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La mina Uricani, pentru ca rezultatele mecanizării să se
^CONGRESUL^ r;dice la n,ve,ul parametrilor proiectați,

4TB - # A ■ jf* — . _

I.M. ANINOASA

0 problemă
ÎNTĂRIREA

foarte importanță este

|

4 pag. — 30 bani

DISCIPLINEI SUB TOATE ASPECTELE

Cărbtine 
peste plan '..Rezultatele obținute, lâ extracția de minerii de nindasa conținucărbune de la A- să fie în cea de a doua decadă a lunii octombrie dintre cele mai semnificative. Plusul acumulat ța zi în această decadă ■ este de 500 tone de cărbune, în fruntea întrecerii pentru mai mulț cărbune se ..află sectoarele V și IV ale. minei care au acumulat în aceste zile, peste sarcinile planificate, peste 600 tone.Itotărîți să intimpinc cel de-al Xli-lea Congres al partidului cu rezultate deosebite în. muncă, minerii de la mina -Aninoasa raportează zi de zi depășiri plan la7 producția

— Stimate tovarășe 
director tehnic am în
cheiat acțiunea de presă 
organizată de ziarul 
nostru ia mina Uricani 
printr-o masă rotundă 
la care au participat ca
dre din conducerea în
treprinderii. In timpul 
discuțiilor care au avut 
loc se ridica o proble
mă care revenea ca un 
lait motiv — condițiile 
de zăcămînt, improprii 
mecanizării complexe — 
problemă ridicată7 în 
mod deosebit de șeful 
sectorului III. Aceasta 
să fie principala cauză 
a nereali zări tor înregis
trate la complexul me
canizat ?—- Condițiile de zăcămînt s-au cunoscut încă de la e- xeeutarea lucrărilor de pregătire. Pe parcursul exploă-

Interviu cu directorul tehnic al C.M.V.J. 
ing.! IULIAN COSTESCUtării panoului au apărut e- lemente noi de tectonică și este adevărat, acum, condițiile s-au mai înrăutățit, dar nu de așa natură îneît să se obțină doar 2—3 tone pe post/ Cînd au ajuns în. această zonă, dificilă din punct de vedere tectonic, complexul era deja obosit, ca să nu-i spun altfel. De cc ? Pentru că a fost exploatat fără răspundere. Cred că un sentiment de automulțumire a pus sțăpî- iiire pe toți cei .'care exploatau complexul mecanizat cînd au văzut că de la început se obțin rezultate bune, Atunci nu s-au mai gîndit la viitor, și mai ale's i.

nu s-au gîndit să întrețină utilajul în perfectă stare de funcționare. Intr-un cuvînt, lipsă de previziune.
— I’rin urmare, nu 

condițiile de zăcămînt 
se fac vinovate de aceste 
rezultate slabe ! Atunci, 
care a fost cauza, ce a- 
nume a determinat, du
pă părerea dumneavoas
tră, aceste rezultate sub 
posibilități— Indisciplina și lipsa de previziune care, de fapt tot indisciplină sc clieamă. .Indisciplina sub multiplele ,'ei forme. Spre exemplu, nu ar fi avut atîtea necazuri dacă se intervenea operativ cînd complexul a pierdut o

talpă, sau s-a defectat primul dispozitiv de pășire. Dar ei au așteptat pînă s-au deteriorat mai multe piese și subansambluri și atunci au început presiunile că lipsesc ■ piesete de schimb. Intre secții nu se curăță cărbunele și piatra, transportul aproape că nu mai are de loc ’ legăturile originale cu complexul, secțiile nu sînt manevrate corespunzător, nu sînt pășite corect. Toate acestea \ înseamnă indisciplină, pentru că oamenii au fost instruiți, știau, cum dealtfel, recunosc și. ei, tehnologia de lucru. Șefii de schimb de la Pa roșeni au lucrat efectiv
Interviu realizat de 

Dorin GlIE'fA

(Continuare în pag. a 2-a)

Crîmpei din noul pei
saj urbanistic al l’etro- 
șaniului.

Foto : Ion LICIU

In ziarul de azi :

Festivalul filmului do
cumentar „Valea Jiu
lui" ediția a VUI-a. 
Rubrica „Răspundem 
cititorilor"(pag. a 2-a)
Ordine desăvirșită îi» 
activitatea productivă(pag. a 3-a)
Rubrica SPORT(pag. ;; 4-a)

Schimbul maistrului 
Mircea Mogă din cadrul 
sectorului VI transport 
al I.M. Aninoasa, care 
de 10 luni se află pe 
prințul loc în întrecerea 
socialistă.

Adrian POPA

I.G.C.L. Petroșani
Preocupări susținute pentru 

ca în sezonul rece întreaga activitate
să se desfășoare în bune condifiunis> ♦Petroșani tit faptul că în acțiunea de pregătire pentru iarnă a centralelor termice s-a înlocuit peste 1 km rețea ter- - mică,;: completindu-se cu a.- paratură necesară instalațiile acestora. S-au mai in- locuit, de asemenea, la ./multe din centralele termice.: mantaua de la focare, elemenți — grătare, s-aufăcut izolații .<vcorespunzătoare. Restanțe față de grafice s-au înregistrat doar la cîteva centrale termice, din Lupeni și Petrila, unde, • se lucrează intens în pre-

La consultăm tov. Alexandru Todor, inginer șef al întreprinderii, planul pregătirilor de iarnă. Intr-adevăr, pregătirile au început de timpuriu la toate unitățile de profil din Valea Jiului. Revizia Și repararea tuturor centralelor termice din municipiu a constituit problema nr. 1 la nivel de întreprindere. In acest sens s-au luat din timp măsuri corespunzătoare de verificare a rețelei terriice, iar acolo unde a fost.necesar de înlocuire a acesteia. Merită a fi amin-

i.G.C.L.împreună cu zent la finalizarea lucrărilor. Stocurile de cărbune sînt asigurate de. pildă, la Lupeni și Uricani în cantități suficiente, existî'nd posibilitatea ca și în continuare să se asigure com-Constantin GRAURE
î--------------------------------------------------------------------------- ■—(Continuare in pag a 1-a'

lin util schimb de experiență pe o temă mereu actuală:

5$

Pleacă spre beneficiari 
— minerii din abatajele 
Văii Jiului — noi utilaje 
complexe, produse în se 
țiile de fabricație ale 
l.U.M. Petroșani.

