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!n pag. a 3-amobilizare susținută pentru
în fiecare unitate minieră, răspundere sporită,

Asistența tehnică 
acordată brigăzilor 
cu sarcinile de plan 

nerealizate

Realizarea integrala a producției 
de cărbune, îmbunătățirea 

calității acesteia
Strădaniile susținute de 

colectivele miniere din 
Valea Jiului, în frunte 
cu organele și organiza
țiile de partid, pentru 
realizarea sarcinilor pre
văzute pe primul an al 
noului cincinal privind 
creșterea producției de 
cărbune, pentru asigura
rea nevoilor mereu cres- 
cînde ale industriei me
talurgice și 
ale dezvoltării 
susținut a 
noastre naționale,
'fructificat 
8 luni ale 
seamă de’ 
nificative. 
eași perioadă 
trecut, în primele 8 luni 
producția de cărbune ex
tras în minele Văii Jiului 
a crescut cu 202 000 tone. 
De la începutul 
minele Lupeni, 
Bărbăteni și 
Cîmpu lui Neag 
suplimentar peste 96 000 
tone cărbune cocsificabil 
și energetic. Creșterile 
de extracție, precum și 
eforturile depuse de co
lectivele de preparatori 
pentru valorificarea su-k______ ___

energeticii, 
în ritm 

economiei 
s-au 

după primele 
anului printr-o 
realizări, sem- 
Față de ace- 

a anului

anului
Uricani, 
cariera 

au livrat

brigadă 
temei ? 
maxim,

o de- 
fizic 
sută 

bună- 
reali-

Autodepășirea - examen 
permanent ai vredniciei
Fentru m 

bite in 
dintre 1Fentru merite deose
bite în întrecerea 
dintre brigăzile de 

înaintări în cărbune din 
Vale, brigada condusă de 
minerul Francisc Kovacs 
de la mina Petrila a 
cîștigat pe primul semes
tru trofeul de 
fruntașă. Pe ce 
Al punctajului 
obținut pe baza randa
mentelor înalte, al vite
zelor sporite de înain
tare, al calității ireproșa
bile a lucrărilor miniere 
executate de fiecare da
tă înainte de termen de 
către echipa de elită 
condusă, de peste 10 ani, 
de inimosul brigadier. 
Aceasta a fost la semes
tru, Acum, după 8 luni, 
brigada raportează un 
plus de 1300 mc rocă 
excavată, o productivita
te medie mai mare, cu 
peste 8 procente, și 
pășire a planului 
cu cite 20—30 la 
lunar. Pe august, 
oară, brigada Și-a 
zat sarcina in 20 de zile. 
Acesta ar fi bilanțul de 
la începutul anului. Dar 
mâine, dar peste o lună, 
două ?

— In prezent, brigada 
Kovacs execută un com
plex de lucrări de ma
ximă însemnătate pentru 
sector, aflăm de la ing. 
Iosif Drumuș, șeful sec
torului IV, lucrări care 
înseamnă un pas hotărâ
tor înainte in perfecțio
narea tehnologiilor de 
exploatare, in ridicarea (Continuare in pag. a 2-a)

AUREL NICOLA, 
secretar al Comitetului 

municipal de partid

au 
Valea 
supli- 
națio-

me- 
mi-

perioară a producției 
făcut posibil ca 
Jiului să livreze 
mentar economiei 
nale peste 7 362 tone hu
ilă netă. Qe remarcat că 
la baza acestor realizări 
se află extinderea 
canizării lucrărilor 
niere, producția extrasă 
din abatajele dotate cu 
complexe mecanizare în 
acest an reprezentînd 
26,9 la sută față de nu
mai 25,4 la sută în 1980. 
Extinderea mecanizării, 
perfecționarea organizării 
producției și a muncii au 
condus totodată la depă
șirea indicatorului de 
productivitate a muncii 
calculată pe baza pro
ducției nete valorice cu 
265 lei'om. Sînt rezultate 
concludente care reflectă 
efectele acțiunilor desfă
șurate pentru înfăptuirea 
programelor elaborate în 
vederea folosirii cu efici
ență sporită a bogatei zes- 

agradului de eficiență 
complexelor mecanizate 
aflate in dotarea abata
jelor. Este vorba de un 
traseu de 300 ml, exe
cutat la un gabarit spe
cial — un plan înclinat 
de dezechipare și unul 
de echipare, de o galerie 
direcțională care leagă 
cele două plane prin ca
re se vor transporta sec
țiile complexelor fără să 
fie demontate. Operația 
de reparare se va exe
cuta in camera de revi
zie de pe traseu. Com
plexul de lucrări va per
mite, așadar, exploata
rea întregului etaj al ză- 
Cămintului, între orizon
turile +50 și zero. Iară 
a mai fi nevoie de cele 
1000 posturi consumate 
în trecut pentru dezechi- 
parea — 
montarea 
ceea 
cerea 
gură 
rații 
plex, 
tig de aproximativ 10 000 
tone de cărbune pentru 
producția sectorului, a 
minei.

