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leaaul roșu
TÂR1L cfr MAI MULT CĂRBUNE!

La Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din 
industria minieră și geo
logie, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subli
nia: - „Trebuie să asigurăm 
oameni cu pregătirea ne
cesară pentru a mînui și 
folosi aceste utilaje și 
mașini de înaltă tehnici
tate. Este necesar să re- 

_v«dem cum funcționează 
cursurile de calificare".

Pornind de la aceste 
sarcini, care jalonează ac
tivitatea de pregătire pro
fesională, perfecționare 
și policalificare ne-am în
dreptat atenția spre una 
dintre cele mai mecaniza
te întreprinderi miniere 
din Valea Jiului, mina 
Lupeni..

In baza planului de 
școlarizare elaborat si a- k__

probat
C.M.V.J., 
trebuie

de conducerea 
în anul 1084 
calificați; prin 

cursurile . școlii de califi
care de la I.M. Lupeni, 
665 de muncitori nou în
cadrați. Cum este și fi
resc, un loc central

de mină (30 cursanți), fi
nul pentru mecanici ma
șini și utilaje (58 cursanți) 
iar 105 muncitori vor fi 
calificați în alte meserii. 
Intrucît numărul celor 
dornici să urmeze aceste 
cursuri de calificare a

în ziarul de azi
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In imaginea de mai sus, minerul șef de schimb Aurel Mateș, împreună cu 
cîțiva ortaci, din. formația condusă de Paraschiv Ciurescu de la sectorul V al 
I.M. Vulcan. Foto: Șt. NEMECSEK

URGENȚE IN INVESTIȚIILE ANULUI 1984
ocupă cursurile de mineri. 
Anul acesta vor fi organi
zate opt astfel de cursuri, 
însumînd 472 de cursanți. 
In primul trimestru din 
acest an au început două 
cursuri cu 87 de cursanți 
urmînd ca, în primele zi
le din luna aprilie sa în
ceapă și cel de al treilea 
curs de calificare pentru 
mineri, care va fi frecven
tat de 40 de cursanți.

In planul de școlariza
re pentru acest an este 
prevăzut un curs de cali
ficare pentru electricieni

fost mai mare decîț nu 
mărul locurilor prevăzute 
în planul de școlarizare, 
cursul de electricieni, ca
re a început în luna fe
bruarie, este frecventat de 
63 cursanți, iar cel de me
canici mașini și utilaje 
este urmat de 65 de mun
citori. 1 ntrucît pentru a- 
cest ultim curs mai sînt 
solicitanți, în prima săp- 
tămînă a acestei luni va

Gheorghe ROTEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Flus 1200 tone de cărbune ?■

Restanțe care trebuie 
lichidate

De la tehniciană Aurelia 
Apostu, din cadrul birou
lui planificare al I.M. Pe- 
trila, aflăm că oamenii 
muncii de la această între
prindere au reușit ea în da
ta de 3 aprilie să extragă 
suplimentar sarcinilor de

plan 1200 tone de cărbune 
pentru semicocs. La obți
nerea acestui succes au con
tribuit sectoarele de pro
ducție, remarcîndu-se sec
torul IV, (plus 700 de tone).
sectorul I (plus 350 tone) începutul acestei luni, 
și sectorul VI (plus 100 to
ne).

Cu acest plus dat numai 
intr-o singură zi, colecti
vul de mineri, maiștri și 
ingineri de la IM. Petrila, 
a reușit să ridice cota pro
ducției suplimentare, de la 

la
peste 1600 tone de cărbu
ne.; (Gh.S.)

i âki,uiLi

Analiza stadiului îndepli
nirii planului de investiții 
de pe șantierele obiective
lor edilitar-gospodărești din 
municipiul Petroșani pune 
în evidență serioase rămî- 
neri în urmă. In compara
ție cu sarcinile planificate, 
după încheierea primului 
trimestru al acestui an se 
constată mari rămîneri în 
urmă la investițiile prin 
care se prevede extinderea 
spațiilor comerciale. La be
neficiarul I.C.S.A.-A.P., s-au 
realizat doar 32,1a sută din 
investiții. La l.C.S. Mixtă 
Lupeni procentul de reali
zare este doar de 11 la su
tă. Sfîrșitul primului tri
mestru a fost încheiat și . 
de l.C.S, Mixtă Vulcan cu 
„realizări" de 45 la sută 
din planul de investiții. E- 
xistă unele investiții care 
au-'fost nominalizate și re

nominalizate în plan, ani 
la rînd, dar lucrările de 
execuție n-au început sau 
în cel mai bun caz au în
ceput, dar nu au fost con
tinuate. In această? situație 
se află lucrările de capta
re a unor surse de apă 
pentru asigurarea alimen
tării cu’ apă potabilă, în
deosebi a noilor cartiere de 
locuințe.: Consumul de apă 
a sporit datorită creșterii 
numărului de consumatori 
pe seama vechilor captări 
de apă. Atacarea acestor 
lucrări, prevăzute în planul 
de investiții pentru anul 
1984, se impune cu priori
tate. îmbunătățirea alimen
tării cu apă constituie , o 
necesitate stringentă. Iată

, Viorel STRÂVȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Impresionată de 
piele lucrări de 
musețare și 
rire efectuate 
țeni, deunăzi, 
vara a cerut 
flotant măcar 
o vreme, la Vulcan; și 
așa în munți este încă 
frig. In coroanele mi
ilor de arbori și ar
buști ornamentali plan- 

leagăn 
în „Cîn- 
— sape 
cazma- 

Dumini- 
maj bine de 15 000

_• infru- - 
gospodă- I 
de cetă- .

primă- ■ 
viză de I 

pentru 1

I tați și-a făcut
I dulce, adormind
I tecul", uneltelor 

sau tîrnăcpape,
I le, lopeți etc. 

că, , ‘ 7 . .
î de locuitori ai Vulcanu-

Ieri s-a deschis maga
zinul general din Petrila. 
unitate comercială a 
I.C’.S.M.I. Petroșani, care 
se distinge printr-o linie 
arhitectonică eleganta, iu- 
tegrață armonios in iras- 
Jorină.ile edilitare ain a- 
eest vechi oraș mineresc. 
Acest Jrumos edificiu co
mercial 
de 
lă. 
t'n 
te 
de 
tlcă a Vfiii Jiului și 
creștere a calității vieții 
minerilor, a tuturor oa
menilor muncii care tră
iesc in noile cartiere ce 
se înșiră de la Urieani 
piuă la Petrila, parcă zini 
bind în aceste zile de 
primăvară.
— Spațioasă și cuprinzînd

care dispune 
4000 mp suprafață uti- 
din tai e 1400 mp spa
de vânzare — .face par
din amplul program 

modernizare urbanis- 
de

o foarte bună : comparti
mentare, Unitatea noastră 
ne creează stimulative con
diții pentru g practica uri 
comerț modern, civilizat 
și eficient, ne spunea to
varășa Marin Duminică, 
șefă a magazinului. In 
raioanele magazinului se 
găsesc o mare varietate 
de mărfuri (cu excepția 
celor chimice, de fierărie 
și tiz agricol), avînd po
sibilități excepționalei de ' 
expunere atractivă a tu-

• tur or .articolelor astfel ca < 
toți cei ce ne vizitează șa 
se poată orienta cu ușu
rință spre produsele ca- 
re-r interesează.

