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Succese semnificative
în abataje

în plus, 14 000 
tone de cărbune

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare 

și urări cu prilejul realegerii sale in funcția 
supremă de președinte al 

Republicii Socialiste România
Întregul nostru popor a salutat cu pro

funda satisfacție și bucurie realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de președinte al Republicii Socia
liste România. In numeroase scrisori și te
legrame, oamenii muncii din toate colțurile 
țării — muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul înaltei învestituri,

călduroase felicitări și urări, dind glas con
vingerii ferme ca alegerea sa ca președin
te al Republicii reprezintă cea mai sigură 
garanție a înaintării neabătute a patriei pe 
calea înfloririi multilaterale, a înfăptuirii 
mărețelor obiective de dezvoltare economi- 
co-socială a țării stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului, a întregii politici in
terne și externe a României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat tuturor celor ce l-au felicitat cu acest 
prilej următoarea scrisoare de mulțumire»

< SECTORUL II AL LM. URICANI: toate brigăzi
le peste plan

Pînă ieri, colectivul sectorului II al I.M. Uricani 
a extras peste prevederi, de la începutul lunii, 1070 
tone de cărbune cocsificabil. Plusul pe sector de Ia 
începutul anului se ridică astfel la peste 14 000 tone 
de cărbune, în condițiile depășirii nivelului planificat 
al productivității muncii, în abataje, cu peste 1 tonă 
pe post. In luna aprilie, toate brigăzile din sector au 
realizate sarcinile proprii de plan. Depășirile cele mai 
însemnate fală de norme le raportează cele conduse de 
Nicolae Burada. Dumit'ru Bornoiu, Laurentiu Kelcmen, 
Ioan Nicolae, Nicolae Sultan. Popescu Gheorqhe II. 
Tudor Adumitroaie și Victor Mezembroschi.

- < SECTORUL I AL Z.M. PAROȘENT : 13,5 lone/posl 
în abataj mecanizat

Tn prima saplămină de exploatare a noului com
plex mecanizat pus în funcțiune la sectorul I al l.M. 
I’aroșeni. in s'raiul 13, brigada condusă de Titu Tea- 

< enco a înrogistiat nixele deosebii de înalte ale pro
duc [iei și productivității muncii. Din abataj au fost 
extrase, în șase zile lucrătoare, 22.5iJ tone do cărbune, 
în condițiile realizării unei

I de 1 pe post.

Cu plusul de cărbune 
extras ieri, minerii de 
la Bărbăteni au atins o. 

nouă cotă a depășirilor 
de la începutul 
14 000 tone 
cocsificabil. 
superior activitatea 
tractiiă, în tot cursul 
acestui an colectivul de 
muncă de la I.M. Băr
băteni s-a situat in frun
tea întrecerii pentru mai 
mult cărbune.
inginerii 
de aici 
realizeze 
sarr inile 
bune ce 
înregistreze 
cal iv 
îndeplinirea tuturor 
dicatoriior lehnico-e- 
conomici planificați.

anului: 
de cărbune 
Organizînd 

ex-

Doresc să exprim vii mulțumiri colec- tregii națiuni de a iniăptui neabătut măre- 
tivelor de oameni ai muncii din intreprin- (ui program al înfloririi economico-socia- 
deri și instituții, din ministere și organiza- Ie a Republicii Socialiste România, adoptai 

......................................... de Congresul al Xll-lea al partidului, de a-și 
făuri, în strînsă unitate, viitorul luminos, 
socialist și comunist, asigurînd ridicarea 
patriei pe culmi tot mai inaite de civiliza
ție și progres.

Folosesc acest prilej pentru a adresa 
tuturor celor ce m-au felicitat, întregului 
nostru popor, urările mele cordiale de noi 
succese, de realizări și satisfacții tot mai 
mari în muncă și în viață, multă sănătate 
și fericire. ,

ții economice și social-culturale centrale și 
locale, organelor și organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de naționali
tate, pentru felicitările și urările pe care 
mi le-au adresat cu prilejul realegerii mele 
ca președinte al Republicii Socialiste Româ
nia.

Apreciez toate aceste calde manifes
tări la adresa mea ca o expresie a atașa
mentului și încrederii poporului nostru în 
partid, in politica sa internă și externă, ca 
o nouă și puternică afirmare a voinței in-

productivități medii a mun-

Petru Jianu

Minerii, 
tehnicienii 
reușit 
de lună

caruia 
cîteva 

grămezi

In zestrea de locuin
țe pentru oamenii mun
cii din Petroșani s-a 
înscris de curind un 
nou bloc cu trei tron
soane ; nr. 47 cu 30 
de apartamente. Cele 
patru etaje ale tronso
nului B au ajuns 
cota finală, ia ora 
tuală lucrîndu-se 
instalațiile din interior. 
La etajul I al tronso
nului C al acestui bloc 
am surprins în instan
taneul nostru pe mon- 
tatorii Florentina 
conu, 
Vasile Urcau din 
chipa condusă de 
hai Boboiu și pe fierar- 
betonistul Panlelimon 
Virian.

Pentru mulți 
fruntași ai 
Văii Jiului, 
tate a lunii 
deosebit de 
parte din cetățeni,” în 
frunte cu deputății, res
ponsabilii de blocuri și 
scări, grupuri de tineri și 
elevi au amenajat și în
treținut întinse zone verzi, 
au plantat mii de arbori 
și arbuști ornamentali, ca 
in puține alte primăveri. 
Pentru alți responsabili 
de blocuri și scări, pen
tru unii deputați și ce
tățeni și pentru multe 
întreprinderi și instituții, 
prima parte a lunii aprilie 
a trecut fără nici o acți
une edilitar-gospodărească 
concretă și fără nici 
rezultat convingător.

Pe cine așteaptă, 
exemplu, locatarii blocu
rilor 1, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 
34, 38, 40 și 46 din stra
da Aviatorilor, o arteră, 
după cum se știe, centra
lă a marelui cartier

gospodari 
localităților 

prima jumă- 
aprilie a fost 
rodnică. O

un

spre

Ae-
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EXIGENTELE NOII CALITĂȚI in economie

Și
au

lu nă
sporite 
le re\in 

un semnifi- 
salt lalitativ

• Din viața organizați
ilor de partid

® Cronica filmului „Cine 
mă strigă ?“

• Neglijențe în întreți
nerea fondului locativ

Cerință de primă însemnătate
în fața minerilor

Reducerea 
conținutului de steril

'*■ v Bîn cărbune
Satis! jccrea 

stringente ale 
naționale 
ficarca 
bazei energetice 
reclamă cu stăruinței 
forturi susținute din partea 
colectivelor miniere ale 
Văii Jiului pentru spori- 
rirea continuă a extrac
ției de cărbune, conco
mitent cu îmbunătățirea 
calității, respectiv, 
terea valorii 
a cărbunelui, 
ziilcrat i-a

cerințelor 
economiei 

privind valori- 
superioară a 

a țării
e-

vnii ia lucru, alții7 J

roport din Petroșani ? In 
cel mai tînăr cartier al o- 
rașului, Hermes, pot fi vă
zute, de asemenea, multi' 
zone care ar trebui să 
fie... verzi. Pe întinse su-

tul și altele ? Alternanțe 
gospodărești frumoase și 
foarte urîte oferă, după 
15 zile trecute de la de-, 
clanșarea acțiunii „Primă-

(in incinta 
pot vedea de 

săptămâni trei 
mari de balast neîmprăș- 
tiale și mari cantități de 
reziduuri) și altele.

