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Unul dintre cei 
buni strungari, Nicolae 
Nițu, din atelierul me
canică I al I.U.M.P., e- 

penlru 
abataj

xecută 
combina 
CA-1.

piese 
de
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r
INVESTIȚIILE PENTRU DOTAREA TEHNICĂ

Creșterea producției de cărbune
eficienței economiceși sporirea

In urma vizitelor de 
lucru făcute în Valea 
Jiului, la locurile de 
muncă direct productive 
din subteranul minelor 
noastre, secretarul gene
ral al partidului, tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a 
trasat tuturor oameni
lor muncii din această 
importantă ramură a e- 
conomiei naționale o sar
cină deosebită, de înde
plinirea 
viitorul 
neritului 
străvechi 
mânesti MECANIZAREA 
GRABNICA A PRINCI
PALELOR OPERAȚIUNI 
DIN SUBTERAN.

• Perioada de pionierat, 
privită în ansamblul ma
rii acțiuni de mecaniza
re a întreprinderilor mi
niere, a trecut. S-au fă-

căreia depinde 
dezvoltării mi- 
de pe aceste 
meleaguri ro-

„Dezvoltarea tehnicii este de asemenea 
natură Incit impune o preocupare continuă, în 
toate domeniile, pentru calitate, pentru perfec
ționarea producției, pentru elaborarea de noi 
tehnologii"

NICOLAE CEAUSESCU

Și 
cel 

spe- 
ale

cut testări și experimen
tări ale utilajelor care 
vor fi achiziționate 
care să corespundă 
mai bine condițiilor 
cifice geotectonice
zăcămîntului din bazinul 
nostru carbonifer. S-au 
întreprins acțiuni inten
se de calificare, perfec
ționare și policalificare 
a personalului care ex
ploatează utilajele de 
mare productivitate. U- 
nele întreprinderi mini
ere au, deja, o bogată 
experiență în introduce-

rea, exploatarea și între
ținerea utilajelor cu un 
grad ridicat de comple
xitate tehnică. S-au făcut 
pași însemnați în adapta
rea utilajelor la condiți
ile noastre de zăcămînt. 
Mai mult, instituțiile și 
întreprinderile speciali
zate au trecut Ia pro
iectarea și executarea în 
țară, în Valea Jiului 
chiar, a unor utilaje mo
derne care se află la 
locurile de muncă din 
subteran.

Deși perioada scursă de

la introducerea primelor 
combine de înaintări și 
abataje, a primului com
plex mecanizat este rela
tiv scurtă, tehnologiile 
de lucru în care sînt fo
losite astfel, de utilaje 
s-au generalizat Ia a-| 
proape toate întreprin
derile miniere, toate cîș- 
tigînd zi de zi experiență 
în introducerea, mînuirea 
și întreținerea lor. Cu 
toate -acestea, rezultatele 
obținute prezintă mari 
diferențe de la o unitate 
minieră la alta și nu de 
puține ori de la un loc 
de muncă la altul în ca
drul aceleiași întreprin
deri. Care sînt cauzele? 
Cum este posibil să se 
obțină mari diferențe la

Dorin GHEȚA

Cu o consecvență demnă 
de a fi evidențiată din nou, 
colectivul sectorului I al 
I.M. Vulcan, continuă să se 
afle pe locul I al întrecerii 
minerești pe mină pentru 
cît ma; mult cărbune. De 
la începutul acestei luni, 
vrednicul colectiv rapor
tează 1200 tone de cărbune 
extrase peste prevederi, 
astfel incît cumulează o 
depășire a planului produc
ției fizice de la începutul 
anului de 8 500 tone de 
cărbdne •— din cele 10 000 
tone extrase în plus pe în
treaga mină.

Elementul de temelie în 
atingerea înaltelor- cote de 
depășiri la producția fizi
că îl constituie nivelul ri
dicat al productivității 
muncii realizate în abata
jele sectorului — superior 
în această lună cu peste 
800 kg/post celui planifi
cat. Remarcabile în efor
tul colectiv de ridicare pe

o nouă treaptă calitativă a 
întregii activități sînt con
tribuțiile vrednicelor bri
găzi conduse de Mihai 
Neștean, Ștefan Ganz, Mi
hai Dudescu și Grigore 
Co j ocara.

La I.M. Bârbâteni

Continuă

lucrărilor

mifliere
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Să trăim și să muncim în chip comunist

lin colectiv mode!

O nouă combină pen
tru înaintare în steril va 
fi introdusă în sectorul 
IV al minei Bărbăteni. 
Combina va fi plasată 
în stratul 14, la orizon
tul- 650. Revizia capita
lă la organul tăietor și 
la transportul combinei 
a fost efectuată sub con
ducerea șefului de echi
pă, specialist electro
mecanic, Ion Bălănescu, 
împreună cu electrolă- 
că tușii Ștefan Serei, E- 
mii Kovacs, Ion Udri- 
că și Mircea Buci*. Se 
preconizează că prin in
troducerea acestui utilai 
de mare productivitate 
se va devansa cu cel 
puțin zece zile deschi
derea Unui nou abataj 
frontal pe stratul 14. 
care va contribui la 
creșierca producției de 
cărbune a minei.

asemenea eameni 
se deslăinuie șeful 
brigadă — am reușit 
instaurez o disciplină fer
mă. Cei vîrstnici, -cu ex
periență profesională, au 
în răspundere- directă 
creșterea și formarea ca 
muncitori și ca oameni a 
minerilor mai tineri. Ce
lor nou veniți în brigadă, 
cite o greșeală li se mai 
iartă. Dar repetarea gre
șelilor, ...nu".

In brigada lui Scorpie 
lucrează 80 de mineri, din 
care 20 sînt tineri. Proble
me și dificultăți sînt multe 
dar și rezolvarea lor e 
promptă. Bunăoară pro
blema aprovizionării Io- ț 
curilsr de muncă cu u- 
nele materiale se rezol-

simplu. „La intrarea : 
schimb, ne relatează ț

Viorel STRĂUȚ

l'entru minerii din 
brigada lut Gheorghe 
Scorpie, deviza „Să mun
cim și să trăim in ch.-p 
comunist" a devenit un 
crez de viață, întărit cu 
puterea faptelor. . Por
nind de la disciplina la 
locul , de muncă, de la 
preocuparea pentru rea
lizarea pe fiecare schimb, 
indiferent de dificultăți
le întimpinate, a sarci
nilor de producție și pî- 
nă. la viața intimă a fie
cărui om, din brigadă,. 
minerii acestei brigăzi 

g constituie exemple dem- 
ț he de urmat. Iar printre 
l cei dinții se află comu- 
1 niștii, care sînt sufletul 
I și inima acestei brigăzi. 
! Comuniștii loan Lefter,

Dumitru Rus, Ștefan 
pir, au peste 20 de 

! vechime în subteran.
toți acești ani n-au 
sit nici măcar o singură 
dată de la datorie. „Cu /Continuare in pag. a 2-a
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La I.M. Lupeni

s

Schimb de experiență interjudețean
La mina Lupen-j are loc azi un schimb de ex

periență interjudețean avînd ca temă „Sporirea 
producției de cărbune — suportul unor ample ac
țiuni politico-organizatorice și educative", organi
zat de Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. și 
revista „Munca de partid".

La această amplă manifestare, participă cadre de 
conducere din întreprinderile miniere din județele 
Gorj, Caraș-Severin, Prahova, Dîmbovița, Bacău, 
Sălaj, Vîlcea și din Valea Jiului, pre
cum și activiști de partid. Vizînd îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid în conducerea activității e- 
conomice, schimbul de experiență își propune dez
baterea problemelor legate de implicarea muncii 
de partid în mecanizarea proceselor de extracție, 
formarea minerului tehnician, promovarea celor 
mai eficiente mijloace de formare a omului nou.

l

i

i
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Brigada condusă de minerul Simion Rusu, din sectorul II al I.M, Lupeni, 
o formație omogenă, cu rezultate deosebite pe frontul cărbunelui, (Gh. O.)

