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ȚÂRII, Ch MAI MULT CĂRBUNE!
A

La întreprinderea de Tricotaje, în problema
economisirii energiei electrice

Revenim la ancheta de la început de an I bine, dar poate fi și mai bine!
REAMINTIM din afirmațiile făcute în luna ianuarie 1985

Azi, răspund cadre 
de conducere de la 

I.M. Bărbăteni

1. Ing. Gheorghe 
MODOI, directorul j 
întreprinderii; 2. loan 
SAV, președintele 
consiliului oameni
lor muncii; 3. Za
haria PARASCA, 
președintele comite, 
tului de sindicat.

Ing. Gheorghe Modoi : „înainte de atacarea lu
crărilor miniere de înaintare, executăm lucrări geo
logice de forare pentru a evita accidentele tecto
nice sau locurile slab sedimentate. La ora actuală 
putem afirma cu certitudine că avem asigurate ca
pacitățile de producție necesare îndeplinirii integra
le a prevederilor de plan“.

loan Sav : „Ne vom strădui să ridicăm la ade
vărata lui valoare principiul muncii colective, să 
antrenăm capacitatea de acțiune și gîndire a cadre
lor tehnico-inginerești în soluționarea problemelor 
producției".

Zaharia Parasca: „Organizația noastră de sindi
cat va iniția acțiuni cît mai eficiente pentru mobi
lizarea tuturor oamenilor muncii la o activitate rod
nică".

a

azi o preocupare constan
tă și perseverentă pentru 
îmbunătățirea, din punct 
de vedere energetic, a flu
xurilor tehnologice. Au 
fost, de pildă, înlocuite

„Vom 
la

menține realizările 
un nivel ridicat**

O succintă analiză a si
tuației realizărilor colec
tivului de la I.M. Bărbă
teni, în cele zece luni ca
re au trecut de la începu
tul anului ne relevă fap
tul că întreprinderea nu 
și-a onorat integral sarci- 

acumu- 
de 
cu 

Desigur, 
neîmplinirilor 

unele

nile planificate, 
lînd un minus destul 
mare, ce contrastează 
asigurările date. — 
la originea 
au existat unele cauze. 
Dar să auzim părerea fac
torilor de conducere ai în
treprinderii i

1. Ing. Gheorghe Modoî! 
„Am sperat că odată cu 
introducerea complexului 
mecanizat, primul la Băr- 
bâlf>ni, acesta va produce 
la întreaga capacitate, din 
prima lună a intrării sale 
în funcțiune. Dar perioa
da de adaptare, de acomo
dare, cu tot sprijinul oa
menilor de la Paroșeni con
duși de Gavrilă Mesaroș, 
cărora le aducem mulțumi
rile noastre, a durat mai 
mult decît ne așteptam. A- 
cum el a ajuns la produc
tivități de peste 10 tone pe

post, oamenii acumulînd 
deja suficientă experien
ță în întreținerea și exploa. 
tarea complexului.

In afară de aceasta, con
ducerea tehnică a adoptat 
un program complex de 
măsuri pentru sporirea 
capacității de producție a 
minei, care a vizat în mod 
special intensificarea lu
crărilor de pregătiri și des
chideri. Astfel, în momen
tul de față avem o linie de

Gheorghe CHIRVASA

Afirmația că la între
prinderea de Tricotaje din 
Petroșani, în ceea ce pri
vește economisirea de e- 
nergie electrică, în ceea 
ce privește gospodărirea 
judicioasă
fiecărui kilo- 
watt/oră, 
bine, 
poate fi 
mai bine
se bazează pe 
cele consta
tate, inopinat, 
sul unui raid-anchetă prin 
secțiile de producție, prin 
birourile administrative.

De ce este bine ? Pen
tru că, în condițiile înca
drării în consumurile 
specifice pe unitatea de 
produs, întreprinderea în
registrează, la zi, o eco
nomie de 31 de MW, adică 
necesarul pentru 20 de zile 
de funcționare la capaci
tate. Este bine, pentru că 
se constată, nu de ieri de

este 
dar

Și

în cuprin-

(Continuare în pag. a 2-a)

Debut 
rodnic

După ce luna octom
brie a fost încheiată de 
către întreprinderile 
miniere Lonea, Paro
șeni și Bărbăteni, cu 
producții suplimentare 
la extracția de cărbu
ne, iată că și în luna 
noiembrie aceste colec
tive debutează cu re
zultate frumoase. In 
prima zi, împreună, mi
nerii din cadrul aces
tor colective raportea
ză extragerea, în plus 
față de sarcinile plani
ficate, a peste 850 tone 
de cărbune energetic, _ 
pentru cocs și semi- 
cocs. Cea mai mare 
producție suplimentară 
— 531 tone de cărbu
ne — au extras-o co
lectivul minerilor de la 
mina Paroșeni. Din • 
cele patru sectoare de 
producție, trei raportea
ză îndeplinirea și 
pășirea sarcinilor 
plan în această zi — 
torul I cu plus 
tone, III plus 109 
și IV plus 295 tone 
cărbune.

Merite deosebite re
vin minerilor mecani
zatori din brigăzile con
duse de Vasile Cojoca- 
ru, Francisc Fazakaș 
și Constantin Ciobăno- 
iu. ce mînuiesc comple
xe mecanizate de fa
bricație românească. 
(Gb.S.)

d e- 
de 

sec-
184 

tone 
de

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

Colectivul minei Lonea 
se va mobiliza exemplar

Rezultatele activității 
desfășurate, în trei tri
mestre, de minerii de la 
Lonea sînt recunoscute 
public. I.M. Lonea deține 
Drapelul de unitate minie
ră fruntașă în întrecerea 
socialistă pe Vale; plusul 
de cărbune adiționat în a- 
ceastă perioadă (8543 tone),

rotunjit în cea de-a zecea 
lună, la pregătiri (100 ml), 
la deschideri (24 ml), în 
condițiile gospodăririi e- 
ficiente a fondurilor, mij
loacelor fixe și materiale
lor (economii la prețul de

Ion VULPE
(Continuare în pag. a 2-a)

motoarele de puteri mari, 
cu altele cu consumuri 
mai mici, fără ca randa
mentul instalațiilor să 
scadă. La alte utilaje, cu 
motoare electrice trifazi

ce s-au introdus motoare 
cu curent continuu —■ și 
această soluție tehnică a- 
vînd drept scop și efect 
economisirea de energie. 
Toate becurile din între
prindere au fost înlocuite 
cu tuburi de neon — cale 
de a se consuma mai pu-

țini kilo;vați/oră. In sfîr- 
șit. așa cura am putut 
constata, „pe viu", în sec
țiile de producție funcți
onează atîtea .surse de lu

mină cîte tre
buie: de pil
dă, la tricotat, 
numai la 
două din ce
le șapte linii 
tehnologice 
se consumă,

pentru iluminat, energie 
electrică pentru că la cinci 
dintre ele, dispuse lateral, 
iluminatul natural este su
ficient. Dacă spunem că 
fiecare dintre aceste linii 
are 12 tuburi de neon, în
țelegem că 60 asemenea tu
buri, în loc să consume, e- 
conomisesc kilowații/oră. 
In sfîrșit, în birourile clă
dirii administrative, atîb

Sabin BORCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Anton Florea — sectorul IV, 
I.M. Lonea — s-a remarcat în acest an prin bune
le rezultate obținute. In imagine, schimbul condus 
de minerul Toader Dascălu și maistrul de schimb 
David Dobocan, înainte de intrarea în șut.