Aflat în atenția oameni
lor muncii încă de la pri-

Tiberiu SPATARE

(Continuare In pag. a 2-a)
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Iui, de diferite vîrste și 
profesii, au curățat in
cintele și drumurile de 
acces ale intreprinde- 
rilor, instituțiilor, ale 
orașului, .au plantat ar
bori, au taluzat maluri, 
au efectuat alte lucrări. 
In „topul" vredniciei 
primarul orașului Au
rel Bârlea menționa 
nu indivizi, ci colective 
de oameni ai muncii de 
la minele Vulcan și Pa- 

S.S.H., Intre- 
. prinderea de confecții, i 
Pfeparația Coroești, ce- ' 
tățenii .din cartierele fcj 
Brazi și Straja, toți e- |

■ti ■
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orinder
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toți e- 
Iovii orașului. Nu indi
vizi, întrucît lă Vulcan, 

urbanistic a 
o coordonată 
cotidianului.

este 
integrat și- îmbogățit - de 
oameni, nu dintr-o ■ o- 
bligățîe administrativă, 
ci ca o cerință, ca o vo
cație a spiritului. Iată 
de ce este firesc ca, în 
templul primăverii e- 
terne, 15 000 de oameni, 
deodată să aducă mun
ca lor ofrandă frumu
seții. AC < I

peisajul 
devenit 
.civică.
Frumosul. natural

a

Ion VULPE
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a ■ Din activitatea organizațiilor da tineret
Au început adunările de alegeri

ț Clliar din P.7,ina zj acestei, săptămîni, ales, angrenarea tineretului din secție la. 
” ^<„1. tt m r, j._ , ... o/susținută participare la activitatea pro-

i

Calificarea personalului muncitor
(Urmare din pag. I)

»

în organizațiile U.T.C. din cadrul 
I.U.M.P. — una din cele mai mari or
ganizații de tineret din municipiu’— au 
început adunările generale de dări de 
seamă și alegeri. Prima adunare de ale- _____ ,
geri a avut loc într-una din organizațiile lunii, se vor desfășura "adunările de a- 
cele mai numeroase, cu peste 120 de legeri și din celelalte 16 organizații 
membri, cea din secția construcții meta- U.T.C., Comitetul U.T.C. pe întreprinde- 
lice I. Atît darea de seamă, cît și cei re și-a repartizat membrii pe toate orga- 
15 uteciști care au luat parte la dezba- nizațiile cu însărcinarea de a asigura 
teri s-au referit la răspunderile multiple buna pregătire a materialelor, a dezbă- 
ce revin organizației U.T.C., noului bi- terilor, elaborarea de măsuri menite să 
rou ales privind educarea și ridicarea asigure îmbunătățirea activității organi- 
pregătirii profesionale a tinerilor și, mai zațiilor U.T.C.

pentru montarea noilor utila je
fierului de construcții- 
montaj, la montarea noi
lor utilaje. Prima echipă, 
formată din electricieni 
lăcătuși, mecanici, sudori, 

din secțiile construcții me
talice și mecanic șef, în
tre care Lazăr Dragotă, 
Virgil Jitea, Dan Mun- 
teanu, Ion Dăjic, Cornel 
Grunță, ăvind în frunte 
pe șeful de echipă Cons
tantin Costache, execută, ...........
sub îndrumarea maiștrilor complexitate de la secția 
Ladislau Galic și loan hidraulică.

Echipe speciale
Finalizarea noilor o- 

biective de investiții re
prezintă una din sarcini
le de mare răspundere a- 
le acestui an pentru co
lectivul I.U.M.P. Pentru 
a veni în sprijinul finali
zării cît mai grabnice a 
lucrărilor de investiții cu 
terrhen de predare în acest 
an, în uzină s-au con
stituit din luna ianuarie 
două echipe speciale de 
tineret care participă, a- 
lături de lucrătorii șan-

ductivă, pe măsura sarcinilor multiple 
pe care le ridică execuția utilajelor mo
derne, a complexelor mecanizate.

In zilele următoare, pînă în mijlocul

cii pe post și deci produc
ția de cărbune va creș
te, astfel îneît 
să ne realizăm integral 
sarcinile de plan pe anul 
1984 și în viitor", ne spu
nea ing. Dumitru Dănciu- 
lescu, director tehnic.

Cursurile, însă, trebuie v.
ținute de lectori din rin- ționare

ca- dul cadrelor tehnice de nute
or- specialitate, cu o înaltă drul

va
de

Răspundem cititorilor
ZOICA GHIUTUNEA, 

Vulcan : Meseria dv., bu- 
cătăr-cofetar, 0 puteți pro
fesa la Unitățile din cadrul 
I.C.S. Mixtă. din Vulcan.

U-
vi 

de

PETRU MUNTEAN U, 
ricâni: Dacă încă nu 
s-a . reparat aparatul 
radio, explicați toată situa
ția la cooperativa „Straja" 
din Lupeni deoarece în pe
rioada de garanție nu. este 
normal să vi se ceară bani 

. pentru intervenția specia
liștilor. Despre reprezen
tanța „Tehnoton", care greu 
poate fi găsită în Valea 
.Jiului, ș-a scris de curînd 
în ziarul nostru.

Drăgoi, lucrările de mon
taj în noua hală de tur
nătorie, O altă echipă de 
tineri, din secția mecanic 
șef, între care Vasile Mi- 
clăuș, loan Szekely, Fran- 
cisc Konicska, Marian Du- 
ță. Andrei Man, Vasile 
Dogaru, lucrează, cu a- 
ceeași competență și dă
ruire și, evident cu re
zultate meritorii, la mon
tarea utilajelor de mare

începe încă un nou curs 
cu 40 de muncitori. Tot 
pentru această lună mai 
este prevăzut să înceapă 
un curs de calificare pen
tru sudori, curs care 
fi frecventat de 35 
cursanți. -

„Aceste cursuri de 
lificare, pe care le
ganizăm la mina noastră, 
vin în sprijinul producției. 
Cei care urmează cursuri
le școlii de calificare au 
posibilitatea să-și com
pleteze cunoștințele teo
retice deS'pre utilajele pe 
care le folosesc. Le este' 
prezentat modul cum tre- „ ..... _____ ,__ _____
buie întreținute Utilajele tia au fost atestați de că- 
pent.ru prelungirea du
ratei de funcționare pre
cum și modul de funcțio
nare a acestora. Prin fo
losirea personalului cali
ficat productivitatea mun-

calificare. Ei cunosc bine 
tehnica noastră 
ne mărturisea 
șef Aurel Mitri.

