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Un nou complex mecanizat

Succese pe frontul cărbunelui

A m sosit la mina XX Paroșeni eu cite- < * va ore înainte deintrarea în șut. Intîlnim niulți dintre oamenii care trudesc să scoată la lumină comorile ascunse; de ere printre rădăcinile munților. Oamenii care au în grijă „hrănirea" <ri cărbune a ■ industriei noăstre în plină dezvoltare. Aflasem, deunăzi de rodul inițiativelor muiieito-' rești pe care le aplică. ..Brigada înaltei productivități" al cărei promotor la Paroșeni gSte comunistul Franeisc Fa- zakaș. a fost extinsă la

La I.M, Ăninoasa au fost 
terminate lucrările princi
pale de montare a încă u- 
nui complex mecanizat. 
Brigada care a fost plasa
tă pe abataj și va minui 
acest utilaj de mare pro
ductivitate este condusă de 
cunoscut ii mineri Ilie Ni- 
colae și Văsiie Burlec. Prin 
punerea în funcțiune a

acestui complex de tăiere 
și susținere mecanizată — 
operațiune care va avea 
loc în aceste zile — la sec
torul I, vor funcționa con
comitent două complexe 
mecanizate. Ieri; toată 
tenția cadrelor 
a minerilor 
în punerea 
complexului
tate spre ultimele lucrări.

Instantaneu din secția 
de construcții metalice 
a I.U.M.P., unde cons
tructorii de utilaj mi
nier depun eforturi sus
ținute pentru diversifi-, 
carea producției, pentru 
a oferi minerilor utila
je cit mai moderne.
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Fiecare om al
muncii din între-

Plus — peste 1800 tone cărbune

După vizitarea cîtorva unități 
ale Cooperativei „Deservirea” Lupeni,

am primit invitația

Minerii 
Paroșeniului 
își respectă 
cuvîntul dat

Două dintre sectoarele 
întreprinderii miniere Pe
trila au acumulat în a- 
ceastă lună peste 1800 tone 
cărbune extras suplimen
tar. Printr-o creștere a 
productivității muncii față 
de prevederi cu 270 
kg/post, — la nivelul în
tregului sector — colecti
vul de la sectorul II a ob
ținut o producție superioa
ră sarcinilor de plan cu 1306

tone cărbune, iar sectorul IV 
(productivitate depășită cu 
330 kg/post) o producție 
suplimentar extrasă de 507 
tone.

Printre brigăzile cu re
zultate deosebite se numă
ră ia sectorul II — cele 
conduse de Gheorgbe Ro
taru (care lucrează cu 
complex mecanizat) și Ale
xandru Lazov, iar la sec
torul IV — brigada condu
să de Eugen Voypi.

prinderile miniere, 
participant nemij
locit la asigurarea

condițiilor pentru

Securitate
deplină 

în subteran

MAI POFTIȚI PE LA NO’,
LA ANUL

toate formațiile din sectorul 11, iar rezultatele obținute sînt concludente — 12 900 tone cărbune extrase pește prevederi de la începutul a- nului. O aha inițiativă : „Utilajul întreținut și reparat de noi să funcționeze fără întreruperi în producție11. . Locul 1 i-ă fost conferit formației conduse de maistrul Ștefan Tudoran. Rezultatele aplicării acestei inițiative se pot măsura în ore, orele de funcționare a utilajelor, care pînă la urmă, tot în tone se transformă. Sînt numai două din "inițiativele care au avut o contribuție esențială nu numai ia realizarea sar-, cinilor de plan ci și a angajamentelor care s-au dovedit a fi prea miei penți-u voința minerilor de la Paroșeni și au trebuit să fie reînnoite.

l Am pornit neață prin ; Operativei din Lupeni rință de a pereche de stilou. Primul popas facem pe strada 6 August, la atelierul de optică, care, de fapt, este... de ceasornicărie;—- Vă rog să-mi schim- , bați lentila de la ochelari. Cu amabilitate, responsabilul Florea Oprea ne-a răspuns prompt că... nu , ne poate sefvj. Cauza ? Lipsă de aparatură tehnică corespunzătoare — ppliz-oare de șlefuit, aparate de tăiat și.-încălzit lentile etc. Cu aceeași amabilitate sîn- tem informați în continuare că deși aceste aparate au fost comandate de mai multe ori, conducerea cooperativei a răspuns de fiecare dată cu... promisiuni. Așa că... cir promisiuni ne-am înlocuit și noi

diș-de-dimi- aiel icrele co- meșteșugărești cu banala done repara o ochelari, si un îl

lentila la ochelari.Nu am avut noroc cu chelarii, să încercăm să ne reparăm stiloul.Căutăm cu insistentă
O-

un

C. GRECU

(Cont. în pag. a 3-a)

^^ă info r-mant

iIII y
FLORI IN PRAG DE 

IARNA. Sera sectorului E.G.C.L. Petrila a _ fost reparată recent, fiind revizuită totodată și instalația de încălzire. Cum o parte din materialul se- mincer a și fost asigurat, iarna va fi întîmpinată cu... flori, pe care unitățile de desfacere ale torului lor de 
(LV.)

IN CURIND, 
PARLAMENTE, sfîrșlt de septembrie,

Ie oferă surprize secanta tori- plăcute.
NOI A-In acest în

Viitorul centru al Petroșaniului se va îmbogăți 
în cirrînd cu un nou bloc turn de locuințe cu spații 
comerciale la parter. In imagine brigada de dulgheri 
condusă de Gogu Neagoe a început lucrările la pri
mele etaje al noului bloc.

Foto : Ion LIClU

atelier de reparat stilouri și pixuri. Nici o șansă; Nici măcar pe cea cape am a- vut-o cu ochelarii. Motivai e foarte simplii — un asemenea atelier nu există.Să mai întrebăm eîți oameni au nevoie de lentile de ochelari, cile rețete ochelari, se eliberează Lupeni? Dar cîte stilouri au nevoie de o simplă gățătoare, de, schimbat
de în nu a- 

openiță sau un capac ? Cite pixuri vor fi strivind copiii într-o lună? Ne gîndeam să nu piăi întrebăm,- dar dacă totuși, am făcut-o, am în re'băt pe cei responsabili cu prestările. de Vicii către populației mediteze asupra lor.Ei.- dar dacă nu am șit să ne reparăm ochelarii, pixul șl’stiloul sa încercăm să ne comandăm un palton. Ateliere de croitorie sînt, croitori așișderea, așa că.;.Unitatea nr. 4 de croitorie din Lupeni.

Ser- să

C. GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI :

Rubricile noastre : De la o inimă la alta; 
Flash ; Sport

orașele Lupeni și Vulcan se execută în ritm intens lucrările interioare (tencuieli, zugrăvit etc) la 30 de apartamente Care vor intra cît de curînd în folosința oamenilor muncii. 
(V.S.)

