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EforturiEe trebuie canalizate spre 
redresarea producției

In ancheta noastră la 
început de an, în ziarul 
„Steagul roșu" din 22 ia
nuarie, sub titlul „Aplicând 
tehnologii moderne, ne vom 
îndeplini planul", ing. A- 
lexandru Blaj, directorul 
întreprinderii, Traian Hamz, 
președintele consiliului oa
menilor mun
cii și loan 
Stoi, preșe
dintele comi
tetului sindi
catului de la
I.M. Uricani,
au dat răs
punsuri din care s-a des
prins cu claritate - că în 
trimestrul I planul produc
ției de cărbune va fi rea
lizat. Aprecierile cu privi
re la posibilitatea realiză
rii planului se argumen
tau cu măsurile „în curs 
de aplicare" de sporire a 
capacităților de producție 
prin punerea în funcțiune 
în luna februarie a două 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată pe stra- 
tele 17 și 18 la sectorul II 
B, prin promovarea unor 
tehnologii adecvate condi
țiilor de zăcjțmînt. Se esti
ma, pe atunci, că prin pu
nerea în funcțiune a noi
lor capacități în abatajele

Cărbune suplimentar, livrat termocentralelor
Dacă urmărim ritmicitatea realizărilor de plan, 

se poate spune pe drept cuvint că sectorul I de la 
I.M. Paroșeni ocupă primul loc pe C.M.V.J. De a- 
proapo doi ani colectivul de mineri, ingineri, maiștri 
și tehnicieni care formează acest harnic colectiv 
și-a realizat și depășit lună de lunii sarcinile de 
plan.

Cu cele 4100 tone de cărbune extrase suplimen
tar prevederilor în această lună, minerii sectorului 
I au livrat economiei naționale, la zi, de la începu
tul anului mai mult de 11 000 tone de cărbune în 
plus față de sarcinile planificate. Aceasta cantitate 
a fost obținută pe scama depășirii productivității 
muncii în cărbune cu aproape 4000 kg pe post. Un 
aport deosebit la acest frumos succes ]_au avut mi
nerii mecanizatori din brigada condusă de Gavrilă 
Mesaroș, care exploatează un complex cu susținere 
și tăiere mecanizată de fabricație românească, ob- 
ținînd productivități medii de 22,5 tone pe post. 
(Gh.S.)

în ziarul nostru

de azi :

• Olimpiadele școlare, 
expresivă sinteză a ca
lității procesului <le in- 
vătămint.

• O îndatorire cetă
țenească: l’rev enirea
incendiilor in sezonul 
priinăvară-v ară.

'In pagina a 2-a)

• In fața opiniei pu
blice: Acuzata — Lipsa 
de răspundere.

• Rubricile noastre: 
Atitudini; Judecata 
muncitorească; Aflăm 
de la organele de stat.
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cu susținere și tăiere me
canizată și prin diminua
rea rămînerilor în urmă 
la lucrările de pregătiri, 
în lunile februarie și mar
tie va fi recuperat în în
tregime minusul înregis
trat la producție în ia
nuarie față de sarcina de

Față in față promisiuni și realizări 
PE URMELE ANCHETEI NOASTRE 

LA ÎNCEPUT DE AN

plan. Dar iată că lunile fe
bruarie și martie au tre
cut și minusul în loc să 
scadă a crescut. între
prinderea minieră Uricani 
a înregistrat în primul tri
mestru un minus de peste 
47 000 tone de cărbune, 
minus care a sporit cu mai 
bine de 4 300 de tone în 
prima săptămînă a lunii 
aprilie.

Revenim la I.M. Uricani 
în ziua de 8 aprilie, pe 
urmele afirmațiilor și pro
misiunilor făcute în ianua
rie cu întrebarea: de ce nu 
s_au realizat sarcinile de 
plan? Iată răspunsurile 
primite: Ing. Alexandru
Blaj, directorul întreprin-

Simpozion
La Institutul de mine leâ al partidului, sărbă- 

din Petroșani are Ioc mîi- toririi a 40 de ani de la 
h'e (ora 15) simpozionul victoria asupra fascismu. 
„Ani de glorii, ani de lui, Zilei independenței 
mărețe înfăptuiri", orga. României și Anului Inter- 
nizat de catedra de ști- national ai tineretului, 
ințe sociale și limbi mo- In cadrl)| acestci 
cleme. Simpozionul este f 
dedicat aniversării a do_ esLau voi fi prezentate 
uă decenii de la istoricul comunicări științifice re- 
Congres al IX- alizate de studenți, (T.S.)

Brigada condusă de Emil Bolog, din sectorul III al I.M. Livezeni, a obținut 
bune rezultate în luna martie. In imagine, schimbul condus de Ion Oros, șeful de 
schimb, avîndu-i alături pe Gheorghe l’ostolache, Florin I.uca, Gheorghe Cojocarii.
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derii: „A întîrziat cu o 
lună punerea în funcțiune 
a complexului SMA-PH 2 
din panou] 10. Intîrzierea 
s.a datorat în principal 
nerespectării programului 
de montaje fs.n.). Suban- 
samblurile complexului au 
fost livrate cu întîrziere 

de către I.U. 
M. Petroșani.
Transportorul 
TR 4, pie
sele de legă
tură între sec
ții și trans-
portor au sosit 

cu mare întîrziere și du
pă numeroase intervenții 
la furnizor. Datorită încli
nării mari și tectonicii 
stratului de cărbune, în 
panoul nr. 9 am fost ne- 
voiți să renunțăm la ex
ploatarea cu complexul de 
susținere și tăiere mecani
zată. S_a trecut la tehno
logia clasică: în loc de tă
iere cu combina se avan
sează prin perforare-puș- 
care, cu productivități mai 
scăzute. Ar mai fi de a- 
dăugat și neconfirmările 
de zacă mint.

Minusul de la sectorul II A 
se datore.ște întreruperii 
activității de producție în 
urma unor puternice infil
trații de apă care au inun
dat, practic, lucrările. S-au 
instalat 3 pompe pentru 
evacuarea -apei și din pri
ma jumătate a lunii mar-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag a 2-a»

Un nou obiectiv a- 
flat în lucru în reședin
ța de municipiu: șan
tierul noului hotel cu 
200 de locuri, ce se ri
dică pe locul vechiului 
stadion Jiul.

Foto: T. ALEXANDRU

9 Mai, zi
Fericită coincidență a 

istoriei poporului român, 
ziua de 9 Mai se înscrie, 
prin secole de jerfă și lu
minoase victorii ca un co
rolar al împlinirii aspira
țiilor sale de libertate, U- 
nitate și independență na
țională, dar, în același 
timp, ca un inestimabil o- 
bol al neamului nostru 
în lupta pentru o Europă 
a demnității, păcii și înțe
legerii între popoare. Do_ 
bîndirea independenței de 
stat a României, în urma 
războiului de la 1877, a 
avut consecințe favorabi
le pentru eliberarea Bal
canilor de sub dominația 
străină, pentru afirmarea 
națiunilor sud-dunărene în 
în ctitorirea suverană a 
propriilor lor destine.