In planul de 
re pentru acest an, 1010 
oameni ai muncii de la 
I.M. Lupeni trebuie să ur
meze cursurile de prefec- 

; care sînt ți- 
_____ __ __ __ : a t î t în ca- 

specialitate,__ cu o înaltă drul unității cît și în
pregătire profesională. diferite alte centre de
" . .. Dintre a-

reprezintă , 
muncitorii calificați, 45 

și maiștri și de cadre cu pregătire mei- J 
1. die și 10 cadre cu pregăr 

„Da, așa este, lectorii de tire superioară. S-au per
la aceste cursuri sînt din 
generația tînără, dar aceș-

Surprinzător pentru noi perfecționare. 
— lectorii de la cursurile ceștia 955 îi 
care se desfășoară sînt 
șubingineri ). 
încă din cei mai tineri.

tre conducerea minei, a- 
vîndu-se în vedere cunoș
tințele teoretice și prac
tice pe care le au și pe 
care le transmit celor 
înscriși la cursurile , de

de lucru44, 
inginerul

școlariza-j

i
I
35

i

fecționat în primul trimes
tru pentru acest an 185 
de muncitori calificați, ur- 
mînd ca în celelalte trei 
trimestre să urmeze a- 
ceste cursuri 770 de mun
citori și toate cadrele cu 
pregătire medie și su
perioară. ;/D./.-‘

ii

ANONIM, I.M. Lonea:
Chiar dâeă , dv. v-a fost 
„jenă" să semnați cele se
sizate în șerisoafe, redac
ția a verificat probleme
le ridicate. In ce ,.privește 
vagoanele, depozitate nu 
în cele mai 'bune condiții 
(de fapt nici spațiul nu 
permite), ele nu au fost 
casate fiind încă în inven
tarul minei Lonea, dar se 
vor lua măsuri pentru a- 

, rănjareă lor. In ce privește 
. carbidul, el nu este îndes

tulător pentru lucrările de 
reparații,' dar pentru alte 
întrebuințări. Pentru alte 
lămuriri yă invităm la re
dacție, la secția scrisori.

Lăcătușii loan Tato- 
mir și Andrei Lașcu, 
din cadrul atelierului e- 
lectrosecuritate de 
C.C.S.M, Petroșani.

Restanțe 
care trebuie lichidate

Cine a cumpărat ceva 
de la raionul pentru arti
cole electrice al Maga
zinului universal „Jiul" a 
avut miercuri și o neplă
cută surpriză. In loc să

Cu sau fără 
ambalaj?

■< . j'. . ... ■■

fie învelite într-o hîrtie, 
bateriile, de pildă, erau 
purtate de cumpărători în 
mînă. Probabil pentru 
pipăi tot timpul și a 
convinge astfel eă nu 
morcovi. Lăsînd hazul 
parte, trebuie să le 
mințim vânzătoarelor

a le 
se 

silit 
de-o 
rea- 

(și
nu numai lor) eă și înde- 
mînarea de a ambala cit 
mai plăcut mărfurile este 
o condiție a desfășurării 
unui comerț civilizat.

T. S.

j Magazinul general din Petrilaj

II

(Urmare din pag I) mărfurilor, plăcuta am-, 
bianță din unitate, sînt 
un rezultat al activității 
tuturor lucrătorilor din 
cadrul I.C.S.M.I. Petro-* 
șarii. Șefii raioanelor de 
la magazinul universal 
„Jiul", cu experiență în 
domeniu, au sprijinit e- 
fectiv eforturile de ame
najare a spațiilor pe mă
sură ce b r i g a d a de 
meseriași, coordonată de 
Dumitru Chirilă, de la Fa
brica de construcții me
canice și prelucrări me
talice — întreprindere ca
re a realizai mobilierul 
simplu, frumos și de mare 
funcționalitate — îneheiau 
amenajările și decorațiu- 
nile. Asupra acestui o- 
biectiv, în care muncesc 
acum 54 de lucrători co
merciali, s-au concentrat 
efortul și priceperea cons
tructorilor de la șantiere
le 5 Orăștie (sing. Ion Fi-

mele etape ale construc
ției, magazinul general 
din Petrila concentrează 
interesul publicului, cu- 
noscînd din prima zi o 
impresionantă afluență de 
cumpărători. Noul maga
zin are parter (artico
le de uz casnic, electrice 
șir electronice, bijuterie, 
parfumerie, mercerie și 
marochiriărie) și două e- 
taje (la primul: tricotaje, 

, lenjerie, confecții și în- 
) . călțăminte pentru femei și 

copii, jucării; la al doilea: 
confecții, galanterie, în
călțăminte, tricotaje pen
tru bărbați, foto-muzica, 
țesături și covoare, deco
rații de interioare), rulînd 
un mare volum de măr-

1 furi: dinii: cumpărătorilor 
/ posibilitatea să economi- 
ț sească timp și energie.

Expunerea atractivă a
i.

lipescu si maiștrii Marin, l 
Brădișt an și Constantin ? 
Georgescu) și 6 Deva, ale ) 
speeia'iștilor de la.\ 
I. C. S. M. 1. Petroșani, 1 
I.P.R.U.C., ale mai multor J 
clase ~d:e elevi ai Liceu- \ 
lui economic și de ' drept i 
administrativ din Petro- ? 
șani, 'Unitate de învăță- 1 
mint care integrează pro- 
cesul inst fuctiv-educativ i 
cu practica și realitățile ’ 
din comerț.

Modern și elegant, re- i 
prezentativ pentru corner- ’ 
țul din oraș, magazinul j 
general din Pet' ila a in- i 
trat în circuitul corner- | 
cial al Văii Jiului, oferind \ 
condiții dintre cele mai 1 
bune pentru aproviziona- ' 
rea și servirea populației 
potrivit cerințelor și exi- i 
gențelor crescinde ale ce- ’ 
tățenilor care trăiesc și ț 
muncesc în' acest oraș - al l 
municipiului. ,//. ;

merciale și sistematizări'. 
Dar termenele stabilite n-au 
fost respectate. Pentru a 
asigura eficiență în rea
lizarea investițiilor, pentru 
a nu se mai ajunge în si
tuația de a amîna și <țp a 
da noi termene de execuție 
la aceste obiective, se îmi- 
pune în primul rînd lichi
darea lucrărilor restante. 
In situația în care construc
torii se confruntă cu lipsa 
forței de muncă la nive
lul necesarului, se cere sta
bilită o ordine de priorități, 
concentrarea forțelor doar 
asupra unor obiecti
ve, dar care să poată fi 
finalizate.

Recenta reorganizare â 
activității șantierelor în 
concordanță cu.noile re
glementări de perfecționa* 

. ... . ’ ' - ' — i-
ciarii, împreuna cu . cons- bal,. impune măsuri ferme

probat programe de lucru 
speciale, pe obiective, în 
care s-ău prevăzut terme
ne eșalonate pe ianuarie, 
februarie, și- martie, pentru 
realizarea investițiilor res
tante, la fondul. de locuin
țe, la fațade, la spații co-

(Urmare din pag. 1)

de ce deschiderea și conti
nuarea în ritm susținut ă 
lucrărilor de la noile surse 
de apă Taia, Jieț și Valea 
de Pești se impune imediat 
ce condițiile de vreme o 
vor permite.