Paginile ziarului nos
tru găzduiesc in ultimul 
timp acțiunea de presă 
desfășurată sub generi
cul : „Nou în stilul 
metodele muncii 
partid". Rubrica a 
susținută cu vădit 
teres, prin articole i 
lizate de secretari ai or
ganizațiilor de partid și 
alte cadre cu responsa
bilități în domeniul acti
vității politico-organi- 
zatorice și educației co
muniste, împărtășind din 
experiența Ier. In an
cheta de față — urmă
rind lărgirea . cadrului 
de împărtășire a aces
tei experiențe — inter
locutorii noștri au dat 
expresie unor noj opinii 
cu privire la ceea ce 
s-a realizat mai valoros 
prin perfecționarea sti
lului și metodelor mun
cii de partid, infățișind 
totodată eficiența obți
nută prin promovarea 
spiritului novator 
munca de partid.

: și 
de 

fost 
in- 

rea-

în

novator promovat cu curaj
a-

. ,.,___ are
caracter preventiv, fiind 

făcută înainte de încheierea 
lunii, deci înainte de a fi 
prea târziu.

Despre cîteva amănunte 
ale „momentului economic" 
ne-a vorbit tovarășul

decurge din faptul că 
doptarea măsurilor

NOU in stilul și 
metodele muncii de partid

ajung cele 15 minute afec
tate „momentului econo
mic". Practic, realizăm o 
discuție densă, concretă și 
de regulă ne încadrăm in 
timpul stabilit".

Să consemnăm și efectul 
acestei metode de activiza
re a comuniștilor, introdu

să în pracli- 
- ca muncii de 

partid: 1230o(l 
lei economii 
La costuri ie 
comune de 

ă producție pe 
luna ianuarie 

75 000 lei în le- 
Sectorul are și 
cantitative bune 
17 000 tone depu-

sarcinilor ALEXE FURDUI, secreta
rul comitetului de partid 
pe sector 1

„Ne ferim să facem o 
prezentare sterilă a situa
ției costurilor de produc
ție. De fiecare dată, expli
căm rezultatele economi- 
co-financiare în sirînsă le
gătură cu munca fiecărei 
brigăzi, cu gradul de teh
nicitate al abatajelor, sau 
de pregătire profesională a 
formațiilor de lucru, cu 
starea disciplinară. prin 
prisma folosirii fondului 
de timp. S-ar părea că 
pentru atitea probleme, nu

realizarea
a 

nete.

I.M. LUPENI
„Momentul economic" 

a intrat de mai mult timp 
în practica muncii de 
partid în organizațiile de 
bază ale sectorului IV. 
Timp de 15 minute, înain
te de a intra în ordinea 
de zi, comuniștii disoută in 
adunarea ge
nerală princi
palele proble
me' economi
ce ivite de la 
o lună la al
ta. Aceste 
probleme răs
pund de fapt 
cu privire la
producției fizice și 
valorii producției 
A fost introdusă o eviden
ță deosebit de utilă, canti
tativă (zilnică) și valorică 
(la decadă), asupra fiecă
rui articol al cheltuielilor 
materiale. Cu sprijinul a- 
cestei evidențe e mult mai 
ușor ca, în fața comuniști
lor, să fie arătate cauzele 
unor depășiri ale costurilor 
și, în mod concret, să fie 
stabilite răspunderi pe lo
curi de muncă. Eficiența 
„momentului economic"

a.c., alți 
bruarie. 
realizări 
— peste 
șire la producția fizică, pe 
baza creșterii productivită
ții muncii în cărbune cu 
700 kg/post. Spre deosebire 
de anii trecuți, astăzi, via
ța economică a sectorului 
este văzută in complexita-

Anchetă realizată de 
losif BĂLAN, 

loan MUSTAȚĂ, 
Constantin GRAURE

C«»ttnuare tu pag. a
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t*a ei, atenția comuniștilor 
nu este îndreptată unilate
ral, la „cit cărbune extra
gem", ci hsupra întregii 
problematici : „cit și cu ce 
cheltuieli extragem cărbu
nele".

I.M. PETRILA
pro
ven-

’ Urmărind sporirea 
ducției fizice și nete, 
tabdizarea întregii activi
tăți productive, comitetul 
de partid și consiliul oa
menilor muncii de la a- 
ceastă întreprindere au e- 
fectuat un studiu sociologic 
eâre vizează stilul și meto
dele de muncă la care tre
buie să apeleze organizați
ile de partid de aici în ve
derea îmbunătățirii aprovi
zionării cu materiale, în
tăririi ordinii și discipli
nei, asistenței tehnice, ca
lității cărbunelui și a lu
crărilor miniere, creației 
tehnice, educației politice 
a minerilor etc. Consemnăm 
opiniile unor secretari de 
partid privind modul cum 
se materializează studiul.

NICOLAE FOCȘENEA- 
NU, secretarul organizației 
de bază nr. 3: „Din stu
diul efectuat de comitetul 
de partid a reieșit faptul 
că organizația noastră de 
partid trebuie să acțione
ze pentru creșterea pro
ductivității muncii în. fie
care brigadă și reducerea 
consumurilor de materia
le. Aceste cerințe au făcut 
obiectul discuțiilor indivi
duale. al dezbaterilor a_ 
dunărilor generale, din ul
tima perioadă. Apoi, ac
ționăm permanent. prin 
comuniștii din biroul or
ganizației de bază, propa
gandiști și agitatori, pentru 
cultivarea la membri de 
partid a spiritului răspun
derii comuniste. Birou! 
organizației de bază 
s-a mulțumit numai să tra- inițiativei „l

4> MM* « MW # MMr' A > MMM* MM* MM* * *

seze sarcini membrilor de să nu funcționeze în gol“. 
partid, ci a controlat mai 
ales cum er își fac datoria- 
la locui de muncă. Acest 
nou stil de muncă s-a ma
terializat în depășirea Pro
ducției fizice de cărbune 
cu peste 2000 tone de căr
bune și economisirea a 
40 mc material lemnos".

IO AN STANCIU, secre
tarul organizației de bază 
nr. 11 : „Biroul organizației pe agenda noastră de lucru
de bază este preocupat de s.? află găsirea unor noi

■■ metod» repartizării mem- forme și metode care să
briior săi pe formații de mobilizeze pe fiecare niem-
lueru și-schimburi. Pre- bru de partid, pe fie.’are
zența lor acolo unde se ho- om al muncii de la mma

Ștefan Mara și Mircea An- 
dronache — au primit ca 
sarcină concretă mobiliza
rea membrilor de partid 
la adunările generale. Cîș- 

-v... tigăm prin aceasta organi-
' Numeroasele zarea temeinică a adunării.

Cunoscînd din timp ordi
nea de zi, tema ce va fi 
supusă dezbaterii, agitato
rii discută cu fiecare mem
bru de partid amănunte
le organizării adunării, ce 
probleme au de ridicat. A- 
șa am procedat noi lg adu
narea generală din 9 mar- 

{ tie,-: care s-a dovedit pre
gătită temeinic. Au parti
cipat 107 comuniști, fiind 
una din cele ,mai bune 
prezențe la . adunările' ge
nerale ținute Ia organiza
ția noastră de bază. A 
eresqut si numărul celor , 
care s-au înscris la ' cuvînt, 5 
totodată au fost activizați 
acei membri do partid care 
de regulă erau inactivi în 
adunare. Astfel, dacă 
alte adunări făceau 
act de prezență, de data 
aceasta, la caă din 9 
fee, în urma discuției 
agitatorii, membrii 
partid cum sînt 
Mogoșan. și Marin 
au participat activ 
baterile adunării".