Foto : Alexandru TATAR

A

In abataje, timpul de lucru are prețul cărbunelui!
gă, dar sîntem în situa
ția să nu putem discuta 
cu nici unul, pentru sim
plul motiv că... sînt ab
senți, și tot nemotivat. 
Ei se cheamă Dumitru

Nu spunem o noutate, 
afirmînd că prezența în 
abataj este mai mult de
cît o „problemă de pon- 
taj“; este expresia unei 
responsabilități munci
torești devenite mod de 
a fi și de a munci al 
minerului. Lipsa de la 
șut, din frontul cărbune
lui, nu este o simplă „ab
sență de la lucru", este 
o dezertare — cum spun 
minerii noștri —, și, ca 
orice asemenea act des
calificat, trebuie tratat 
ca atare I Nu de puține 
ori am fost martorii u- 
nor situații în care 
torii" nemotivatelor 
fost sancționați cu 
primea cuvenită de 
tre opinia sănătoasă

majorității celor care țin 
la onoarea titlului de 
miner. Chiar recentele a- 
dunări generale ale oa
menilor muncii au consti
tuit prilejuri de con-

Răspundere muncitorească, 
ordine, disciplină

Succese
in munca 

forestierilor

Ion

au

„au- 
au 

as- 
că- 

a

damnare fermă, respon. 
sabilă, a unor astfel de 
practici.

Ne aflăm la sectorul 
II al întreprinderii mi
niere Livezeni... Nu este 
nevoie de prea mare os
teneală pentru a afla 
numele celor care vin la 
șut după bunul lor plac. 
Lista este destul de lun-

Boșneagă, loan Constan
tin, Constantin Gheor- 
ghițoaie, Dumitru Bo- 
sinceanu, Vasile Abăieți- 
lor, Vasile Afilipoaie, 
Vasile Asavinei, Petru 
Cernăianu. Pentru pri
mii trei, ni se spune că 
s-a luat măsura desface
rii contractului de mun
că, o hotărîre nu numai

în litera Codului mun
cii, ci și în spiritul co
dului nescris, al onoarei 
și disciplinei minerești. 
Cu ceilalți se mai așteap
tă. La prima abatere, vor 
pierde gratuitățile, mă
surile vor fi tot atît 
de ferme. Voi- înțelege 
ei... înțelegerea care li 
s-a acordat ? Depinde nu
mai de ei, pentru că, ia
tă, la atîtea „nemotiva
te" nu mai încap nici 
un fel de motive. Vor 
lua „calea cea bună", 
cum a făcut Iosif Fră- 
tuțescu, de la același sec
tor, care, după 15 ab
sențe, pe la începutul a-

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Dintr-o convorbire pur
tată ieri cu inginerul șef 
Constantin Anuțoiu, de la 
UFET Petroșani, am reți
nut că forestierii din Valea 
Jiului au realizat succese 
notabile în luna octombrie. 
Astfel, la masă lemnoasă, 
indicatorul de plan a fost 
depășit cu 1200 metri 
cubi. Succesul este rezul
tatul modului judicios în 
care și-au organizat activi
tatea sectoarele din Iscroni 
și Cîmpu lui Neag, coordo
nate de Ion Dura și 
Todoni.

Rezultate meritorii
fost obținute și în ceea ce 
privește producția desti
nată exportului. In acest 
sens, interlocutorul nostru 
a menționat celuloza de 
fag cojită, la care indica
torii de plan au fost depă
șiți cu 373 metri cubi, șt 
lemn construcție rurală de 
fag. unde rezultatele sîat) 
superioare cu 155 mc sar
cinii planificate.

Tot colectivului UFET 
Petroșani, din rîndul căru
ia menționăm doi harnici 
muncitori, șefii de platfor
mă Ion Lazăr și Dumitru 
Bădin, îi aparține și depă
șirea producției marfă a 
celei de-a zecea luni din 
an cu 2 000 000 lei. (Gh.O.)
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Bilanț rodnic al constructorilor 
magistralelor feroviare

Bilanțul activității eco-
nomico-financiare a Antre
prizei .de Construcții și
Montaje Căi Ferate Petro
șani, prezentat adunării 
generale a reprezentanți
lor oamenilor muncii a 
subliniat realizările, dar 
și lipsurile manifestate în 
perioada care a trecut de 
la începutul anului. Deși 
sarcinile de plan pe pri
mele 9 luni n-au fost re
alizate la producția glo
bală decît în proporție de 
80 la sută, merită să fie 
subtiniat faptul că pro
ductivitatea muncii a fost 
cu două procente mai ma
re decît cea planificată, 
iar la cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă 
înregistrat economii 
peste 10 lei. Lucrările 
construcții 
dispersate 
larg, între Simeria 
Jiu și Petroșani - 
câni, au avansat 
rabil. Se află în faze a- 
vansate de execuție lucră
rile de dublare a liniei fe
rate între Pui Și Baru, ce
le de construcție a liniei 
din Lupeni — Urieani — 
Valea de Brazi și nume
roase amenajări de susți
nere de teren și terasamen- 
te, de drumuri și poduri. 
La producția secundară 
industrială s-au înregis
trat însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan. Deo
sebit de semnificativ este 
faptul că, datorită spiritu
lui de inițiativă și compe
tenței profesionale a cor-

condu- 
fost de. 

pășită faza de organizare 
de șantier și s-au constru
it baze proprii de exploa
tare și preparare a agre
gatelor de balastieră și a 
beto melor. In prezent, 
prin punerea în funcțiune 
în acest an a stațiilor de 
balastiere în Baru, Uri -

pului tehnic din 
cerea antreprizei, a

adunări generale 
ALE 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

/ZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZrZZZZZZzZZ» ......i

a

Participanții la
Matei Anghel,

Tiriboi, Vinti- 
Vintilă Voicu- 

Benedek
Ion,

Zoltan, 
Gavrilă

Vasile

s-au 
de 
de 

și montaje 
pe un front 

— Tg.
— Uri- 
conside-

câni. Lupeni și Tîrgu Jiu, 
se asigură produse de ba
lastieră care acoperă în 
întregime necesitățile tu. 
turor punctelor de lucru 
cu toate sortimentele și 
cu betoane. Se pot deci 
obține, din resurse locale 
(din albia Jiurilor din mu
nicipiul nostru) produse de 
balastieră ! Iată ce a de
monstrat prin fapte dem
ne de toată lauda condu
cerea

Analizînd cauzele 
nerilor în urmă față 
prevederile înscrise 
plan, darea de seamă 
dezbaterile din adunarea
generală :iu stabilit cau
zele majore, măsurile care 
se impun pentru îmbună
tățirea activității, pentru 
sporirea eficienței econo
mice. S-a apreciat că exis
tă posibilități pentru re
cuperarea restanțelor și

îndeplinirea integrală 
sarcinilor stabilite în pla
nul anual, 
discuții — 
Mihalache 
lă Bogdan, 
lescu,
Gheorghe 
Mantu, Ion Barbu, 
Bodea — au făcut nume
roase propuneri vizînd mai 
buna organizare a mun
cii, gospodărirea judici
oasă a utilajelor și mate
rialelor, sporirea eficien
ței activității de producție, 
respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a o- 
biectivelor de investiții.

