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În ziarul de azi
• Cineclubul, ecran fidel al actualității 

muncii minerilor.
• Expozițiile de preparate culinare, 'un 

util dialog cu consumatorii.
• Rubrica „Vă informăm**.

(Pag. a 2-a)
• Florile prețuirii — reportaj la rubrica 

ș „Bărbați care onorează titlul de miner**.
(Pag. a 3-a) 

SPORT 3

• Primăvară, în calendarul performan-
i țelor Jiului — cronica meciului Jiul Petro- 
i șani — Corvinul Hunedoara, din cadrul „Cu

pei României** la fotbal.
(Pag. a 4-a)

TĂRIE CÎT MAI MULT CĂRBUNE! In spiritul hotărîrilor Congresului științei și învățămintului

Debu t rodnic Noi dotări

Minerii de la Paroșeni, 
după ce luna trecută au 
stabilit trei recorduri de 
la înființarea acestei mi
ne — extragerea a peste 
4 000 tone de cărbune 
consecutiv timp de două 
zile, cea mai mare pro
ducție suplimentară in
tr-o lună, peste 18 000 
tone de cărbune, și în 
același timp cea mai ma
re cantitate de cărbune 
extras într-o lună, peste 
100 000 tone de cărbune 
— înregistrează, la zi, în 
decembrie peste 2 000 
tone de cărbune în plus 
față de sarcinile de plan. 
Remarcabil este faptul că 
toate cele patru sectoa
re de producție au extras 
de la începutul lunii 
cărbune suplimentar: sec
torul I — plus 200 tone 
de cărbune, sectorul II

III —
IV —
Merite

— plus 600 tone, 
plus 300 tone și 
plus 1200 tone, 
deosebite revin brigăzilor
conduse de Vasile Cojo
carii, Nicolae Andrașic, 
Francisc Fazakas și 
Constantin Ciobănoiu ca
re lucrează cu complexe 
mecanizate.

Și mina Lonea, la rîn- 
dul ei, obține succese. 
Cele aproape 300 tone 
extrase în plus prevede
rilor de plan de la înce
putul lunii curente de
monstrează hotărîrca a- 
cestui colectiv de a înche
ia ultima lună a anului 
1985 la același nivel ca 
și cel al lunilor pre
cedente. S-au remarcat 
brigăzile conduse 
Cornel Țîr, Andrei
tal, Iosif Bucur și Florea 
Anton. (Gh.S.)

de
An

La I.M. Petrila a fost re
cepționată o nouă instala
ție de tuibocompresoarc 
prin care se va îmbunătăți 
substanțial aprovizionarea 
cu aer comprimat a utila
jelor acționate 
în sub 
realizarea 
instalației 
constructorii din 
ile complexe < 
de Anton Dotzauer și 
lectricienii din echipa 
electrolăcătuși 
Paul Jugănaru, 
drul brigăzii nr. 1 Petrila 
a I.A.C.M.M.

Pînă la sfîrșitul acestui 
an, în incinta întreprinde
rii vor mai fi puse în 
funcțiune un laborator de 
preluat probe de cărbune 
brut și trei decantoarc, în 
cadrul celei de-a doua e- 
tape a dezvoltării capaci
tății de preparare. (V.S.)

pneumatic 
t e r a n. 
în termen 
s-au

La 
a 

evidențiat 
i formați- 
coordonate 

e- 
de 

condusă de 
din ca

Randamentele sânt în creștere,
dar încă nu suficient

Mobilizator program pentru activitatea 
științifica și formarea viitorilor specialiști 

în minerit
Eveniment de o cc#4r- 

șitoare însemnătate în 
viața cultural-științifică 
și social politică a țării, 
primul Congres al știin
ței și învățămintului, 
constituie o nouă și vigu
roasă expresie a profun
dului democratism al 
orînduirii noastre socia
liste, a 
torni ce 
tru de 
științei 
za

la ba- 
patriei, 
în a-

preocupărilor sta- 
ale partidului nos- 
a pune cuceririle 
și tehnicii

progresului 
mobilizînd masele 
ceastă direcție.

Așezînd în permanen
ță la baza întregii sale 
activități documentele 
programatice ale celui 
de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro-

mân, colectivul de cadre 
didactice și studenții din 
Institutul de mine și-a 
concentrat eforturile în 
direcția perfecționării 
procesului instructiv-edu- 
cativ, a creșterii aportu
lui cercetării științifice la 
dezvoltarea industriei mi
niere în țara noastră. Ca 
urmare a acestor eforturi 
creatoare nc-am dirijat 
întregul potențial de cer
cetare în direcția înfăp
tuirii unuia din obiecti
vele principale ale dez
voltării noastre econo
mice — valorificarea 
perioară șl creșterea 
zei de materii prime 
nerale și energetice 
mare.

Desfășurată în strîn-

să legătură cu producția, 
activitatea de cercetare 
științifică a cadrelor di
dactice cuprinde o pro
blematică complexă o- 
rientată spre soluționa
rea și rezolvarea unor 
probleme de o deosebită 
importanță pentru uni
tățile miniere și pen
tru întreprinderile con
structoare de utilaj mi
nier. Din tematica de 
cercetare științifică ce a 
condus la rezolvarea unor 
teme de mare actualitate

su- 
ba- 
mi- 
pri-

Conf. dr. ing. 
Paul PATRAȘCU, 
Institutul de mine 

Petroșani I

(Continuare in pag. a 3-a)

Post fix la U. E. Paroșeni

Cazul brigăzilor răma
se sub plan în sectorul I 
al minei Vulcan (avînd cel 
mai mare plan 
prindere) este 
de o factură 
oarecum a- 
parte. Vrem 
să spunem că 
ele se află în 
situația în ca
re redresarea 
depinde numai
colectivelor luate 
in parte.

Ce s-a întîmplat 
acum: cauze obiective
pentru ele (dar de preîn
tâmpinat la alte nivele), au 
determinat pierderi im
portante de producție. Este 
vorba, în principal, de

din între'

apariția unor focuri endo
gene (care au provocat în
chiderea abatajului 
meră nr. 3, stratul

de forța 
fiecare

pînă

ca- 
V),

prcfvizionări a locurilor de 
muncă, au fost introduse 
jgheaburi și lanțuri noi la 
transportoare, ceea ce 

înlăturat 
turbați ile 
fluxul
transport. Mai 
mult, pentru 

îmbunătăți
rea aprovizio
nării cu ma- 

a fost 
pos- 

patru) 
crește- 

căr- 
sfîrșit,

a 
per- 
din 
de

ceea ce, firește, s-a reper
cutat negativ în .realiza
rea planului. In prezent, 
prin măsurile luate (în- 
nămolirc cu cenușă), a- 
ceastă capacitate de pro
ducție este gata să reintre 
în funcțiune.