MARCU ANDRONE, 
secretarul comitetului de : 
partid pe mină ; „ Acțio
năm ca fiecare comunist 
să participe activ la actul 
conducerii. __ 1.
propuneri, soluții tehnice 
făcute ou prilejul studiu
lui sociologic efectuat , de 
comitetul de partid au 
prins deja viață. In prezent

și justificarea acestor în
trebări redăm citeva da
te privind dotarea teh
nică a întreprinderilor 
miniere, indicele de uti
lizare extensivă a corn-

la 
doar

târăște soarta producției Petrila la sporirea produc- 
înseamnă sprijin concret ției de cărbune și rentabi
lii -aprovizionarea ritmică lizarea întregii activității 
eu materiale și piese de 
schimb, calitate mai bună 
a lucrărilor miniere și rea
lizarea exemplară a sarci
nilor de plan. Cei peste 30 
de ml realizați în acest an 
peste prevederi de colecti
vul sectorului XI investiții 
sînt o mărturie că noul stil 
de muncă adoptat de orga
nizația noastră de partid dă 
rezultate". ' .

IO AN CESAUAN. . se
cretarul comitetului . de 
partid, sectorul IV : „In ce 
materializăm studiul amin
tit ? Punem un accent deo
sebit pe înfăptuirea pro
punerilor oamenilor muncii, 
pe promovarea și extinde
rea acelor inițiative care 
contribuie la ■> reducerea 
cheltuielilor ma‘«riale, -e- 
nergiei si combustibilului. In 
această idee ani și adoptat 

nu . măsuri -privind extinderea 
,Nici un utilaj

productive".

I.U.M. PETROȘANI
Interlocutor GHEOR- 

GHE 1LIESCU, secretarul 
organizației de bază me
canică : „Ce avem nou în 
stilul și metodele muncii 
de partid ? Mă voi referi 
la un aspect relevant. Cu- 
prinzînd 126 membri de 
partid din patru ateliere 
ale secției mecanică I, me
canică II, mecanică grea 
si ajustaj-montaj — orga
nizația de bază mecanică 
este cea mai mare din 
întreprindere. De aceea 
convocarea, mobilizarea 
comuniștilor de aici la a- 
dunările generale de par
tid cer un Volum mare 
de activitate organizatoric 
că. Biroul organizației de 
bază a găsit o soluție : trei 
agitatori — Nicolae Rusanj

mar
ca 
de 

Petru 
Gruia, 

la dez-

Preocupări susținute 
pentru reducerea cheltuielilor

Incadfîndu-se în efortul 
general de a desfășura o 
activitate susținută în ceea 
ce privește recuperarea, re- 
< ondiționarea și revalorifi
carea materialelor. Auto
baza uzină de transport lo
cal Petroșani a obținut re
zultate deosebite. Benefi
ciile realizate în anul 1980 
sint.de peste 480 000 lei, iar 
de ,1a începutul acestui an 
si pînă în prezent aproape 
100 000 lei.

- Avînd în vedere fap
tul că pentru autobaza 
noastră activitatea de re- 
condițipnare reprezintă o 
importanta sursă de bene
ficii. ne spune tovarășul 
Nicolae Mitu, secretarul, or
ganizației de partid, am 
luat măsuri de extindere a 
acestor preocupări. In pre
zent recondiționăm o gamă 
foarte variată de 
auto, subansamble

din care aș aminti : cutii de
- viteze, amortizoare, elec

tromotoare etc., o largă ga
mă de subansamble din 
import ea pompe de apă, 
pompe de direcție, motoa
re ete. Este de reținut fap
tul că piesele recondițio
nate în atelierele noastre 
au un timp de funcționare 
apropiat de al unei piese 
noi, fapt ce dovedește pri
ceperea, experiența și ca
litatea lucrărilor executate 
de meseriașii noștri. Printre 
echipele de mecanici auto 
ce-și aduc
deosebită în cadrul acțiu
nii „3 ’R", pot aminti pa 
Alexandru Ilidan, Mihai 
Cbndransehi, Ioan Mihai, 
Octavian Mastan, Vasile 
Lupa, specialist în reeondi- 
ționarea saboților de frînă 1 
și compresoarelor, Adalbert 
Simo, vulcanizator, etc.

lată deci un colectiv care

deși foarte tînăr, organizat 
exemplar, antrenat în ac
tivitatea de recondiționare, 
obține rezultate deosebite, 
atit din punct de vedere ai 
rentabilității și eficienței, 
cît și al veniturilor supli
mentare.

Text și foio: 
Ștefan NEMECSEK

ACȚIUNI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR 
INUNDAȚIILOR

■- Nîve.urile tuturor
cursurilor de apă care 
au prezentat unde de vi
itură în zilele precedente 
sînt în scădere, situîn- 
du-se sub cotele de î- 
nundare. Șe acționează 
pentru redarea în cir
culație a ultimelor tron
soane de căi de comuni
cație întrerupte de apele 
mari sau de alunecări 
de teren, pentru reface
rea lucrărilor de apăra
re avariate, precum și 
pentru intrarea în func
țiune, la întreaga capa
citate, a obiectivelor e- 
eon ornice afectate. Spe
cialiști din Consiliul Na
țional al Apelor, Minis
terul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Mi
nisterul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor 
și Ministerul Energiei 
Electrice sprijină acțiu
nile de refacere în toa
te zonele afectate. Sta
țiile de pompape din șiș-, 
temele de desecare si
tuate în vestul țării 
funcționează la capaci
tatea normală.

productivitatea muncii
realizată de formații ca
re exploatează același
gen de utilaj și in ace- ____
leași condiții de zăcă- plexelor mecanizate, pro-
rtiint ? Pehtru ilustrarea duetivitățlie obținute:

• In anul 1981 valoarea fondurilor fixe ale 
Combinatului minier Valea jiului va crește cu 1,586 
miliarde lei, ajungmd la o valoare de 327 600 lei pe 
muncitor.

• Indicele de utilizare extensiva ia comple
xele mecanizate a ajuns în anul 19b0 Ia 66 ta sută 
în generai, uar sînt și unități (cazul l.M. Vu.earp 
unde acest indice abia a ajuns >a 25,5 ia suia.

• Media productivității muncii pe Vaiea Jiului 
în anul 1980 a fost de 8,248 tone Pe post obținută 
in abatajele dotate cu complexe mecanizate, existind 
însă și întreprinderi, ca Paroșcni și Lupeni, cu medii 
de 11,446 tone pe post și, respectiv, 10,334 tone pe 
post, iar alțeie, ea Lonea, Petrila sau Uricani cu 
realizări sub media generală.

•Aceasta . fiind . situația 
realizării producției cu 
complexele mecanizate— 
o situație oarecum ase
mănătoare existînd și la 
combinele de înaintări și 
la cern din abatajele cu 
susținere .individuală — 
redacția ziarului „Steagul 
roșu'' inițiază, cu spriji
nul specialiștilor din 
Combinatul minier Va
lea Jiului, I.C.P.M.C., 
I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P. o 
acțiune de presă sub ge
nericul «FAȚA IN FA
ȚA». Acțiunea are ea 
scop generalizarea expe
rienței înaintate dobîndi- 
tă de ■ întraprinderi- 
derile și formațiile cu 
bune rezultate în intro
ducerea, exploatarea si

, întreținerea utilajelor de 
mare productivitate, de a 
acorda sprijin concretfjprin 
intervențiile specialiștilor esențiale; de fapt chiar 

mai importante decît re-

ridicat nivelul realizărilor 
la nivelul dotării tehnice 
de care dispun, acțiune 
călăuzită spre . creșterea 
producției de cărbune și 
rentabilității, spre spori
rea eficienței economice.