Pentru anul ine,fi, colec
tivului A.C.C.F. Petroșani îi 

im portante, 
prevede rea- 

volum 
i de

de
con-

A.C.C.F. Petroșani ! 
rămî- 

de 
în 
și

revin sarcini 
Prin plan se 
lizarea unui 
1 u c r ă r 
strucții și montaje de
peste 410 milioane lei. Prin
tre altele, se preconizează 
punerea în funcțiune a căii 
ferate dintre Urieani și 
Valea de Brazi, continua
rea activității do dublare a 
liniei ferate electrificate 
pe tronsonul Petroșani — 
Simeria, atacarea lucrări
lor la noi linii pe distan. 
țele Valea de Brazi — 
Cîmpu lui Neag și Petro
șani — Petrila. Aduna
rea generală a aprobat un 
plan de măsuri 
organizatorice și 
economice, care 
asigurarea condițiilor op
time de realizare a sarci
nilor de plan.

Viorel STRAUȚ

politico- 
tehnico- 
vizează

Colectivul minei Lonea 
se va mobiliza exemplar

1

Laborantele Carmen Kalman și Aurora Unguraș lucrează la încercarea fire
lor cablului instalației de extracție aduse la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Foto: Al. TATAR

„Vom menține realizările44
lUrmjie din pagina I)

confirmarea 
creat 
care 

paralel

front activă în abataje 
frontale de 290 m față de 
l 'G m cit aveam la înce
putul anului. Am reușit să 
învingem și unele neajun
suri privind
zăcământului și am 
astfel noi capacități, 
ne-au asigurat, în 
cu mobilizarea fermă a în
tregului colectiv, depăși
rea cu peste 2 000 tone a 
sarcinilor lunii octombrie. 
Capacitățile pe care le a- 
vem în funcțiune ne vor 
permite realizarea sarcini
lor de plan, atît pe ultime
le două luni ale'anului, cît 
și în primele luni 
anului viitor. Dar, 
ța noastră fierbinte

ale 
dorin- 

este

^Urmare din pag- 1)

cost de 26,20 lei per to
na de cărbune, economii 
la cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă — 58 lei, 
beneficiul net — 7 460 000 
lei etc) demonstrează ca
pacitatea colectivului de 
a-și mobiliza toate forțe
le pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor în
credințate. Dezbaterile a- 
dunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii, desfășurate într-un 
climat de înaltă maturita
te politică, exigență și 
angajare plenară, au evi
dențiat însă cu precăde
re aspectele critice ale 
activității, subliniindu-se 
îndeosebi consecințele ne
gative ale întreruperilor 
fluxului tehnologic, sinco
pelor în aprovizionare și 
transport, nefolosirii e- 
ficiente a forței de mun
că. In acest sens, pornin- 
du-se de la datele statis
tice ale dării de seamă 
prezentate — rebutarea a 
5 756 tone de cărbune, 
slaba contribuție a unor bri. 
găzi la îndeplinirea indi
cilor cantitativi și calita
tivi. au analizat aspecte 
concrete ale desfășurării 
procesului de producție in 
subteran și la suprafață : 
Aurel Negru, adjunct, al 
șefului sectorului IV, 
Gheorghe Bunea, șeful 
sectorului II, Ludovic Re- 
paș, șef de brigadă, sec
torul V, Ion Burdea, șeful 
sectorului VI, Traian Io- 
nuț, șef de brigadă, secto
rul I, Petru Cenușe, șeful 
sectorului VII, Tivadar 
Dolha, șeful sectorului III, 
Iosif Bodescu, secretarul 
organizației U.T.C. pe mi
nă, Ion Culcear, șeful sec
torului VIII și alții, punîn- 
du-se un accent deosebit

pe necesitatea eradicării 
abaterilor de la disciplina 
muncii, mai ales a absen
teismului.

— Absențele nemotivate, 
remarca ing. Viorel Boan- 
tă, directorul minei, ne-au 
„costat" 32 000 tone de 
cărbune; efectele lor s-au 
răsfrînt nu numai asupra 
bugetului familiilor celor 
indiseiplinați, ci și asu
pra rezultatelor întregului 
colectiv. Această situație, 
care afectează prestigiul 

nostru, nu mai poate fi to
lerată.

Hotărindu-se măsuri e- 
ficiente, în plan politic, 
organizatoric, tehnic și 
economic, pentru îndepli
nirea sarcinilor primului an 
al viitorului cincinal, fo
rul democrației muncito
rești s-a angajat, în nu
mele întregului colectiv 
de muncă, să continue 
suita succeselor notabile, 
să poarte deci eu cinste, 
și în următoarea perioa
dă, drapelul de colectiv 
fruntaș, solicitînd spriji
nul mai consistent și de 
calitate din partea con
ducerii C.M.V.J: In acest 
sens, urmărirea îndepli
nirii propriilor măsuri tre
buie să constiuie o preo
cupare permanentă a con
siliului oamenilor muncii, 
pentru ca ele să nu se 
repete continuu. Angaja
mentele asumate pentru pe
rioada rămasă din acest 
an concretizează hotărîrea 
acestui vrednic colectiv 
mineresc de a răspunde, 
prin fapte, demne de lau
dă, grijii și atenției de ca
re se bucură din partea 
conducerii de partid și de 
stat, personal a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, de a-și spori 
contribuția la asigurarea 
bazei energetice a țării.

Iti abataje, timpul de lucru 
are prețul cărbunelui !

(Urmare din pag. 1)

ca preparațja Lupeni să 
ne ajute mai bine in pre
luarea ritmică a producți
ei, pentru ca măcar din 
acest punct de vedere să 
nu mai intîmpinăm greu
tăți".

2. Ioan Sav : „Pe agenda 
de lucru a comitetului de 
partid pe întreprindere, a 
C.O.M., în programele de 
măsuri aplicate, pregăti
rea forței de muncă pe 
structuri de meserii a o- 
cupat și ocupă un loc im
portant, atenția noastră 
fiind orientată spre perfec
ționarea pregătirii perso
nalului de concepție și 
execuție. De altfel, din a- 
cest punct de vedere pu
tem afirma că încercarea 
noastră de a realiza o spe
cializare a oamenilor nu 
s-a înfăptuit, deocamdată, 
decît parțial, dar că vom 
insista în continuare, re
zultatele de pînă acum fi
ind mai mult decît edifi-

a-

1
!
I

I

nului, a „recepționat" 
pelul ortacilor, al condu
cerii întreprinderii și nu 
a mai lipsit de la șut ? 
Aceasta depinde numai 
și numai de ei !

Cum pot ei privi 
ochii ortacilor, ai 
Valentin Păduraru, 
hai Bucevschi, Ion
jocariu, Szoloși Pal, Mar
cel Istrate, Gliiță Pătă- 
ruș, de la același sector, 
care deși muncesc in 
mină de mulți ani nu au 
nici o nemotivată ? Cum

in 
unui 

Mi- 
Co-

(Urmare din pag. 1)

cît am putut constata, pri
zele nu primesc ștechere 
ale unor aparate electri
ce de încălzit ete.

