare a 
personalității, considerînd 
că n-au nici un fel de da
torie. Nici față de propriii 
copii, nici fată de oame-

noastră 
valoarea 
realizea- 

muncă.

munală, 
fie îndemnați

omenească 
spre 
Co

de 26 
viața 

mamei 
fe- 
ai 
Și

la

în mijlocul căroranii 
crescut și trăiesc. Așa se 
face că Vass Dumitru Mi- 
truț a ajuns aproape să se 
laude cu faptele lui 
damnăbile. Are doar 
de ani, soția îî este 
navă și are 5 (cinci) 
pii !

• Sînt zidar-zugrav și 
cooperați- ■ 

„Straja" din Lupeni, 
I.C.C.F., construcții, 

co-

con*
31 

bol- 
. co

am muncit la 
va 
la 
fabrica de oxigen, în 
merț, în multe alte locuri, 
ne-a spus cu detașare și 
oarecare ironie. M-am lă-

mă„Scînteia", cine nu __
cunoaște ? Pentru mine vă 
trebuie c pagină de ziar" 
așa și-a încheiat spusele 
acest tînăr iresponsabil 
de numai 31 de ani.

Trebuie să mărturisesc 
că nu credeam că un pro
fesor, deci un om care 
prin vocație este (mai bi
ne zis ar trebui să fie) 
un educator, poate duce 
un trai parazitar. Dar așa 
este V.I., care la 49 de ani 
promite, plîngînd, că îi este 
rușine, e cunoscut și seva 
integra în muncă. Dar a

rie 
să 
muncă. Pentru că și 
vaci Francisc, tînăr 
de • ani, își irosește 
trăind din banii 
lui (îl „ajută"), care-i 
meie de serviciu, sau 
concubinei. Am vorbit 
cu Dohotariu Eleonora, 
fostă zugrăviță la lotul din 
Aninoașa al I.C.M.M., ca
re și-a ispășit o pedeapsă 
de 1 an închisoare pentru 
furt, tarăgănînd de 2 luni 
să se apuce de muncă.

în fiecare 
realizează 
fapte de 
dindu-și 
în viața 
Și acești

spectatol'U- 
acute de

„Compe- 
psihologic,

Acești oameni trăiesc în 
mijlocul nostru, au cunos- 
euți și prieteni. E o dato- ‘

zi tineretul 
remarcabile 

muncă, dove- 
forța creatoare 
social-econornică. 
cîțiva indivizi, 

acum cheflii și pierde-va- 
ră, trebuie determinați la o 
viață ordonată, creatoare. 
Pentrtd că mai devreme șau 
mai tîrziu, va veni, timpul 
cînd copiii acestor indivizi 
îi vor întreba despre sen
sul vieții trăite de părinții 
ior. Opinia colectivelor de 
muncă, a organizațiilor de 
tineret devine cu adevă
rat o forță educativă nu- 
mai atunci cînd îi judecă, 
îi analizează și-i integrea-- 
ză pe toți acești rătăciți 
de . la. m ol-a la- noastră so
cialistă. ..... ■ . .'

Tiberiu SPATARU

uă siluete tinere 
nesc in 
nerv an t, 
tenția

fi vinovați. .Așteptăm’
de. 
de 
din

Bujor MIRCESCTJ
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Le Duan și Truong Chiuli
căl-

Ia 3. 
XX. 
știri.

metz — Olanda,
22,15 Telejurnal (P.C.js

SCHIMBURI DE MESAJE 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășii
HANOI 29 ■ (Agerpres). 

—Dîn partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, i 
transmise tovarășilor Le 
Duan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam 
și Troung Chinh, pre- liului de Miniștri al 
ședințele Consiliului de 
Stat al R.S. Vietnam un 
salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănă-

tate și fericire personală, 
de progres, pace și prospe
ritate pentru poporul viet
namez prieten.

Mulțumind și apreciind 
în mod deosebit mesajul, 

au fost tovarășul Fam Van Dong, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Viet
nam, președintele Consi- 

’ ‘ - R.S.
Vietnam, a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din par
tea tovarășilor Le Duan

ș* Truong Chinh un 
duroș salut, împreună cu 
urări de noi succese, de 
fericire personală, de pro
gres pentru poporul ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje ă 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Fam 
Van Dong a tovarășului 
Ludovic Fazekas, membru 
al Comitetului Palitic E- 

, xecutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului.

între președintele României 
și președintele Franței

Agravarea 
conflictului 
dintre .Iran 

și Irak
După cum informează 

gențiile internaționale 
presă, în ultimele zile s-a 
produs o agravare a con
flictului dintre Iran și 
Irak. Se desfășoară am
ple acțiuni militare în zo
ne de frontieră dintre ce
le două țări.