Inițiem această nouă 
acțiune de presă pe te
ma folosirii eficiente a 
dotării* 'tehnice pentru 
că, așâ cum spunea se
cretarul 
partidului, _ _ _ _
NICOLAE ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la 
Plenara Consiliului Na
țional 
Muncii : . .._______ ____
un volum uriaș de fon
duri fixe, de mașini și 
utilaje moderne; buna 
funcționare și întreține
re a acestora, executa- ; 
rea corespunzătoare a 
reparațiilor capitale sînt

general a! 
tovarășul

al Oamenilor 
„Dispunem de

a-: din întreprinderile - _ -- ___ ________ -
mințite unităților și for- alizarea de, noi invev- 
mafiilor care încă nu au tiții". '

i

o contribuție

r*
*
r
i

PREMII PENTRU
La clubul sindicatelor 

din Lai peni a avut loc 
siiribătă vernisajul expo
ziției județene de foto- 
|Țafii din cadrul Festi
valului național „Cînta- 
rea României". Au fost 
acordate 'următoarele 

‘ premii I; fotografii. alb 
negru — portret — Ale- 
xandrif Varga (Eupeni) 

■,,Bătrînețe‘ ; peisaj — Io-

FOTOĂMATORI
sif 1 Tel imanii (Lupeni) 
„înaltă tensiune"; ' re
portaj — Fuldp Atfela 
(Vulcan) „Comunicare" ; 
esep — loan Florii (Lu
peni) „Mândrie" ; fotogra
fii color — portret — 
Covaci Gavril (Hune
doara) ; peisaj — S/alkay 
Rădica (Hunedoara) „Lăn
țișor" ; eșea — Bujor Io- ' 
nel (Deva) „Iureș".

Un colectiv model de muncă și viață
(Urmare din pagl) de lei econsm.ii la cgsiu- j 

rile tie producție datorita la suprajthă. Dacă nu ai 
'simțului gospodăresc pe
care-l manifesta in aba
taj. Minerul Gavrilă 
Șieam, tată â șase cepii, 
în cei 12 ani de cinci e 
îri brigadă n-q lipsit 

: ■nciudaca nemotivat fuiiț 
abataj, jiindgă trăiește n 
viață ordonată, nu bea 
peste măsură și dovedeș
te multă dragoste și a- 
fecți ne față de familie, 
ca dealtfel și față de ți
ne: ti mineri care se stră
duiesc să se integreze în 

. . exigențele colectivului
fac parte din brigadă de , brigăzii. „Ceea ce face 

.. în abataj electrolăcjtușul 
Florea Enaclic; spy,. elec- 
trolăcătușul [lie Cordea, 
susține șeful dej brigadă, 
alții 'nu reușesc să rezol-

re ,qecu ia atelierul de lie pe care și-o interne 
iaca. Da început de an, 
în cadrul dezbaterilor 
din brigadă se eșalonea
ză concediile, in funcție 
de problemele și neca
zurile pe care le au oa- \ 
menii de rezolvat. Cîrid 
sînt evenimente de săr
bătorit, întreaga brigadă 
e prezentă. Ciștigul me- 
diu al;unui' miner, din 
brigada este lunar de 

- circa 6000—7000 lei. Dkr 
se fși muncește vîrtos;

■ Dovadă sînt în acest’ hn 
îcețe ' 500 tone de cărbu- 
ne date peste 'Sarcinile 
de plan în lunile iaauri- 

irie si tebruqrie,,cp și 
ta ndtărîre a întregit' bri
găzi’ de a-și dublă la 
tone i angajamentul 

’ întrecerea socialistă

*

*

*

minerul șef de schimb 
Spiridon Scorpie — fie
care om daca duce, sub 
braț o scindură, ajung 
la locul de muncă, in 
bataj, 20 de seînduri. A- 
șa se jace că, ia noi, 
țe fiecare schimb nimeni 
nu stă din cauza lipsei 
de materiale''. Minerit 
din brigadă și-au făcut 
o datorie de onoare din 
preocuparea de a econo
misi materialele. Dănilă 
Sas, Vasile Țărnure, Du
mitru Baciu, Iosif Isțvan

oameni ac baza în aba
taj, pe toată scmmburi.e, 
h> faci treaoă". idr a- 
cești oameni trebuie fu
mați, adăugăm noi, î'i- 
inacă acești „oameni de 
bază‘, comuniștii 
brigada iui ("
S'cd.pie și-au făcut 
titlu ele cinste din preo
cupa, ea pentru educarea 
comunistă a celor ce vin 
in brigada.

Pentru fiecare om în
treaga brigadă-este unită 
și la bine și la greu. Cei 
tineri, dacă se dovedesc 
vrednici, primesc aparta- 
mente, sînt ajutați înde- 
apio.pe șă iacă primii 
pași cu demnitate și 
cinste în viața de fami-

din
Gheorghe

t un

ia 
realizarea a sute de mii

piese 
întrebi.

Vulcanizatorul Adalbert Simo lucrează la 
condiționarea unor perne de aer de la suspensia 
autobuzelor.

Iubitorii de artă din Va- 
lea Jiului au posibilitatea 
să vizioneze creațiile ta- ' ' " 
lentatului artist amator al

| peste lO.gni. în toți acești 
ani se pot minări că au

ț contribuit personal

SPECTACOL. Astăzi,’ de 
la ora 18,30,. în. sala Pala
tului cultural din Lupeni 
va avea loc un spectacol cu 
comedia ,flake, Ianke și Ca- 
dîr" de Victor Ion Popa 

• prezentat de un colectiv al 
Teatrului ; .de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani.

NOI SPAȚII COMERCI
ALE. La parterul noului 

^loc cu garsoniere care se

construiește în partea de 
jos a cartierului Aeroport 
— Petroșani se află in fi
nisaje noi spații comerci
ale. Aici vor fi instalate în 
curind unități de prestații 
de servicii si de desfacere

V 
lr
i 
I

) <

grele încercări condu- penelului pînă la 31 mar
catorii auto, autovehicule- tic.
le și pietonii. Oare ce fac. ASFALTARE In Petro- 
înțre timp, gospodarii, ora- șani,- echipa de pavatori- 
șului ? ....... - asfaltat'ori condusă de Ni-

IN HOLUL noului se- colae
diu al Teatrului de stat 

a mărfurilor cu amănuh- Valea Jiului a fost deschi- 
tul. să o1 expoziție de pictură,

UNDE-S GOSPODARII ? semnată de artistul amator. 
Șoseaua principală din o- din Petroșani, Ioan Roman, 
ra.șul Lupeni a ajuns în- 
tr-o situație jalnică după 
topirea zăpezii. De un timp 
încoace denivelările și gro
pile pline cu apă pun la

Stoica a început 
plombarea și . asfaltarea 
gropilor din zona Piața’ 
Victoriei—Dărănești.

Rubrică redactată de
V.S. FENEȘANU

sint.de
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Pentru satisfacerea cerințelor economiei naționale
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îmbunătățirea calității cărbunelui extras
condiție hotărîtoare în

A
*

Ceea ce și-a- jpropus 
și a reușit cu prisosin
ță să fie masa rotundă 
desfășurată zilele tre-. 
cute la preparația Coț 
roești pe tema calității 
cărbunelui a fost o de
monstrație vie, susținu
tă cu argumente con- 
crete că valorificarea 
superioară a cărbunelui, 
pe măsura cerințelor 
creseînde ale economi
ei naționale, Se poate 
asigura doar prin stră
danii susținute și efici
ente pentru îmbunătăți
rea calității producției 
extrase din subteran, 
deci prin livrarea către 
preparații a unei mase 

un 
cît

La I.M. Uricani La I.M. Bărbăteni

Un reviriment — efect 
al preocupărilor stăruitoare 

Față de norma inter-
mina 

de 
în 

iar
0,9

dar și rezerve

ț miniere utile. cu 
. conținu* de cenușă 
’ mai redus.
A Pe această temă, 
ț mare însemnătate eco- 
i nomicS, s-a -desfășurat 

lin amplu dialog, cu 
. referiri directe Ia ce- 
’ ea ce trebuie întreprins 
’ încă din ; subteran. pen- 
V tru a crea premisele 
ț îndeplinirii integrale a 
ț sarcinilor de înaltă răs- 

pundere ce revin ipirie- 
ritului Văii Jiului : sa-

. tislacerea cerințelor de 
’ cărbune eoesificabil ne- 

cesar industrie; româ- 
\ nești.