Foto : I. LICIU

Akhimie ereticăI] știam un superficial, putea să-mi spună care este ■ configurația eram- ■ poanelor la bocancul drept al lui Stoiclîiță. auzise insă și de computer, ba cunoștea Chiar și expresii celebre... Vorbea numai despre alții, deși... Alaltăieri însă m-am aflat în fața lui, precum Oedip în compania Șfi nxului.— Ajută-mă să rezolv o dilemă. Cunosc un caz concret. Ea e mai mare ca el cu „vreo“.„ ani. Destui ca să se apropie de leatu] mamei lui. Trăiesc totuși în concubinaj, pentru că, zic gurile rele, ea i-a pus la dispoziție o „Dacie". E amorală, ba chiar imorală povestea asta. Care dintre ei e mai vinovat ?Surprins, am înălțat din umeri, apoi am încercat șă-l conving că au fost cazuri, excepții e drept, a uni- conto- perenă

sati, pur și simplu, vorbele lumii. Nu înțeleg în- : Să de celi montelecumpărăța ei cu
îi cumpără tînărului, senii prezența în via- o- ferit. Dar el, îți fac'' batirul sa crezi că o iubește, cum de acceptă „tainul" material,, ca un fel de hîrtie turnesol pentru a o recunoaște de iubită ? Mașina aia e ca un „coeficient de dragoste", pe care îl înmulțește cu vîrsta ei, desigur, din motive fără acoperire sentimentală.I-am zis că face prea multă sofisticărie, că nu se pot da edicte în dragoste, că fiecare caz trebuie cumpănit în parte, ■ că în general îi dau drep- ; țâțe,' ba chiar i-aș reco- j manda, în acest sens, li- . teratura despre „comple- : xul oedipian". M-a măsu-J rat din priviri a dispreț, ' pe rairie m-a bucurat în- i să c-am descoperit un i om, care își face proble-..! me din viață, chiar da- i că îi privește mai atent pe j alții* și moralizează în ; fata unei oglinzi opace. ;

Ion VULPE

acest volan
nilor de plan și a angajamentelor, stadiul rezolvării propunerilor oamenilor muncii, să informeze asupra sarcinilor pe următoarea perioadă. Desfășurîn- du-se în prima decadă a lunii, cînd sînt cunoscute deja realizările lunii precedente, adunările de grupă au posibilitatea să analizeze 
modul de îmbunătățire a muncii, măsurile necesare îndeplinirii sarcinilor viitoare.' Locul de desfășurare a adunărilor este cabinetul de construcție sindicală; dotat cu o variată gamă de grafice și planșe privind sarcinile reieșite din documentele de partid, situația reali-

Constantin IOVANESCU

eomitetuluj sindicatului de la mină, a scos în eviden- , ță că grupa sindicală constituie cadrul de participare organizată a membrilor a- cestei organizații de masă Ia îmbunătățirea activității economico-sociale. Proble-
experienței pozitive și tot- ; odată, pentru evaluarea critică a posibilităților dc îmbunătățire în continuare a activității. Organizată minuțios, ana- orășeiiesc.. liza a avut darul să îmbrace, de la început, un pronunțat caracter de schimb mele ce se dezbat în adunările acesteia se stabilesc în biroul grupei sindicale împreună cu conducătorul loculuț de muncă și vizează îndeosebi realizarea sarcinilor de plan și angaiair,en' telor asumate în întrecerea socialistă, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității cărbunelui, reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor specifice, întărirea ordinii și disciplinei. La fiecare a- dunare, maistrul are obligația să raporteze despre modul de realizare a sarci- ;

una din bunele ale organului de partid, biroul ' i mu- ■, îm- executiv
Preluîndexperiențe municipal execțitiv al Consiliului nicipal al sindicatelor,* preuhă cu biroulal ConsiliuluiVuL an al sindicatelor, a analizat,, la întreprinderea

3

s-mm,eră dm localitate, sli- de experiență. Participanții ; Iui și metodele aplicate în au trecut în revistă pro- r activitatea grupelor sindi- - paganda vizuală de la mî- ' na Vulcan, puternic ancorată în realitățile producției, precum și punctul de informare și documentare, un adevărat cabinet de Construcție sindicală, care, după cum s-a apreciat, este deocamdată unic în municipiul nostru.Referatul de bază, privind stilul și metodele de

icale în mobilizarea colectivelor la îndeplinirea sarcinilor economice. în intensificarea acțiunilor dc educație. S-a considerat că este necesar ca la această analiză să participe toți președinții comitetelor de sindicat din , unitățile municipiului, mai ales că organul sindical de la I.M.Vulcan a înregistrat une- muncă ale grupelor sindi- le succese în acest domeniu, Prilej pentru .generalizarea cale, prezentat de . Alexandra! Bușcan, președintele (Continuare in pag. a 2-a)
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3cînd sentimentul formizat vîrstele, pindu-le într-o vîrstă a iubirii.— Povești ! Hai să admitem că ea îl iubește cu adevărata înfruntă bîrl'a
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I Festivalul filmului documentar „Valea Jiului"

ediția a VIH-a —

0 manifestare educativă 
cu tradițieDevenit o tradiție. Festivalul filmului documentar „Valea Jiului" constituie o manifestare cultural-artistieă prestigioasă. Organizată, de Comitetul județean . de cultură și educație socialistă Și întreprinderea cinematografică a județului Hunedoara, în colaborare cu Studioul cinematografie „Alexandru Sabia” din București, ediția a VUI-a a festivalului s-a bucurat de o participare care întrece pe aceea a edițiilor trecute, datorită responsa- și. de mîine, a tînărului bilității cu care a fost concepută, talentului și priceperii cu care tri- - misii studioului din Capitală au reușit să-i a- tragă pe spectatorii din Valea Jiului.Timp de trei zile, o- peratorul Carol Covaci, (ajuns la impresionanta cifra de 300 filme realizate) și tânărul regizor Adrian Istrătescu au fost oaspeții cinematografului „Unirea1- din Petroșani. în cadrul acțiunii au fost prezentate 16 dintre premierele a- cestui an. Cu sprijinul factorilor de răspundere din municipiu au fost organizate o serie de în- : tîlniri ale creatorilor de film cu oamenii muncii din Valea Jiului, în sala cinematografului sau la locurile de muncă. Di-

Răspundem cititorilor
• DUMITRU DIOANE, 

< impa : . Este lăydabilă preocuparea dv. pentru re- utilizarea deșeurilor și a metalelor vechi. Vă mulțumim pentru propunerea făcută. Investigația noastră, in urma acestei propuneri', s-a soldat cu o rezolvare favorabilă. Vă rugăm să ne mai scrieți.
• mirCeă v asiei u, 

Uricani : Din cele constatate de noi reiese că, intr-adevăr, uneori hrana caldă servită la cantina 
l.M. Uricani nu • s-a ridicat la nivelul exigențelor actuale. Pentru rezolvarea mai operativă a unor astfel de neajunsuri este recomandabil să vă adresați direct conducerii întreprinderii, câre poate lua Pe loc măsuri corespunzătoare.