DISPECERATE PEN
TRU INTERVENȚII. La. nivelul municipiului Petroșani, pe lîngă consiliul popular, funcționează dispecerate pentru intervenții în anotimpul rece în caz de defecțiuni în apartamente. Au fost luate măsuri ca dispeceratele să fie dotate . cu materialele necesare și

meseriași pricepuți, capabili să intervină imediat la solicitările locatarilor. (V.S.)

BUNI CbMEKCIANȚT se dovedesc a fi lucrătorii I.C.S. Mixt Vulcan. Datorită strădaniilor lor. în perioada de la începutul anului și pînă la sfîr- șitul lunii august atît planul de aprovizionare, cît și cel de desfacere la nivelul orașului Vulcan au fost depășite cu peste 4 la șută. (V.S.)

vă informăm

IIII

Farmecul unui oraș se sprijină pe multe elemente : clădiri,, statui, monumente, fîntîni arteziene, parcuri, spații verzi, florale etc.Petroșani ul n-are o tradiție în acest sens. Abia în ultimii ani au apărut casa de cultură, poșta, ci- nematog raf ul „ U n i rea ", casa de oaspeți a combinatului, complexul noului spital, Hermesul, strada Independenței și alte cî- teva blocuri, statui.încă este puțin, dar ți- nîrid seama dă faptul că Petroșaniul se află într-o etapă de mare avint economic și dezvoltare edilitară, pași se pot face iriulți de-aeum încolo, soluții existînd multe, pentru a traduce în viață indicațiile tovarășuluiNieoiae Ceaușescu la Conferința Uniunii Artiștilor Plastici î n frumușețarea

Frumuseți pe verticalăților, îmbinarea funcțio- nalishiului cu frumosul, ciiltivînd în sufletele oamenilor sentimente etice, estetice profunde.Se pot ridica statuile.

și scris ale

privind locâlită-

lui George Eneșcu care a concertat in Petroșani, ale lui Panait [strati Vlahuță, care au despre Valea Jiului,unor scriitori români clasici,' domnitori, revoluționari, comuniști eroi, ieri și de azi.Elementele monumentale pot avea ca sursă de inspirație aspecte din lupta și munca minerilor, dragostea, pacea, libertatea. Unele poate ș-ar realiza eu concursul unor studenți de la Arte plastice (ca proiecte de diplomă), prin contracte cu

sculptori și cu concursul petriloanului L. Schmidt, care și-ar putea astfel înmulți operele de artă realizând o expoziție,.. permanentă.Pămîntul ascunde bogății de preț.Sâ-i găsim diamantului negru corespondențe plastice și la suprafață, oferindu-ne nouă și celor de mîine noi frumuseți. Comitetului municipal pentru cultură și educație socialistă îi revin, cred, în primul rind sarcini mari în acest,sens, i- nițiind acțiuni și dîndu-le curs spre a prinde viață cît măi repede, mai multe, în Petroșaniul care se ambiționează mereu de-a fi Un oraș modern, cil; adevărat o citadelă a cărbunelui, un centru u- niversitar.
Mircea MUNTEANU
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Minerii Paroșeniului
: • (Urmare din pag I)

Bunăstare Ș> confort 
într-un Armonios cadru 
pitoresc pentru miile de 
oameni ai muncii, con
temporani cu Vulcanul 
de azi, oraș care înti
nerește pe zi ce trece.

Cabinetul municipal de partid recomandă ca in 
tematica anului de invățămmt politico-ideologic de 
partid 1978—1979 să fie cuprinse, la toate formele 
de curs, și 1—2 teme axate pe următoarele probleme: troducerea ca indicatori de bază a valorii producției nete și producției fizice — condiție esențială pentru asigurarea unei e- fic'iențe economice superioare ; - ' -4) Formarea și repartizarea beneficiului — pîr- ghie importantă, a autoconducerii muncitorești, a autogestiunii economico- financiare a întreprinderilor și a stimulării materiale a -maselor pentru ridicarea nivelului, calitativ al activității economice p.5) Ascuțirea contradict fiilor pe arena mondială și intensificarea tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influență, de întărire a . dominației străine în diferite părți ale lumii ;6) Poziția P.C.R. față de fenomenele și tendințele noi ce Se manifestă în mișcarea comunistă. și m u nei torea s-că i nter nați o- n-ală.

1) Pregătirea teoretică politico-ideologică a comuniștilor, a tuturor oa- mețiilor muncii, înarmarea lor cu concluziile care decurg din analiza științifică a dezvoltării sociale, din confruntările 1- deologiee ce au loc în lumea contemporană — preocupare statornică a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ;2) Măsurile stabilite de Plenara C.C.. al P.C.R. din martie 1978 cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conomico-financiare. întărirea autoconducerii. muncitorești și autoges- tiun ii econ omi co-fi nan ci a- re —■ cerință obiectivă a dezvoltării și perfecționării relațiilor de producție socialiste, a adîncirii democratismului economic ;3) Perfecționarea indicatorilor economi ico-f in a n- ciari ai producției și in-

Sperăm totuși că, conducerea' cooperativei nu va întîrzia să i-1 acorde, și încă din plin.Constatările noastrele-am adus la cunoștință tovarășului Constantin A-, dărauț, președintele cooperativei meșteșugărești „Deservirea" Lupeni, care la rînclul său, „Preocupări cu privire la

cu precizie, de ceasornic.La lucrările de pregătire angajamentul asumat Pe sector, la începutul a- nului, a fost depășit cu 121,5 ml și,. bineînțeles, reînnoit cu încă 50 ml.Despre aceste succese spunea ara avut o convorbire cu brigada
Cum au fost obținute aceste succese ia Paro- șeni ? E o întrebare la care ne-au răspuns doar cîțiva dintre sutele de mineri, din abatajele minei. Iată ce ne cunoscutul set de 

llie Filiche :— Reînnoirea montului cu încă ..............rie cărbune și cele peste 7000 tone extrase pînă în prezent peste prevederi sînt rodul gîndirii și acțiunii colective. Ar fi multe de spus. Dar nu e vorba de nu știu ce secrete. In esență este vorba de calitatea muncii, de o muncă fără preget și de disciplină fermă. Aici și-a spus cuvîntul și spiritul de brigadă, pe care eu îl înțeleg . ca pe o trainică sudură sufletească între toți membrii formației, o înțelegere deplină •—■ și la bine și la greu —, o capacitate exemplară de mobilizare atunci cînd este nevoie. Și mai e ceva : folosim lp șase ore Am auzit că nori care își timp, ajung în abataj, se foiesc galerii rlc colo pînă colo fără rost, sau pleacă mai devreme de la locul de muncă. După părerea mea, primul vinovat pentru astfel de abateri este șeful de brigadă, el are în subordine 15—20 delucrători și are posibilitatea supravegherii lor directe. El este eel care trebuie să organizeze brigada ca să funcționeze

