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• tuirea sarcinilor reieșite 
unitățile din Programul partidului 

de dezvoltare economicd- 
a 

su-

te întreprinderile indus
triale, în toate i__  ,
economice. ----- -------

In cadrul acestei acțiuni socială multilaterală
desfășurată țării. Prin realizările

creșterea 
produc- 

i, a efi- 
prin

Laudă muncii, 
omului 

și creației sale

In multiplele manifestări 
programate în cadiul „Lu
nii manifestărilor politi
co-educative și cultural-e
ducative", ce poartă ge
nericul „Laudă omului, 
muncii și creației sale", în ’ 
curs de desfășurare în toa
te localitățile Văii Jiului, 
perioada 21—30 mai se în
scrie drept Decada zilelor 

^record în producție în toa- 

I

perioare 
producției 
tivității 
cienței economice, 
îmbunătățirea calității pro
ducției și reducerea chel
tuielilor materiale, prin 
realizările superioare la 
toți indicatorii planului, 
decada va constitui o pe
rioadă de reierință, calita
tiv superioară, în întreaga 
activitate productivă, o 
materializare elocventă 
a gîndirii creatoare, a 
valorificării rezerve'or in
terne din fiecare unitate,

. de la fiecare loc de mun- 
și că pentru a obține rezul

tate concludente în între
cerea pentru cărbune mai

• Comuniștii — forța 
productivă a brigăzilor

• Preocupare permanen- 
tji pentru valorifica
rea și refolosirea ma
terialelor

(Pag.
• îndeplinirea 

a sarcinilor 
ducția de
cere: INTEGRAREA 
FERMA ÎN EXIGEN
ȚELE PROTECȚIEI 
MUNCII

(Pag. a 3-a)în finalul
Echipa de constructori condusa de Mihai Baboiu 

în timpul montării planșeelor nivelului II al noului bloc 
47, cu 30 apartamente, din Petroșani.

Foto ! Ion LICIU

național al muncii și crea
ției „Cîniarea României", 
decada zilelor record în 
producție este un prilej 
autentic pentru afirmarea 
conștiinței muncitorești, a 
spiritului creator și entu
ziasmului ce caracterizea
ză Colectivele de muncă 
din întreprinderile minie
re, uzinele, fabricile i 
șantierele de construcții 
ale Văii Jiului în strădania ______________________ _____
\ot unanimă pentru întap- (Continuare in pag, a 2-n) J

campanieide împăduriri ■ I

din Petro- 
în . a- 

suc- 
în activitatea de re-

La Fabrica de mobilă

îti pregătire tehnologică, 
primele garnituri

In paralel cu eforturile efectuate 
depuse de constructori pregătirea furnirelor 
pentru finalizarea unor 
lucruri care condiționează 
intrarea la întreaga capa- tîi lot de garnituri dc 
citate a fabricii de mobilă 
din Petrila, tînarul colec
tiv al actistei noi unități, 
economice 
pai li< ipă 
punere in fabricație a celui beneficiarului, care își per- . 
dinții tip de mobilă pe fecționează instruirea 
c,,rc-1 vor realiza oamenii 
muncii de aici 
combinata „„tna i ovii- 
cat a acestui tip dc mobi- ale liniei principale 
la. programată să fie lan- montaj a mobilei, în 
șahi pe piețele de des'ace- f.........................
re ale municipiului la fi- r 
nele semestrului I, se află • '
la această oră în 
pregătirilor finale,

prelucrarea mecanică 
subansamblelor celui

bilă.
In parale], efective 

rite de montaj din partea 
a Văii Jiului executantului investiției, 

la pregătirile de în conlucrare cu echipele

100 de ani de la

Șilvicultorii 
șani au înregistrat 
ceasta primăvară noi 
cese 
facere a fondului forestier. 
Finalul campaniei desfășu
rate in cursul lunii apri
lie și prima parte a lunii
mai consemnează 
rirea a peste 320 de 
tare prin plantări 
le și completări. Pe

împădu- 
hcc- 

integra-

120 de hectare au 
fectuate lucrări de 
zare a regenerării pădurii 
pe cale naturală. Princi
palele bazine din cadrul O- 
colului silvic Petrbșani în 
care lucrătorii au făcut 
plantări masive în această 
primăvară sînt Valea Popii, 
Sterminos, Lolaia, Scărița, 
Roșia și altele. (T.V.)

fost e- 
favori-

nasterea Iul
Tudor Arghezi

de comunicări

deja

acestui an, 
Vulcan dă-

La mina Vulcan

Un nou termen de recuperare 
a restanțelor - trimestrul III

Și 
va asigura exploatarea u- 

camera tilajelor din flux, efectu- 
„Deva“. Fabri-ează probele tehnologice 

de 
așa 

fel incit să asigure atinge- 
- rea parametrilor tehnolo- 

stadiul 9* CI proiectați in timp cit 
fiind mai scurt.

z
La începutul 

conducerea I.M. 
dea asigurări categorice că 
mina își va realiza sarci- 
nile de plan. Cităm o de
clarație publicată într-unul 
din numerele lunii ianuarie 
ale ziarului nostru : „între
gul program ce ni l-am pro
pus pentru creșterea capa
cităților productive se rea
lizează în termen, asigu- 
rîndu-se astfel condițiile de 
bază ale îndeplinirii sar
cinilor viitoare la produc
ția fizică de cărbune". Deci 
nu exista nici un dubiu că 
sarcinile de producție vor

fi realizate, ba mai mult, 
această opinie este întărită 
printr-o nouă declarație' op-, 
timiștă publicată în luna fe
bruarie și în care se spunea 
că nici „tectonica accentuată 
nu va mai împiedica reali
zarea planului".

Rezultatele primelor pa
tru luni ale anului nu con
firmă însă nici pe departe 
optimismul manifestat. Co
lectivul minei nu și-a rea
lizat prevederile pentru nici 
una din lunile trecute. Ca
re sînt cauzele și, mai ales, 
care sînt perspectivele rea
lizării sarcinilor de plan la

mina Vulcan ne spune, in 
interviul pe care ni l-a a- 
cordat, tovarășul Teodor 
Arvintc, secretarul comite
tului de partid și președin
te al c.o.m. de la I.M. Vul
can :

află în

cu Inspectoratul" 
județean și filiala 

a Societății 
a organizat 
avut loc și 
a profesori- 

se-

—- O problemă cu care 
ne-am confruntat și a că
rei rezolvare se 
preocupările noastre a fost

rămîne, asistența tehni
ce a lăsat de dorit, ca 
aprovizionarea ritmică 
materiale a brigăzilor.

In cadrul manifestărilor 
prilejuite în întreaga țară 
de împlinirea a 100 de ani 
de la nașterea lui Tudor 
Arghezi, Liceul industrial 
minier din Petroșani, in co
laborare 
școlar
din Petroșani 
de filologie, 
ieri — cîrid a 
ziua metodică
lor de limbă română — 
siunea de comunicări ț,Tu- 
dor Arghezi, poet al omu
lui". La această sesiune au 
participat lector univ. dr. 
loan Dalea, de la Univer
sitatea din Timișoara, prof. 
Ion Blendea, inspector ge
neral școlar în județul 
Gorj, V. Săvulescu, din 
partea Ministerului Educa
ției și Invățămîntuluî. Co
municările' susținute au e- 
vidențiat unele aspecte ale 
creației argheziene, valoa
rea artistică și profunzimea 
umană a operei lui Tudor 
Arghezi in contextul lite
raturii române contempora
ne, al spiritualității româ
nești.

Interviu realizat de
Dorin GHEj’A

Și
că,
Și
cu
Acesta este un motiv pen
tru care multe brigăzi 
rămas sub plan.

(Continuare in pae. a 2-a;
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Au ieșit din mină, du- 
ă o zi rodnică, bri

gadierul Vasile Dănăla- 
che, șeful de schimb Va
sile Dăscălescu și ortacii 
lor de |a sectorul II 
minei Livezcni.