• IOAN POPESCU, Pe

versitatea întrebărilor, promptitudinea și since-> ritatea răspunsurilor au Constituit un fructuos schimb de experiență la complexul C.F.R. Petro— șani, Fabrica de tricotaje, Șantierul 11 Live- zeni. în urma acestor Schimburi dei experiență, producțiile viitoare ale studioului „Alexandru Șahia” se vor îndrepta, ca tematică și. arie de preocupări, spre munca și viața harnicilor mineri și constructorilorPetroșaniului de astăzi

I

I

colectiv de la fabrica de tricotaje, a ceferiștilor și, în sfîrșit, dar nu in ultimul rînd, a vlăstarelor Văii Jiului — copiii.Sub multe din aspectele sale, Festivalul filmului documentar a fost o reușită, dar rămîne în sarcina noastră diversificarea acțiunilor cu filmul românesc, răspun- zînd astfel îndemnului de a forma oameni de o calitate nouă, caracteristică a societății socialiste, adresat tutu roi- ce activează pc lârîmul artei și culturii, de secretarul general-a] partidului, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu.
Prof. Ion DULAM1ȚA, 
responsabilul cinemato

grafului „Unirea" — 
Petroșani

troșani : Ne alăturăm părerii dumneavoastră cu privire ia necesitatea diversificării și la creșterea calitativă a meniurilor oferite la restaurantul „Cer- na“ din Petroșani. Vă rugăm, să ne mai scrieți.
• VKABL GH. MIRCEA, 

Lupeni : Sesizarea v-a fost temeinic analizată, împreună cu un colectiv format din sing. Ioan Tăzlăoanu, președintele comitetului sindicatului, ing. loan Uă- rățu, șef birou personal în- vățămînt-retribuire și ing. Jeana Băltăreții, de la compartimentul de protecție a muncii. Din analiză a reieșit că vi s-a desfăcut contractul de muncă datorită actelor repetate' de indisciplină, nerespectării dispozițiilor , maistrului și absențelor nemotivate de la locul de muncă.

(Urmare din pag.' I)bustibilul pe cel puțin 10 zile.Avînd în vedere specificul întreprinderii, se poate spune că în. prezent se e- xecută și la populație (acolo unde au fost necesare bineînțeles) unele lucrări de .întreținere, și reparații. Fiind vorba de zestrea 'edi- litar-gospodărească a municipiului, trebuie amintit că la toate blocurile planificate pentru reparații capitale, lucrările exterioare s-au terminat, creîndu-se posibilitatea ca -pe timpul friguros să se lucreze la interior.() altă problemă majoră cuprinsă în planul pregătirilor pentru iarnă este‘ cea legată de secția ape. In cadrul acestei secții s-au rezolvat multe din obiectivele prevăzute în programul pregătirilor. Amintim doar cîteva; s-au reparat și izolat căminele publice, s-au reparat și protejat hi- dranții subterani de incendiu, s-a izolat conducta de apă de la Livezeni, Sălă- truc, Maleea, Slătioara. De asemenea, la toate stațiile și sursele de apă s-a asigurat combustibil necesar pe timp de iarnă. Sînt pregătite utilajele și sculele necesare pentru a interveni în caz de avarie. La E.G.C’.L. Petroșani. Lupeni. 

Comunista Veronica Hawaii, sudoriță la atelie
rul mecanic al minei Bărbăteni este o muncitoare 
conștiincioasă care se achită in mod exemplar de sarci
nile ce-i revin la locul de muncă.

Foto : Gh. OLTEANU

Vulcan datele statistice demonstrează un ștadiu avansat al pregătirilor de iarnă dar mai sînt nerezolvate, de exemplu, sifice ritmulla amenajarea rampelor de
și probleme Este necesar, să se inten- lucrărilor și

Preocupări susținute 
pentru sezonul rece

.gunoi, Poate este mpriien- : tul să se-facă de către conducerile acestor unități un inventar al pfdblenjelor here '.olvate și să se treacă urgent, cit timpul mai permite, la soluționarea acestora. Altfel, micile deficiențe pot deveni la un moment dat mari dacă nu se rezolvă la timpul.potrivit. La secțiile I și II transport, singura problemă cu care se confruntă colectivul de aici este cea a pieselor de schimb. Asigurarea cu piese de schimb se impune ca o cerință esențială pentru buna funcționare a autovehiculelor și utilajelor din dotare. Tot in vederea bunei desfășurări a activității pe timp de iarnă s-a asigurat la nivel de întreprindere, un stoc de 25 de tone de sare și o cantitate în-

semnată de nisip, au: fost J ' ' ",pregătite utilajele necesare rarea pieselor de acțiunilor de deszăpezire.In discuția finală, interlocutorul nostru, ing. Alexandru Todor, ne spunea : „Trebuie de la început să menționez că, exceptînd piesele de schimb, unde

vom acționa pentru asigurarea stocului necesar, iarna nu ne găsește nepregătiți. Dimpotrivă. La toate exploatările și secțiile noastre s-au luat din timp măsuri pentru încadrarea în termenele stabilite la toate lucrările, pentru asigurarea stocului de combustibili, In continuare, trebuie să acționăm pentru finalizarea tuturor lucrărilor cuprinse în planul pregătiri- 
Stilul și metodele 

de muncă
(Urmare din pag l) sau biroului, care participe formal la adunările grupei și nu se străduiesc să găsească cele mai bune căi de soluționare a problemelor ridicate pe tema îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă. In cadrul schimbului de experiență s-au purtat vii dezbateri, participanții loan Angheluș, 

loan Bojincă, Costache A- 
vramiuc,"Petru Cosma, loan 
Moldovan, Ioan Ștoi, Ana 
Ghiduț, Ioan Penu. loan 
Pădureanu, Victor Negru au- împărtășit din experiența câștigată de colectivele diat următoare, pentru a fi pe care le reprezintă, cunoscute de întregul colectiv. Aceasta contribuie la atragerea oamenilor muncii ca partiCipanți la rezolvarea problemelor stringente ale unității. Tot de aici a pornit și ideea înființării unei gazete de perete intitulată: „Propun, contribui, beneficiez",- unde se regăsesc propunerile valoroase făcute în adunările de grupă și care se cer soluționate urgent. Așa ș-a ajuns ca lunar să se facă aproximativ 40 de propuneri .Fără încă și vita tea meriilor rea unui dialog permanent cu cei certați cu disciplina sau în urmărirea riguroasă a materializării propunerilor oamenilor muncii. Răspunderea o poartă și a-1 cei membri ai comitetului

zării indicatorilor de plan, a angajamentelor evoluția producției de cărbune, atri- buțiunilor grupelor sindicale, problematica socială și rezolvarea sa la nivel de întreprindere, oraș, municipiu, județ.Un rol deosebit în stimularea participării la dezbateri îl constituie înregistrarea dezbaterilor din fiecare adunare pe bandă de magnetofon și redarea discuțiilor prin stația de radioamplificare, în ziua ime-

îndoială, mai sînt neajunsuri în acti- de educație a oa- muncii, în ștabili-

lor de iarnă, pentru asigu- _ . ' ' ’ > schimb'necesare. Pe lingă acest Iu-< cru am insistat mai mult pe întărirea ordinii și disciplinei la toate unitățile, în general, și la E.T.P. în special, unde se impune o maț bună conlucrare între ateliere și dispecerat. Este, de asemeneaj necesară o urmărire mai atentă din partea conducerii a fluxului <le transport11.Ne-am referit doar la cîteva dintre problemele care fac obiectul pregătirilor de iarnă la I.G.C.b. Petroșani și t^are ocupă un loc centra] pe agenda de lucru a conducerii întreprinderii, a organizației de partid. Firesc, obiectivele cuprinse în programul pregătirilor pentru iarnă sînt mult mai multe, dar nu depășesc, credem, posibilitățile de rezolvare ale colectivului muncii de la I.G.C.L. Petroșani. de oameni a;