Simbolică, dar de o co- 
vîrșitoare însemnătate is
torică este prima manifes
tare antifascistă de masă, 
care a avut loc în Euro
pa, după instaurarea fas
cismului în Germania, în 
timpul eroicelor lupte ale 
muncitorimii române din 
ianuarie-februarie 1933, 
apogeu al epopeii luptei 
pentru lichidarea exploată
rii sociale-naționale fiind 
marea demonstrație de la 
1 Mai 1939, organizată și 
condusă de tînărul tribun 
revoluționar al Partidului

jaj&T' % ;

is ț
18® mb Jr

simbol a poporului român
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu. Așa 
cum se subliniază în Hotă- 
rîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind aniversarea a 40 
de ani de la victoria asu
pra fascismului și sărbă
torirea „Zilei independen
ței României", în timpul 
celei de a doua confla
grații mondiale „lupta an
tifascistă și antihitleris- 
tă a poporului român a 
căpătat caracterul unei 
adevărate mișcări de re
zistență populară, naționa
lă", sub conducerea comu
niștilor. Victoria Revolu
ției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din Au
gust 1944 a contribuit de
cisiv la dărîmarea edificiu
lui monstruos al fascis
mului, prin angajarea 
României, ca a patra pute
re militară, alături de Na
țiunile Unite, după
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, 
războiul a fost scurtat,
susțin cu elocvente dovezi 
sursele autorizate, cu cel 
puțin șase luni.

Masă rotundă
despre...

Tînărul inginer Nicu 
Nicorici, din sectorul III 
al'minei Aninoasa, a de
venit cronicarul ortaci
lor săi, cunoaște pulsul 
fiecărui loc de muncă. Se 
declară mulțumit de re
zultatele primului trimes
tru — plus 1500 tone de 
căi bune și 43 ml la pre
gătiri și totuși, cum sin
gur mărturisește, posibi
litățile colectivului ei au 
mai mari.

— Am rezolvat proble
ma apelor de infiltrație, 
a crescut deci gradul de 
siguranță al lucrărilor, a- 
cum ți-e mai mare dra
gul să privești cărbunele.

— Din septembrie, a- 
nul trecut, il continuă 
sing. Dumitru Her, secre
tarul comitetului de 
partid pe sector, de cînd 
la conducerea sectorului 
a fost numit tehnicianul 
Petru Bîrleanu, optica 
colectivului s-a schimbat 
Radical. Intransigența este 
acum cuvântul de ordine; 
in consecință am reușit o 
mai bună organizare a 
muncii, ordonarea căilor 
de acces și aeraj.

— Mizând pc avantaje
le micii mecanizări, de
taliază șeful de brigada 
Grigore Mirăuță, împre
ună cu ortacii mei, am 
montat, după orele de 
program, un monorai.

— Șeful de brigadă 
Sava Robu a gîndit și 
pus în practică o metodă

Cele patru decenii de 
construcție și edificare â' 
celei mai drepte și mai U-i 
mane orânduiri cunoscute 
în istorie, orînduirea soci* 
alistă, pe meleagurile cari 
patine, încununate de cea 
mai strălucită perioadă 
din istoria neamului, „E-. 
poca Ceausescu", au înăl
țat poporului român ne- 
bânuite orizonturi de bu
năstare și fericire, popor 
care militează cu consec
vență, prin nobilul său
ambasador, cel mai iubit
fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezarmare și pace,
pentru colaborare și înțe
legere cu toate popoarele 
planetei. Iată de ce cele
brarea zilei de 9 Mai, în
scrisă cu roșu în calenda
rul iubirii de țară, ca 
simbol și împlinire, cons
tituie sărbătoarea unui îtî_ 
treg popor, care, prin vo
cația tradițională de cons
tructor, de apărător al 
drepturilor sale, își împli
nește liber și demn pro
priul său destin.

I
felicitări j

Z* joriginală de exploatări 
cărbunelui — avansează 
cu abataj cameră și se 
întoarce eu front scurt; 
pe lingă creșterea vitezei 
de avansare și a produc- 

realizează 
de 

lui, 
alt șef de 

Vîslă, 
avanta-

tivității, 
însemnate 
materiale, 
precizează 
brigadă.

se
economii

Soluția 
un 

Gheorghe 
și-a demonstrat 
jele, așa că a fost adop
tată și de brigada noastră. 

Petru Bîrleanu, om cil 
biografia scrisă de cărbu
nele Aninoasei, vorbește 
cu multă prețuire despre 
cei vrednici: șefii do 
schimb Dumitru Antoci. 
Radu Oprcan, Onofrei 
Balmaru din brigada lui 
Sava.

— Tot astfel sînt. măr
turisește cu mîndrie 
Gheorghe Vislă: Oprea 
Prau, Dumitru Merișo- 
iu, Samoilă Gaboș, F.ran_ 
cisc I'ulop, Petei' Kutași, 
dar și tinerii frați Gheor
ghe și Vasile Antohi, ori 
lăcătușul Vasile Urau. 
Noi îngrijim utilajele, 
cînd se înregistrează cle
fecțiuni nu așteptăm me-
seriașii. -

— La noi, remarcă G ri
gore Mirăuță, cci maigore ivinauva, cei mai . 
buni sînt: loan Maxim ț 
HI. Orest Mirăuță, Aurel

Ion VUI.I’E | 
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OLIMPI ADELE ȘCOLARE 
expresivă sinteză a calității 

procesului de învățămînt
In aceste zile de primă

vară, cînd elevii sînt în 
vacanță, se apropie fina
lizarea la nivel național a 
unei competiții a cunoș
tințelor, cu bogate semni
ficații asupra calității pro
cesului de învățămînt — 
olimpiadele școlare. La e- 
tapele succesive ale acestui 
concurs școlar pe discipline 
de învățămînt, de la cele 
din școli pînă la nivel ju
dețean, au participat pes
te 2 000 de elevi din școli
le generale și liceele din 
vValea Jiului. Cei mai bine 
pregătiți dintre ei. adică 22 
de elevi din municipiu, vor 
lua parte, din 15 pînă în 
20 aprilie, la faza națio
nală a olimpiadei școlare 
care se va desfășura, pe 
discipline de învățămînt, 
în diferite orașe din țară.

acestor 
exî- 
cînd 

ai 
spu- 

: Bîcoi,
județean, 

semnificativă

— Participarea 
elevi la apropiata și 
genta etapă națională, 
se întîlnesc cu colegi 
lor din toată țara, ne 
nea prof. Vasile 
inspector școlar ; 
este foarte 
pentru metodele de instru
ire, de pregătire folosite în 
unitățile de învățămînt din 
municipiu. Munca diferen
țiată, cu grupe de elevi, 
activitatea din cercurile 
pe materii constituie doar 
două dintre 
c o n t r i b u 
tragerea e 1 
spre studiul 
stimulîndu-le 
și preocupările.
acest fel, prin cunoașterea 
elevilor, sînt posibile per
formanțele în pregătirea 
teoretică și practică din 
marea majoritate a școli-

încheiat cu rezultate bune 
și foarte bune al doilea 
trimestru al actualului an 
de învățămînt. Aceste re
zultate remarcabile obți
nute de elevi de la liceele 
industriale Petroșani și Pe
trila, Liceul de matemati- 
că-fizică. Liceul economic 
și de drept administrativ7 
și Liceul industrial nr. 2 
Lupeni, din școlile genera
le 1, 2, 4 și 5 din Petroșani, 
2 și 3 Lupeni au fost po
sibile prin grija permanen
tă manifestată de partidul 
nostru pentru pregătirea 
temeinică, pentru muncă și 
viață a tinerelor generații. 
In ultimele două decenii 
care ne despart de Con
gresul al IX-lea, epocă de 
mari împliniri socialiste, 
indisolubil legate de nu
mele secretarului general 
al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
S-au construit peste 400 săli 
de clasă în unități școlare 
în care se desfășoară un în
vățămînt modern, formativ 
și practic, în spiritul do
cumentelor Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Cei 22 de elevi vor 
prezenta procesul de învă
țămînt din Valea Jiului la 
limba română și matema
tică, fizică și chimie, isto
rie și economie politică. 
Printre ei se află elevii 
Dan Comănescu, Dan Ne- 
gruț (Liceul industrial Pe
troșani), Cătălin Georges
cu (Liceul de matematică- 
fizică), Silviu Niculescu 
(Liceul industrial Petrila), 
sau Geanina Mititelu, So
rin Drăgan (Liceul indus
trial Petroșani), Ioana Da
vid (Liceul de matemati- 
că-fizică), care vor pleca 
la Timișoara. Alți elevi — 
Scroban lldieo, Liceul 
dustrial Petroșani, 
men Mihaela, Liceul 
matematică-fizică — 
reprezenta municipiul 
concursurile de istorie, iar 
alți liceeni și elevi din șco
lile generale la economie 
politică, fizică și chimie. 
Le dorim succes în acest 
tradițional concurs al cu
noștințelor acumulate și 
adincite în școli generale 
și licee.