Trebuie spus însă că un 
adevărat imperativ îl cons
tituie și lichidarea > unor 
restanțe la lucrările de in
vestiții începute în anii 
trecuți și aminate. In aceas
tă situație se află fațadele 
unor ^blocuri de locuințe 
care au fost ocupate de 
locatari, spațiile comerciale 
de la multe 
construite și 
sistematizare 
ticre, din 
blocuri de locuințe. La în
ceputul acestui an, benefi-

din blocurile 
lucrările ■ de 
din noile car- 
jurul noilor

tructorii, au întocmit și a-

re a lucrului în acord glo- 

pe linia sporirii productivi
tății muncii pentru asigura
rea condițiilor de execuție, 
pentru respectarea terme
nelor stabilite. Fiindcă nu
mai pe această cale se pot 
asigura eficiența, reali
zarea sarcinilor de plan a 
lucrărilor de investiții.

Tricotoarele Elisabeta Iacob și Ghizela Kiss de 
la Unitatea nr. 63, Tricotaje, Cooperativa „Unirea" 
Petroșani. ■

Cine o cunoaște 
sau poate da relații ?

Dimineața zilei de 1 aprilie 1984. In spatele sta
ției C.F.R. Petroșani o femeie decedată, în virstă de 
70-T-75 de ani. .Semnalmente:. înălțimea..1,47 m- șj, 
părul alb. îmbrăcăminte: palton clin stofă culoare 
bordo, guler (uzat) din imitație de blană, broboadă 
din lină (culoare neagră).

S-a stabilit cu certitudine că a sosit în stația 
C.FiR. Petroșani în noaptea de 31 martie spre 1 a- 
prilie cu trenul de persoane care sosește, din Și- 
meri a la Petroșani, la ora 0,57.

Cine o cunoaște sau poate da relații, cei care o 
cunosc sau au văzut-o în timpul călătoriei sînt ru
gați să se adreseze Miliției municipiului Petroșani, 
telefon 41212. ^Piu.

CINEMATECA. La ce
rerea publicului cinefil, 
capodopera celebrului re
gizor italian Fellini „Nop
țile Cabiriei", a cărei e- 
roină principală este în
truchipată de Giulietta Ma
șina, va rula și astăzi pe 
ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie" din reșe
dința noastră de munici-

POD. Modernul pod de 
peste Jiul de Est, din zo
na Livezeniului, plombat și 
replombat lâ scurtă vreme 
de la inaugurarea sa și 
așa întîrziată de construc
torii lotului Livezeni al 
întreprinderii de drumuri 
și poduri Timișoara, a- 
menință să devină un 

■vestigiu istoric. In caro-/ 
sabilul podului, pe partea 
dinspre Secția ăuto-moto 
a apărut o adevărată ge
nune, care pune în peri
col siguranța circulației 
publice. Lotul Livezeni se

află la o aruncătură de 
băț...

TEATRU. Comedia -„Mi
lionarul sărac", pusă în 
scenă de un colectiv al 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", cunoaște un neaș
teptat succes de cașă, și în 
alte localități din județul, 
nostru. Turneul artiștilor 
profesioniști programează 
spectacole cu această su
culentă comedie pe sce
nele așezămintelor cul
turale din Deva (astăzi), 
Hunedoara (6 IV), Călan 
(7. IV), Orăștie (8. IV) și 
Hațeg (10. TV).

GOSPODARI. Prin mun
că patriotică, lucrătorii 
celor trei unități forestie
re ‘din Iscroni au împrej
muit cu gard incinta co
lectivă, înfrumusețînd pei
sajul urbanistic, în același- 
timp luînd măsuri eficien
te pentru siguranța avu
tului obștesc.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

n
I
I
I
I
I

pent.ru
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Ne aflăm la o mină un
de deschiderile și pregă
tirile pentru extragerea 
cărbunelui au fost făcute 
cu millți ani în urmă, la 
mina care și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu prin 
importanța materiilor pri
me pe care le livrează 
economiei naționale. Mina 
Uricarii, mină unde, pen
tru prima dată în Valea 
Jiului, s-au introdus com
plexe de susținere și tă
iere mecanizată de măre 
înălțime, mină unde _ se 
obțin cele mai mări pro
ducții la „individual" pe 
com p l e x. Comple
xele „mușcă cu sete" din 
cărbunele pregătit de 
combinele de înaintări ca
re, la rîndul lor, mușcă 
cu aceeași sete din cărbu
ne și steril pentru că lu
crările de deschidere ră
mase în urmă cîntăresc 
greu pentru viitorul mi
nei. ” ■

Aici l-am cunoscut pe 
brigadierul Andrei Tokes, 
omul care stăpînește, cu 
mină sigură, una dintre 
eele mai moderne combi
ne de săpare în steril. 
Sarcina lui și a ortacilor • 
săi : deschiderea de noi 
drumuri subterane. 150- 
180 ml avansare pe lună 

rodul unei bune orga
nizări a muncii la frontul 

i de lucru. In schimbul I, 
I brigadierul, împreună cu 
ț Ceilalți ortaci (doi mineri,

un ajutor mirier, un va- gătitoare pentru celelalte 
gonetar, un 
electrician) 
combina, ci 
crul pentru 
următoare,
„lungește" cablurile de 
forță, de comandă și sem
nalizare. Șeful de schimb, 
cu ajutorul miner sînt 
„paligheri" — lungesc li
nia ferată pe sub banda
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cătușii Ionică Stoi, Nicolae i 
Budafcă, Dumitru Bia- 1 
toancă, Gheorghe Colceru | 
și mulți alții au reușit ca, 4 
lună de lună, de la înce- / 
putui anului, să depășeas- ț 
că productivitatea muncii l 
cu 20 mc pe post. 1

— Dacă banda combi- > 
nei are o lungime de 120 ț 
m, este neapărat nevoie să l 
se facă lungirea firului J 
de cale ferată pe sub ea, * 
în fiecare zi, și asta nu- i 
mai în schimbul I ? 1

— Nu, nu este nevoie. )
Dar dacă am întronat o ț 
disciplină, atunci să fie ( 
respectată. Nu vrem să - i 
mai avem discuții de ge- > 
nul de a da vina unul pe ț 
altul. Acum numai în mod l 
accidental avem necazuri, , 
o decuplare de energie e- 
lectrică, pneumatică sau o ? 
aprovizionare neritmică cu * 
„goale". Sînt probleme pe i 

zare a locului de muncă (;ar(; tre ‘̂ute rfizo^ve i
însă alții. ’

De curînd, majoritatea ’ * 
membrilor acestei brigăzi l 
au fost intr-un schimb de i 
experiență pe șantierul > 
hidrocentralei de pe Rîul
Mare, unde,' de asemenea, l 
se folosesc adevărate uzi- i 
ne care creează culoare de l 
aducțiurie a apelor în ba- ț

două schimburi. Această 
măsură de organizare a

lăcătuș sau
nu taie cu
pregătesc lu- locului de muncă a fost 

schimburile mai eficientă. In schimbul
Electricianul I primim mai mult aju

tor din partea tuturor fac
torilor de răspundere și 
dăm posibilitatea celorlal
te schimburi să nu invoce 
motive că, nu au materia
le, tuburi de aeraj și mul-

Deschizători de 
drumuri subțerane 
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transportoare care de
versează sterilul în vago- 
nete. Tot în schimbul I se 
face și aprovizionarea cu 
elementele de susținere de 
profil GDM-14. Pentru 10 
armături cit se montează reușim să ridicăm în me- 
pe zi trebuie transportate die 10 armături pe zi. In 
pînă la frontul de . lucru felul acesta în luna apri- 
50 bucăți elemente TH și lie vom realiza o avansare 
pește 100 elemente de de 200 ml": 
strîngere (bride).