Contemporanul nostru
Mai, luna cireșilor în

floriți, a dat literaturii ro
mane o mare personalita
te : fudor Arghezi, de la 
a cărui naștere se împli
nesc 100 de ani. Contri
buția lui la dezvoltarea 
scrisului românesc esțg 
covîrșitoare.- O, dovedesc 
prozele șale, romanele, 
piesele de teatru, publicis
tica și, mai ales, volumele 
de versuri, Tudor Arghezi 
fiind, așa după cum a a-
firmaț eminentul critic li
terar Tudor VÎimu, „ce] 
mai mare, poet român in 
epoca de după Mihai Emi- 
neșcu“ și, în același timp, 
„un mare poet al litera
turii contemporane a lu
mii întregi11. Dar în ace-

sul său, mărturisind comu
niunea de sentimente, 
idei și limbaj cu poporul 
din mijlocul căruia s-a 

eași măsură o dovedește desprins și căruia i-a in- 
inilucnța constructivă pe credinjat pentru eternita- 
care a avut-o asupra i 
Doini limbajului poetic in 
special, asupra limbii ro
mâne în general.

Deși primele compuneri

în-, te toate poeziile sale ce 
conțin o impresionantă a- 
rie tematică, de la cele 
de factură filozofică, piuă 
ia cele dedicate copiilor. 

Poetul Cuvintelor potri
vite atrage atenția asu
pra responsabilității care 
ii revine omului față de 
soarta sa și a planetei : 
„Tu, omule și frate, să-ți 
fii slăpinul tău".

Aceste versuri au rezo
nanța uuui memento-pen
tru omenire, chemata să 

, să 
liniștii

poetice datează dc Ja vîrs- 
la de 10.ani primul său 
volum de versuri apare 
tîrziu, cînd poetul se a- 
fla in preajma unei ju
mătăți dc secol do v iață, destrame teama, 
„Cuvinte potrivite". gheze asupra

Prima poezie — TESTA
MENTUL — are valoare 
programatică pentru scri- M.rcea MUNTEANU
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Comuniștii - forța productivă 
a brigăzilor

De mai mult timp colec
tivul' minei Bărbăteni ob
ține realizări semnificati
ve la principalii indicatori 
ai planului Și raportează, 
pe această baza, 
care au făcut să 
prestigiul sectoarelor 
producție, al 1.....—■
ginerilor, maiștrilor și teh
nicienilor din întreprin
derea noastră. Aceste suc
cese sint rodul unei inten
se munci politice. desfă
șurată în organizațiile de 
părtid, pentru creșterea ro
lului lor de factor politii’ 
conducător în 
conomic. Sînt, 
rodul acțiunilor 
se permanent pentru 
bilizarea comuniștilor, 
tuturor membrilor 
vului la o activitate 
trunsă de răspundere.

In abataje — cum 
cele conduse de 
Mihai, de la sectorul 
Nicolae Oprea, 
Sig.smund, Ioan Pintecan, 
Andronic Grumăzescu, Mar
ton Carol de la sectorul II 
—- forța politică. a brigăzi
lor, comuniștii, își în
dreaptă atenția spre crește
rea productivității 
cil. La lucrările de 
qătire, executate de 
găzi ca cele conduse

succese 
crească 

de 
minerilor, in-

politic 
procesul e- 

totodată, 
întreprin- 

mo-
a 

colecti- 
pă-

sînt
Kovacs

I,
Kovacs

cale, explicația faptului că noi, ca urmare a intro- 
’ ’ ■ - ~'i mecanizate

llux 
poate 

trimes- 
aprilie 

din acest an, același co
lectiv a susținut un prim 
examen referitor la expe
riența însușită. Acest suc
ces ne mobilizează și mai 
mult, pornind de la faptul 
că rezultatele de pînă a- 
cum sînt doar un început 
pe care dorim să-1 confir
măm permanent, să-l si
tuăm chiar la cote supe
rioare. Minerii, maiștrii, 
inginerii, .muncitorii din 
sectoarele productive, de 
irivestiții, cei de la între
ținere, transport, avînd în 
frunte comuniștii, sînt ho- 
tărîți ca în acest an, cînd 

a 
la

indicatorul sintetic al pro- ducerii tăierii 
ductivității muncii —■ care 
exprimă participarea 
multor factori la 
rea producției — 
și în luna aprilie 
in mod constant, 
700 kg/post în 
300-400 kg/post la nivelul 
sectoarelor și 200-300 kg pe 
post la nivelul întreprinde
rii. Drept rezultat, între-

mai 
realiza- 

a fost 
depășit 

cu 600- 
cărbune,

și Iransportului iu 
continuu. Se mai 
spune, apoi, că în 
trul 1 și in luna

Viața de partid

prinderea a obținut’ o im
portantă producție supli- 

co- 
fie- 
au 

mari,

portanlă producție 
montară, iar minerii, 
respunzător cu cota 
căruia de participare, 
dobîndit retribuții 
multe fiind situate din nou 
la peste 6000 și chiar pes
te 7000 lei, pentru activi
tatea desfășurată in 
aprilie. In aceeași

Decada zilelor
record

mun- 
pre- 
bri- 

■ de 
Gheorghe Onoirei, Tomo- 
Jea Pompei, loan Chitic, 
Ștefan Codruță, Dobre Coș- 
tache, Constantin Onofrei 
se acționează stăruitor pen
tru obținerea unor viteze 
do aVansare cît mai mari, 
în vederea deschiderii 
timp a noilor capacități 
producție și menținerii 
niei de front'active la 
velul planificat în între
prindere. Au sporit preocu
pările în direcția organi
zării mai bune a activități
lor de transport, aprovizi
onare tehnico-materială și 
întreținerea -utilajelor din 
dotare. Găsim, pe această

la 
de 
li- 
ni-

luna 
ordine’ 

de idei, pentru a avea o 
imagine mai expresivă a 
rezultatelor întreprinderii, , 
se cuvine să amintim că 
în trimestrul- I colectivul 
nostru a reușit să se în
scrie la nivelul unei ac
tivități economice pozitive 
cu mult superioară tri
mestrelor anului precedent.

- Cu sprijinul 
orășenesc de 
muniștii, 
noastre de bază, au 
nat stăruitor pentru 
rirea muncii politice, 
terea eficienței adunărilor 
generale, a 
și răspunderii 
de partid. Se poale 
că, în anul 
vul nostru, 
pioducție, 
bază și-au 
meinică lecție in organi
zarea și desfășurarea pro
ducției de cărbune,, trebuind 
să răspundă unor condiții

•întreprinderea noastră 
împlinit un deceniu de 
înființare, să dea întrea
ga măsură a angajării lor, 
să răspundă prin fapte de 
abnegație grijii partidului 
cu care sîntem permanent- 
înconjurați, pentru a con
tribui pe măsura posibili
tăților create, la. întări
rea continuă a economiei 
naționale 
progresului

, patriei.

și accelerarea
multilateral

re, role, axe, longeroane, la
găre. motoare și angrenaje, 
care vor fi recondiționate și 
refolosite la instalațiile de 
preparare, cit și valorifica
rea a 58 tone cărămidă re
fractară. , . ■

Echipele de lăcătuși con
duse de Dumitru Marcu 
loan Ciur, Sabin Hatches 
strungarii Constantin Po
posi ii Ștefan Enescu se o- 
cupă de recondiționarea pie
selor recuperate, de reali
zarea unor confecții metali
ce și piese de schimb în a- 
telierul propriu, printre care, 
putem enumera diferite role 
pentru benzi transportoare, 
axe, pompe șlam, laterale și 
hexagonale pentru eleva
toare, alte piese pentru fil
tre, prese și ventile. Aceste 
acțiuni la care își aduce 
contribuția o mare masă de 
preparatori contribuie la 
desfășurarea în condiții nor
male a procesului de pro
ducție și realizarea sarcini
lor de plan, la asigurarea 
amplasamentelor pentru 
construcția și modernizarea 
preparației în vederea pre
lucrării cărbunelui pentru 
scmicocs, la îndeplinirea 
ho’aririlor de partid și a le
gilor țării pentru recupera
rea și refolosirea materiale
lor în scopul creșterii efi
cienței întregii activități e- 
conomice.