de

in-
Kele- 

de 
vor 

la

T. SPATARU

Jurnal de

Printre activitățile organizate în timpul vacanței sint și cele ale pionierilor de 
Școala generală nr. 5 Vulcan. In imagine, formația de muzică ușoară condusă 

prof. Adrian Săvulea Coroian.

o îndatorire CETĂȚENEASCĂ

Prevenirea incendiilor în sezonul

căile care au 
it la a_ 
e v i 1 o r 
sistematic, 

aptitudinile 
Numai în

vacanță
prof. Dumitru Feloiu, 

și șoimilor patriei din
După cum ne informa 

directorul Casei pionierilor 
Vulcan, paleta acțiunilor de vacanță organizate aici 
include o gamă variată de manifestări care, zilnic, 
atrag spre acest așezămînt zeci de elevi.

• „Onoare muncii" este genericul expoziției de 
desene inaugurată la sfîrșitul săptămînii trecute. 
Cele 12 lucrări, realizate cu multă migală și nu fără 
talent de către loan Tomuș, Lazăr Perța, Daniela 
Andrei, Zoltan Micloș, Daniel Anania, Cristi Matei 
și Daniel Cojocaru, elevi în clasele a Vll-a și a 
VIII-a, redau scene din munca de zi cu zi a mine
rilor, energeticienilor și preparatorilor. (Gh.O.)

Eforturile trebuie canalizate spre
redresarea producției

(Urmare din pag. I'
tie, depunem mari eior- 

turi în vederea repunerii 
în funcțiune a sectorului.

In pofida acestor dificul
tăți, în primul trimestru 
am recuperat din rămîne. 
rile în urmă la lucrările 
de pregătiri, realizînd 400 
ml. Prin introducerea pe 
stratul 18 a complexelor 
mecanizate de tip „Pitic", 
conținutul de cenușă a 
scăzut cu 6 puncte în tri
mestrul I față de trimes
trul III al anului trecut. 
Avem întocmit un program 
pentru adîncirea minei de 
la orizontul 400 la 300 și

de cercetări geologice in 
blocul 6, pe stratul 3“.

Traian Hamz, președin
tele c.o.m.: „Din cauza nu
mărului mare de nemotiva
te, foi de boală și învoiri, 
n_au putut fi plasate op
tim toate schimburile în 
subteran. In ultima perioa
dă s-au încadrat 
că 46 de oameni, 
prindem zi de zi 
pentru întărirea
nei la nivelul schimburi
lor și organizațiilor 
partid. Totuși zilnic se în
registrează o medie de 
nemotivate la nivelul 
treprinderii. Vom

Sîntem în plin sezon de 
primăvară. Bunii noștri 
gospodari din Vale au în
ceput acțiunile de curățe
nie. Este foarte bine; cons
tituie o obligație a tuturor 
cetățenilor de a participa 
la acțiunea de înfrumuse
țare a localităților, de a 
schimba aspectul grădini
lor și livezilor, al gospo
dăriilor. Dar la toate a_ 
cestea, fiecare participant 
la acțiunea respectivă are 
obligația de a preveni iz
bucnirea unor incendii. 
Zilnic vedem în jurul nos
tru zeci de fumuri; pe 
pajiști, în apropierea pădu
rilor, chiar și intre blocuri, 
semn că s-au aprins focuri 
care pun în pericol însă 
bunurile aflate în apropie
re, bunuri ale noastre, ale 
tuturor.

Toți cetățenii au 
ția de a participa 
unea de prevenire 
gere a incendiilor, 
legiferată prin
2285/69, lucru cunoscut de 
fiecare cetățean, întrucît 
reglementările respective 
au mai fost popularizate.

Așa cum știm cu toții, 
pădurea este un bun al 
tuturor și avem obligația

!

în mun- 
Intre- 
acțiuni 

discipli-

de

45 
în- 

acorda

w

Masă rotundă
(Urmare din pag. D

Cotleț — șefi de schimb, 
Vasile Ichim, Toader 
Hîj, Simion Sîrbu, dar și 
nou-încadrații Simion 
Poptelecan, Marian Bo
can, Gheorghe Cămară. 
Noi singuri ne facem a- 
provizionarea cu materi
ale.

— Nu așteptăm dumi
nica pentru revizii și re
parații, concluzionează 
tehnicianul Petru Bîr- 
leanu, folosim în acest 
sens răstimpul răpirii, al 
pușcării, remareîndu-se 
oamenii maistrului meca
nic Vasile Băncilă.

La această masă 
tundă ad-hoc, după 
ne încunoștiințează
nerul Nicorici, apare cel 
care a dijmuit într-un 
fel realizările sectorului. 
Curios însă tî nărui șef 
de brigadă Dumitru But- 
naru este întimpinat cu 
felicitări, drept care se 
explică.

— In subteran rămăse
se un complex mecanizat, 
amortizat și deja casat.

ro_ 
cum 
ingi-

Vreo 20 de secții se pre
zintă însă excelent, deci 
pot fi folosite la repara
țiile unor complexe din 
alte unități 
Ne-am angajat, în 
sarcinilor de plan, 
scoatem. Susțineau 
că dacă într-o lună 
tem cinci secții e 
lucru; noi am reușit 
deși am muncit în condi
ții deosebit de grele. Am 
pierdut ceva la plusul de 
cărbune, dar n-am 
îngropat complexul.

Așadar In sectorul 
al l.M. Aninoasa impor
tant nu e numai faptul 
eît se muncește ci și cum 
se muncește; calitatea 
muncii presupune în pri
mul rînd eficiență, bună 
organizare, cheltuieli 
conomicoase, dar mai 
Ies un înalt nivel 
conștiință muncitoreas
că. In acest context, sen
timentul de automulțu- 
mire al tînărului inginer 
Nicorici exprimă de fapt 
satisfacția față de munca 
plină de abnegație a or
tacilor săi.

miniere.
afara 

să-1 
unii 

scoa- 
mare 

12, 1
iu de ( 
lăsat 1

1
1

o atenție sporită problemei 
întăririi disciplinei".

loan Stoi, 
comitetului 
„La început de trimestru 
în luna aprilie, am desfă
șurat un 
lucru cu 
prinderii 
personal 
toare și 
a stabili 
sare a producției. Avem în 
program și acțiuni mai 
ferme pentru reducerea 
nemotivatelor, inclusiv „ju
decata muncitorească". Nu 
ne vom precupeți efortu
rile pentru a contribui 
redresarea producției 
cel mai scurt timp".