Dorim ca aceste rînduri 
să mobilizeze cetățenii din 
blocurile . vizate, 
cerile instituțiilor 
treprinderilor la 
mai 
ente 
dinii,

condu
și in
acțiuni 

efici-

prafețe ale acestora stăru
ie gropile, pietrele, rezi
duurile și dezordinea, iar 
locatarii blocurilor IA, IB, 

, de 
pasivi- 

: putea 
! zece 
E.G.C.L. 

suplinească 
și mii de lo- 
din acest 
din cartie- 
Constructo-

IC, 2A, 2B și 2C, 
pildă, dovedind 
tate, așteaptă. Vor 
oare vreodată cele 
femei de la sera 1 
și copiii să 
munca a sute 
catari comozi 
cartier ca și 
rele Carpați,

Saturn, zona
1—12

blocurile
13, Ilie

De citeva zile a 
delor unor instituții 
artera centrală a Petroșaniului. O acțiu
ne lăudabilă care se cere completată de 
efectuarea, în fiecare dimineață, a cu
rățeniei pe porțiunile de trotuar res
pective și în incinte ca și de măturatul 
străzilor.

început spoirea fața- 
și magazine de pe

care o reprezintă . pen
tru satisfacerea cerințelor 
energetice ale economiei 
naționale, îmbunătățirea 
continuă a calității căr
bunelui. S-a relevat că în 
urma strădaniilor depu
se, a măsurilor aplicate, 
colectivul secției din Pe- 
trila a Î.P.C.V.J. a reușit 
să se încadreze în pri
mul trimestru atît la ce
nușă, cît și la umidita
te în indicatorii de cali
tate la importante • sor
turi ale cărbunelui spă
lat. Cu toate eforturile 
depuse, există neîncadrări 
în normative, mai ales 
la 
Situația 
creșterea ___JR._ _
ținutului de cenușă 
producția de cărbune brut 
livrat de către minele Pe- 
trila și Lonea, a 
clasei mărunte de 
ne în detrimentul 
superioare și cea mai 
licitată, funcționarea 
continuă a instalației 
preparare datorită 
gurării ritmice cu va- 
goanș C.F.R. și a neritmi- 
citățil în livrarea căr
bunelui brut. In cadrul 
consfătuirii s-a insistat cu 
deosebire asupra tendinței 
generale do creștere a 
conținutului de cenușă la

I. DUBEK

consfătu- 
organizată 
municipal 
preparația 

care 
, - căr- 
minele 

* Dîlja și 
consfătuire 

participat inginerii 
șefi și șefii compartimen
telor 
are de la 
liști din 
le C.T.C. ale C.M.V.J. 
de la întreprinderi, 
dre do conducere 
Î.P.C.V.J. și din 
preparației Petrila, 
zentanți ai M.M.P.G., ai 
altor organe centrale și 
județene.

Consfătuirea, prin 
vențiile 
informărilor și 
prezentate a 
importanță deosebită

creș- 
energ etice 

Acestui de- 
fosl consa

crata o recenta 
ire de lucru 
de Comitetul 
de partid la 
Pelrila - - unitate 
preia și prepară 
bunele extras la. 
Lonea, Pelrila, 
Livezeni. La 
au

economico-financi-
unități, specia-

< omparlimenle- 
Și 

ca
ii Ie 

cadrul 
repre-

sorturile
se explică 

continuă a

energetice, 
prin 
con

ta

ponderii 
cărbu- 
clasei 

so- 
dis- 
de

neasi- 
cu

ample și mai
pentru întronarea or- 
a bunei gospodăriri 
curățeniei peste tot

în interesul tuturor.

Toma ȚAțARCAși 2-
nr.
Pintilie, 

Lista

vara gospodarilor", 
străzile 
curilpr 
Venus,
11 și
Carpați și altele, 
nor astfel de exemple 
buie întregită cu 
oferite de o seamă 
întreprinderi și instituții 
între care cele din clă
direa * C. M. V 
I.Ă.C.C.V.J., Școala 
muzică, Clubul studen

In viitoarea abordare a acestei teme 
vom nominaliza deputați, responsabili de 
blocuri și scări, cetățeni, conducători ai 
asociațiilor de locatari, de întreprinderi 
și instituții și alți factori care vor persis
ta în comoditate și vor continua să aș
tepte ca alții să le facă ordine în ogradă.

altul, 
„Luna cărții în întreprin
deri și instituții", organi
zată în aprilie, a devenit 
o manifestare dintre cele 
mai semnificative pentru 
cultura românească aflată 
intr-un continuu dialog 
cu omul. Dintotdeauna, 
cartea a fost și este prin
cipalul mijloc de formare, 
de modelare a gindirii, și 
nicicînd nu a fost difuzată 
în astfel de tiraje, cuprin-

inler-
participanților, a 

graficelor 
evidențiat 

pe

Omul si cartea
un

în

zînd toate domeniile de ac
tivitate, care permit 
larg acces la valorile u- 
manității. Concludente 
această privință sînt două
aspecte. Primul, că în în
treprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului sînt tot 
mai frecvente librării pro
prii sau expoziții de cărți, 
cu vînzare, oamenii muncii 
putîndu-și cumpăra, ope
rativ. lucrările preferate 
(un interes crescînd se 
manifestă pentru cărțile 
social-politice și tehnice.

(Continuare in pag. a 2-a>

fapt care trebuie pus in 
relație directă cu procesul 
introducerii progresului 
tehnic în minerit). Al doi
lea — nu de multă vreme 
librăria „Ion Creangă11 din 
Petroșani a fost una din
tre câștigătoarele întrece
rii socialiste între unități
le de profil din județ.

Sînt doar două fapte în 
care se concentrează sem
nificații profunde privitoa
re la rolul cărții în for
marea omului societății so
cialiste. De aceea o lună 
a cărții este o lună a cul
turii noi, în țara noastță. 
(T.S.)
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Din viața organizațiilor

Concursul cabinetelor șl punctelor 
de documentare

In toate organizațiile 
de partid din întreprin
derile și instituțiile Văii 
Jiului se desfășoară fa
za de masă a concursu
lui cabinetelor și punc
telor de documentare 
polifico-ideologică. Cu 
acest prilej se întregeș
te fondul documentar 
de carte social-politică, 
se completează mapele 
documentare, se pun la 
punct fonotecile și fil
motecile. De remarcat 
faptul că în această e- 
tapă un accent deosebit 
se pune pe creșterea 
funcționalității și efi-

Lu-
Și 

de 
din

cienței cabinetelor și 
punctelor de documen
tare. La minele 
peni, Petrila, Uricani 
Lonea, la Institutul 
mine și la liceele
municipiu au ioc acți
uni politico-educative la 
care participă diferite ca
tegorii de oameni ai 
muncii. Toate aceste ac
tivități asigură o pre
zentare corespunzătoare 
în concurs a cabinete
lor și punctelor de do
cumentare, atît la aceas
tă fază cit și pregătirea 
pentru etapa la nivelul 
orașelor și comunelor.