In ce fază 
complexul 
crări ? In

Zilei minerului, 
a sărbătorit o 
deosebită : a străpuns cu 
o precizie aproape mili
metrică — planul de e- 

transportul și 
corn pletelor, 

ce înseamnă iedu- 
de la 3 la o sia- 

lună a acestei ape
la un singur com- 
respectiv, un cîj-

se află 
de lu- 
preajma 
brigada 
reușită

loan DtBEK

tre tehnico-materială puse 
la dispoziția unităților mi
niere, a măsurilor stabi
lite pentru realizarea sar
cinilor acestui an. Și, to
tuși, rezultatele obținute 
nu sînt în măsură să sa
tisfacă, întrucît, în perioa
da ce a trecut din acest 
an s-au înregistrat rămî- 
neri în urmă atît la pro
ducția brută, cît și la a- 
sigurarea economiei națio
nale cu unele sortimente 
de cărbune spălat, îndeo
sebi pentru ramurile de 
vîrf ale industriei. De la 
începutul anului, o seamă 
de unități miniere, respec
tiv, minele Aninoasa, Pe- 
trila, Lonea, Vulcan, Live- 
zeni și Dîlja au acumulat 
rtiari restanțe față de sar
cinile de plan, ceea ce de
notă că, în pofida măsuri
lor elaborate și a asigură
rilor date de conducerile 
acestor unități, nu s-a ac
ționat cu perseverența ne
cesară ■ pentru remedierea 
neajunsurilor și redresarea 
situației la extracția de 
cărbune. Restanțele dove- 
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INVESTIȚIILE — LA TERMEN ȘI DE CALITATE

Efectivele—o problemă hotărîtoare 
pe șantierul din Bărbăteni

I

I

Pe șantierul de locuin
țe din Bărbăteni primele 
două blocuri din 
na loturilor T.C. 
radea. T.C. Ind. 
și I.M.C. Bîrcea 
preda abia spre 
lunii. Ultimul „l 
predare a apartamente

lor în execuția MCIND 
și MEFMC în Valea Jiu
lui, reactualizat în func
ție de stadiul fizic al 
lucrărilor, în data de 19 
august 1981“. Subliniem 
faptul că acest grafic a 
stabilit atît termenele de 
predare a blocurilor, 
termenele intermediare

sarci-
Ind. O- 
Brașov 
se vor 

sfîrșitul 
,grafic de

a

>

CONCRETA,
COMPETENTA,

OPERATIVA

Brigadierul Vasile Cerceja și ortacul său Costel 
Mititelu — doi mineri vrednici dintr-o formație de 
lucru vrednică a sectorului IV al minei Paroșeni — 
ciștigătoarca locului HI în întrecerea brigăzilor de 
investiții din Valea Jiului pe primul semestru. Este 
o recunoaștere a meritelor celor 13 ortaci care com
pun brigada în executarea la timp și în condiții de 
calitate ireproșabile a drumurilor subterane spre 
stratele de cărbune.

I. R. I. U. M. P 

Cu planul depășit la 
principalii indicatori de plan

Bunele rezultate obținute de oamenii muncii de 
la I. R. I. U. M. Petroșani în cele șapte luni ale 
acestui an au fost completate de activitatea meritorie 
obținută și în luna august. Planul la producția netă 
a fost realizat în proporție de, 100,9 la sută, iar 
la producția marfă 110,9 la sută. Valoric aceste de
pășiri reprezintă 85 000 lei suplimentar la producția 
netă și 235 000 lei producție marfă peste plan.

La utilajul tehnologic pentru lucrări miniere pla
nul a fost depășit cu 1,9 la sută ceea ce reprezintă 
4 tone de utilaje peste plan. Au fost livrați suplimen
tar în cursul lunii trecute 223 de stîlpi hidraulici și 
245 tone de armături de mină. Datorită acestor rea
lizări, întreprinderea a obținut 700 000 lei beneficii 
peste plan în luna trecută. La aceste succese de 
seamă o contribuție bună și-au adus colectivele sec
ției de stîlpi hidraulici de la Vulcan, atelierului de 
armături de mină de la Paroșeni și atelierului de re
parat și bobinat motoare electrice de la Varnița.

pe faze de lucrări, cît 
și problemele de soluțio
nat. Pînă a ajunge la a- 
cest acord, discuțiile au 
fost, parcă, fără 'Sfîrșit, 
fiind mereu necesară in
tervenția reprezentanți
lor consiliilor populare 
pentru a aplana diver
gențele ivite. Pentru că 
fundațiile 
T.C. Ind. 
tajul de 
finisajele 
Brașov, 
cești constructori trebuie 
să preia deci, lucrările 
unul de la celălalt. De 
aici și (prea) desele dis

sînt executate de 
Oradea, mon- 
I.M.C. Bîrcea, 
de T.C. Ind. 
fiecare din a-

& &

cuții între „colabora
tori"...