De asemenea, s-a acțio
nat în sensul mai bunei a-

terialelc necesare, 
dublat numărul de 
turi (de la două la 
cu efecte vizibile în 
rea cantităților de 
bune extras. In 
și calitatea lemnului pen-

Sabin BORCAN

Disciplina muncii 
înțeleasă și respectată 

în spiritul tradițiilor minerești!
Nemotivatele, absențele 

de la șut sînt nu numai o 
problemă de producție, ci 
și una 
ta te. 
piedică 
cinilor 
deci a

e echi- 
îm- 

sar- 
și 

Iată 
cum 

de

de morală, de
Absentomanii 

realizarea 
de plan 

retribuțiilor, 
de ce ei sînt pasibili, 
e și firesc, nu numai 
sancțiunile prevăzute de 
reglementările disciplinei 
muncii, ci și de „pedepse- 
le“, nu mai puțin ustură
toare, ale judecății munci-, 
torești a celor cărora 
mai au dreptul moral 
le spună ortaci.

RIGOAREA OPINIEI
ORTACILOR

nu
să

aspru și necruțător, atunci 
cîrid se referă la dezerto
rii din frontul cărbunelui. 
Numeroși 
schimb și de brigadă și-au 
exprimat indignarea 
oameni, cărora 
tat înțelegere în 
te rînduri, continuă 
sfideze, prin 
lor, colectivul 
ajutat, marea 
nercască. „Asemenea 
meni trebuie să plece 
tre noi“, spune 
rul frontalist
laclie, sintetizînd o atitu
dine fermă, o opinie de

mineri, șefi de

La mina Livezeni, cu- 
vîntul opiniei minerești este

Acțiuni întreprinse cu înalt 
spirit patriotic pentru 

producerea unei cantități tot 
mai mari de energie electrica

și
din
ros-
ge-

Din materiale 
uzate, 

piese noi

In lumina sarcinilor 
orientărilor reieșite 
magistrala cuvîntare 
tită de secretarul
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceau.șescu, la 
Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la U- 
zina Electrică Paroșeni au 
acționat cu înaltă răspun
dere muncitorească, astfel 
îneît puterea medie orară 
realizată să fie de 180—200 
MW. Acțiunile întreprinse 
de comuniști, de muncito
rii uzinei au fost orientate

spre finalizarea la terme
nele prevăzute a tuturor 
lucrărilor de revizii și re
parații 
util 
tice în 
rii lor
tehnologici, 
rile cele mai 
care au fost executate 
acest an le amintim pe cele
de la cazanele 4 și 5 afe-

programate la 
a j e 1 e energc- 
vederea funcționă- 
la înalți parametri 

Printre lucră- 
importante 

în

In mai mult de o jumă
tate de lună, din piesele 
recuperate și recondițio
nate au fost fabricați pes
te 100 stîlpi SVJ. Ing. Lu
cia Duinea, de la SSH Vul
can a IPSRUEEM, ne men
ționează citeva din princi
palele repere ce au trecut 
prin faza de recondiționa- 
re, fiind, mai apoi, redate

Ioan SALTELICHI, 
secretarul comitetului de 
partid de la U.E. Paroșeni

Recuperare 
Jkonmtiomare 
\EFOLOSIRE

33
prelungitoare, 

ina
bil- 
bu- 

F 
minere.

circuitului productiv i 
cilindri, 570 
bucșe automat și din 
terial inoxidabil (690 
căți), 50 pistoane, 900 
căți țeavă de legătură 
aproximativ 100 ”e“
Văzîndu-i la lucru pe Nelu 
Popa, Kiss Istvan, 
Prisecan, Ciprian 
lean, Ludovic Matyus, Cana 
Zeno, Adalbert Pall și A- 
lexandru Lăzăruț, cîțiva 
dintre membrii celor două 
brigăzi, sau pe oamenii din 
brigada de la montaj ven
tile, condusă de Aurel Io- 
nescu, îți dai seama Că 
verbul a recupera se conju
gă permanent la diateza 
activă. La demontarea stîl- 
pilor SVJ uzați, sosiți din 
întreprinderile miniere, pie
sele, componentele, oricît 
de mărunte ar fi, sînt sor
tate cu grijă. Cele apte 
spre a fi recondiționate sînt 
duse în 
cin, unde 
racteristici

(Continuare în pag a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

și AndreiȘeful de echipă Alexandru Raczek și strungarii Maria 
nt, meseriași de elită la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Foto: Al. TĂTAR
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Petru 
Simis-

că
le-au ară- 

repeta- 
să 

atitudinea 
care 

familie

din- 
brigadie- 

Cristca Va-

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)

atelierul ve- 
li se redau ca- 

tehnico-func-

Glieorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cineclubul „XI 
zont" al clubului 
Aninoasa este deja 
nume de notorietate. Mai
puțin cunoscut este tîlcul 
acestei denumiri. Ni-1 dez
văluie Eugen Herbei, a- 
nimațorul micului grup 
de cineamatori : „La ie
șirea pe o galerie din 
șut, într-o discuție cu to- 

, varășul Iosif Guran, pre
ședintele sindicatului, am 
aflat că la club fusese 
expediat. în acea zi, un 
aparat de filmat și peli
culă. Mai în glumă, mai 
în serios, i-am propus să 
înființăm 
Nu mai 
cîte am 
proiecția 
pelicule, 
să ieșim, cum se 
în lume. Ce denumire să-i 
dăm cineclubului ? Și a- 
tunci ne-am amintit că 
ideea creării ne-a venit 
la orizontul XI".

Tîlcul nu este numai 
onomastic. Cineclubul își 
merită și onorează, 
„producția" 
denumire 
Născut în 
s-a întors 
trăgîndu-și 
că din lumea muncii din 
adîncuri, din viața mine
rilor.

Am văzut cîteva dintre 
peliculele semnate de -ci- 
neclubiștii minei Aninoa- 
sa. Ne-a surprins cît de 
repede au ajuns la . ceea 
ce numim fără exagera
re maturitate profesio

Asemenea merite, de
sigur, nu se putea să nu 
fie recunoscute. Deși nu
mără doar cinci ani de 
la Înființare, cineclubul 
a primit deja un șir de 
premii în Festivalul na-

CINECLUBUL 
ecran fidel al actualității 

muncii minerilor

filmul I

♦ 
pa- f

un cineclub. 
povestesc prin 
trecut pînă la 
primei noastre 

In sfîrșit, urma 
spune,

prin
sa, această 

minerească, 
subteran. el 
spre subteran, 
seva artisti-

Și în ultimele zile ale 
lumi noiembrie, statorni
cită ca „Lună a preparate
lor culinare", în Petrila, 
Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni au continuat să fie 
organizate expoziții cu 
vînzare de produse culina
re, de patiserie și cofetă
rie. O astfel de inițiativă 
a avut loc și la restauran
tul „Transilvania" din 
Petrila", locuitorii din o- 
raș avînd un prilej mai 
mult în cunoașterea unor 
preparate realizate de bu
cătari pricepuți și cu fan
tezie.

— Cele mai multe din 
produse, ne spunea Ma
ria Leonte, bucătăreasă șe
fă la restaurantul „Tran
silvania", sînt pe bază de 
pește, paste făinoase și 
pui. In fiecare zi prepa
răm 13 sortimente, expo
ziția oferindu-ne nu nu
mai prilejul prezentării 
preocupărilor noastre, ci 
și o metodă de a cunoaște 
preferințele consumatori
lor.