măsuri eficiente
pentru îmbunătățirea activității

sa
Steagul roșu

Reducerea conținutului de 
în cărbune

(Urmare din pagina I) ce această •si-

miercuri, 16 aprilie mo

supus 
influ- 

in-

cărbunele brut 
preparării ceea ce 
ențează negativ atît 
dicii calitativi ai sorturi
lor comercializate? cil și 

econoinico-fi-
S-a subliniat, 

altele, că depăși- 
3 puncte a conți- 

de cenușă a căr- 
brul determină 

suplimentară a 
prepara- 

7 procente.

indicatorii 
nanciari. 
printre 
rea cu 
nulului 
bunelui 
creșterea 
cheltuielilor de 
re cu peste
Or, așa cum a rezultat din 
consfătuire, toate minele 
care livrează producția 
preparației Petrila au 
înregistrat în trimestrul 
I depășiri ale normelor 
admise de cenușă, plătind 
sume importante pentru 
penalizări, și diminuînd, 
totodată. producția fizică 
de cărbune și indicatorul 
producția valorică

proprii. De 
tuație ?

Principala 
lieiată de 
fost aceea 
calitativi 
respectiv, 
sterii și umiditate, nu au 
fost urmăriți cu atenția 
cuvenită. Nu s-a insistat 
pentru alegerea 
vizibil în abatajele 
meră și lucrările de pre
gătire, deci,' acolo unde 
e posibil. introducerea 
mecanizării în abataje nu 
justifică lipsă de interes 
față: de calitate, față de 
găsirea soluțiilor adecva
te ca sterilul să nu fie 
trimis din subteran pre
parației și de acolo la 
haldă, cu mari cheltuieli, 
îmbunătățirea calității tre
buie urmărită pe între
gul fiux de producție. Or, 
la multe întreprinderi mi
niere se neglijează chiar

concluzie 
consfătuire 

indicatorii 
producției,

re- 
ri

că
ai .

conținutul de
umiditate,

șistului
ca-

și soluțiile clasice pentru 
reducerea conținutului de 
steril. La mina Lonea, 
bunăoară, din decembrie 
nu a funcționat transpor
torul de la- instalația de 
claubaj de la suprafață. 
Deci, practic nu s-a ac
ționat în direcția alegerii 
sterilului. Nu poate sur
prinde pe nimeni că, în 
această situație, mina 
a pierdut 20 000 to
ne de cărbune pentru 
nerespectarea normelor de 
calitate. La fel, la mina 
Dîlja. și nu numai aici, nu 
a funcționat cîntarul subte
ran pentru cîntărirea vago- 
netelor cu mult șist vizibil. 
Aceste neajunsuri denotă 
că nici compartimentele de 
calitate nu și-au îndeplinit 
atribuțiile. Dezinteres fa
ță de conținutul de steril 
al producției au dovedit și 
maiștrii minieri care nu au

Valeriu

și îm- 
activității

comuniștii, 
nii muncii 
realizarea

pre-
des-
Vul- 

s-a
care

oame-

Control operativ,

MA STRIGA?

fost trași la răspundere pen
tru nerealizarea indicatori
lor calitativi.

Ceea ce trebuie să facă 
maiștrii minieri, în primul 
rînd. este ținerea unei evi
dențe precise pe locuri de 
muncă, în ceea ce 
calitatea . producției, ei sînt 
datori să intervină 
pentru respectarea i 
lor de calitate.

Reușita strădaniilor pen
tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui reclamă desfășu
rarea unei activității politi
co-educative permanente, 
concrete care să convingă 
toți minerii, toate cadrele 
dig minerit asupra menirii 
lor și anume, să furnizeze 
economiei naționale com
bustibil, deci cărbune, 
hu piatră, și să acționeze zi 
de zi fn acest sens la locu
rile de muncă !

privește

zilnic
norme-

Comitetul de partid 
dc la I.T.A. Petroșani, 
in baza programului se
mestrial de control și a 
unei 
zînd 
bleme economice și 
ganizatorice, pe .
de partid, 
importantă acțiune 
control și
cele patru organizații din 
subordine. Pînă in 
zont controlul s-a 
fășurat la coloana 
can, prilej cu care 
verificat modul în 

toți 
participă la 
indicatorilor 

tehnico-ecoriomici, in- 
șistindu-se pe folosirea 
rațională a parcului de 
mașini în scopul econo
misirii de combustibil.

evidențiat în

tematici cuprin- 
principalele pro- 

i or- 
linie 

întreprinde o 
de 

îndrumare la

deosebit acțiunile 
treprinse de comuniști 
prin aplicarea inițiati
vei „Să circulăm o zi pe 
lună cu combustibil e- 
conomisit“, fiind reali
zate importante econo
mii de combustibil. De 
asemenea, pe linie or
ganizatorică, colectivul 
care a controlat 
vitătea a acordat 
sprijin, substanțial 
tru buna 
acțiunii 
bare a < 
partid. l 
re s-au 
ma 
prezentate

pen- 
desfășurare a 

de preschim- 
docuraentelor de 
Concluziile ca- 
desprins în ur- 

controlului au fost 
în ședința 

comitetului de partid, fi
ind stabilite măsuri con
crete pentru înlăturarea 
unor neajunsuri 
buriătățirea 
de viitor.

COANDRAȘ

pe linia fera
tă de lingă Aeroport- 
Petroșani, un autoca
mion s-a „înnămolit" în 
drumul desfundat, la 
traversare. Iată conse
cința. Amănunte, după 
ancheta de rigoare.

IN VACANȚA

Acțiuni pionierești 
interesante

Masă rotundă. Azi, o 
ra 10. la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe
trila, in organizarea prof. 
Natalia Popa, de la cate
dra de educație politică, 
se va desfășura o masă 
rotundă cu tema „Contri
buția președintelui Nicolae 
C.eaușescu la solutionarea 
marilor probleme ale lumii 
contemporane".

Asemenea acțiuni pio
nierești interesante, politi
co-educative și cullural-ar- 
tistice au loc zilnic și la 
Șc. gen. 1 Petrila. (M.B.)

Neglijențe în întreținerea
fondului locativ

*

I

*

»

Regizoarea Letiția Popa, 
deși se află abia la al 
doilea film destinat ma
relui ecran, este una din
tre personalitățile cele 
mai marcante ale cinema
tografiei noastre și ne pro
pune prin „Cine mă stri
ga?" un pasionant film 
de dezbatere etică, profund 
ancorat în realitatea 
contemporană, cu la fel de 
adinei implicații în conș
tiința societății, noastre.

Pornind de la scenariul 
bine proporționat,. cu un 
dramatism latent, scris de 
Rodica Padina, Letiția Po
pa investighează un caz 
ieșit din comun, cu tot ce 
incumbă el în planul res
ponsabilității sociale. „Zes
trea" — primul film al re
gizoarei — ne-a convins 
asupra faptului că posedă 
o impunătoare deschidere 
pentru analiza lucidă, dar 
nu lipsită de acea afecti
vitate care îngăduie ilumi
narea personajelor din un
ghiuri complexe.

