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In vederea creșterii producției de căr

bune, a sporirii eficientei activității produc

tive, în spiritul indicațiilor secretarului ge- 

neral al partidului, tovarășul NICOLAE 

CEAUSESCU, date la consfătuirea de lucru 

de la C.C. al P.C.R. din 5—7 septembrie a.c. 

la Petroșani a avut Ioc ieri

Ședința secretariatului

(Steagul t. roșu
ANUL XXXV, NR. 8410

ORGAN AL COMiTETUUH MUNICIPAL PHRGSAM Al P C R
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

F

JOI, 20 SEPTEMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

Comitetului județean
de partid cu activul de 

unităfile Combinatului minier Valea Jiului
CONGRESUL *<

Traducînd în viață indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia marea adunare populară ce a avut loc la Lupeni-la începutul lunii august, cît și sarcinile trasate la conșfă- toirea de lucru de*^la C.C, aUm/.R. din 5—7 septembrie a.c., secretariatul comitetului județean de partid, a organizat o amplă analiză ce a avut loc ieri cii a c t i v u 1 de bază idin unitățile Combinatului minier Valea Jiului. Au fost prezenți membrii secretariatului comitetului județean de partid. a; secretariatului comitetului municipal de partid, primii secretari ai comitetelor orășenești de partid, activiști ai organizațiilor sindicale și U.T.C., activul de bază din unitățile aparținînd Combina-

tului minier Valea Jiului, reprezentanți ai unor organe centrale.In cadrul ședinței au fost supuse dezbaterii referatul privind modul de 
realizare a sarcinilor de 
plan de pe primele opt 
luni ale anului (în pagina 
a 2-a a ziarului prezentăm textul prescurtat al referatului), planul de măsuri 
ce trebuie întreprinse pen
tru recuperarea minusuri
lor înregistrate, pentru în
deplinirea planului pe a- 
nul 1979 și pregătirea rea
lizării sarcinilor pe 1980, precum și programul de 
măsuri privind îmbunătă
țirea activității politice, 
economice și sociale din 
Valea Jiului rezultate din 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru în
treprinse în Valea Jiului, 
privind realizarea nivelu

producției de cărbune 
15—16 milioane tone 
anul 1985 și asigurarea

lui 
de 
pe 
a 80 la sută din consumul 
necesar siderurgiei în a- 
nul 1990.Materialele prezentate au făcut, într-un pronunțat spirit de exigență comunistă, o analiză aprofundată a rezultatelor obținute de colectivele miniere în primele opt luni ale anului, a cauzelor care au condus la nerealizarea unor însemnata cantități de cărbune, subliniind rezervele de care dispune fiecare mină pentru sporirea producției, creșterea productivității muncii, pentru reducerea cheltuielilor de producție, 
a consumurilor de materiale, combustibil; și energie electrică. Planul măsuri și programul creștere a producției cărbune în viitorul cincinal stabilesc obiective con-

de de de

crete ce trebuie atinse în fiecare an pentru realizarea în 1985 a 15—16 millpane tone de cărbune, așa cum a cerut secretarul general al partidului minerilor, la marea adunare populară de la Lupeni, cum a indicat cu prilejul recentei consfătuiri de lucru ce a avut loc la Comitetul Central al partidului.Făcînd o .amplă analiză a modului în care colectivele de muncă din Valea Jiului și-au îndeplinit sarcinile. a posibilităților de care dispun și a cerințelor impuse de dezvoltarea continuă a economie; naționale, participanții la dezbateri au subliniat necesitatea îmbunătățirii conți- : nue a conducerii proceselor de extracție și preparare a cărbunelui, organizări; producție; și a mun-

La mina Petrila

„Brigada înalte! 
productivitate 

în fruntea 
întrecerii mi-In luna septembrie nerii brigăzii conduse de Eugen Voicu „Brigada înaltei productivități" a

obținut o producție suplimentară de 2 400 tone cărbune, așa cum era și firesc, pe seama sporirii productivității muncii cu peste 2 500: kg/post.Oameni harnici, destoinici, pricepuți în minuirea tehnicii noi, membrii brigăzii înalte; productivități au obținut la numai 10 zile de la punerea în funcțiune a unu; complex mecanizat, produs la I.U.M.P. și introdus în subteran tot de minerii lui Eugen Voicu, o productivitate de peste 12 tone/post.Alături de ei, rezultate bune au obținut și membrii formațiilor conduse de Gheorghe Toma și Fran- cisc Bartha.Prin contribuția lor sectorul IV și-a sporit ducțiala sută, iar productivitalea- muncii .................. “bune a 1 737 kg/post.
pro-cu circa 14planificată în căr- fosț depășită cu

înseninate depășiri de plan

(Continuare în pag. a 3-a)

Colectivul de oameni ai muncii de la secția de binale și mobilă Livezeni obține lună de lună însemnate depășiri ale indi-
în paginile 2-3

Să acționăm ho
tărît, cu toate for
țele pentru conți
nua creștere a pro
ducțiet de cărbune
in condiții de înal
tă eficiență econo
mică.

7 • Realizarea sar-
V cinilor de plan pe 

8 luni, măsuri pen
tru recuperarea 'mi
nusurilor înregistra
te și pregătirea 
condițiilor pentru 
îndeplinirea pla
nului pe anul 1980.

• Din cuvintul 
participanților la 
dezbateri. Prin grijă partidului și statului, în Valea Jiului se construiește un înseninat număr de apartamente. In 

foto : aspect din orașul Vulcan. Foto : Ion LICIU

a fost depășită lei, iar la pro- binale (uși, fe- înregistrat o de-2 000 mc, ceea de
catorilor de plan.- Astfel, în luna precedentă producția marfă cu 479 000 ducția de restre) s-a pășire dece echivalează cu 800 uși și tot atîtea ferestre.Aceste succese au fost obținute în condițiile în care s-a făcut o economie la cheltuielile de producție de 12 000 lei. Sortimental, de la începutul anului s-au realizat peste ' prevederi 200 bucăți de dulapuri „Deva", 600 bucăți de dormeze. 100 canapele „Nora", 200 canapele „Diham". în a- ceastă lună harnicul colectiv este hotărît să adauge noi succese la realizările •de pînă acum.