Concomitent cu activita
tea zilnică pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de plan și a sprijinului con
cret acordat constructorului 
la modernizarea și extinde
rea preparației din 
trila, 
este 
ocupat 
și refolosirea materialelor, 
îndeosebi a metalului. Cu 
sprijinul și îndrumarea. co
mitetului de partid, condu
cerea preparației coordonea
ză și urmărește aplicarea 
Decretului Consiliului de 
Stat privind recuperarea și 
valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile. în acest 
scop au fost constituite for
mații de lucru cu sarcini și 

-atribuții concrete privind 
colectarea metalelor vechi, 
recuperarea și recondiționa- 
rea unor piese cit și reali
zarea de confecții metalice 
și piese de schimb în ate
lierul propriu. Astfel sub 
conducerea directă a co
munistului Ioan Bistriceanu, 
echipele conduse de Carol 
Rusu și Ion Marcu au colectat 
și valorificat de la începu
tul anului și pînă în prezent 
350 tone fier vechi, 25 tone 
fontă, aproape 6 tone me
tale neferoase, 10 tone u- 
le.iuri uzate, îndeplinindu-și 
de pe acum sarcinile de
plan pe primul semestru.

In aceeași perioadă au 
recuperat, de Ia instalația 
veche de uscare și bricheta

colectivul 
conștient 

de

Pe- 
aicide

și pre-
valorificarea

in
(Urmare din pagina I)

mult și mai buri, în pro
ducția de utilaje. în exe
cuția obiectivelor de in
vestiții, în recuperarea 
tuturor restanțelor 
vident, rezultatele 
determinate și de 
le pe care le vor 
prinde organizațiile 
partid, sindicatele și orga
nizațiile U.T.C. pentru 
mobilizarea colectivelor de 
muncă la o activitate rod
nică, de măsurile tehnico- 
organizatorice ce le vor 
elabora conducerile unită- » 
ților pentru asigurarea 
funcționării ireproșabile 
a utilajelor, pentru îm
bunătățirea aprovizionă
rii, a asistenței tehnice, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei.

Prin realizarea 
deziderate, printr-o 
Uzare exemplară, decada 
zilelor record va constitui 
un prilej de afirmare a 
vredniciei, a virtuților 
muncitorești, ale fiecărui 
colectiv de muncă 
Valea Jiului.

etc. E- 
vor fi 
acțiuni- 

între- 
de

acestor 
rnobi-

Foto : Ion LEONARD

PUPAZAN, 
comitetului

c.
de la I.M. Bărbăteni

Vasile 
secretarul 
partid, președintele

Teodor RUSU

comitetului 
partid, co- 
organizațiile 

acțio- 
îrttă- 
creș- :

combativității 
membrilor 

spune 
1979, colecti- 
sectoarele de 
organizațiile de 
însușit o te-

■ ■ ; . zW

Instantaneu din magazinul alimentar nr. 1 din Pe
troșani, unitate comercială bine aprovizionată.

(Urmare din pag. 1)
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I • De la începutul a- 
ț nului, colectivul minei 
î Vulcan a
I economiei

30 000 tone
cocsificabil.

rămas dator 
' cu peste 

de cărbune
s 
i

Sînt și condiții obiective. 
La sectorul Vil, unde - am 
introdus un complex me
canizat, scontam pe o pro
ducție mult mai mare. Nu 
reușim însă să asigurăm 
vagonetele goale necesare 
evacuării producției ițe ca
re o poate realiza brigada. 
Trebuia să primim, conform 
planului, 900 de vagonete, 
dar pînă acum nu ara 
mit nici unul.

— întreprinderea nu 
vagonete suficiente 
parc ?

— Nu. Nu are vagonete 
î suficiente. Fenomenul este 

general. O astfel de situa
ție întîlnim și la celelalte 
sectoare. Dacă dăm vago
nete Ia complex, îi lipsim 
pe ceilalți.

— Producția complexului 
mecanizat merge direct în

pri-

are 
în

r

vagonete ? Nu aveți un si
loz tampon ?

— Așa merge, direct în 
vagonete. Acesta este sis
temul de evacuare a cărbu
nelui, care de la complex 
vine pe bandă, de pe ban
dă deversează pe un trans
portor și de aici in vago
nete. E adevărat, trebuia 

.măi bine pregătit.

• In luna aprilie', dial 
mult de 50 la sută din 
brigăzile din cărbune nu 
și-au realizat '.sarcinile 
planificate.

i:_______ ___________ _______ ■
Vom asigura rezolvarea 

cu mai multă operativitate 
a problemelor ridicate de

găzilor de Ia fronturile de 
lucru. Deja putem sa afir
măm că în ultima vreme 
nu mai avem reclamații cu 
privire la defecțiunile elec
tromecanice.

Ne preocupăm de întări
rea disciplinei in muncă si 
sub aspectul reducerii ab
sențelor și a creșterii efec-

—- In producția realizată 
a crescut ponderea stratelor 
subțiri unde nu se pot obține 
productivități mari.

; • Fața de b capacita-
i te de 690 tone pe zi la 
; complexul mecanizat s au 
; obținut în „zile bune“ 
1400 - 500 tone de cărbu- 
;• ne.

— Tovarășe secretar, să 
revenim la preocupările co
mitetului de partid, ale 
consiliului oamenilor mun
cii privind realizarea sar
cinilor de plan.

— Avem stabilit și apro
bat de consiliul oamenilor 
muncii un amplu program 
de recuperare a minusului 
de pe primele patru luni. 
Este prevăzut modul de re
zolvare a problemelor’ ridi
cate, de îmbunătățire a a- 
sistenței tehnice.

;i• CALIFICARE• CALIFICARE. 30 de 
muncitori de la mina Li- 
vezeni au terminat cursul 

■ de calificare dobîndind 
meseria de miner. Pînă la 
I iunie se va deschide în- 
că un curs i de calificare 
pentru mineri și unul în 
meseria de mecanici de 
mașini și utilaje. începu-

;0 de 
muncitori de la mina Li-

I
l 

meseria de miner. Pînă la 
1 iunie se va deschide în-

vezeni au terminat cursul 
de calificare dobîndind

că un curs de ’calificare
pentru mineri și unul în
meseria de mecanici de
mașini și utilaje. începu-

te în trimestrul I, se măi 
află în desfășurare : 
curs de calificare 
mineri, frecventat 

. de muncitori, unul 
electricieni și unul 
canici mașini și 
frecventat de 26 și, 
pectiv, 50 de muncitori.

• dotări. Fabrica de 
piine din Petroșani a fost 
înzestrată cu o mașină de 
modelat franzele. Se pre
conizează și montarea u-

Un nou termen 
de recuperare 
a restanțelor

A'.V.V.V.V.W.WAY.V.W.WATiV.V.WAV.'.VZ.
oamenii muncii în ceea ce 
privește aprovizionarea cru direct, productive,
locurilor de muncă cui ce- ceasta .este una dintre
le necesare. Au fost slabi- aui.-tsuti— „a— 
lite măsuri deosebite pen
tru întărirea disciplinei, în- 
cepînd cu utilizarea timpu
lui de lucru, cu respecta
rea programului de revizii 
și reparații pentru a nu 
mai crea greutăți și din 
acest punct de vedere bri-

tivului la fronturile de lu-

- • In cadrul aceluiași 
sector sini brigăzi care 
obțin lună de lună de
pășiri însemnate ale pre
vederilor, iar altele rd- 
mîn mult sub sarcini. De 
exemplu, la sectorul 1 
brigada condusă de Mi
hai Neșteanu își reali
zează planul în propor
ție de 112,5 Ia sută în 
ianuarie, 101,8 la. sută în 
iebruarie, 
în martie, 
sută. în aprilie, 
gada lui Florin 
obține 89,5 la sută 
ianuarie, 79,5 la sută 
iebruarie, 85,6 la sută 
martie și 70,5 la sută 
aprilie.