Ideea fundamentală ca
re irigă cu sevele viguroa
se ale realismului coneep-

ția regizorală, este aceea 
că omul, mai ales omul so
cietății socialiste, este în- 
tr-o perpetuă evoluție. I- 
inensa forță de înrîurire a 
societății este prezentă a- 
colo unde intervine diso
nant sentimentul debusolă- 
rii și zădărnicește eșecul 
uman. Protagonista, ne co
munică filmul, nu se poa-

în-
o

Cronica filmului

tr-o entuziastă luptă pen
tru concretizarea unui î- 
nalt ideal de viață, 
seamnă pentru ea cîte 
treaptă spre înțelegerea
unui rost existențial ra
portat la contextul social.

Spuneam mai sus că sce
nariul este armonios struc
turat. Tot astfel și filmul 
este la fel de atent cons
truit, bogat în nuanțe. 
Semnificațiile sale silit 
implicite, ca și poezia sa 
adeseori amară. Ar fi difi
cil să enumerăm aici sec
vențe, deoarece filmul se 
impune prin întregul său. 
Totuși, se cuvine mențio-

■ nată scena accidentului, 
în care asistăm la cutre- 
murătoarea eliberare a re-

■ surselor pozitive ale Inei.
Din distribuția acestei pe
licule, care invită Ia re
flecție, fac parte: Ma-
rioara Sterian, Iulian Vișa, 
Tora Vasilescu, Tatiana 
Iekel, precum și alți ac
tori, sensibili la intențiile 
frumoase ale regizoarei.

te pierde atîta timp cit 
în jurul ei există colecti
vitatea care se simte mo
ralmente răspunzătoare 
pentru un destin uman. 
Ceea ce câștiga necondițio
nat simpatia noastră este 
faptul că filmul nu citează 
principii,. nu teoretizează 
steril pe marginea proble
mei, ci lasă evenimentele, 
imaginile să vorbească de 
la sine. Reintegrarea Inei 
în viața socială se petrece 
nu fără asperități. Dar 
fiecare nou contact cu 
Contingentul ei, angajat în- C. ALEXANDRESCU

ț
*

*
i*
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• iveaumerire. Alături 
de afișierul de lingă parcul 
orașului (colț cu sediul
C.M.V.J.) a rămas o firmă
veche pe care se poate citi 
„Birou de copiat acte“. Pe 
ușa de intrare e afișat un 
program, dar aceasta e

închisă. Iar dacă

chiar s-ar deschide, în 
spatele acesteia e... o fru
musețe de teren viran. A- 
matorii pot găsi copia fi
delă a acestui birou în 
spatele sediului Tribunalu
lui municipal. Dar firma...

• In sfîrșit! Pe strada 
Șt. O. Iosif din Petroșani 
au început lucrările de 
asfaltare, executate de o 
echipă condusă de Nicolae

Stoica. In locul veșni
celor noroaie și gropi, pro
vocate de mașinile grele 
ale T.C.H., va apare o 
stradă modernă, chiar da
că evenimentul se întîm- 
plă la doi .ani după termi
narea blocurilor. Mai bine 
mai tîrziu...

• Cenaclu. La clubul 
cultural studențesc a avut 
loc o ședință de lucru a 
cenaclului literar „Ori-

din vara. anului 
apartamentele bio- 

dar 
D 8, 

Republicii, 
sini 

invadate 
Exasperați, 
sesizat

încă 
trecut 
curilor 
mai ales cele de la 
de pe strada 
a orașului Vulcan, 
pur și simplu 
de țînțari. 
locatarii au 
repetate rînduri pe 
varașul Alexandru 
cea, administratorul 
ciației de locatari nr. 
care, 
cut la E.G.C.L. Vulcan 
numeroase pliiigeri ver
bale. Problema a fost 
ridicată și- la recenta a- 
dunare de dare de seamă 
a asociației de locatari 
și cu alte prilejuri, dar 
locatarii . s-au ales me
reu doar cu promisiuni.

In speranța că se 
rupe cercul vicios al pro
misiunilor, 
catari s-au 
ziua de 
dacției. 
martie, 
la fața 
nă cu

in
lo-

Car-
aso-

6, 
la rîndul său, a fa

la E.G.C.L.

mai mufți 
adresat 
martie a.c., 
doua zi,

27 
A 
ne-am. 
locului,
Alexandru 

cea. Aflînd scopul

va

lo
in
re-
28

deplasat 
împreu- 
i Car- 

vi- 
zitei, am fost Înconjurați 
de locatari. Redăm suc.
cint cîteya din relatările 
lor. Anton Melac, blo
cul D 8, apartamentul 37. 
„Țîrițarii 
mai rău
In plus, apa curge zi și 
noapte în subsolul 
cului producînd un 
ros neplăcut și.

ne „torturează", 
din anul trecut.

blo- 
mi- 

deterio-

zont“ și a cercului de pre
să. A citit /îdrian Guțan 
din creațiile proprii (poe
zie, prozopoem), iar studen
tul Alexandru Robete a pre
zentat un reușit medalion 
despre poetul Nichita Stă- 
nescu. Vineri, 18 aprilie, 
la următoarea ședința vor 
citi Petre Jipa (poez.ie și 
proză) și Joszef Pildner, 
un medalion dedicat 
Edgar Allan Poe.

• îngrășăminte.

lui

Prin

rarea apartamentelor de 
la parter". Andrei Nagy, 
artificier la I.M. Vulcan: 
„Pentru a putea munci cu 
spor la mină, avem ne
voie de odihnă. Dar țînța- 
rii nu ne lasă să ne o- 
dih.nim.
dare a subsolului o 
tituie și apa ce 
de circa doi ani 
dintr-o conductă 
de lingă punctul 
nr. 6“.

Deschizînd 
cu tovarășul 
Cartea ușa 
blocului, în 
cunde casa 
invadată de 
țînțari.

— Ați depus comandă 
la E.G.C.L. pentru cură
țirea subsolurilor ?

— .Comandă nu, dar am 
făcut repetate sesizări 
verbale și telefonice. Mîi- 
ne dimineață, comanda 
va fi dusă de mine 
sonal — ne-a promis 
administratorul.

Ne-am interesat 
s-a ținut de cuvînt. 
inunda a sosit însă 
la E.G.C.L. doar. 
1 aprilie.

In cartier se afla și 
varășul Ștefan Ifodoș, 
ful compartimentului 
gospodărie comunală, și 
locativă ai consiliului 
popular Vulcan. Ne-a in-

ne lasă să ne
O sursă de inun- 

cons- 
curge 

de zile, 
spartă 
termic

împreună
Ai exaridru 

dc la subsolul 
citeva 
scării a 
un roi

se- 
fost 

de

per
form

dacă
Co

la 
marți,

to-
șe-
de

secția agricolă a Consiliu
lui popular municipal sînt 
puse la dispoziția popu
lației (contra cost) 5000 kg 
azotat''de amoniu pentru 
fertilizarea grădinilor, li
vezilor și pășunilor. Ace
eași cantitate se desface 
și la consiliile populare 
comunale Aninoasa și Ba
nița.

• Pictura și medicina. 
Ieri în sala de ședințe 
a Spitalului municipal Pe

că, în sfîrșit, 
va aduce ex- 
niult promis, iar. 

înlocuită
Deci

format
E.G.C.L, 
cavatorul 
conducta va fi 
pe circa 120 metri, 
și o veste bună.