Mașini și utilaje 
de bună calitate

Comuniștii au pus în evidență 
noi posibilități de sporire a producției de

â livrat recent mine- de Ia Lonea un com- mecanizat tip SMtfc utilaj dispune de ca-
cărbuneîncă din adunările pe schimburi, care au precedat conferința pentru dare de seamă și alegeri pe sectorul II al mine; Uri- câni, activitatea organizației de partid a fost apreciată' ca bună. Baza acestor aprecieri au constitu- it-o fără îndoială rezultate- le deosebite obținute în activitatea economică. Le inserăm aici ca argument al eficienței crescînde a muncii de partid orientată spre îndeplinirea în bune condiții a planului de producție. In cele 8 luni din a- cest an sectorul II a extras o producție de iar au La tribuit întregul toate brigăzile

prezentîndu-se la moment deosebit din organizației cu planul depășit la producția de cărbu* ne. Un aport deosebit . au avut comuniștii Petru Chi-
acest viața rul II poate realiza mult mai mult. Pentru aceasta, însă, este nevoie ca noul organ ales să depună mai multe eforturi în vederea întăririi disciplinei (Eugen

murilor nergie Dobay), bună asindicat și U.T.C., a conducerii tehnice a sectorului,
de materiale și e- electrică (Ernest coordonarea mai organizațiilor de

Adunări de alegeri în organizațiile de partid

suplimentară11 063. tone de cărbune, la pregătiri prevederile fost depășite cu 121 ml. aceste realizări a con- colectiv, sectorului

■țimia, Bella Vereș, Gheor- ghe Șerbu, loan Neustad- ter, Petru Nădrag, Victor Moldoveanu, Miron Bcl- gun, Ilie Amorăriței, Felix Csavlovics, Mihai Mihaly.Cu toate rezultatele pozitive obținute tea economică, ții la discuții dat dovadă debativitate, spirit critic autocritic — și-au . . mat convingerea că secto-
în activila- participan- — care au multă com- : si expri-

Căvescu), îmbunătățiri; organizării muncii în subteran (Liviu Moldovan), a- provizionării ritmice a locurilor de muncă din subteran (Alexandru Pîn- zaru, Dumitru Gheran), ridicării calificării, îndeosebi a celor din abatajele mecanizate (Constantin ' Cor- beanu). Participanții la dezbateri s-au referit si laintensificarea măsurilor membrii de partid dinpentru reducerea consu- torul II nu manifestă

mai ales la rezolvarea o- perativă a problemelor sociale ale oamenilor muncii (loan Stoica, ie).Am
Postolache, "~Iacob Tudor Adumitroa-spicuitdin referirile bunătățirea activității ganizației de partid, monstrînd cu aceasta

doar cîteva privind îm- or- de- că sec
ii

atitudine de automulțumi- re, sînt interesați ca activitatea lor să cunoască un permanent salt calitativ, conștienți că de. modul cum se va munci la nivelul organizației de partid, depind rezultatele lor în producție, mai ales că perspectiva trimestrului IV și a anului viitor pune sarcini sporite în fața întregului colectiv al minei U- ricani, dar mai ales în fața sectorului II. In plus, comuniștii din acest sector și-au manifestat dorința ca locul fruntaș, cîști- gat ca urmare a eforturilor neprecupețite pentru creșterea producției de cărbune, să fie păstrat și în continuare.

Hotărîți să-și realizeze ritmic sarcinile de plan la mașini și utilaje miniere, colectivul de oameni ai muncii de la I.U.M, Petroșani rilor plex Noulracteristici tehnice superioare și este adaptat condițiilor specifice de zăoă- mînt din Valea Jiului. A- cesta este cel de-al doile-a complex mecanizat livrat întreprinderilor minier» după vizita de lucru în Valea Jiulu; a tovarășului Nicolae general munist Ceaușescu, secretar al Partidului &>■ Român.

C. IjpVANESCU

în Editura politică a 
apărut broșura:

Nicolae Ceaușescu: cu- 
vîntare la Adunarea fes
tivă din Capitală orga
nizată cu prilejul îm
plinirii a 35 de ani de la 

revoluția de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și 
listă — 22 
în limbile 
germană.

antiimperia- 
august 1979, 
msgMară și
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PENTRU CONTINUA CREȘTERI 
ÎN CONDIȚII/ DE ÎNALTĂ
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■w >. ww r ww * mm r mmm < mm r ■«Ne aflăm în perioada de sfîrșit a celui de-al4- lea an din actualul cincinal, etapă deosebit de importantă pentru încheierea cu succes a perioadei 1976-1980 și tre-, cerea in bune condițiuni la înfăptuirea sarcinilor . cincinalului următor.Potrivit indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuvîntarea rostită Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din5- 7 septembrie a.c„ „tre
buie să se treacă la mă
suri ferme de unire a e- 
forturilor comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor mun
cii in vederea realizării 
pianului pe acest an, a 
recuperării rămînerilor 
in urmă atît la producție 
cit și la investiții, în toa
te sectoarele, la pregăti
rea temeinică a planului 
pe anul 1980, ultimul an 
al cincinalului", colectivele unităților miniere din Valea Jiului, la fel ca toate unitățile economice sînt chemate să caute și să pună în valoare noi posibilități pentru continua sporire a producției și ridicarea e- ficienței economice.In perioada scursă din acest an s-au obținut linele rezultate bune, concretizate în aproape 20 milioane lei, îndeplinirea planului la producția de cărbune net lună de lună și depășirea lui cu peste 3700 tone, depășirea productivității muncii fizice în abataje și cărbune, . reducerea pe primele 7 luni a cheltuielilor de producție cu 6,78 lei/tonă și obținerea unor e- conomii la dotații, ce se ridică la peste 35 lioane lei. Rezultate bune au fost obținute

în Ia
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tone; Lonea și Aninoasa, cîte 68 mii tone, și Bărbăteni, cu 59 mii tone. Menționăm că unitățile miniere Livezeni, Bărbăteni și Aninoasa nu au reușit în nici o lună din acest an să-și realizeze sarcinile de plan.Este adevărat, în a- ceastă perioadă, C.M.V.J. și unitățile miniere au întîmpinat unele greutăți în îndeplinirea planului din cauza aprovizionării tehnico-materiale necorespunzătoare. Factorii hotărîtori, care au generat neîndeplinirea sarcinilor de producție sînt. însă nerealizarea productivității fizice a muncii la nivelul întreprinderilor și al combinatului, pre-

cărbune o constituie ne- .. asigurarea unei corespunzătoare asistențe tehnice la locurile de muncă din subteran de către cadrele tehnice și inginerești. Deși, începînd cu anul trecut, cadrele cu înaltă calificare de la nivelul combinatului. Institutului de mine, I.C.P.M.C. și C.C.S.M. au fost repartizate pe u- nități, sectoare și abataje, sprijinul acordat direct producției de către aceste cadre nu și-a dovedit eficiența scontată. Trebuie, deasemenea, să spunem deschis că unii maiștri chiar și unii ingineri nU-și justifică pregătirea și locul ocupat