De ce poate fi și mai bi
ne ? Pentru că există, în
că, resurse de economisire 
nevalorificate. Iată una 
dintre ele : la secția de 
tricotat nu se decuplea
ză iluminatul, atunci cînd 
mașina nu funcționează. 
Trei asemenea tuburi de 
neon au fost stinse, la in
tervenția tovarășului E- 
mil Ciovică, din cadrul bi
roului mecano-energetic, 
fără ca producția să fie 
„stingherită" în vreun fel. 
Concluzia imediată: tre

DEPĂȘIRE.
luni de cînd a 
tă la Librăria 
orașul Urieani, 
Eugenia GaițăBKANȘAKE. Pentru 

platforma industrială Li- 
vezeni au început lucrări
le de branșare la conduc
ta principală ce transpor
tă agentul termic de la 
termocentrala Paroșeni 
spre reședința de munici
piu. Gradul de dificultate 
a acestor lucrări îl consti
tuie trecerea peste rețeaua 
de înaltă tensiune din 
transportul feroviar. (Gh.S.)

pot ei privi în ochii to- 
varășilor de brigadă, că- 1 
rora, prin absența de la 
șut, le creează dificultăți, i 
determinînd randamente ’ 

dij- Iscăzute pe 
muindu-le“ 
Pentru că 
își fac rău ..„ ■
înșiși. Ci și ortacilor, ca ) 
să nu 
lucrul 
tant - 
tităților de cărbune 
tras din subteran.
tru că în abataje, timpul ; 
de lucru are prețul căr- ) 
bunelul !

rău

post,
retribuțiile? 

absentomanii 
nu numai lor

mai vorbim de i 
cel mai impor- ■ 

■ diminuarea can- .
ex-

Pen- I
I

buie să se acționeze mai 
convingător pentru forma
rea, la fiecare dintre lu
crătoarele secției, a ceea 
ce am putea numi „edu
cație energetică". Un alt

că măsurile 
mobilizarea 
a întregului 

în

catoare.
Bineînțeles 

luate pentru 
comuniștilor,
colectiv și-au dovedit 
bună parte eficiența, dar 
încă mai avem oameni ca
re absentează nemotivat, 
deși trebuie să recunoaș
tem, numărul acestora a 
scăzut mult, la fel și cel 
al concediilor medicale. 
De altfel, la nivelul între
prinderii au funcționat în 
permanență comisii de 
disciplină, discuții cu oa
menii, întreaga muncă po
li tico-educativă desfășura
tă dc organele și organiza.

12 utilaje de pe linie să 
se poată acționa întreru
pătorul, atunci cînd utila
jul nu funcționează ? Ni 
s-a explicat că o aseme
nea situație este în curs

Poate fi si mai bine!

exemplu: în secția de con
fecții (revenim !) întreru
perea iluminatului pen
tru lucru nu se poate fa
ce, acum, decît pentru o 
întreagă linie tehnologică. 
Oare n-ar fi mai logic (și 
mai tehnologic I) ea în zo
na fiecăruia dintre cele

de rezolvare : s-au co
mandat, prin serviciul de 
aprovizionare, întrerupă
toarele și cablurile nece
sare, în așa fel îneît fie
care dmtre lucrătoare va 
putea întrerupe iluminatul, 
atunci cînd acesta nu mai 
este necesar. (Un calcul

In cele 4 . 
fost numi- 

nr. 45 din 
gestionara 

a reușit să
asigure o depășire a planu
lui de peste 100 000 lei.

Aprovizionarea ritmică, ser- 
x irea promptă și civiliza
tă, aniabalitate și compe
tență — iată principalele 
atuuri ale acestei unități 
de librărie fruntașă. (A.T.)

RECUPERARE, in
unea generală dc
re a
bile, unde este cuprins și

acți- 
colecta. 

materialelor refolosi-

C.R.C.A.D. Petroșani s-au 
colectat pînă în prezent 
din localitățile Văii Jiu
lui, peste sarcinile de plan, 
5 000 tone de oțel, 40 tone 
de cupru și 50 tone de a- 
luminiu.

NEGLIJENȚA. Un trac
torist neglijent a avariat 
cu T.A.F.-ul său cișmeaua 
din curtea atelierului 
U.F.E.T. din Iscroni. De 
cîteva zile, în condițiile 
cînd resimțim efectele se
cetei, Jiul de Vest a mai 
dobîndit un afluent (să 
sperăm efemer)... Apa

țiile de partid, dînd 'oade 
abia acum, în ultimul tri
mestru al anului cînd, ia
tă am început să ne rea
lizăm și să ne depășim sar
cinile de plan. Acționăm 
în continuare pentru ridi
carea nivelului de pregă
tire tehnică a cadrelor, în 
acest sens, discuțiile 
marginea noutăților 
prinse în „Buletinul de 
formare tehnică 
un real folos, 
și în ultimele 
ale anului, 
muncii noastre 
ze peste nivelul 
planificate".

3.Zaharia Parasca: Pen
tru întregul colectiv de oa
meni ai muncii, îndeplini
rea sarcinilor de plan a 
reprezentat principalul țel 
al tuturor acțiunilor între
prinse de comitetul sindi
catului. In această direc
ție, inițiat 
muncitorești, 
nale în mineritul 
Jiului: „Contul
de economii", 
înaltei răspunderi 
torești", lansate în cadrul 
întrecerii socialiste s-au 
dovedit de mare eficien
ță fiind un principal sti
mulator al activității pro. 
ductive. In acest sens, re
levăm un aspect edificator: 
toate sectoarele de produc
ție, în luna octombrie 
și-au realizat și depășit
sarcinile de plan, inclusiv 
sectorul JA ca
re o bună bucată de 
vreme nu a reușit să gă
sească drumul succeselor".

pe 
cu- 
in- 
de 
ca 

luni

“ fiind 
Sperăm 
două

rezultatele 
să se situe- 

sarc inilor

i v e 1 e 
tradițio-

Văii 
colector 

„Brigada 
munci-

estimativ arată că „inves
tiția" ta fi foarte repede 
amortizată).

încheiem constatările cu 
atelierul mecanic al între
prinderii: aici nici un u- 
tilaj nu funcționa „in gol", 
iar iluminatul era dimen
sionat strict la necesități
le producției.

In sfîrșit. atunci cînd 
spunem că poate fi și mai 
bine la întreprinderea de 
Tricotaje din Petroșani în 

privința economisirii e- 
nergiet electrice, ne gîndim 
și In faptul că, reactualiza
tă în aceste zile, comisia e- 
nergetică poate găsi și alte 
surse de gospodărire judi
cioasă a fiecărui kilowatt/ 
oră.

Sîmbetei, care izvorăște din 
nepăsarea față de intere
sele obștii. (l.V.)

ASTAZI, toate cele 
grupe de 
alei Petroșani sînt 1 
lizate la o vînătoare 
mistreți și răpitoare 
toate fondurile 
filialei.

14 
vînători ale Fili- 

mobi- 
de 
pe 

arondate

I 
I 
I

Rubrică realizată de 
SPINU
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Din activitatea cenaclurilor

Orfeu", in plină afirmare

O

H. ALEXANDKESCU George HOLOBACA, 
profesor, Vulcan

Cu galop de cascade 
Și-aș săruta palmele 
Ce-au mîngiiat ades 
Copilăriei mele.

Jiurilor. A- 
care îl nu- 
este însăși 

trecutului

au 
dra- 
aeea

ne 
El se 

în 
unu- 
două

pe 
în 

text

>>
prezentului pămîntu-

inim; acea 
frumos, 
care înseamnă 
din măreția Pa-

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

Astă-seară, in premieră 
la Teatru! de stat

De mult nu am văzut la Petroșani un recital 
teatral al tinereții Pe scena Teatrului de stat 
„Valea Jiului", actorii Cladiu Bleonț, Patricia Gri- 
goriu și scenograful Adrian Tatu vor da in aceas
tă seară un dificil examen în fața publicului din 
municipiu. Ni se propune o picsă-metaforă, cu im
plicații profunde. „Anonimul venețian" de Giuseppe 
Berto.

