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în spiritul euvîntării tovarășului

Moderna clădire a Teatrului de stat, al minerilor din Valea Jiului între
gește, prin arhitectura sa modernă, noul centru civic al orașului nostru re
ședință de municipiu. Foto; Cristian ȘTEFAN
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TÂRIL CÎT MAI MULT CĂRBUNE T

c
O întrebare pe adresa I. M. Bărbăteni

Angajamentele asumate 
doar o simplă formalitate ? NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara lărgită

în a doua jumătate a lunii ianuarie, directorul 
minei Bărbăteni, ing. Ovidiu Avramescu, prezenta 
cu optimism posibilitățile create pentru îndeplini
rea integrală și ritmică a prevederilor de plan, pre- 
cizînd : „Linie de front avem, fluxul de transport 
este pus în ordine, efective sînt, prin urmare, sînt 
create — dacă mai adăugăm și puterea de mobili
zare a colectivului — condițiile necesare îndeplini
rii integrale a prevederilor de plan" și se angaja în 
numele colectivului pe care-1 conduce : „Luna ia
nuarie o vom încheia cu un plus de 1000 tone de 
cărbune, iar Ia sfîrșitul trimestrului I vom acumula 
un plus de 3000 tone de cărbune cocsificabil". 
Care este situația realizării angajamentelor ?

a Consiliului Sanitar Superior

Sint o mamă fericită

ale lunii fost analiza care a stat
B H . _____ ... colectivul la baza unui angajament

iată cu un plus de 1000 întreprinderii acumulea- atît de optimist; plus 3000
ză, în mai puțin de o de tone, la sfîrșitul tri-
decadă și jumătate, un

în primul rînd, luna zările, la zi, 
ianuarie nu a fost înche- martie, cînd

de tone, ci de 367 tone. 
Puțin, este adevărat fa
ță de angaja
mentul asu- ■■■HWIE 
mat, dar ’e 
bine că sarci- 
nile de plan HHHBBI 
au fost de
pășite, cum bine este că 
au fost depășite și în lu
na februarie, chiar dacă 
plusul este de numai 37 
de tone. Surpriza — ne- . ridică mai multe 
plăcută — o oferă reali-

minus de mai bine de 2200 
de tone cărbune brut pen
tru cocs. Firesc, în fața 
unei asemenea situații se 

între
bări. Cît de temenică

mestrului I ? Cum au 
fost valorifi
cate 

tțiilbr
(dacă au fost 

intr-adevăr 
create), pen- 

tru îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan 

.pe acest an ? '

Gh. SPINU -

condi- 
create

Cultură 
și producție

Cultura nu se face la; 
întîmplare. Acest lucru 
este îndeobște cunoscut. 
Dar, din păcațe, nu în
țeles de toți... factorii. 
Spun aceasta pentru că 
deunăzi am auzit spu- 
nîndii-se: „întîi să facem 
producția și pe urmă...11.

Da, sînt de acord. în- 
tîi și 'întîi, producția, 
să făurim bunurile -ma
teriale, întrebarea se 
pune dacă nu „facem11

pentru ei trăiesc și mun- ■ 
cesc. .

în formarea copiilor, e- 
ducația în familie ^consti
tuie cea mai delieată și 
mai plăcută misiune a ma
mei, iată de ce ne-am 
străduit, împreună cu so-

în fiecare dimineață, 
eu, soțul și cei trei copii 
plecăm de acasă, din — 
trila, și ne revedem 
bucurie seara. Am 
copii ; Victoria, de 22 
desenatoare tehnică 
Combinatul minier '. „__
Jiului și studentă în anul tul meu, să-i deprindem să 
II, cursuri serale, a Facul
tății de mașini și instalații 
miniere de la Institutul de 
mine; Nicolae, în clasa a 
Xl-a B la Liceul indus
trial din Petroșani, și Clau
dia, de 14 ani, elevă în 
clasa a IX-ă la Liceul de 
matematică-fizică din Pe
troșani. I-am crescut cu 
dragoste și grijă, iar acum, 
cînd văd că sînt cuminți 
și învață bine, sînt cu a- 
devărat fericită deoarece

Pe
ru 

trei 
ani, 

la 
Valea

fie cinstiți, sinceri, mun
citori, cuviincioși, Am be
neficiat de toate condiți
ile generoase ce sînt cre
ate de partidul și 
nostru pentru 
copiilor, avînd 
nea că ei trăiesc și se for-

1 Elena ENACHE, 
bucătăreasă-șefă, cantina 
clin Vulcan a I.A.C.C VJ.

::

inscripții

statul 
creșterea 
certitudi- ;

(Continuare în pag. a-2_a)

(Continuare in pag. a 2-a)

NEMECSEK

de doi 
ieșirea

suc- 
la începutul anului 
înregistrează o pro- 
plan de peste 13 000 
Ia zi, producția su-

Mina Livezeni 
mereu în frunte

Colectivul de oameni ai muncii de Ia mina Live- 
zeni, mină fruntașă în Valea Jiului, continuă 
cesele p.c frontul cărbunelui. De 
acest destoinic colectiv de mineri 
ducție suplimentară sarcinilor de 
tone de cărbune. în luna martie,
plimentară depășește 3 000 de tone.. Cele mai bune re
zultate sînt obținute de sectorul III, în cadrul căruia 

productivitatea muncii este depășită cu 2 tone pe post. 
Brigada condusă de Mibai Bucevschi, de la acest sec
tor, a extras, de la începutul anului, 6 800 tone de 
cărbune peste sarcini.

De mai mulți ani bri
gadierul Pompei Tomo- 
lea și ortacii din for
mația de lucru pe care 
o conduce în cadrul mi
nei Bărbăteni, se situea
ză cu consecvență pe 
primele locuri în între
cerea socialistă. In i- 
magine, destoinicul bri
gadier (primul dn stin
gă) alături 
taci, după 
șut.
Foto: Șt.

producția ? Nu ne ocu
păm nici de activita
tea cultural-artistică ?

Cred că o asemenea 
concepție este total gre
șită. M-au convins e- 
xemple recente, într-o 
întreprindere au luat* 
naștere două formații ar
tistice apreciate de oa
menii muncii. După ce 
aii susținut spectacole 
în fața colegilor s-au 
prezentat în Festivalul 
național „Cîntărea
României11 unde, de a- 
semenea, au primit a- 
precieri elogioase, pe 
drept meritate. De ase
menea, la sfîrșitul săp- 
tămînii, 
nui liceu 
ativa organizării 
seri distractive 
pentru elevi, 
mul, foarte variat, 
fost receptat cum 
cuvine de elevi.

conducerea u- 
a luat iniți- 
' unei

model 
Progra- 

a 
se 

Iată 
doar două exemple. Am
bele edificatoare care
demonstrează că cine

se ocupă de producție 
poate face și' cultură; .

Valerin COANdRAȘ

LA I.M. PETRILA

Acțiunea 3 R, soldatâ
cu rezultate bune

Consemnăm rezultatele 
de excepție obținute în ac
țiunea de recuperare, re- 
condiționare, refolosire, 
obținute de colectivul de 
mineri, ingineri și tehni
cieni de la mina Petrila.

Planul anual Ia acest in
dicator a fost deja încle-

în proporție de 75Plinit
la sută. în perioada scursă 
de la începutul anului au 
fost recuperate și refolo- 
site, ca să ne referim doar 
la un singur aspect, . 2500 
armături, în valoare de 
peste 4 milioane lei. E o 
sumă !