ne asigura :
angaja-1000 to-

îmbunătăți- rea și diversificarea serviciilor către populație au fost și există, dar nu am reușit să facem totul pînă acum. Ne lipsesc instalatori, zidari, zugravi, opticieni. Cu toate acestea serviciile noastre către populație se vor îm-- bunătăți simțitor îhcepînd cu anul viitor cînd ne vor ■ sosi de la școlile profesionale ce funcționează în cadrul UCECOM 28 de meseriași de diferite specialități, iar de la școlile post- liceale vom mai primi cel puțin 19 cadre bine calili- cat". In acest fel diversi- fi< arca si cali'ci'.e.i serviciilor.' vor fi. credem noi. ia nivehil cerințelor populației".Da. dar incepind de... linul viitor cînd vor termina elevii școlile. Și pînă atunci ? Pînă atunci vă dăm un sfat pe care nu am li dorit să vi-1 dăm : ..A- vclj grijă de ochelari, cei care îi aveți, iar cei care nu p;îziți-vă vederea. Sfă- tulți copiii să nu-și strice stilourile sau pixurile, pro- tejati-vă instalațiile sanitare și- ca să nu mai lungim vorba, aveți grijă ca atelierelor cooperativei din Lupeni să le. solicitați ceea ce au dinșii, nu ceea ee a- veți nevoie dumneavoastră.

un alt șef de brigadă, : 
Geza Kalmati :— In realizarea sarcinilor un rol important îl are organizarea muncii. Fiecare miner din brigada mea știe precis ce are de făcut. Apoi-, o atenție deosebită ani acordat-o aprovizionării eu materiale și mai ales, gospodăririi lor.— <Pe calitate credeți că trebuie să aibă un bun șef de brigadă ?— Să fie bine' pregătit profesional, mai bine de- cît toți pe care-i conducă, să fie bun organizator, să fie exigent dar și înțelegător cu necazurile ortacilor, să fie respectat de cei cu care lucrează.— Sînt mulți asemenea șefi de brigadă aici ?— Da. *Titu Teacehco, Ion Strate. Alexandru Buceș, Constantin Sores- cu ' și mulți, mulți alții. Asta vreau să rețineți că la I’aroșeni ei sînt foarte mulți. Toți care în opt luni au să extragă peste tone cărbune din20 000 cît s-au angajat la începutul anului. Toți a- ceia care la lucrările de deschidere și pregătiri și-au depășit angajamentul cu 344 ml și să mai rețineți ceva — minerii î.și respectă cuvîntul dat.

— Am dori să comandăm un palton. Se poate ? Ne adresăm șefului atelierului, 
Marin Durlă.— Cum să nu, vă servim, ne răspunde politicos șeful croitoriei, și.,, ne o-> feră spre alegere un. singur sortiment de ' stofă.— Altceva nu mai aveți?— Nu. Nu avem în atelier, dar sint la ' magazie. Le vom scoate în zilele următoare.Calculăm în minte și ne bucurăm. Nu o să ne prindă... primăvara fără palton. Totuși, pentru mai multă, siguranță încercăm la un alt atelier de croitorie tot din Lupeni, atelierul nr- 3. Ușa larg deschisă ne lăsa impresia că vom fi bine primiți. Intrăm. Nu ne în- tîmpină nimeni. Hotărîți să așteptăm, luăm locl pe un scaun, fără să fi fost invitați. După 20 de minute se deschide o ușă și șîn- tem anunțați... „Vin ime- . dial". Parcă ceva nu era în regulă cu această așteptare. Au mai trecut 10 minute pînă și-a făcut a- pariția Pavel Botoi-u, în jurul căruia plutea un miros persistent......... de ■ prună".— Am fost puțin ocupat... Se simțea dE< departe cît și cu ce fusese ocupat. Responsabilul, Pavel Boto- 

iu era responsabilul, a în ceput să se plîngâ precum câ nu are sortimente suficiente de materiale, că i nu este ajutat de cerea cooperativei, are nici un sprijin, mare nevoie avea ; sprijin"... în ziuă
f Trece, în fiecare dimineață, cu sacoșa după cumpărături. Aveam impresia că e unul din aceia „sub papucul nevestei", deși a- r.’țtâ falnic, cu mustață albă, tușinată încă ștrengărește. In tinerețe fusese sportiv de performanță. A- devărul ham aflat mai țîr- zim A rămas tot același bărbat, care ia viața în piept, din păcate însă, Cu mulți ani în urmă,- i s-a îmbolnăvit grav soția și a ■ fost silit să preia toate îndatoririle ci gospodărești. Așa că, în fiecare dimineață iese după cumpărături, apoi gătește, o îngrijește pe soție. Și viața lui a căpătat un nou sens, să aline durerile ființei cu care a Împărțit același acoperiș, la bucurii și necazuri.Traversînd Mateeâ, întil- nește diferiți oameni, cu- noscuți sau ' neeunoscuți, trece agale prin fața judecătoriei și apoi își urmează calea. Acolo, în fața judecătoriei, unii oameni, și culmea încă tineri, intră cu hotărî rea de a-și destrăma căminul ; motivele invocate diferă de la caz la caz. Ei, care juraseră să-șj unească destinele pentru a duce firul vieții mai departe. Certuri, scanda-

■

integral cede program, mai sini mi- bat joc de eu întîrziere pe mulți, aceia reușit 18 000 cele
:

lori, neînțelegeri, desconsiderarea partenerului de viață ii aduc în fața judecătorilor, care încearcă, în al doisprezecelea ceas, să le deschidă ochii, să cum- . pârlească bine cînd trebuie să ia o hotărîre de importanță capitală pentru familia' lor. Uneori, încăpățânarea sau gravitatea unor fapte produce iremediabilul sfîrșit — procesul de divorț. Ea, cea . care fusese idealul visurilor sale, devine „pirită", el, care-i promisese „marea cu sarea, pe roze", ajunge '„reclamant" sau invers.Răsfoiesc cinci dosare de divorț cu soluție finală, E- caterina C. este •despărțită in fapt de Nistor D. încă de acum cinci ani și cinci, zile, după o căsătorie fulger, care a ajuns intr-un răstimp record, „scrum". De atunci, el a ajuns tată, de două ori, în urma a două concubinaje ; ea așteaptă încă rodul dragostei cu un alt bărbat. S-au despărțit, cînd Eeaterina a ajuns la „concluzia" că Nistor este o fire violentă, a adus și martori spre a do-

Este . cumva vorba despre vreo construcție în vederea antrenării casca-

dorilor? Nicidecum! A- șa arată podul de pe pinul Maleca, pod pe care trec zilnic numeroși cetățeni — vîrstnici și mai ales copii. Oare nici o „proptă" răspunzători de rirea orașului ?
n-ai'e el la cei gospodă-

condu- că n u Și mai de „lin a. eea.
AVWWVVW. VSSSSJVM/VWMVMWSS'VJVMW

• 1 • 4 44 1 • <*- 44iubita devine „pirita ...vcdi. -Oare eșecul acestui menaj nefericit nu putea fi evitat, încă înainte de a fi înregistrat la ofițerul stării civile ? Dacă cei doi tineri s-ar fi cunoscut îndeajuns, ar fi căutat apoi calea unei reciproce înțelegeri, dacâ.',.