Dezbaterile simpozionu
lui au insistat, cu deose
bire, asupra cerinței ma
jore pe care economia na
țională o pune 
mineritului Văii 
— , valorificarea
proporție tot mai 
cărbunelui extras 
nele bazinului prin 
tințente superioare .cerute 
deindustria ... coesochi- 
mică. Or. ceea ce au reu
șit să demonstreze pre
paratorii■' in fața partiei- 
panț'lor din partea uni
tă' ilor , miniere a fost 
stringența inițierii unor 
acțiuni suplimentare pen
tru reducerea' : conținutu
lui de steril al cărbunelui 
brut livrat preparațiilor 

condiție ■ hotărîtoaro 
pentru obținerea unor pa
rametri superiori de va
lorificare. respectiv, rea
lizarea cantitativă -Si cali
tativă a sortimentelor de 
cărbune cerute cu -priori-

de

in ?fața 
Jiului 
intr-o 

mare a 
din mi~

sor-

nă de calitate, la 
Uricani conținutul 
cenușă a fost depășit 
1980 eu 3.3 puncte. 
Cel de umiditate cu 
puncte, ceea ce a însem
nat pierderea unei can
tități de 54 000 tone de 
cărbune. Iq ultimele 4 
luni ale anului, în urtna 
măsurilor întreprinse de 
c.o.m., în cadrul sectoa
relor productive, mina 
s-a încadrat în normele 
de calitate, obținînd o 
bonificație de aproape 
4 000 tone de cărbune. 
In luna februarie a ă- 
cestui an. conținutul de 
nepusă a fost cu 1,1 punc
te sub limita admisă si, 
drept rezultat, mina 
neficiază, de asemenea, 
de o bonificație de 1279 
tone cărbune. Este o expe
riență primită cu inte
res în cadrul simpozio
nului de la Cojoești. ia
tă; principalele acțiuni 

. desfășurate la Uricani: 
la stabilirea preliniina- 
relor șe ține seama de 
tectonica și conținutul de 
cenușă al stratelor

sur păr i-

mărindu-se o astfel de 
corelare între strate care 
să permită respectarea 
indicatorilor de calita
te : s-a intensificat ale
gerea sterilului în aba
tajele cameră, recepțio-
nîndu-se sterilul înainte 
de prăbușirea abataje
lor ; evitarea
lor prin armarea co
rectă și bandajarea ta
vanului
cadal se prelucrează cu 
șefii de brigadă, maiștrii 
și personalul tehnic re
zultatele obținute la in
dicatorii de calitate și 
ceilalți indicatori, influ
ența acestora asupra cîș- 
tigulUi brigăzilor: inten
sificarea claubajului la 

be- suprafață prin plasarea 
posturi

abatajelor; de-

Cauze există, 
de îmbunătățire

La mina Șărbăteni, 650, sterilul de la pregă- 
așa cum a reieșit și din tiri fiind încărcat sepa- 
datele prezentate în sim
pozion, s-au obținut re
zultate dintre cele mai 
slabe în ceea ce privește 
indicatorii de calitate. 
In J980 norma admisă de 
cenușă a fost depășită, 
în medie, cu 11,4 puncte, 
iar in primele două luni 
ale anului cu 5,2 puncte. 
In urma acestor depă
șiri mina a pierdut prin 

tone
trecut

ur-

zilnică a 9-12 
pentru alegerea sterilu
lui. precum și a contro
lului pe toate fazele pro
cesului tehnologic 
vind respectarea 
rilor de îmbunătățire 
calității ; folosirea 
gă a mijloacelor 
propagandă .vizuală 
sprijinul îmbunătățirii 
calității cărbunelui,;...

pri- 
niăsu-

■■■ -â.

Iar- 
de 
în

rat in vagonete. S-au re
parat silozurile din in
cinta Mierleașa și gara 
Bărbăteni. existînd po
sibilități pentru alege
rea bulgărilor de steril, 
s-a pus în funcțiune un 
punct de recepție cali
tativă în incintă etc.

Măsurile sînt bineve
nite, important e. însă, 
ca ele să-și confirme e- 
feetul. Or, cele 8 500 to
ne rebutate pe acest an 
denotă că strădaniile nu 
sînt încă pe măsura bu
nelor intenții... Mai mult, 
în cadrul simpozionului 
s-a evidențiat 
Bărbăteni se 

ocupat de prejudiciul eco- tre puținele 
nomic ce-1 aduce în
treprinderii neîncadra- 
rea în indicatorii de ca
litate. c.o.m. a elaborat 
Un studiu al cauzelor ca
re determină această si
tuație, adoptînd și mă
suri corespunzătoare, A 
fost pus în funcțiune din 
luna ianuarie un culbu- 
tor la orizonturile 700 și

penalizări 91 325 
cărbune în anul 
și 8 500 tone în primele 
două luni din acest an. 
Cauzele care au deter
minat această situație 
sînt multiple. Evident, fa
ță de această situație, pre-

' că I.M, 
află prin- 
mine din 

bazin care nu au claubat 
nici un kilogram de ste
ril. Aceasta, în pofida 
unor asigurări repetate... 
De fapt, pentru realiza* 
rea claubajului. cererea 
minei pentru urgentarea 

a 
de claubaj 

pe deplin

punerii în funcțiune 
instalațiilor

edefinitive 
.justificată.

Masă minieră utilă 
înseamnă cărbune fără piatră!

jumătate

late de economia națio
nală. -S au făcut in acest 
sens demonstrații pe oa
za de grafice refer .mare 
ia ecuația procesUmi 
preparare, influența 
tații brutului asupra 
dicatorului de 
în cărbunele special 
tinat cocsificării și 
pra puterji calorice a 
țimentelor de cărbune 
laț care se livrează 
dusțriilor ‘Jbeneficiare. 

. evidențiat făptui nîă' 
ultimii 5 ani conținutul de 
cenușă în cărbunele ex
tras a crescut la toate mi
nele, ceea ce- a, diminuat 
indicatorul de recuperare. 
Deși a crescut volumul ex
tracției, înrăutățirea ca
lității peste limita prevăd 
zută în S.T.E. care au stat

de 
caii- 

,in- 
reeuperare 

des- 
asu- 
ȘQF- 
spă- 

in-
S-a 

în

Ing. NICOLA E BUCUR, 
I.M. Paroșeni: “ Cerințele 
energetice ale economiei 
sînt mari. Trebuie să li
vrăm o masă minieră utilă 
cît mai multă. Aceasta este 
și menirea mecanizării 
extracției de cărbune. Dar. 
la proiectarea și introdu^ 
cerea utilajelor în subteran 
să se aibă în vedere și car 
racteristicile zăcămîntului 
și, în fucție de datele geo
logice. să optăm pentru o 
tehnologie de ’ exploatare 
sau alta.

Dr. ing. LIDIA MIHAl- 
LESUU, I.P.C.M.C.: Se a-

Din propunerile * 
participanților

. ir 4MV r.MMȚ # MBT

flă în studiu determinarea 
precisă, pe bază de probe 
noi, a caracteristicilor ză
cămîntului din punct de 
vedere al valorii calorice 
a cărbunelui. Ar fi utilă 
studierea posibilității de <• 
destina cocsificării doar 
cărbunele din acele cim- 
puri care corespund acestui 
scop din punct de vedere 
al cenusei.