Bujor MIRCESCU

In pagina a 3-a
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Răspundere comunistă față de sarcina sporirii 
producției de energie

Mobilizîndu-se plenar 
pentru realizarea, sarcini
lor ce-i . revin în acest an, 
organizația de partid de 
la U.E. Paroșeni, întregul 
nostru colectiv situează în 
centrul activității înfăp
tuirea indicațiilor, orien- .
țărilor de inestimabilă va
loare date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
în cadrul vizitelor de lu
cru la uzinele termoelec-

cea mai .mare măsură a 
cărbunelui de Valea Jiu
lui și. reducerea concomi- _____  ,
tentă a consumului de gaz. în 1986.

Pentru a permite utili
zarea cărbunilor , din sor
turile mixte de huilă și 
șlam cu puteri calorifice 
medii de 3150 kCal/kg în 
condiții de economicitate 
maximă în procesul de pro
ducere a energiei electri
ce, combinată cu produ
cerea energiei termice, ac- 

trice din Oltenia. Urmărim tualmente se desfășoară 
cu toată răspunderea dezvol
tarea capacităților de pro
ducție, exploatarea inten- 

.. sivă, la parametri supe
riori și în condiții de de
plină siguranță a instala
țiilor energetice, executa
rea1 în termen a lucrări
lor destinate utilizării în

bază de cărbune de la 40, 
cît se realizează actual
mente, la peste 93 la sută

lucrările de modernizare 
a cazanelor cu înlocuirea 
sistemelor de preparare a 

'prafului de cărbune, cores
punzător utilizării ■ noii 
benzi de calitate ai cărbu
nelui care va duce la creș
terea producției de ener
gie electrică și termică pe

Lucrările de dezvolta
re a capacităților de’ pro
ducție și perfecționările 
tehnologice ee se vor e- 
xecuta solicită, în mod fi
resc, strădanii susținute, 
competență și spirit de i- 
nițiativă din partea în
tregului personal din uzi
nă, din partea comuniști
lor mai cu seamă. Iată de 
ce, comitetul nostru de 
partid, împreună cu orga
nul de conducere colecti
vă, și-au axat în întregi
me acțiunile pe baza unui 
program unitar de mă
suri, spre soluționarea 
problemelor complexe pe

care le ridică activitatea 
economică pe acest an.

Din ansamblul acestor 
măsuri, un Ioc prioritar 
îl ocupă pregătirea și per
fecționarea personalului 
rhuncitor. Din februarie, 

în cadrul uzinei funcționea
ză 4 ciirsuri de calificare 
cu 205 icursanți care se 
pregătesc pentru meseri
ile cele mai solicitate. Tot
odată, aproape 600 de ca
dre, deci, întregul perso
nal calificat este cuprins 
în diferite forme de per
fecționare.,

Ing/.Gheorghe DINEA, 
secretar adjunct al co
mitetului de partid — Uzi

na electrică Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)
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Gospodărirea și ap ararea 
bunurilor întregului popor, expresie 
a dezvoltării conștiinței socialiste

Pentru fixarea cadru- 
I lui juridic al modului 

de apărare a proprietății 
socialiste, a fost - elabo
rată o nouă reglementare 
prin emiterea Decretu
lui Consiliului de Stat 
nr. 477/1983. instituin- 
durse un nou sistem de 
pajii și securitate a tu
turor bunurilor proprie
tate socialistă a întregii- 
Iții'popor. Elaborarea ndii 
reglementări .in acest do- 
mepiu este expresia sta
diului de dezvoltare a 
proprietății socialiste, iz- 
v6rîtă; din necesitatea’ o- 

’ b^ctivă a întăririi și 
perfect ionării ■■ formelor, 
metodelor, și mijloacelor 
de apărare a întregii a- 
vuții naționale.

Noul sistem cuprinde 
următoarele forme : paza 
militară, paza proprie a 
unităților socialiste de 
stat sau obștești și paza 
obștească. Modul de or
ganizare și funcționare a 
pazei militare se va sta
bile pe bază de protocol 

• încheiat între ministere, 
celelalte organe centrale 
ale’ căror unități subor- 
donte sînt .asigurate eu 
pază militară,7 și Minis
terul de Interne. ;

Paza proprie a unități
lor socialiste de stat • și - 
obștești ’ asigură securi
tatea 'bunurilor proprie
tate socialistă. Pentru or
ganizarea și efectuarea 
acesteia, unitățile* socia
liste de stat și obștești 
au obligația întocmirii u- 
nui plan avînd și acordul 
organului local al Minis
terului de Interne. Acest 
plan cuprinde x, numărul 
de - posturi și. amplasarea 
acestora, efectivul de paz
nici și alte persoane ca
re - concură la realizarea 
pazei,■ amenajările,. insta-. 
lațiile și mijloacele teh
nice de pază și alarmare, .

'Urmare din pag I)

Organizația noastră de 
partid, organizațiile . de 
masă; conducerea colecti
vă sînt preocupate, tot
odată în cel mai înalt grad 
de dezvoltarea unui climat 
de înaltă responsabilita
te în cadrul fiecărei echi
pe, secții, atelier, în rîn- 
dul tuturor oamenilor mun
cii, pentru întreținerea și 
exploatarea la parametrii 
optimi a instalațiilor, rea
lizarea indicatorilor de 
plan în condiții de sigu
ranță deplină și de econo
misire.

Problemele complexe, ce
rințele majore ale produc
ției de energie constituie 
teme permanente pe a- 
genda de lucru a comite
tului de partid, în dezbate
rile adunărilor generale, 
ale învățămîntului de par
tid și în grupele sindicale, 
în baza acestor dezbateri, 
a propunerilor făcute de 
comuniști pentru soluțio

consemnul posturilor, mo
dul în care se execută 
controlul accesului și cir
culației în obiectiv, le
gătura și cooperarea cu 
alte organe cu sarcini de 
pază a obiectivelor și a 
bunurilor. Personalul cu 
care se va executa paza 
proprie, are atribuții a- 
nurne desemnate pentru 
realizarea acestui scop. 
Tot în cadrul unităților 
socialiste de stat și obș
tești poate fi organizată, 
concomitent, pentru în
tărirea securității obiecti
velor, și paza obștească, 
realizată cu personalul

WIIIIIIUHIIIUHIIUIIIHIU 

Cabinet juridic 
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unităților, sau, după caz, 
cu membrii cooperatori, 
cu respectarea prevede
rilor legislației, precum 
și cU luptători din cadrul 
gărzilor patriotice și ti
neri din formațiunile de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. 
Aceasta este tot o for
mă. de pază proprie și nu 
se confundă cu paza obș
tească ce se organizează 
în comune sau - sate și 
care este o formă dis
tinctă de pază a bunuri
lor..

Cea de a treia formă 
— paza obștească — se 
organizează pentru apă- s 
î area avutului obștesc și a 
bunurilor proprietate per
sonală și pentru menți
nerea,, ordinii și liniștii , 
publice în comune, sate 
și unele ‘ localități com
ponente ale municipiilor 
și orașelor. Aceasta se 
execută pe timpul nop
ții, prin & rotație, de că
tre cetățeni, care sînt în 
vîrstă de 18—65 ani și 

narea problemelor ridica
te de producție, comitetul 
de partid, birourile orga
nizațiilor de bază au re
partizat comuniștii, cu sar
cini precise, pentru a răs
punde de locurile de mun- 
că-cheie ale activității.