Am remarcat că mani
festările expoziționale din 
„Luna preparatelor cu
linare" au avut și scopul 
de a stimula preocupările 
de diversificare a produ
selor existente în fiecare 
unitate de alimentație pu
blică și de creștere, în 
spiritul documentelor Con
gresului al III-lea al con
siliilor populare, a sorti
mentelor oferite populați
ei prin unitățile „Gospo - 
dina". Astfel de preocupări 
există însă vor trebui să 
sporească paralel cu cali

I 
I
I
I
I

au forța 
' sincer, 

notă de 
la niște

nală. Filmele lor 
documentarului

‘, amplificată de o 
lirism discret, ca
oameni care cunosc și iu
besc viața minei. Scurt- 
metrajele lor au, alături 
de aceste calități artisti
ce, o alta, esențială: ca
pacitatea de implicare în 
actualitatea muncii mine
rilor, fiind adevărate 
cronici pe celuloid ale 
faptelor din subteran, ale 
inițiativelor muncitorești, 
ale bătăliei pentru 
țării cît mai mult 
bune. Obiectivul 
tului de filmat
tentației pitorescului mi
nor. fiind fixat pe proble
matica de esență a unei 

Și

un
de...

a da 
căr- 

apara- 
rezistă

țional „Cîntarea Româ
niei". Dacă ar fi să fil
meze cupele, diplomele, 
plachetele cu care au 
fost distinse peliculele 
lor, cineamatorii de la 
„Orizont" mai că ar avea 
„material" pentru 
scurt-metraj destul
lung. Ar fi citabile (și fa
cem o selecție severă), 
„secvențe" ca : locul I 
pe țară în cadru) Festi
valului național „Cînta
rea României", pentru fil
mul „Calitate", în 
„Marele premiu" la 
tivalul filmului de 
tori „Casca de aur" 
Gurabarza, Brad, 
cu filmul „Perftru
mult cărbune"; locul I la 
Festivalul cinefotoclubu- 
lui „Siderurgistul" Hune

1982;
Fes- 

ama- 
de la
1934, 
mai

activități economice 
sociale importante.

un util dialog

doara, 1985, cu 
„Străpungerea".

Desigur, oricît de F«.- : 
sionați, sau tocmai dato- * 
rită acestui lucru, cineaș
tii amatori de la 
Orizont" nu filmează de 
dragul de a filma, 
pentru că se pun în sluj
ba unui scop educativ 
înalt. De aceea, conside
ră că n-au încheiat mun
ca odată cu montarea ul
timei fotograme. Ci or
ganizează proiecția șcurt- 
metrajelor — pentru cei 
cărora le sînt destinate, 
în primul rind pentru 
tovarășii lor 
minerii, eroii 
O fac în sala 
club, cît mai 
tință. Credem 
coste pelicule 
celorlalte cinecluburi 
Vale
mai larg, pe măsura te
maticii majore, pe măsu
ra realizării artistice. Do 
aceea, nu ar fi lipsit de 
interes ca forurile în 
drept să studieze posibi
litatea proiectării celor 
mai bune pelicule pe c- 
cranele cinematografelor 
din municipiu, în cadru! 
obișnuitelor jurnale do 
actualitate. Do ce nu ?

Cu înalt spirit patriotic
(Urinara din pag. O
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C.T. DI \CONU

cu consumatorii
♦

tatea preparatelor. Mulți 
consumatori solicitau pro
dusele realizate în Labora
torul de cofetărie-patiserie 
din Petrila, condus de 
maestul in artă culinară 
Demeter Iosif. Erau 20 de 
produse, toate întrunind 
gustul rafinat și prezenta
rea atrăgătoare. Odată cu 
aceste expoziții ICSA-AP 
Petroșani a continuat tes
tarea opiniei consumato
rilor, în vederea orientării 
unităților de profil spre 
diversificarea preparatelor 
culinare. Valoarea ediției 
din acest an a „Lunii pre
paratelor culinare" constă 
înlr-o mai activă prezență 
a unităților de alimentație 
publică în viața locuitorilor 
Văii Jiului. «

Această acțiune a fost 
finalizată cu succes, sîm- 
băta trecută și la Petro
șani, prin expoziția găzdui
tă de unitatea nr. 8 Canti
na cu autoservire (șefi de 
unitate Dumitru Ceaureanu 
și Iolanda Stan). Despre a- 
ceastă acțiune nc-a vorbit 
Petre lagăr, șeful biroului 
comercial A.P. :

— Prezentînd în expozi
ția din Petroșani 70 sorti
mente de bucătărie (din 
care 25 din pește, 30 le
gume și 15 carne), alte 51 
sortimente de cofetărie și 
patiserie, unitățile din re
ședința de municipiu au 
abordat cu atenție această 
acțiune, realizîndu-se astfel 
cadrul de a se avea o le
gătură directă un dialog e- 
ficient între consumatori 
și producători. M-aș referi 
la unitățile 318 „Cerna"

ro" informăm1
COLOCVIU DE ISTO

RIE. Sub genericul „50 de 
ani de la acordul de acți
une antifascistă de la Țe- 
bea", în organizarea 
zeului mineritului, 
de cultură
municipale a avut loc 
unitatea de pompieri 

• interesant colocviu de 
torie. Acțiunea va fi 

I luată astăzi, începînd 
I ora 14, la I.P.C.V.J. (Al.H.)

Mu-
Casei 

și Bibliotecii 
la 

un 
is- 

re- 
cu

ZILELE TRECUTE, la 
Liceul industrial din Vul
can a avut loc cercul pe
dagogic al profesorilor de 
geografie din municipiu. 
Cu această ocazie a fost 
făcută analiza rezultate
lor obținute în predarea 
și învățarea disciplinelpr 
geografice, și-au prezen
tat o serie de procedee de 
tehnologie didactică pen
tru capitolele dificile din 

•programele școlare. (Gh.O.)

SPECTACOL. Dumini
că, 8 decembrie, ora 19,

(Mioara Barbulescu, șef u- 
nitate — Clinta Sușu, bu
cătar), 319 „Parîngul" (Du
mitru Drăgan și Marin Po
pescu — Elena Tătar), 360 
„Bulevard" (Valeria Poena- 
ru — .Elena Neacșu și Cris
tina Ferenczi), 315 Mignon 
(Gafia Vodescu și Na
talia Florca), 321 „Hermes" 
(Margareta l'lorea — Maria 
Popa, maestru cofetar, Ele
na Elisei), 365 „Bulevard" 
— patiserie (Lucreția Dră
gan).

O acțiune, deci, încunu
nată do reușită deplină.

T. SPÂTARU,
T. ALEXANDRU

Din materiale
(Urmare din pag. 1) 

ționale avute înainte. 
„Cu aceeași atenție pe care 
o acordăm recondiționării 
— intervine maistrul 
Gheorghe Dricu-Ciucă, se
cretarul comitetului de 
partid- — privim acțiunea 
de rocircuitarc a unor ma
teriale rcfolosibile". Inter
locutorul ne prezintă cîteva 
cifre : planul la recuperări 
pe primele trei trimestre 
ale anului a fost* depășit 
cu peste o tonă la alamă

Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani găz
duiește un spectacol de 
muzică populară susținut 
de Ansamblul folcloric 
„Doina Motrului". Ca in
vitați vor participa solista 
Viorica Flintașu, mesage
ră a cîntccului bihorean 
și actorul de comedie Ște
fan Mihăilescu Brăila. 
(G.B.)