Realizarea obiectivelor 
înscrise în grafic a im
pus pentru fiecare con» 
structor o reconsiderare 
a efectivelor. Să le luăm 
pe rînd. T. C. Ind. Ora
dea își calculează un ne
cesar de 158 de oameni. 
La data întocmirii acelui 
grafic, pe șantierul T. C. 
Ind. Oradea existau 86 
de muncitori. Ce s-a în- 
tîmplat între timp : con
ducerea trustului a pro-

Mihai BARBU

■

/Continuare In pag. a 2-a)

didactice
1Moment de referință 

ce precede deschiderea 
noului an de învăță- 
mînt 1981 /1982, ieri au 
început in. două centre 
școlare — Petroșani și 
Lupeni — consfătuirile 
cadrelor didactice, ac
țiune ce continuă azi. 
Consfătuirile s-au des
chis în prezența mem
brilor secretariatelor 
comitetelor municipal 
și orășenești de partid, 
iar alături de profesori, 
învățători, educatoare, 
maiștri și cadre tehni
ce, participă reprezen
tanți ai organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri.

La deschiderea cons
fătuirilor, în plenul a- 
cestora a fost prezentat 
referatul „Rezultatele 
obținute în îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de 
Congresul educației și 
învățămîntulu< în anul 
școlar 1980/1981. Mă
surile ce se impun în 
lumina orientărilor date 
de Congresul oamenilor 
muncii pent:u ridicarea 
calității procesului ins- 
tructiv-educativ. a ac
tivității de integrare a 
învățămîntului cu cer
cetarea și producția, a 
muncii de educație co
munistă. revoluționară 
a tineretului și de per
fecționare a personalu
lui muncitor".

Intr-un profund 
raeter de lucru în 
nul consfătuirilor 
prezintă, de asemenea, 
referate de specialitate 
urmate de dezbateri. A- 
tît în 
cît și 
țiuni. 
plelor 
loc. consfătuirile cadre
lor didactice abordează 
pe larg problematica 
majoră a îmbunătățirii 
întregului proces ins- 
tructiv-educativ și pro
ductiv din școli, a edu
cației civice si patrio-

3
5

3

3
1
3

ca- 
ple- 

se

lucrările în plen 
în cele pe sec- 
în cadrul am- 
dezbateri ce au

I
i

Pupitrul central de 
urmărire și comandă a 
magistralei de termofi- 
care a Văii Jiului de 
la U.E. Paroșeni. Ope
ratorul principal Mihai 
Voichide, operatoarea 
Cecilia Koloszi și Pom- 
piliu Dumitrescu efectu
ează o serie de mane
vre în vederea testării 
sistemului de distribu
ție a agentului termic.



2 Steagul roșu MIERCl RI, 9 SEI’TEMBR IE 1981

Din activitatea tineretului
Vrednicie în muncă

La sfîrșitul celor opt luni de muncă din acest 
an, tînărul colectiv al întreprinderii de piese elec
trotehnice Petroșani raportează realizarea unui vo
lum de lucrări de montaj in valoare de 40 milioane 
lei. Grăbirea montajului utilajelor tehnologice a- 
propie momentul punerii în funcțiune — in trimes
trul IV — a noii unități productive. Sub conduce
rea maiștrilor Nicolae Gu giu, Victor Hauptman, Ion 
1 nulescu, Nicolae lonuț și Ion Roncea, tinerii din 
întreprindere au depus multă vrednicie in muncă 
atit la montajul utilajelor tehnologice cit și la des
enarea acestora din vagoane la gară, transporta- 
i ea lor și punerea pe poziție la locul de montare. 
S-au remar. at in muncă tinerii lăcătuși, electricieni 
și sudori cum sint Ioan Reitaru, Alexandru Cos- 
tnuță, Emanoil Scarlat, Francisc Arcz, Ștefan 

Aradi, Dumitru Tânculescu, Herman Miller, Simion 
Mărgulescu, Costache Maftei, Mitică Sucitu, Simion 
Nicolae, Dan Dragotă și Grigore Androne.

pe la constructor au avut o participare sîrguin- 
• ioasă in muncă tinerii Gheorghe Dulcă și Teodor 
Mulea de la stația de betoane asigurînd punctelor 
de lucru materiale de calitate și expediate operativ, 
precum și tinerii din formația de betoniști condusă 
de Petru Răuț și cea de zidari și mozaicari a lui 
Vasile Bâlteanu care au imprimat lună de lună un 
ritm susținut lucrărilor de construcție la noua în
treprindere.

Cutezanță
Patru tineri din cercul al cursului de scufun- 

speologic „Focul viu" dări subacvatice subte- 
București au cantonat, in rane, inițiat pentru pri- 
perioada 4—7 septembrie, ma oară în țara noastră 
intr-o tabără la vestita in cadrul Institutului de 
peșteră Șura Mare de la speologie „Emil Racovi- 
Ponor. în acțiunea lor, ță“, prin scufundările e- 
tinerii speologi au intre- fectuate, cu sprijinul ce- 
prins cîteva tentative de lorlalți tineri din eehipa- 
scufundare in lacul fina) jul speologie, in lacul 
al peșterii ce depășește din peștera Șura Mare, 

140 m adineime, iar oglin- va adăuga noi amănunte 
da apei întinzîndu-se pe deosebit de captivante 
o suprafață de 60'50 me- la cei 4 km de galerie 

. tri. Tentativa specialistu- cercetată și elucidată 
I lui în materie, Cristi pină in prezent.
I Lasou, proaspăt absolvent . I. B.