Astfel, o lucrare de maxi
mă însemnătate a acestui 
an, care va demara în a- 
ceste zile, este reparația 
capitală a turbogeneratoru- 
lui nr. 2, cu termen de fi
nalizare în semestrul I a.c. 
Răspunderea pentru rea
lizarea în bune condițiuni 
a acestei lucrări a fost în
credințată de comitetul de 
partid unor cadre tehnice

Sarcina sporirii 
producției de energie

care au o corectă con
duită cetățenească. Orga
nizarea pazei obștești în 
comune, sate și celelal
te localități, intră în a- 
tribuțiile birourilor sau 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare res - 
pective și se face pe ba
ză propunerilor adună
rii locuitorilor.

Intr-un capitol distinct, 
decretul reglementează 
paza transporturilor u- 
nor valori importante, 
arătînd că acestea se e- 
fectuează cu mijloace de 
transport anume destina
te, asigurată, după caz, 
cu pază militară sau per
sonal din paza proprie, 
înarmat cu arme de foc, 
în condițiile prevăzute 
de lege. Dispozițiile De
cretului sînt obligatorii 
și nerespectarea lor a- 
trage, după caz, răspun
derea materială, civilă, 
disciplinară, contravenți
onală sau penală.

Apariția acestei noi re
glementări juridice tre
buie privită în contextul 
amplelor și profundelor 
transformări care au a- 
vut loc în viața social- 
economică a țării noas
tre în anii construcției 
socialiste. Organizarea și 
funcționarea pazei pro
prii este expresia: creș
terii gradului de răspun
dere a oamenilor mun
cii în gospodărirea și ges
tionarea ’ bunurilor pro
prietate socialistă pe ca
re le . au în administrare 
ca. urmare a aplicării fer
me în activitatea eco
nomică a principiilor au- 
toconducerii muncito
rești și autogestiunii e- j 
cqnomico-finariciâre.

Dorii D. IOVANESC, j 
procuror

competente, de înaltă spe
cialitate, cum sîriț mais
trul principal Ion Salte- 
liclii, secretarul comite
tului de partid pe uzină, 
sing. Gheorghe Domșă, ing. 
Gheorghe Nireștăan. Tot
odată, din partea organi

zației de bază termo I, 
comuniștilor Ferdinand 
OpFișoni, Constantin Bir- 
zăianu. Aurel Bolosin, Do
rin Modrea li s-au încre
dințat sarcini privind ca
litatea lucrărilor, scurta
rea termenelor de execu
ție și asigurarea după re
parații a unor indicatori 
superiori în funcționarea 
agregatului energetic.

(Urmare din pagina 1)

Angajamentele asumate

r

O mamă
(Urmare din pag. 1)

casă
nu-

Răspunsurile la aceste 
întrebări, încercăm să le 
aflăm de la același in
terlocutor, ing. Ovidiu 
Avramescu, directorul 
minei, care ne prezenta 
la început necazurile pe 
care le întîmpină cu linia 
de front. Un abataj fron- . .
tal nu a putut intra în lîngă acestea, ne-au 

fost amihtite și alte gre
utăți cu care s-au

funcțiune la capacitatea 
maximă, Un abataj ca
meră nu a putut fi pus 
în funcțiune, - deoarece 
nu s-a confirmat stra
tul, iar un alt abataj ca
meră, de asemenea, nu a 
putut fi pus în funcțiu
ne la termenul prevă
zut. Așadar, necazuri cu 
linia de front De ce ? ge angajează din n<jU, 
Reamintim o frază din măi "puțîh Optimist' decît 
declarația făcută de con- prima dată, dar afirmă și 

aceasta este un angaja
ment, că sarcinile de 
plan stabilite pentru lu
na martie vor fi reali
zate integral și prin 
Urmare ’ și sarcinile - de 
plan trimestriale. Vom 
reveni.

——_ mai
confruntat, greutăți pri
cinuite de presiunile ca
re au necesitat interven
ția unor formații de lu
cru, pentru reprofilarea 
lucrărilor miniere- afec
tate. '

în încheierea discuției 
~ avute, directorul minei 

se angajează

ducătorul întrepi’inderii în 
luna ianuarie: „Doresc să 
precizez că avem asigu
rate capacitățile de pro
ducție necesare îndepli
nirii integrale a prevede
rilor de plan". Care afir-

Tiflind seama de greu
tățile întîmpinâte în creș
terea producerii-de- * ener-- 
gie electrică pe bază de
cărbune, în discuțiile in-,
dividuale purtate cu mem-. 
brii de partid din organi
zațiile de bază din cadrul 
atelierelor de exploatare și 
reparații termomecanice, 
un accent deosebit s-a pus 
pe măsurile ce trebuie lua
te pentru creșterea pro
ductivității sistemelor de 
preparare a prafului de 
cărbune, a mobilizării in
tegrale a tuturor rezervelor 
existente, a creșterii răs
punderii și implicării în 
mai mare măsură a fie
cărui comunist, a tuturor 
oamenilor muncii în acti
vitatea de exploatare și 
întreținere a agregatelor 
termoenergetice, în vede
rea creșterii mai accentu
ate în viitorii ani a contri
buției uzinei noastre la 
obținerea într-un timp 
scurt a independenței e- I 
nergetice a- țării. ! 

mație este mai aproape 
de adevărata situație, cea 
din ianuarie sau cea din 
martie ? O altă proble
mă ridicată de directorul 
minei — nepunerea în 
funcțiune a silozului co
lector pentru stratele 
8—9 și 5 — unde mai 
sînt încă de executat lu
crările de finisare. Pe 

mai’

în atelierul de con
fecții plasă metalică 
de la SS..II. Vulcan, do
uă muncitoare harnice: 
Zoia Chetrbiu și Mar- 
ghiola Drăghici.

mează într-o atmosferă 
de pace.

Cînd am citit cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae
Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului, la Ple
nara lărgită a Consiliu
lui Sanitar Superior am 
fost emoționată de cuvin
tele de mare sensibilitate 
omenească rostite despre 
femeia-mamă. O familie 
fără copii este ca o 
nelocuită. Pentru că 
mai copiii, cu veselia lor, 
cu poznele, cu faptele lor 
bune și cu ajutorul lor, 
te fac să simți că trăiești 
cu adevărat. Ei sînt rostul

BRATINA, Petroșani f 
Vă recomandăm să pre
zentați părerile pe care le 
aveți despre noul șef al 
sectorului de salubrizare Ia 
conducerea E.G.C.L., to
varășului director E. Far- 
kaș, personal.... -v

DANIELA POP, elevă, 
Lupeni: Considerăm că
vînzătorul de la unitatea 
„Bijuterii" din localitate 
a procedat Corect și, pro
babil, veți înțelege de ce. * 
Aceasta pentru că marfa 
solicitată de dv. este un 
produs deficitar și este fi
resc să se servească în 
cantități limitate, fiind 
foarte mulți fotografi ama
tori și profesioniști care 
au nevoie de „Fixator".