122,4 la sută, 
și 120,7 la 

iar bri- 
§erban 

în 
în 
în 
în

■

de dorit mai ales în utili
zarea fondului de timp. Au 
fost și probleme cp apre-^ 
vizionarea ritmică a locu
rilor de muncă.

— Cu alte cuvinte, ace
leași fenomene care acțio
nează de Ia începutul anu
lui. O ultimă 
veți realiza 
plan ?

— Ani pus

întrebare : vă 
sarcinile de

și vom pune 
în funcțiune noi capacități 
de producție dotate cu me
canizare complexă, vor in
tra în circuitul productiv 
noi abataje care vor con
duce la creșterea produo 
ției de cărbune extras.

— Vă angajați numai la 
creșterea producției de 
cărbune sau și la realizarea 
integrală a prevederilor de 
plan f

un . 
pentru 
de 28 
pentru 
de me-, 
utilaje, 
’, res-

neia pentru divizarea me
canică a aluatului. Poa
te așa franzelele vor a- 
răta a franzele și vor a- 
vea greutatea cerută de 
norme.

• NOUL MERS AL 
TRENURILOR. La Agenția 
de voiaj C.F.R. din Pe
troșani s-a. pus în vîn- 
zare noul 
rilor care
goare la 1

mers al trenu- 
va intra în vi-.

iunie 1980.

dalitățile de care dispunem 
în realizarea planului la 
producția de cărbune ex- 
tras. Productivitatea pe ca
re o realizăm nu se ridică 
însă la nivelul prevederilor.

— Care este principala 
cauză a reîncadrării în pro
ductivitatea planificată i

• VARIETĂȚI FOLCLO
RICE. Astăzi, de 
le 15—17 și 20, 
Teatrului de stat 
Jiului", ‘ ansamblul 
Gorjului» din Tg. 
susține spectacole de „Va
rietăți folclorice" cu par
ticiparea cunoscuților cîn- 
tăreți de muzică populară 
Ion Dolar, eseu, Tiberiu 
Ceia și Ileana Constanti- 
neseu, împreună cu acto
rul Alexandru Lulescu.

• In luna mai. restan- i 
ța acumulată depășește 
3000 tone de cărbune.

î— Cum vă explicați creș
terea numărului de brigăzi 
rămase sub plan în luna 
aprilie i

— Sint unele formații ca
re au fost insuficient mo
bilizate, ' aceasta ar fi o 
cauză, o altă cauză, starea ........____ _ r_. „
de disciplină care a lăsat patru luni ale anului.

— Bineînțeles, ne anga
jăm și la realizarea inte
grală a planului, iar înce- 
pînd din trimestrul III, vom 
trece la recuperarea minu
sului acumulat pe primele

la ore- GROS 
în sala
„Valea
«Doina
Jiu va

UNITATEA „MIC- 
de pape tărie (ca

re a avut sediul pe stra
da Republicii) și-a reluat 
activitatea în noul local 
de pe strada 23 August 
(în fața sediului C.M.V.J.).

• PIAȚA DIN LUPENI. 
Faptul că „fața" pieței din 
Lupeni au luat-o unitățile 
de desfacere a legumelor 

. și fructelor este un lu
cru bun și firesc, dacă ne 
gîndim la concurența pe

care ar face-o producăto
rilor particulari. Dar, deo
camdată, aici sînt depozi
tate doar navete ...goale. 
Este adevărat, sînt fru
mos orînduite, daj totuși 
...goale.

Rubrică realizată de
Dorin GHEȚA

I
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îndeplinirea integrală a sarcinilor la producția de cărbune cere

INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

Integrat preocupărilor 
generale pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor 
de securitate în timpul pro
cesului de producție, în baza 
regulamentului cadru ela
borat de C C. al U.G.S R„ 
C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Muncii, în Valea Jiului se 
desfășoară concursul pe te
me de protecție a muncii 
sub genericul „Cunoscind și 
aplicînd normele de protec
ție a muncii, prevenim ac
cidentele", pentru unitățile 
economice, și concursul 

^„Protecția muncii se învață 
Vodâță cu meseria", pentru 

liceele industriale :
Obiectivele concursurilor 

urmăresc aprofundarea cu
noașterii și aplicarea corec-' 
tă, la toate locurile de 
muncă a normelor de pro
tecție a muncii in vederea 

..prevenirii accidentelor . da 
muncȘ ?i a îmbolnăvirilor 
profesionale. Această ac
țiune se desfășoară pe par
cursul întregului an și cu
prinde faza de masă (bri
găzi, ateliere, secții, sec
toare) unde este antrenat 
întregul personal muncitor, 
faza de întreprindere, la 
nivel - teritorial și faza pe 
țară, v--'

I.M. LUPENI

Schemă electrică 
de aeraj

La mina Lupeni: .func
ționează dwuâ stații tele- 
grizumetrice pentru con
trolul permanent al con
centrației de metan la 68 
locuri de muncă din 
subteran.

De curînd, in sectorul 
de aeraj Ș* * degazare a 
fost realizată o schemă 
electrică de aeraj care 
indică sensul curenților 
de aer, punctele de mă
surare a debitelor și ca-■ 
petele de detectare a 
metanului în luchăriie m.i- 

‘ niere. Totodată, schema 
controlează: 5 blocuri cu 
diverse pericole din punct 
de vedere al autoaprin- 
derii și al acumulărilor 
de metan. Se află în 
curs de finalizare cupla
rea schemei ,1a stația te- 
legrizumetrică în vede
rea semnalizării optime 
ă punctelor unde emana'-, 
țiile de metan și mono- 
xid de carbon depășesc 
concentrațiile . imise.

IoVIn ramura plinelor din 
rampa puțului Est de la 

(orizontul 550 al minei Lu
peni s-a produs un-, acci- 

Ident mortal a cărui vic
timă a fost semnaiistul I M.C., in virstă de 36 de
ani. '

Accidentul a fost con- 
Isecința unei abateri grave 

de la N.D.P.M., de la pre- 
> vederile expuse de aces-

• tea privind dezlegară va- 
goneteior. Semnaiistul a 
vrut să decupleze două 
vagonete în vederea in
troducerii lor ta colivie. 
In acest timp, împingăto- 
rul de vatră a acționat 
în sens invers, comanda 
îitad dată, în prealabil, 
tot de semnalist pentru a-

Schema a fost realiza
tă de o echipă de lucră
tori, formată din Teofil 
Dobreanu, Gavrilă Vij- 
dea și Constantin Armea- 
nu, sub îndrumarea teh
nicianului loan . Untea- 

-nu, șeful sectorului de 
aeraj și degazare

I Abateri cu consecința gravâ

Pentru reușita acțiunii, 
majoritatea sindicatelor, 
organizațiilor U.T.C. și con
ducerile unităților au asigu
rat prelucrarea cu toți oa
menii muncii a modului de 
organizare și desfășurare a 
concursului și a condițiilor 
de participare; au indicat 
bibliografia necesară pen
tru însușirea cunoștințelor 
de protecție a muncii și a 

Un concurs de masă, 
pentru a cărui reușită

Sindicatele, compartimentele 
de specialitate trebuie 
să acționeze stăruitor

legislației de tehnica secu
rității și igiena muncii, au 
elaborat programe concrete 
în vederea intensificării 
acțiunilor de propagandă de 
protecție a muncii (expu
neri, conferințe, dezbateri, 
consfătuiri, schimburi de 
experiență, gale de filme); 
au reorganizat activitatea 
de perfecționare a instruc- 
la ului și altele.