Este evident că la I.M. 
Uricani se depun eforturi 
pentru depășirea actuale
lor dificultăți. Dar tot a- 
tît de evident e și că mi
nusul la producția de căr
bune este în continuă creș
tere. Promisiunile de la 
început de an n-au fost o- 
norate. Stă în puterea co
lectivului întreprinderii — 
un colectiv care a dovedit 
și cu alte prilejuri că știe 
să lupte cu dificultățile — 
să-și redreseze activitatea 
și să intre în rîndul unită
ților minere care-și fac 
planul, printr-o mai bună 
mobilizare a resurselor 
umane și materiale.

președintele 
sindicatului:

rodnic dialog de 
conducerea între- 

și cu întregul 
muncitor, pe sec- 
schimburi, pentru 
măsuri de redre-

la 
în

obliga
ta acți- 
și stin. 
acțiune 
II.C.M.

primăvară-vară
lor Adrian Andrei (clasa 
a IX-a de la Liceul indus
trial Petrila), Gabriel Zei- 
conu, loan Manea, Olaru 
Petronel și Sorinei Ancuța, 
toți de la Școala generală 
nr. 4 Petroșani, care au 
acționat alături de milita
rii pompieri la salvarea 
pădurii! Este un exemplu 
demn de urmat pentru toți 
elevii din municipiu. Alt
fel, cele 10 ha, cădeau în 
întregime pradă limbilor 
de foc. Autorul faptei 
rămas necunoscut, dar 
semenea întîmplări
trebuie să se repete. Deci, 
SE RECOMANDA':

de a o păzi, pentru că 
aurul verde al munților 
noștri exprimă hărnicia po
porului chiar și pe alte 
meridiane ale globului. 
Insă, cum nu există pădu
re fără uscături, tot așa 
mai sînt și unii cetățeni 
care aprind focul pe unde 
îi apucă și oricînd, apoi 
pleacă fără să-1 stingă. 
Așa s_a întîmplat în ziua 
de 31 martie 1985, în zona 
Peștera Bolii, cînd 
amenințată pădurea 
incendiu mistuitor 
nit în apropiere. A 
venit compania de pompi
eri Petroșani. Merită evi
dențiată activitatea elevi-

Nu aprindeți focul la o distanță mai mică de 
de pădure !
Nu lăsați focul aprins nesupravegheat ! 
Nu faceți foc pe timp de vînt!
Nu aprindeți resturi menajere în apropierea 

construcții din materiale combustibile !
Nu 
Nu 

sau 
Nu

a fost 
de un 
izbuc- 
inter-

ă
a-

nu

100 m

9

lăsați chibriturile la îndemîna copiilor ! 
fumați oriunde, nu aruncați chibritul a. 
țigara decît în locurile amenajate !
fumați în pădure, ci numai în locurile

unor

prins

special amenajate !
o Pentru că sîntem în sezonul cald, nu folosiți 

bucătării improvizate, instalații electrice improviza
te, nu lăsați nesupravegheate lămpile cu petrol și 
nici aragazul !

Pint. adj. Ioan JITEA

O noua ediție a Buletinului de 
informare tehnică

A apărut numărul 7 al 
Buletinului de informare 
tehnică al C.M.V.J. (aferent 
trimestrului 1/1985). Ca și 
precedentele numere pu
blicația tratează diverse 
și interesante aspecte ale 
activității miniere. Iată 

cîteva 
„A- 

în mi- 
ing.

sortului de

III

miniere, 
spre exemplificare 
titluri de materiale: 
plicații ale laserului 
nerit", redactat de 
Miron Rcbcdea; „Rezulta
tele măsurătorilor seismice 
efectuate la I.M. Uricani", 
aparținînd ing. Iosif Re
mote; „Considerații pri
vind dimensionarea susți
nerii din beton a puțuri
lor de mină", autori conf. 
dr. ing. Gheorghe Oncioiu 
și asistent universitar E. 
Cosma.

Din domeniul prepară- 
ing. Vasile Caramete 
propune o tehnologie

de preparare a
0,5—3 mm în vederea re
cuperării cărbunelui coc- 

sificabil, în articolul „Con
centrarea clasei granulo- 
metrice 0,5—3 mm prin hi- 
drociclonare".

Dr. ec. Zoltan Kiraly 
continuă seria de materi
ale pe teme de organiza
re, scrise în același stil 
clar și atractiv, cu artico
lul „Relații tipologice cu 
cerințele funcției de con
ducător".

La rubrica de securitate 
a muncii sînt inserate ma_ 

■ terialele „Eficiența orga
nizării actuale a activității 
de protecție a muncii în 
unitățile C.M.V.J." (autor 
ing. Iosif Bocan); „Anali
za accidentelor de muncă 
înregistrate la I.M. Aninoa- 
sa" (ing. Gheorghe Rancea); 
„Realizări privind comba-

terea pneumoconiozelor la 
minele din Valea Jiului" 
(dr. Veturia Pick).

O soluție tehnică ingeni
oasă propun inginerii Vir
gil Cimpu, Virgil 
și Lucian Onofre 
colul „Sistem de 
al cărbunelui de 
flux de transport disconti
nuu pe un flux continuu".

Această utilă publicație 
pentru inginerii și tehnici
enii din minerit mai cu
prinde informații („Dis
tincții pentru fruntașii în 
întrecerea socialistă", „Cel 
mai lung tunel din lume"), 
iar la rubrica „Cărți noi" 
se prezintă volumul I din 
„Manualul inginerului de 
mine".

Partea grafică a buleti
nului însumează 32 schițe, 
desene, grafice și diagrame.

Viorel STRĂUȚ

Costinaș 
în arti- 
transfer 
pe un

MANIFESTĂRI. Mîi- 
ne, începînd de la ora 15, 
la I.P.S.R.U.E.E.M.P., se 
va desfășura o interesan
tă acțiune cu cartea teh
nică, sub egida Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani. Cu acest pri
lej va fi prezentat volu
mul „Instalații electrice și 
miniere", semnat de un 
colectiv de cadre didac
tice de la I.M.P. Așeză-

mîntul cultural mențio
nat găzduiește vineri (o- 
rele 17 și 20) un specta
col dedicat iubitorilor 
melosului popular, susți
nut de ansamblul artistic 
„Doina Motrului", al clu
bului muncitoresc din 
așezarea minieră omoni- 
mă. Capul de afiș al me
sagerilor folclorului gor- 
jenesc îl constituie tan
demul 
Maria și Marinela 
nescu.

ALIMENTARE. Echi
pele de electricieni con
duse de maiștrii Dănilă

artistic familial
Cor-

Petreanu și Oliviu Mun- 
teanu, din cadrul 
C.D.E.E. Petroșani, au 
terminat ieri, lucrările de 
alimentare de rezervă cu 
energie electrică a noului 
centru civic din Lupeni. 
Prin pozarea a 7 km 
cablu subteran și trecerea 
celor 6 posturi de trans
formare de la 6 la 20 
kV, crește siguranța 
exploatare și se obțin 
semnate economii de 
nergie electrică.

CINEMATECA. Pe 
cranul cinematografului

„7 Noiembrie" din Petro
șani, iubitorii celei de.a 
șaptea arte pot viziona 
azi după-amiază filmul 
de cinematecă „Magistra
tul". Protagonistă, cele
bra stea a cinematografi
ei italiene Claudia Car
dinale. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Ștafeta conștiinciozității
> » J

in muncă

în_
în

că- 
la 
de 
de

7
32

(

Ii

Valea Lupului din Pa- 
roșeni. Pe această vale a 
copilărit, aici și-a înche
gat un cămin, o familie 
sănătoasă, Gheorghe Urs.