că în organizațiile de partid din Valea Jiului au fost promovate multe inițiative muncitorești bune; este bine, de asemenea, că un număr mare de formații de lucru le-au îmbrățișat >și obțin rezultate bune. Dar realitatea arată că nu se urmărește generalizarea a- cestor inițiative, că nu se creează condiții pentru creșterea eficienței lor. Activitatea sindicatelor, a organizațiilor de tineret trebuie apreciată du- - pă modul cum asigură mobilizarea oamenilor muncii la aplicarea acestor inițiative valoroase, după rezultatele obținute. Este necesar ca în spiritul recentei cuvîntări

paae- a

mare atenție pregătirii de cadre cu bogate cunoștințe, în pas cu nivelul tehnic actual și de perspectivă, cu o sănătoasă concepție despre rolul și complexitatea muncii care o desfășoară.în ceea ce privește tivitatea de protecțiemuncii, în perioada analizată, ca urmare a măsurilor ce au fost luate s-a obținut o îmbunătățire privind creșterea dului de securitate minelor, la acestea tribuind atît dotarea nică cu aparatură dernă pusă, la dispoziția unităților, cit și efectuarea unui control mai e- ficient al lucrărilor miniere.

gra- a con* . tehnic-

Realizarea sarcinilor de plan 
pe 8 luni, măsuri pentru recuperarea 
minusurilor înregistrate și pregătirea

condițiilor pentru îndeplinirea
pe anul 1980

• -lcată însăși calitatea actului -conducerii.Se impune să se aducă serioase îmbunătățiri în stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii, pentru ca în timpul ce a mai rămas din acest an să se realizeze integral sarcinile de plan, să se pregătească temeinic producția anului viitor, pentru a încheia cu bune rezultate cincinalul.Trebuie să se acționeze foarte energic de pe C ‘ cum, în așa fel îneît în I trimesțrbl IV indicatorii economici să se ridice la nivelul celor pre- văzuți pentru trimestrul I al anului viitor.Pentru anul 1980 este prevăzută la producție o creștere de 17,4 la sută față de planul pe - anul 1979, din care la? I.M. Livezeni o creștere de 34 la sută, Dîlja 30 la sută, Uricani 20 la sută, Lu- peni 17,2 la suta, Lonea 15 la sută și Bărbăteni 14,3 la sută.. Faptul că importantele creșteri de producție prevăzute pe a- nul 1980 se bazează _ în proporție de peste 85 la sută pe noile capacități de producție prevăzute să intre în funcțiune și a creșterii forței de muncă, pune în evidență importanța deosebită ce trebuie acordată acestor probleme. Realizareaproducției și investițiilor prevăzute pentru a- nul 1980 este condiționată de livrarea de utilaje și piese de schimb în cantitățile și la menele necesare.Pentru realizarea lurilor de producție
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(Urmarecii, creșterii utilizare a utilajelor, î și dissipl continue ■' a pregătire p cadrelor de rile.Calea prii t zării sarcini a_ ăstui an,nului viitor, aproape toți mîne în co nizarea luci teran.— Sîntem ne realizăm plan, în ac trimestrul D torul minei 
Gheorghe Fi continuare materializări cini — mei introduce îi încă un co: zat, ridicînd numărul funcțiune le Un alt voi 
Schreter, di Uricani spu său : „Am a severență p modernizare introdus^ în tru complex în abataje ț crările de nă la introd utilaje corn Uricani nu puțin o corn Astăzi reali din sarcinile - mai cu tăie | Trebuie să e ' ■ șitul anului 

I de 70 la șuti ■> ge dacă prii | promis „pent ’ 'odată, și r realizarea p mestrul țV, dată de obli ce la o altă ploatare dec
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în organigrame. De fapt, cel mai mare număr de zile — om consumate de specialiștii combinatului s-a efectuat tocmai la întreprinderile miniere Livezeni, ^Aninoasa și Lonea, precum și Bărbăteni. In același timp la aceste . unități numărul de ore consumate în subteran de specialiști este, cel mai mare. Și totuși, aici s-au înregistrat cele mai mari nerealizări de' plan. In această situație se pune întrebarea firească : cum poate fi a- preciată calitatea acestui sprijin, calitatea muncii acestor specialiști?In ceea ce privește forța de muncă necesară pentru realizarea sarcinilor de plan și folosirea eficientă a acesteia apreciem că se menține o situație necorespunzătoare.Coeficientul de prezență a fost în perioada a- nalizată de numai 84 la sută, față de 88 la sută planificat. Acest lucru se datorește faptului că s-a număr de absențe de la lucru din cauza scutirilor medicale, absențelor nemotivate și învoirilor, a- vînd implicații directe în nerealizarea a circa o jumătate de milion tone de cărbune. Cel mai mare număr de- nemotivate se înregistrează la minele Bărbăteni, Uricani, A- ninoasa, Paroșeni, Dîlja și Livezeni.In strînsă legătură cu starea disciplinară existentă în unitățile combinatului trebuie apreciată munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, de cele ale sindicatului și U.T.C,, calitatea și eficiența a- cestei munci. Este bine

cum și folosirea nerați- onaiă a forței de muncă. Astfel, prin nerealizarea productivității muncii în cele 8 luni din a- cest an s-a pierdut o cantitate de peste 87 mii tone, iar prin nerespecta- rea posturilor planificate în abataje circa 200 mii tone de cărbune.Cu excepția întreprinderilor miniere Petrila, Paroșeni, Lupeni și U- ricani, celelalte întreprinderi nu au reușit în a- ceastă perioadă să realizeze productivitatea fizică a muncii.Cu toate că pe bazinul minier s-au obținut rezultate se da- unele realizări în folosirea complexelor de abataj, cu excepția minelor Lupeni și Paroșeni toate celelalte unități se prezintă cu rezultate sub cele programate și chiar față de cele realizate în aceeași perioadă a anului trecut. Așa de exemplu, producția medie realizată pe abataj a scăzut cu totul la Lonea cu la Petrila cu la Aninoasa ne/zi, la Vulcan eu tone/zi și abataj, iar a- vansarea medie realizată a fost sub 1 m/zl. A- ceastă situație necorespunzătoare este creată în mod deosebit de neefeo tuarea la timp și de calitate corespunzătoare a reviziilor și reparațiilor, precum și de controlul insuficient astipra conducerii tehnice și organizatorice a acestor abataje.Una din cauzele care au contribuit în mod ho- tărîtor la nefolosirea la întreaga capacitate a do- tației tehnice, a forței de muncă și în ultimă instanță ,4a nerealizarea planului producției de

mi-ne au fost obținute în această perioadă și în activitatea de investiții, construcții-montaj. unde planul a fost îndeplinit în proporție de la sută, depășire he lei.Aceste toresc în mare atenției acordate rji gradului de zare a procesului de producție, a creșterii volumului producției obținute cu susținere metalică, precum și depășirii producției realizate în a- batajele cu mecanizare complexă, rod al înfăptuirii programului de me- can-zare și modernizare a tehnologiilor de lucru, '■ întocmit pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, to- o 1 a e