bani in casă, venea beat, era abonat la o gazda cu minearea. Are relații do concubinaj cu Doina in vîrstă de 21 de ani", Explicând starea de fapt, reclamanta nu uită să adauge că și ea întreține, relații de concubinaj cu Ștefan
De la o inimă la altaȘtefan C, din Lupeni a descoperit, după nașterea, celui de-al doilea copil, că soția sa nu mai întrunește calitățile de ideală tovarășă de viață. In consecință, fără a mai ține cont de soarta celor doi copii, dragostea lor a fost împroșcată de scandaluri, la care și-au adus obolul și... bunicii copiilor. Cei doi soți au uitat jurămintele reciproce de credință. Viorica C., ■ părăsind copiii, contra pensiei de întreținere, și-a „refăcut" viața, un concubin și-a asumat deja rolul de... substitut de tată.„Susnumitul", susți ne Constanța M., nu dădea

A., cu care are un al doilea copil. „Banii îi ținea la up frate unde dusese și butelia de a. r cu vehemență o altă candidată Va L., lia D. soț că ma‘‘ prin gesturi violente, consuma băuturi alcoolice.Pervertită în acuze și insulte, în pretenții și minciuni, ceea ce s-a numit dragoste se metamorfozează intr-o ură acerbă, victimele ei fiind de fapt copiii născuți în astfel de -căsnicii. Bineînțeles că și partenerii disputelor, de-

la divorț, Paraschi- în vreme Ce Corneli imputa Costului ei nu lucra, se „expri-

trăitori ai propriilor visuri din tinerețe, vor li siliți apoi să accepte situații de compromis, în care coneu^ binajul, alianța pe bază de interese materiale sau în- tîmplătoare vor genera alte Certuri, poate alte despărțiri. Și astfel puritatea visurilor adolescentine, întinată, devine inaccesibilă, din vina egoistelor „vi- . ziuni" despre viață, a unor porniri care nu țin seama de al doilea partener al cuplului. lntre soți apare o prăpastie sufletească, peste care nu mai poate fi durat un pod de înțelegere, Prăpastie care este generată adesea de' un simplu gest sau vorbă, peste care-unul nu are puterea să le treacă cu vederea, altul le prezintă ca o probă de „fermitate", sau orgoliu exacerbat....Ies din clădirea judecătoriei cu gindul că la școala căminului conjugai există încă mulți „repoten- ți". adesea neajutați la vreme de oamenii din jur, de prieteni,' sau rude, să-și recunoască propriile greșeli. Dimpotrivă, ațîțați.

„Repetenți", care, pornind să-și. „refacă" viața, -nu-.și mai pot înălța visurile m cerul fericirii, plăsmuit însă din iluzii deșarte, în a- dolescență. „Repetenți", care vor purta pentru toată viața răni și cicatrice morale.Și totuși, cu un zîmbct larg îl întimpin pe bătrî- nul eu mustața tușinată ștrengărește, care Se-întoarce de la piață, seama că cei mai multi oameni mul răș nici zurj despărți. Și mă inima pildă suri care tesc clin lume. Pentru-a nu lua o hotarire pripita, pentru a judeca lucid rostul In viață, alături de cei cărora ie-au jurat credință veșnică. altăuri de copiii lor, care nu merită soarta vitregă de a pendula, ca niște bile de biliard, între falsele sentimente și pretențiile materiale ale celor care le-au dat viață.

Îmi dau; cumpănesc bine dru- în viață, își aleg de nădejde, de cele mai negre și greutăți nu-i înclin cu bătrîn, în VI- despre- poves- ce-tați nu lua.
spre acesti statornic și dragoste, aș vrea să ei

tova-careneca- poi

Ion VULPE
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Fiecare om al muncii din întreprinderile miniere, participant nemijlocit
- la asigurarea condițiilor pentru

SECURITATE DEPLINĂ IN SUBTERAN
Faza municipală a concursului de protecție a muncii

0 demonstrație a pregătirii profesionale’Casa de cultură din Petroșani, a găzduit,-duminică, i'aza Pe municipiu a concursului de protecție a muncii — importantă acțiune de masă organizată și-n acest an de Consiliul central al U.G.S.R., C.C. al U.T.C. si Ministerul Muncii sub genericul „CUNOSCIND Șl APLICIND NORMELE DE PROTECȚIE A MUNCII, PREVENIM ACCIDENTELE".Constituiți în 14 echipaje reprezentând minele, preparațiile de cărbune, întreprinderile constructoare Și de reparat u- tilajc miniere, unitățile de transport și de aprovizionare din cadrul C.M.V.J., cîștigătorii fazei a H-ă, Pe întreprindere— clasați pe primele. 3 locuri ale concursului — s-au ir,tilr.it pentru a-și disputa întîietațeâ în pregătirea profesională, ambițiile de a ocupa primul loc pe Valea Jiului privind cunoașterea normelor de protecție a muncii....Chiar do la început concursul se anunța antrenant, interesant. Prima testare a cunoștințelor — proba scrisă.— dă cîștig de cauză echipajelor ' I.P.C.V.J. (cu 85' puncte din 90 posibile),I.M. Aninoasa (75 puncte) și I.M. P.e- tri ia (70 puncte) de a se .înfățișa în. fața juriului — la proba orală — ocupînd primele trei locuri, urmate, fiind de e- chipajele I.U.M.P., cele ale întreprinderilor miniere Lupeni. Diija și Lonea (cu 70 și respectiv cîte 60 de puncte), calificate și ele pentru această probă gen „Cine știe, cîștigă".In aceeași notă dominantă de etalare

a unor temeinice cunoștințe de protecție a muncii, rod al unei sistematice și intense pregătiri, decurge și proba orală. Echipajul feminin (Elena Cujereanu, preparator cărbune. Ioana Borbely și Eugenia Agache — . laborante) de la I.P.C.V.J. face din capul locului o adevărată demonstrație de cunoaștere a normelor de protecție a muncii în activitatea de preparare a „cărbunelui. Nici echipajele minelor Aninoasa și Petrila, nici cel al I.U.M.P. nu se lasă mai prejos dînd răspunsuri apreciate de juriu cu notă maximă, incit la întrebarea a 3-a, examinatorul concursului George Negraru, face următoarea remarcă i „După cum curg notele de 10, se pare că vom ajunge la întrebări de baraj pentru a-i departaja pe primii trei clasați".Dar iată rezultatele finale ale concursului și cîștigătorii lui : LOCUL I — echipajul I.P.C.V.J. (135 puncte), După întrebări de baraj, LOCUL II a revenit echipajului I.U.M. Petroșani, iar LOCUL III — echipajului, I.M. Petrila. Ocupînd pe merit locul I, echipajul preparatorilor a eîștigat, totodată, dreptul de participare la faza Pe județ a concursului precum și o recompensă de 1000 lei acordată de ' C.M.V. J. și lampă de miner. Cu premii de .700 și 500 lei, precum și diplome de merit și lampă de miner acordate de consiliile județean și municipal ale sindicatelor au, fost recompensate si echipajele clasate pe locurile II și III. (I. BALAN)