Un.comunicat militar i- 
ranian, reluat de agenția 
IRNA, afirmă că în regiu
nea Al-Ozair și pe fron
tul de la Kheibar trupele 
irakiene au înregistrat 
pierderi în oameni și ma- 

a- 
tru-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Elvis; Unirea: 
Un petic de cer; Parîngul: 
Competiția.

PETRILA: Marele șar
pe.

LONEA: Adio, dar ră- 
mîn cu tine;

ANINOASA: Pe malul 
stîng al Dunării albastre.

VULCAN — Luceafă
rul: Yeti, omul zăpezilor.

LUPENI — Cultural: 
Lovind o pasăre de pra
dă.

URICANI: Galbenul
nu e numai culoarea 
soarelui.

de prosperitate și pacePARIS 29 (Agerpres). —
Din partea președintelui poporului francez prieten. 
Republicii Socialiste Româ-....................

1 Nicolae 
transmis 
Franței,

nia, tovarășul 
Ceaușescu, s-a 
președintelui

Francois Mitterrand, un 
cald mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bu
ne urări de fericire per
sonală, de succese în ac
tivitatea de mare răspun
dere pe care o desfășoară,

Âdresîndu-se ; mulțumiri 
pentru mesajul primit, s-au 
transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu din par
tea președintelui. Franței 
un mesaj de prietenie și 
calde urări de sănătate și 
fericire, de succese tot 
mai mari poporului român.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu ocazia primirii

de către primul ministru 
al Franței, Pierre Mau- 
roy, a prim viceprim- 
ministrului român, Gheor
ghe Oprea, care a condus 
delegația română la cea 
de-a XIII-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamen
tale de cooperare * econo
mică, industrială și teh- 
nico-științifică româno- 
franceză, ce a avut loc la 
Paris.

teriale. Comunicatul 
daugă că încercările 
pelor irakiene de a opri 
operațiunile forțelor ira
niene au fost respinse.

Agenția irakiană INA 
relevă că forțele irakiene 
au respins un atac iranian 
la est de orașul Basra, din 

cursul 
ira- 

seri-

sudul Irakului, în 
operațiunii militarii 
nieni înregistrînd 
oase pierderi. Totodată, 
forțele aeriene irakiene 
și-au continuat raidurile.

(Agerpres)

I
I
I
I

SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT * SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT 6 SPORT

Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara 2—2 (0—l)x

De data aceasta n-au mai fost prelungiri...
Echilibrul, ce a rămas, 

în final, înscris pe tabela 
de marcaj a stadionului 
din Petroșani, este o 
glindă, aproape fidelă, 
ceea ce s-a întîmplat, 
aproape o săptămînă 
urmă

o-
a 

cu 
în 

urmă, în meciul de cupă 
dintre cele două echipe 
din județ din primul e- 
șalon fotbalistic. Numai că, 
de data aceasta, au lipsit 
prelungirile, care să 
partajeze cele două 
mâții. Și a lipsit, 
noi în concluzie, 
zia echipei gazdă, 
meiitul hotărîtor. 
dă, din minutul 62, 
Mircea Popa â înscris al 
doilea gol al Jiului, și cînd 
echipa noastră a crezut 
prea mult — și. prea, re
pede — în victorie. în a- 
cel moment trebuia făcut 
ceva pentru dinamizarea 
jiuliștilor în atac.

Reprizele au fost aproa- 
. pe identice. Debutul me
ciului i-a găsit pe jucăto
rii - antrenorului Gogu 
Tonca năpustiți asupra ad
versarilor, dar într-o o- 
fensivă prea puțin ordo
nată. Doar cu Găman și 
Szekely mai ordonați în 
joc, echipa gazdă slăbeș
te ritihul după primele do
uăzeci de minute, perioa
dă în care jiuliștii conduc 
la..- faulturi, iar hunedo- 
renii la... ocazii (am no
tat. ocaziile lui Gabor (min.

de- 
for- 

spunem 
și deci- 
în mo- 
De pil- 

cînd

15,30 Școli și tradiții.
15,45 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnal (P.C.)
20,20 Actualitatea 

conomie.
20,35 Mărțișoare 

cale.
20,55 Agricultura

RADIO
13,00 De Ia 1

15,00 Club univers 
16,00 Buletin de . ......
16,05 Muzică ușoară ro
mânească. 16,15 Folclor 
contemporan. 16,25 
diogăzeta 
16,55 
17,00 
17,05 _____
17,35 Te apăr și te cînt, i 
patria mea —✓ program ■ 
muzical. 18,00 Orele se- 'fi
rii. Radiojurnal. 19,00 » 
Muzică, informații, mu- f 
zică. 19,30 Radiocenaclu. : 
22,00 O zi 
oră. Radiojurnal.
Bijuterii muzicale. 23,30- 
5,00 Non stop muzical.