105,5 realizîndu-se o de 48.8 milioa-
măsură ridică- mecani-

nejustificat:15 tone/zi, înregistrat un mare30 tone/zi, cu 28 to-19vnră.șul N i c Ceaușescu.La rezultatele « te, o contribuțieI
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obținu- deosebi- tă au adus-o colectivele întreprinderilor miniere Lupeni, care a depășit sarcinile de plan la producția extrasă cu peste 50 mii'tone, Petrila, cu peste 20 mii tone și Paroșeni, cu peste 5 mii tone, realizări care putut însă compensa numi de producție regfetrst de celelalte nități: Iiivezeni, 111
n-au mi- în- 

u- mii

rostite de tovarășul. Nicolae Ceaușescu să reconsiderăm munca noastră politico-ideologică, ■ cafre trebuie să primească un pronunțat caracter concret, diferențiat, să urmărească modul de comportare, atitudinea în muncă și față de sarcini a fiecărui om al muncii din unitățile miniere, să intervină operativ în toate situațiile cînd este necesar. . . .Există lipsuri în organizarea producției și a muncii. Nu toate întreprinderile miniere asigură plasarea fronturilor de lucru Ia nivelul sarcinii de 5100 posturi în abataje și 1254 la lucrările de pregătire deschidere. Astfel, I.M. Lonea, față de cina de 710 posturi zi în cărbune, s-au lizat în medie 643, Bărbăteni, față de posturi, s-au realjzat 211 și la Uricani, față de 410 posturi, s-au realizat 345.In activitatea de pre-, gătire a forței de <nun- că există o preocupare susținută pentru' calificarea și policalificarea prin cursuri de scurtă durată, ceea ce asigură o structură pe meserii corespunzătoare cerințelor procesului de producție. In condițiile creșterii, gradului de tehnicitate a extracției este necesar să se intensifice această activitate, să. crească nivelul calitativ al pregătirii cadrelor, atît a cel°r de conducere, cît și de execuție. De asemenea, ținînd ■ seama de cerințele activității viitoare în mineritul Văii Jiului trebuie ca liceele de specialitate și Institutul de mine să acorde cea mai

In următoarele luni din acest an va trebui să se realizeze o producție de 3306,6 mii tone, cu o medie zilnică de 32 000 tone. Aceasta înseamnă ca toate minele, dar în mod deosebit Lonea, Dîlja, Livezeni, Aninoasa și Bărbăteni să-și îmbunătățească substanțial activitatea de producție pentru realizarea nilor de plan și rarea restanțelor, rii de conducere și administrativi,

ter-

si la șarpe reala218

sarci- recupo- Facto- politici colectivele de oameni ai muncii din aceste unități tre buie să înțeleagă că în actuala situație de creștere substanțială a producției de cărbune nu se* mai pot accepta promisiuni, angajamente,formalism, motivări, în spatele cărora se mențin grave deficiențe în conducerea și stăpînirea procesului de producție. De altfel, la recenta consfătuire de la C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea că : 
„dacă planul de producție 
se realizează în condiții 
bune, înseamnă că și 
organizațiile de partid, 
comuniștii lucrează bine, 
invers, acolo unde planul 
nu se realizează, în ac
tivitatea organizațiilor de 
partid. a comuniștilor 
sînt lipsuri foarte ser,‘ 
oase. Acesta este criteriul 
de bază al apreciem 
muncii organelor și orga
nizațiilor de partid, a fie
cărui comunist din toate 
sectoarele și la 
velurile".Printrebuie judecată vitatea consiliilor oamenilor muncii de la nivelul combinatului și al u- nităților miniere. In a- 

I cest spirit trebuie jude-

toate ni-această prismă și acti-

nive.„_______    , prevăzute în anul 1980 trebuie ca odată cu aceste măsuri consiliile oamenilor muncii de la C.M.V.J. și de la întreprinderile miniere să e- laboreze, pe baza unor analize temeinice, măsuri corespunzătoare pentru folosirea rațională a forței de muncă și creșterea productivității muncii, îndeosebi prin utilizarea eficientă a dotării tehnice.Consiliile muncii, sub organelor și ilor de partid, să-și perfecționeze continuare stilul și metodele de muncă, să-si sporească răspunderea în I adoptarea și organizarea * îndeplinirii hotărîrilor, a măsurilor și propunerilor oamenilor muncii, să creeze toate condițiile pentru realizarea indicatorilor economico-financiari și ridicarea eficienței întregii. activități.Comitetele de partid, orășenești și din întreprinderile miniere sînt chemate să desfășoare o susținută muncă politico- educativă pentru activizarea comuniștilor și mobilizarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a planului, pentru creșterea răspunderii față de sarcinile încredințate, pentru întărirea ordinii ' și disciplinei la toate Io

oamenilor conducerea organizați- trebuie în

disciplinei la toate curile de muncă.
(Text prescurtat)
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if, cu foafe forțele
A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE, 

EFICIENȚA ECONOMICA
Din cuvîntul pârtiei panților la dezbateri

nas. 1)cilor de inilor și ii ordinii _ jtdicării lulei de onală a te nivelu-
ale

tă, respectiv cu complexe mecanizate. Pentru rezolvarea sarcinilor anului viitor dorim să fim dotați cu patru complexe de tăiere și susținere mecanizată pentru . strate groase și patru complexe . mecanizate pentru stratele subțiri". La rîndul său secretarul comitetului de partid al minei Bărbă- teni, Vasile Pupăzan. președintele consiliului oame- ă a reali-i planși. ®le muncii de la aceastămata de Viitorii,ire meca-din sub-ră-

șilăsură să ctivele de lunănea direc-îea, ing. ndicînd în lodalitatea ;stei sar- rea. Vom lestrul IV ; mecanicul acesta •xelor îning. Carol ul minei n cuvîntul at cu per- continua in Amier pa-pecanizate iii în lu- lideri. Pî- a acestor la mina a nici cel de abataj. 15 la sută ificate nu- lecanizată. ?m la sfir-i pondere rom ajun- complexul evita, tot- ranța înii din tri- siguranțăde a tre- ție de ex- . prevăzu-

nună, solicita pentru trimestrul IV un complex mecanizat adaptat la stra- tele cu înclinări mari de 35 de grade, iar directorul minei Vulcan, ing. loan 
Dumitraș, spunea că pentru realizarea sarcinilor de plan ale anului viitor vor fi necesare încă cinci complexe de tăiere și susținere mecanizată.Pentru realizarea mecanizării complexe, pentru asigurarea dotări; tehnice, furnizorii, constructorii de utilaje trebuie să respecte datele, termenele planificate pentru predarea lor /și, bineînțeles, calitatea.Cît de importantă este respectarea termenelor de " *. o înrostit ing. Dan Su- dircctorul minei „Anul acesta cons- de utilaj minier
livrare a demonstrat-o cuvîntulrulescu, Lupeni: tructoriitrebuiau să ne livreze două complexe mecanizate. Ținui trebuia să funcționeze din 30 aprilie și cu el am fi realizat pînă astăzi peste 70 000 tone de cărbune cocsificabil, iar al doilea trebuia pus în funcțiune în 30 iunie și puteam realiza și cu acesta 30 000 tone pînă la această dată. Dar utilajele nu au fost livrate, iar noi nu am extras cele 100 000 tone de căr- VJnine”. In continuare vorbi.Torul, referindu-se la ca-litatea utilajelor preciza: „calitatea utilajelor are o mare influență în realizarea sarcinilor de plin.