INTILN1RE. Pentru 
cunoaște mai bine 
le legi și decrete 
le, tinerii din căminul de

a 
ultime- 
apăru-

din 
pentru 

ora 
legii

nefamiliști nr. 10 
Lupeni au invitat 
vineri, 6 decembrie, 
18, reprezentanți ai
pentru a le dezbate. (G.B.)

SALA MICA a clubu
lui Petrila și-a schimbat 
complet înfățișarea deve
nind o elegantă sală des
tinată conferințelor, 
pozioanelor, 
ea urmare 
ce au avut
maxim al secției de mobi
lă din Petrila a I.P.L. De
va merită apreciat din 
plin. (Al.H.)

siin- 
dezbaterilor, 

a renovărilor 
loc. Efortul

rente grupului de 150 MW, 
unde circuitele de evacua
re a gazelor arse au fost 
modernizate în vederea e- 
vitării funcționării acestora 
cu presiune în focare. De 
asemenea, țevile cu uzură 
înaintată din sistemul fier- 
bătoarelor au fost înlocui
te. în timp ce structura de 
rezistență a fost consolida
tă. Zidăria refractară și 
izolațiile termice ia aceste 
cazane au fost refăcute 
aproape în totalitate. Re
zultatele muncii pline de 
abnegație desfășurată de 
comuniști, de toți oamenii 
muncii din uzină sînt con
cretizate în punerea în 
funcțiune a grupului de 
150 MW la parametri sta
biliți. Cu aceeași abnega
ție au acționat comuniștii 
și pentru finalizarea la 
termenele prevăzute a lu
crărilor de revizii si repa
rații la cele trei turbine, 
la cazanul nr. 3 și la toate 
celelalte agregate.

Do fapt spun un adevăr 
incontestabil, cînd afirm 
că uzina este un permanent 
șantier, unde se aplică teh
nici și tehnologii noi pen
tru sporirea eficienței mun
cii colectivului. Și iată un 
exemplu concret în acest 
sens : la cazanul nr. 1. a- 
ferent grupului de 3 x 50 
MW. lucrările de reparații 
capitale și modernizare se 
apropie de -finalizare. Ve

chile sisteme de preparare 
a prafului de cărbune eu 
randamente scăzute au fost 
înlocuite cu altele noi ți 
moderne (unicat în tară;, 
care au făcut ca energia 
electrică produsă pe m/.i 
de cărbune să crească de 
la 30—10 la sută la peste 
90 la sută. Acum se depun 
eforturi susținute pentru 
pu .erea în funcțiune a noi
lor electrofiltre care au 
o putere de reținere ridi
cată, (pfnă la 98 la sută), • 
contribuind în acest fel la 
scăderea gradului de po
luare a atmosferei. Pentru 
punerea în funcțiune în 
timp util a cazanului nr.
1, un sprijin concret l-am 
primit de la antreprizele 
de construcții și montaj 
din țară. De fapt moderni
zarea acestui cazan consti
tuie un început, un prim 
pas spre modernizare, care 
va fi urmat de alții, tot la 
fel de hotărîți, pentru a 
crește cantitatea de ener
gie electrică produsă pe 
bază de cărbune.

Avem asigurate toate 
condițiile pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid și de stat. Iar noi, 
comuniștii, sîntem hotărîți 
să acționăm cu fermitate 
revoluționară pentru valo
rificarea integrală a posi
bilităților create, a condi
țiilor de care dispunem, 
astfel îneît să livrăm eco
nomiei naționale energia e- 
lectrică necesară.

Randamentele în creștere
(Urmare din pag. D

tru susțineri a crescut in 
ultimul timp, așa îneît nu 
mai intervin „timpii morți" 
pentru remedierea situați
ilor provocate de slăbiciu
nea bandajelor.

Iată de ce, șel'ii de bri
gadă sînt in măsură să 
consemneze semnificative 
creșteri ale randamentelor 
pe post: Gheorghe Drobo- 
tă, de la 5,20 la 7 tone pe 
post; Ion Sima, de la 4,2 
la 6,78 tone pe post; Ca
rd Ivacsony, de la 4,95 
la 6 tone pe post. O creș
tere asemănătoare realizea
ză si brigăzile conduse de 
Florin Șerban și Nicolae 
Stoica.

Aceste redresări sînt, 
fără îndoială, semnificati
ve pentru un proces al revi
rimentului definitiv al bri
găzilor. Dar ele nu au 
determinat, încă, „intrarea 
pe plan" și, de ce nu, 
recuperarea din restanțele 
acumulate pînă acum. Ce 
trebuie făcut în continua
re ? Ritmul de lucru tre
buie intensificat, și a- 
ceasta stă în puterea îie- 
cărei brigăzi. Aceste co
lective de muncă, ■ • luio 
de bază ale producției, nu 
mai trebuie să permită, 
sub nici o formă, absențe 
din frontul de lucru. Deja 
e\:stă o stare de - pirit 
circ descurajează ten la
nț ejo ele a face mmotiva-

uzate, piese noi
și plumb și cu peste 7 tone 
la aluminiu. Tot la acest 
capitol, se înscrie și plusul 
de 4 tone de uleiuri mine
rale. „Desigur, ni se spune, 
mai există unele sortimen
te, cum ar fi materialele 
abrazive, anvelope, șpan 
de fier, etc., la care incă 
nu s-a reușit să se recupe
reze întreaga cantitate pro
pusă. Vom folosi intens 
perioada de timp ce ne 
mai desparte do 1986, pen
tru ca finele acestui an să 
ne găsească eu indicatorii 
de recuperare realizați".

CENACLU. Azi, tinerele 
mlădițe ale cenaclului li
terar al Casei pionierilor 
și șoimilor patriei 
Petrila se întîlnesc 
preșcolarii grădiniței 
1 din localitate. Cu 
tă ocazie, pionierii 
zintă cîteva din 
proprii. (Titus 
coresp.).

LA 
stratul 
surat
prea... 
pîrtiile

din 
cu 
nr. 

aceas- 
pre-

creațiile 
Cornea,

te. De asemenea, ajutorul 
sectorului trebuie să se fa
că mai mult simțit. In 
acest sens, tehnicianul Va
st le Bric, șel'ul sectorului, 
ne vorbea despre un „gra
fic" al sprijinului pe ‘ are 
el și maiștrii îl vor oferi 
mai consistent fiecărei 
brigăzi în parte, prin par
ticiparea la alcătuirea pro
gramului pe fiecare 
schimb, prin intervenții 
prompte atunci cînd va fi ca
zul, în așa fel îneît pro
cesul redresării totale a 
brigăzilor rămase sub
plan să se cristalizeze de
finitiv. Și concludent, pen
tru producția sectorului și 
a minei.

să fie asaltate de iubito
rii sportului alb. Deși te- 
lescaunul încă nu funcțio
nează (aparatele de prin - 
dere fiind la verificări In 
vederea reautorizării) au 
funcționat teleschiurile 1 
și 2, pantele abrupte fi
ind atacate de zeci de schi
ori. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU

I
I

STRAJA 
de zăpadă 
duminică

suficient pentru ca 
din jurul cabanei

Lupeni, 
a mă-

1,6 m
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Bărbați care onorează titlul de miner

FLORILE PREȚIIIR11
Disciplina muncii, înțeleasă 

și respectată!
Recent in colectivul mi

nei Vulcan s-a petrecut 
un eveniment emoționant. 
Florile, cuvintele de cal
dă apreciere, felicitările 
pornite din adîncul ini
milor ortacilor, urările de 
sănătate și viață fericită 
în mijlocul familiei adre
sate din partea organelor 
de conducere colectivă ale 
întreprinderii l-au asal
tat realmente pe cunoscu
tul miner Mihai Dudescu.