con- for- care desiderînd inepuizabile mele și metodele prin grupa sindicală poate veni un puternic nucleu de analiză și dezbatere a problemelor cu care se confruntă colectivele de mun- . ca.Schimbul de experiență a îmbrăcat un larg caracter de lucru. Participanții au apreciat că prin felul cum au fost. abordate problemele puse în discuție s-au ridicat cu mult peste nivelul celor precedente, demons- trînd necesitatea permanentizării acestei practici, fiecare avînd de cîștigat din asemenea experiențe, în primul rînd grupele >nd!- cale, a căror menire . .» de a deveni adevărate școli de educație, factori de a- naliză a problemelor concrete care stau în fața grupelor sindicale, a oamenilor muncii din diferite domenii de activitate.
(Urmare din pag iț abatajul de la Uricani și au. ajutat să se însușească noua tehnică. Cred că și a- cum mai au oameni de la Paroșeni în abataj. Cei puțin eu așa am dispus. Am indicat ca în zona tectonica tă să se plaseze alte brigăzi pentru a executa lucrările necesare, metodă verificată cu bune rezultate la mina Paroșeni, dar Uri- caniul a întîrziat s-o facă. Aceasta nu-i tot indisciplină ? Că nu se știe exact cine conduce abatajul, de cine anume trebuie să a- sculțe minerii mai întîi, sfaturile și indicațiile cui trebuie să le urmeze, nu este de asemenea indisciplină ?Pe scurt, eu consider că nu numai condițiile de ză- țămînt au condus la aceste rezultate, ci. așa cum mai. spuneam ■indisciplina. A- ceasta este cauza principală a nerealizărilor.
—• Tovarășe director 

tehnic, o altă problemă 
mulț discutată și asupra 
căreia am dori să vă o- priți atenția sînt piesele 

de schimb. Inginerul Io
nel Botoroagă, de la 
I.U.M, Petroșani, după 
Ce a vizitat atelierul în
treprinderii aprecia că 
Ia mina Uricani se pot 
asimila in fabricație li

nele piese de schimb. 
Insă o parte din condu

întărirea disciplinei sub toate aspectele
cerea întreprinderii, mai 
ales directorul tehnic, 
tovarășul Crisitan Dines- 
cu spunea că este o pro
blemă dificilă, greu de 
realizat la dînșii.— Răspunsul meu este foarte scurt și sper că suficient de elocvent — să ia exemplul minei Lupeni. Inginerul Titus Costache, directorul tehnic, de la Lu- peni, a rezolvat pentru mina care are mult mai multe complexe în exploatare problema pieselor de schimb și a unor lucrări'de revizii și reparații 'destul 

de complicate, pe plan local, adică, în atelierul întreprinderii. Deci se poate. Probleme ai din orice lucru dacă, vrei să-ți creezi probleme 1
— Inginerul șef elec

tromecanic de la mina 
Lonea, Iosif Kelemen.

propunea înființarea u- 
nei formații service la 
nivelul întreprinderii, 
propunere pe care și-a 
însușit-o și conducerea 
minei Uricani.-,.— Este absolut necesară înființarea acestei formații service cu oameni bine pregătiți, destoinici și disciplinați, pentru că în anul viitor producția obținută cu complexele mecanizate va fi la mina Uricani de peste 70 la sută din totalul producției extrase. Acest lucru presupune nu numai înființarea formației sefyi- pe, ei și o întărire , a disci

plinei, o îmbunătățire substanțială a pregătirii cadrelor, care vor mînui complexele. Tocmai de aceea combinatul a dispus întărirea asistenței tehnice la acest loc de muncă, iar din partea C.M.V.J. un inginer se ocupă personal numai de 

acest abataj. Am dispus să se ia măsuri de creștere a răspunderii pentru întreținerea, exploatarea și revizuirea corectă a acestuia, să le crească răspunderea celor ce mînuiesc utilajul, în ceea ce privește funcționarea la parametrii proiectați. Oamenij trebuie să știe că'pot răspunde și material pentru neglijența, pentru indisciplina care îngreunează bunul mers al lucrurilor. De asemenea, am hotărît să trimitem din nou ajutor de la mina Paroșeni, specialiști de la această în trepriildero 

vor fi și mineri. Vreau, în legătură, cu aceasta să-mi exprim totala nedumerire că unii conducători pot privi într-un mod atît de nefiresc părerea unui miner cu experiență I Nu o dată s-a întîmplăt ca mer- gînd în abatajele de la mi

na Paroșeni să ascult și să țin - seama de părerile exprimate de Titu Teacenco sau Franc isc Fazakas. Sînt oameni cu multă experiență, care oficînd îți pot da un sfat util. Ar fi bine ca la Uricani să se aducă u- nele corecturi în legătură cu aceste probleme.Bineînțeles noi, Combinatul minier Valea Jiului, vom lua, așa cum mai spuneam, măsurile care depind de noi pentru îmbunătățirea activității la acest complex mecanizat. Dar nu vor fi prea multe la număr care . pentru că nu sjftț- necesare

măsuri la acest nivel. Cauza principală a nerealizărilor, repet, este indisciplina sub toate aspectele ei. Or, îndreptarea acestui neajuns, eliminarea lui stă numai în puterea de mobilizare a colectivului de la această mină, a fermității cu care va acționa colectivul de conducere. Dacă au urmărit, și trebuie să o fi făcut, cu atenție acțiunea de presă a ziarului, tehnicienii minei Uricani vor putea desprinde multe sfaturi, păreri, opinii utile bunului mers al procesului de producție, date cu multă competență de specialiști de prestigiu din Valea Jiului. De fapt, acest lucru sper s.ă-1 fi făcut și colectivele celorlalte întreprinderi miniere, pentru că unele din problemele ridicate se regăsesc și la nivelul lor, și cu această ocazie au aflat și cum trebuie rezolvate. Acestea sînt, de fapt, și motivele pentru care am urÂârît cu interes și apreciez această acțiune de presă.
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Muncitori din subteran, maiștri și ingineri! Acționați cu exigență 
sporită pentru a asigura realizarea planului în condiții de 

ORDINE DE SĂ VIRȘITĂ 
în procesul productiv

în 1979, față de anul precedent, numărul fenomenelor de autoaprindere a cărbunelui în minele Văii Jiului a crescut. Au apărut atît focuri de mină noi la Vulcan, Lonea și Dîlja, cît și reactivări ale celor vechi. Și în alți ani au avut loc asemenea surprize. Constatările pe o perioadă de timp mai lungă scot în e- vidență o concluzie demnă de luat în seamă : apariția mai frecventă a focurilor are loc întotdeauna după perioade eînd scade interesul organizatorilor față de luarea măsurilor de prevenire a acestui fenomen natural.Se știe că o predispoziție mai pronunțată la autoaprindere au cărbunii din zona Vulcan — limita est a bazinului.. Majoritatea focurilor iau naștere datorită permiterii pătrunderii aerului sub depresiunea generală a minei în zone eu resturi de cărbune, dar nu trebuie neglijate și focurile de perete. ,,de ștos“, așa cum au apărut la Ani- noasa, Petrila, Dîlja și Lonea. In toate cazurile, normele departamentale de protecție a muncii prevăd măsuri sigure ce trebuie întreprinse pentru prevenirea focurilor, astfel îneît apariția lor este legată întotdeauna de neglijarea a- cestor măsuri. în zone părăsite în care apar sau reapar focuri, cauza autoa- prinderii constă în neîn- chiderea etanșă a lucrărilor miniere de acces, execuția unor construcții necorespunzătoare spre zonele. izolate. Cu trecerea timpului, construcțiile de izolare se distrug și permit pătrunderea curenți- lor în zonele exploatate. Cu alte cuvinte, un foc de mină închis trebuie urmărit în evoluția să posterioare. Neurmărit, aria lui poate ori să se rostii rigă pînă la ^Șțingere, ori să se extindă. Aceasta a fost cauza aprinderilor, la Vulcan, iar de curînd la Dîlja.Implicațiile unui foc de mină sînt decisive uneori asupra activității produc- tiv-economice a întreprinderii miniere. De pildă, în 