Datorie elementară

A munciDespre oamenii, aceștia se puteau scrie lucruri frumoase așa cum se scrie despre marea majoritate a lucrătorilor din subteran. Soarta lor a fost insă tragică, întâmplările dureroase, presărate cu lacrimi amare, în aproape toate cazurile datorită indisciplinei, ignorării în mod flagrant a- REGULILOR. DE PROTECȚIE A MUNCII. :Dar,, iată cîteva din faptele despre care aminteam.In luna iunie, intr-o formație de lucru de la mina Lupeni a fost plasat și semnalistul Dumitru Vichente împreună, eu alți 6 muncitori care aveau sarcina culbutării sterilului pentru haldă și, eventual, pentru moara de rambleu. La un moment dat, lucrul a fost întrerupt pentru spargerea unor blocuri de steril de pe grătarele culbutoruiui. Semnalistul de la nivelul
Utilajele întreținute 

și exploatate corect

Ne ușurează muncaIn condițiile dotării actuale a minelor din Valea Jiului, utilajele sînt de o diversitate Și complexitate mult superioară comparativ cu cele folosite în trecutul nu prea îndepărtat al mineritului. Zestrea tehnică a minelor noastre s-a îmbogățit cu mijloace moderne de transport, cu ’u- tîlaje și echipamente de tăiere, încărcare și susținere mecanizată.Utilizarea acestei dotări cu bune rezultate și fără riscuri de accidente cere o cunoaștere temeinică a utilajelor, realizată printr-o preocupare colectivă responsabilă. Iată cîteva din elementele esențiale care

disciplinatinferior al liftului de materiale necunoseînd cauza întreruperii, a cerut, prin semnale repetate, reluarea lucrului, circuitul fiind a- glomerat cu steril. In acel moment, semnalistul D.V. de la nivelul superior a manevrat cu ajutorul ven- tilului de comandă ușile aferente secției la care colivia ascensorului se găsea la nivelul inferior, lăsîn- du le deschise pentru a putea comunica cu semnalistul de la nivelul inferior prin tubul de vorbire instalat în peretele secției de transport. După deblocarea grătarului, la reluarea lucrului, a fost scos vagone- tul gol din culbuțor și —• fără a se mai verifica poziția coliviilor și ușilor, muncitorul D.V. a împins vagonctul gol în secția liberă a ascensorului, pro- vocînd căderea acestuia pe acoperișul coliviei de la

trebuie cunoscute la Un u- tilaj : caracteristicile
tehnice funcționale și prin
cipiile de funcționare ; păr
țile componente și modul 
de mînuire, Întreținere, re
parare ; natura defecțiuni
lor posibile și modul de 
remediere ; periodicitatea 
reviziilor și reparațiilor 
prescrisă de furnizorul do
tării ; dispozitivele de -si
guranță și principiul de 
funcționare a acestora ; 
măsurile de protecție care 
trebuie respectate in tim
pul transportului, montării 
și manipulării utilajului, 
executării reviziilor și re
parațiilor acestuia la locul 
de muncă,O altă cerință este ca

nivelul inferior, antrenînd în cădere și pe semnalistul respectiv, -care s-a accidentat grav, decedînd după cîteva ore la spital;Cercetările au stabilit că accidentul s-a produs ca urmare ă manevrării incorecte efectuate de către accidentat, a ușilor de la nivelul superior al ascensorului, cit și a neverilieării poziției vaselor de transport după deschiderea ușilor....Tot așa, din neatenție, mașinistul trolist Liviu Turzic, de la preparați a Petrila, în timp ce traversa una din liniile de încărcare, fără să se asigure, a fost surprins între tampoa- nele vagonului, aflat pe cîntar la încărcare și ‘ultimul vagon din convoiul ce se afla în manevră. Rezultatul : accidentatul a decedat pe loc. Ce o ii căutat între vagoane ? ț...Muncitorul Ioan Bujor, supraveghetor subteran de la mina Aninoasa, fiind repartizat la cuplarea va-r gemetelor pline în circuitul puțului 6, orizontul IX, înîn timpul lucrului utilajele să fie menținute permanent curate și unse, înlocuind la timp piesele și e- lenientele de lucru expuse uzurii și respectind graficele de revizii planificate.Care sînt măsurile de protecție a muncii ce trebuie respectate la exploatarea utilajelor ? Ele sînt cuprinse în Normele departamentale de protecție a muru’ii. Se cuvine a fi însă amintite cîteva din a- I ceste . măsuri :
• orice acțiune de trans

port, mînuire, întreținere 
sau reparare de utilaje sau 
instalații trebuie să fie pre
cedată de un control atent 
privind locul și poziția din 
care o executăm ;

• nu se admite punerea 
în funcțiune a utilajelor și 
instalațiilor fără dispoziti
ve proprii de siguranță și 
protecție ;

• este interzisă executa
rea de reparații a lucrări
lor de întreținere și revi
zii în apropierea organelor

Instantaneu de la pro
ba scrisă la faza mu
nicipală a concursului 
de protecție a muncii.

Foto : I. LICIU

Pagină realizată 
la cererea C.M.V..J.

timp ce încerca cu ambele mîini să cupleze vagpnete- le la un convoi a fost surprins ținând capul între a- cestea.. Este lesne de înțeles ce i s-a întîmp.lat la impactul produs de vago- netele pline care fuseseră împinse din colivie, și cele libere aliate pe linia ferată și între care accidentatul își avea capul...'.Muncitorului Cornel Dragoș, circulând pe o bandă transportoare — contrar prevederilor exprese ale Normelor departamentale de protecție a muncii ! — i-a fost prins piciorul între covorul de cauciuc și cadrul stației ele acționare, fiindu-i retezat piciorul stîng de . sub genunchi.Ce se poate spune, în încheiere, despre astfel de întîmplări tragice ? Nimic altceva decât că sînt accidente stupide, care s-au produs în aproape toate cazurile din vlna victimelor. 
O situație CP trebuie să dea serios de gîndit tuturor !

M. CRISTACHE

în mișcare, neprotejate cu 
apărătoare și în timpul 
funcționării acestora ;

• să nu ne tolerăm nouă 
înșine și nici altora obi
ceiul de a munci fără e- 
chipament <le lucru, fără 
echipament de protecție și 
fără aparatura și dispozi
tivele adecvate de siguran
ță ;

• toți- cei care niinuiesc 
utilaje, să posede o bună 
pregătire profesională, un 
instructaj corespunzător 
primit la încadrare, la 
schimbarea locului de mun
că și periodic, să frecvente
ze diferite forme de spe
cializare în întreprindere.Sînt doar cîteva din măsurile cheie menite șă ne ferească de accidente în contactul direct cu mașinile și utilajele pe care le exploatăm în procesul extracției mecanizate a cărbunelui.