Pe vînt, pe ploaie sau 
ninsoare, Gheorghe Urs 
parcurgea drumul lung, 
greu, pină la mină, mer
gea să lucreze, să cîștige 
plinea pentru familia sa 
numeroasă. Valea în care 
locuia era chiar trecătoa- 
rea lupilor, ceea ce 
semna un pericol 
plus...

A lucrat 44 ani, din 
re 32 de ani numai 
mina Vulcan. Locul 
muncă i-a fost mașina 
extracție de la puțul 
Vest. Aici a lucrat
de ani. A lucrat conști
incios, cu răspundere fa
ță de utilajul ce i-a fost 
încredințat. Cu aceeași 
răspundere a predat de 
curînd instalația fiului 
său. Predarea ștafetei, a- 
dică a mașinii de către 
tată fiului a constituit un 
moment de mare emoție.

...Urs, tatăl, se 
de la pupitru și-1 
pe cel tînăr să-i ia 
Acesta îi ia locul 
cepe manevra sub supra
vegherea atentă a tatălui, 
care parcă, îi zice: „As
cultă fiule, să ai grijă de 
mașină! 
Aceasta 
viața ta 
datorită 
v_am putut crește pe voi". 
E liniște deplină. Urs, ta_

ridică 
invită 
locul, 
și în

Ochii și mașina! 
este plinea ta, 
și a altora. Eu, 

acestei mașini

tăi, își privește colegii J 

de muncă veniți să-1 săr_ j 
bătorească. Le mulțu- i 
mește, se îmbrățișează. • 
Colegii îi doresc sănăta
te. Copiii îi fac o frumoa
să surpriză: o formate 
de muzică îi cîntă 
„Mulți ani trăiască!". Fa
milia și colegii ii oferă 
flori, ceea ce-1 face pe 
Gheorghe Urs să fie co
pleșit de emoție, 
dează lacrimile ce 
dează obrajii.

La sărbătorirea 
la pensie a mecanicului 
Gheorghe Urs, mașinistul 
Emeric Dobner și Ion Uri- 
zică, lăcătușul Francisc 
Pop, maistrul Petre Mo
rar, ing. Ion Tirea și al
ții au elogiat activitatea 
lui, comportarea lui e- 
xemplară de_a lungul a- 
nilor.

In semn de prețuire, 
colegii de muncă, condu
cerea sectorului 
mecanic și comitetul 
dicatului i_au oferit 
dițion Ta lampă de 
ner și bastonul — 
boluri 
aminte 
tr-Un colectiv, de oameni 
care a fost alături de el, 
rămînînd ca fiul său să 
ducă mai departe ștafeta 
muncii și a conștiincio
zității sale profesionale 
de peste trei decenii.

Tinerețe fără 
bătrînețe

Punerea în funcțiune mai 
devreme a abatajelor 
Valea de Brazi 
întregul colectiv 
neri și meseriași 
ceasta unitate.
sens merită subliniată ini
țiativa unor specialiști de 
înaltă calificare, 
loan Matei, David

Munteanu, 
loan"

h e o r g h e 
loan Josan.

ortacii mai tineri 
amenajat la gura 

nr. 5 un atelier

Plecat fără adresă

ieșirii

care să-î 
că a lucrat

electro- 
Sin
tra- 
mi- 

sim- 
aducă 

în-

Tudor Marian MUCUȚA. 
Vulcan

***

*
*
i

Aflăm de la organele de stat
MORALA

Recent a fost identificat 
Eugen C.ăldărar, de profe
sie „fără", din Petroșani, 
învinuit de comiterea unui 
furt din avutul particular. 
S-a convins că legea nu 
poate fi ignorată, că nu e_ 
xistă scăpare pentru cei 
care o încalcă. Mai devre. 
me sau mai tîrziu, adevă
rul iese la suprafață, cei 
vinovați de comiterea unor 
acte antisociale își vor 
primi pedeapsa.

FALIMENT
Gospodăria maistrului 

Dumitru Teterccan din 
Vulcan rivaliza, de la o 
vreme, cu depozitul minei 
la care era încadrat. La 
intervenția organelor de 
ordine s-a descoperit că 
maistrul confundase avu
tul obștesc cu propria o- 
gradă. De acum, „întreprin
derea Teterecan" a dat... 
faliment.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici

piului Petroșani

la
preocupă 
de 
din 
In

mi-
a-

acest

Pavel
Kovacs, 
G
Și 
de 
au 
tul ui

precum 
Bo rotea, 

Alois 
Buzaș, 
Simon 

Ajutați 
ei

Po
menit

administrative avem nevoie

Fiecare dintre noi deține o părticică din res
ponsabilitatea socială, care trebuie acoperită prin 
faptele sale — la locul de muncă, în familie și so
cietate — integral și real, nu formal: „nu de justi
ficări și acoperiri
spunea tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU — ci de 
o muncă vie, creatoare".

Lipsa de răspundere este abaterea de la această 
regulă de fier. De aceea, s-o scoatem la lumină — 
cu pe orice rău social — și s-o supunem judecății 
opiniei publice.

ban don de familie; 
nodămînt, scump 
pentru cel plecat, 
tul infamiei, pentru 
ni ași, 
re.

„cucului pasăre 
ironizat de ■ popor, 

capriciu 
I a- 

cel 
face, 
ego- 

la

ce încercasem toate mij
loacele de a-1 aduce pe 
calea cea bună. Obligat să 
plătească 700 lei, la primi
rea hotărîrii judecătorești 
ne_a părăsit, așa, fără nici 
o vorbă, plecînd în loc ne
cunoscut. L-am căutat pes-

...Auzită, acolo, în sala 
de judecată, declarația Tu_ 
dorei P. are ceva 
centele grave ale 
unii făcute Ia ceas 
cumpănă a vieții:

„Am trăit cu soțul meu 
Petru P. mai bine de ze
ce ani... Un timp ne.am 
înțeles ca doi buni soți, 

Imai ales că născusem cei 
trei copii pe care-i avem... 
Apoi, au început neînțele
gerile dintre noi, căci soțu
lui meu nu-i place să 
muncească, dar îi place 
să bea. Toate cheltuielile 
casei le suportam eu. L-am 
chemat atunci în judecată 
pentru plata pensiei de în
treținere a copiilor, după

din ac- 
confesi- 
de grea

un dez- 
plătit) 

stigma— 
cei ră~

suferințe umilitoa- 
Refuzîndu-și un statut 

pe care i-I dă familia — 
acela de soț și tată — de- 
zertînd de la îndatoriri 
firești pe care nu le încal
că nici chiar legea pădurii 
(povestea 
sură
nefiind decît un 
al naturii) și preferind 
nonimatul cîrtiței, 
„plecat fără adresă" 
din fapta sa, delictul 
ismului împins pînă 
meschinărie și al insensi
bilității coborîte la tempe
ratura betonului. Un delict 
ce transformă afecțiunea 
și respectul reciproc — te
melia familiei — în inte
rese și tocmeli mărunte, 
ca și cînd foamea, frigul 
și alte atîtea nevoi ale ce
lor părăsiți ar putea fi 
amînate sau mințite.

De aceea, cel „plecat fără 
adresă" rămîne, în ochii 
opiniei publice, un „OM 
CARE ȘI-A MINCAT OME
NIA".

uti-să asigure repararea uti
lajelor pneumatice, îmbu
nătățirea dotării tehnice 
a brigăzilor de mineri și 
confecționarea sfredelelor 
de mină. Lucrările prompt 
executate în atelier vor a- 
vea drept efect creșterea

să asigure repararea
lajelor pneumatice,
nătățirea

înrbu-
dotării tehnice

a brigăzilor de mineri
confecționarea

Și
sfredelelor

de mină. Lucrările prompt
executate în atelier vor a-

creștereavea drept efect 
productivității muncii 
deci
re. Prin inițiat’va lor salu
tară, „veteranii" minei Va
lea de Brazi demonstrează, 
precum eroii basmelor 
noastre, „tinerețe fără bă
trînețe". Adică țin pasul 
cu cei mai vrednici ortaci. 
Felicitări! (I.V.)