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

UN GRUP DE LOCA* 
TARI, Calea Brăii, Lupeni: 
în primul rînd, neavînd o 
adresă exactă, nu am gă
sit pe nici unul dintre 
dumneavoastră pentru a 
discuta. în al doilea rînd,' 
la E.G.C.L. Lupeni am 
fost informați că sesiza
rea a fost întemeiată și că 
s-a rezolvat situația.

IOAN ȘOPTEREAN, lai. 
peni. Aleea Trandafirilor, 
Bloc 10, ap. 12: Conduce
rea cooperativei „Straja!1., 7 
ne-a informat că s-â dat 
curs sesizării dumneavoas
tră, reparațiile fiind exe
cutate. Referitor la. dispa
riția sculelor, ni s-a pro-

ca- 
Vă 
la

tră. reparațiile fiind exe
cutate.. Referitor la dispa- 
I...... ‘ ’.
mis că se va elucida 
zul dumneavoastră, 
sugerăm să ne țineți 
curent.

ION DEMETER,ION DEMETfJR, Lu- 
peni, strada Pomilor, nr. 33. 
în prima scrisoare ne se
sizați o stare de lucruri 
necorespunzătoare de • la ' 
cizmăria cooperativei „Stra
ja", iar în cea de-a doua - 
ne informați că ați primit 
— în sfîrșit lucrarea e- 
xecutată. Aceasta nu scu
ză însă întîrzierea cu care 
âmi-ntițiț meșteșugari răs
pund solicitărilor clienți- 
lor. Despre asemenea ati
tudini în prestarea servi
ciilor, să ne mai scrieți.

fericită
nostru, ei sînt zîmbetul 
care ne înseninează viața 
și pentru ei muncim. „Din- 
totdeauna poporul nostru 
— spunea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a 
mîndrit cu familii traini
ce, cu mulți copii, pe ca
re i-a crescut cu dragoste, 
asigurînd natalitatea, ti
nerețea și vigoarea între
gii națiuni". Sînt cuvinte 
alese pe care noi. mamele 
cu mai mulți copii, le sim
țim zi de zi. Nu este 
bucurie mai mare pentru 
o mamă decît aceea 
a-și vedea copiii 
cresc fericiți, silitori, 
dragoste de muncă.

de
cum

cu

II
I

pil al unui mecanic de 
locomotivă din Aninoasa.

ECHILIBRISTICA. Lo
catarii blocurilor din stra- 

DEMOGRAFICĂ. Aflăm C. Miile, din cartierul 
de la Consiliul popular 
municipal Petroșani. S-a 
înregistrat cea de-a 75-a 
căsătorie, de la începutul 
anului. „Fericiții" sînt stu
denții loan Manole și An
ger Gertrude.

Au văzut lumina
370 copii. Ultimul 
gistrat (pînă ieri) este Li- 
viu Munteanu, primul co-

zilei 
înre-

drul I.C.S.M.I.. Petroșani, 
își etalează realizările. 
Unitatea 116, confecții din 
cadrul complexului comer
cial „Parîngul" (cartierul 

Petroșani-Nord trebuie să Aeroport), condusă de Ma- 
facă dovada unei bune pre- riaCiobotaru (vînzătoare 
gatin fizice, pentru a re- , . .
zista exercițiilor de echili- Anica Mureșan și Emi- 
bristică la care sînt supuși lia Cioabă) a realizat, de

■ /> , . vîn-
zări suplimentare sarcini
lor cu peste 100 000 lei.

ÎNTREBARE.
pe această cale.

pentru a ajunge acasă. ia începutul anului, 
Gropi, noroaie, bălți. Au 
cuvînțul - constructorii o- 
rașului I. .... s . .. . .*

VÎNZArÎ. Un bun co
lectiv de inurică, din ca

"dorea județeană cinemato
grafică și conducerea ci
nematografului „7 Noiem
brie" din Petroșani de 
ce, nici în această săptă- 
mînă, cinefilii nu au po
sibilitatea să .vizioneze un 
film de cinematecă ? Zău, 
e nevoie 1

METEOROLOGICA. Me
teorologul de serviciu Er
nest Szartory.^ne informea
ză că în Paring este zăpa- 

întrebăm, dă din belșug — 88 cm.
Intreprin- Amatorii sporturilor de

“- - - - - - - -  ““ -- - - - - - - - - >
nier încep, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, repetiți
ile la noul program de 
brigadă artistică, intitulat ] 
„Atenție, cad stînci In | 
31 martie, la casa de cui- , 
tură, va avea loc o trecere I 
în revistă a formațiilor ar- !

iarnă n-au de ce să se 
plîngă. Pîrtieee !

■ -------
TRUFANDALE. Mircea 

Andrei, de la C.P.V.I.L.F. 
Petroșani, ne informează 
că, de la începutul anului, 
pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului au fost adu
se și desfăcute, prin Uni
tățile specializate, 27 tone tistice școlare. Succes ! 
de salată verde și 15 tone ±
, , *• rr- „ Rubrică realizata dede castraveți. Vine prima- Mircea BUJORESCU 
vara ! - - ■ . . .... - - - .

BRIGADA ARTISTICA? yQ InfOPtIlQIR 
La Liceul industrial mi-
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TINERII—„solstițiui“ nostru de primăvară i 
It a început a fost o 

propunere, într-o 
ședință. S-a tergi

versat realizarea ei, a 
propunerii, pînă cînd, la 
sediul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere au venit 
EI. „Vrem să Constituim 
o brigadă de tineret, o 
formație de lucru în a- 
devăratul sens al cuvîn- 
tului.
fim șefi, noi vrem să e- 
xecUtăm !“. ' Și, propu
nerea a prins viață, o 
experiență, nouă, la ;Uri- 
cani a prins viață. Bri
gada de tineret nu apa
re, acum numai în dări 
de seamă, ci și pe cărți
le de pontaj. în panoul 
9, la un suitor de aeraj, 
c' ...... ...
în cărbune este execu
tată de o formație de lu
cru alcătuită, în exclu
sivitate, din tineri. Tineri 
recrutați de la toate sec
toarele' minei. Recrutați 
e un fel de a spune pen
tru că, de fapt, au venit 
pe bază de cereri. Și 
cererile au depășit aș
teptările. Pe masa direc
torului minei mai stau 
și acum cereri scrise de 
mîini tinere, mineri» și 
ajutori mineri care vor 
șa lucreze la . brigada de 
tineret. Acum, în preaj
ma solstițiului de pri
măvară, la Uricani s-a 
petrecut și „solștițiul" u-

Ce înseamnă 31 de ani
de subteran

grupe de pregătire și una 
cărbune. Acesta este 
punct cheie: o treime

rînd să le dovedim lor - pretenția de listă, con- 1
că sîntem în stare de lu- ' semnăm numele mem- ’
cruri mari. Vrem, de brilor acestei brigăzi, în- ț

~ .......

i

I

nei idei mai vechi. De 
la 1 martie, s-a finalizat 
„înțelegerea" cu secto
rul II B și brigada a fapt, să dovedim că știm cepînd cu Eugen Blaj,

să dăm societății măcar care abia a împlinit 19
cît primim de la ea. Pă- ani: Ion Husariu, 
rinții mei au fost oa- tantin Marțuneac, 
meni simpli, dar vreau • delcu Munțeanu, 
șă le arăt că nu m-au.... Chiriță, Constantin Ifrim, 
legănat degeaba. Despre Florin Duma, Ion Vrabie 
brigada aceasta se va auzi și Vasile Bucur (ultimul,
curînd în Valea Jiului ! nefamilist, președintele

comitetului de cămin, 
, . ....- devenit, sigur și ireme-

; BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ Suiu^tățean Uri‘

A
reactualizată și 
lizată. La mina Uricani, 
noianul de cereri pentru 
a lucra într-o brigadă de 

determină pe

intrat pe plan. Inițial, 
prin muncă patriotică s-a 
amenajat locul de muncă, 
s-au montat două trans
portoare, s-a- executat 
reprofilarea. Practic, a- 
cum totul merge îh plin.