contextul necesității creșterii neîntrerupte a producției fizice de cărbune, apariția fenomenelor de autoaprindere imobilizează temporar rezerve mai rnicDsau mai mari de cărbune. Este o situație inadmisibilă dacă avem în vedere că numeroase întreprinderi, inclusiv cele în care în ultima vreme au apărut focuri de mină, dispun de o linie de front fără excedent. Asemenea o- priri ale procesului productiv sînt cu atît mai grave cu cît ele durează o
Pentru protecția zăcămîntului și valorificarea 

integrală a rezervelor de cărbune 

Trebuie prevenit 
fenomenul 

de autoaprindere
lună — două sau chiar mai mult. Ulterior, redeschiderea zonelor necesită noi lucrări miniere sau a- menajarea eelor temporar închise. Azi, întreprinderile miniere dispun de instalații de aeraj cu debite mari. In aceste condiții, o zonă de foc neizolată creează pericolul împrăștierii gazelor sau fumului și în alte lucrări productive, metodele noi de exploatare, cu abataje frontale, permițînd circulația aerului între diferite abataje. A- poi, apar cheltuieli suplimentare pentru construcțiile miniere de izolare, se consumă multă muncă neproductivă, costuri . care, dacă se intervine cu întîrziere cresc, de 3,5 ori eînd se folosesc salvatori cu aparate izo- lante.Faptul că au loc asemenea fenomene, că ele au crescut în ultimele luni, denotă serioase deficiențe la nivelul tfnor conduceri tehnice din întreprinderi, sectoare productive și compartimente funcționale privind luarea măsurilor de 

protecția muncii din acest domeniu. Se face o mare greșeală eînd problemele de protecție a muncii sînt separate, artificial, de activitatea concretă de extragere a cantităților de cărbune planificate, deși s-a dovedit întotdeauna că neglijarea lor afectează tocmai producția, protecția zăcămîntuluj și securitatea muncii, rezervele prezente și viitoare de cărbune.Pornind de la faptul că autoaprinderea - cărbune! ui este un fenomen natural, că neprevenirea lui condu

ce la focuri de mină, se trage ușor concluzia că e- xista multe lacune în însăși asigurarea unor condiții de izolare operativă. De lichidarea grabnică a unui foc este legată diminuarea efectelor sale. Cel mai rapid se acționează dacă e folosită. înnă- molirea. Două stații bune de înnămolire are I.M. Petrila, ele asigurînd înnă- molirea în tot cîmpul minier. Alte mine dispun de stații de rambleiere cu steril. La I.M. Lonea, însă, din cinci stații de rambleu, nici una nu poate fi întrebuințată operativ, ci se face apel. la stația de în- nămolire, a cărei capacitate este limitată. La I.M.Dîlja, stația de înnămolire de la puțul nr. 2 nu are, de asemenea, așa cum s-a dovedit, o capacitate satisfăcătoare.Se aplică, totodată, metode și principii de lucru învechite, față de care conducerile colective ale întreprinderilor ar trebui să adopte mai grabnic o atitudine de schimbare. Deși în cadrul C.C.S.M. Petro-

șani, s-au omologat noi tipuri fie perne de izolare în lucrările înguste, minele din Valea Jiului sînt lipsite, deocamdată, de asemenea mijloace rapide de izolare a zonelor incendiate. Echipele . de salvare ale fiecărei mine își au rolul lor, dar s-a impus de numeroase ori nevoia unei formații centralizate, cu e- fectiv suficient, superior pregătit și organizat, eu bază materială adecvată, care să asigure nu numai intervenții operative, ci să răspundă prompt unoracțiuni de proporții pe care le cere mereu practica. Puterea economică a Văii Jiului, cerințele desfășurării neîntrerupte a produc-, ției reclamă strigefit înființarea unei asemenea stații centrale. Pe de altă parte, la nici una din stațiile proprii ale minelor nu se -respectă o prevedere expresă a normelor departamentale de protecție a muncii — asigurarea stocului intangibil de mijloace destinate stingerii incendiilor cuprins în planul de prevenire și lichidare a avariilor. Este necesar, de a- semenea, ca fiecare întreprindere minieră să folosească mult mai larg experiența specialiștilor din : domeniul prevenirii și stingerii focurilor, ăflați la alte mine, la combinat, C.C.S.M., minister, inspectorat.In perspectiva apropiată a analizării în detaliu a preliminarelor pentru a- nul 1980, se impune să se acorde o atenție., sporită a- sigurării, încă din această etapă, a tuturor măsurilor complexe necesare prevenirii și lichidării fenomenelor de ■ autoaprindere, astfel îneît să nu se mai imobilizeze rezerve în zone închise din acest motiv, ci, dimpotrivă, ca toate rezervele să fie puse în exploatare în vederea creșterii producției de cărbune, corespunzător mobilizatoarelor sarcini viitoare stabilite de conducerea -partidului.
Ing. Claudiu NICOLAU, 

inspector șef adjunct, 
I.S.T.P.M. al județului 

Hunedoara

Ce înseamnă intervenția la timp 
a inspectorului obștescActivitatea de artificier la I.M. Lonea o împletesc organic cu îndeplinirea rolului ce-mi revine în grupa sindicală ca inspector obștesc de protecție a muncii. Trecînd zilnic pe la locurile de muncă pe care le deservesc în efectuarea lucrărilor de pușcare, mă preocupă starea de securitate în care se desfășoară procesul productiv. Urmăresc din aproape în aproape schimbările ce survin în abataj în urma modificărilor din tectonica zăcămîntului, manifestările presiunii, emanațiile de gaze, dar nu trec cu vederea nici neajunsurile și deficiențele ce apar în susținerea lucrărilor miniere, în. aerajul locurilor de muncă, în funcționarea utilajelor, întreținerea căilor de transport și circulație etc. De orice natură ar fi deficiențele întîlnite în subteran și care afectează activitatea de producție, securitatea locurilor de muncă și a oamenilor, le aduc fără întîrziere la cunoștința conducerii sectorului — fie consemnîndu-le în condica de sesizări a inspectorilor obștești, fie verbal. Drept să spun, mă stimulează mult faptul că de fiecare dată sectorul este receptiv la sesizările mele și ia cu promptitudine măsuri de înlăturare a lipsurilor semnalate.Luna trecută, de exemplu, în aprovizionarea eu materiale a abatajelor frontale nr. 33, 34 și 35 din sectorul IV interveniseră dificultăți din cauză că pe galeria de transport de la orizontul 1 se adunaseră de mai multă vreme, în dezordine, numeroase materiale de prisos (armături TII uzate și stil pi metalici deformați, motoare și utilaje defecte). în urma sesizării, conducerea sectorului IV a luat măsuri ca galeria să fie descongestionată, astfel că, aprovizio