...După ani îndelungați 
de muncă rodnică in sub
teran, în persoana lui M. 
Dudescu pleca în pensie 
un veteran al minei, un 
pilon de bază al colecti
vului. Un om al mineri
tului cu o biografie e- 
xemplară. Timp de 26 de 
ani, o viață de om deci, 
colectivul de mineri, bri- 
gada condusă de Mihai 
Dudescu și-a identificat 
statornic numele cu cel 
de brigadă de elită a 
J.M. Vulcan.

Cărbunele, mina, mi
neritul — meseria aceas
ta bărbătească — l-au a- 
tras în 1959, spre Valea 
■Jiului pe tînărul de a- 
tunci M. Dudescu. Pășind 
pentru prima oară in 
subteran, in sectorul 1

(Urmare din pag. I)

pentru industria minieră se 
remarcă, prin semnificați
ile economice, citeva, cum 
sînt: valorificarea și intro
ducerea în circuitul eco
nomic de noi materii 
prime energetice și mine
rale, mecanizarea proce
selor tehnologice miniere 
și a executării lucrărilor 
miniere de. deschidere și 
pregătire. „In concordan
ță cu noile obiective stra
tegice, cercetarea științifi
că și tehnologică, precum 
și invățămiiitul — subli
nia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, in

al minei Vulcan, ca va
gonetar, a rămas pentru 
totdeauna legat de locul 
de muncă, de colectivul 
care l-a învățat și ajutat 
să se adapteze la condiți
ile minei, să biruie difi
cultățile inerente începu
tului. Căci în 1959. la nici 
zece ani de la redeschi
dere, mina Vulcan, fi
rește, nu oferea condiții 
prea bune de lucru. Dim
potrivă. Mihai Dudescu 
nu este însă omul care să 
ezite în fața greutăților ; 
s-a alăturat din prima 
clipă ortacilor care-l pri
miseră cu încredere în 
rîndurile lor, punînd cu 
nădejde umărul, împreu
nă cu ei, la ridicarea mi
nei si creșterea produc
ției de cărbune. Jar mina 
și colectivul ei i-au oferit 
cu generozitate teren 
larg de afirmare profe
sională, de împlinire a 
personalității, in scurt 
timp a străbătut întreaga 
filieră a muncii în sub
teran: de la vagonetar la 
miner, la șef de schimb, 
iar apoi la conducător de 
brigadă. Timp de 22 de 
ani, cei mai multi și cu 
rezultatele cele mai bune, 
s-a dedicat mineritului 

Mobilizator program
cuvinlarea rostită lă“ des
chiderea lucrărilor con- , 
greșului — trebuie să fie 
în primele rînduri
in desfășurarea întregului 
proces revoluționar în no
ua etapă de dezvoltare a 
patriei". Orientările noi, 
sarcinile și îndrumările 
formulate în acest repre
zentativ forum democra
tic al științei și învățămîn- 
tului ne stimulează mun
ca consacrată îmbunată - 
țirilor constructive ce 
trebuie aduse unor ma
șini și utilaje miniere, în 
vederea reducerii impor

ca brigadier. De la el au 
învățat meserie mineri 
destoinici ca Mihai Nes- 
tean, azi un apreciat șef 
de brigadă, Carol Ivacso- 
ny, Gheorghe Drobotă 
și mulți alții care alcă
tuiesc azi detașamentul 
de bază al minei.

Caracter tenace, perse
verent și devotat mineri
tului, preocupat de viito
rul minei — a avut grijă 
să predea în mîini bune 
ștafeta meseriei — iar a- 
ceasta nu numai în în
treprindere, ci‘ și acasă, 
în familie. Fiica lui mai 
mare, Mariana, studentă 
seralistă în anul IV la 
Institutul de Mine Petro
șani, viitor specialist, își 
desfășoară activitatea tot 
în sectorul I al J.M. Vul
can, în timp ce sora ei 
mai mică este elevă în 
clasa a Xl-a a Liceului 
industrial minier Vulcan.

Mihai Dudescu și-a pre
dat marca și brigada cu 
gîndul împăcat că și-a 
făcut datoria față de mi
nerit, că a predat ștafeta 
în mîini bune, lăsînd oa
meni de nădejde în urma 
sa.

Pavel KOVACS, 
corespondent

tului și a creșterii fiabili
tății, reducerea consumu
rilor de energie și utiliza
rea raționala a acesteia 
(optimizarea instalațiilor 
pneumatice miniere la 
minele din Valea Jiului), 
perfecționarea metodelor 
și proceselor de prepara
re in vederea creșterii 
producției de materii pri
me deficitare, organizarea 
științifică a producției și 
a muncii prin introduce
rea in cadrul unităților de 
producție și proiectare a 
tehnicii moderne de cal
cul.

(Urinare din pag. 1)

masă a celor mai nuni 
mineri. Poziție care a în
ceput sa-și facă efectul, 
pentru ca, ni se arată, ne
motivatele au început să 
scadă considerabil in bri
gadă și în sector Și cre
dem că în ampla și per
manenta acțiune de educa
re, de descurajare a celor 
ce absentează după bunul 
lor plac, brigada, acest 
nucleu de producție, are 
un cuvînt greu și convin
gător de spus. De aceea, 
împărtășim opinia briga
dierului Ion Cojocariu, de 
la sectorul II: anume că 
trebuie întărită autorita
tea brigăzii în acest sens. 
Cine îi cunoaște mai bine, 
cine îi poate „gira“ mai 
în deplină cunoștință de 
cauză pe cei care fac ne
motivate, decît ortacii, de- 
cît șefii lor direcți ? Nu 
degeaba cei nărăviți la 
absențe, caută „înțelege
re" și „păsuire", uzînd 
de minciuni chiar, la sec
tor sau la conducerea mi
nei. De aceea, credem că 
propunerea lui Ion Cojo
cariu este dreaptă ca re
zolvarea cazurilor de ab
sențe să poarte, în primul 
rînd, „girul" brigăzii, al 
șefilor de. schimb. al brigaa- 
dierului. Care știu dacă 
respectiva absență este un 
„accident" sau o za din- 
tr-un lanț al slăbiciunilor.