L-am abordat într-o pauză dintre repetiții pe 
Cătălin Naum, regizor al spectacolului, care ne-a 
dezvăluit cîteva amănunte, ce sperăm să intereseze 
pe cititor : „

Dintotdeauna oame
nii Văii Jiului au îndră
git frumosul. Poate că 

. greutatea muncii trudito
rilor adiatului i-a făcut 
mai sensibili, mai iubi
tori de lumină, de căl
dură. Dintotdeauna au 
făurit cu mîinile lor a - 
ceasta lumină și au făcut 
‘ă țîșnească din frămîn- 
tate măruntaie de mun- 
te, căldura. Și, spre lau
da lor, doborîtorii stihi
ilor întunericului 
puuat în 
goste de 
dragoste 
cîte ceva
ringului și Retezatului dar 
și din vijelioasa, neosto
ita curgere a 
cest ceva, pe 
mim creație, 
îngemănarea

— Un spectacol in ca
re am pus eu toții mul
tă pasiune, patimă 
zice; „Anonimul 
an" mi-a oferit 
tatea de a mă 
cu Claudiu și 
foștii mei studenți 
de a descoperi un 
lent scenografic, 
Tatu, care promite

aș 
veneți- 
posibili- 

reîntîlni 
Patricia, 

Și 
ta- 

Adrian
....

căruia îi doresc d plină 
afirmare.

Nu â fost ușor să 
apropiem de text, 
joacă, în prezent și 
București, pe scena 
ia dintre teatre, în 
distribuții diferite.

— Este, într-un fel 
confruntare artistică ?

•— Ceea ce am adus 
scenă se află, de fapt 
acest text. De la

pornește. Și nu pot să nu 
adaug mulțumirile noas
tre față de teatrul 
Petroșani care ne-a 
rit posibilitatea să 
expunem pe scenă 
zul nostru artistic.

Sper ca publicul 
vină l i spectacol pentru 
a-i vedea pe acești tineri 
actori, plini de dăruire 
pentru meseria lor. îmi 
doresc ca spectacolul, cu 
fiecare nouă reprezen
tație, să cîștige în pro
funzime, să nu se dete
rioreze sub aspect ar
tistic.

Așadar, astă-seară pre
mieră în sala teatrului. 
Luminile rampei se vor 
aprinde la ora 19.

Toamna bosată o 
în slavă

Muiat în aurul sclipirii,
versul poartă pecetea 
toamnei bogate in slavă, 

herbul frumuseții 
în piept 

bronz, și piatră, 
și pămînt, și mare 

buzele tuturor 
viază cîntări de împlinire.

Centenar Liviu Rebreanu
Apropiatei aniversări a 

100 de ani de la nașterea 
.’.ui Liviu Rebreanu îi este 
dedicată o ediție interedi- 
torială, lucrare colectivă 
inițiată- de Editura Emi
nescu, care vine să ilustre
ze, o dată in plus, audien
ța de care se bucură in 
contemporaneitate opera 
marelui nostru prozator. 
Au Văzut deja lumina ti
parului cinci volume, re
zervate romanelor „Răscoa-. 
la” (Editura Dacia), „Crăi- 

șorul Horia—Ciuleandra” (E. 
di tura Eminescu), „Ion" („E_ 
-litura Albatros), „Adam și 
Eva" (Editura Junimea) și 
„Gorila" (Editura Miner
va). Din aceeași serie in- 
tereditorială mai fac par

te volumele „Jar—Amîndoi" 
și „Pădurea spînzuraților", 
precum și „Teatru" și „Nu
vele", ce- vor ieși în cu- 
rînd de sub tipar la edi
turile Eminescu, Dacia și 
Minerva: In cuprinsul „Nu
velelor" sînt insei ate cele 
mai cunoscute proze scur-

te semnate de Rebreanu, 
iar in cel de „Teatru" pie
sele „Plicul", „Cadrilul", 
și „Apostolii". întreaga se
rie beneficiază de o con
cepție grafică unitară, da
torată lui Done Stan.

Cititorii interesați de ac- 
' tivitatea- literară a lui 

Liviu Rebreanu au, de a- 
semena, la dispoziție noi
le volume „Reviste litera
re conduse de Liviu 
breanu", semnat de 

• Antonescu și „Liviu 
breanu în atelierul dc 
ație“ de Stancu Ilin,
trat nu de mult in libră
rii, rod al descifrării u- 
nor mărturii documentare 
inedite legate de viața și 
c-reația romancierului. Ex
presie a unor ■ atari preo
cupări este șj lucrarea „Ti- 
nărul Rebreanu", aparți- 
nînd lui Nieolae Gheran, 
volum ce va putea fi citit 
în noiembrie, în preajma 
aniversării centenarului 
marelui romancier. Acest 
peisaj editorial se între-

gește armonios cu monu
mentala serie de „Opere" 
ale lui 
scoasă 
proape 
mătate 
va, 
acum douăsprezece 
me.

Liviu Rebreanu, 
in răstimp de a- 
un deceniu și ju
de Editura Miner- 

serie ce reunește pînă 
volu-

Re- 
Nae 
Re
ci re- 
in-

☆
manifestărilor 

împlinirii a 100 
la nașterea lui 

în

In suita 
consacrate 
de ani de 
Liviu Rebreanu s-a 
scris o reuniune de comu
nicări, desfășurată la Fa- 

a 
din Cluj- 

Comunicările au 
puternica perso- 

a scriitorului, re- 
social-istorice că
puș amprenta pe

cultatea de filologie 
Universității 
Napoca, 
reliefat 
nalitate 

sorturile 
re și-au 
actul său de creație, evi
dențiind modalitățile 
derne de realizare a 
numentalei sale opere, 
Iul și locul lui Liviu 
breanu în literatura româ. 
nă și universală.

(Agerpres)

Și 
lui sfînt al patriei, întru 
oda limbii românești.

Iată, trăim într-un 
„ev aprins" un ev al ti
nereții. al muncii și cre
ației. Și de aceea, poate, 
în orașul care poartă nu
mele zeului focului ne
stins al făurarului Vul
can, ne întîlnim cu o 
mlădiță a cuvîntului mu
zical, „Orfeu" și tot aici, 
„ex librisul" își găsește 
cuvenitul făgaș.

De aici numai în ulti
mul timp s-au înălțat noi 
trepte, noi fapte de au
tentică și românească 
cultură, încununate

lauri pe scena Festivalu
lui național al educației 
și culturii socialiste, „Cîn- 
tarea României".

Min • i cadre didacti
ce, energeticieni, elevi, 
medi ,i, in majoritate a- 
flați la virsta marilor 
speranțe se întîlnesc fie 
in ședințe de lucru, fie in 
spectacole recitaluri de 
muzică și poezie, susți
nute m săbie de apel sau 
în sala clubului, pentru 
a da glas simțămintelor 
lor de patriotism ale u- 
nei vibrante columne a 
vieții șj muncii oameni
lor Văii Jiului de azi, 
dăltuită în stînca nepie-

ritoare a limbii. Acești 
oameni se numesc fie 
George Holobâcă, fie Ma
ria Nițu, fie Doina Băcă- 
oană. Ion Merișanu, Tu
dor Brăila sau, mai sim
plu. membrii cenaclului 
„Orfeu".