Constructorii de utilaj minier trebuie să înțeleagă bine că mina nu rpai este în stadiul de laborator de încercare, în ștand de probe pentru utilaje. Trebuie luate măsuri ferme, hotărî te pentru că altfel, uneori slaba calitate a utilajelor ne va crea probleme în realizarea sarcinilor de. plan și a angajamentelor asumate". Aceeași problemă o ridica și minerul șef de brigadă Constantin Necula, de la sectorul V al minei Petrila referirile făcîndu-le în mod deosebit la transportoare, în ansamblul lor, 

Mecanizarea rapidă a procesului de extracție a cărbunelui este azi o reali
tate în minele Văii Jiului. Minerii au învățat într-un timp scurt nu numai să mînuiască mașinile moderne, dar să le și întrețină corespunzător.

și în mod special la calitatea -lanțului.Participanții la discuții au ridicat și alte aspecte ale aprovizionării tehnico- materiale, vizînd și piesele de schimb necesare. Vasile 
Pupăzan,(mina Bărbăteni): „Din cauza ținui lănțișor 
care lipsește, o combină din import, o combină de înaintări nu funcționează de un an"; ing. Dan Su- 
rulescu (mina Lupeni): „A- provizionarea cu plasă de sîrmă este o problemă. Stocul pe care îl are mina (doar pentru trei zile) este insuficient. Avem un stoc redus la materialele pentru 

betonare. într-o situație neplăcută sîntem și cu șina de cale ferată" ; Ioan Mol
dovan (șef de brigadă la mina Paroșeni) : „Ne-am "realizat sarcinile de plan, dar puteam face și mai mult dacă aveam unele piese de schimb în cantități suficiente, cum ar fi, spre exemplu, capetele detașabile, necesare căruciorului de perforat"; ing. loan 
Vasilescu (directorul minei Dîlja): „Am inițiat și experimentat o nouă metodă de exploatare, care se dovedește a fi eficientă a- tît în ceea ce privește productivitatea muncii reali- 

gate, dar și economiile de materiale. Pentru a> extinde această metodă avem nevoie de o serie întreagă de materiale, care au fost cuprinse într-un necesar pe care l-am înaintat combinatului minier. Sperăm si fim ajutați".în același timp, însă, cei care au luat cuvîntul, în mod critic și autocritic au analizat și propria activitate, fie la nivelul formației de lucru pe care o conduc, fie la nivelul întreprinderii unde își desfășoară activitatea.— Dacă nu ar fi fost absențele într-un număr atît de mare, dacă toți cei care au lipsit ar fi prestat șut, sectorul nostru ar fi avut un plus de 14 000 de tone și nu un minus de peste 13 000, spunea șeful sectorului IV de la mina Ani- noasa, ing. Petru Muntean, care continua : „Nici noi nu am reușit să organizăm activitatea productivă la nivelul cerințelor. Nu am găsit cele mai bune soluții pentru a grăbi avansările. Nu întotdeauna am respectat tehnologia de lucru și din această cauză am avut numeroase surpări. Timpul de lucru de 6 ore presupune o disciplină fermă și o organizare deosebită".Vorbind de respectarea programului de lucru din 
subteran^'SjVasile Maxim, șef de brigadă la mina Li- vezeni, spunea : „Nu se respectă programul de lucru, oamenii părăsesc mai repede. locul de muncă și a- ceasta o fac atît minerii, cît și cadrele tehnice. Dorim un sprijin mai substanțial, mai eficient din partea inginerilor și tehnicienilor, într-una din zile aveam 11 vizitatori în abataj, 11 cadre tehnice, iar noi eram doar șase oameni, din care doi am fost nevoiți să-j tri

mit să facă aprovizionarea abatajului cu plasă. Și a- tunci, mă întreb, unde esf» te eficiența ajutorului, dacă nu am nici cel puțin ceea ce este strict necesar» în apropierea locului da muncăMult discutată a fost și problema efectivelor, a asigurării plasării corespunzătoare a locurilor de muncă, a asigurării cu e- fective de muncitori calificați. Astfel de probleme au ridicat directorul minei Lonea, șeful sectorului IV de la mina Aninoa- Sa și șeful de brigadă Vasile Maxim, care concretiza : „Pe abataje ar trebui să am 40 de oameni calificați, dar lucrez cu doi-trei mineri și cîte 12 necalificați. In felul acesta nu ne putem realiza productivitatea muncii. De ce, numai insist. Sectorul nostru are 40 de transportoare și șase combine, iar pe schimb avem cel mult doi lăcătuși și săptămîni întregi nu am avut mai mult de 1-2 electricieni în 24 de ore".Ridicînd problema stabilizării oamenilor muncii, conducătorii întreprinderilor miniere Uricani, Lupeni și Vulcan solicitau mai mult sprijin în rezolvarea problemei locuințelor.Toate aceste aspecte ridicate de vorbitori din dorința de a îmbunătăți activitatea e- conomică, au fost dominate de optimismul partici- panților, care în numele colectivelor pe care le reprezentau și-au luat an
gajamentul realizării sar
cinilor de plan pe luna 
septembrie, a planului tri
mestrului IV, în condiți
ile pregătirilor intense ne
cesare preluării producției 
anului viitor.