— Practic, în schimbul 
I, fiecare membru din 
brigadă știe ce are de fă
cut, ca dealtfel și în ce
lelalte schimburi. întot
deauna noi ne gîndim ca 
în schimbul 1, cel mai 
populat schimb, să execu
tăm toate operațiile pre-

te altele — ne spunea 
sing. loan Țopa, șeful sec
torului de investiții care 
precizează: „de cînd s-a 
trecut la această organi-

de 200 ml".
Un colectiv de oameni 

harnici, pricepuți; under: 
schimburile conduse de 
Vasile Răucescu, LaȘzto 
Kacso, Adalbert Iszlay, 
Laszlo Iszay, alături de 
ceilalți, cum sînt electri
cienii. Ion Udrescu, Ghe.gr-;

raj. Dar nu trebuie mers 
la Hîul Mare; ici la Uri- ;

___ câni, la brigada lui Andrei ț 
ghe și Nicolae Dobîrcea- Tokes. l
nu, Gheorghe Meț sau lă- r:tl spÎNlIGh. SPÎNU

Femeile — prezență 
activă în viața social- 
economică a municipiu
lui nostru, integrate în 
efortul general de rea
lizare a' sarcinilor de 
plan și a angajamente
lor asumate în întrece
rea' socialistă. In cadrul 
întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani, în 
punctele „cheie" ale 
producției, lucrează mul
te femei.

In imagine — un in
stantaneu cotidian din 
cadrul atelierului de 

sculărie, locul .de unde 
toate secțiile uzinei se 
aprovizionează opera
tiv cu scule și dispozi
tive, necesare bunei 
desfășurări a procesu
lui de producție.

Foto: Șt. NEMECSEK
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Pe stradă, în jurul școli- p© bânCS aCUZStilOr 
lqr sau în magazine, ne în---------------------------------------------- --------
tîinjni cu sute de copii, unii 
mâî liniștiți, alții mai ștren
gari,. cu toții veseli și plini 
de vitalitate, A crește un 
cdpil este întrucîtva asemă
nător cu cultivarea unei 
plante, fiind necesară ace-

Părinți, care au abdicat
fost necesar Și un astfel de eriniile tîrzii ale soților 
document; „Aceste leziuni ~ ..................
(echimoze temporo-orbităl 

eăși continuă, grijă în a le dreapta, pe coapse și gam-
' - ■- ■ . be, plaga profundă m reasigura toate’condițiile pen

tru a ne bucura de roade
le lor. întreaga societate, 
partidul și statul, fiecare 
familie ocrotesc anii senini 
ai copiilor ce vor fi mîine 
poimîine oameni de nădej
de, punîndu-și în valoare 
cunoștințele și inventivita
tea pentru progresul patri*" 
ei, al tuturor ' oamenilor 
muncii. Responsabilitatea 
morală a părinților nu poa
te fi măsurată, ea se con
topește cu dragostea -față 
de copii, găsind cele mai 
potrivite metode educative 
izvorîte din inima largă și 
iubitoare a mamei și a ta
tălui.

In spitalul din Petroșani, 
în salonul 4 din secția or
topedie, este internată Blă
jan Dorina, o fetiță de a- 
proape 9 ani din Aninoasa. 
Concluziile certificatului 
medico-legal, deoarece a

Cornel și Maria Blăjan — 
cu scopul de a ne impre
siona cite eforturi au făcut 
pentru fetiță, căre. a fost 
chipurile, nerecunoscătoare- 
Era p pledoarie dinj cave 
nu am înțeles decît că au 
bătut-o, chiar i-au ars mie

giunea . palmară dreapta 
după arsură de gradul III 
— n.n.) s-au putut produce 
prin loviri active cu cor
puri contondente, iar leziu
nile de la nivelul palmar 
sting prin arsură cu flacă
ră" Toate acestea necesită 
40-45 de zile îngrijiri me
dicale, timp în care micuța 

nuța cu luminarea, cu o 
premeditare și o răutate ve
cină cu sadismul.

— I.ipseau bani clin ca
să, fura cite.cinci sau zece 
lei, zicea Maria Blăjan, 
casnică, femeie doar de 29 
de ani. Am trimis-o la 
cumpărături și de restul, 
de bani a cumpărat cioco- 

. lată, mințind că-i pierdu
se. Am bătut-o și am ars-o 
la mînuță cu luminarea ca 
s-o speriem. Nu.știam cum

preparatori
entuziasmului și dăruirii de > 
care a dat dovadă, i-au a- i 
dresat un sincer „Mulțumi 
mim" pornit din inimă,-ș
„sănătate și ani fericiți în 
pensie".

Pentru sudorul Stelică: 
Petcu, în vîrstă de 55 de 
ani, venit de prin ținutu
rile mehedințen'e, așezarea 

Aurel Aștelean se în rîndul harnicilor prepa-

...Aurel Aștelean, Dumitru 
Silaghi și Stelică Petcu. Trei 
nume, trei destine, trei oa
meni care, din aceste zile 
nu mai semnează condica 
de prezență în care au fi
gurat ani de zile la Uzina 
de preparare a cărbunelui 
din Lupeni.

: Tehnicianul principal pro
iectant / ' • '
mîndrește, pe drept temei, 
că sub ochii și mina lui 
s-au petrecut toate trans
formările și modernizările 
preparației din Lupeni în 
ultimele patru decenii din 
istoria de 100 de ani a u- 
nițății. Statura lui impo
zantă, alura sportivă care 
nu-i trădează cei 60 de ani, 
pe care-i are se datorează 
și faptului că a fost ani 
de-a rîndul component al 
divizionarei (A și B) de fot
bal „Minerul" Lupeni.

„Voi duce cu mine în 
anii de pensie, regretul că 
trebuie să părăsesc co
lectivul de muncă, pentru 
că a fost pentru mine o a- 
devărată familie".

Comunistul Aurel Aște
lean are maturitatea gîndi- 
rii care să-i permită să re
grete despărțirea de colec
tiv, dar are și acel senti
ment de adincă emoție ca
re să-i strecoare o lacrimă. 
Sinceră. De despărțire.