Și 
vitezelor de avansa-

Ultimii la muncă...,
de judecată". In ziua amintită prin fața 
comisiei de judecată urmau să treacă a- 
proape 200 de oameni certați cu discipli
na, oameni care în primele două 
din acest an 
zeci și sute de

primii la bani

în fața opiniei 
publice

Acuzata : 
Lipsa de 

răspundere

te tot, în cei trei ani de 
neplata pensiei, dar el 
schimba mereu localitatea 
și locul de muncă — cînd 
muncea — pentru a nu fi 
găsit și silit să se achite 
de obligația de întreținere 
față de cei trei copii. De 
curînd, în al patrulea an 
de la plecarea lui, a fost 
descoperit, de miliție, la 
un C.A.P. de lîngă Arad...".

Petru P. și-a recunoscut 
fapta (nici n-o putea ne
ga!), invocînd însă tot felul 
de scuze stîngace: „N-am 
plătit pentru că
vut tot timpul de lucru... 
oblig să plătesc pensia 
piilor... dar acasă nu 
mai întorc...".

...„Plecat fără adresă" 
este drama familiei aflată 
în pragul destrămării. Ea 
are un act de naștere: 
lipsa de răspundere; un 
nume — dat de lege:

Cazul 
desigur, 
impune 
rea lui 
datorită 
veni în 
răsite de 
caz

lui Petru P. este, 
un caz limită ce 
pentru reeduca- 

intervenția legii, 
refuzului de a re- 
sînul familiei pă_ 

■ el. Un asemenea 
„tratat" însă la timp, 

cu toate mijloacele 
„terapie socială" 
dispune 
tră —

de
care

noas-

n-am a-
Mă
co
mă

a-

Incepe „judecata", mai 
repede decît era planifica
tă. Se „impunea" acest 
lucru avînd în vedere că 
cei care așteptau erau gră
biți pentru a-și ridica re
tribuția pe luna martie 
(chenzina I). Da’ ce să_i faci, 
„primii la bani, ultimii la 
muncă".

Odată cu judecata, încep 
și justificările... de genul 
„știți, greutăți, copii, ne
vasta". Alții, mai sinceri, 
recunosc adevărul, „am 
băut și nu am putut să 
mă scol". Spicuim cîteva 
motivații: 
de la sectorul IV; 
fost la judecătorie : 
cesul cu cazul din 
trecută". Trei zile 1 
proces ? De ce nu i 
zentat citația? _,, ' 
dut-o“.
gonetar sectorul VI, înca
drat din noiembrie anul 
trecut. Pentru cele cinci 
zile din luna ianuarie și 
patru zile în luna februa
rie motivează că a avut 
copilul în spital. Oare cu

Robert Miclea
„Am 
pro- 
îuna 

un 
pre-

în

la 
ați

,Am pier-
Viorel Corlan, va-

Ora 6 și 30 de minute. Aglomerație ma
re în fața comitetului sindicatului de la 
I.M. Aninoasa. La început aveai impresia 
că au venit în audiențe pentru rezolva
rea unor probleme sociale. Dar nu. Ne 
uităm mai atent și citim „Pentru comisia

ce a contribuit personal la 
însănătoșirea copilului în 
aceste zile? Dumitru Ojo_ 
cel, sectorul VI, 14 nemo
tivate din care 8 numai în 
luna martie: „Mă doare mî- 
na dreaptă și nu pot să 
prestez șut. Am fost la me
dic și n_are ce 
că". Probabil 
mul! „Da, și eu 
dit, fapt pentru 
să amorțească; 
mă mai doare", 
se face că prestați șut cînd 
mina nu es'.e amorțită? Tă
cere.

Iosif Mate, vagonetar în 
sectorul II — 7 nemotivate 
în primele două luni și 
15 în luna martie: „Am 
lipsit de la serviciu deoa
rece soția a plecat la spi
tal cu un copil, iar eu am 
rămas acasă cu doi, nu a 
venit bine din spital și a 
trebuit să plece înapoi cu 
altul și uite așa am rămas 
in continuare acasă". Pen
tru cele 15 nemotivate din 
luna martie ar fi plauzibil, 
dar pentru cele 7 din lu-

luni
,au trecut în contul minei" 
nemotivate.
nile ianuarie și februarie... 
Vasile Mihăilă, lucrează la 
sectorul gospodăresc, pri
mește și predă hainele mi-

VII suprafață 
să lucreze pe

au făcut mai

la sectorul 
unde vrea 
IFRON.

Cei care
mult de trei nemotivate și 
printre aceștia mai amintim 
pe Constantin Pașan, sec
torul I, 9 nemotivate, loan 
Turda, sectorul IV, 11, Va
sile Mușat, sectorul I, 16,

să-mi fa- 
reumatis- 

m-am gîn- 
care beau 
atunci nu 

. Dar cum

nerilor la garderobă
de... „transpiră și răcește". 
8 zile n-a venit la șut. A- 
lexandru Diminescu din 
sectorul XI, intră și înce
pe: „Știți, familie grea. 
A trebuit să merg pînă în 
județul Galați. V-au ajuns 
două zile pînă la Galați? 
„Nu, că am avut și patru 
O-uri (zile de odihnă) cu
plate". O adresă a 
C.M.V.J. interzice cupla
rea zilelor de odihnă. A- 
ceste zile se acordă săptă- 
mînal pentru refacerea po
tențialului de muncă. Do
rin Mihuț, sectorul VI, 
motivează că a făcut și va 
face nemotivate deoarece 
nu i se aprobă transferul

Iulian Ciubotaru, sectorul 
IV, 14, Aurel Han, secto
rul V. 8, Viorel Corodes- 
cu, sectorul IV, 9 nemoti-

vate, loan Hălmaciu, sec
torul V, 15, Ion Dascălu, 
sectorul IV, 11, Eugen Roi- 
ban, sectorul II, 30 și mulți 
alții au consimțit în Scris 
să li se desfacă contractul 
de muncă la prima nemo
tivată pe care o vor face. 
Am citat doar o parte a 
justificărilor cu care vin 
cei certați cu disciplina în 
fața comisiilor de judeca
tă, motivații care sînt nu
mai... motivații și atît. 
Sînt si oameni care au ne
cazuri, dar și le rezolvă 
prin muncă cinstită. Cum 
se întîmplă însă că, proble
me au numai cei care fac 
nemotivate? Se 
o nemotivată se 
tribuția pe post, 
vechime, sporul

știe că la 
pierde re- 
sporul de 
de 5 la

de 
societatea 

îpcepînd cu 
colectivului 

și terminînd 
omeniei" — 

Căci, i 
„plecat 
este un 

gibil, ci doar un j 
Readus în mijlocul 
nilor săi, el poate redeve. 
ni

vențîa
munc\Ă
„sfatul
fi prevenit, 
uităm, cel 
adresă" nu

un

inter- 
de
cu

- poate
să nu

fără
incori-
rătăcit.
seme-

ceea ce a fost cîndvai
„om de omenie

David MANIU

Un miner 
un copil 

nemotiva- 
care 201

(între 4 și 18 la sută), 
sporul de 5 la sută, 
lei alocația de stat și 
lei gratuitățile (chiria

plus gratuitățile, 
categoria V cu 
pierde pentru o 
tă 1644 lei din
lei retribuția din ziua res
pectivă, 170 sau 760 lei, în 
funcție de sporul de vechi
me 
213 
200 
860
și cărbune).