Direcții prioritare de acțiune în activitatea de viitordezbateri* tul tova- prim-se- tului ju- 1, care a ența bu- unele co- probleme- confrun- n Valea îținut e- 
a oame- a face to- sarea sarea și e- ixtinderea rității dinlevat însă tele ob- n se des- a minie- 
i satisfac mpotrivă, ■îtș^reea- 
iăf^ în așa cum cadrul sc unele irora s-au i de pro- te unită- despre irea unor îizate, a

mașinilor de extracție în special. Primul secretar al Comitetului județean de partid a evidențiat faptul că secretariatul împărtășește acest punct de vedere că sînt necesare e- forturi mai susținute din partea unităților Ministerului Construcțiilor de Mașini pentru asigurarea dotării cu mijloacele necesare mecanizării în abatajele frontale în vederea sporirii producției de ^cărbuni in minele Văii Jiului. S-a subliniat, de asemenea, că> sînt încă destule greutăți în ceea ce privește aprovizionarea tehnico- materială.In cuvîntul său, tovarășul Ion Ciucu s-a referit la faptul că ar fi fost necesar ca dezbaterile să se refere în primul rînd la măsurile ce depind de organele locale de partid, de fiecare colectiv, mă- suri care, aplicate eu fer- mitate ar fi putut duce la diminuarea nerealizărilor pe primele opt luni ale anului, la îmbunătățirea activității în general. A

ceasta pentru că restanța mare la extracția de cărbuni nu poate fi pusă numai in seama lipsei de mecanizare. Din totalul unităților miniere din Valea Jiului, doar trei au reușit să-și realizeze planul pe opt luni — este vorba despre colectivele de la Lupeni, Petrila și Paroșeni — celelalte șapte întreprinderi nerealizindu-și sarcinile la produeția brută. O situație deosebită se înregistrează în luna septembrie cînd doar l.M. Lupeni are sarcinile de plan la zi realizate. Or, a subliniat vorbitorul, minerii Văii Jiului s-au angajat în fața conducerii de partid și de stat că. în acest an vor realiza și depăși planul producției de cărbune cu 32 500 tone. Prin această prismă trebuie privite măsurile ce se stabilesc, masuri care să ducă în final la redresarea producției de cărbune.Analizînd lipsurile ce s-au manifestat în activitatea productivă, primul secretar al Comitetului

județean de partid s-a referit pe larg la măsurile necesare asigurării producției cu rezerve la întreprinderile miniere din Valea’ Jiului. La lucrărileminiere de deschidere se înregistrează o nerealiza- re de 5 600 ml pe întregul combinat, la care se adaugă restanțele din anii pre- cedenți. Toate , aceste restanțe ’se repercutează . a- supra gradului de normali- tate cu rezerve, a asigurării unor noi capacități de producție. Asemenea situații se întîlnesc în special ia unitățile, miniere care nu și-au realizat nici planul de producție pe primele opt luni. Restanțe se înregistrează și fața de planul lucrărilor de pregătiri și tot ta aceleași u- nități. Or, nerealizarea volumului de rezerve pr gătite va duce la implicații serioase asupra realizării producției planificate pentru anul 1980. Și la aceste genuri de lucrări, lipsa de' dotare cu combine de înaintare a deter

minat în mare măsură nerealizarea sarcinilor. Dar, trebuie spus, în același timp, că nici utilajele e- xistente nu sînt folosite corespunzător. Din totalul combinelor de înaintare funcționează 62,5 la sută, iar cele aflate în funcțiune nu sînt folosite la întreaga capacitate. Primul secretar a criticat, de a- semenea, faptul că se o- bișnuiește folosirea practicii greșite ca spre sfîrși- tul lunii șă se oprească locurile de muncă de la deschideri și pregătiri,^ iar formațiile de lucru să fie trimise să lucreze în abataje unde, de fapt, nu se realizează planul de extracție.Vorbitorul sublinia, de asemenea, faptul că nu^ s-a reușit în suficientă măsură cunoașterea și stăpîni- rea tehnologiei de lucru eu complexele mecanizate în abataje ca urmare a. slabei pregătiri profesionale. Nu sînt puse în funcțiune toate complexele și combinele, se obțin productivități mult sub posi

bilități, față de efortul deosebit pe care statul nostru îl face pentru dotarea cu asemenea utilaje de mare productivitate. De aceea este necesar să se întreprindă măsuri pentru calificarea oamenilor, să fie capabili să stăpî- nească aceste utilaje. Pe de altă parte este necesară organizarea de ateliere care să realizeze piese de schimb, întreținerea întregii aparaturi a complexelor. Or, cu excepția LM. Lupeni nu există preocupări susținute în a- ceastă direcție.Evidențiind faptul că indisciplina este una din cauzele care au condus la nerealizarea sarcinilor, tovarășul Ion Ciucu a cerut organelor și organizațiilor de partid, conducerilor colective, organizațiilor sindicale și U.T.C. să întreprindă măsuri care să conducă la întăriea ordinii și disciplinei, la îmbunătățirea indicelui de prezență, la folosirea din plin a celor șase ore de muncă în subteran, la respectarea 

strictă a tuturor normelor de protecție a muncii. Va trebui, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită calității cărbunelui care a grevat asupra producției cu peste 160 000 tone de cărbune. Primul secretar al comitetului județean de partid a cerut oiganelor și organizațiilor de partid să-și întărească rolul de conducător politic, să imprime un climat sănătos de muncă, să sprijine mai mult consiliile oamenilor muncii în întărirea ordinii și disciplinei. Vorbitorul a subliniat în încheiere că adunările pentru dări de seamă și aîbgeri o- feră un prilej deosebit pentru a analiza modul di care comuniștii, oamenii muncii tradne în pață indicațiile secretarului general al partidului, sar-Sțc nile ce le-au revenit pentru realizarea planului, prilej de stabilire a unor măsuri care să ducă la analizarea planului, ie recuperarea restanțelor, le pregătirea temeinică • producției anului 1980. r
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, Zilele culturii românești" LU/MC
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Trimisul Agerpres S. Morcovescu, transmite ; Manifestările cultural-ar- tistice prilejuite de „Zilele culturii românești" in Iugoslavia au continuat cu o expoziție de carte, organizată la Academia pedagogică „Jiva lovanovici" din Vîrșeț, la care au luat parte oameni de cultură și artă un numeros public, precum și o delegație de scriitori din Sibiu.
Conferința Uniunii Interparlamentare

-CARACAS 19 (Agerpres). —• Delegația parlamentară română, care participă la lucrările celei de-a. 66-aconferințe a Uniunii interparlamentare, a fost primită de Godofredo Gonzalez, președintele Congresului Național al Republicii Venezuela.In cadrul lucrărilor plenare ale conferinței, s-au încheiat dezbaterile generale asupra punctului intitulat „Căi și modalități de promovare a înțelegerii, cooperării și păcii internaționale în domeniile educației, informațiilor și comunicațiilor". în intervenția sa, deputatul Decebal Urdea.
Atac asupra Angoleî

LUANDA 19 (Agerpres). — Forțe terestre ale armatei sud-âfricane, sprijinite de aviație, au bombardat și atacat mai multe localități din provincia angolezi Cunene, informează un comunicat dat publici tații al Luanda de Ministerul Apărării al R.P. Angola, reluat de agenția An- gop.în urma atacului — a- rată comunicatul ț- au fost înregistrate pagube materiale considerabile, iar populația din zonele respective a fost evacuată. Totodată, se precizează că forțele armate ale R.P. Angola au luat măsurile necesare pentru respingerea trupelor agresoare și restabilirea securității în provincie.