Constantin VILCEANU, 
inginer principal,'

Biroul protecția muncii
C.M.V.J.

Consecințele superficialității 
și formalismului in instruirea 

personaluluiDin analiza cauzelor generatoare de accidente de muncă rezultă că în proporție de 80 la sută șau chiar mai mult, acestea se produc datorită comportamentului greșit al unor oameni. Și a- ceasta datorită minimalizării pericolului, dar mai ales prin încălcarea conștientă sau inconștientă ' a unor măsuri elementare de siguranță în executarea u- nor lucrări. Aceasta se în- tîmplă de ' regulă atunci cînd munca de instruire și educație a oamenilor este neglijată sau este făcută în mod formal de către factorii responsabili. Pînă în prezent Ia întreprinderile miniere din Valea Jiului s-au obținut progrese în instructajul introductiv — general pentru muncitorii noi încadrați, care se realizează în cadrul centrelor de instruire special create. In contrast însă, instructajul periodic și la schimbarea locului de muncă sau . a condițiilor de lucru continuă să fie încă o problemă. Iată numai cîteva din neajunsurile din domeniul procesului de instructaj, soldate cu consecințe grave. Muncitorul Andrei Manea de la I. M. Dîlja a suferit un grav traumatism la piciorul drept. Cauza : schim-. bîndu-i-se locul de muncă de către maistrul coordonator și fiind repartizat la transport de materiale pe un plan înclinat, nu i s-a făcut în prealabil instruirea pentru condițiile noi 
Jnvi2or fiafele maistrului Corcodellată o șarjă de gafe de la I.M. Dîl- , ja. Autorul lor: maistrul minier „Constantin Corcodel 1 de la sectorul .11. Abatajul frontal nr. 11 din stratul 3 j blocul II, în prima parte a lunii august, trecea cu I frontul peste galeria diagonală de sub acoperiș. Pentru' această situație conducerea sectorului a întocmit i program adecvat de lucru la acest abataj. Maistrul C. Corcodel nu s-a „omorât" cu firea să-l. pună în a- » plicare. Așa se face. că în momentul cînd organele ■ de control ajunseseră în abataj, maistrul era complet p „descoperit" : nu controlase încă abatajul,■ nu pre.lu- i crase încă cu oamenii din subordine programul ast- l'el că minerul șef de schimb nu cunoștea modul de lucru în condițiile deosebite în care se alia abatajul, expunîndu-se la riscuri, nu era pusă la dispoziția minerilor o monografie de armare corespunzătoare situației date de la- locul de muncă. Pe măsura gafelor a fost și sancțiunea administrativă primită de Corcodel — 500 lei amendă. (I. BRADEANU)

de muncă. Muncitorului A- lexandru Ilieș de la uzina de preparare Ciordești i s-a încredințat o lucrare ocazională, fără ca maia- , irul din supravegherea , căruia făcea parte să-i stabilească și să-j. . explice modul corect de execuție a lucrării respective. Lucrând greșit, a suferit un grav accident fiind declarat cu invaliditate de gradul II, Tot ca urmare a aceleiași cauze — neinstrui- rea corespunzătoare — muncitorul Petru Kovacs de la I.M. Aninoasa a suferit un accident cu invaliditate de gradul II. încercând să dirijeze cu spatele niște yagoncte la trecerea peste macaz, unul dintre ele s-a răsturnat prinzîndu-i piciorul drept sub vagonet.Din multitudinea de cazuri am prezentat numai cîteva la care, din constatările comisiilor de anchetă, reiese cu pregnanță că principala cauză o constituie instruirea necorespunzătoare a celor ce au suferit accidente de muncă și li s-a făcut reinstruirea. Reiese că aceștia în. marea majoritate a cazurilor, au un nivel scăzut de cunoștințe în domeniul” protecției muncii chiar mai scăzut decît af noilor încadrați, cu toate ,că au vechime în activitatea de subteran. Tocmai de aceea procesul instructiv-educativ pentru cunoașterea și aplicarea normelor de tehnica securității trebuie intensificat. ;

tilr.it
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Națiunile Unite FILME

EMENT

UNITE 26Corespon- ■Plopeanu : ministrul șeful cea
NAȚIUNILE(Agerpres). — clanță de la N.Ștefan Andrei,afacerilor externe, delegației' române la de-a XXXIlI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a avut convorbiri <tHl Georghios Rallis, ministru! afacerilor <>>,!•■■■ rv al Greciei, cu Carlos Correia Gago, ministrul afacerilor externe al Portugaliei, și cu M’Nanled Boucetta. ministru stat pentru afacerile

terne și cooperare al Marocului. •In timpul convorbirilor, s-au discutat probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și țările respective. Totodată, s-a făcut un schimb de păreri privind principalele probleme care se află pe ordinea de zi a actualei, sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.deex-
Este urgentă 

instaurarea unei noi 
ordini economice 

internaționale
WASHINGTON 26 (Ager--ce- a-

urgen- noi interna- elimina- clintre săra-malayeztan că r-,t eremiu-

preș). — Președintele lei cle-a 33-a adunări nu ale a și BIRD,ministrul malayezian al finanțelor, Tengku Raza- leigl'i Hamzah, a subliniat în discursul său ța instaurării unei ordini economice ționale pentru rea decalajuluițările bogate și cele ce. Ministrul a 4 -clarat nile creșterii economice în continuare lente și incerte Pe plan internațional pot fl dezastruoase pentru u- nele țări în curs' de dezvoltare Acestea, a spus el, sînt confruntate cu realitatea gravă a malnutriției sau chiar a- foametei. Vorbitorul s-a pronunțat pentru îneiirajarea exporturilor țărilor în curs d? dezvoltare și, în același timp, Pentru intensifieare-i etorturilor proprii ale. a- cestor țări în direcția optimizării sistemelor lor economice.

Conferință asupra 
problemelor 
alimentației 

în Africa
Frontului Patriotic Zimbabwecipării Frontului Patriot!' la așa-zisa „soluționare internă" preconizată de regimul. rasist al lui Ian Smith. . Robert Mugabe a adăugat insă că în cazul eșuării unei noi tentative de rezolvare negociată a problemei rhodesieue, forțele patriotice Zimbabwe își vor intensifica lupta armată împotriva regimului Smith.Pe de Nlcoiuo. dinte al tic Zimbabwe, nat noile măsuri represive ale regimului rasist rho- desian cărora le cad victime sute de patrioți și a reafirmat că singura cale de rezolvare a situației în a- ceste condiții rămîne continuarea luptei pi'nă la răsturnarea regimului Salisbury.