ALEXE FURDUI, tehni
cian, I.M. Lupeni: In con
dițiile mecanizării tăierii 
și susținerii mecanizate a 
abatajelor, sub tavan arti
ficial, am evitat surpările 
■și scurgerile din tavan ale 
sterilului. La sectorul UI 
se claubează în subteran. 
Prin execuția noului ori
zont 360 și a suitorilor pe 
culcuș, vom avea ' posibi
lități . pen tru evacuarea se
parată a sterilului din pre
gătiri și vom putea inten
sifică și claubarea pe ori
zontul 400~ V’

MARIN SANDU, mais
tru minier, I.M, Aninoa a : 
Este bine ca din punct de 
vedere geologic. caracte
risticile stratelor să .fte bf- 

;ine' ‘ 
tie 
să 
de 
cît 
tant însă să

jumătate din cărbunele li
vrat) și introducerea Iui în 
fluxul de preparare. Op
tica potrivit căreia mine
rii trebuie să trimită la 
ziuă orice, numai să 
cantitate multă,, iar 
părătorii să extragă, 
bunele necesar este, 
dar. greșită, neeconomiz 
coasă, s-a subilinat în
simpozion. ,

In sprijinul acestei ă-
firmații a mai- fost oțetit 
un argument "grăitor. O 
tonă de sforii curat intro
dus îri preparație, amss- 
tecîndu-se eu cărbunele In 

. , . procesul de spălare, la e-
de redu- băteni, fiind; vorba de o vaeuare spre haldă atrage 

după sine, deci „fură", eî- 
le -200-250 kg cărbune. Să 
fie făcut totul, așadar, pen
tru a introduce cît mai pu
țin steril în preparație. 
Trebuie extrasă și sdpusă 
preparării doar . masa mii 
nieră utilă — ceea ce ins 
seanmă cărbune,. cu. cit 
mai puțină piatră !

la baza proiectării insta
lațiilor de preparare pune 
sub semnul întrebării re
alizarea integrală a sar
cinilor privind sortimen
tele superioai e de căr
bune. Deosebit’Vie' “edifi
catoare în acest ■ sens . este 
situația preparație! Lb- 
pehi. Cenușa brutului su- 

. pus. preparării a crescut 
în ultimii 5 ani de la 42.4 
la 48,1 la sută ; ca urma
re; indicatorul <’ 
perare globală a scăzut 
de la 72,9 la 68,6 la sută, 
iar țpcuperareâ în special 
de la.36,3 la 31,4 la sută. 
.In același timp, pentru că 
recuperarea în cărbunele 
special nu se poate face 
decît în detrimentul mix
telor energetice, acestora 
le-a crescut conținutul de aceasta reprezintă

cenușă de la 51,8 la 61,9 
Ia sută, redUcinuu-li-se m 
același timp puterea ca
lorică de la 2990 kcal la 
2219 kcal.

Concluzia e evidentă: 
trebuie acționat prin mă
suri suplimentare pentru 
reducerea sterilului din 
earmmeie ■ hrutț îndeosebi » 
din cel livrat de cariera 
Cîmpu lui Neag, . pilierul 

- Est Lupeni și mțna Bărr

fie 
pre? 
cărr 
așa-

Participanții la simpozion urmăresc funeț o.laica noului culbutor, utilaj de 
mare randament, ce execută descărcarea vagonetelor cu cărbunele brut sosit <le 
la minele Vulcan șî Paroșeni. Foto: Șt. NkiVlECSf K

condiție determinantă pen
tru realizarea, cocsului și, 
toțodată, de calea, de pre
venire a cheltuielilor ne- 
econpmicoase pe care le 
trage după sine aducerea 
la suprafață a unui mare 
volum de steril (in cazul 
unităților mai sus . citate 

peste

determinate și, în func- 
de aceste caracteristici, 
să ștabilească măsurile 
a exploata zăcâuiîntiij 
mai rațional. E impor- 

intensifi'eăm 
mUncă cu omul, să deter
minăm ca fiecare brigadier, 
șef de schimb și maistru 
minier să acționeze cu răs
pundere, în cunoștință ete 
cauză pentru- a da eirbiim» 
mult, dar- și de bună caii1- 
taie.: -

'■■■.• - ■"

Problema problemelor: ce trebuie făcut ? !
Pe bună dreptate, brigădierul loan Bu- . 

dulîceanu de la I.M. Lupen; și-a expri 
mat nedumerirea pentru faptul că in 
preparație ajunge multă piatră în- con
dițiile cînd în marile abataje mecanizate, 
prin folosirea tavanului artificial, se eli
mină surpările, scurgerile de steril dia 
tavan. Dezbaterile au răspuns întrebării 
indicîndu-sc drept cauze introducerea in 
multe cazuri a sterilului rezultat din 
lucrările miniere în fluxul de evacuare a 
cărbunelui, pe benzi, neexploatarea se
lectivă, unde e posibil acest lucru, in
suficienta preocupare, pentru claubarea 
sterilului fie în subteran, fie ia supra- m 
lată, expedierea integrală a ijjasei mi
niere rezultată din cariere i .cu separa
rea sterilului. Calitatea cărbunelui brut 
s-a înrăutățit și prin întîrzierea punerii 
în funcțiune a instalațiilor de claubaj 
de la mina Bărbăteni și pilierul est Lu
peni, prin nesoluționarea problemei cla
ubajului în cariere.

Ce se poate și ce trebuie făcut. în vi
itor ? Simpozionul a relevat în acest sens 
eiteva. cerințe prioritare :

• Concomitent cu eforturile depuse 
pentru creșterea producției, să se am
plifice preocupările și răspunderile for-

■națiilor de lucru, ale cadrelor tehnicei ,;! 
pentru a da nu numai mult ei și căr
bune de calitate ; ; „« ■

• Peste tot unde e posibil — frontale -
cu susținere individuală, abataje came- 
ră, lucrări de pregătiri — să se stă-; 
ruie mai mult pentru alegerea șistului 
vizibil, iar cointeresarea reală în: a- - 
cest sens a brigăzilor să preocupe mai 
mult compartimentele de specialitate ale 
minelor : :

• Elaborarea unor soluții adecvate și 
urgentarea măsurilor pentru evacuarea 
separată a sterilului rezultat din lucră
rile de deschideri și pregătiri ;

• Intensificarea claubajului atît în 
subteran, cit și ia suprafață prin asi
gurarea unui personal corespunzător 
pentru efectuarea acestei operații ciȚ* 
randament maxim ;

• Soluționarea separării sterilului șt 
a pamiritului în cariere pentru a fi 
transportata la preparați^ doar masa 
minieră utilă, valorifieabilă ;

• îmbunătățirea recepției cantitative 
și calitative a cărbunelui la fiecare mi
nă, creșterea exigenței laboratoarelor 
C.C.C, față de calitatea producției tri
misă spre valorificare.



mecanici

Vizita ministrului de externe
FILME

al României în Indonezia

sudori
vâră.

TV

5

7 No- 
stea- 

b I i-
JAKARTA 17 (Agerpres). 

In cursul vizitei, oficiale 
pe care o întreprinde la 
Jakarta, ministrul aface
rilor externe al Republi
cii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, a fost pri
mit de vicepreședintele Re
publicii Indonezia, Adam 
Malik, cu care a avut o 
convorbire prietenească 
cu privire la stadiul ac
tual și la perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor bi
laterale, în diferite dome
nii de interes comun, pre
cum și în legătură cu

principalele probleme ale 
vieții internaționale. A 
fost relevată satisfacția 
ambelor părți pentru re
zultatele obținute în cursul 
convorbirilor și care sînt 
de natură să contribuie la 
dezvoltarea raporturilor 
prietenești de colaborare 
dintre cele două țări și 
popoare, la extinderea 
conlucrării dintre cele două 
state pe tărîmul vieții in
ternaționale, pentru o po
litică de pace, independen
ță națională și înțelegere 
între națiuni.