Colectivul de la mina A- 
ninoasa este hotărît să 
nu mai tolereze acte de a- 
semenea natură care con
duc la dezorganizarea ac
tivității de producție. Vom 
reveni asupra acestei an
chete să vedem dacă cei 
care și-au luat un ultim 
angajament s-au ținut de 
cuvînt sau nu.

Gheorghe SPINUsută, alocația pentru copii.

Constantin I’așan, Ioan Turda, Vasile Mihăilă și Ioan Ilălmaciu ramul 
prinși în fața comisiei: „Chiar atîtea ne motivate am făcut !“ îi conving argumen
tele, datele din fișele de pontaj.
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Pentru reunificarea O declarație a agenției T.A.S.S.

memento

pașnică
PHENIAN 10 (Agerpres). 

— Ir cadrul Sesiunii A- 
dunăi Populare Supreme 
a R P.O, Coreene, caic se 
desfășoară la Phenian, a 
fost adoptată o scrisoare 
adresat,. Adunării Națio
nale Coreii de Sud în 
care se propune organiza
rea, cît mai curînd posibil, 
de cont orbiri între cele 
două foruri legislative, me
nite să ducă la slăbirea 
tensiunii și la crearea de 
condiții favorabile reuni- 
ficării pașnice a patriei, 
prin dialog, prin eforturi
le proprii ale Nordului și 
Sudului — transmite agen
ția A.C.T.C.

Sîntem do părere — se 
arată în scrisoare — că 
aceste convorbiri trebuie 
să înceapă cu discutarea 
problemei proclamării unei 
declarații comune de nea
gresiune, pentru slăbirea 
încordării și îmbunătățirea 
relațiilor Nord-Sud. Sîntem 
gata să discutăm orice 
propunere prezentată de 
partea sud-corceană la 
convorbirile parlamenta
re.

S.U.A.: Adolescenții sinucigași
Două filme TV la inter

val de cîteva luni, precum 
și un număr, recent, din 
revista „People" au fost 
consacrate sinuciderilor în 
rîndurile adolescenților.

Atenția acordată este 
argumentată. Pentru că 
problema adolescenților si
nucigași este alarmantă, 
potrivit psihiatrilor și 
pediatrilor care se străduie, 
în prezent, să_i alerteze pe 
părinți în legătură cu a- 
ceastă^problemă. Ei arată 
că situația s-a înrăutățit 
in ultimii ani și se va în
răutăți și mai mult în ur
mătorul deceniu, din cau
za tensiunii din lume și a 
modificării structurilor fa
miliale.

Din 1970, rata anuală a 
sinuciderilor printre a- 

i dolescenți dc 15 pînă la 
19 ani a crescut cu 44 la

a Coreii
In scopul organizării li

nei consultări premergă
toare convorbirilor parla
mentare între Nordul și 
Sudul Coreii, considerăm 
că este rezonabil să avein 
contacte preliminare cu 
caracter de lucru, la în
ceputul lunii mai, la Pan- 
munjon, între reprezen
tanți desemnați de pre
ședinții celor două parla
mente — se relevă în scri-

. soare.

Un studiu al Organizației 
pentru Cooperare Economică 

și Dezvoltare
PARIS 10 (Agerpres). 

— La Paris a fost dat pu
blicității un studiu al Or
ganizației pentru Coope
rare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.) în care 
se relevă, între altele, că 
măsurile protecționiste 
luate în ultimul timp de 
unele state occidentale in
dustrializate au afectat e- 
conomiile țărilor în curs

sută. Este un fapt ieșit din 
comun, relevă Academia 
americană de pediatrie, A- 
sociația psihiatrică ame
ricană și Academia arneri-

DIN PRESA
STRĂINĂ 

(UNITED PRESS 
INTERNATION AL)

cană dp psihologie a copi
lului. In același interval 
pe ansamblul populației 
S.U.A., această rată n-a 
urcat decît cu 2,6 Ia sută.

Institutul național de 
sănătate mentală arată că 
circa 6 000 de tineri s_au 
sinucis în S.U.A. în 1984. 
Dr. Barry Garfinkel, pre
ședintele Catedrei de psi
hiatrie pentru copii și tine
ret de la Centrul medical 
al Universității Minneso

MOSCOVA 10 (Ager
pres). — Uniunea Sovieti
că condamnă continuarea 
agresiunii israeliene în 
Liban și reafirmă solidari
tatea cu poporul libanez 
în lupta pentru apărarea 
intereselor sale legitime 
împotriva ocupației israe- 
licne — se spune într-o 
declarație a agenției 

TASS. Documentul subli
niază că Israelul trebuie 
să-și retragă imediat . și 
necondiționat trupele sale 

de dezvoltare, care au fost 
nevoite să-și restrîngă ex
porturile, transmite agen
ția France Presse. Noile 
bariere comerciale, se spu
ne în studiu, au reprezen
tat „poveri deosebite'1 pen
tru țările în curs de dez
voltare, ce depun eforturi 
pentru a-și spori exportu
rile, în condițiile existenței 
uriașei lor datorii externe.

ta, afirmă că vremurile 
sînt mai grele pentru co
pii decît au fost vreodată. 
El arată că tinerii și copiii 
sînt supuși la stresuri mai 
profunde decît în alte vre
muri. De pildă, atunci cînd 
copiilor li se explică cum 
trebuie să se ferească de 
atacuri fizice și tentative 
de viol, ei sînt determinați 
să se gîndească la aceste 
lucruri. Această încercare 
de a-i proteja de atacuri 
le-a răpit astfel o parte 
din inocența copilăriei. 
Psihiatrul relevă, de ase
menea, că, din cauza ame
nințării războiului nuclear, 
copiii și tineretul sînt mult 
mai pesimiști decît altăda
tă. „Ei nu mai au senti
mentul unui viitor previ
zibil, nefracturat" — sub
liniază el,

(Agerpres) 

de pe întreg teritoriul li
banez, în conformitate cu 
hotărîrile Consiliului de 
Securitate al O.N.U, în a- 
ceastă problemă.

AGENȚIA TASS amin. i 
ță că la 14 mai va avea i
loc la Viena o întîlnire în- 1
tre Andrei Gromiko, prirn- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S. și secretarul de 
stat al S.U.A., George 
Shultz, pentru examina
rea unor probleme de in
teres comun.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Glissando, I-II ; 
Unirea : Revanșa; Pa-
rîngul: Undeva, cîndva.

PETRILA: Portretul
soției pictorului.

LONEA: Runda a 6-a.
VULCAN — Luceafărul: 

Mitică Popescu.
LUPENI — Cultural : 

Nemuritorii.

LA GENEVA, în cadrul 
tratativelor sovieto-ameri- 
cane cu privire la armele 
nucleare și cosmice, a avut 
loc miercuri reuniunea 
grupului de lucru cu pri
vire la armele strategice 
— informează agenția 
TASS.

PESTE 3000 DE MUNCI
TORI și funcționari au 
participat în capitala ni
ponă la un miting împo
triva șomajului, pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă și viață. Or
ganizată din inițiativa Con
siliului sindicatelor nipo
ne, reuniunea a avut loc 
în cadrul ofensivei de pri
măvară a oamenilor mun
cii din întreaga Japonie.