MAPUTO 26 (Agerpres). Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriot:.: Zimbabwe, a declarat că, de acum înainte, responsabilitatea inițieri) unor convorbiri de pace în problema rhodesiană revine în mod direct Marii Britanii sub tutela căreia se află Rhodesia. El s-a declarat gata să reia discuțiile dacă acestea vor fi organizate de Londra și dacă nu se va pune problema parti-
Programul guvernului ciadian de 

naționalăexternă, Flissen Habre a subliniat dorința noii administrații ciadiană de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a țării. î,n contextul necesității întăririi solidarității africane.

altă parte, Joshua celălalt copreșe- Frontului Patrio- a condam-

ES . SALAAM

unitate26 (Ager- - ministru cia- Ilabre, a lan- la reconeilie- indicînd că uniune națio- in orice
N’DJAMENA pros). Primul dian, Hissen sat un apel re națională „guvernul denală este dispus, moment și fără nici o condiție prealabilă: să dialogheze pentru pace și unitate în Ciad".Definind în primul său mesaj adresat națiunii o- rientările generale ale politicii pe care înțelege să o promoveze guvei’nul Său, Hissen Habrc a reafirmat că în materie de politică internă prioritatea va fi a- cordată „continuării eforturilor în vederea desăvârșirii operei de reconciliere națională".Referindu-se la politica

INTR-UN COMUNICAT dat publicității galpa. Frontul de Eliberare clin. Nicaragua că „lupta împotriva taluri! lui Somoza nuă în toată țara" în prezent are loc solidar^ a forțelor tului în vederea < sării unei noi ofensiVe potriva regimului sonio- zist „rănit de moarte''.

la Teguei- Sandinist Națională a anunțat .( dic- conti- și că o con- fron- decl a n - îm-

DAR26 (Agerpres). In orașul tanzanian Arusha s-a deschis, sub egida Organizației ONKU pentru Alimentație și agricultură (FAO) o conferință regională consacrată problemelor alimentației în Africa. Participă delegați din 39 de țări, ale continentului. In cu- vîntul inaugural, Edward Sokoine, a subliniat că o rezolvare reală a problemei alimentației în Africa poate fi. obținută numai prin asigurarea liberului 'apees al statelor africane la tehnologia înaintată pentru a-și putea dezvolta, ele însele, o agricultură rentabilă, pe baze moderne. „Ajutorul alimentar" a adăugat el nu reprezintă decît o soluție temporară.

I’ETIIOȘAXI — 7 No- j'.'m'mie : Gent! 'manJim ; Rfc'piiblii-a : ili.ilcare urcă muntele : 1.- nirea : Parada surprizelor ;l'lITIili.A: Tentacule ;LONEA : Valea fulul'■ de pușcă ;ANINOASA : Rîul de -aur ;VULCAN : Un pod prea îndepărtat, seriile I—II ;LUPENIAventurile Hood ;Prințesa și bobul mazăie ;URIC.ANI : llăiăcii-e.

pra-
— Cultural : lui RobinMuncitoresc :de

TV

Dezastru aviatic în S. U. A
SAN DIEGO 26 (Agerpres). Accideptu-1 de avion produs luni deasupra ținui district populat al ■ o- rașului' american San Diego este cel mai mare dezastru aviatic dip istoria S.U.A. Numărul marților este de 150. dar se exprimă temerea că el ar putea fi chiar mai măre. După

c-uin s-a anunțat, accidentul a constat din ciocnirea la altitudinea de circa 1000 m a unui avion „Booing 727", care se pregătea de aterizare, nomotor aparate flăcări : tor clădi
se pregăteaeu un avion mo-„Gussna". ambele prăbuși n d u-sț> în asupra mai mul? ri f

CA URMARE a hotărî- ri.i guvernului federal militar d0 a suspenda starea de urgență și a permite activitatea ilor politice, în Nigeria - aii luat ființă trei partide -politice.-: Partidul UnitățiiNigeriene. Partidul Popular Nigerian și Mișcarea Națională din Nigeria.
I.A MUZEUL MUNICI

PAL din orașul .Graz, capitala landului austriac Stir-ia, a avut loc'o . seară românească,' or- de Societatea din localitate.
REPU-Ma-

Elysee, cu președintele Republicii Franceze, Va- . ler-y Giscard D’Estaing. Au proble- bilate- politicfost examinate me ale colaborării rale în domeniile și economic.

9.0!) Telcșcoală. 10.00 Șoimii patriei. 10,10 Antena vă aparține. Spectacol prezentat de dețul Satu Mare. Reportaj TV : reștiul — gazdă ta li eră. 11,3516,00 Telex. 16,05MuzeuF
organizați* CENTRALA 

AMERICANA a feuncii (CLAT) mat la un boicot mic internațional triva regimului al" președinteluisio Somoza în Nicaragua
LATINO-Oamenilora che- econo- împo- represiv Anasta-

cultural;! ganizată scriitorilor
PREȘEDINTELE

BLICII Democratico dagascar, Didier Ratsira- ka, aliat. într-o vizită o- ficială' la Paris, a avut o întrevedere, la Palatul

ȘAHIN ȘAHUL 1Mohammad Aryamehr, pe ambasador înAlfred a avut asu-
LUI,Pahlavi primit tincrant al S.U.Arientul Mijlociu, Atherton, cu un schimb d pra ultimelor situației din Atherton apă-amiază la Teheran nind din Kuweit.

SPORT • SPOILT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT • SPORT • iPORT • SPORT

Divizia G, Handbal

IRANU-Iî -za l-a -ill i- O-carovederi evoluții ale zonă. Alfred sosit luni du- ve-
oa »"

Minerul Vulcan-Pandisrll Tg. Jiu 1-5 (0-1)De vină sînt numai antrenorii?doilea i tiv pe fost destul pentru Minerul Di feren ța de-, go- spurie totul despre care jucătorii vul- înțeleg să-și apere clubului.a adus

insuc-IWen de de câ- (trans- repetarea de arbi- Izghireanu, a fost sub

Succes meritat

Ultima cîteva echipei,

Cel. de-al ces eonsecu propriu a usturător Vulcan. Iuri mi fe’ul în cănem culorilesăptămână noutăți la cîrma dar rezultatul, de duminică nu poale fi pus în nici un-■ caz pe seama noului antre- n&f. Gică Stadelli.Nu vom prezenta aici un niei din cinci deoa-

Vulcan aun public, dar nli-
film al meciului și des i'âș u ra rea fazei or care s-au înscris cele goluri ale oaspeților, rec? jocul, în cea mai mare parte, a avut un singur ' sens. Chiar și cele cîteva acțiuni întreprinse de vul- căneni au fost destrămate cu repeziciune de oaspeți, care au sesizat încă din start slăbiciunile adversarilor. E drept că pandurii lui Ion Pîrcălab emit tenii! la revenire în zia B, însă duminică «jucat ca la ei acasă,

pre- divi- au pentru că au avut în față o echipă lipsită de orice ori- Eont, am zice chiar fără interes. Numai așa plică ușurința cu primit cinci goluri cnai putea primi,

Fă tarea penal tyului tre Aruneuteanu format abia la loviturii dictate ■trul timișorean a cărui prestație așteptări).Stadionul dinînregistrat duminică record de meroșii spectatori au răsplătit cu aplauze doar pe oaspeți, care au oferit un. adevărat spectacol fotbalistic, un mod de a lupta în teren, de a se „bate" pentru fiecare minge, pentru i?a după 90 de minute să arate mai odihniți decît gazdele, deși efortul a fost dublu.Tocmai de aceea în titlu spuneam că- nu antrenorii sînt vinovați de situația în care se prezintă echipa Minerul Vulcan. Cauzele ar trebui căutate în rîndul jucătorilor și chiar la conducerea îngăduit ție, fără măsurileDupă acesț ultim ces așteptăm noi , la Minerul Vulcan, vom fi în posesia lor vom aduce la cunoștința cititorilor noștri.