Prezențe românești
Tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, secretar ge

neral al C.C. al P.C. Mexican, și alți membri ai Co
misiei Politice a C.C. al P.C.M. au primit pe repre
zentantul Partidului Comunist Român Ia lucrările 
ceia; de-al XIX-lea Congres al P.C. Mexican, tova
rășul Mihail Florence, membru al C.C, ai P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, a fost 
transmis tovarășului Arnoldo Martinez Verdugo un 
cald salut tovărășesc și cele ma; sincere felicitări cu 
prilejul realegerii sale, împreună cu urări de noi 
succese în activitatea de mare responsabilitate în 
fruntea P.C. Mexican.

CAIRO s-au în-

Lovitură de stat 
eșuată 

în Mauritania
NOUAKCHOTT 17 (Ager- 

pres). — Intr-o declarație 
făcută postului de radio 
Nouakchott, captat la Da-, 
kar, primul ministru mau- 
ritanian, Ahmed Ould- Bnei- 
jara, a anunțat că, la 16 
martie, în Mauritania a a- 
vut loc o încercare de lo
vitură de stat dejucată. E- 
lemente înarmate, conduse 
de doi foști membri ai Co
mitetului Mibtar de Salva
re Națională, Mohamed 
Ould Ba Abdel Kader și 
Ahmed Salem Ould Sidi, 
au atacat simultan preșe
dinția republicii și sediul 
guvernului diif Nouakchott. 
In cursul atacului, Abdel 
Kader a fost ucis, iar com
plicele său arestat.

Primul ministru a anun
țat introducerea de restric
ții de circulație la Nouak
chott, iar aeroportul din 
capitala țării a fost în
chis traficului aerian.

Postul de radio mauri- 
tanian a difuzat, după de
clarația primului ministru, 
un comunicat oficial în 
care se arată că situația în 
țară se află sub controlul 
forțelor armate, iar „co
mandoul sinucigaș" a fost 
nimicit.

încadrează pentru Secția de foraj Valea 
Jiului (Bârbăteni) următorul personal :

sondori șefi de sondeze 

sondori

dulgheri 

tractoriști

forai

PETROȘANI — 
iembrie : Sub 4 
guri ; R e p u 
c a : Pumni în țărînă ; 
Unirea : Par si impar.

LONEA: Roiul.
ANINOASA; Sub 

constelația gemenilor.
VULCAN — Luceafă

rul: Moscova nu crede 
în lacrimi, I—-II; Mun
citoresc : Animalele răs
pund.

LUPENI — Cultural: 
In căutarea lui Jupiter; 
Muncitoresc: Solo Sun
ny.,

URIQANI t Pfrima 
mea vâră.

și buldozeriști 

necalificați — cu. posibilități— muncitori necalificați — cu. posibilități 
de calificare în meseria de sondor de 
către Secția Valea Jiului.

Se asigură cazare gratuită în cămine pen
tru nefamiliști.

Spor de șantier conform legii.

Prezentarea pentru încadrare ia Secția de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Jiului din Bârbăteni (Lupeni) jud. 
doara.

Valea 
Hune-

Telex.
Teleșcoală.
Reportaj pe glob; 
Roma cea de toate 
zilele.
Gala maeștrilor : 
Constantin Gabor 
— solist al Operei 
Române din Bucu
rești.
Tragerea pronoex- 
preș.
Să ne cunoaștem 
legile.

18,25. Muit e dulce și. 
frumoasă limba 
ce-o vorbim.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea

17,10

17,50

18,00

I>A
cheiat lucrările celei de-a 
XH-a 
mixte
mâno-egiptene de 
rare economică și tehnică. 
Protocolul semnat cu a- 
ceastă ocazie prevede mă
suri concrete pentru lărgi
rea și diversificarea cola
borării economice și a 
schimburilor comerciale în
tre România sî Egipt în 
domeniile industrial, mi
nier, petrolier, al transpor
turilor, construcțiilor și a- 
griculturii.

TOPIREA ZĂPEZII și 
ploile abundente din ulti
mele zile au provocat i- 
nundații în Bosnia, Serbia 
și în sudul Banatului iu
goslav și au paralizat com
plet lucrările agricole de

sesiuni a Comisiei 
guvernamentale ro- 

coope-

Primăvară — informează 
agen(ia Taniug. Situația 
cea mai critică s-a înre
gistrat în sudul Banatului 
iugoslav, unde, în ultime
le zile, au căzut peste 30 
litri de apă pe metru pă
trat.

CU OCAZIA VIZITEI 
pe care o efectuează în 
R.P.D. Coreeană, delegația 
Partidului Socialist din 
Japonia, condusă de Ichio 
Asukata, președintele Co
mitetului Executiv al 
P.S.J., la Phenian a fost 
dată publicității O decla-

rație comună a Partidu
lui Muncii din Coreea și 
a I’.S. din Japonia. în care 
cele două partide se pro
nunță pentru crearea, în 
regiunea Asiei de nord- 
esț, a unei zone denuclea- 
rizate și de pace zonă 
care să înglobeze Coreea, 
Japonia și sectoarele mari
time înconjurate, transmi
te agenția A.C.T.C.

LA OSLO s-au desfășu
rat lucrările conferinței 
Partidului Socialist de 
Stingă din Norvegia, la 
care a fost examinat pro
gramul electoral al parti
dului pentru viitorul scru
tin parlamentar programat 
să aibă Ioc în toamna aces
tui an.

Berge Furre a fost rea
les președintele partidului..

Informații suplimentare la telefon 
peni 208.

Mioa publicitate
CAUT femeie pentru în

grijirea copilului, asigur 
masă, cazare și plata pen
tru îngrijire. Informații te
lefon 44979 sau la adresa 
strada Horia nr. 1 sc. IV 
ap. 28 Petroșani. (248)

ANUNȚ

Lu- 5 

a

VIND pianină Schiller. 
Petroșani, telefon 42736 în
tre orele 18—20. (250)

PIERDUT ecuson nr. 582 
eliberat de B.A.T. Petro
șani. Se declară nul. (249)

DE FAMILIE

TlTl'S fiu. Val; noră, Orlăndo și Simina nepoți, 
amintesc celor care au cunoscut-o că, azi, 18 martie 
1981, se împlinește Un an trist și dureros de cînd a 
plecat pe drumul fără întoarcere cea care a fost 

GHIZELA MUNTEĂNU
Lacrimi fierbinți îi vor însoți veșnic amintirea. 

(235)

eco
nomică: înfăptuim 
obiectivele noii re
voluții agrare.

19,40 Călătorie prin țara 
mea. La Făgăraș, 
destine noi într-o 

. țară veche.
20,10 Mari ansambluri 

muncitorești. An
samblul folcloric 
Hațegana — Hune
doara.

2.0,40 Teatru TV. Ri
chard al II-lea.

. Producție a Tele
viziunii engleze 
BBC. Partea a Il-a.

22,05 Telejurnal.