INTRANSIGENȚA.
IN LITERA LEGII

Fenomenul diminuării 
nemotivatelor este vizibil 
nu numai într-o brigadă 
sau alta, ci la nivelul în
tregii mine. Aceasta, și 
pentru că reprezentanții oa
menilor muncii în consi
liul de conducere, acest fo-

Conșlienți de mărețele 
sarcini care revin școlii 
superioare miniere în în
făptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului 
pentru cincinalul 1986— 
1990 și în perspectivă pînă 
în anul 2000, cadrele di - 
daetice și studenții din 
Institutul de mine, prin- 
tr-o integrare complexă 
și armonioasă a învățămîn- 
tului cu cercetarea și pro
ducția sînt ferm hotărîți 
să contribuie, cu spirit re
voluționar, patriotic, la e- 
fortul general al întregu
lui popor pentru dezvolta
rea economică și socială a 
patriei. 

rum democratic, și-au pus 
cu fermitate decizia pe a- 
cele cauze de indisciplină 
a muncii. După cum ne in
formează tovărășul Nico
lae Buciuman, președinte
le sindicatului, s-a discu
tat foarte serios cu fieca
re în parte, s-a analizat 
fiecare situație, în unele 
dintre ele hotărîrea fiind 
desfacerea contractului de 
muncă

IN CAUTAREA 
MOTIVĂRII

Pe Francisc Carșai îl 
întîlnim la secretariatul 
minei. II căuta pe tovară
șul director, ca să-i moti
veze trei absențe. Ne ex
plică și motivele: a fost 
chemat urgent în localita
tea natală, pentru un caz 
grav în familie. Speră că 
va fi înțeles. Două lucruri 
nu înțelegem, însă, noi, în
tr-o asemenea situație. Pri
mul: oare i-ar fi fost atît 
de greu să anunțe, înain
te de plecare, șeful său 
direct ? Nu este vorba de 
o simplă formalitate, ci 
de o necesitate impusă de 
organizare optimă a mun
cii. Credem că nu i s-ar 
fi refuzat aprobarea. Și 
pentru că asemenea si
tuații au amploarea unui 
fenomen, Sîntem de păre
re că se impune institui
rea unei reguli de fier : 
anunțarea dinainte a bri
găzii sau sectorului, ob
ținerea aprobării, pentru 
ca în felul acesta să fie 
evitate neacoperirea u- 
nor posturi strict necesa
re bunei desfășurări a

Aflăm de la organele de stat
NEGLIJENȚA

Un control de rutină, des
fășurat la IACMM Petro
șani a dezvăluit crasa ne
glijență a celor care răs
pund de averea obștei. Pe 
masa de lucru a unui elec
trician, într-un dulap me
talic și autoatelierul u- 
nui maistru s-a găsit, fără 
a fi cuprinsă în vreo evi
dență, o însemnată canti
tate de contacți cu pastile 
de argint industrial. Mos
tra de indolență oferă pri
lej de „afirmare" amato
rilor de chiverniseală fără 
muncă. Or, în astfel de ca
zuri, măcar după măsurile 
de atenționare și sancțio
nare, cei care au grijă de 
valorile materiale ale în
treprinderii trebuie să fie 
ca... argintul viu. 

activității în subteran. 
Al doilea lucru: la acea 
oră, F. Carșai trebuia să 
l ie la șut, în subteran, Un
de, în paranteză fie spus, 
l-ar fi întîlnit pe tovarășul 
director. Deci, încă o ne
motivată !

REGRETE TARDIVE

Desigur, cazurile, ase
menea celui relatat mai
sus, sînt rare;"'mai frecven
tă, ca sursă a nemotivate
lor, este, cum să spunem, 
„obișnuința" de a absenta 
de la șut. Așa cum ne spu
nea, cu o candoare ce nu 
se potrivește celor 25 de 
ani pe care îi are, fostul 
miner Virgil Rănciuc, din 
sectorul III. L-am întîlnit 
la serviciul personal-în- 
vățămînt, tocmai cînd i se 
încheia carnetul de muncă, 
cu decizia „desfacerea 
contractului de muncă". 
N-a durat mult. cîteva 
minute. Cărora, în sfîrșit, 
Virgil Rănciuc le-a simțit 
greutatea. Prea tîrziu. de
sigur. „Sincer, îmi pare 
rău" — sînt cuvintele Iui, 
pe care le credem sincere, 
fizionomia ca și amărăciu
nea glasului o probau. Am 
dori ca mulți dintre cei 
care, cu nesocotită ușu
rință. ajung în asemenea 
situații, să-1 fi văzut sau 
auzit pe Virgil Rănciuc 
în momentele acelea. Ar fi 
primit, poate, o lecție, pen
tru că din greșelile altora 
se poate învăța. In orice 
caz, pentru el, regretele 
sînt tardive. Cine are u- 
rechi de auzit, să audă 1

PARAFRAZA SI 
MORALA

Parafraza unor versuri 
adresate iliciților din vre
muri apuse „Cu ardei, cu 
gogoncle/făcuși blănuri și 
inele", surprinde compor
tamentul moral al unor lu
crători comerciali din zi
lele noastre, certați cu le
gea. Astfel, Maria Costa- 
che, vînzătoare la unitatea 
nr. 25 din Petrila a 
CPVILF, încasa sume de 
bani mai mari decît prețul 
legumelor și fructelor ofe
rite cumpărătorilor. Sur
prinsă de lucrătorii de mi
liție va răspunde în fața 
legii, pentru însușirea de 
bani nemunciți.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

Dezbaterile din sala de 
judecată se apropie de 
sfîrșit, conturînd un ver
dict de condamnare. Pusă 
, pe masa de operație", sub 
„bisturiul" necruțător al 
procurorului acuzator, fap
ta inculpatului din boxă se 
dezvăluie, celor prezenți, 
în toată hidoșenia ci mo
rală și cu periculozitatea 
ei socială, în pofida în
cercărilor apărării de re- 
tușare a acesteia. S-o re
zumăm, deci, in termenii 
folosiți (ulterior) în sen
tința de condamnare pen
tru o cit mai fidelă reda
re a celor întîmplate.

In acea zi de 28 martie 
a.c. — nefastă pentru el 
și viitorul sau — inculpa
tul Andrei B. — student 
anul 1 al I.M.P. — pără
sește căminul și intră în 
bufetul din apropierea res
taurantului „Parîngul". 
Aici, consumă (de unul 
singur) trei litri de bere (1), 
iar ceva mai tîrziu — îm
preună cu un alt student 

— încă o jumătate de li
tru de vodcă. In stare de 
ebrietate avansata, pleacă 
apoi, la restaurantul „Pa- 
ringul" unde, fără a fi, 
provocat de cineva, adre
sează injurii și amenințări, 
pe un ton ridicat, celor 
80—100 de consumatori, 
răstoarnă mese și scaune, 
își rupe hainele și aruncă, 
în sală, pantofii scoși din 
picioare.

Imobilizat de cîțiva din
tre consumatorii rămași —- 
cei mai mulți, indignați de 
cele întîmplate, părăsind 
sala — inculpatul încear
că să-i lovească. La inter
venția organului de mi
liție, chemat telefonic, in
culpatul refuză să se legi
timeze avînd aceeași ma
nifestare huliganică ceea 
ce a condus la reținerea 
sa în arestul miliției.

...Și pe măsură ce fapte
le se reconstituie din 
cuvintele acuzării, ale apă
rării și ale martorilor au- 
diați în instanță, pe , fața 

inculpatului apar semne
le neliniștii și ale mirării 
— ca și cînd cele auzite 
„erau străine și ireale", co- 
borîlc din cine știe ce coș
mar al unei minți adormi

Implicațiile consumului excesiv de alcool

Al ... patrulea pahar
te, care parcă nu era a 
lui. Și totuși... Verdictul 
— condamnare la un an 
închisoare cu privare de 
libertate pentru ultraj con
tra bunelor moravuri și 
tulburarea gravă a liniștii 
publice — nu i-a întrerupt 
acest dialog dureros pur
tat eu propria sa conști-' 
ință, ce poate însemna o 
reîntoarcere din drumul 
său cu fîntîni fără cum- 
pahă, drum al nefericitei 
rătăciri...