Marți, ansamblul de muzică de cameră „Voces con- temporanae“ din Iași a susținut un concert pentru publicul din Zagreb. în localitatea Celie au fost prezentate două spectacole ale teatrului de păpuși din Sibiu cu piesa „Dulce ca sarea", iar ansamblul de muzică ușoară „Semnai' din Cluj-Napoca a susținut un concert pentru amatorii de muzică ușoară din orașul Mostar din Herțegovina 
a arătat că soluționarea problemelor complexe ale educației, informațiilor și comunicațiilor, cu care este confruntată o măre parte a omenirii, reclamă, și în aceste .domenii, instaurarea unei noi ordini economice mondiale.în continuarea lucrărilor conferinței, au început dezbaterile generale asupra aspectelor legislative ale dreptului spațial.

PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez Al-Assad, a primit, marți seara, pe președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser A- rafat, care face o vizită în această țară. Potrivit agenției siriene de presă — SANA — în cursul convorbirii care a avut loc cu a- cest prilej au fost discutate chestiuni referitoare la evoluția situației din O- rientul Mijlociu, șl, în special, problema palestiniană.
BIROUL POLITIC . al 

C.C. al P.M.U.P. a examinat și aprobat „Programul complex de raționalizare a folosirii combustibililor lichizi pentru motoare și lu- brifianți pe anii 1980—1985 și programul de perspectivă în acest domeniu pînă. în 1995", transmite agenția P.A.P.
PREMIERUL Consiliului de Stat al R.P. Chineze,I-Iua  Guofeng, l-a primit miercuri la Beijing pe Richard Nixon, fostul președinte al Statelor Unite, cu care a avut o convorbi-

NAȚIUNILE UNITE 19 — Trimisul Agerpres, Ni- colae Chilie, transmite-: Ședința inaugurală a celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a evidențiat preocuparea majoră'a participanților la dezbateri pentru sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite în elaborarea de soluții în problemele cardinale ale vieții internaționale, subliniindu-se necesitatea ca O.N.U. să contribuie mai activ și mai e- ficient, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție la întărirea legalității internaționale, la instaurarea unei noi ordini e- conomice și politice mondiale.în continuarea lucrări- or, ambasadorul Tanzaniei la O.N.U., Salim Ahmed Salim, a fost ales președinte al actualei sesiuni.în continuarea ședinței, Adunarea Generală a ho- tărît în unanimitate admiterea statului Santa Lucia 

re — relatează agenția China Nouă.
SALIM AHMED SALIM, ambasadorul Tanzaniei la Națiunile Unite, a fost ales în unanimitate președinte al celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
LA BRUXELLES s-a desfășurat, o reuniune a miniștrilor de externe din țările membre ale Pieței comune, în cadrul căreia au fost examinate o serie de probleme referitoare la modalitățile de funcționare a EURATOM (Organism al C.E.E. privind utilizarea energiei atomice).Totodată, au fost discutate chestiuni ce privesc negocierile comerciale cu Spania, Portugalia și Israelul.
SECRETARUL GENE

RAL al O.N.U., Kurt Waldheim, a criticat decizia gu

în rîndul membrilor O.N.U, numărul membrilor organizației ajungînd astfel la 152.Adunarea Generală a trecut apoi la rezolvarea unor probleme organizatorice și procedurale pentru buna desfășurare a sesiunii. Ca o recunoaștere și o consacrare a eforturilor perseverente, a poziției principiale, constructive și a contribuțiilor valoroase ale României, personal ale președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu, ia lansarea conceptului de nouă ordine , e- conomicâ internațională și la promovarea activă a a- cestui obiectiv de o importanță cardinală pentru o- menire, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Costin MUrgescu, a fost ales în unanimitate președinte al unuia dintre cele mai importante organe de lucru ale Adunării Generale — Comitetul pentru problemele economice și financiare.vernului israelian de a a- broga interdicția ca cetățenii israelieni să achiziționeze terenuri în teritoriile arabe ocupate, informează agenția France Presse. Purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U. a subliniat că decizia este contrară mai multor rezoluții ale O.N.U. privind a- chizițiile de terenuri în teritoriile arabe ocupate și prevederilor celei de a patra Convenții de la Geneva.
LU1ND CUVINTUL în Comisia pentru afaceri externe a parlamentului, ministrul de externe spaniol, Marcelino Oreja, s-a referit la poziția țării sale față de unele probleme de' politică internațională. în legătură cu Orientul Mijlociu, ministrul a declarat că pacea în această zona nu va fi posibilă fără recunoașterea drepturilor poporului palestinian. în context, Marcelino Oreja a a- nunțat că „Organizația pentru Eliberarea Palestiniei a fost autorizată să deschidă la Madrid un birou oficial“.

; FILME

IPETROȘĂNI — 7 No
iembrie : Masca de apă ; 
Republica: Cadavre delux.; Unirea : Misiunea Capricorn unu, seriile I-II.
PETRILA : Cele patru nunți ale lui Marisol,
LONEA : Front în spa-> tele frontului, seriile I-1I. 
ANINOASA : Un om în loden.
VULCAN : Matiarhat.
LUPENI — Cultural :Cînd alături 0 un bărbat; 

Muncitoresc : Mizez pe 13.
URICANI: Cum se hrănește un măgar.

TV9,00 Atlas geografic. 9,30 Șoimii patriei. 9,40
Centrala pentru valorificarea 

ambalajelor—unitatea Petroșani 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

— 1 electrician
— 1 tîmplar
— 1 lăcătuș

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971, iar retribuirea conform Legii 
57/1974.

Informații suplimentare se primesc zil
nic la biroul personal din strada Cloșca 
nr. 2, telefon 41023 sau 43712.

Cooperativa „Deservirea*’ Lupeni 
încadrează muncitori calificați 

IN URMĂTOARELE MESERII:

— timplari
— cizmari
— croitori confecții pentru bărbați
Condiții ; act de calificare în meseria 

respectivă. Se pot încadra și pensionari de 
limită de vîrstă, pe perioadă determinată.

Informații suplimentare se primesc zil
nic la serviciul personal — învățămînt, te
lefon 112, 140.