Mașinistul Dumitru Sila
ghi, de la secția încărca
re are, acum la pensionare, 
aproape trei decenii de ac
tivitate în marea familie 
ă preparatorilor. Munca, 
făcută cu dăruire și pasiu
ne, are un punct terminus, 
dincolo de care se află o- 
dihna binemeritată. Origi
nar de prin părțile Năsău- 
dului, actualul pensionar 
Dumitru Silaghi, face, la 
cei 62 de ani ai săi, bilan
țul muncii.
fi poate limitată de modes
tia care-i este proprie, dar 
adevărul este restabilit de 
tovarășii de muncă, cei 
care martori ai hărniciei,

ratori de la Lupeni, în ur
mă cu 25 de ani a însem
nat un început fertil. .A i 
fost, vreme de peste un
sfert de veac printre cei
mai inimoși meseriași ai a- 
telierului „întreținere".

Cînd fiul lui, Vladimir, a?
, cum în vîrstă de 26 ani a 

trebuit să-și aleagă un 
drum în viață, l-a îndru-, 
mat, convins că face bine, 
spre a se califica în me-j 
seria de lăcătuș. La absol
vire, a solicitat repartizarea 
la Uzina de preparare Lu
peni. Nici nu se putea alt
fel. Trebuia să continue 
tradiția familiei. Cea riiăi, 
măre satisfacție a lui Ște* 
lian Petcu aceasta este: că 
a lăsat în urma 
Urmaș demn. O

in? 
tc-

nu 
un

lui un 
satisfac

ție și o mîndrie care 
dreptățesc prețuirea 
varășiior săi.

Pensionarea celor trei 
a fost considerată ca
eveniment oarecare. Munca 
făcută cu dăruire, cu dîr* 
zenie, cu înaltă responsabi
litate merită o apreciere, pe 
măsură. Lucru care jse o- 
-bișnuiește la Uzina de pre
parare a cărbunelui din 
Lupeni, așa cum ne-au a- 
sigurat Gheorghe Pană, se
cretarul comitetului de 
partid și Oliviu Floreâ,, 
președintele comitetului 
sindicatului. Ziua de l.i 

Satisfacția ar Martie a rămas întipări
tă în memoria tuturor. In
diferent că au primit sau 
au oferit garoafe.

Alexandru TĂTAR

au ajuns pînă lă a-i arde 
palma, pentru că ar fi „fp- 
rat“ 25 lei, așa cum mi-a 
spus Maria Blăjan, femeie 
care n-are suflet de mamă. 
După cîteva zile, cînd a ve
nit fetița la școală, ații 
dus-o la spital. .

Sînt fapte de o asprime 
anacronică pentru zilele 
noastre, cînd copiii șînt în
grijiți și ocrotiți în societa
tea noastră: socialistă.

— Eu n-am întîlnit uit 
asemenea caz de tortură, 
pentru că tortură «ste, îsi 
exprima indignarea dr. Mi
hai Bănacu, directorul Spi
talului municipal Petroșani. 
Indiferent dacă .aveau 
dreptate, părinții și-ău fo
losit forța brutală împotri
va nevinovăției, a candorii.

De fapt cui ău făcut 
dreptate acești părinți? Lor 
înșiși, nu . fetiței. Ceea ce 
s-a întimplat este'lin eâz 
de conștiință pentru oricine 
are copii și știe că ei nu 
cresc nici ușor, nici »implu, 
dar sînt bucuria vieții, con
tribuind la trăinicia fami
liei în care sînt educați cu 
dragoste pentru a iubi tot 
ce-î înconjoară.

Tiberiu SPĂTARU

de la dragostea de părinte
știam că-i place părul lung. Banyai Eufrosina, de la pla

sa a UI-a a Școlii genera
le din Aninoasa.

— Cînd a venit, acum un 
an, în școala noastră, era 
slăbuță la învățătură. Ade
vărul este că atunci părin
ții s-au ocupat de ea. A 
făcut progrese serioase. In 
primul trimestru al acestui 
an școlar a avut media 
peste nota 8. Este ordona
tă, scrie frumos, are toate 
calitățile unui copil care 
să-i bucure pe părinți. In 
acest trimestru, deci din 
februarie, am observat o 
schimbare de atitudine, și 

lei, o face pentru a-și lua - la fetiță, care plîngea pen- - 
ce îi refuză* părinții. Atît tru notele mai mici, spu- 
marna, cât și tatăl ne spu
neau că fetița nu voia să 
învdțe („avea niște caiete 
infecte" — astfel, cu un 
cuvînt rar folosit îp . lim
baj s-a exprimat Maria 
Blăjan, dovedindu-și senti
mentele fața de, fetiță), și 
s-au străduit mult în a- 
eeastă direcție. Competen
tă, însă, este învățătoarea

Cei doi tineri părinți nu 
sînt prea departe de copi
lărie, însă au uitat-o și n-au 
dovedit. înțelegere pentru 
fetița - care, pentru derizo
ria sumă de.. 25 lei, a fost 
pur și simplu schingiuită. 

-De acasă un copil nu poa-

Anchetâ sociaIă
Dorina nu va mai mărge 
la Școala generală din Ani- 
noasa, unde este elevă în 
clasa a IlI-a, Fetița n-a fost 
victima vreunui -accident, 
ci a cruzimii propriilor pă
rinți. .

— Fata este verișoară eu 
mine și am înfiat-o anul 
trecut, ne-a spus Cornel 
Blăjan, dulgher la I.M. A- 
ninoasa, om tînăr, d.e nu
mai 28 ani. Ne-a plăcut de 
ea, de aceea ara luat-o noi.

Și a urmat o precisă re- s-o mai pedepsesc,, altădâ-
latare — presărată de la- tă am și tuns-o pentru, că
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te Tura, este un lucru lim
pede pentru orice părinte. 
Dacă mai șterpelește cîțiva

nînd că o bat părinții, dar. 
și Ia părinți, care au' spus 
că n-o mai ajută de >arece 
ar fi rea, ceea ce eu n ara 
sesizat. Mi-au și cerut' să-i 
ajut să-i facă dosar pentru 
o școală specială, dar am 
refuzat. In 20 februarie au 
bătut-o eu un furtun și n-a 
mai venit la școală pînă în 
5 martie, iar în 8 martie
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»Concepția României,
Nicolas Ceaușescu 

a fost prezentată in cadrul 
dezbaterilor Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 4 (Agerpres).

Concepția României, a 
’ președintelui Nicolae
ț Ceaușescu privind necesi- 
î tatea ca toate statele să 
i acționeze împreună pentru 
i oprirea cursului spre con- 
fruntarc, pentru o politi- 

j că de pace și colaborare, 
; pentru depășirea dificul- 
’ taților ce confruntă eco- 
1 nomia mondială, inclusiv 
i în Europa, a fost prezen

tată, miercuri, în cadrul

Poziția tării• » 

noastre, 
prezentată 

la Conferința 
Uniunii Inter
parlamentare

GENEVA 4 (Agerpres).
— In cadrul dezbaterilor 
în plen ale Conferinței U- 
hiunii Interparlamentare, re
prezentantul României, de- 
putatui Constantin Teo- 
dprescu, a prezentat pozi
ția țării noastre în proble- 
jna realizării unei soluții 
globale, juste și durabile 
în Orientul Mijlociu.