Cons-
' Ne- 

Vasile

Noi vrem să ne Locul de muncă este chiar 
ifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuii/iiiiiin/iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiin

TITi-UL DE MINER
tuMmmuumMHnMMuumuHMffmmmuuMfmnmw

lîngă siloz și asta asigu- omunistul Florin En-
UU =,uxwr uc avraj, COhdiții bune peritrU - '

o lucrare de pregătire \ realizarea sarcinilor, At-
mosfera de lucru este mai 
mult decît încurajatoare. 
Tinerească. Dacă soco
tim media de vîrstă, a- 
ceasta se „învîrte” în ju
rul cifrei de 27. Șeful de 
brigadă, un oltean ambi
țios din Tismana Gorju- 
lui, Florin Epculescu, are 
în priviri o neliniște ne
disimulată. O neliniște 
creatoare. Ne spune :

— Om vedea noi cum 
se vorbește despre bri
gada asta. Ne-am ales 
cei - mai buni «.meseriași. 
Amatori au fost "mulți ! 
Noi, tinerii avem ambiți
ile noastre. Toți ■ - ăyem 
familii și vrem în primul

prins viață o ' idee 
deosebit de valo- 

■> roasă care merită 
genera-

pe bază de cereri, 
cererile au depășit

omunistul Florin En- 
ț culescu este „men- 

torul" ideii de „șol- 
stițiu de primăvară" în tineret îl 
mineritul Văii Jiului. secretarul organizației 
Ne-a vorb>t despre „noul UTC Dumitru Cojo. 
val", despre infuzia de caru să se zbată« 
tineret în munca din sub- lJ U a 8~51 llt)i K,U.UJ 
teran. Nu este deloc de muncă în subteraa 
acord cu ideea că „plea
că bătrînii, ce ne fa
cem ?". El, alături de 
(șefii de schimb Dece- 
bâl Remi (comunist în
că de ia vîrsta de 19 ani, 
acum are 25) și Coloman 
Geza (miner de doi ani, 
a lucrat Ia complexul de 
mare înălțime) vrea ~ să 
infirme 6 prejudecată, a- 
ceea că tinerii din mine
ritul de azi nu se prea

tineret în munca din sub- ____ , _ ...----------------pen
tru a găsi noi locuri de 
______ ...------- ----- pen
tru asemenea formații. 
Adică, să se știe că, aici, 
acolo, dincolo, lucrează 
brigăzi de tineret. Și ti
nerii, această inepuizabi
lă resursă umană, dove
desc și vor dovedi că își 
merită statutul de factor 
activ în împlinirea as
pirațiilor noastre. Ei sînt 
veșnicul nostru „solstițiu 
de primăvară!

împacă cu treaba. Fără Mircea BUJORESCU

Președintele comitetului 
sindicatului de la mina 
Vulcan, tovarășul Ilie Dia- 
conu ne mărturisește:

— Am avut multe pen
sionări în acest an. Astăzi 
(25 februarie — n.n.), toc
mai ne-ați prins în febra 
pregătirilor; dorim să-1 
felicităm pe maistrul Mihai 
Culea, de la VI, care a 
făcut azi ultimul șut...

Iată, îl am în față pe 
proaspătul pensionar. Cu 
greu' îi dau 50 de ani. 
Remarc că biografia mais
trului Culea nu diferă cu 
nimic de a altora care au 
lucrat sau mai lucrează in 
subterari. De loc este din- 
tr-o comună din judelui 
Călărași. A venit în Vale 
prin 1953. S-a încadrat la 
sectorul II al minei Vul
can ca muncitor necalificat. 

I Dragostea de muncă, firea 
sa vioaie, tinerețea au fost 
argumente ca, după obți
nerea certificatului de ca
lificare, să i se încredin
țeze conducerea > unui 
schimb, „Asta la vreo no
uă luni de la încadrate", 

inter locuto-

m
un . __ . - ______
din producția sectorului'
VI se extrage de aici. »'se extrage de aici. »

• Un moment mși ț- 
părte din. viața dv. trăit I» 
mina Vulcan ? „j-

— Două. Primul eînd 
am fost primit în partid. 
Era jn 1958. Al doileaj. 
cînd eram încadrat ga ar-,. 
tificier, și prin derogare, 
am lucrat maistru minier , 
doi ani de zile. Și asta '

Numai munca 
împlinește 

omul
Prin 1958, George 

șu venea, împreună 
mulți alți tineri din 
rite zone ale țării, în Va
lea Jiului și de atunci a 
rămas aici. Avea 22 de 
ani. în 1960 a - fost 
prezent la toate fazele de 
montare a utilajelor

»" derne de la Fabrica 
oxigen din Livezeni, 
ticipînd direct la punerea 
ei în funcțiune. A absol
vit liceul la cursuri sera
le, muncind și învățind ani 

mult 
aici, 
lor

în șir. Nu după 
timp comuniștii de 
l-au primit în marea 
familie.

Odată devenit comunist 
a muncit și mai mult, 
mai eficient, fiind din nou 
propus pentru promova
re și recomandat pentru 
școala de maiștri.

*'■ Din 1970 el conduce cu 
bune rezultate colectivul 
de meseriași din fabrică. 
Comunistul George 
Roșu se dovedește a fi și 
un bun dascăl în pregă
tirea și formarea tinerilor 
muncitori. Urmîndu-i e- 
xemplUl, mulți tineri de
aici, cum sînt — ■ ■ - 
Buri e c,
Bărăiac și chiar fratele său 
mai mic Traian Roșu, sînt 
astăzi meseriași de bază 
ai fabricii. Cu o intensă 
activitate în găsirea unor 
noi metode de îmbunătăți
re a procesului de fabri
cație, comunistul George 
Roșu a obținut în această 
perioadă două certificate 
de inovator.

„Comunistul George Ro
șu, ne spunea 
Valea, secretarul 
zației de partid, 
mul care cunoaște 
șurub din fabrică, 
spui Roșu, spui fabrică'

Vasile BELDIE, 
i, t. corespondent

dife-

nesupravegheați în căutarea

își amintește ------- ....
rul. A devenit apoi, pen- înainte de a merge la școa- 
tru patru ani, șef de bri- ’ ‘
gadă. După absolvirea șco
lii de maiștri, a lucrat la 
sectorul I. Cînd a luat fi
ință „șasele" a trecut a- 
colo ca maistru de revii'. 
Era prin ’68. Sînt ani de 
atunci. A fost alături de 
ortacii săi și la bine și ia 
rău. Se bucurau cînd pro
ducția de cărbune se si
tua peste sarcinile de
plan. Se consultau împre
ună — ortacii și conduce
rea — cînd sectorul se gă
sea la ananghie.