■In. vederea verificării cu
noștințelor parlicipanților 
la concurs, s-a stabilit ca 
examinarea să se Iacă pe 
baza unei probe practice, 
in cadrul căreia concurenții 
vor efectua luc rări din acti
vitatea : lor curentă, cu res
pectarea strictă a prevede
rilor normelor de protecție

L ARTIFICIERI
f DISTRAȚI
: Cu ocazia unui recent
î control la mina Dîlja, mai 
• muiți artificieri au : fost 
■ surprinși încâlcind .în mod 
î flagrant normele de secu- 
! ritate și dispozițiile de 
; împușcare la fronturile de 
i lucru, și anume : admite- 
; rea la front a mai multor 
; persoane în timpul în- 
: cărcării găurilor, nu fac 
‘ un control riguros al. me- 
i tanului fn abataje și nu 
î respectă locul indicat pen- 
j țru declanșarea exploziei. 
| Asemenea abateri au, sal 
I vîrșjt artificierii Grigore 
: Donose și- Georgîcă Strat, 
î în abatajul cameră din 
î stratul 3, blocul II din 
î sectorul I și abatajul nr. 
î 6 din stratul 5, blocul IV 
; din sectorul 111. Dată fiind 
; periculozitatea unor ast.' 
1 fel de abateri de la 
i N.D.P.M., amindoi au 
i fost sancționați cu cile 
: 1000 lei. Ca să nu uite 

propierea celor două va
gonete în • vederea de
cuplării lor. In acest timp 
victima; care și-a introdus 
o parte din corp între va
gonete a fost tamponată, 
jar in urma șocului trau
matic și hemoragie, a 
fracturilor multiple a în
cetat din viață.

Ancheta cauzelor acci
dentului a pus în eviden
ță următoarele abateri de 
la N.D.P.M. i nefolosîrea 
cirligului destinat pentru 
decuplarea vagonetelor, 
introducerea unei părți 
din corp între vagonete, 
a folosit pentru apropie
rea acestora împingătoa- 
relfe de la instalația de 
împins a vagonetelor în 

a muncii și proba teoretică 
ceva CQnsta dintr-un text 
scris cu întrebări din biblio
grafia indicată.

Consiliul municipal al 
sindicatelor a analizat re
cent stadiul ' desfășurării 
concursului, constatînd că 
există preocupare susținută 
în sens că majoritatea uni
tăților economice, cum sînt 
minele Lupeni, Petrila și 

Paroșeni, I. P. C. V. J. 
și altele care au declanșat . 
încă de la începutul anului 
o largă și susținută acțiu-» 
ne de propagandă — prin 
afișe, pliante, fotomontaje, 
folosind în acest scop și 
filmele realizate de studiou
rile de specialitate și clu
burile sindicatelor. Prin țoa
le formele de educație, sin
dicatele au acționat cu stă
ruință pentru întărirea răs
punderii muncitorilor față 
de respectarea disciplinei 
tehnologice, combaterea o- 
ricărei abateri de la norme
le de protecție a muncii, 
care pun în pericol «viața 
oamenilor și avutul obștesc, 
au tras la răspundere pe.cei 
care se face v inovați de
producerea ac< identelor.

IN VIZOR
că lucrările de împușca
re nu sînt o distracție.

S-A GRĂBIT...
De curînd-, artificierul 

loan Neculiță, de la: mi
na Lonea, a efectuat lu
crări de împușcare în 
stratul 5, orizontul 400, 
de la o distanță de nu
mai 40 m. O abatere care: 
putea s'ă-1 coste viața. în
trebat de ce și-a permis ț 
să încalce reglementările 
prevăzute de / N.D.P.M., 
artificierul a răspuns cu 
seninătate că ...s-a ..grăbit.

S-a grăbit, dar... a și 
plătit, pentru că organele 
de control l-au sancționat 
pentru această abatere cu 
1000 lei.

SUPERFICIALITATE
In abatajul cu front 

scurt din stratul 13, sec
torul. II al minei Aninoa
sa, nu s-a respectat mo
nografia de armare, fapt

colivie. Toate acestea, in 
poiida instrucțiunilor spe
cifice de lucru pentru lo
cul de muncă respectiv.

Abateri cu consecințe 
care. Prin respectarea 
N.D.P.M., se puteau pre
veni. Iată de ce socotim 
oportun să reproducem 
următoarele precizări ale 
N.D.P.M.: „Este interzis 
ca în timpul cuplării sau 
decuplării vagonetelor la 
convoi să se introducă 
capul, mîna sau alte părți 
ale corpului între vago- 
nete sau tampoane. De 
asemenea, nu este permi
să cuplarea sau decupla
rea vagonetelor cînd tre
nul- se află în mers".

I

I

Spre deosebire de preo
cupările deosebite din par
tea majorității sindicatelor 
pentru a asigura reușita 
concursului, la I.R.I.U.M.P., 
B.A.P., I.M Bărbăteni, în
treprinderea de tricotaje Pe
troșani, Fabrica de confec
ții Vulcan nu se acordă în
că atenția cuvenită desfășu
rării concursului. In aceste 
unități abia se elaborează 
planurile de acțiune sau... 
nici atit. La aceste unități, 
se pare că nu s-a înțeles 
faptul că măsurile, oricît de 
valoroase ar fi ele, singure, 
neînsoțite de acțiuni prac
tice pentru înfăptuirea a- 
cestora, nu pot determina 
realizarea obiectivelor pro
puse. '

De aceea, este necesar ca 
sindicatele și compartimen
tele de specialitate, din în
treprinderi să analizeze ce 
s-a întreprins pînă acum 
și ce mai este de făcut, tre- 
cîndu-se de urgență la ac
țiuni concrete pentru a-i 
asigura concursului consis
tența necesară, șolicitînd 
în acest scop și sprijinul 
l.T.S.P.M. și al C.C.S.M. 
Membrii consiliului muni
cipal al sindicalelor care-și 
desfășoară activitatea în 
unitățile economice trebuie 
să sprijine mai mult comisi
ile sociale ale sindicalelor 
în realizarea celor propuse 
penlru antrenarea întregu
lui personal muncitor la 
cunoașterea și aplicarea în 
practică a normelor de' pro
iecție a muncii.

Petru BĂLAN, 
membru in biroul Consiliului

municipal al sindicatelor

pentru care s-a oprit lo- i 
cui de muncă pentru re- i 
medierea neajunsurilor ; 
constatate. Dar aceste in- ț 
dicații s-au tratat cu șu- : 
perficialitate, fără a se ■ 
lua măsurile necesare i 
penlru susținerea cores- i 
punzătoare a abatajului. . | 
Ca urinare, s-a produs <> :
surpare. Suparficiajitatea i
l-a  costat pe șeful de bri- J 
gadâ Nicolae Bokor o a- [ 
ineridă de 800 de lei. i

ATENȚ IE LA ' v : 1
STINGATOAREÎ 1/

Deși instrucțiunile pre*  
văd ca stingătoarele de | 
incendiu amplasate în sub- î 
teran să fie verificate din j 
două în două luni, la sec- j 
torul II al minei Paro- ț 
șeni acest lucru nu s-a ș 
făcut timp de mai multe i 
Juni, respectiv în perioa- i 
da noiembrie 1979 — a- i 
prilie 1980. Motiv pentru ; 
care adresăm conducerii i 
sectorului șt responsabilu- ; 
lui P.S.I. avertismentul; i 
„Atenție la stingătoare 1“ ;

I

Securitate deplină 
în funcționarea

utilajelor
In actuala conjunctură, 

relația-producție — protec
ția muncii trebuie să fie 
cit mai strînsă, sau, cu alte 
cuvinte, nu se poate conce
pe buna desfășurare a pro
cesului de producție fără 
condiții normale de lucru 
care să garanteze un climat 
de deplină Securitate.

Din punct de vedere e- 
lectromecanic această cerin
ță înseamnă buna funcționa
re a instalațiilor și a dispo
zitivelor de siguranță. Ca
zurile de indisciplină, moti
vate prin diferite argumen
te, reprezintă, în ultima a- 
naliză, lipsă de preocupare, 
neglijență 1 Trecerea în re
vistă a unor nereguli reie
șite din controalele efectua
te la întreprinderile minie
re confirmă acest adevăr 
și o considerăm utilă pentru 
sensibilizarea factorilor vi
zați.