(Buletine de știri la 
rele 24,00, 2,00, 4,00).

Ra- 
economică. 

Sfatul medicului. 
Buletin de știri. 

Tribuna Radio.

într-o 5
23,00 i 

fi

o-

în e-

muzi-

socia- 
listă pe coordonate
le dezvoltării — 

21,10 Film serial:
„Vîntul fierbinte" 
(color). Episodul 4. 

22,00 Discorama: Intîl- 
nire cu Terese Stein-

42,

PRONOEXPRES
Numerele extrase 

tragerea pronoexpres 
29 februarie 1984 :

Extragerea Ii 16, 
38, 25, 39, 7.

Extragerea a Il-a: 22„ 
36, 13, 40, 30, 11.

Fond total de cîștiguri: 
1 099 799 lei, din care 
82 440 lei, report la ca
tegoria 1.

AUTOBAZA UZINA DE TRANSPORT 
LOCAL PETROȘANI

strada Iscroni nr. 3

încadrează direct sau prin transferi

ț

8) și Văetuș (miji. 16). A 
doua jumătate a primei 
reprize îi găsește mai mult 
în atac pe oaspeți, însă, 
treptat, contraatacurile Jiu
lui capătă tot mai multă 
clarviziune, fără ea ata
curile purtate de Băluță 
(în revenire de formă), 
Florescu sau Stana (înlocuit 
de Lășcdni) să se materi
alizeze pe tșbela de mar-

ca" normală. Mai ales din 
minutul 62, cînd scorul 
devine 2—1. A înscris, ve
nit în atac, Mircea Popa.

Din acest moment, în 
mod cu totul inexplicabil, 
atacurile Jiului scad; . nu 
numai din duritate, dar și 
din intensitate. Lucru de 
care profită oaspeții, „trași" 
înainte de neobositul Ma- 

. teuț. Și pentru ca egalita-

gă un prețios punct din 
cele două cucerite în 
toamnă de Jiul la Ilune- 

galeria nu a 
totul pen-

doara. Nici 
dat (din nou !) 
tru încurajarea jiuliștilor.

„Maratonul"

B, C, E,

FOTBAL, DIVIZIA A

caj. înscriu în schimb hu- 
nedoreiiii în minutul 34, 
Mateuț sancționînd ezita
rea în bloc a apărării gaz
dă, care admira plon
jonul spectaculos al lui 
Cavai la cornerul pericu
los al lui Klein.

Abia începută 
doua, „debitul" ; 
crește și dezlănțuirea 
delor are efect 
cînd Găman aduce, în mi
nutul 47, o meritată ega- 
lare, printr-un șut de ex
cepție, de la 18 metri, în 
urma unei subtile combi
nații cu Varga.

Ilunedorenii fac tot 
greu față atacurilor 
valuri" ale Jiului și, 
mod regretabil, întorc 
„favoarea" lor raportul 
de... faulturi. în timp ce 
pe alte stadioane conti
nuă... cascadă de surprize, 
pe terenul Jiului, jocul (și 
rezultatul) reintră în „mat-

repriza a
„Jiului" 

gaz,-. 
imediat

mai
„în 
în 
în

REZULTATE TEHNICE: F.C, Bihor — Poli
tehnica Iași 2—1, A.S.A. — C.S. Tîrgoviște 2—1, 
Dinamo —- Rapid 1—0, Jiul — Corvinul 2—2, S.C. 
Bacău — Petrolul 0—1, Sportul studențesc — Stea
ua 2—0, F.C. Argeș — „U“ Craiova 2—1, F.C. Olt
— Dunărea C.S.U. 1—1, Chimia — F.C. Baia Mare 
1-0.'

ETAPA VIITOARE (11 martie): F.C. Baia Ma
re — Corvinul, Politehnica Iași — Steaua, Petrolul
— A.S.A. Tg. Mureș, Rapid — Chimia, „U“ Craiova
— Sportul studențesc, Jiul — F.C. Bihor, Dinamo
— C.S.U. Galați, C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău, F.C. 
Argeș — F.C. Olt.

tea cartonașelor galbene 
(2—2) să aibă simetrie... 
paralelă, apărarea Jiului 
mai face o gafă „uitîndu-1" 
nemarcat pe Gagor. Aces
ta, jenat doar de... Lau- 
rențiu Moldovăn — coechi
pierul său, restabilește e- 
galitatea în minutul 80.