narea brigăzilor din abatajele amintite s-a îmbunătățit.Tot în septembrie am a- vut o intervenție în favoarea îmbunătățirii aeraj ului la abatajul nr. 42 al brigăzii de tineret condusă de Nlcolae Golea. Suitorul de aeraj de la coperiș, din cauza presiunii mari, își redusese mult profilul. în- greunînd ventilația în a- bataj, deficiență care a fost remediată la scurt timp după sesizare.în prezent, la abatajul frontal nr. 33 al brigăzii lui Constantin Buzaru se finalizează, de asemenea, o măsură luată in urma sesizării pe care am făcut-o la conducerea sectorului IV. Ce se întîmplase ? Brigada a ajuns cu. exploatarea cărbunelui la planul înclinat nr. 33, zonă unde presiunea s-a manifestat puternic asupra suitorului de coperiș al cărui profil 
s-a str.îmtorat excesiv, pro- vocînd dificultăți în aerajul locului de muncă. Conducerea sectorului a fost receptivă și de această dată la semnalul meu și o- perativă în luarea măsurilor ce se impuneau, astfel că în aceste zile se fac remedierile necesare în susținerea suitorului respectiv și readucerea la normal a profilului acestuia, pentru a se asigura din nou un aeraj bun în abataj.Așa îmi înțeleg eu menirea de inspector obștesc de protecție a muncii : n'.er- 
venind la timp pentru în
lăturarea oricăror deficien
țe din activitatea produc
tivă astfel ea minerii noștri să poată da tot mai mult.- cărbune patriei și să-și îndeplinească sarcinile de plan muncind' feriți de accidente, în deplină siguranță.

Aurel TIRIPLICA, 
artificier, inspector obștesc 

de protecție a muncii in 
grupa sindicală nr. 4 C — 

I.M. Lonea ‘

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

Cauza permanentă a accidentărilor :

Se mai întimplă 

și astfel

MASCA : — Hei, ortace, 
cum pleci și mă lași, aici, 
singură ?!!...

Un „lanț al slăbiciunilor44 in respectarea normelor de siguranță
Dacă se manifestă neglijență, dacă nu sînt luate 

toate măsurile de protecție a muncii cerute prin nor
me, fie in fronturile productive, fie pe căile de acces, 
ori dacă nu se cunosc, nu sînt sau nu pot fi aplicate 
corect măsurile de acordare a primului ajutor acci- 
dentaților, situații din cele mai puțin previzibile pot 
conduce în subteran la evenimente grave. Prezentăm 
un asemenea caz prin dezbaterea sa cu cîțiva mineri 
de la sectorul IV al I.M. Vulcan, locul unde s-a pe
trecut un asemenea accident.

Vasile ROȘU, vagonetar 
de front: „După jumătatea schimbului mi s-a cerut să trec împreună cu minerul loan Radu și cu vagonetarul loan Ciocan la montarea unor stive pentru dirijarea presiunii. loan Ciocan lucrase pînă .atunci la troliu! de susținere al combinei din galeria de cap. Chiar eînd a pornit de acolo, chemat de mine, în zona de trecere din galeria de cap în abataj, Ciocan a fost surprins de o cădere neașteptată de roci 

din tavan. Fiind lovit în spate, 1-ain ajutat imediat, împreună cu minerul Radu să fie scos la suprafață".
loan RADU, minei’: „în zona aceea, roca era slăbită prin acțiunea stîlpilor hidraulici folosiți la fixarea troliului de susținere a combinei. S-au desprins două bandaje și o lespede care l-au lovit pe Ciocan, el fiind neatent la tavan." Nu mă așteptam să se desprindă. Pe acolo trecuseră și maistrul și inginerul fără sa ceara sa se ia

Dezbatere de cazmăsuri în plus. Ne-ăr fi trebuit targă pentru ca să-1 transportăm fără pericol, dar nu aveam. • Nici de punct de prim-ajutor nu dispunem pe orizont. Ciocan, afirma că Se poate sprijini pe picioare. L-am condus ținîndu-1 de sub umeri pînă la locomotivă".
Victor GHICA, șef de 

schimb : „Ciocan este un băiat tînăr, n-a fost atent. E adevărat, bandajele erau putrede, iar tavanul slăbit. Eram în schimbul I, iar șeful de brigadă nu era prezent în ziua aceea. De la ora 10,40—11, după ce le-am cerut celor trei să se ocupe de amenajarea stivelor în partea de sus a abatajului, nu i-am ur

mărit, aflînd de accident abia la ieșirea din șut".
Franci.sc TEU, maistru 

de revir : „La început de. schimb locul de. muncă era normal. Pentru că n-a venit la timp artificierul, șeful de schimb a modificat programul brigăzii de la jumătatea Schimbului. Trecerea din galeria de cap în abataj trebuia asigurată. După accidentare, ș-a greșit în mai multe privințe? în primul rînd că n-a fost anunțat șeful de schimb sau maistrul. Căile de acces sînt în general improprii, astfel că situația accidentatului s-a agravat în timpul transportului". .Faptele astfel prezentate, pe lingă cauzele care au generat accidentul, reflectă un „lanț al slăbiciunilor" manifestate în execuția și coordonarea lucrărilor. Accidentatul n-a fost sufici

ent de atent pentru a ocoli pericolul. Minerul n-a urmărit tavanul pentru a-1 copturi sau căptuși. Șeful de schimb nu s-a ocupat personal de stabilirea sarcinilor pe fiecare „muncitor al brigăzii și de controlul efectuării lor. Maistrul de revir nu a sesizat pericolul. La fel și șeful de sector. Lovitura primită de accidentat, ușoară la început, a fost agravată de transportul greoi, fără a se dispune de mijloace de prim-ajutor adecvate. oamenii dovedindu-se insuficient instruițl ■ în ■ a- cordarca primului ajutor. Desigur, accidentatul a fost salvat dar cu eforturi medicale mari și necesițind o spitalizare mai îndelungată.Cazul pune în evidență, astfel, cît de importantă este respectarea măsurilor de protecție a muncii. (A.H.)
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încheierea sesiunii Consiliului 
Consultativ al O.N.U. pentru 

în domeniul dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul Agerpres,. N. Chilie, transmite: La se-' diiii din New York al Națiunilor' Unite s-a încheiat sesiunea Consiliului Con-, siiltativ al 0/N.U. 'pentru' studii în domeniul dezarmării —• organism constituit de sesiunea specială 

a Adunării Generale- din 1978 consacrată’dezarmării/-, cu scopul impulsionării cercetărilor științifice așii, pra dezarmării și care este format, din personalități politice și / specialiști din 
28 de țări între care si. România. în cadrul lucra-, rilor. Consiliul a hotărît crearea unui institut al O.N.U. pentru cercetări care să studieze conceptele, temele și propunerile prezentate de statele membre ale O.N.U. la sesiunea specială din 1978 în scopul sprijinirii, cu argumentele șt rezultatele cercetări i științifice, a dezbaterilor și negocierilor din cadrul O.N.U. în sfera dezarmări,!. 