Cit privește 
subsolurilor, 
Ioan Avasiloaie, 
la E.G.C.L.

curățirea 
tovarășul 

ărAstju ...
Vulcan, a pro

mis că la D-uri, ele se 
vor termina cel tîrziu pî
nă la sfîrșitul acestei luni.- 

In ziua de 28 martie 
a.c. s-a deplasat la blo
curile respective și o e- 
chipă de la Sanepid cu 
intenția de a efectua de- 
zirisecția. „Piuă nu se 
pun la punct subsolurile, 
intervenția noastră este 
inutilă", ne-a informat 
medicul Cornel Ardelea- 
liu, șeful laboratorului de 
epidemiologie din Petro
șani. Avea dreptate!

in concluzie, este evi
dent faptul că asociațiile 
de locatari, E.G.C.L.-ul din 
orașul Vulcan nu 
ză cu suficienta 
dere problema

. rii și gospodăririi 
dului locativ, ' . 
condus la apariția 
țarilor (surse 
în subsolurile 
Și, de ce 
neglijența 
blocurilor 
tenorarea 
cestora.

tratea- 
răspun- 

întreține- 
fon- 

fapt ce a 
Un

de infecții) 
blocurilor, 

să n-o spunem, 
în întreținerea 
duce și la de- 
prematură a a-

D. CRIȘAN

troșani s-a deschis o ex- A 
poziție de pictură realiza- I 
tă de medicul Doru Roman. I 
Expoziția este organizată J 
de grupa sindicală a sec
ției stomatologie și comi
tetul U.T.C. din spital.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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îndeplinirea eremplară a sarcinilor la producția de cărbune cere
INTEGRARE FERMĂ IN EXIGENȚELE

PROTECȚIEI MUNCII
Să acționăm cu răspundere pentru
respectarea riguroasă a normelor

3

de lucru
Unul din pericolele po

tențiale în mineritul Văii 
Jiului îl reprezintă 
mulările de metan, 
mele departamentale 
protecție a muncii 
văd toate măsurile 
cesare înlăturării 
ia. Pentru aceasta 
ie să se acționeze 
uă direcții 
realizarea unui aeraj 
respunzător care să 
piedice acumulările 
metan și efectuarea 
control riguros și corect 
pentru detectarea și 
lătnrarea 
cumulări.

Privind 
rilor miniere există 
glementări foarte 
și. în general, ele 
pectă 
miniere. Totuși, se 
nesc cazuri izolate 
datorită unor abateri 
la norme, 
cantitatea de aer care cir
culă prin lucrările minie
re, creîndu-se posibilita
tea acumulării metanului.- 
Exemple de astfel de si
tuații care s-<iu întîlnit 
mai frecvent în subteran 
constau în obturarea -..căi
lor de intrare sau ieșire 
a . aerului in abatajele 
frontale cu diverse mate
riale sau- cărbune mă-, 
runt, neîntreținerea co
respunzătoare a căilor de 
acces în lucrările miniere. 
In lucrările miniere aeri
site în fund de sac opri
rea ventilatoarelor în mod 
nejustificat și fără apro
barea maistrului minier 
conduce la aceleași efec
te. La fel se întîmplă în 
cazul întreținerii necores
punzătoare a coloanei de 
aeraj, atunci cînd se uti
lizează tuburi deformate 
sau se constată o îmbina
re neetanșă între tuburi/ 
Uneori, aspirarea, 
pectiv refularea nu 
prelungite conform 
glementărilor din 
nerespectîndu-se 
de la capătul 
pînă la frontul de lucru.

Calitatea 
concentrațiilor 
este asigurată 
întreprinderile

acu-
Nor- 

de 
pre- 
ne-

acestu- 
trebu- 

în do- 
principale : 

co
lin

de 
unui

în-
eventualelor. a-

aerisirea lucră- 
re- 

precise - 
se res- 

la întreprinderile 
intîl- 
cînd, 

de 
se diminuează

res- 
sînt 
re- 

norme,
distanța 
coloanei

controlului 
de metan 
în toate 

miniere,

din Valea Jiului de apa
ratura necesară acestui 
scop și, de asemenea, de 
stațiile telegrizumetrice.

Normele departamentale 
de protecție a muncii au 
fost adaptate stadiului a- 

a
con- 
teh- 

pre- 
de

vansat de înzestrare 
minelor, condițiilor 
crete de zăcămînt, 
nologiilor aplicate, 
cum și ținînd cont

în prevenirea 
acumulărilor 
de metan •-

structura personalului
care lucrează în subteran. 
Acestea asigură depista
rea la timp a concentra
țiilor de metan pentru a 
evita producerea unor a- 
cumulări periculoase. In 
acest cadru, stă la • in- 
demîna organizatorilor
producției — șefi de 
schimb, de brigadă, maiș
tri, tehnicieni 
gineri, ingineri 
lori de formații 
— întreprinderea 
mai operative și

și subin- 
conducă- 
de lucru 

celor 
eficien

te măsuri de înlăturare a 
situațiilor de pericol. To
tuși, se întîlnesc cazuri, 
în special din partea u- 
nor șefi de schimb, a me
canicilor de locomotivă 
și chiar a 
care ignoră 
fectuînd un 
perficial. Nu 
ceste 
plină 
urmări

Dar, 
lipsa de răspundere 
dispară, este de datoria 
personalului de conduce
re ia nivel de întreprin
deri, sectoare, comparti
mente de protecție» a mun
cii să verifice cu ocazia 
controalelor la locurile 
de muncă dacă sînt res
pectate întrulotul norme
le privind controlul me
tanului, dacă s-au în
scris valorile corespunză
toare pe tabla de eviden
ță a fiecărui loc de mun
că, dacă acestea sînt tre
cute în carnetele 
duale, iar apoi, ia

abateri

e-
su-
a-

unor artificieri 
normele, 
control 
odată
de la disci- 

s-au soldat cil 
grave,

pentru ca indisciplina, 
să

indivi- 
supra-

față, în registrele cen
tralizatoare de evidență 
a metanului. Prin urmă
rirea sistematică ți rea
lizarea unor controale co
recte se pot depista din 
timp eventualele creșteri 
de emanații și să se ia 
măsurile cele mai eficien-

acu-

în 
in

se 
exe- 

susți-
și vom

te de prevenire a 
mutărilor. Mai trebuie sub
liniată cerința de a se 
ționa la toate nivelele pen
tru instruirea personalului 
privind modul de utilizare 
a aparaturii, cu referire 
specială la personalul nou 
încadrat, precum și pen
tru urmărirea respectării 
periodicității efectuării 
controlului la toate locuri
le de muncă conform nor
melor. Toate aceste măsuri 
trebuie aplicate nu de dra
gul încadrării 'în norme, 
ci pentru a ne apăra vie
țile, capacitatea de mun
că și bunurile materiale de 
mare, valoare de care be
neficiem în procesul de 
extracție.

pînă 
practi- 
dovedi 
această 

este 
de

toți cei 
partici- 

la pro- 
extrac-

Ia spitalul din Petroșani 
în stare gravă.