România, așa cum a a- 
rătat nu o dată președin
tele Nicolae Ceaușescu, s-a 
pronunțat și se pronunță 
cu toată fermitatea pen
tru renunțarea la calea 
militară, a forței, în re
glementarea diferendelor, 
pentru soluționarea aces
tora numai pe calea tra- 

. tativelbr, — a subliniat 
vorbitorul.

ir

dezbaterilor generale
Comisiei Economice
O.N.U. pentru

ale 
a 

Europa 
(C.E.Ei/O.N.U.) de șeful de
legației țării noastre la se
siunea comisiei, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. 
Șeful delegației țării noas
tre a subliniat necesitatea 
unui dialog și a unei co
operări reale între state
le dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, a unei 
abordări noi a probleme
lor economice mondiale. 
Vorbitorul a sugerat o se
rie de direcții în care co
misia poate răspunde Cu 
o promptitudine și o efica
citate mai mare necesi
tăților actuale ale dezvol
tării cooperării în Europa, 
aceentuînd asupra dome
niilor comerțului interna
țional, cooperării indus
triale, energiei, cooperării 
tehnico-ș.tiințifice, susți
nerii eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare.

BONN. Potrivit date
lor oficiale difuzate de 
Oficiul federal pentru 
problemele forței de mun
că, în R.F.G. erau înre
gistrați în martie 2,39 mi
lioane de șomeri, ceea ce 
reprezintă 9,6 ,1a sută din 
totalul forței de muncă din 
țară, U

CIUDAD DE MEXICO. 
Potrivit informațiilor fur
nizate de Organizația Na
țiunilor Unite pentru A- 
limentație, și ' , ’ 
(F.A.O.), subalimentația a- neonaziști și a cerut,
fectează în prezent peste odată, să se intensifice
40 de milioane persoane lupta împotriva neofas-

VIENA.
Partidului Comunist
Austria, Frahz MUhrl, 
salutat condamnarea 

Agricultură Austria a unui grup

Șliri din țările socialiste
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

— Regiunea Siberiei a cu
noscut, în Ultimele trei 
decenii, un ritm înalt de 
dezvoltare economică și 
socială. Cercetările înde
lungate efectuate de geo
logi au dus la descoperi
rea unor însemnate zăcă
minte de minereuri de 
fier, metale rare, de căr
bune, gaze, țiței. Pe aceas
tă bază, pe harta Siberiei, 
au apărut puternice cen
tre ale industriei extracti
ve, de prelucrare a mine
reurilor, uzine construc
toare de mașini, s-a dez
voltat o largă bază ener
getică și s-a trecut la va
lorificarea potențialului

,, energetic 
riene.

dustriei construcțiilor 
mașini, care va crește, 
finele anului 1985, 
50-55 la sută, și la cel rea
lizat de industria chimi
că — cu 50 la sută, in
formează agenția B.T.A. 
Noul obiectiv va livra ma
șini pentru industriile 
chimică, farmaceutică, e- 
nergetică, precum și insta
lații pentru depozitarea 
produselor chimice lichide.

★

BEIJING 4 (Agerpres). 
— După cum s-a arătat
în cadrul sesiunH Adu-

mu- 
anul 

1983 s-au realizat 6,57 mi
lioane metri pătrați de 
construcții edilitare, din 
care 4,7 milioane metri 
pătrați au 
locuințelor 
cii.

Totodată, 
frumusețării orașului și al 
creării unor mai bune con
diții de recreere și odih
nă pentru populație, s-au 
amenajat 24 de grădini și 
spații verzi — cu o supra
față totală de 740 000 mp 

Ia realizarea — și s-au plantat aproape 
producției in- 2 milioane de copaci.

potențialului
al fluviilor sibe-

4 (Agerpres). — 
mașini și utilaj

SOFIA
Uzina de
chimic din Haskovo i— 
unul dintre principalele o- 
biective ale planului cinci
nal de dezvoltare a econo
miei naționale a R.P. Bul
garia-pe perioada 1981-1985, 

'■>— aflată în curs de cons
trucție, va avea un aport 
însemnat Ia realizarea 
volumului 

din America Latină, iar si
tuația se va înrăutăți pi
uă la sfîrșitul acestui se
col.

Președintele 
din 

a 
în 
de 

tot- 

în cadrul sesiunH 
nării Poporului din 
nicipiul Beijing, în

fost destinate 
oamenilor mun-

în scopul în-

cismului, transmite agen
ția A.P.A.

yiENA. Anul acesta, 
primăvara a adus cu sine 
surprize în Austria. In zo
nele din nord-vestul țării 
a nins din nou în noap
tea de marți spre miercuri. 
In munții din Vorarlberg, 
Salzburg și Tirol stratul 
de zăpadă atinge un me
tro. Numeroase șosele și 
trecători alpine au fost în
chise, Ca urmare a ava
lanșelor, în ultimele două 
zile și-au pierdut viața 
trei persoane.

Lovitură 
de stat 
militară 

în Guineea
CONAKRY 4 (Agerpres). 

— Potrivit postului de ra
dio Conakry, citat de a- 
gențiile internaționale de 
presă, în Guineea a avut 
Ioc o lovitură de stat mi
litară.

După cum a anunțat pos
tul de radio guineez — ci
tat de agențiile France 
Pressc și United Press In
ternational — „Comitetul 
militar de redresare nați
onală", care a preluat pu
terea este condus de colo
nelul Lansana Konte.

Comunicatul oficial di
fuzat de postul de radio 
Conakry reafirmă adezi
unea C.M.R.N. față de Car
ta Organizației Națiuni
lor Unite, Carta Organi
zației Unității Africane și 
principiile mișcării . de 
nealiniere, dorința Guine
ei de a menține și promo
va relațiile de prietenie 
și cooperare cu toate ță
rile, angajamentul de a 
respecta acordurile și în
țelegerile încheiate ante
rior. '

I. C. S. Alimentara —
Alimentație publică Petroșani

încadrează de urgență :

— 2 paznici
— 2 fochiști

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

t

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

îembrie: Nopțile 
Cabiriei; Unirea: Ziua sa
crificiului; Parîngul: Că
lătorul cu cătușe.

PETRILA: Domnul Mi
liard.

LONEA: Dreptate pen
tru toți.

vulcan — 
rîil: Lovind o pasăre de 
pradă. -

LUPENI — Cultural: 
Competiția.

URICÂNI: Ultima sta
ție.