Rar ne-a fost dat să a- șistăm la o ințîlnire cum- a fost acea dintre handba- liștii de la Utila jul-Știlnța •Petroșani .și cei de la Independența Sibiu,. Joc de re miză pentru ainbe eiîipe, gazdele, lipsiți aportul realizatorului de bază, Gliga, vizau toria pentru a nu p contactul- cu plutonul, timp et. oaspeții, neînvinși pînă în prezent, contau pe un nou succes, necesar de altfel realizării promovării in prima divizie a țării.Din aceste ambiții s-a născut un joc deosebit de disputat, într-o tensiune care, însă și gra- arbitraj excelent, un și
maximei, ție unui nu a degenerat nici moment. Mingea udăterenul acoperit cu apă, două apărări de nota 10 și

un portar în zi de excepție, petroșăneanul Turens- chi, ' au făcut să înregistrăm un rezultat mai în'.îlnit pe' terenurile' handbal : 6—5 (2—3) voarea gazdelor.încurajați frem public mai cînd, elevii roriim Ceai.Crîsnic toil în primind

rar de fa-de. un ori.-
aulaznumai

activ antre u și luptat admira- ele defensive, cm ci goluri, reușind însă „perforarea" porții adverse de șase ori prin Ungureanu (de 4 ori), Felicitări întregii învingătoare pentru rea manifestată, deosebita vitalitate, toi la care Kraibik a constituit un real exemplu.
Pall și Cîmpeanu. echipe dărui- pentru capi-

N. LOBONȚ

MINERUE ANINOASA I.M.C. BIKCEA 2-0 (0-0)

se ex- care a și încă.dar și

clubului, ca 
o asemenea să ia din cuvenite. insuc- măsuri . Cînd le

Victorie șiIn campionatul județean de fotbal aninosenii au învins duminică un adversar ambițios, la un scor care nu reflecta fidel e- voluția de pe teren, deoarece gazdele au avut ocazii eu duiumul, dar le-au ratat cu seninătate prin minutele 57, 65

multe ratări

C.A. VOINESCU

Ceteraș și 80.Dacă meciul cu faze
în prima repriză fost echilibrat,

bele porți, cea de a doua . a aparținut în întregime.gazdelor care, prin ^divizionarul Naidin, recent transferat de la Minerul Lupeni, au reușit să înscrie de două' ori în minutele 59 și respectiv 87.S-au remarcat Faur, Popa, Istrate, Danciu de la Minerul Macavei cea.
Danciu de si Băda, lancer, de la I.M.C. Bîr-

V. DUMITRAȘ

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA. Petroșani, str. Republicii, ar. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secjuj.

• FOTBAL, Campiona
tul național de juniori : Jiul — F.C. Olimpia 0—0 
Campionatul republican 
de juniori: C.S.Ș. Petroșani — C.orvinul Hunedoara 1-1; 
Campionatul municipal de 
seniori : Energia Paroșeni Preparatorul Lupeni 3—1, Preparația Corcești — Sănătatea Vulcan 0—3, Minerul Bărbăteni — I.G.C.L. Petroșani 1—3 ; Campiona
tul municipal de copii, se
ria Est : Școala gentilă

BREVIAR

nr. 4, Petroșani — Școala generală nr. 2 Eonea 1—4, Școala generală nr. 6 Pe- trila — Școala generală nr. 6; Petroșani 1—1, Școala generală nr, 5 Petroșani —- Școala generală nr. 5 Pe- trila 3—0. Seria Vest. Liceul Vulcan — Școala generală nr. 5 Lupeni 3—0, Școala generală nr. .6 Lupeni — Școala generală nr. 3 Paroșeni 3—0, Școala generală nr. 3 Lupeni — Școala generală nr. 5 Vulcan 3—0. „Cupa de toam
nă" (nelegitimați seniori) I.U.M.P. — I.C..P.M.C. 3—1, Comerț — B.A.T’. 2—5.POPICE, divizia A : Metalul Hunedoara — Jiul Petrila 5179—4895 p.d. Lipsită de aportul jucătorilor Victor Miclea și loan Scor- ' țea, echipa a obținut un rezultat modest. Doar 3 jucători au foât aproape de valoarea lor (Ioan Popa 875 p.d., Vaier Pișcoi 851 p.d. și Nicolae Păsărică 831 p.d.).

IIII

joii,15 Bueu- ospi- Telex.Te- leșcoalâ —- MuzetiF de istorie Și arheologie din Constanța. 16>35 Curs de limba germană. 17,05 Semifinalele Campionatului Mondial de volei masculin. . 17,50România pitorească.18.20 Tragerea noexpres. 18,30 cronica pentru nieri. 18,50 Forum cetățenesc. 19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Noi, femeile ! 20,20 
„Președintelui țării, o- 
magiul scriitorilor din 

România". , Selecțiuni din volumul apărut la Editura Cartea Românească. 20,40 Teleci- nemateca : „înfruntare în Marea Coralilor". Premieră pe țară — Coproducție S.U.A. — Japonia — Australia;22.20 Telejurnal.
RADIO

pro- Tele- pio-

fetirî.5,00 Buletin de5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprog ram ul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor: 9,00 .Buletin, de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Disc muzical folcloric. 10,32 Din . țările 10,45 Noi de muzică' i Buletin de Microfonul 12.00 Buletin de 12,05 Din comoara clorului nostru. Medalion . Nicolae culescu. 13,00 De la 3. 15,00 Clubul Vitaților. 16,00 jurnal. 16,15 de Zaharia 16,25 Coordonate nomice. 16,40 tine, țara mea — zică ușoară. 17,00 letin de" știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25Creații corale de Dinu Stelian. 17,40 Cin-tec mîndru pe-acest plai — folclor contemporan. 18,00 Orele serii. 20,00 Interprcțl de muzică populară. 20,30 Litcra si spiritul legii. 20,50 21,00 21,30 O zi 5,00

: socialism,înregistrări corală. 11,00 -știri. 11,05 - pionierilor, știri, ■fol- 12.35 Kiria 1 in- Radio- Cîntece Popescu, eco- Pentru inu-Bu-

Cadențe sonore. Buletin de știri. Consemnări. 22,00 înti’-o oră. 23,00— Non stop muzicalnocturn.
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