La I.M. Petrila, în sui
torul nr. 550, din stratul 
5, ca urmare a susținerii 
necorespunzătoare a fron
tului de lucru și a unei 
deschideri mari în avans, 
s-a produs o surpare în

La fiecare loc de muncă

ac-

Ing. Paul ROMANESCU, 
șeful biroului protecție a 

muncii, C.M.V.J.

Metanul nu iartă!

<•

Tocmai de aceea prezența lui trebuie controlată riguros
a) LA FRONTURILE DE LUCRU ACTIVE:— de către conducătorul formației de lucru (brigadier, șef de schimb, maistru sau inginer, cînd este conducător de formație de lucru): la începutul schimbului și apoi din 2 în 2 ore;
— maistrul minier: cel puțin o dată pe schimb, la toate locurile de muncă;
— maistrul minier: de două ori pe schimb, la locurile de muncă din zonele de retezare a straielor groase de cărbune, lucrările de deschidere și pregătire care traversează strate groase de cărbune în zonele declarate cu pericol de curgeri de cărbune și gaze (pe porțiunea cu 10 m înainte de atingerea stratului și pînă la 5 m după traversarea acestuia), precum și suitoarele și planele înclinate în cărbune în cursul săpării lor ascendente;

— artificierii: la locurile de muncă unde efectuează lucrări de împușcare;
— personalul de conducere și control tehnico-ingineresc: ori de cite ori controlează locul de muncă, verificînd totodată consemnările anterioare de pe tabela de metan
b) LA LOCURILE DE MUNCĂ INACTIVE:în curentul general de ieșire și curenții de ieșire de la sectoare, precum și nișele de degazare de către măsurătorii de gaze odată pe zi, verificînd și starea lucrărilor miniere respective.

'•

partea organizatorilor, a 
celor care au datoria să 
creeze toate condițiile 
necesare asigurării unei 
depline siguranțe a mun
cii în subteran, înlătură
rii situațiilor care creează 
pericole iminente de sur
pare.

întreaga atenție prevenirii 
accidentelor datorate căderilor

Organele de control ale 
Ministerului Muncii au 
constatat la controalele 
efectuate recent că, 
ultima perioadă, la 
treprinderile miniere 
neglijează din nou 
cutarea corectă a 
nerii. Repetăm 
repeta 
cînd 
ca va 
că 
cerință
înțeleasă 
către 
care 
Pă 
cesul
tiv — că defi- ________ ____
ciențele pri- ““
vind susținerea pot avea 
urmări foarte grave asu
pra integrității 
a celor care 
subteran, știut fiind 
surpările și căderile 
roci au ponderea cea mai 
mare în numărul de ac
cidente de la minele din
Valea Jiului. ; J

Nu este lipsit de interes 
să nominalizăm faptul că 
în cursul primului trimes
tru al anului, la I.M. Li- 
vezeni, în abatajul frontal 
6605, panoul II din stra
tul 5, în urma unei 
pari au fost surprinși 
accidentați un 
trei muncitori, 
cedat pe loc, 
doi au fost

corporale 
lucrează în 

că 
de

sur-
^i 

de 
de-

număr 
Unul a 
iar ceilalți 
transportați

s-a mai 
omeneas-

ls aceste
subliniem

urma căreia 
pierdut o viață 
că.

Oprindu-ne 
două exemple,
faptul că se întîlnesc frec
vent serioase deficiențe în 
asigurarea fronturilor de 
lucru, în esență, grave 
abateri de la monografia 
de armare : goluri mari 
lăsate după armături, go
luri în tavan neumplute, 
pereți nebandajați, juguri 
fără numărul complet de 
stilpi, elemente de sus
ținere rupte. Cel mai a-, 
desea, cauza unor aseme
nea abateri este indis
ciplina. Se constată o în
treagă suită de abateri, 
atît din partea executan- 
ților direcți, cît și din

teh- 
nu se 
realiza 
preli- 

așa, 
pier- 
pro- 
pro- 

scursă 
anului 
minie- 

Jiului sau 
locurilor de 

completa-

ce apa- 
prin ne- 

monografiei 
se pierde du- 
iar,

-6-

i
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Situația ne
corespunzătoa
re a susține
rii este ge
nerată și de 
concepția gre
șită a unora 
că respectînd 
Procesul 
nologic 
poate .

integral producția 
minată. Că nu este 
se poate dovedi cu 
derile de producție 
vocate de surpările 
duse în perioada 
de la începutul 
la întreprinderile 
re din Valea 
prin oprirea 
muncă pentru 
rea susținerii.

Deci, tot ceea 
rent se cîștigă 
respectarea 
de armare, 
pă aceea, 
au loc și accidente 
ne.

Atragem atenția 
această cale minerilor, in
ginerilor și 
din 
organizarea 
buie făcută în așa fel 
cît producția să se 
lizeze fără avarii și 
accidente. In vederea 
făptuirii acestui scop 
buie asigurate în 
maneriță materialele 
cesare, să 
ținerea în 
căilor de 
mină și a 
la 
chiar de la 
judicioasă

uneori, 
uma-

și pe

tehnicienilor 
unitățile miniere că 

lucrului tre-
1 în- 
rea- 
fără 

in- 
tre- 

per- 
ne- 

se asigure men- 
stare bună a 
transport în 

celor de acces 
abataje, pornindu-se 

repartizarea 
a efectivelor 

pentru întreținere.

Ing. Ion MINULESCU, 
inspector principal, 

l.S.T.P.M.
Deva — Petroșani

Pagină realizată 

la cererea C.M.VJ,

„Pasageri" clandestini
pare, mași- 
Cucu, 
minei 
chibla din

orizontul 
de

din 
Pe

După cum se 
nistul Pompiliu 
sectorul VII al 
trila, confundd 
silozul colector
0—50 cu un ascensor 
personal sau cu un alt ve
hicul destinat transportu
lui de personal. Dar nu o- 
rice mijloc de locomoție, 
ci unul care să-i satisfa
că poftele de plimbare de 
la un orizont la altul.

O distracție (a se citi 
risc) de aceeași natură e- 
ra să-I coste viața pe co
legul în aventuri de la 
mina Dîlja, anume pe mi
nerul Ion Pomană care, în 
urma unei păcăleli asupra 
semnalistului, s-a urcat în 
chibla destinată transpor
tului de material, de Ia 
culbutorul de aeraj nr. 2.

Mare i-ar fi fost mirarea

semnalistului ca, în loc de suficientă de reflectare a- 
materialele pe care le aș
tepta, să apară minerul 
Ion Pomană. Dar nu s-a 
întîmplat așa. La 10—15 
m de gura .suitorului (ori
zont 607) s-a rupt cablul 
de traclare al chiblei, iar

î N VIZOR
vasul de transport, împteu- 
nă cu pasagerul clandestin, 
au tăcut cale întoarsă Ia 
stația de îmbarcare. Pro
babil că cele cîteva săptă- 
mîni de spitalizare pe ca
re â’ trebuit să le suporte 
minerul Ion Pomană au 
constituit și o perioadă

supra mijloacelor de trans
port ce trebuie folosite în 
subteran.