Rezultatul nu se mai 
schimbă, prelungirile dic
tate de arbitrul Aurel 
Gheorghe (Piatra Neamț),

„Maratonul" fotbalistic 
al Jiului din acest înce
put de retur s-a încheiat 
așadar, cu un singur egal 
și trei înfrîngeri. Depla
sările lungi pe traseul Ba
cău — Galați — Făgăraș
— Petroșani se pare că au 
lăsat urme. Sperăm că 
pauza competițională pri
lejuită de tentativa... eu-' 
ropeană a dinamoviștilor 
bucureșteni (miercuri, 7 
martie — turul cu Dina
mo Minsk în C.C.E.) va fi 
fructificată din plin pen
tru pregătirea echipei.

JIUL : Cavai — V. Po
pa, M. Popa, Vizitiu, Sta
na (din min. 40 Lăsconi)
— Găman, Szekely, Var
ga — Stoinescu, Florescu, 
Bătută.

CORVINUL: Alexa —

■ conducători auto categoria D, pentru 
transport în comun

■ conducători auto categoriile 
pentru transport tehnologic.

Retribuirea se face conform Legii JÎ7/1974 
republicată și Legii 12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal 
al unității, telefon 43328—43622.

Mica publicitate

nefiină nici ele suficien- Vlad, Bogdan, Oncu, Du-
te pentru ca efortul (tîr- binciuc — L. Moldovan,
ziu, e drept!) al echipie- Kleiri, Petcu (din min. 78
rilor Jiului să le apropie Stoica), — Văetuș (din min.
victoria. După un meci 63 Cojocaru), Grfbor, Ma-
plăcut, prin angajarea de- teuț.
plină a tuturor jucătorilor La tineret rezerve Jiul
celor două echipe din te- — Corvinul 2—0.
ren, ilunedorenii reciști- Alexandru TĂTAR

C L A SA M E b TU I,
1. Dinamo 21 ' 12 7 2 39—17 31
2. Steaua 21 13 3 5 45—15 29
3. Spprtul studențesc 21 12 4 5 33—19 28
4. „U“ Craiova 21 12 2 7 33—18 26
5. F.C. Bihor 21 10 4 7 36—27 24
6. F.C. Argeș 21 11 2 8 * 28—22 24
7, S.C. Bacău 21 10 3 8 20—26 23
8. F.C. OII 21 6 10 5 18—14 22
9. Politehnica Iași 21 7 8 6 22—22 22

10. Chimia 21 8 5 8 25—29 21
11. JIUL 21 8 .5 8 18—26 21
12,
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 7 4 10 19—26 18
14. F.C. Baia Mare 21 7 4 10 20—36 18
15. Rapid 21 5 6 10 15—23 16
16. Dunărei C.S.U. G;ii4W 21 O 8 10 12—22 14
17. Petrolul 21 3 5 13 14—34 11
18. C.S, Tîrgoviște 21 3 5 13 14—36 ii

NTCOLETA și Nicu, u- 
rează „La mulți ani !“ 
scumpei lor mame Maria 
Neică, cu ocazia împlini
rii viratei de 32 de ani. 
(332)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Iones- 
cu Mihai, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (312)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Janos- 
ka Terenk, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă.; (323);;

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe’ numele Mun
tean Ion, eliberată de în
treprinderea minieră Ani- 
noasa. O declar nulă. (323)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mu- 
reșan Vaier, eliberată de 
întreprinderea minieră 
Lonea. O declar nulă. (320)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, eliberată de în
treprinderea minieră Pa- 
roșenî, pe numele . Szil- 

veșzter Ladislau. O declar 
nulă, (m.p.)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL sectorului, XII R I.M. Petrila anun
ță ca se împlinesc 3 ani de cînd a încetat prematur 
din viată colegul nostru

MINTEOAN DAMIAN
Nu te vom uita niciodată. (315)

SOȚUL anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață a scumpei lui soții

ANGIIEL MARGARETA -
înhumarea azi, ora 16, de la domiciliu. (326)

FAMILIA Stancu Ton, anunță împlinirea a cinci 
ani de la dispariția fulgerătoare a scumpilor noștri 

DODU, ANA și MIRELA STANCU
Le vom păstra o neșteârsă amintire. (327)

UN gînd pios pentru sufletul lui bun, la împli
nirea a doi ani de la dispariția celui care a fost 

MUNTEAN TIBERIU
(325)
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