— Ce cădea în atribuți
ile dumneavoastră ca mais
tru ? J

— Tot ce se făcea 
blocul VII, stratul 7, 
zontul 360 al minei.

la de maiștri;
Maistrul Mihai Culea vâ 

semna, din martie, • cu
ponul de pensie. Va 'mai 
merge, desigur, pe la mi
nă, va mai da un sfat, da- ’ 
că

i 
[ 

i se va cere. Doar îi 
are acolo pe brigadierii 
Ilie BogheanU, Iuliu Lu- 1 
paș și Gheorghe Buhur ’ 
țan, pe artificierii Ion Bul- 
bucan și Viorel Sușii 
cu toții au învățat mese- ‘ 
ria de lâ el Dat cîte a- 
mintiri riu-1 leagă oarp de 

' mina Vulcan? Sînt 31 de 
ani lucrați zi de zi acolo ... ,

Gheorghe OLTEANU
in 

ori- 
A-

veam în răspundere 5

Petrică
R u s u

Dumitru 
organi- 
este o- 

orice 
Cînd

în primele zile ale aces
tei luni, patru adolescenți, 
avînd între 13 și 15 ani, 
erau cercetați de organe
le de miliție și procuratu
ră pentru furturi și ten
tativă de trecere a fronti
erei. Ei sînt elevi însă, 
lipsiți de o supraveghere 
continuă din 
miliilor, au 
viață pe un 
Iată faptele: 
(clasa a IX-a la Liceul in
dustrial din Petroșani), 
Valentin Tobă (clasa a 
VIIl-a la Școala generală 
nr. 1 Petroșani) și Sebas
tian Lepădatu (clasa a 
VU-a la Școala generală 
nr. 1 Petroșani) au furat, 
din sala de sport a Liceu
lui industrial din Petro
șani, diverse materiale în 
valoare de 13 000 lei. Du
pă numai 10 zile, în 28 fe
bruarie, 
seara, și în casa 
sitară a Institutului 
mine. Ce au furat ? Băutu
ră și bani. „Cunoscuți" mai 
vechi ai miliției, au intrat 
în panică și, împreună cu un 
alt adolescent — Puiu Bal
tă, de prin Caracal, venit 
la o verișoară — s-au Ur- Jiului al. T.C.II. Eu lucrez 

' Cat în tren pentru a mer- io ore pe șantier.

partea fa- 
apucat-o în 
drum greșit.
Mihai Bejan

au pătruns, tot 
univer- 

de

Florin Enculescu, Ne- 
delcu Munțeanu și Vio
rel Chiriță, din brigada 
de tineret de Ia I.M. 
Uricani.

ge... în „paradisiaca" 
lie ! Reținuți pentru 
timare în Jimbolia. au fost 
aduși acasă.

Preocupările acestor co
pii sînt grave. Faptele lor 
antisociale implică, deo
potrivă, toți factorii edu
cativi: în primul rînd fa
milia (deoarece numai sea
ra, cînd . copiii trebuie să 
fie acasă, nu la cinema
tograf sau la „plimbare".
fiimiiiHiuHiiiiHiiiiiHuiHHiMiifiiiHtiHiHiiiimiuiHmiu

Anchetă socială

Ita- 
legi-

Avem toată considerația 
pentru felul cum muncește 
pe șantier, dar seara, i-am 
spus, are datoria 
să-și supravegheze 
proape copilul. Și 
cu atît mai mult 
știe că fiul lui nu __ 
prima faptă de acest fel 
iar soția este casnică. Nu
mai cu bătaia, nu poate fi 
vorba de educație.

Ceea ce se întîmplă

morală 
îndea- 

aceasta 
cu cit 
este la

cu

wuiumHUMiHuiiHumiiiiuiiuHiHHiHiniuiiiiiiiiiuiinn

ei au săvîrșit infracțiuni
le), apoi școala și organi" 
zațiile de tineret. Climatul 
familial sănătos, atmosfe
ra de încredere și sinceri
tate, metodele educative, 
și nu bătaia, au constituit 
subiectul unor discuții eu 
părinții lor, dar și cu ca
dre didactice din școlile in 
care sînt elevi.

— La școală m-am dus 
numai cînd am fost che
mat, ne spunea indignat, 
Mircea Bejan, "zidar la pilului este cu totul nesar 
Grupul de șantiere ' Valea tisfăcătoare - -

copilul Valentin Tobă, poa
te fi numit răsfăț. Tatăl 
lui, tîmplar, șef de bri
gadă, recunoscut la Grupul 
de șantiere din Valea Jiu
lui al T.C.H., îi cumpără 
fiului tot ce poftește. „în 
fiecare lună îi pun bani 
la C.E.C., pentru că eu 
știu cît de greu mi-a fost 
mie, în 1957, cînd am ve
nit aici". Este o familie eu 
reale posibilități educati
ve. însă supravegherea co-

tisfăcătonre - -............
— îi sînt diriginte ele

vului-Tobă, ne spunea prof. ••

paradisului”
Vasile Niculescu, de la 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani. Este un copil in
teligent, dar nesuprave
gheat de familie. Sîntem 
vecini și nu o dată am fost 
la ei seara, dar copilul nu 
era acasă; și-1 întrebam pe 
tovarășul Tobă unde îi este 
fiul. Spunea: pe lîngă bloc.

Intr-o situație asemănă
toare este și elevul Sebas
tian Lepădatu, al -cărui ta
tă, de 31 de ani lăcătuș la 
l.U.M. Petroșani, ne spu
nea, parcă neputincios: „Eu 
nu am nici o absență ne
motivată, Pentru faptele, 
copilului am mai plătit 
amenzi. Este așa de cînd 
s-a împrietenit cu Tobă și 
Bejan".

Ca un leit-motiv, părin
ții se întrebau retoric : 
„Ce să-i mai fac ?“. Un 
singur răspuns există: su
praveghere și dragoste cu 
adevărat părintească, co
laborare permanentă cu 
școala pentru a verifica 
zilnic frecvența și situația 
la învățătură. Pentru că .. 
nu există copii-problemă, 
irecuperabili, ci doar o în
grijorătoare lipsă de su- - 
praveghere familială.
, : Tiberip SPĂTARE

!1

Nocivitatea 
unei... sticle
Fu episod nedorit s-a 

petrecut la sfîrșitul me
ciului de fotbal de du
minică dintre „Minerul" 
Lupeni și „Armătura” 
Zalău; un individ a a- 
runcat o sticlă în te
ren ! Organele de ordi
ne l-au depistat însă 
repede și l-au.-, reținut 
pentru cercetări și pen
tru a da socoteală. îl 
cheamă Dumitru Șer - 
ban, lucrează la mina

A T I T U D I N I
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Lupeni .și este domici
liat în Calea Brăii »nf. 
12. Starea de* ebrieta
te în care se afla, nu-1 
scutește de pedeapsa 
binemeritată. Aviz ama
torilor !