Ambele cazuri, la unități 
diferite, sînt identice și 
semnificative. Ceea ce es
te mai grav —- ambele s-au 
produs sub privirea indul
gentă a tovarășilor lor de 
muncă, care nu s-au opus 
pornirilor aventuriste ale 
ortacilor, acceptîndu-le să 
încalce normele de protec
ție a muncii. Iată de ce, dată 
fiind gravitatea pe care o 
-reprezintă asemenea acte 
de indisciplină, ele se her 
reprimate cu toată severi
tatea, așa cum au lost și 
cele amintite. Atenție pen
tru amatori ' (M. ION)
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Prezențe românești
HAGA 15 (Agerpres). landa — România a or- 

— La Rotterdam s-a ganizat o adunare ies- 
dcsiățiiiat in aceste zile tivă consacrată aniver- 
cel de-al XVI-lea Con- sării a 2050 de ani de 
curs internațional „Gau- Ia constituirea primului 
deamus" pentru inter- stat dac centralizat și 
pretare muzicală, la care independent, 
au participat 37 de for- In alocuțiunea rosti- 
mații și soliști din 24 tă Halme Vilho, pre- 
de țări, între care și ședințele Consiliului
România. Clarinetistu- municipal al orașului
lui român Florian Popa Tampere, a evidențiat im- 
i s-a decernat premiul I portanța acestui eveni- 
(soliști). ★

HELSINKI 15 (Ager
pres). — Filiala din o- 
rașul Tampere a Aso
ciației de prietenie Fin-

Lucrările Conferinței sindicale 
internaționale de solidaritate cu 

oamenii muncii din Africa de Sud
ADDIS ABEBA 15 (Ager

pres). — La Addis Abeba au 
început lucrările unei con
ferințe sindicale internațio
nale de solidaritate cu oa
menii muncii din Africa de 
Sud, la care iau parte re
prezentanți ai unor organi
zații sindicale de pe conti
nent și din diferite țări ale 
lumii. La lucrările reuniu
nii participă o delegație a 
U.G.S.R. Deschizînd lucrările, 
ministrul etiopian al muncii 
și problemelor sociale, Kasa. 
Kebede, a lansat un apel 
către toate organizațiile sin
dicale din lume să sprijine 
lupta de eliberare a munci
torilor șud-africani.

La rîndul său, secretarul 
general al Organizației U- 
nității Sindicale Africane, 
Dennis Akumu, a declarat 
că în prezent trebuie folo
site toate mijloacele în 
lupta împotriva sistemului 
de apartheid, care este prin

mont in istoria poporu
lui român, succesele ob
ținute de țara noastră 
în construcția economi
că și socială.

cipalul mijloc de opresiune 
împotriva a milioane de 
muncitori sud-africani.

POTRIVIT RELATĂRI
LOR ziarului „La Libre 
Belgique", agricultura
Belgiei este confruntată 
cu dificultăți serioase. 
Astfel, din decembrie 1978 
și pînă în decembrie 1979, 
în Belgia s-au ruinat peș
te 4500 de fermieri, ceea 
ce reprezintă 4,2 la sută 
din numărul lor total. Su
prafețele cultivable — 
continuă ziarul — s-au 
redus, în perioada men
ționată, cu peste 10 000 de 
hectare.

CU NAVE INSUMIND 
6 056-662 tone, Brazilia 
posedă 40 la sută din 
întreaga flotă comercia
lă a Americii Latine. Pe 
locul al doilea în ierar
hia latino-americană se 
află Argentina, cu o flotă 
de 3 030 876 tone. Datele 
au fost publicate, la Rio 
de Janeiro, de un birou 
specializat în statistică al

Situația din Liban în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 15 
(Agcrpres). — Consiliul 
de Securitate s-a întrunit 
din nou, luni seara, în 
cadrul celei de-a treia șe
dințe consacrate exami
nării situației din sudul 
Libanului ca urmare a a- 
tacurilor declanșate de 
forțele conservatoare con
duse de maiorul desident 
Saad Haddad . împotriva 
forței interimare a Na
țiunilor Unite din Liban 
(UNIFIL) și a incursiuni- 

■ lor unor blindate israelie-
ne. . . ' '

Au luai cuvîntul repre
zentanții Libanului, Is
raelului, Iordaniei, 
U.R.S.S., Franței, Ligii A- 
rabe și O.E.P.

Ambasadorul Libanului, 
Ghassan Tueni, a cerut 
Consiliului de Securita
te să adopte o rezoluție 
care să prevadă, între al
tele, „încetarea imediată 
a tuturor actelor ostile 
Forței interimare a Na
țiunilor Unite în Liban,

extinderea amplasării
UNIFIL pînă la frontiere
le internaționale recunos
cute ale Libanului, pre
cum și condamnarea a- 
gresiunii israeliene și re
tragerea imediată și ne
condiționată a armatei is
raeliene și desființarea și 
dezarmarea forțelor con
servatoare ale maiorului 
desident Haddad". Repre
zentantul libanez a cerut, 
de asemenea, „reactivarea 
acordului de armistițiu 
libanezo-israelian".

Secretarul’ general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
a făcut cunoscut, în ca
drul ședinței, că guvernul 
Israelului 1-ă informat o- 
ficial despre retragerea 
forțelor sale din sudul Li
banului. „Dar, a adăugat 
el, UNIFIL nu a fost în 
măsură să confirme am
ploarea retragerii, deoa
rece libertatea ei de miș
care în zonă este încă 
sever limitată".
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PETROȘANI — 
ienibrie: Chemarea 
verii; Republica:

P
Marinei comerciale bra
ziliene.

SECRETARUL GENE
RAL al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), 
Alejandro Orfila, a subli
niat, într-o declarație fă
cută la’ Santiago de Chile, 
necesitatea . restructură
rii sistemului de relații 
interamericane, - în vede- - 
rea consolidării . climatu
lui de pace șl de coopera
re, pe principii7 noi, în 
regiune. „Numele. păcii 
este dezvoltare; o iunie în 
care sute de milioane de 
oameni trăiesc în mizerie 
nu mai poate fi tolerată" 
— a spus, potrivit agen
ției E.F.E., Alejandro Or- 
fila, referindu-se Ia situa
ția din zonă, "unde tră

iesc peste 600 milioane lo
cuitori. '

LA DELIII a fost dat 
publicității programul gu
vernamental pentru ■ com
baterea urmărilor secetei 
care a afectat în anul 1979 
un număr de șase state 
din India. Programul pre
vede mărirea ajutorului 
centralizat pentru apro
vizionarea cu cereale și 
cu alte alimente. . In zo
nele rurale se vor crea 
magazine speciale cu 
prețuri echitabile, " care 
vor comercializa mărfu
ri .de primă necesitate. La 
sate vor fi deschise cen
tre unde vor putea să mă- 
nînce gratuit femeile după 
naștere și copiii; Guver
nul a anunțat, de aseme
nea, că va lua măsuri as
pre împotriva speculan
ților și persoanelor care 
dosesc rezervele de a- 
limente.••••••••••••••••••••••••
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Fotbal, campionatul județean

încă un pas spre
barajTil promovării!

MINERUL PAROȘENI — 
PREPARATORUL PETRILA 
2—0 (2—0). La jumătatea . 
campionatului județean, 
credem că nici cei mai înflă
cărați suporteri ai echipei 
Minerul Paroșeni nu între- 
vedeau că formația lor fa
vorită, în retur, va ajunge 
să capete o serioasă ascen
siune de formă și să fie a- 
cum, la un pas de a repre
zenta județul în barajul 
pentru promovare în divi
zia U. De unde se vede 
treaba că este mult mai

pregătirilor, iar frumoasele 
rezultate n-au întîrziat șă ă- 
pară.