(Urmare din pag. 1)

dese că se mențin o sea
mă de deficiențe, îndeo
sebi în ceea ce privește 
funcționarea la capacitate 
a utilajelor din dotare, in 
aprovizionarea locurilor de 
muncă, in asigurarea e- 
fectivelor necesare la fron
turile de lucru ; continuă 
să persiste manifestări de 
indisciplină și dezordine, 

constînd, in numărul ri
dicat de absențe nemoti
vate, in nefolosirea din 
plin a programului de 

lucru de 6 ore, in abate
rile de la tehnologiile de 
lucru, ceea ce cauzează 
dese întreruperi ale pro
cesului de producție. Re
zultatele nesatisfăcătoare 
pe luna august dovedesc, 
totodată, carențe în pro
gramarea și urmărirea 
producției, în realizarea 
preliminarelor, o slabă e- 
xigență față de cadrele 
care răspund direct de so
luționarea problemelor pe 
care le ridică îndeplinirea 
planului, de către forma
țiile de lucru, mai ales 
din marile abataje meca
nizate. Semnificative sint 
in acest sens și nerealiză- 
rile în ceea ce privește 
folosirea utilajelor- din 
dotare. Astfel, indicele de 
utilizare extensivă a com
plexelor mecanizate, a 
combinelor din abatajele 
dotate cu susținere indivi
duală și a combinelor de

înaintări se situează la 
majoritatea unităților sub 
nivelul prevăzut în nor
mative, Aceeași situație e- 
xistă și în ceea ce pri
vește indicele de utilizare 
a fondului de timp dispo
nibil de lucru cu aceste 
utilaje, precum și la in
dicele de folosire intensi
vă, exprimate de produc- 
dueția medie zilnică, vi-

problemelor producției, în
tărirea răspunderii lor față 
de înfăptuirea programe
lor elaborate pentru rea
lizarea planului. Se cere 
persev erat, mai ales, 
pentru folosirea la indi
catori superiori a utilaje
lor din dotare, pentru îm
bunătățirea lucrărilor de 
revizii și reparații, pentru 
întărirea asistenței tehnice

Realizarea integrală a 
producției de cărbune
tezele de avansare și pro
ductivitatea muncii. Toate 
acestea denotă că, nu se 
respectă în toate unitățile 
programul de folosire a u- 
tilajelor prevăzute în pre
liminarul anual, termenele 
de echipare-dezechipare a 
complexelor, a posturilor 
Zilnice programate și a 
componenței brigăzilor 
plasate in abatajele me
canizate.

Față de aceste carențe, 
organizațiilor de partid 
din întreprinderile mini
ere le revine obligația să 
acționeze cu mai multă 
fermitate pentru activiza
rea cadrelor de conducere, 
a personalului tehnic, să 
asigure stăpînlrea deplină 
de către aceste cadre a

pe toate schimburile, a 
ordinii și disciplinei înde
osebi în rindul persona
lului auxiliar.

O deosebită atenție ne
cesită înfăptuirea măsuri
lor prevăzute pentru îm
bunătățirea calității pro
ducției extrase. Deși s-a 
realizat planul la produc
ția de huilă netă, la sorti

mentele superioare, la cărbu
nele spălat pentru cocs și 
semicocs, sarcinile nu au 
fost îndeplinite, dimpotri
vă s-au înregistrat restan
țe care se ridică la peste 
j 68 000 tone de cărbune. 
Aceasta se explică prin 
neasigurarea preparaț iilor 

cu cărbunele brut cu con
ținutul de cenușă și umi
ditate prevăzut. Astfel, din

cauza nerespectării indica
torilor de calitate, unită
țile miniere au pierdut 
prin penalizări, doar pe 
luna august, aproape 37 500 
tone cărbune, cele mai 
mari penalizări înregis- 
trîndu-se la minele Băr
băteni, cariera Cîmpu lui 
Neag, Lupeni, Aninoasa, 
Petrila. De fapt în luna 
august, doar mina Dîlja 
s-a încadrat în norma de 
cenușă prevăzută. Slaba 
calitate a producției ex
trase, cu implicații atît de 
nefavorabile asupra reali
zării sarcinilor cantitative 
și calitative la sorturile 
de cărbune cerute de eco
nomia națională, dovedește 

’că nu s-a făcut totul pen
tru realizarea măsurilor 
stabilite la unități pentru 
îmbunătățirea indicatori
lor de calitate și cointere
sarea formațiilor de lu
cru, a tuturor cadrelor în 
realizarea nu numai a pro
ducției planificate, ci și în 
îmbunătățirea calității a- 
cesteia.

Sporirea extracției de 
cărbune la nivelul preve
derilor de plan, îmbună
tățirea calității producției, 
sint principalele sarcini 
ale organelor și organiza
țiilor de partid, ale colec
tivelor din unitățile mi
niere, a căror realizare ne
cesită o mobilizare exem
plară, o angajare respon
sabilă.

Echipa complexă con
dusă de Șt. Furdui de 
la atelierul confecții 
metalice Livezcni ui 

< I.R.I.U.M.P., defilivea-
ză stîlpii de susținere 
ai turbinei nr. 2 de la 
noul stadion.