FOTBAL, divizia B, seria a lll-aFOTBAL, divizia C

Aplauze pentru gazde
MINERUL—ȘTIINȚA 

VULCAN — STICLA ARI- 
EȘUL TURDA 2—0 (0—0). 
interes deosebit 
al suporterilor din 
Vulcan față de acest meci 
foarte important pentru 
echipa gazdă în ceea ce 
privește locul ocupat în 
clasament, evoluția și in
tențiile de perspectivă. 
Spectatorii care au umplut 
tribunele stadionului au 
urmărit un meci deosebit 
de frumos, în care gazdele 
au arătat că știu să prac
tice un fotbal de calitate, 
că rezultatul din etapa tre
cută (6—0 cu C.P.L. Se
beș) n-a fost o sclipire de 
moment și ca pot înfrun
ta echipe cotate ca bune, 
cum este și Sticla Arieșul 
Turda învingătoarea 
pei Steaua București 
sferturile de finală 
„Cupei României'1.

Replica echipei oaspete 
a fost deosebit de dîrză, 
ne-am dat seama pe par
cursul meciului că victoria 
asupra Stelei nu a fost o 
întîmplare, că echipa este 
una din cele mai valoroa
se din divizia națională C, 
cu jucători maturi, for
mați, ce știu să treacă de 
aproape tot ce le stă în 
față. Cu toate acestea Vlad,

Meciul s-a încheiat... în minutul 43

ecni- 
în 

ale

portarul echipei oaspete a 
fost înfrînt de două ori: 
în minutul 59 la o acțiune 
individuală în careul ad-> 
vers Zlate este faultat. Lo
vitura de pedeapsă este 
executată de Chirițoiu, ca
re deschide scorul: 1—0 
pentru minerii din Vul
can. Doar cu șase minute 
înaintea fluierului final. 
Topor înscrie spectaculos 
din careul de 16 m, ulti
mul gol al partidei.
Am remarcat de la gaz

de intervențiile salvatoare 
ale portarului Olteanu, jo
cul sigur al stîlpului apă
rării miniere Haiduc, la 
fel ca și cel al lui Zlate, 
Voicu, Chirițoiu, Polgar și 
în general al întregii echi
pe. ? i -

La juniori Minerul—Ști
ința Vulcan — Sticla Arie
șul Turda 6—1.

Foarte bun arbitrajul 
. prestat de Florin Tăbîrcă 
din Rm. Vîlcea.

Minerul— Știința Vul-, 
can: Olteanu, Puțura. Hai
duc, Polgar, Frățilă, Pos- 
telnicu. Faur, Chirițoiu, 
Zlate, (min. 75 Iacov). Voi
cu, Tismănaru (min. 70 
Topor).

Ștefan NEMECSEK

FOTBAL: Speranțe: Jiul
1—1.

Lupeni
3—0 ;

Vulcan 
Turda 

Mediaș

Univ. Craiova 
Divizia B, Minerul 
—■ Minerul Cavnic 
Divizia C : Minerul
— Sticla Arieșul 
2—0 ; Vitrometan
— Minerul Păroșeni 1—0.

Campionatul republican 
de juniori: Minerul Lu- 
peni — Aurul Brad 0—1.

RUGBY, divizia B: Mi
nerul Lupani — Construc-

La reluare, deși gazdele 
ataca mâi niult, jocul se 
echilibrează. De la gazue 
se remarcă mai ales 

ratind și 
penalty în min. 64, 
fusese adordat la un 
în careu) dar și Sebestyen 
ratează in minutele 78 și 
86. La oasppți, prezența 
(din minutul 45) in poarta 
a lui Zrller — mai sigur 
in intervenții — dă încre
dere echipei, jocul căpă- 
tind culoare. Oaspeții au 
contraatacat foarte pericu
los. Și dacă nu au reușit 
să înscrie, aceasta se dato
rează intervențiilor sigure 
ale Iu, Homan, Truică și 
PoCșan.

Să nu uităm insă că a- 
ceastă victorie a fost ob
ținută in compania 
echipe de valoare medie. 
Urmează meciuri 
(din care primul chiar du
minică cu F.C. Bihor), ca
re pretind din partea tu
turor jucătorilor o dărui
re exemplară. A arbitrat 

este in... avantajul gazde- bine o brigadă condusă de 
lor și dictează lovitură li
beră directă. Dosan îl 
„copiază" pe Iordănescu, 
„punînd" mingea la vinclu 
și stabilind scorul întîlni- 
rii : 3—0.

relativ repeue, de Dosan : 
in minutul o, el pă,runde 
m cuagonaiă m careu, 
flancat de uoi apărători și 
suteazâ pe jos. portarul Jenică (el 
Pop atinge mingea, care 
pătrunde totuși in poartă: 
1—0. După două ocazii ra
tate de ion Jenică și Se
bestyen in minutele 20 și 
26, jocul se mai echili
brează. Eina.ul de repriză 
dovedește că oaspeții nu 
lac fața asaltului gazdelor, 

1 cedind tot mai mult teren.
Acest lucru se concretizea-. 

minică a oferit un specia- ză și pe tabela de marcaj.
intii in minutul 39, la o 
centrare a ltiț Voicu, Se
bestyen trimite cu capiul 
spre colț, portarul . Pop 
scapă din nou mingea în 
fața lui Ion Jenică. acesta 
împingînd balonul in poar
tă de Ia 1 metru : 2—0.

' Iar atunci cînd echipele aș
teptau fluierul finalului 
reprizei, in min. 43, Voicu 
es'.e faultat la 20 de metri 
de poartă, arbitrul conside
ră că legea avantajului nu

minlkul lupeni 
MINERUL CAVNIC 
(3—0). După partida 
tahțâ din tur, eu Minerul 
Anma (cîștigată cu 1—0) 
și după o înfrîngere cu 
0—1 in prima etapă a re
turului cu înfrățirea Ora
dea, întîinirea cu Minerul 
Cavnic era așteptată de 
iubitorii fotbalului din Lu- 

legitim interes. Dis- 
pe un teren greu, 
un timp excelent, 
a circa 2000 de 

spectatori, partida de du-

peni cu 
putată 
dar pe 
in fața

3—0
res-

Ion 
un 

care 
fault

BREVIAR

col fotbalistic ce a mulțu
mit pe deplin atît ca 
cit și ca rezultat. Dacă nu 
s-ar fi ratat atît de mult 
(r.e gîndim aici la ocaziile 
ii os.te de Ion Jenică, 
bestyen), dacă din 
nu ar fi lipsit jucători 
Lurdangiu, Leca, 
l,o oș, Dumitru, cu 

.ranță, diferența de 
putea fj mai mare.

Dorind să evite o
ză, jucătorii de la minerul 
se lansează încă din pri
mul minut într-o ofensivă 
susținută la poarta oaspe
ților. Și chiar dacă prima 
ocazie a aparținut celor 
din Cavnic (prin Tulba. în 
min. 3), scorul este deschis,

jcxr

Se- 
echipă 

ca 
Guran, 

sigu- 
scor

surpri-

unei

grele

Zoltan Csavar din Odorhei. 
In campionatul republican 
de juniori (meci disputat 
la Uricâni): Minerul Lll- 
peni — Aurul Brad 0—1.

loan Alexandru TĂTAR

torul Alba Itilia 16—3.
Republican juniori : 

C.S.Ș. Petroșani — Grupul 
școlar Simeria 46—0.
TENIS DE 'MASA. Sala 

de sport a Liceului de 
construcții din Deva a 
găzduit duminică, 15 mar
tie a.c., etapa județeană a 
Cupei U.T.C. categoria 
14—19 ani și peste 19 ani 
(f-i-b). Comportîndu-se bi
ne,. campioanele munici
piului nostru, respectiv 
Voiehița Dan de la'Liceul 
chimic Lupeni (categoria 
14—19 ani) și Silvia Mus
tață, Comerțul Vulcan (ca
tegoria peste 19 ani) au 
obținut titlurile de cam
pioane județene. La băieți, 
Adrian Rusu de la Liceul 
industrial Petrila a obți
nut locul doi (14-19 ani).

A. SLĂBII,
I S. BALOI

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA» Petroșani, sir. Republicii ar. I», telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). IIP ARUL» lipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