O sticlă a fost arun
cată în terenul de sport! 
Un gest cu consecințe 
nocive, umbrind mani
festarea sportivă în fi
nalul căreia s-a .petre
cut. Organele de ordine 
din Lupeni și-au făcut 
datoria, cu promptitu
dine. Gu aceeași prom
ptitudine ar fi trebuit 
să intervină însă, 
preventiv, opinia pu
blică pentru a-1 domo
li pe făptașul din tri
buna stadionului, pornit 
pe acte huliganice. De 
ce. stăm pasivi, ; tînd 
se ’ntîmplă astfel ; de 
acte__ condamnabile ne
stadioanele noastre ? 1

Robert TA VIAN

s

.t

>
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LAUSANNE FILMELucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și de securitate și pentru

dezarmare în Europa
STOCKHOLM 14 (Ager

pres). — în preajma înche
ierii primei sesiuni din a- 
cest ah a Conferinței pen
tru măsuri de încredere și 
de securitate și pentru 
dezarmare în Europa, de
legațiile țărilor participan- venția din ședința plenară 
te depun eforturi în direc. de 
ția identificării, pe 
propunerilor formulate, 
cadrului general și a 
biectivelor precise ale 
îtoarelor negocieri

zarmării pe continentul eu
ropean, de la propunerile 
concrete avansate în acest 
scop de România, șeful 
delegației țării noastre, 
ambasadorul Constantin 
Ene, a subliniat, în inter-

miercuri, necesitatea 
imperioasă ca actuala 
Conferință de la Stockholm 
— care este chemată ca 
prin rezultatele sale să 
contribuie în mod concret 

scopul trecerii la ‘conveni- la reducerea și elimina
rea primelor măsuri de rea pericolului de conflict 
încredere și de securitate, militar în Europa — să 
conform mandatului stabi- treacă cît mai curînd la un 
lit la reuniunea general- 
europeană de la Madrid.

Pornind de la concepția 
președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la 
căile și modalitățile de în
tărire a încrederii, și secu
rității și de promovare a și de securitate ce ar ur-
obiectivului vital al de- ma să fie convenite de că

baza 
a 

o- 
vi- 
în

dialog real și la negocieri 
serioase.

Referindu-se la prezen
tarea de către opt țări neu
tre și nealiniate a docu
mentului de lucru cuprin- 
zînd măsuri de încredere

tre Conferință, reprezen
tantul țării noastre a ară
tat că atît abordarea, cît 
și propunerile cuprinse 
în acest document sînt si
milare sau 
propunerile 
Ropiânia și că, 
cu celelalte ’ _ _
xistente, ele oferă o bună 
bază de cooperare pentru 
elaborarea de măsuri de 
încredere și de securita
te cît mai eficiente și uti
le. La fel ca și statele neu
tre și nealiniate, țara noas
tră consideră că forumul 
de la Stockholm trebuie 
să se desfășoare potrivit 
normelor de procedură ale 
C.S.C.E., în afara alian
țelor militare, fiecare stat 
parțicipînd la conferință pe 
baza egalității depline în 
drepturi, ca stat indepen
dent și suveran. 1

Conferința 
asupra 

dialogului 
în Liban

apropiate de 
avansate de 

împreună 
propuneri e-

14 (AgerpreS). — 
treia reuniune 

runde a 
dialo- 

. reunită 
în localitatea elvețiană 
Lausanne, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de since
ritate —a declarat presei 
Walid Haddad, consilier 
al președintelui Libanului 
pentru problemele securi
tății naționale. Joi, la re
luarea lucrărilor conferin
ței, pe baza acestor discu
ții și a propunerilor exis
tente deja Secretariatul 
Conferinței va prezenta 
participanților spre 
minare un document 
neral în problema efec
tuării unor reforme social- 
politice în Liban.

BERNA
Cea de-a 
de lucru a noii 
Conferinței asupra 
gului în Liban,

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Yeti, omul ză
pezilor; Unirea: Tănase 
Scatiu, I—II; Parîngul: 
Strada Hanovra.

PETRILA : Misterele 
Bucureștilor.

LONEA : Dublu 
lict.

VULCAN: New 
New York, I—II.

LUPENI : Fructe 
pădure.

URICANI: Fii cu 
chii în patru !

15,30

15,45
16,30

20,00

20,20

de-

20,35 Arii și scene din o- | 
perete. ■

20.50 O înaltă îndatorire !
patriotică. I

21,05 Film serial: •
„Vîntul fierbinte" 8 
(color), episodul 6.

21.50 Revista literar-artis-
‘ tică TV.

22,05 Discorama.
22,20 Telejurnal (parțial 

color).
22,30 închiderea progra- 

mului.
York,

de

o-

PKONOEXPRES
Numerele extrase la 

tragerea excursiilor pro- 
noexpres din 14 martie 
1981: / i
FAZA 1: :

Extragerea 1: 28, 34, 14, 
35, 5. 27.

Extragerea a Il-a : 36, 
44, 16, 9, 29, 11.

TV
Colocvii pedagogi
ce.
Studioul tineretului. FAZA A II-A: 
închiderea progra- Extragerea a II£-a : 17, 
mului. 8, 43i.
Telejurnal (parțial Fond total de cîștiguri 

color). . 1 358 842 lei, din care
Actualitatea în e- 77 535 lei, report la ca- 
conomie. tegoria I Faza I.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
II

exa-
ge-

SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT® SPORT

FOTBAL, DIVIZIA A

Rezultatele 
meciurilor 

din etapa a 23-a
Meciurile disputate

mierc.uri în «iapa a 23-a a 
campionatului diviziei A 
ia fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : 
București: Steaua — Uni
versitatea Graiova 2—1
(0—1).
București: Spoitul studen
țesc — Petrolul Ploiești 
i- 2 (1—0).
Galati: Dunărea C.S.U. — 
C.S. Tîrgoviște 3—1 (2—0). 
Baia Mare: F.C. Baia Ma
re — Dinamo 2—2 (1—1). : 
Slatina: F.C. Olt — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—0 (1-A1). ?
Oradea: F.C. Bihor; — Ra-

■ pid 0—0.
Hunedoara: Corvin ui —
Politehnica Iași 2—0 (1—0).. 
Bacău: S.C. Bacău — F.C. 
Argeș Pitești 0—1 (0—0). 
Rin. Vîlcea : -Chimia — 
Jiul Petroșani 1—0 (1—0).

In clasament conduce 
echipa flinaiv.o. cu 3*1 punc
te, urmată de formațiile 
Steaua — 33 puncte, Uni
versitatea Craiova, Spor
tul studențesc și F.C. Ar
geș Pitești — cu citi? 28 

• puncte. (Agerpres) 1

STIINTA PETROȘANI — 
STEAUA BUCUREȘTI 10— 
16 (4—12). Unde sînt miile 
de spectatori ai Științei, ca
re îi cîntau entuziasmant 
imnul și sărbătoreau prin 
fierbinți îmbrățișări pe în
vingătorii de anul trecut ai 
echipelor Steaua, Farul, Di
namo ?

O galerie formată din 
cîteya sute de studenți și 
a Iți. iubitori ai rugbiului 
din Valea Jiului s-a dez
lănțuit, în cântece și urale, 
abia în. rept'za a doua, 
cînd, între minutele 50—55, 
„echipa florilor de colț" a 
adus în stare de „alertă11 
echipa campioană a Româ
niei, jucând în apropierea 
buturilor, una după alta, 
cu Buram (inepuizabil) 
post de tăvălug;,, nu 
puțin de trei grămezi or
donate, trei l.p. la mină și 
continuate cu trei scheme 
„buldozerul”, rămase, din 
păcate, fără rezultat !.