Preliminarul 
schimbului II 

a fost depășit
Colectivul de muncitori 

n formează scîiimbul con
dus de maiștrii Carul De- 
neș și Ion Borbely de la 
sectorul VI transport al 
I.M. Dîlja, în ziua de 
5 septembrie a obținui un 
rezultat notabil în activi
tatea de servire a sectoa
relor 1, 111 și IV produc
ție. Pe acest schimb a 
fost depășit preliminarul 
cu 145 vagonete. La depă
șirea preliminarului o 
contribuție de seamă au 
dat-o echipele de transport 
de la culbutarea și recep- 
ționarea vagonetelor eu 
cărbune, echipe conduse 
de Matei Busoi, Alexandru 
lepuran, Constantin Tîrei, 
precum și mecanicii de lo
comotive Laurențiu Ape- 
troaia, Nicolae Boța, Gheor
ghe Albeanu, Gheorghe 
Jdăr.îsac, Gheorghe Ba
las, Sever Banety, ajutați 
de însoțitorii de tren Io
nel llîncu, Mircea Manea 
și alții. Muncind cu mul
ta tragere de inimă au 
asigurat transportul căr
bunelui în acel schimb și 
mecanicii de la fluxul de 
benzi Florin Plesca, Ște- 
fanache Axente, Mihail 
Danciu cit și seinnaliștii 
Ion Piticite, Gheorghe Bo- 
iociuc și cuplătorii Flo- 
rea Grigore, Petru Blin
dau de la puțul orb nr. 4.

Petru GAINA, 
corespondent, I.M. Dîlja

I

r.

o o problemă hotărîloare
din Bărbăteni

Urmare din pag. li

mis detașarea pe șantie
rul din Bărbăteni a unei 
echipe de zidari și a u- 
neia de dulgheri (în to- 

de oameni). Pină 
n-au 
dar...
se

iriția

tal 30 
acum i 
jungă i 
lotului 
cu apa: 
calificați care ajută la 
executarea săpăturilor în 
spații înguste. Dacă fa
cem o socoteală simplă, 
vedem că față de cifra 
planificată, există un mi
nus de 66 de

T. C. Ind. 
vea la data 
graficului un 
99 de oameni, 
sarul se ridica la 133 de 
muncitori. De atunci în
coace, în loc să-și com
pleteze efectivele, con
ducerea trustului retrage 
20 de zidari, invocînd 
urgente puneri în func
țiune, bineînțeles, pe alte 
șantiere decît Bărbăte- 
niul.

Lotul Bîrcea. Situația 
este și mai delicată, 
fectivele la data de 
august erau de 98 
oameni. Numărul 
muncitori necesari 
septembrie (calculat 

conducerea I. M. C. Bîr
cea) se ridica la un total 
de 466. Cum s-a acționat 
pentru a asigura 
efectiv ? Au fost 
drați în muncă, pe la

reu.șit să a- 
conducerea 

„mulțumește" 
a încă 6 ne-

oameni.
Brașov a- 
întocmirii 

efectiv de 
iar nece-

E-
19 
de 
de 
în 
de

acest
înca-

sfîr.șitul lunii august, un 
număr de 70 de 
9 montori. După 
mină din acești 
mai rămas doar 
lalți 
erele din Tg. . 
zidarii amintitți 
că provin din 
Au ren urnele 
foarte buni meseriași, și... 
sint foarte puțin sensi
bili la îndemnul stabili
zării lor pe un singur 
șantier. De aici și desele 
fluctuații înregistrate...

O notă bună are în 
schimb I. M. C. Bîrcea 
pentru amenajarea canti
nei (improvizate) în in
cinta șantierului. Mima
rea 'se aduce de la Pa- > 
roșeni, dar numărul mic 
de mese face imposibilă 
servirea ei tuturor mun
citorilor- în timpul pau
zei de masă, 
cîțiva metri de 
„cantină" stau 
de cîteva luni, 
rele" viitoarei 
Reamintim T.C.H.-ului că 
aceste „pahare" au deo
camdată doar rolul co
lectării apei de ploaie...

Dar să revenim la ci
fre și la graiul lor atit 
de elocvent. La 19 au
gust, dintr-un necesar de 
757 oameni, existau pe 
șantier 277. In următoa
rele două săptămini cifra 
lor a ajuns la 322. Co
mentariile sint de prisos.

zidari și 
o sâptă-
79 au
59, cei- 

au plecat pe șanti-
Jlu. Toți 

i susțin 
Bolintin. 
de a fi

La doar 
această 
turnate 
„paha- 

cantine.

ț 
i ft

• MINERI I’E LITORAL. 
In cadrul actualului se
zon estival, prin sindica
tele din Valea Jiului, 1500 
de mineri, împreună cu fa
miliile lor, au beneficiat 
de bilete de odihnă pentru 
petrecerea concediului în 
stațiunile de odihnă de pe 
litoralul Mării Negre. In 
luna septembrie sindica
tele pun la dispoziția mi

nerilor incă 100 de bilete 
de odihnă pentru litoral.