Astfel,, la unele transpor
toare cu raclete și benzi 
s-a constatat lipsa dispoziti
velor de oprire de pe tra
seu, ca de exemplu la 
I.M. Livezeni — la orizon
tul 400 și magistrala de la 
orizontul 300, I.M. Aninoa- 
sa ■ la abatajul frontal 
stratul 13 sector III, I.M. 
Vulcan — stratul 15 blocul 
IV, I.M. Lupeni — sectorul 
II în galeria de bază a stra
tului 5 și în abatajul fron

tal stratul 3 panoul II, sec
torul II, I.M. Bărbăteni — 
în abatajul frontal stratul 
15 Și în abatajele cameră 
6125 și 6226 din blocul Vil.

Unele- abataje mecanizate 
dotate cu combine de aba
taj pentru lucru pe înclina
re funcționau fără trolii de 
siguranță cum a fost cazul 
la I.M. Livezeni.— în blocul : 
VIA. iar altele, deși au 
fost prevăzute cu trolii de 
siguranță, acestea nu erau 
în stare de funcționare- ca
de exemplu la I.M. Bărba*  
terii — stratul 15, la Live- 
zeni — slratele 3 șt 5," I.M. 
Lupeni — stratul 5 sectorul 
VI și .straiul 8 .sectorul 11. 
De așemena, unele combine 
aflate în funcțiune nu au 
avut legate în circuitul de 
stropire releul de presiune 
și debit, cazuri întîlnite -Ia 
I.M Bărbăteni —■ stratul 15 
și I.M. Vulcan —- stratul 18.

In transportul cu locomo
tive Diesel au fost cazuri 
în care acestea funcționau 
în subteran cu filtrele de Ia 
evacuarea gazelor înfunda
te, pompele de injecție a 
apei de răcire defecte, fără 
instalații de iluminat în 
funcțiune și nisipareîe de
fecte. Asemenea cazuri au 
fost intilnile la minele Li
vezeni, .Vulcan și Bărbăteni.

Menținerea caracterului 
antigrizutos al echipamente
lor electrice din subteran 
constituie garanția funcțio
nării în condiții de secu
ritate a utilajelor tehnolo
gice. Pentru acest fapt, pe
riodic, motoarele electrice, 
ventilatoarele și întrerupă
toarele aferente sînt scoase 
la suprafață și verificate în 
atelierul electric al minei. 
In această activitate s-au 
înregistrat depășiri ale ter
menului scadent la revizii 
în cazul minelor Bărbăteni, 
Vulcan, Paroșeni, Aninoasa, 
Livezeni și Lonea. Cu acest 
prilej au fost depistate și 
înlăturate anumite defecțiuni 
și în instalațiile principale 
mai ales la aparatura de 
control automat a tempera
turii, a apei de răcire și a 
uleiului la unele coinpre- 
soare.

Referitor la funcționarea 
în cqndiții de securitate a 
instalaților de extracție au 
fost constatate și unele nere
guli printre care menționa® 
funcționarea defectuoasă a 
instalațiilor de blocare •» 
ușilor din rampele puțului 
orb nr. 1 de la I.M. Lonea, 
la puțurile auxiliare Est și 
din incinta minei Livezeni, 
iar la Vulcan, în cazul . pu
țului nr. 4 există posibili
tatea, contrat prevederilor 
bpP.P.M., ca mecanicii să 
scoată din funcțiune bloca
jul ușilor.

Aceste carențe, abateri - 
de la normele de protecție 
a muntRi pe linie electro
mecanică denotă neglijențe 
nepermise- . în activitatea 
personalului cu sarcini de 
control și execuție din ca
drul unităților. -a

De aceea. în scopul desfă
șurării optime a procesului 
de producție, se impune o 
răspundere și . exigență spo
rită din partea tuturor ce
lor însărcinați cu asigurarea 
funcționării ireproșabile 
din puni t de vedere aț Se
curității muncii a tuturor 
utilajelor miniere. Este o 
cerință majoră de la care 
nii se admite nici un rabat!

/Petru 1OSIP, 
inginer principal, biroul de 

protecția muncii — 
C.M.V.J.

Pagină realizată la

cei Crea C.M.V.J.
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Vizita oficială de prietenie în U.R.S.S. 
a primului ministru al Guvernului

FILME
V

20,05 La ordinea zilei în 
economic.

20,15 „I.a porțile albastre 
ale orașului11 — film 
scris de Marin 
da.

22,20 Telejurnal.

Pre-

Republicii Socialiste România la 0. IU. li
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

Trimisul Agerpres, Mihai 
Chebejeu, transmite : 
varășul L. I. Brejnev, secre
tar general al Comitetu
lui Centra] al Parti
dului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al I R S.S., a primit 
marți, la Kremlin, pe tova
rășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Exe- 

• cutiv al C.C, <il P.C.R.. prim- 
ni misirii al Guvernului Re- 
pub'icîi Socialiste România, 
aflat în vizită , oficială de 

‘prietenie în U.RșȘ.S.,’ la in
vitația Guvernului sovietic.

Din partea' tovarășului 
NiColao Ceaușescu, 
Iar genera! al 
Comunist Român.

Republicii 
fost 
Leonid Brejnev' 
salut prietenesc 
sănătate, iar 

urării

secre- 
Partidului 
președin- 
Socialiste 
transmis

varășului Nicolac Ceaușescu 
cordiale salutări și cele măi 

To- bune urări de fericire per
sonala, iar poporului român 
prieten urări de noi succese 
în construcția socialismului. 

In cadrul convorbirii ca
re a avut loc au fost evo
cate bunele relații de pri
etenie "dintre • P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre 
popoarele român și sovieti
ce și a fost -exprimata sa
tisfacția față de dezvolta
rea colaborării roinâno-so- 
vietico pe multiple planuri. 
Au fost, de asemenea, tre
cute. în revistă posibilități
le largi de dezvoltare a 
colaborării și cooperării ro
mâno-sovietice, exprim ii 1-
du-se dorința reciprocă de 
a adinei aceste relații și de 
a se găsi noi căi pentru di
versificarea lor, în inte? 
resuT celor două țări și po
poare, al cauzei social îs-

te unele probleme interna
ționale actuale de interes 
reciproc. A fost exprimată 
satisfacția în legătură cu 
faptul că la recepta Consfă
tuire a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia a fost adoptată o bu
nă platformă pentru activi- 
tatea comună, în numele 
întăririi păcii în Europa șl 
în întreaga lume.

Intîlnirea s-a 
într-o atmosferă 
vărășească. :

desfășurat 
caldă, to-

x
—- Trimi- 
Chebeîeu,

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Fetița de zăpa
dă ; Republica : Studentul, 
computerul și cartofii ;

RADIO

5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale. 6,00 
R ud ioprog ramul dimineții. 
7,00 Radiojurnal. 8,00 Re
vista presei. 8,10 Curierul 
melodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem ascul
tătorilor.: 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Voci din „Ciu

li.00 Bu
letin de știri, 11,05 Micro
fonul pionierilor. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nostru. 
12,20 Odă limbii române. 
12,40 Cîntece de pace. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
incitaților. 16,00 Radiojur-ș 
nai. 16,15 Corul Combina
tului siderurqic Hunedoara. 
16,25 Coordonate econo
mice, 16,40 Cîntecul româ
nesc prin decenii 17,00 
Fotbal minut cu minut, 
19,15 Varietăți muzicale. 
20/10 Melodii populare de 
dragoste. 20,30 Ancheta po
litică. 20,45 Cadențe sono
re. 22,00 O zi într-o oră. 
23,00 Bijuterii muzicale. 
23,30—-5,00 Non stop mu
zical nocturn.

cartofii ;
Unirea : Mireasa din tren.

PETRII. A: Marea neli
niște.