S-a propus ca actualul Consiliu Consultativ al O.N.U. pentru studii în domeniul dezarmării să se

transforme în Consiliu Științific al viitorului institut,, care va avea personal recrutat pe o ■bază interna-. țioiTâlă, iar lucrările/ ansti-’ tulului să fie legate direct de activitatea Comisiei de dezarmare a O.N.U. și ,a Comitetului de dezarmare de la Geneva. De asemenea, s■ ca studiile ce vor li auspiciile un pronunțat practic pentru a putea sprijini în mod real activitățile O.N.U. în domeniul dezarmării, în vederea fa. cilitărîi .adoptării unor mă-, suri concrete de dezarmare reală. ,Reprezentan tul llomân iei în. Consiliul ambasadorul

-a" , recomandat de dezarmare elaborate sub O.N.U. să aibă caracter

Consultativ, Constantin F.ne, a propus includerea în programul' de. studii al O.N.U. în domeniul dezarmării a unor probleme și teme cărora țara noastră Ie acordă o atenție, deosebită, cum sînt crearea unor . zone de pace și colaborare, consecințele aplicării în scopuri militare a științei și tehnologiei.
Rezultatele alegerilor comunale 

parțiale
ROMA 16 (Agerpres). — La Roma s-au dat publici-, tații rezultatele oficiale de-.: finitive ale alegerilor co- nitțnale parțiale, desfășura-, te duminică și luni, în 41 de comune răspîndite pe întreg cuprinsul țării. La urne au fost chemați peste 345 000 de alegători, repre- zentînd 0,8 la sută din populația cu drept de vot la scara națională, iar participarea a fost de 85,2 la sută.În 546 de circumscripții electorale s-a vbtat pe baza sistemului de vot proporțional, repartiția sufragiilor între partidele politice fiind următoarea : dcnioerat-creș- tini 39,6 la sută, comuniști 24,7 la sută, socialiști 16,2, socialist-democratici 6,6 la sută, republicani 2,9 la sută și liberali 1,9 la sută. Extrema dreaptă neofascistă — „MSI-Dreapta națională” a obținut 4.5 la sută, cu 0,7 mai puțin deeît Ia consultarea electorală precedentă. într-o serie de alte comune s-a votat pe baza sistemului majoritar.

““ «mb ras» ars» am» mw» n

din ItaliaRepartizărea totală a celor 965 locuri disputate în consiliile comunale a fost următoarea : P.D.C. —'■/416 locuri, P.C.T. — 205, l’.S.T.— 141, P.S.D.I. — 43. M.S.L— 34, P.R.I. — 15 și P.L.T.— șase, celelalte 105 locuri în consilii ■ revenind altor grupări.
ÎN ORAȘUL NAN- 

CHAN’G, capitala provinciei Jiangxi, a avut loc vernisajul expoziției „Chipuri și. imagini în pictura romă-, nească contemporană”.
PURTĂTORUL DE CU- 

VI NT AL DEPARTAMEN
TULUI DE ding Carter, „preocuparea.'ției S.U.A. în legătură cu politica isracliană de plantare" în teritoriile rabe ocupate, de cuvînt înființarea extinderea constituie procesul de pace din ricntul Mijlociu”.

STAT, Hod- a exprimat Administra-im- a- Purtă torul a reafirmat că unor așezări sau - celor existente „un obstacol in
O-

Decernarea Premiului Nobelautorii unor lucrări privind modalitățile de depășire a stării de subdezvoltare de către țările devenite/de/cu- rînd independente, dar u- nele dintre soluțiile pe care ei le avansează rămîn pe linia școlilor gîndirii e- conomice burgheze.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). Premiul Nobel pentru științe economice pe anul 1979 a fost acordat marți cercetătorilor Theodore Schultz (S.U.A.) și Arthur Lewis (Marea Britanic). Cei doi exporti sînt
Preluarea puterii în Salvador de către 

o junta militar-civilă
SAN SALVADOR 16 (A- gerpres). în Salvador a a- . vut loc, luni, o lovitură de stat militară, prin care președintele țării, generalul Carlos Humberto Romero, a fost înlocuit cu o Junta militară-civilă de guvernă- mînt, condusă de coloneii ’ Jaime Abdubal Gutierrez și Adolfo Arnoldo Majano. Potrivit agențiilor internaționale de presă, după prezentarea demisiei sale, ge-

Lovitura de stat militară din Salvador a avut loc în' contextul înrăutățirii permanente a situației soci-, al-poliiice și economice, al accentuării ciocnirilor între forțele represive ale Gărzii Naționale și detașamente înarmate ale rezistenței populare, care au hotărît declanșarea unei insurecții generalizate împotriva regimului președin-neralul Romero a părăsit telui Carloș Humberto Ro- Salvadorul. mero.
REPUBUC a cente africana

Apel la reconstrucție națională
BANGUI 16 (Agerpres), — într-un discurs rostit la Bangui, în cadrul unei reuniuni a guvernului și a reprezentanților diferitelor formațiuni politice și categorii sociale, președintele Republicii Centrafricane,

David Dacko. a făcut ape) la reconstrucție națională. El a arătat Că este necesară o îmbunătățire a activității instituților de stat, subliniind că „Situația moștenită ește tnaj mult deeît catastrofală în toate domeniile".

un-.

Atentat împotriva primului ministru al Maltei
LA VALLETTA 16 (A- gerpreș). Luni a avut loc în capitala Maltei un atentat nereușit împotriva- primului ministru, Dom Min- tof'f. O persoană 'înarmată a încercat să pătrundă cu forța în cabinetul șefului guvernului. Oprit do forțele de pază, atentatorul,

identificat ulterior sub numele de Carmel Crima, a avut cu acestea un. schimb de focuri,în seara aceleiași zi ie, l a La Valletta s-a desfășurat o manifestație de sprijin față de primul ministru maltez.

FILME

gumente rezonabile cu care șă n.c convingă să le acceptăm”.
LA MAPUTO S-A A- 

NUNȚAT oficial Căi aviația regimului rasist de la Salisbury a bombardat din nou obiective- civile mozambi- cane. în timpul bombardamentului au iost distruse trei poduri de cale ferată care unesc centrul provinciei Tete eu portul Beira. De asemenea, au fost bombardate poduri fluviale și mijloace de transport civile pe șo- Slii- nioyb. Unitățile armatei populare mozambicane au ripostat, deschizînd focul împotriva avioanelor rțio- desk-ne.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat în exclusivitate corespondentul *diii-Londra al agenției, angoleze de presă ANGOP, Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a denunțat manevrele britanice vizînd excluderea Frontului de la conferința constituțională în problema Rhode- șeaua dintre Tete și siei. Referind;; se la propunerile prezentate de Ma- . rea Britanic, el a arătat că „partea britanică nu are ar- I
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BASCHET, DIVIZIA B (TINEREI