• NOUTATE EDITORI- 
ALA. în aceste zile a a- 
părut antologia literară 
„Pămint străbun" editată 
sub egida Comitetului ju
dețean de cultură și edu
cație socialis’ă și Centru
lui de îndrumare a crea
ției populare și a mișcă
rii artistice de masă din 
județui Hunedoara. O sec
țiune a antologiei se nu
mește „Din adîncuri de lu
mină" și cuprinde creații 
literare (poezie și proză)

ale membrilor cenaclului 
literar „Panait IStrati din 
Valea Jiului.

q AU ÎNCEPUT FORA
JELE pentru elaborarea 
studiului geologic necesar 
stabilirii amplasamentului 
viitorului hotel al orașu
lui Petroșani. Hotelul, cu 
200 de locuri, este prevă
zut intr-o zonă periferică 
a actualului stadion „Jiul".

« „VINUL", piesă în 
trei acte a scriitorului 
Gardonyi Geza, va fi pre
zentată pe scena Casei de 
cultură din Petroșani in
tr-un spectacol realizat de
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(Urinare din pag. I)

chipare — lung de 80 m, 
executat de jos in sus, 
la. o-înclinare de 35 de 
grade, în contrasuitorul 
430. In același timp, bri
gada u săpat 20 m (de 
sus în jos) din următo
rul plan înclinat, iar de 
cîteva zile a început să
parea galeriei direcțio
nale, după care va ata
ca, în sus, și va face 
străpungerea în al doilea 
plan înclinat.

— Brigada va reuși să 
execute la timp și corect 
toate lucrările, ne asi
gură șeful de sector. 
Chezășia priceperii oa
menilor, omogenitatea 
brigăzii, ambiția el de a 
învinge timpul, dar și 
de a face față rigorilor 
pe care le reclamă ast
fel de lucrări pentru a 
preveni timpul pierdut 
cu remedierile ' în catul 
eventualelor erori de e- 
xeiuție. Astfel, ia ucimn- 
brie, abatajul brigăzii 
lui Mihai Gavrilă, do
tat cu un nou complex 
SMA-2, va avea cimp de 
acțiune pe cîteva luni, 
respectiv o rezervă asi

gurată de 28 000 tone 
cărbune.

ar să nu uităm un 
amănunt de esen
ță : Oamenii lui Ko

vacs formează o briga
dă complexă și lucrează 
pe... mai multe fronturi. 
De cîteva zile, o forma
ție a brigăzii a primit 
încă o misiune specială : 
șă execute « lucrare pe

Autodepășirea
cit de pretențioasă pe 
atîi de urgentă, cu im- 
pli tații directe asupra 
producții i minei — să
parea unui tronson nou, 
de 140 m, pentru suito
rul central de aerai, in
tre orizonturile XII și 
X, lucrare menită să în
locuiască tronsonul din 
suitorul vechi, și să asi
gure astfel îmbunătăți
rea debitului pentru ae
risirea generală a mina. 
Suitorul e săpat tot de 
jos în sus, în profil de 
T.H.-7, și trebuie termi
nat în două luni, ceea 
ce presupune, în pofida 
condițiilor dificile, rea

lizarea unei viteze zilni
ce de 3 ml de săpare,

— Va fi o nouă reu
șită ?

— Cu siguranță. Che
zășia e priceperea și se
riozitatea brigăzii, inte
resul comun al oameni
lor de a-și respecta cu- 
vintul dat, prestigiul cîș- 
tigat, încrederea lor în 
capacitatea brigadierului 
Francisc Kovacs de a-i 
duce la reușită, ne-a a- 
sigurat de această dată 
inginerul șef al minei 
Ion Mirlogeanu.

n afara altor ex
plicații ale reușite
lor sale și care nu 

constituie noutăți față de 
cele consemnate, briga
dierul a țintit să eviden
țieze pe cîțiva dintre or
tacii care „sincer, toți Is 
bun". Ii transcriem din 
carnetul de reporter: 
Akes Szakacs, Alexandru 
Marton, Constantin Vi- 
șan, Ernest Fazakas, Eu
gen Crasiuc, Iosif Fa
bian, Zoltan Majai, An
drei Arpi... — și mai 
sînt pină la 38. Cu ast
fel de oameni poți săpa 
încă mulți kilometri în 
măruntaiele pămîntului...
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secția maghiară a Teatru
lui Național din Tg. Mu
reș. Spectacolul este pro
gramat pentru luni, 14 
septembrie, ora 19.

e OBIECTIV DE IN
VESTIȚII. Pe strada Ol
tului din Petroșani, cons
tructorii Grupului de șan
tiere al T.C.H. au dema
rat lucrările la un nou o- 
biectiv de investiții — de
pozitul central alimentar. 
Valoarea investiției — 10 
milioane de lei—din care 
pînă la finele anului se 
vor executa lucrări in va
loare de un milion lei.

• IN CADRUL CICLU
LUI „Să ne cunoaștem 
patria”, Casa de cultură 
din Petroșani organizează 
astăseară, la căminul de 
nefamiliști al I.C.M.M., o 
expunere pe tema „Mun
ții ce înconjoară Valea 
Jiului". Expunerea va fi 
însoțită de o proiecție de 
diapozitive reprezentind 
munții Retezat.