LONEA : Caddie.
ANINOASA : Moartea 

unui greier,
VULCAN — Luceafărul:

Chemarea primăverii;
Muncitoresc : Călcâiul lui tarea României11.
Abile. '

LUPENI — Cultural:
Copiii lui Sanchez ; Mun
citoresc : . Moartea unui 
ghid.

URI CÂNI : Plopii 
marginea satului.

știri.... 'Națiuni le unite ‘ 20 
(Agerpres). Reprezentantul 
permanent al Libanului la 
O.N.U. a adresat o scrisoa
re președintelui Consiliului 
de Securitate în care pro
testează energic față de, ac
tele de agresiune continuă 
comise în cursul săptămânii 
trecute de Israel împotriva 

' teritoriului țării sale.
Atacurile aeriene, mariti

me și terestre împotriva u- 
rior obiective civile, inclu
siv pătrunderea trupelor is- 
raeliene pe teritoriul liba
nez — se spune în scrisoa
re — au ucis sau rănit per
soane din rîndurile popu
lației civile.

„Rezervîndu-și dreptul de 
a cere convocarea de ur-• 
gență a Consiliului de Secu
ritate, guvernul Libanului 
cere să se adopte măsurile 
ce se impun pentru a se 
pune capăt actelor' de osti
litate israeliene, care cons
tituie o amenințare la a- 
dresa păcii și securității in
ternaționale în regiune11 —- 
se arată în încheierea scri
sorii.

I TV

de Ia

I
I
K.,.

ger-

I 
I

tele
România,, a 
tovarășului 
un călduros 
și urări de 
popoarelor sovietice 
de prosperitate și bunăstare.

La rîndul său, tovarășul
.LI, Brejnev a transmis to-
' 0 0000 990009000 00 0 ® 0 0990•0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 000 00 99 9 900000 0 0 0000 0 00(9000 000 0 000 >0000000000000000 00< .

MOSCOVA 20 
sul Agerpres, M. 
transmite : La Kremlin s-au 

. încheiat marți convorbirile 
oficiale 
care s-au

inului, comunismului, al pă- 
cii, destinderii și colabora- atmQsferd 
rii internaționale.

Totodată, au fost aborda-
că și de 
procă.

româno-sovietice, 
desfășurat într-o 
caldă, prietoneas- 

înțelegere reci- I.

16,45
17,05

19,00
19,20

16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limba 

mană.
Forum cetățenesc.
Tragerea prono- 
expres.
Fotbal : Olimpia Să
lii Mare — Univer
sitatea -Cluj-Napoca. 
Telejurnal.
Noi, femeile I

I 
I I r-

Sport • Sport • Sport » Sport ♦ Sport • Sport • Sport
ETAPA A XXXHI-A,

cu... regizorul artistic Florin Fătulescu
-— Dragos.tea pe care o 

aveți față de sportul „rege*  
v-a determinat să realizați 
la Teatrul de stat din Pe
troșani împreună cu un 
„unsprezece*  talentat, un 
spectacol fotbalistic 1 mult 
„gustat11 de public. Că iu
biți fotbalul, n-ar fi o nou
tate, dar de ce vă bate 
așa de tare inima pentru 
Jiul cînd, de fapt, nu sîn- 
leți de prin partea locului ?

— Este foarte bine să ne 
placă pîinea acolo unde o 
cîștigăm. De trei ani de cînd 
sînt aici, am fost și la bine 
și la rău alături de acești 
caprîcioși, dar talentați „co
pii de duminică ai orașului11. 
Cit privește intîlnirea lor 
de azi de la București, cu 
Dinamo, trebuie să vă spun 
că este al 54-lea meci, l’î- 
na acum de 12 ori victoria 
a suris Jiului, de 25 de ori 
dinamoviștilor, iar 16 întîl- 
niri s-au terminat la ega
litate. Ei bine, asțăzi se 
va înregistra a 17-a „re
miză11, Cînd. spun acest lu
cru. mă bizui pe faptul că 
uneori Jiul joacă inai bine 
in deplasare decît acasă.

— Rezultatele meciurilor 
din etapa trecută au în
curcat multe socoteli. As
tăzi, ce credeți, se vor 
„limpezi*  oarecum apele ?

— In fruntea clasamentu
lui situația mi se pare cla
ra. Punctul pierdut de stu
denții craioveni acasă, îl 
vor obține la Rimnicu Vil- 
cea. Steaua, sigur va avea 
cîștig de cauză în intîlnirea 
de la București cu Politeh
nica Iași, dar să nu uităm 
că ultimul meci îl are de 
disputat în Bănie. De pe 
acum îi văd pe elevii lui 
Valentin Stănescu cu me
daliile de aur pe piept, iar 

pe steliști câștigătorii' „Cu
pei României*.  Una din re
prezentantele noastre in 
„Cupa U.E.E.A.11 va fi, si
gur F.C. Airgeș care, chiar 
dacă va pierde astăzi la 
Bacău, se va menține în 
continuare pe locul III. A 
doua reprezentantă se va 
decide dintre F.C. Baia Ma
re și Sportul studențesc. 
Aștăizi, elevii lui Mateianu, 
prin victoria lor asupra e- 
chipei din Tîrgoviște, coro
borată cu' întrîngerea for
mației din Tg. Mureș, pe 
malul Begăi, vor face ca 
Olimpia Satu Mare, cîști- 
gînd partida cu „șepcile ro
șii11, șă „evadeze11, în sfîrșit, 
din zona retrogradării.

■— F.C. Olt, după nespe
ratul punct obținut pe 
„Centralul*  din Bănie, pri
mește vizita studenților 
bucureșteni, care, după a- 
firmația dv. luptă pentru a 
ne reprezenta in „Cupa 
U.E.F.A.*  Cum vedeți— dez- 
nodamintul acestei partide?

— Studenții aureolați și 
de câștigarea „Cupei Bal
canice11, nu cred că se vor 
lăsa învinși de gazde și 
prin jocul lor tehnic și corn- 
binativ -vor reuși să încheie 
partida la egalitate. Victorie 
sigură se va înregistra pe 
malul Dunării, la Galați.

— Peci, în subsolul cla
samentului și după această 
penultimă „rundă*  situația 
rămîne tot încîlcită.

— Cred că celelalte două 
echipe care se vor alătura 
Gloriei Buzău la retrogra
dare vor fi decise prin cal
culul golaverajului, numai 
după Ultimul ’ „gong*  al 
campionatului, ,

Convorbire realizată de
Corvin ALEXE

0 FOTBAL, Categoria 8
10 ani : Școala gen. nr. 1 
— Școala gen. nr. 4 1—l 
Școala gen. Aninoasa — 
Școala gen. nr. 5 0—3, Școa
la gen. nr. 6 — Școala gen. 
nr. 7 3—0, Școala gen. nr. 
6 — Școala qen. Aninoasa 
0—3, Școala gen. nr. 5 —
Școala qen. nr. I 2— 5, Școa
la gen. nr. 4 — Școala gen. 
nr. 2 4—2. După 8 etape, 
conduce în clasament Școa
la generală nr. 1 din Pe
troșani cu 12 puncte. Cate
goria 11—12 ani: Școala
gen. nr. 1 — Școala gen. 
nr. 4 2—3, Școala gen. Ani
noasa — Școala gen. nr. 5

Campionatul județean de fotbalVictorie greu obținută
MINERUL URICANI — 

AV1N1UL HAȚEG 2—0. 
Intîlnirea dintre Minerul 
Uricani și Avîntul Hațeg 
s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor. Scorul este deschis 
destul de repede: in min. 
14, Danciu execută o lovi
tură liberă, prelungită de 
Vasian, pină in careul de 
16 metri de unde Bălan tri
mite balonul în stingă por
tarului oaspete Asistăm Ia 
o replică a oaspeților care 
echilibrează jocul centra- 
atacînd destul dc periculos, 
punînd deseori la încercare 
apărarea gazdelor. Prima 
parte a jocului se încheie 
cu avantajul minim al gaz
delor care puteau realiza 
mai mult, avînd în vedere 
ocaziile de gol ratate din 
această primă parte a jocu
lui.