^oc spectaculos, victorie concludenta
J1UL-ȘTIINȚA PETRO

ȘANI — RAPID BUCU
REȘTI 87—62 (42—36).Spectatorii prezenți în sala de sport a Liceuluiminier din Petroșani au avut prilejul să vizioneze un frumos meci de baschet oferit de echipele Jiul-Știința din localitate și Rapid București. După cele 40 de minute de joc, echipa, noastră a terminat învingătoare 87—62. Acest scor reprezintă cea mai categorică victorie a echipei din Petroșani in actualul campionat. în același timp aduce un „plus uhu” în dreptul coșaverajului general al echipei (275—274).Spectatorii au fost îneîn- tați de fazele și ritmul a- terț al partidei. Gheorghe Ghiță et. comp, au jucat

bine, reușindu-le aproape totul atît în atac cit și în apărare. Au punctat Gheorghe Ghiță (38), Francisc Deac (16), Mircea Sîrbu (11), AlexȘ Nunu Ghiță (10), Nicolae Mihuți și Mihai Tăngărcanu (cîte 4) și Doru Brăgaru (2). Deci, note bune tuturor elevilor antrenorului Theodor Szi- lagy, arbitrilor timișoreni Valeriu Iliu, și Zeno Ale- xandrescu mereu pg fază, precum și k spectatorilor prezenți în număr record la acest meci.De remarcat faptul că în această partidă Gheorghe Ghiță a înscris . cel de-al 100-lea punct în acest cam_ pionat. Felicitări lui și întregii echipe. C
Jozsef PILDNER, 

student

întreceri disputate„Groșul claselor" s-a bucurat la Vulcan, de o bună organizare și, o largă participare, evidențiindu-se la. acest capitol școlile generale nr. 6, 5, 4, prof. Dumitru Durnea, Viorel Bîr- iida Și Leon Stoica.Iată și primii clasați, băieți și fete : Clasa I: Manuela Popescu și Marius Miron: clasa a H-a: Irina Toma și Gheorghe Enes- cu ; clasa a IH-a : Anișoa- ra Purcariu și Florian Plesa, clasa a IV-a : Clara Col- da și Nelu Stan; clasa a 
V-a ; Elena Zelea și Grigo- re Mandia ; clasa a VI-a ; Laura Ldrincz și Ion Horto- pan ; clasa a VH-a : Ildico Ferenez și Gheorghe Fu- muaru ; clasa a VIII-a : Elena Gheorghian Și Ion Viorel. Primilor clasați li s-au înmîhat diplome din partea organizatorilor.

în „Crosul claselor"Competiția a constituit și lin buri prilej de selecție a tinerelor talente pentru secția de schi fond a clubului sportiv școlar dm Petroșani care își desfășoară activitatea în orașul Vulcan.
Prof. Alfred IMLING, 
prini-vicepresedinte al 
C.O.E.F.S. — Vulcan

studiourilor arnerica. /' ne. ;,/:/</'' 21,25 Dosarul energiei. 21,40 Telejurnal.
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Călărețul fără cap; Republica : Portret /.■„cil ploaie ; Unirea : Nick Carter superdetectiv.
PETRILA: Ultima frontieră a rnorții ;
LONEA : Tthărul < Istanbul ;
ANINOASA : Cuibul luziilor, seriile I-II. 

. VULCAN: Cumhrănește un măgar;
LUPENI — Cultural :Al cincilea anotimp; Mun

citoresc : Police Python357.
1 , URICANI: Fiara.

17,1517,30
17,55
18,20

TV

RADIO știri.5,00 Buletin, de5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogrâmul 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 Discuri folclorice. 10,30 Diri țările socialiste.10.45 -Ansambluri corale muncitorești. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din cqmbara folclorului nostru. 12,45 Ofrandă tinereții — cântece. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul in- vitaților. 16.00 Radiojur. nai. 16,15 Cu glasul țării mele — cîntece. 16,25 Co-„■ ordonate/economice 16,40rusa. j)in înregistrările lui‘ Victor Burtea. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Qdălimbii române. 17,25 Din fonoteca de aur —- înregistrări cu Fănică Lupa.17.45 M-am născut în - Rofiiănia — muzică ușoară și cînteccicorale. 18,00 Orele serii. 20,00 Teatru radiofonic. Cursa de Bra-4 șov. 20,50 Cadențe sonore.* Buletin de știri (ora 21,00). * Consemnări (ora 21,30). 22.00 O zi într-o oră. 23.00 Bijuterii muzicale. 23,30 — 5,00 Non stop muzical nocturn.

dini-se

Telex.Teleșcoală. Curs de limbă Din muzica și dansurile popoarelor. Corespondenții județeni transmit...Arii și duete din o- perete.Din cartea Tragerea preș.în spiritul 1001 de seri. Telejurnal. Noi. femeile ! Telecinemateea : ciul „Mari 
„Pasiune și 
ție“. Premieră țară. Producție

naturii, pronoex-legii.
Ci- actori” 

voca- pe a
Institutul de mine Petroșani

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi :
— un tehnician principul — exploatări 

miniere
tehnician principal — topografie.

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER:
— un tîmplar manual universal.
— un timplar întreținere
— un strungar
— doi lăcătuși mecanici
— un electrician.
Concursul va avea ioc în data de 31 oc

tombrie 1979. -
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt conform Legii nr, 
12/1971 și Decretului 18S/1977. J ;

Cererile se pot depune’zilnic la bi u! 
plan-retribuire-personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare, telefon 42973.

.CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOȚBAL

Puncte valoroase din deplasare
AVINTUL ZDRAPȚI — 

MINERUL URICANI 1—3. Partida dintre Avîntul Zdrapți și Minerul Uricani s-a disputat pe frumosul stadion din Criscior Și s-a soldat cil o frumoasă victorie a oaspeților. Practi- cînd un joc deschis, oaspeții pun stăpîni re pe joC și în min. 5 Andraș deschide scorul, iar apoi în inin. 35L Petrovan îl majorează la 2—0.

în repriza a doua localnicii atacă mai mult, dar fără succes, apărarea oaspeților fiind la post, mai mult deeît atît oaspeții ridică scorul la ‘3—0 prin Donc-iu. Pînă în final mai sînt ocazii de gol, dar ele sînt raiale. în min. 88 gazdele- înscriu golul de o- noare difttr-o lovitură de pedeapsă, astfel scorul devenind 3—1 pentru echipa din . Uricani.
Ilie COANDREȘ

TELEX > TELEX > TELEXPe stadionul Republicii din. Capitală se va desfășura, astăzi, meciul retur dintre - selecționatele ; României și Ungariei, contînd pentru campionatul european de fotbal rezervat echipelor de tinere1’. Partida va începe la ora 15,00.Din selecționata țării

noastre fac parte, printre alții, Boldici, Negri!;! Solomon, lingureaiiu. Gebi’ău,: Irimeseu și Terheș.In primul meci, disputat la Szeged, echipa Ungariei a cîștigat cu scorul de 1—0.
BUDAPESTA (16 Agerpres). — A luat sfîrșit tur- peul internațional de judo

de la Budapesta, Printre cîștigătorii competiției s-au numărat și sportivii români Cornel Roman (78 kg) și Arpad Szabo (60 kg), clasați pe’ primul loo la categoriile respective. Nicolae Constantin și lacob Codrea au ocupat locul trei la ca- tegor iile 65 kg și, respectiv,'.peste 95 kg.
MiM.xrs-in vț ! A : Petroșani, sir Republicii, nr. 90, telețoane 4 16 62 (secretariat), 42ț64 (secții). îlFAKUL: l.ppgraria t eirușam, ,.t »<.