• SECȚIE NOUA. în 
dorința de a diversifica 
gama produselor și pen
tru o mai bună servire a 
oamenilor muncii, coope
rativa „Unirea" din Pe-

troșani a înființat o nouă |
secție de tricotaje mânu- I
ale in complexul comer- I
cial și de servire din car- ■
tierul 7 Noiembrie din Pe
trila. Aici se execută ro
chii, bluze, fuste, căciu
lite, atit cu materialul cli
entului, cît și cu cel al 
cooperativei.

I
I
I
I
I

Informăm j
Rubrică redactată de 

Dan STEJARU
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Asistența tehnică acordată brigăzilor cu sarcinile de plan nerealizate

CONCRETĂ, COMPETENTĂ, OPERATIVĂ
Cărbunele 

șl cocsificabil 
Jiului capătă 
o importanță 
mare pentru 
noastră socialistă, pen
tru economia națională. 
Motiv deosebit de im
portant, centru care 
toți conducătorii d“ În
treprinderi. organele co
lective de conducere 
trebuie să-și îndrepte în
treaga atenție spre 
realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor de 
producție.

O rezervă importan
tă încă Insuficient va
lorificată și care toc
mai de aceea trebuie 
să constituie o sarcină 
prioritară pe agenda de 
lucru a organelor și or
ganizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., a ca
drelor din conducerile 
întreprinderilor o cons
tituie ridicarea realiză
rilor tuturor formațiilor 
de lucru cel pațin la 
nivelul prevederilor de 
plan. Trebuie să cons
tituie o sarcină cu pri
oritate în rezolvare, 
pentru că la nivelul u- 
nor întreprindci mini
ere din Valea Jiului 
numărul brigăzilor cu 
sarcinile de plan nere
alizate se menține la 
un nivel ridicat.

Este foarte adevărat 
măsurile nu lipsesc, u- 
na dintre acestea a că
rei valoare ar fi deo
sebită, dacă s-ar 
pecta 
aceed 
drelor 
riență 
formații de lucru care 
nu-și realizează preve
derile de plan, și aceasta 
tocmai spre a le acor
da un sprijin concret, 
competent si mai ales 
operativ. îndeplinirea a- 
eestei măsw'- a consti
tuit tema anchetei 
noastre la trei dintre 
întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului ; Lonea, 
Livezeni și Aninoasa.

energetic 
al Văii 

zi de zi 
tot mai 
industria 

pen-

De ce tocmai aceste
întreprinderi?

Ancheta întreprinsă de redacția ziarului nostru 
a fost realizată la cele trei întreprinderi miniere 
— Livezeni, Lonea și Aninoasa — din mai multe 
motive :

1. întreprinderile miniere amintite au mari ră- 
mîneri in urmă la producția de cărbune extras de 
la începutul acestui an.

2. Conducerea minei Lonea se angaja in 30 iu
nie și 30 Iulie că sarcinile de plan ce revin între
prinderii pentru luna august vor fi realizate inte
gral, dar mina rămine cu o restanță, pentru 
perioada amintită, de peste 15 000 tone de cărbune.

3. Colectivul minei Livezeni, conform prelimi
narului angajament întocmit de conducerea minei, 
în 30 iunie, trebuia să încheie luna august cu un 
plus de 1 250 de tone de cărbune, la plan după un 
alt 
de

preliminar întocmit in 30 iulie și a acumulat, 
fapt, un minus de peste 9 000 tone de cărbune. 
4. La mina Aninoasa minusul preliminat crește 

la un preliminar Ia altul. In 30 iunie se prevedea 
minus de 7 500 tone de cărbune, de 19 000 în 

august și a încheiat luna august... cu un minus 
21 690 de tone de cărbune.
Credem că sînt suficiente numai aceste motive 

pentru a întreprinde o anchetă cu tema amintită și 
vă prezentăm in cele ce urmează constatările noas
tre, păreri ale brigadierilor, ale cadrelor tetinice 
repartizate pe lingă formațiile cu planul nerealizat, 
ale altor cadre cu funcții de răspundere la aceste 
întreprinderi miniere.

de 
un
26
de

Plusuri...
< Singurul sector al 

minei care-și realizează 
sarcinile este sectorul 
III. Pe primele 8 luni 
ale anului înregistrea
ză o producție supli
mentară de 2455 tone 

O singură brigadă, 
cea condusă de Petru 
Scrădeanu a realizat un 
succes deosebit — plus 
7996 tone pe primele 
8 luni ale anului.

...și minusuri
+ Pe două luni (iu

lie și august) — minus 
7961 tone de cărbune 
la nivelul întreprinderii 
+ Din 12 brigăzi de 
producție, doar 3 reușesc 
să-și îndeplinească sar
cinile de plan < în a- 
ceeași perioadă, forma
ția cunoscutului briga
dier, Costea Aftonic 
(sectorul II) — minus 
1420 de tone de căr
bune <8 O altă briga
dă — cea condusă de 
Remus Miclea <le la sec
torul 1 — minus 3573 
tone pe aceeași peri
oadă.

res- 
întrutotul. este 

a repartizării ca- 
tehnice cu expe- 
în minerit la

?. M. LONEA

Dispoziția se „respectă", dar nu se realizează
ale acestui an, I. M. I.onea a 
de 55 839 tone de cărbune.