Repriza a doua începe în 
nota de dominare a gazdelor.

Campionate interșcolare
0—6, Școala gen. nr. 6 —
Școala qen. nr. 7 3—0, Școa
la gen. nr. 6 — Școala qen. 
Aninoasa 0—1, Școala gen. 
nr. 6 - Școala gen nr. 1
4—2. Școala gen. nr. 4 — 
Școala gen. nr. 2 9—0. După 
nouă etape conduce Școala 
generală nr. 4 cu 17 puncte. 
Categoria 13—14 ani : Școa
la gen. nr 1 ■ Școala gen. 
nr. 4 1—0. Școala gen; Ani
noasa — Școala gen. nr. 5 
0—3, Școala gen. nr. 6 —
Școala gen. nr. 7 2—1, 
Școala gen. nr. 6 -— Școala 
gen. Aninoasa 3—0, Școala 
gen. nr. 4 — Școala geh. 
nr. 2 2—1; Școala gen. nr.

Oaspeții răspund prin Con- 
traatăcuri periculoase pe 
partea dreaptă, în special, 
dar cele mai mari emoții le 
dă fundașul central Toldea 
de la echipa gazdă care se 
găsește de două ori pe 
punctul de a înscrie în pro
pria poartă. In min. 79 Va
sian trimite un șut-centra- 
re in careu, unde portarul 
oaspete intervine și înlătură 
pericolul, dar mingea ajun
ge la A. Pușcaș care aflat 
singur, 'nemarcat. înscrie al 
doilea qol al gazdelor Șl 
ultimul al partidei. Rina în 
final gazdele mai au o sin
gură ocazie, și cea mai ma
rc din' această partidă, în 

85 cind Petrovan. de 
la 6 metri, singur cu poar
ta goală, luîtează. La ju
niori, -victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 5—3.

Ilie COANDRES, 
David PUȘCAȘ

min.

1 — Școala gen. nr. 6 6 1, 
După opt etape, conduce 
Școala generală nr. 1 cu 
16 puncte. La întreceri au 
participat reprezentantele el 
școlilor generale din Petro
șani și Aninoasa.

0 HANDBAL, licee:
ceul Petrila— Grupul' șco- 
Iar minier Petroșani 4—1, 
Liceul Petrila —. Liceul de 
matematica fizică .6—j2, Li
ceul matematică fizică — 
G.S.M. 2—7 la fete și Liceul 
matematică fizică
Petroșani. 11—13, la' băieți. 
Școli generale, seria Petro
șani: Școala qenerală nr. 1 
Școala gen. nr. 7 9-—9; Școa
la gen. nr. 4 — Școala gen. 

’5, O 5, Școala gen. nr.
— Școala gen. nr. 4 4—1,

Li-

G.S.M.

nr.
6 întrecerile

0 Rezultatele ultimelor 
două etape ale compeliției 
de fotbal din cadrul „Daci- 
adei' din raza orașului Pe
troșani (seniori); Seria 1 : 
l.M. Petrila — Tricotaje 
Petroșani 2—2, C.M.V.J. - - 
C.C.S.M. 3 -2. Seria a II-a : 
S.T.R.A. -- Centrul militar
3—0, . l.M. Livezeni — 
l.R.l.U.M.P. 3—1, l.M’ Dîl- 
ja — J.A.C.C.V.J. 10—2, 
l.R.l.U.M.P. — l.M. DîLja

. 2—5, . l.M. Livezeni — 
S.l'.R.A. 8--0. Conduc, 4n 
seria I, C.M.V.J., iar în se
ria a il-a l.M. Dilja și l.M. 

Școa’a gen. Aninoasa .— 
Școala gen. nr. 1 0-^3,. Școa
la qen. nr. 4 —- Școala qen. 
nr. 7 6—0, Școala gen. nr.
5 — Școala gen. nr. 6 4 -6. 
fete. In clasament după șase 
etape conduce Școala ge
nerală nr. 6 cu puncte. 
Băieți: Școala gen. nr. 1 — 
Școala gen. nr. 7 4—4, Școa
la gen. nr. 2 — Școala gen. 
nr. 6 0—15, Școala gen. nr.
4 — Școala gen. nr. 5 5—5, 
Școala gen, nr. 6 —, Școala 
qen. nr 4 12—3. Școala qen. 
hr. 7 — Școala gen. nr. 2
2—4/ Școala gen. Aninoasa 
— Școala gen. nr. 1 5—8, 
Școala gen. nr. 6 — Școala 
gen. nr. 5 7—3.
Școala generală nr
11 puncte.

Conduce 
. 6 e

Aurei slăbii,,Daciadei“
Livezeni, fiecare cu cite 6 
puncte.

0 Orașul Deva a găz
duit, in ziua de 18 mai, e- 
tapa județeană a „Cupei in- 
vățămîntului și culturii’1, 
unde municipiu! nostru a 
fost prezent cu echipe de 
volei (B), tenis de masă și 
tenis de cimp în urina re
zultatelor înregistrate, Ma
rius Rozcnfcld și Petei’ Gri- 
gore, ambii de la C.S’.Ș. Pe
troșani, s-au calificat pen.- 
tru etapa de zonă la tenis 
de masă și, re.spcTlir, tenis 
de cimp.

Slaicu BALOI

Breviar
0 FOTBAL — divizia A 

(amical): Politehnica . Timi
șoara —- Jiul Petroșani 2—0; 
divizia C: Metalul Bocșa — 
Știința Petroșani 9—1, Glo
ria Reșița — Minerii’ Vul
can 4—1. Campionatul ju
dețean: Preparatorul Petri
la — Aurul Certej 2—0, 
I.M.C. Bîrcea. — S.G.C.L. 
Călan 5—1, Constructorul 

Hunedoara — E.G.C.L. Pe
troșani 4—1, Minerul Pa- 
roșeni — Metalul Siroeria 
12—3, Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa 1—2, Mi
nerul Uricani — Avîntul 
Hațeg 2-0. Campionatul 
municipal: Preparatorul l.u- 
peni —■ Energia Paroșeni 
1 — 11. „Cupa Tudor Paras- 
chîva (categoria tO—14 ani): 
Hațeg — Pelroșani 3—4.

© RUG Bl, divizia A :

Știința Petroșani — Rul
mentul Bîrlad 16—0 (8—0).

0 ȘAH. Duminică, s-a în
cheiat etapa, municiplaă a 
campionatului republican in
dividual masculin la care 
au participat cei mai buni 
12 jucători din cadrul sec
țiilor de șah din Valea Jiu
lui. In urma rezultatelor în
registrate, pentru etapa ju
dețeană s-au calificat ur
mătorii jucători; Viorel Dia

conii , (Constructorul mi
nier; Petroșani) și loan Pa- 
nait (Preparatorul Lupeni) 
ambii cil- 9 1 /2 puncte, 
Csaba Baboș (Constructorul 
minier Petroșani) cu 8 1/2 
puncte, Țegdbf Berințăn 
(Preparatorul Petrila) 8 
puncte . ș; Eugen,, Golea . 
(Constructorul minier Pe
troșani) 7 1/2 puncte. 4.-5

,.S. AUREL ■

Telex > Telex • Telex
LONDRA 20 (Agerpres). 

La Battersea Park din- Lon
dra.s-a disputat meciul de
monstrativ' de tenis dintre 
perechile Mariana Șimio- 
nescu (România), Bjorn Barg 
(Suedia) și Chris Evert 
(S.U.A.), John Lloyd (An
glia). Evert și Lloyd au ob 
ținut victoria cu scorul de 
6—4, G—3.

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
Turneul interpăț ionul de 
polo pe apă care are loc 
la Tbilisi a programat altă 
două partide. Echipa U.R.S.S. 
a învins cu 7—3 (2—1, 2—1, 
1—0) selecționata Româ
niei iar Cuba a întrecut cu 
7 1 (1—2, 3—1, 2-1, 1—0)
echipa Bulgariei.
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