Un cenaclu în plină 
afirmare literară; nume
le membrilor lui pot fi 
întîlnite în revistele „Tri
buna", ..Transilvania", 
în paginile ziarului nos
tru, sau ale ziarului 
„Drumul socialismului". 
In cei 14 ani de existen
ță ai cenaclului 
adunat momente 
moașe, premii, dar 
ales multă dragoste
tru literatură. Publicăm 
a7i din creațiile -celor ce 
adaugă sub semnătură, 
cu modestie, „membru al 
cenaclului „Orfeu",

s-au 
fru- 
mai 

pen-

uri pentru țarâ
Mamă rotundă cu miezul ulcioarelor, 
Mumă adîncă precum sufletul

la care mă plec 
Și-n care mă sfărîmă cetatea

munților tăi) 
Aș veni la fiecare ceas al luminilor 
Să ascult cerbii înfiorîndu-ți sîngelc, 
Vulturii aruneînd cu aur în gleznele taie 
Și drumul.
Și degetele izvoarelor răsfirate in poala ta? 
Aș veni cu inima ridicată în scări,

pe buze 
tale cărunte, 
creștetul

Mariana BRlNDEU,
E.G.C.L. Vulcan

Ca plinea de grîu nou ți-e vrerea 
și gîndul foi de laur în steme pămîntului 
ochii tăi s-adapă cei dintîi 
la fîntîna necunoscutelor ere.
Din adînc, dărui peste nopțile și iernile

lumii
miriade de stele,
semințe pentru anotimpul luminii...

Tudor BRAILA, 
pensionar — lăcătuș de mină

mo- 
mo- 

ro- 
Re-

Case și grădini 
urzeală de covor 
înrădăcinată peste

dealuri de strămoși. 
Garduri românești 
ca trase cu degetul olarului 

pe lutul vasului, 
discret 

acoperișuri 
de lună 

de luceferi.
Maria NIȚU, 

profesor, Vulcan

DISCO TOP SR (6)

înconjoară 
casele cu

și ferestre

Era tîrziu, dar Tanti nu 
dormea încă. Plutea in li
chidul translucid cu efect 
calmant," al băii de - seară 
și îl înconjurau atîtea chi
puri, dar ' toate erau doar 
imaginile ireale ale 
reflectate de oglinzile pen
tagonaid'ce pavau 
perea.

Se siiiițea deprimant de 
singur, răsucit ca 
rele uriașei spirale 
tice.

Of ! 
Parcă 
nume, 
ca u.t 
durei ea adevărului ; 
și vei fi mereu un alestri- 
an".

„Alestra 1 Alestra !“. Au
zea refrenul acesta pulsat 
odată cu fiecare bătaie a 
inimii sale și nici măcar 
nu știa cum arăta bleste
mata aia de planetă, deși, 
pe vremuri lcgânîndu-I pe 
genunchi, maică-sa îi vor
bise mult despre ea. El 
se învățase să disprețuias
că poveștile pierdute în 
ochii ei de un albastru si
deral pe care-i moștenise

sale

încă-

picioa- 
galae-

Și oglinzile 
erau puse 
să-i strige 
blestem 

adevărului :

alea... 
acolo a- 

mute, 
geometrie 

,E.ști

atît de puri și care-i tră
dau întotdeauna originea.

Visul lui se contopea mi
nunat cu pentagrama a- 
ceea de foc, cu... oh ! Nici 
măcar în gind nu avea cu
rajul să-și rostească țelul 
acela, atît de absolut.

Chipul mamei îi reveni 
pe retina memoriei dispersat

o va

încăl- 
acțiu-

imensitatea cosmică, 
vizita.

Pur și simplu va 
ca regulamentul de
ne, și, în loc să lanseze 
doar nava-pilot, purtătoa
re a fatalei încurcături, 
va coborî și va căuta via. 
ța alestriană, apoi va fixa 
ora exploziei, cînd el va fi

Literatură de anticipație

Pasărea speranței (II)
printre baloanele 
multicolore ale 
Avea .) expresie 
ma multa... nu ! 
fecțiuiie In fine, 
ce

atît de departe 
nu 

din glasul

de săpun 
gîndirii.

ce expri- 
N u per
ii u știa

exprimă chipul mamei 
sale, dar redeștepta în el 
ideea vibrației sufletești.

Din ceața zorilor nava 
xiată părăsea Tisius cu 
destinația Alestra.

Noaptea aceea roșiatică 
trezise în Yantl ceva ab
surd ce nu putea înțelege, 
dar era convins că înainte 
de a dispersa Alestra în

departe,
îneît nu va vedea și 
va auzi n mic 
holocaustului.

Poate că era 
așa. Da I... Era 
bine..,

II trezi
cea rece

. control :
— Aici 

mă LOX I
Yantl tăcea.
— Aici HO4, HO4 

mă LOX... Răspunde
Pilotul întinse mina și a-

mai 
mult

bine 
mai

din visare 
a turnului

1104. 1104

vo- 
de

chca-

cliea- 
LOX.

tinse tasta de contact, dar 
nu spuse nimic, ascultind 
tăcut chemarea tisienilor.

1 se părea stupidă ideea 
de-a nu răspunde, dar ce
va îl oprea. Nu voia con
tactul acela 1 Nu voia să 
fie îndrumat sau să dea 
raport de fiecare mișcare 
a sa, voia să acționeze sin
gur, 
rele 
sieni 
tere.

Voia să vadă 
o cunoască. Se 
recum legat de

Ieri acceptase
ușor să o distrugă, dar 
cum... acum era altie

Se gîndise mult Ia 
avea de făcut.

Ii revenea mereu în me
morie imaginea ochilor 
baștri ai. mamei sale, 
sedîndu-1, încurcîndu-i 

țele atît de perfecte 
aspirațiilor.

Lady 
TALKING; 
BONEY M.; 
finendo — 

One More

independent de Ma- 
Erit, de xiați, de ti- 

și de marea lor pu-

Alestra, să 
simțea oa- 
ea.
atît de

a-
va.
ce

al- 
ob- 

i- 
ale

(Va urma)
Lucia KESERU, 

Clubul de anticipație tehni
co-științifică „Miner-club 

2001"

MUZICA ROMÂNEASCA
1. Dragostea e ca ma

rea — AURA URZICEA- 
NU; 2. Cărare peste timp
— COMPACT; 3. Lumini 
pe cer — COMPACT; 4. 
Cea mai frumoasă toamna
— CORNELIA VORVO- 
REANU; 5. Nu te mișca
— TIMPURI NOI. 
MUZICA STRĂINĂ

1. Cherie, cherie
— MODERN
2. I See You —
3. L’estate sta 
RIGHEIRA; 4.
Night — PHIL COLLINS; 
5. You’re A Woman — 
BAD BOYS BLUE.

Iată acum răspunsuri la 
scrisori : RAUL EDEL- 
HAUSER: topul este o ru
brică permanentă, scriso
rile fiind expediate pe a- 
dresa ziarului „Steagul ro
șu", neexistind o limită de 
timp. Mulțumim pentru fe
licitările adresate în legă
tură cu publicarea 
lui PAUL 
Madonna 
pe locul 
complet 
Ciccone 
(S.U.A.), 
bateristă I S-a lansat cu 
„Crazy For You", făcînd a- 
eum succes cu „Into 
Groove". Remarc că 
un mare admirator 
grupului clujean Compact! 
DAN VANCEA:
ra (succes actual
Boy", piesă indicată în to
pul tău) este un duet alcă
tuit din irlandezul Jimmy 
Mc. Shane și englezoaica

topu-
GAVRILESCU;