Splendidă gramadă 1 Fă
ră Ion Florentin și Petre 
Dobre, pe care adversarii 
„au avut grijă1’ să-i scoată 
din teren în min. 1 și'res
pectiv, 12, dar cu Ortele- 
can și prumea în vervă

i, 
pe 

mai

Festivalul sporturilor de iarna 
pentru

In cadrul actualei ediții 
a „Daciadei" albe, pe pîftia 
de schi din fața bazei di- : 
dactice I.E.F.S. din Paring 
s-a desfășurat, duminică, 
11 martie a.c„ prima edi
ție a Festivalului sportu
rilor de iarnă pentru co
pii. Organizată de Consi
liul municipal Petroșani 
pentru educație fizică 
sport, în colaborare 
Clubul sportiv școlar 
troșani, această 
tare sportivă și-a 
să identifice -și să stimu
leze tinerele speranțe ale ș 
schiului din Valea Jiului. 
La start s-au aliniat copii 
dn grupele de schi coordo
nate de antrenor ii-profesori ;

Și . ;
CU 

Pe
ni anifes- 

propus

copii
Virginia Peterfy, Victor 
Miliuț și Zoltah Toth II. 
Din motive de i ’ 
deși și-au anunțat 
ția de a participa, 
pele de tineri schiori 
la C.S.Ș. Lupeni nu 
prezentat în concurs.

Concursul a constat 
două manșe de slalom spe
cial cu un grad de dificul
tate apreciabil. Rezultate
le vor fi anunțate prin cu
mulare de puncte și cei 
mai buni timpi după des
fășurarea celei de-a doua 
etape a Festivalului spor
tului de iarnă pentru co
pii, care va avea loc du
minică, 25-martie a.c. (V.S.)

neînțeles, 
inten- 

gru- 
de 

s-au

din

tt

ÎNCADREAZĂ de urgență

ratat, oaspeții au înscris
deosebită, înaintașii noștri 
înscriu prin Ștefan Cons- ■ 
tantin un eseu de zile mari 
îri min. 5 al meciului. A- 
poi, fără reținere, s-a văzut 
clar lipsa unui jucător de 
picior (unde este Luca și

responsabil unitate blănărie în orașul Lupeni
doua studențiioi* (6—4), prin 

■ punctele marcate de -Tul
pan în min. 65 și 79. Adău
găm că' terenul foarte greu 
a dejucat frumoasele inten
ții de dropgol, pe care Ne
delcu, revenit în echipa ca
re l-a consacrat, le-a în
cercat. cît șî intențiile de 
eseu semnate de Palamariu 

■ și Catană. < - 3 .
S-au evidențiat, în ordi

ne, Bucan( cu dăruire tota
lă), Ortelecanț cu multă 
poftă de joc), Ștefan Cons
tantin (a dominat net tușe
le, adevărat prinzător de 
„națională”), Drumea (co
rect, clarvăzător), Nedelcu 

cu calm și^luci- (CU fantezie, dar fără în-
....... ~ drăzneală), Bonea (deschi

deri bune, uneori incert!), 
Sandu și Viciu. De la Stea
ua: Coman, Alexandru, Co- 
doi, Fuicu? Rădulescu, Mu- 
rariu, Hodorcă și Muntea- 
nu, adicămajoritatea „in
ternaționalilor” din echipa 
campioană aflată în formă.

A.arbitrat satisfăcător FI. 
tfdrea (București). '

Ioan Dan BĂLAN

Condiții: calificare în meseria de blănar sau 
meserii înrudite. Vîrsta peste 21 de ani.

Informații suplimentare se primesc la se
diul cooperativei, serviciul personal-învățămînt, 
sau prin telefon 112.

RUGBY, DIVIZIA A

de ce nu joacă ?) fundașul 
Tulpan ratînd exasperant 
în min. 6, 25, 73, urmat în
deaproape de Nedelcu (trei 
frumoase încercări de drop- 
gol) și de Bezărău.

Steliștii, < 
ditate, au speculat cu finețe 
erorile liniei noastre de 
treisferturi, au pus în va
loare forța de joc a binecu- 
noscuților Alexandru (2 l.p. 
și 1 tr.) și Fuicu (eseu), cit 
și inepuizabila energie a lui 
Coman, un* deschizător la 
grămadă de nota zece (e- 
seu). Derulînd filmul me
ciului, se observă clar că 
prima repriză a aparținut 
oaspeților (4—12), cea de a

LUPTE
După două zile de între

ceri dîrze, liberiștii ju
niori din județul nostru 
și-au desemnat campionii și 
reprezentanții la faza su
perioară a campionatului 
republican individual-, Sîm- 
bătă și duminică, în sala 
Constructorul din Hunedoa
ra, la această 
și-au disputat șansele și 
35 de luptători din secțiile 
A.S. Jiul Petrila și C.S.Ș, 
Petroșani,; Zece dintre ei au

cîștigat dreptul de a fi pre- 
zenti la etapa pe zonă, de 
la Arad (31. Ill —1. IV). 
Este vorba de Ion Doroș (56 
kg), Nicușor Marmaliuc (60), 
Romulus Săpințan (65), 
Gheorghe Șuncă (87), cam
pioni județeni, Alexandru 
Jiga (52), Marius Văcăreanu 

competiție (56), Laurențiu Palade (48),
Grigore Mereuță (65), Gelu 
Madear (75) și Sorin Cioba-

■ nu (87). clasați pe locul se
cund. (V. ION)

BREVIAR
BASCHET, Divizia 13

(tineret)URBIS Bucu
rești — Jiul-Știihța 100-65.

POPICE, _ campionatul
județean, seria Valea Jiu
lui: ‘„Minerul" Lupeni - Si Petroșani, lipsind cu 
„Parîngul11 Lonea 4613-4567 totul nejustificat pionierii 
P d. (pe arena din Petri - din orașul Vulcan." 
Ia?!). '

ȘAH- Sala de șah a Ca

sei de cultură din Petro- 
șani a găzduit etapa mu
nicipală a cupei „Carol 
Drozd1*, rezervată pionie
rilor la, care au participat 
câștigătorii etapei orășe
nești din, Petrila, Lupeni 
și Petroșani, lipsind 
totul nejustificat

S. BALOI

încadrează pe bază de concurs

CONTABIL ȘEF

Condițiile de prezentare la concurs, 
încadrare și retribuire sînt conform Legii 
12/1971 și Legii 57/1974.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu și legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
humele Borotea Mia Ma
tins, eliberate de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
și Institutul de mine Pe
troșani. Le declar nule/ 
(367) '

PIERDUT legitimație spe
cială, eliberată de E.G.C.L, 
Petroșani cu Nr. 443. O: 
declar nulă. (370)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gavri
la Marin, eliberată de l.M. 
Lonea. O declar nulă. (378) 

PIERDUT’ legitimație de 
serviciu pe numele ZoI- 
tan Silvia, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (379)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moiș 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(380)

BLCliS

FAMILIA Stănculete Gheorghe, regretă plecarea 
pe drumul nesfîrșit al neființei a celui care a fost 
bunul lor vecin ■

' 1 . , MONEA DOREL
Familiei, sincere condoleanțe, (376)

ANUNȚ DE FAMILIE

CU sufletele îndurerate, fiul Alin, soacra Irina, 
familiile lIasca și Suciu, nașii Benea și Pavel, rea
mintesc că la 15 martie se împlinesc 5 șni de la dis
pariția fulgerătoare dintre noi a celui care a fost .

IIAȘCA VIOREL :
îi vom . păstra amintire veșnică. (377)
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