Cit privește înlîlnireu 
propriu-zisă, gazdele au a- 
tacat dezlănțuit de la înce
putul partidei și în min. 2 
Popescu deschide scorul, 
pentru ca în min. 7 Constan
tin să-l majoreze dintr-o 
pasă a lui Lascu. Chiar dacă 
nu s-a mai marcat pină la 
finalul meciului, jocul a fost 
frumos, cu faze spectacu
loase de-o parte și de alta, 
fotbaliștii de la Preparatorul 
Petrila reușind să se inte-

bine să taci și să faci, fapt'' 9ieze *n jocul tehnic, anga-
demonstrat de elevii lui Ti- 
beriu Bcnea și în această 
partidă în care, chiar dacă a 
fost cîștigată numai cu 2—0, 
au arătat în jocul lor că se 
pot constitui într-o echipă 
demnă de luat în seamă. De 
altfel, și condițiile care Ie 
sîiit create (stadion nou, 
dar, încă fără vestiare, după 
cum ne-au declarat organi
zatorii și acest deziderat va 
fi foarte curînd realizat) au 
Stimulat buna desfășurare a

jat al gazdelor. Alături de 
Popescu, Constantin și Las
cu, o frumoasă impresie au 
lăsat spectatorilor Leleșan 
și în special juniorii Iorda- 
che și Șuță. De la oaspeți 
am remarcat clarviziunea 
în teren manifestată de Ma
ria, Straticiuc și Lăzăroiu, 
precum și bunele intervenții 
ale portarului Banga. In 
nota meciului a fost și arbi
trajul.

Corvin AI.EXE

Liderul cîștigă un punct...
PARINGUL LONEA — 

AURUL CERTE J 1—1. 
Parîngul, o echipă tînără, 
cu jucători talentați și 
dorință de victorie, a în
ceput meciul cu atacuri 
rapide și frumoase, pur
tate pe tot terenul, dar 
care, în prima’ repriză 
nu s-au finalizat, dat fi
ind gabaritul impresionant 
și bunul plasament al 
fundașilor oaspeți Giur
giu, Vlaicu, Cojocaru și 
Părăușan. Consemnăm, 
totuși, o frumoasă pă
trundere a lui Mora in 
min. 4 urmată de un șut 
apărat, ocazia din min. 
15 a Aurului care a avut 
o linie de mijloc cu va
lențe ofensive (Popa, To
dor, Pălincaș). După efor
tul fizic din prima re
priză, Aurul a trecut la 
principiul temporizării, 
punînd în valoare tehnica 
jucătorilor săi. Scorul se 
deschide în min. 30, 
cînd Todor expediază un 
șut-bombă din careu în 
colțul scurt al porții; 
deci 0—1 și oaspeții ju
bilau. Golul oaspeților 
scoate echipa locală în 
atac. Fîță aleargă mult 
pe stînga, apoi pe dreap
ta, depășește linia de. 
fundași, trimite o pașă 
în piciorul lui Cristea a- 
flat în careul de 6 m, dri
bling scurt al acestuia, 
pasă la Mora și ultimul

înscrie: 1—1, în min. 
85, restabilind egalita
tea.

Partida a fost frumoasă, 
și au venit, pe lingă cei 
circa 500 de spectatori 
din Lonea, încă vreo două 
sute din întreaga Vale 
a Jiului. Deși condus cu 
greșeli de arbitraj, me
ciul a fost disputat în li
mitele sportivității.

Ioan Dan BĂLAN

ȘAH

„Deschidere" 
intr-o nouă 
competiție

Tînăra secție de șah 
a Asociației sportive 
Minerul Paroșeni or
ganizează,. sub gene
ricul „Daciadei", de 
vară, întreceri de șah 
dotate cu „Cupa 1 Mai". 
Vor participa echipe 
formate din 5 jucători. 
Competiția va avea loc 
duminică, 20 aprilie, 
ora 9, în sala de ședin
țe din incinta minei Pa
roșeni. Tragerea la 
sorți a echipelor par
ticipante, precum și ce
lelalte criterii se vor 
comunica înainte de 
începerea partidelor.

7 No.
primă- 
Fratele 

călăului; Unirea : Colosul 
din Rodos.

PETRILA:, Safari Expres. 
LONEA: Ghinioniștii.
ANlNOASA: Cum se tre

zește o prințesă.
VULCAN — Luceafărul: 

Doctorul Bethune; Munci
toresc: Copil de duminică.

LUPENI — Cultural;
Julia; Muncitoresc: Piine 
cu nuci.

URICANI; Călcîiul 
Achile.

TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

lui

16.30 Fotbal: Rapid Bucu
rești — Jiul Petro
șani in „Cupa Româ
niei". Transmisiune 
pirectă de la Craio
va. In pauză: Trage
rea pronoexpres.

i Muzică ușoară cu 
formația Valențiu 
Grigorescu.

) Repere daneze — 
film documentar.

i 1001 de seri.
I Telejurnal.
) Cu răspundere și cu 

toate forțele — la 
cea mai grabnică, 
dintre lucrările aces
tei primăveri: semă- 
nulul!

19.30 Noi, femeile !
20,05 Telecinemateca: „Sfat 

și consimțămînt" —
7 producție anglo-a- 

mericană. Premieră 
pe țara.

21,55 Telejurnal.

18,20

18 30

18,50
19,00
19,20
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întreprinderea de utilaj minier

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821 
încadrează:

muncitori necalificați (bărbați) absolvenți a
8 clase, in vederea calificării in următoarele 
meserii :

— turnător formator
— forjor
— sudor
— lăcătuș
— fochist
— strungar
încadrarea se face în conformitate cu 

prevederile Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține 

la biroul personal din întreprindere.

strada Gh. Barițiu nr. 9—13, 
încadrează de urgență pentru cariera 

Bumbești — Porceni următoarele poșidri :
— 1 artificief
— 4 mașiniști utilaje terasiere (excava

tor electric, buldozer)
sudor 
electricieni 
lăcătuși mecanici 
ajutor mecanic locomotivă 
manevrant vagoane 
șef coloană auto 
revizor tehnic 
muncitori 
mecanic 
strungar

Condițiile de 
sînt cele prevăzute de Legea 
și nr. 4/1978. .

Se asigură permise de călătorie pe 
C.F.R. pentru titulari și familie, la fel se asi
gura transport gratuit pe C.F.R. de la do
miciliu la locul de muncă și retur.

- 1
- 2
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
- 1
- 1

necalificați
auto

încadrare si retribuire
nr. 12/1971

U. M. T. C. F. Uricani
încadrează de urgență : 

șoferi, mecanici auto, sudor și forjor. 
Informații la telefon 180, Uricani.

ANUNȚ DE FAMILIE
Soția, fiicele, ginerii și nepoatele anunță cu adîn- 

că durere încetarea din viață a scumpului lor
UNTARU MARIN

Inmormîntarea va avea loc azi, 16 aprilie, ora 15, 
de la domiciliul din strada Vlad Țepeș, nr. 5.

Nu vom uita niciodată sufletul tău bun. (332)
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