- în topul tău 
.3 — pe numele 

Madonna Louise 
este din Detroit 
fostă dansatoare și

S-a

The 
ești 

al

Bnlt'imo
„Tarzan

Jane Freeman. ANGELA 
și CORNELIA ROȘU: ne 
întrebați ce mai fac Acus
tic ? In prezent pregătesc 
coloana sonoră a unei pie
se de teatru, în paralel ca 
o încercare de a îmbrăca o 
nouă „haină” muzicală (a- 
lături de stilul lor, country). 
Ii așteptăm și noi cu... răs
punsuri muzicale în care 
să savurăm îmbinarea e- 
fectelor timbrale cu sono
rități de o bogată paletă 
coloristică. CAMELIA O- 
LARU: Modern Talking au 
„erupt" în acest an cu 
„You’re My Heart, You-re 
My Soul". Cei doi compo
nent, Dieter Bohlen (27 
ani) și Thomas Anders 
(22 ani) se află pe locul 1 
și în topul nostru. NICO- 
LETA PASZTERNAK • 
„She Made My Daf" a for
mației olandeze The Shorts 
(au concertat anul acesta 
în țara noastră), piesa ca
re iți place foarte mult, 
vine să întregească linia de 
succese comerciale a tînă- 
rului grup, linie începută 
in 1983 eu arhicunoscuta 
„Comment ea va"; SORIN 
STAN: ai dreptate, Fancy, 
Bad Bot's Blue, Modern 
Talking, Scf la, Lee Mar- ' 
low sînt nume care au a- 
dus un suflu nou în mu
zica disco in acest an, ca
re, iată s? află cam la
al 10-lea, 11-lea an de
existență (și rezistență 1), 

deși la apariția ei prin 
1974—75, mulți i-au prevă
zut o viață efemeră...

DISC-JOCKEY
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Adunarea Generala a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 2 

(Agerpres). — In comite
tul pentru probleme poli
tice și de securitate al 
Adunării Generale a 

»O.N.U. continuă exami
narea punctelor de pe or
dinea de zi a actualei se
siuni, referitoare la stă
vilirea cursei înarmărilor 
și la realizarea dezarmă
rii, în primul rînd a de
zarmării nucleare.

Reprezentanții statelor 
membre care au intervenit 
în număr mare în dezba
terile pe această temă 
au dat expresie sentimen
telor de îngrijorare și de 
frustrare ale popoarelor lor 
în legătură cu situația ac
tuală în care — în timp 
ce cursa înarmărilor, în 
special a înarmărilor nu
cleare, continuă neabătut.

riscînd, după suprasatu- 
rarea arsenalelor terestre, 
să pătrundă în noi medii 
cum este spațiul cosmic — 
tratativele din sfera de
zarmării rămîn an de an 
neproductive, orientate spre 
aspecte marginale, adesea 
nesemnificative ale proble
maticii dezarmării și în- 
tirzie să producă rezulta
tele concrete, reclamate 
stringent de interesele su
preme ale menținerii și 
consolidării păcii gene
rale.

S-a relevat necesitatea 
ca în ansamblul tratative
lor bi și multilaterale din 
domeniul dezarmării să se 
asigure un loc central, pri
oritar, măsurilor de opri
re a cursei înarmărilor nu
cleare.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

• MOSCOVA. — După 
cum transmite agenția 
TASS, la Moscova a fost 
dat publicității proiectul 
Statutului P.C.U.S. După 
ce va fi dezbătut de mem
brii și candidații P.C.U.S., 
proiectul va fi supus a- 
probării Congresului al 
XXVII-lea al partidului.

• CAIRO. — Populația 
Egiptului a ajuns la 49 
milioane de locuitori, a 
anunțat Direcția Genera
lă de Statistică a R.A. 
Egipt, citată de agenția 
TASS.

• WASHINGTON. — 
La sfîrșitul lunii octom
brie, rata șomajului în 
Statele Unite era de 7,1 
la sută din totalul popu
lației active, relevă un ra
port al Ministerului Mun
cii dat publicității la 
Washington și citat de a-

gcnția France Presse.
• LONDRA — Delega

ții sindicatelor din trans
portul maritim din peste 
30 de țări, reuniți la Lon
dra, au adoptat un pro
gram de acțiune vizînd o- 
prirea totală a livrărilor de 
petrol către Republica Sud- 
Africană, în conformitate 
cu rezoluțiile adoptate în 
acest sens de Națiunile U- 
nite — transmite agenția 
France Presse.

• HELSINKI — La Va
sa, în Finlanda, a avut loc
ședința grupului de lucru
în problemele 
și protecției
în zona Mării

navigației 
mediului

Baltice —
relatează agenția TASS. 
Au participat reprezen
tanți ai Suediei, Danemar
cei, R.D. Germane, R.F. 
Germania, Poloniei, U.R.S.S. 
și Finlandei.

12,40 Din cununa cînte-Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia B 3

cului românesc — 
muzică populară 
(color).

Avancronica etapei a Xlll-a
Cum F.C. „Maramureș1* 

va profita sigur de poziția 
de gazdă, în meciul cu 
nou promovata „Mecani
ca" Orăștie, iar „Gloria" va 
trage și cu dinții de o vic
torie la Arad, în meciul 
cu „Strungul", „Jiului", 
pentru a-și menține a- 
vantajul și după această 
etapă nu-i rămîne decît 
o singură variantă i vic
toria. Și aceasta, în condi
țiile în care va juca la 
Bocșa cu „Metalul", o echi
pă care de obicei „nu 
iartă" pe propriul teren, 
indiferent de cartea de vi
zită a adversarului. A- 
cestea fiind datele pro
blemei, nu ne rămîne de
cît speranța într-o mobili
zare de excepție a echipei 
pentru ca punctele puse 
In joc să fie ale noastre. 
„Jiul" trebuie să demon
streze astăzi că, într-ade- 
văr, este o echipă cu pre
tenții de promovare, este 
e echipă care știe să nu 
rămînă datoare față de 
suporteri (înfrângerea de 
la Oradea care i-a anulat 
desprinderea, a făcut-o da
toare față de noi, toți), este 
o echipă care știe să cîș-

tige chiar dacă joacă a- 
fară. „Minerul" Lupeni, 
încet, dar sigur, s-a instalat 
în coada clasamentului, 
văzîndu-și mai mult ca 
oricînd diminuate șanse
le de supraviețuire în eșa
lonul secund. Așa că inte
resele noastre fotbalistice 
sînt împărțite între grija 
pentru promovare și grija 
pentru salvarea de la re
trogradare. Chiar dacă 
unii mai optimiști consi
deră că mai este timp pînă 
la finele campionatului, 
considerăm că șl într-un 
caz și-n altul măsurile se 
impun încă de pe acum, 
pentru că atît Jiul cît și 
Minerul beneficiază de tot 
ceea ce le este necesar 
pentru a fi două echipe va
loroase, care să activeze 
cu bune rezultate între divi
zionarele noastre naționa
le. Este de datoria jucă
torilor, a antrenorilor, a 
factorilor de conducere din 
cele două cluburi să acțio
neze de așa manieră In
cit atît „Jiul", la Bocșa, 
cît și „Minerul", la Lu
peni, să se detașeze în 
cîștigători.

FILME
3 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Piciu; Unirea: 
Actorul și sălbaticii; Pa- 
rîngul: Toate mi se în- 
tîmplă numai mie.

PETRILA: Rîdeți ca-n 
viață.

LONEA: Acasă.
ANINOASAi Rocky II. 
VULCAN — Luceafă

rul: Masca de argint.
LUPENI — Cultural:

Mușchetarii în vacanță.
URIC ANI: Declarație 

de dragoste.

4 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Provocarea
dragonului; Unirea: Su
rorile medicale; Parîn- 
gul: Săptămîna nebuni
lor.

LONEA: O undă de 
tandrețe.

VULCAN — Luceafă
rul: Miliția intervine.