☆
Cu gîndul la cele întîin- 

plate, îmi vine în minte 
una' din- reflecțiile lui 

Shakespeare: „Să fi pînă 
mai adineauri un om sim
țit, îndată după aceea, ne
bun și în clipa de fală, o 
fiară. Ce ciudat I Un pa

har mai mult e un bles
tem...". Și acest pahar 
este întotdeauna -cel de-al 
patrulea, căci, ne averti
zează o veche și înțeleap
tă zicală — „cumpătarea in 
băutură este a bea piuă la 
trei pahare: cel dinții, pen
tru sănătate, cel <le-al doi
lea pentru plăcere și cel 
de-al treilea pentru somn".

De aceea, pe bună drep
tate se poate spuiw că be
ția este somnul rațiunii. Și 
somnul acesta naște mon
ștri. In întîfnplarea ele mai 
sus, a născut, un . huligan...

Dar tot ea — beția — ză
mislește ci;ima, furtul, vio
lul și atitea altele: dezor
dine și nesiguranță în re
lațiile interumane, sufe
rințe pentru victimele vio
lentate și pedepse pen
tru autorul lor. Căci sub 
puterea ei nimicitoare — 
ce puni' căluș glasului 
conștiinței — sufletul o- 
mului moare lent: scrupu
lele morale îi sînt gîtuite,’ 
ideea de respect, distrusă, 
demnitatea, degradată, iar 
vigilența adormită, făcînd, 
din om, un neom, cu ma
il itestări antisociale.

Cazul relatat este sem
nificativ. In tînărul trimis 
pe băncile de studiu și 
destinat carierei ingine
rești, familia sa și colec
tivitatea au investit cheltu
ială, încredere și, mai 
ales, speranțe în împlini
rea lui ea om, profesio
nist și cetățean. Speranțe 
spulberate azi, de o con
damnare ce lasă, ea însăși 
urine adinei — do Ia stig

matul social la neîmplini- 
rea sa ca destin...

Dar semnificativ — și 
prilej de meditație — este 
și o altă față a cazului : a- 
ceastă neîmplinire, cu răs
turnările ei de rosturi în 
viață, și-a anunțat semne- 
le-i prevestitoare, cu mult 
timp în urmă, așa <um 
se desprinde din caracte
rizarea inculpatului „a- 
preciat prin comporta
ment necorespunzător în 
societate și institut, cu
noscut ca mare consuma
tor .de alcool.

Ce îi m a -i- 1 i p-
sea acestui tînăr stu
dent în acea zi nefasță 
pentru el și viitorul lui, 
decît un pahar în plus : 
al patrulea, ca pentru a 
confirma — dacă mai era 
nevoie — o altă zicală eu 
duh și tîlc (mai ales pen
tru fanaticii prozeliți ai 
„cultului baehic"): ..Mai
degrabă te îneci intr-un 
pahar decît în mare!".

David MAN1U
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Prâiii-iniiiisfml Guvernului român șs-«i încheiat vizita oîicialâ
de prietenie în R. D. Germană

Primire la tovarășul 
Erich Honecker

BERLIN 4 (Agerpres).
Tovarășul Erich 1 lone- 

cker, secretar general al 
C.C, al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate 
Germane, l-a primit, 
miercuri, pe tovarășul 
Constantin. Dă.scălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al 
P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, care e- 
fectuează o vizită oficială 
de prietenie în R.D. Ger
mană.

I.a primire a luat parte 
tovarășul Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se tovarășului Erich Ho
necker un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune u- 
rări de sănătate.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, tovarășul Erich 
Honecker a transmis, la 

rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un me
saj de caldă prietenie, îm
preună cu cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re, de noi succese în acti
vitatea pe care o desfășoară.

In cadrul întrevederii, 
desfășurată într-o atmos
feră de prietenie și cordi
alitate, de stimă și înțele
gere reciprocă, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a 
subliniat atenția deosebi
tă pe care o acordă con
ducerea partidului și sta
tului nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltării multilaterale și 
adîncirii raporturilor de 
prietenie și colaborare din
tre cele două partide și țări.

S-a dat o înaltă aprecie
re rolului determinant pe 
care l-au avut întâlnirile și 
convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, înțelegeri
le convenite cu aceste 
prilejuri.

In timpul întrevederii 
s-a procedat, totodată, la 
un schimb de păreri a- 
supra unor probleme in
ternaționale.

BERLIN 4 (Agerpres). 
Miercuri s-au încheiat, la 
Berlin, convorbirile oficia-
le dintre tovarășul Con
stantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Wil
li Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. 
Germane.

Cei doi prim-miniștri 
și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele la care 
s-a ajuns, și hotărîrca de a 
acționa cu fermitate pen
tru transpunerea integrală 
în viață a acțiunilor con
venite.

S-a apreciat că actuala 
vizită oficială de prietenie, 
desfășurată în spiritul în
țelegerilor convenite între 
tovarășul Nicolae

încheierea 
convorbirilor oficiale

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Ger
mane, și al prevederilor 
Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mu
tuală dintre Republica So
cialistă România și R.D. 
Germană, a deschis noi o- 
rizonturi conlucrării mul
tilaterale dintre cele două 
țări, valorificării mai bune 
a posibilităților pe care le 
oferă potențialul economic 
și tehnico-științific în 
continuă dezvoltare, în in
teresul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

La încheierea convorbi
rilor, tovarășii Constantin 

Dăscălescu și Willi Stoph 
au semnat Protocolul întâl
nirii primului ministru al 
Guvernului Republicii So- 
caliste România și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane.

De asemenea, a fost a- 
doptat Comunicatul pri
vind vizita oficială de prie
tenie în R.D. Germană a 
tovarășului Constantin 
Dăscălescu.

☆

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R., prim-mi
nistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, miercuri, din 
Republica Democrată Ger
mană, unde a efectuat o 
vizită oficială de prietenie.

(Agerpres)
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;,C U P A ROMÂNIE »u LA FOTBAL

Primăvară, in calendarul performanțelor Jiului
JIUL PETROȘANI — 

CORVINUB HUNEDOA
RA i 3—1 (2—0). Copleși
tă de „regalul" virtuților 
tehnico-tactice demonstra
te, de rezultatul celor 90 
de minute de joc, galeria 
Jiului jubilează. Minu
tul 91 — corolar de satis
facții, în campionat șl 
cupă, aduce fericite sărbă
tori de iarnă suporterilor 
din Vale. Partida din 
șaisprezecimile „Cupei 
României", susținută în 
lunca Jiului de Est, avea 
teoretic un solist, Corvi- 
nul; In teren însă „unspre- 
zecele" din Hunedoara a 
fost nevoit să asigure „or
chestrația" recitalului de 
excepție al Jiului. Intr- 
adevăr, oaspeții s-au ali
niat fără Petcu și Mateuț, 
apoi Gabor a intrat în 
eclipsa unei echipe de 
nedezintegrat; Jiul, fără 
Neagu, Lăsconi și Stana 
a reintrat totuși, de ieri 
după-amiază în matca 
rezervată spectacolului de 
calitate.