INTR-UN DOCUMENT 
de poziție Partidul social
democrat din R.F. Germa
nia a criticat programul a- 
merican dc cercetări mili
tare în domeniul spațial 
și a cerut guvernului vest- 
german să nu participe la 
realizarea acestuia.

APROXIMATIV 77 la* 
sută din femeile japoneze 
consideră că poziția lor 
socială nu este egală cu 
cea a bărbatului. relevă 
Cartea Albă a guvernului 
japonez privind statutul 
femeii, dată publicității la 
Tokio. Se precizează, de 
asemenea, că numai cinci 
la sută dintre membrii 
consiliilor consultative nu
miți de guvern sînt femei.

URICANI: După legile, | 
vremii de război.

TV c
20,00 Telejurnal*
20,15 Actualitatea în eco- i 

nomie.
20,25 Studioul tineretu- ’ 

lui:
— Generația Epocii 

Nicolae Ceaușescu 
— Tinerețe revolu
ționară.

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

in atenția abonaților telefonici 
si de telex din« 

județul Hunedoara
Direcția Județeană de Poștă și Teleco

municații Hunedoara — Deva anunță că în 
vederea elaborării facturii telefonice și tele, 
grafice pe calculator pentru toți abonații din 
județ, începînd cu luna aprilie 1985, terme
nul de achitare a avizelor de plată este UL
TIMA ZI LUCRATOARE PINA LA DATA 
DE 15 (inclusiv) A FIECĂREI LUNI.

După această dată se vor percepe majo
rările legale prevăzute de tariful serviciilor 
interne de postă si telecomunicații, aprobat 
prin Decretul 122/1982 si Ord. nr. 5/1982 
al M.T.Tc.

Toți abonații telefonici din mediul ur
ban și rural sînt rugați să achite avizele de 
plată pînă la data de 15 ale lunii, pentru a 
nu crea greutăți financiare unității noastre.

Mulțumim tuturor abonaților telefonici 
pentru sprijin și înțelegere.

Antrepriza construcții căi ferate 
Petroșani

încadrează prin concurs, imediat.

— Contabil revizor principal
Condițiile de încadrare și retribuire, con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Se acordă permise gratuite pe C.F.R. 

pentru persoana respectivă și membrii săi de 
familie. 1

Cei interesați se vor adresa la compar
timentul P.P.I.R. la antrepriză, strada Gării 
nr. 2, telefon 41596.

tOTBAL, DIV IZIA A: Cori inul Hunedoara — Jiul Petroșani 1—2 (3—0)

Dacă meciul ar fi început în minutul 46...
Prima concluzie care se 

formula cu pregnanță pe 
stadionul „Corvinul" în 
pauza meciului dintre cele 
două divizionare A din județ 
era aceea că — pînă în a_ 
col moment — scorul (3—0) 
era prea sever față de as
pectul jocului.

Să argumentăm : în pri
mul rînd prima situație 
favorabilă a aparținut oas
peților care, în minutul 1, 
la șutul lui Stana, au creat 
emoții spectatorilor hune- 
doreni; în al doilea rînd, 
in teren a existat un echi
libru evident, ruperile dc 
ritm creînd doar ele un 
avantaj teoretic, ulterior 
și... practic, pentru gazde; 
în al treilea rînd la 
greșelile de plasament 
ale fundașilor noștri, la 
primele două goluri, s-a a- 
dăugat și greșeala arbitru
lui de centru (A. Gheor- 

ghe — Piatra Neamț), care 
în finalul primei reprize 
s-a „lăsat" păcălit de căză
tura teatrală a lui Văetuș 
și i_a dat în loc de carto
naș galben (pentru simu
lare) ...un penalty.

Așadar, un scor nemeri
tat dc mare în... defavoa
rea băieților noștri, care 
au reușit cîteva faze spec
taculoase în prima repri
ză, avîndu-i protagoniști 
pe Băluță. Varga, Lăsconi 
și Szekely.

Repriza a doua are cu 
totul altă înfățișare. Mai 
multă insistență în atac, 
mai multă atenție în apă
rare și Jiul reușește să 
controleze jocul mai mult 
decît gazdele. Mărturie 
stau minutele 48 (gol su
perb Lăsconi, care din 
10—12 metri a șutat nă- 
praznic sub bară), 56 —
ratare imensă, Stana, din

aceeași poziție, 61 —
Varga ezită să șuteze — și 
să 'înscrie! — de la numai 
8 metri. Asta, ca să nu
mim numai cîteva situații 
favorabile pentru echipa 
lui V. Mateianu. Trebuie 
să remarcăm însă, pentru 
această parte a meciului, 
intervențiile de excepție ale 
lui Homan, care, la fazele 
din minutele 65, 75 și 80, 
fată în față, dc fiecare da
tă, doar cu atacanții Cor- 
vinului (oare unde erau 
fundașii Jiului?) a evitat 
goluri sigure. Finalul de 
meci vine să stabilească 
scorul unui meci foarte 
spectaculos, cu multe go
luri; în minutul 81 mar
chează (imparabil!) Petcu, 
în minutul 89 înscrie Be- 
none Popescu, după o fa
ză prelungită de atac. 
Scor final 4—2, oarecum 
exagerată această diferen

ță dc două goluri, dacă 
avem în vedere echilibrul 
(parțial în prima repriză, 
total în cea secundă). Dar, 
cum greșelile se plătesc 
(și — să recunoaștem — 
apărătorii Jiului au gre
șit nepermis de mult 
ieri), echipei noastre nu-j 
rătnîne decît să reflecteze 
la datele partidei de ieri, 
in perspectiva celor două 
partide grele cu Poli Ti
mișoara și Steaua (dumi
nică și, respectiv, sîmbătă, 
20 aprilie).

JIUL: Homan — V. Po
pa, M. Popa, Elorescu, 
Grigore (din min. 85, Că
lin) — Varga (din min 70, 
Dosan), Szekely, Stana — 
B. Popescu, Lăsconi, Bălti
tă.

La tineret Corvinul — 
Jiul 3—1.

Alexandru TĂTAR

REZULTATE TEHNICE (etapa a XXIV-a): Di
namo — „U“ Craiova 0—0; Poli. Timișoara — Poli. 
Iași 2—1; S.C. Bacău — F.C. Argeș 0—0; F.C.M Bra
șov —• Rapid 0—0; F.G. Bihor — Chimia Rm. Vîlcea 
4—2; F.C. Baia Mare — Sportul studențesc 1—1;
F.C. Olt — Gloria Buzău 
3—0; Corvinul — Jiul 4—2.

1—0;

E N

Steaua

T U I.

— A.S:A.

CLAS A M

1. Steaua 24 19 4 1 54—11 42 '
2. Dinamo' 24 14 9 1 43—20 O /
3. Sportul studențesc 24 15 6 3 51—18 36
4. „U“ Craiova 24 12 5 7 42—32 29.
5. Poli. Timișoara 24 9 7 8 24—32 25
6. Corvinul 24 11 2 11 41—34 24
7. Gloria Buzău 24 8 8 8 38—35 24.
8. Rapid 24 7 8 9 24—27 22
9. A.S.A 24 8 6 10 19—24 ’ 22

10. F.C. Bihor' 24 9 3 12 27—34 21
11. F.C. Olt 24 9 3 12 25—36 21
12. Chimia 24 8 5 11 22—35 21
13. F.C.M. Brașov 24 8 4 12 24—30 20
14. JIUL 24 8 4 12 22—37 20
15. F.C. Argeș 24 7 5 12 29—30 19
16. F.C. Baia Stare 24 7 4 13 21—34 18
17. S.C. Bacău 24 6 5 13 19—29 1?
18. Poli. Iași 24 3 8 13 23—43 14
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