Luseafă-

TV
tradiții, 

tineretu-

animate.
(parțial

15,30 Școli și
15.45 Studioul

. lui. - .
16,20- Desene
20,00 Telejurnal 

color).
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Pagini muzicale de 

mare popularitate.
20.45 Orizont tehnico- 

știînțific.
21,05 Film artistic: 

„Despre o anume 
fericire".

22.20 Telejurnal (parți
al color). -

*

Li- 
r
d.l. llB . . lMBLl.ua> .LU*

Fotbal, divizia A : U. Craiova — Jiul Petroșani! 0-0

Băieți, ați luptat extraordinar !
Corespondență de la tri

misul nostru special Ia 
Craiova, Alexandru Tătar.

Acolo unde mari e- 
chipe ale Europei s-au re
cunoscut învinse, acolo 
unde cu o etapă în urmă, 
Dinamo București, semi- 
finalista C.C.E. a pierdut 
fără nici o replică, băieții 
noștri, echipa „Jiului" au 
dat adevărata măsură a 
valorii lor, obținînd un re
zultat de egalitate, mare 
cit o victorie ! Pe Centra
lul din Bănie, unde șar
jele lui Cămătaru, Cîr- 
țu sau Crișan transformau 
întotdeauna în delir orice 
meci al gazdelor, cei apro
ximativ- 30 000 spectatori 
priveau înmărmuriți tabela 
de marca j, ne veni ndu-le
să creadă. In min.... :93 al 

'partidei de 'ieri, ar
bitrul Șerban Necșulescu 
(Tîrgoviște) , "le spulbera, 
prin fluierul său find, 
orice speranță, de a câș
tiga partida.

Oare ce să relevăm 
mai întîi ? Extraordinara 
dăruire a lui M. Popa, 
Stana, V. Popa sau Do- 
san ? ' Dezinvoltura cu
care au stăpînit mijlocul 
terenului Găman, Băluță, 
Szekely ? Admirabila si
guranță cu care au scos 
zeci de mingi Cavai și Flo- 
reseu sau înverșunarea cu 
care s-au luptat pentru 
culorile clubului Lăsconi, 
Stoinescu și Muia ? Res- 
pectînd adevărul, trebuie 
să spunem că în majori
tatea timpului, cei care 
au avut inițiativa. au fost 
jucătorii alb-albaștri. . ; ;

Zeci de centrări care îi 
căutau pe Cămătaru și (,-îr- 
țu. deschideri' care îl vi
zau pe C’rișan, cînd pe o 
extremă cînd pe alta, ma
nevre tactice care - să-i o- 
fere posibilităte de, șut tu
narului iî'imescu — iată 
un arsenal bogat, care a- 
vea menirea să ducă ta ' in- 
f rî n ge rea uns p rezecai u i
nostru. Dar, in această e

chipă, Cavai s-a dovedit 
ieri, același portar excep
țional care are darul de a 
trage întreaga echipă du
pă el. In min. 17 el reține 
„bomba" Iui Jrimeșcu. In 
min.. 35 scoate senzațional 
o lovitură de cap a Iui Că
mătaru din,.. 4 m ! In min. 
50 faza se repetă Ia indi
go, amuțind spectatorii ca
re veniseră la un recital al 
studenților, că finalul s-ar 
putea constitui într-o sur
priză neplăcută pentru ei. 
In timp ce apărarea Jiu
lui era imbatabilă, ata- 
canții Jiului au hărțuit cu 
înverșunare poarta - lui 
Lung. Mărturie stau cele; 
5 lovituri de. colț, bric ac
țiunile de contraatăc din 
min. 39 , (Dosan și Szekely), 
67 (Găman), 70 ,și 74 (Bă- 
Iulă și Lascpni?;

Dacă nu ani fi fost rniir- 
torii oculari ai acestei 
partide, potua' ne-âr fi ten
tat să credem: în rolul ha 
zardtilui. Așa însă, martori 
direcți ai dăruirii totale 

a fotbaliștilor noștri, care 
ieri aii reprezentat. cu 
cinste fotbalul Văii Jiu
lui pe unul din marile sta
dioane ale țării și Europei, 
unde echipe de marcă au 
înclinat steagul, . trebuie să 
spunem că așa .cum a ju
cat ieri Jiul merită stima 
și iubirea celor ce simt 
că inima le pulsează pen
tru sportul de la poalele 
Parîngului.

' T-a .sfîrșit, cîrid picături
le de ploaie se amestecau 
cu lacrimile de fericire pe 
fețele jucătorilor, purtînd 
amprenta Oboselii simțeam 
încă o dată cîțâ bucurie 
poate turna în sufletele 
trudite de speranță, și- e- 
fort, un succes care înglo
bează dăruirea, seriozita
tea și încrederea în pro
priile forțe. Bravo, dragii 
noștri băieți, ați luptat 
admirabil • . ; .

Vă ășteptăni duminică 
pentru’ ca zecile de mii 
de suporteri; să vă răs
plătească ia riadul lor. 
O meritați din plin 1

Rezultate tehnice: S.C. 
Bacău — Chimia 2—1; 
U. Craiova — Jiul 0—0; 
Dunărea C.S.U. — Petro
lul 2—0; Poli Iași — C.S. 
Tîrgoviște 2—0; A.S.A. 
Tg. Mureș — F C. Baia

CLASA
1. Steaua
2. Dinamo
3. U, Craiova
4. Spoitul studențesi
5. F.C. Argeș
6. S.C. Bacău
7. F.C. Bihor
8. Poli Iași
9-10 Chimia
9-10 JIUL

11. F.C. Olt;
12. F.C. Baia Mare
13. Corvinul
14. Rapid
15. A.S.A.. Tîrgu Mureș
16. Dunărea C.S.U.
17. Petrolul
18. C.S. Tîrgoviște

Etapa viitoare ... (8 a- 
prilie): Chimia — Poli 
Iași; Jiul — Steaua;; F.C. 
Baia Mare — Dunărea 
C.S.U. Galați; C.S. Tir- 
gdviște — Corvinul; Pe
trolul — U. Craiova;

Mare 2—0; F.C. Argeș — 
F.C. Bihor 3—1; Rapid

— Sportul studențesc 0—1; 
Corvinul — F.C. Olt 2—0; 
Steaua — Dinamo — a- 
mînat.

MEN TU L
25 16 3 6 50—19 35
24 13 8 3 44—23 34
26 14 4 8 41—21 32
26 13 6 7 37—26 32
26 14 3 9 33—25 31
26 12 4 10 27—34 28
26 11 5 10 39—35 27
26 8 10 8 25—27 26
26 10 6 10 31—36 26
26 10 6 10 23—28 26
25 7 11 7 23—18 25
26 10 5 11 29—41 25
26 9 6 11 33—30 24
26 8 7 îl 23—27 23
26 9 4 13 24—34 23
26 5 ,8 13 18—30 18
26 6 6 14 21—38 18
26 3 6 17 18—47 12

F.C. Olt — Sportul stu
dențesc; F.C, Bihor — 
A.S.A. Tg. Mureș; Ra
pid — S.C. .Bacău; ' Di
namo — F.C. Argeș — a-

. minat, ;.
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