Horă mîndră românească. ’ 10,00 Film serial : „Cal- I 
varul". 10,50 Telex. 16,00 • Telex. 16,05 Contribuții la I cercetarea tehnico-știin- | țifică românească. 16,30 A- 1 rii și duete din operete. I 17,00 Din țările socialiste . — Kiev. 17,20 Viața cu!- I turală. 18,50 1001 de seri. • 19.00 Telejurnal. 19,20 Din I nou în rîndul oamenilor. I 19,45 Dosarul energiei I 20,05 Ora tineretului. | 20,30 Rezonanțe pe porta- , tiv. 20,45 Conexiuni — I serial științific. 21,35 Te- i lejurnâl. ’

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii din * 

19 septembrie 1979 IExtragerea I ;41 30 23 39 28 45Extragerea a 11-a :25 14 22 16 3c21FOND 818 894 lei REPORT 224 921 lei.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN Victorie în deplasare
Două reprize

PREPARATORUL PE
TRILA — PARINGUL 
LONEA 1—1 (0—1). Desfășurat în condiții atmosferice nefavorabile derbiul local dintre Preparatorul și Parîngul a mulțumit numai în prima parte pe spectatorii prezenți în tribune.Partidă a debutat promițător, cu atacuri de-o parte și de alta a porților și numai după 5 minute oaspeții, mai insistenți, reușesc să înscrie. Nyulas centrează, și Mora preia mingea cu capul în plasa porții. Gazdele, în replică, atacă și reușesc un șut în bară, autor Buium, dar scorul rămîne neschimbat. Din prima repriză am reținut buna prestație în teren a înaintașilor de Ia Lonea. în special extrema Fâță, precum și incredibilele ratări ale gazdelor.Fotbaliștii de la ambele echipe, „injectați" parcă în timpul pauzei cu o doză

total diferitede nervi, încep jocul celei de a doua reprize cu spiritele încinse, Aspectul meciului este complet schimbat în rău, fotbalul devine „țurcă de maidan", iar arbitrul Aron Ștefan, dorind să calmeze „ostilitățile", în min. 57 elimină de pe teren pe căpitanul echipei oaspete, David. De asemenea, în minutul 70 acordă gazdelor, cu destulă ușurință, penalti, care a fost transformat de Chi- rițoiu. Cu cî te va minute mai tîrziu el elimină pe Mora ,tot de la oaspeți. In continuare, Parîngul Lonea, rămasă în 9 oameni, se a- pără cu strășnicie, dar spectacolul fotbalistic e deja degenerat. Să fie de vi-, nă arbitrul? Vremea? Sau unele „polițe" mai vechi dintre jucătorii celor două formații ?!Cert este, că spectatorii au' plecat de la stadion nemulțumiți.
Corvin ALEXE

C.F.R. PETROȘANI — MINERUL URICANI 3—4. Partida de. fotbal dintre echipele C.F.R. Petroșani și Minertil Uricani a dat cîștig de cauză oaspeților. Cele două reprize au fost diametral opuse.In prima parte a meciului gazdele au atacat mai mult, deschizînd dealtfel și scorul. Oaspeții au răspuns printr-un joc de tatonare la mijloc, iar la a-
„Cupa proiectantului" 

a revenit organizatorilorOrganizată de comitetele sindicatului și al organizației U.T.C. din cadrul I.C.P.M.C. Petroșani, competiția de fotbal dotată cu „Cupa proiectantului" a reunit la start formația instituției organizatoare, l.P.M. Deva, C.P. Gorj și C.C.S.M. Petroșani. . Cum era și de așteptat, fotbaliștii nelegitimați ai celor patru instituții au luptat cu ardoare, dar sportiv, 

tacurile gazdelor s-au grupat imediat în apărare.In partea a doua a meciului, oaspeții pun stăpî nire pe joc și înscriu patru goluri, prin mijlocașii Andraș (două) și Muntea- nu (două). După 4—1, oaspeții slăbesc ritmul, per- mițînd gazdelor să-și revină și să înscrie de două ori. Astfel formația Minerul Uricani se întoarce a- casă cu două puncte prețioase, obținute pe merit.

pentru cucerirea trofeului pus în joc. Cu o echipă mai omogenă, I.C.P.M.C. a învins cu 2—0 pe C.P. Gorj, 6—0 pe l.P.M. Deva, cucerind astfel „Cupa proiectantului". Cealaltă e- chipă din Petroșani, C.C.S.M., a învins cu 3—0 pe C.P. Gorj și a cedat cu 3—6. în fața formației l.P.M. Deva, după executarea loviturilor de la 11 metri.

BREPOPICE, divizia A (M) Voința Tg. Mures —- Jiul Petrila 4 728 — 4 654 pd (4—2). Jucînd pe o arenă cu 4 piste, din plastic, pe care ambele echipe nu s-au acomodat, rezultatele tehnice nu se ridică la nivelul cerințelor. Jucătorii e- chipei din Petrila puteau cîștiga acest joc dacă nu lipsea nemotivat Victor Miclea. De la Jiul Petrila s-au evidențiat loan Popa 829 pd, Costel Dobrică 787 pd și Vaier Pișcoi cu 764 pd. Consiliul asociației va trebui să ia măsuri pentru a se evita în viitor astfel de cazuri de indisciplină, care de data aceasta au privat echipa de puncte prețioase.HANDBAL, divizia B 
(M) Energia Rovinari — Utilajul-Știința 22—16. Dezavantajată de faptul că jocul s-a desfășurat la Tg. Jiu pe un teren de zgură, și de lipsa unuia dintre jucătorii de bază, Tiberiu Pal (suspendat pentru a- ceastă etapă), tînăra noastră echipă nu a reușit nici în această etapă să obțină 

V I A Rvictoria preconizată, ținînd seama că juca cu ultima situată în clasament. Au evoluat bine: A. Tănase, I. Ungureanu și R. Codrea- nu și sub valoarea lor cei 2 portari E. Turechi și I. Curta.FOTBAL. Campionatul 
național de juniori : Olimpia Satu Mare — Jiul1— 2 ; campionatul diviziei 
C: Unirea Drobeta Turnu .Severin — Minerul Lupeni2— 1 ; Gloria- Reșița — Știința Petroșani 4—2 ; cam
pionatul județean: Metalul Hunedoara — Constructorul Hunedoara 3—1, I.M.C. Bîrcea — Minerul Paroșeni 2—1, C.F.R. Petroșani — Minerul Uricani3— 4, Preparatorul Petrila — Parîngul Lonea 1—1, I.G.C.L. Hunedoara — Minerul Aninoasa 3—5, A- vîntul Zdrapți — Metalul Simeria 2—1, S.G.C.L. Că- lan — I.G.C.L. Petroșani 2—0, Aurul Certej — A- vîntul Hațeg 2—1, Campio
natul republican de juniori 
I : C.S.S. Petroșani — Cor- vinul Hunedoara 1-—2.

A. SLABII
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleluaiie 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67.