Din primele minute era

Iată rezultatele tehnice: 
Minerul Băiuț — Steaua 
București 1—8 (1—6); Cea
hlăul Piatra Neamț — 
Gloria Buzău 2—0 (1—0);
Victoria Ineu — F.C. Olt 
0—3 (0—0); Unirea Dina
mo Focșani — Chimia Rin. 
Vîlcea i—2 (0—1); Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Politehni
ca Timișoara 3—0 (3—0); 
Minerul Baraolt — Rapid 
București 0—3 (0—0); Glo
ria Bistrița — F.C. Bihor 

clar că, dincolo de diferen
ța de „etaj" fotbalistic, va 
acționa eterna rivalitate 
hunedoreană. Cupa, ascen
dent moral pentru cei co
tați mai slab, a angajat nu 
numai dăruirea jucători
lor din Vale, cl și întregul 
lor arsenal tehnico-tactic, 
îmbogățit substanțial sub 
„bagheta" lui Mulțescu. 
In min. 1 a trăit emoții 
Rudisuli, apoi și-a etalat 
clasa veteranul Homan, 
din ceață, și la propriu și 
la figurat, a apărut soare
le, care a strălucit, în min. 
14, mai intens deasupra lui 
Pachițeanu — din viteză a 
reluat peste ultimul apă
rător hunedorean, centra
rea lui Sălăgean, inspirat 
„detonator" al echilibrului 
pe aripa dreaptă: 1—0. Un 
triou impecabil Szekcly — 
Mulțescu — Găman avea 
să controleze apoi „pache
tul de acțiuni" al partidei, 
dijmuind combinațiile ad
verse, inițiind pe cele 
proprii, mizînd pe efortul 
fizic pînă la sacrificiu, dar 
mai ales pe traiectoria

Alte rezultate
Oradea 2—1 (2—0); Pro
gresul Vulcan București
— S.C. Bacău 2—0 (0—0); 
Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc — Victoria Bucu
rești 0—1 (0—1); Metalul 
Bocșa — F.C.M. Brașov 
1—0 (1—0); C.S. Tîrgoviște
— Dinamo București 0—2 
(0—1), Sportul Muncito
resc Caracal — Petrolul 
Ploiești 2—3 (după pre

„creier — picior" a baloa- 
nelor. In urma unor astfel 
de faze au ratat Găman 
(19), P. Grigore (20), Pa
chițeanu (25), pentru ca, în 
min. 29, Sălăgean să be
neficieze de duelul din ul
tima baricadă a Corvinu- 
lui, reluînd cu sete ba
lonul în plasă: 2—0.

Scorul, care făcea „casă 
bună" cu rezultatele ante
rioare din divizia secundă, 
a trezit tresăriri de orgo
liu celei mai impetuoase 
înaintări din primul eșa
lon — în min. 31 au res
pins, de pe linia porții, 
Homan, apoi V. Popa, dar 
era clar că, după pauză, 
Corvinul va riposta, mai 
ales că Bardac (46) a luat 
locul lui Badea, lipsit de 
ambiții. La reducerea han
dicapului au contribuit în
să și jucătorii din Vale, 
care au rămas țintuiți în 
careu, în min. 49, Cojoca- 
ru .înscriind, cu capul, ca 
la... antrenament. Depar
te de a se demobiliza, gaz
dele au răspuns prin com
binații în viteză, cu dese 

lungiri); Oțelul Galați — 
Sportul studențesc Bucu
rești 4—1 (după prelun
giri); Universitatea Craio
va — A.S.A. Tg. Mureș 
(disputat la Deva) 1—0 
(1—0); Universitatea Cluj- 
Napoca — F.C. Argeș Pi
tești (disputat la Bucu
rești) 7—-6 (după prelun
giri și executarea lovitu
rilor de la 11 m). 

schimbări ale direcției de 
atac (din nou meritul li- 
liei mediane), după „repeti
țiile" de un-doi-uri Gă
man — Mulțescu (64), Do- 
san — Szekcly (68), în min. 
80 intuiția lui Szekely și 
rafinamentul tehnic al lui 
Mulțescu au decis pecetlu
irea tabelei de marcaj — 
primul a lansat balonul 
într-o băltoacă, ultimul 
(ordinea enumerării, bine
înțeles nu cea valorică) l-a 
„croșetat" pe Dubinciuc, 
pe ambele fețe și a șutat 
din unghi aproape închis: 
3—1. Alt eveniment, în a- 
fara fazelor de spectacol, 
create de localnici, debu
tul lui Krautil. In „topul" 
învingătorilor, cei mai buni 
au fost: Mulțescu, .Găman, 
Szekely, V. Popa și Sălă
gean.

JIUL: Homan — B. Po
pescu, V. Popa, Florescu, 
P. Grigore — Szekely, 
Mulțescu, Găman (Krautil) 
— Sălăgean (Răducanu), 
Pachițeanu, Dosan.

Ion VULPE

Pentru optimile de fi
nală ale „Cupei Români
ei" s-au calificat echipele 
Steaua, Ceahlăul Piatra 
Neamț, F.C. Olt, Chimia 
Rm. Vîlcea, Șoimii I.P.A. 
Sibiu, Rapid, Gloria Bis
trița, Progresul Vulcan, 
Victoria București, Meta
lul Bocșa, Dinamo, Jiul 
Petroșani, Universitatea 
Craiova, Oțelul Galați, Pe
trolul Ploiești și Universi
tatea Cluj-Napoca.

I. C. S. Mixtă Vulcan
ÎNCADREAZĂ

— un instalator apă

încadrarea se va face în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 12/1971 și ale 
Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
SCI1IMB apartament, do

uă camere, Petrila, cu 2-3 
camere în Petroșani Nord. 
Informații, Petrila, 8
Martie, bloc 7, ap. 13 sau 
bloc 11, ap. 54. (5455)

FILOZOFIE, economie, 
pregătire intensivă, rapi
dă, prin corespondență 
pentru admitere: drept,
filozofie-istorie, A.S.E. 
Adresați: Universitar, că
suța poștală 77—7, Bucu
rești 77. (5459)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5073, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (5460)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe
numele Mertl Daniel, eli
berată de Institutul de
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (5461)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă pe numele Tiuz- 
baian loan și Suru Victor,

ANUNȚ DE 

FAMILIA dr. Bob regretă dispariția fulgerătoa
re din viață a prietenului

SUCIU IOAN
Transmite condoleanțe familiei îndoliate.

eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le decla
răm nule. (5448)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gabor 
Gheorghe, eliberată de Fa
brica de morărit și panifi
cație Petroșani. O declar 
nulă. (5452)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nagy 
Francisc, eliberată de
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5453)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po- 
povici Doina, eliberată de 
I.T. Petroșani. O declar 
nulă. (5454)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gordar 
Doina, eliberată de U.E. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(5462)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Paal Er
win Michael, eliberat de 
Institutul de Mine Petro
șani. II declar nul. (5458)

FAMILIE
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