LUPENI — Cultural: 
Pirații secolului XX.

URICANI: Viteza.

13,00 Album duminical 
(parțial color). 
Melodii de altăda
tă; Iți dăruiesc o 
canțonetă...; Cas
cadorii rîsului; Po
pas muzical la Ha
nul Conachi; Tele- 
sport; Intîlnire pe 
note; Pagini din 
istoria filmului;
Baletul Teatrului
Mare din Mosco
va; Secvența te- 
lespecta torului.

14,45 însemne ale unul 
timp eroic (color), 
ffasa primului surîs.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi (co

lor).
19,35 Cîntarea Români

ei (color).
20,15 Film artistic (co

lor).
„Un frate formi
dabil".
Producție a stu
diourilor cehoslova. 
ce.

21,30 Toamnă româneas
că — muzică u- 
șoară (color).

4 NOIEMBRIE

Campionatul republican de juniori I

Echipa de viitor a Jiului, 
pe drumul cel bun

Victorie cu 4—1 la Au
rul Brad, victorie cu 1—0 
Ia Mureșul Deva. Acestea 
sînt recentele rezultate 
obținute, în deplasare, de 
echipa de juniori a Jiului, 
antrenată de Romulus Le- 
ca. După opt etape, opt 
partide cîștigate, punctaj 
maxim și un golaveraj de 
32—7. Iată performanțe 
care conturează concluzia 
că la echipa de viitor a 
Jiului, tinerii fotbaliști joa
că și nu se... joacă !

In ansamblu un joc mo
dern, în viteză, combina
ții tehnico-tactice surprin
zătoare, disciplină „de 
fier", dăruire totală — ia
tă argumente pe baza că
rora Romulus Leca ne-a 
declarat că „vedeta echi
pei noastre este în primul 
rînd... ECHIPA". Și nu 
este o afirmație gratuită. 
Pentru că în cele opt par
tide s-au remarcat Ghi- 
țan, Cămărășan, Botezatu, 
Godescu, Dodu, Axente,

Timofte, Tudorache, Cea- 
custa, Oaidă, Popoviciu 
(10 goluri marcate), Krau- 
til (8 goluri), Szabo, Zaha- 
ria, Tipțer, Bontea și 
Brîndușa. Adică, toată e- 
chipa !

Astăzi, de la ora 13, 
stadionul Jiul găzduiește 
derby-ul seriei a VIII-a a 
campionatului republican 
de juniori I : Jiul — Meta
lul Aiud. Locul I și locul 
II într-o confruntare în 
care — pe baza rezultate
lor excelente de pînă a- 
cum — ar trebui ca pu
blicul spectator din Petro
șani să privească în... 
viitor și să fie alături de 
speranțele fotbalistice ale 
Văii. Pentru că merită. 
Deci, chiar dacă azi Jiul 
joacă la Bocșa (de unde 
așteptăm vești mai bune 
ca de la Oradea), pe sta
dionul din reședința de 
municipiu se poate striga 
„Haide, Jiul !“.

Al. TATAR

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene 
Hunedoara.

TV.
3 NOIEMBRIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

Telefilmoteca de 
. ghiozdan r

„Prietenii văilor 
verzi1*.
(color).

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico- 

științific.
20,40 Tezaur folcloric (co

lor).
21,05 Roman foileton 

(color).
Wagner.
Coproducție inter
națională.
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.

memento

Mica
LA împlinirea vîrstei de 

8 ani, Mami, Raluca, ma
ma, tata, urează scumpei 
lor Oana Șopterean „La 
mulți ani !“. (2217)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilinca 
Ion, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2216)

publici
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ba- 
sanete Dumitru, eliberată 
de I.G.C.L. Petroșani. O 
declar nulă. (2215)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă și periodice pe 
numele Berbentea Ion, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (2212)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA prof. Dumitrescu din Petrila este 
alături de familia prof. Dalea din Vulcan în aceste 
momente grele pricinuite de incredibila dispariție a 
părinților acestuia.

COLEGIUL OE REDACțlE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEJA, Ion MUSTAȚA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPĂTARU.

Programul de funcționare 
a unităților comerciale
Pentru perioada de iarnă, începînd cu 

data de 4 noiembrie 1985, unitățile comerci. 
ale din municipiu vor funcționa după progra
mul următor:
UNITĂȚI ALIMENTARE
• Magazinele alimentare pe două schimburi sînt 

deschise zilnic între orele 7—19,30, iar duminica în. 
tre orele 7—11.

• Magazinele alimentare pe un singur schimb 
sînt deschise între orele 7—12 și 15—18. Duminica
7— 11, prin rotație, în funcție de necesități, cu apro
barea organelor locale.

• Chioșcurile de incintă sînt deschise zilnic în
tre orele 7—15.

UNITĂȚILE NEALIMENTARE
• Zilnic între orele 10—18. Duminica închis.
• Magazinele universale „Jiul11 Petroșani și 

General Petrila, zilnic între orele 10—18, iar vine
rea între orele 8—16. Duminica închis.

• In zilele de miercuri — unitățile din Lupeni 
și Petrila; joi — cele din Uricani, Vulcan și Petro
șani (cartier Aeroport); vineri Petroșani (centru) și 
Aninoasa au programul de funcționare între orele
8— 16.

UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
• Cofetăriile care servesc micul dejun — zilnic 

între orele 6,30—19,30.
• Cofetării, patiserii, rotiserii — zilnic între 

orele 9—19,30.
• Restaurantele cu linii de autoservire, unități 

Gospodina — zilnic între orele 6,30—20.
• Restaurante clasice — zilnic între orele 10—22.
• Bufete, bodegi, birturi, berării, cafe-baruri — 

zilnic între orele 10—20,30.

I.C.S.A. — A.P. Petroșani
ORGANIZEAZĂ SAPTAMINAL,

IN CURSUL LUNII NOIEMBRIE

Luna preparatelor culinare
Expoziții cu vînzare la unitățile de desfacere 
din Petroșani și Petrila, cu o gamă diversifi
cată de sortimente de bucătărie și produse 
de cofetărie-patiserie, după cum urmează •

IN PETROȘANI: Cantina-restaurant,
restaurant 318 „Cerna", restaurant „Bule. 
vard“; cofetăriile 320 Tosca, 321 Hermes, 
323 Panseluța, 364 Bulevard; patiseriile: nr. 
315 Mignon și 365 Bulevard și restaurantul 
319 Parîngul.

IN PETRILA — LONEA: Restaurantul 
326 „Transilvania", restaurantul 331 „Cot
nari" Lonea și cofetăriile 329 „Scala" și 306 
din Petrila.

întreprinderea minieră 
Livezeni

încadrează direct sau prin transfer J

— 1 șef birou financiar
— 4 paznici (bărbați)
— 2 primitori-distribuitori (bărbați).
Informații la biroul O.P.I.R. al întreprin

derii, strada Lunca, nr. 153, Petroșani.

t a t e
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pali 
Șandor, eliberată de I.M.

Dilja. O declar nulă. (2213)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Rusu 
Iacob Adrian, eliberată de 
I.P.L. Deva. O declar nu
lă. (2214)

DOINA soție, soacra și cumnata mulțumesc tu
turor celor din Pui și Petroșani, care au fost alături 
de noi la pierderea celui care a fost

MARGINEANU CAIUS (PUIU)
(2219)

S-AU împlinit zece ani de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care a fost un bun soț, tată și 
bunic

ȘEREȘ IOSIF (Petrila)
Ii vom păstra o veșnică amintire. (2216)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secțiL
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365.