■ In opt luni 
acumulat un minus

■ Din totalul de 25 brigăzi ce lucrează în căr
bune, doar două formații și-au realizat sarcinile de 
plan lună de lună (brigada Ion Miclea III și bri
gada Iosif Clamba) iar alte șapte brigăzi și-au rea
lizat sarcinile de plan pe opt luni dar nu ritmic.

De negăsit...

Ora 8,45, îl căutăm pe 
tovarășul Petru BOLOG, 
președintele de sindicat de 
la mina Lonea, care 
de găsit nicicum. Deși 
pornit în căutarea lui 
secretarul adjunct al 
mitetului de partid pe 
treprindere, tovarășul 
tru Vasiu. După aproape o 
jumătate de oră un miner 
ne spunea că l-a 
chioșcul de ziare 
nea (!).

nu-i 
am 
cu 

co- 
■ în- 
Pe-

văzut Ia 
din Lo

treceCu ce drept se 
peste hotărîrile

stabilite ?

împreună cu secretarul 
de partid al minei, tova
rășul Ilie Păducel, consul
tăm registrul cu realiză
rile brigăzilor și ne oprim 
asupra formațiilor condu
se de loan Cojocariu, 
Grigore Biro (fostul șef 
al brigăzii Gheorghe Șu
tacu) și Gheorghe Poena
ru. Minusurile acumulate 
de aceste brigăzi sînt apre
ciabile. Din cele opt luni 
ale anului în curs planul 
stabilit a fost realizat în-

tr-o singură lună și res
pectiv în două luni de 
brigada lui Cojocariu.

Conform dispoziției nr. 
130 din 10 mai 1981, dată 
de conducerea întreprinde
rii pentru sprijinirea bri
găzilor și asigurarea unei 
asistențe tehnico-organiza- 
torice corespunzătoare în 
vederea realizării sarci
nilor de plan, fiecărei bri
găzi i-a fost repartizat un 
cadru . tehnico-ingineresc. 
Dar această dispoziție nu 
se respectă, incepînd 
unii șefi de sectoare, 
xempîificăm : șeful secto
rului II ing. Victor AI’OS- 
TU. printr-un ordin de 
serviciu revine (?) asupra 
hotăririi conducerii resta
bilind distribuția cadrelor 
tehnico-inginerești la nivel 
de sector pe formații de 
lucru. Prin urmare, după 
cum spunea chiar 
ședințele c.o.m.-ului 
poziția se „respectă" 
nu se realizează, fiind mai 
mult onorifică". Și exem
plificăm mai departe :

— sing. Ioan CARAȘCA, 
in luna mai este reparti
zat la brigada lui Gheor-

cu 
E-

pre- 
„dis- 
dar

Redresarea 
semn de

un mare 
întrebare

Ora 4,30. In dispecera
tul minei Livezeni am 
purtat discuții cu doi șefi 
de schimb (înlocuitori a 
doi brigadieri) din forma
ții cu rezultate slabe șl cu 
un brigadier care-și 
lizează sarcinile.

— Nu știu, cred că e 
vară.șu',,. (In fine, om 
flat tot noi — e vorba

rea-

mi- 
bri-

ghe Poenaru. Nu ia însă 
contact cu aceasta, deoa
rece pe graficele de repar
tiție, la intervale nu prea 
lungi, apar tot felul de 
alte nume în dreptul bri
găzii amintite : și anume 
maistrul Nicolae Preduț, 
apoi Teodor Dolha și Au
rel Resiga etc.

— sing. Dumitru GU- 
RAN, ne spunea ; „înain
te (in luna mai — n.n.) 
am fost repartizat la bri
gada lui Șutacu. Nu știu 
exact ce s-a întîmplat pe 
acolo, s-au schimbat 
de brigadă și acum 
noile dispoziții (o 
dispoziție nu există 
n.n.) nu știu unde 
repartizat.

— maistrul Dumitru 
MAXIM nu știe unde este 
repartizat pentru că la șe
dința de la începutul lu
nii, cînd s-au stabilit 
partizările a lipsit, și 
caietul cu ordinele de ser- 
vici nu a avut timp (?) să 
se uite.

In primul semestru al 
anului, brigada lui I. Mi- 
clea III de la I.M. I.o
nea și-a depășit sarci
nile de plan cu peste 
12 500 tone cărbune.

1. M. ANINOASA

șefii 
după 
nouă

sînt

re
in

In loc de concluzii...
Doar din cele cîteva as

pecte întîlnite la 1. M. 
Lonea se poate lesne în
țelege cit de „activă" este 
asistența cadrelor tehnice 
in sprijinul realizării sar
cinilor de plan ale brigă
zilor.

Pagină realizată de
Dorin GIIEȚA, Gheorghe HOȚEA, 

Mircea BUJORESCU și Ștefan NEMECSEK

ION GHIORGHIU, 
ner șef de schimb în 
gada lui Costea Aftonic, 
sectorul II : „Am avut și 
avem necazuri cu defecți
unile electromecanice. Ieri 
(7 septembrie — n.n.) a 
stagnat producția pentru 
schimbarea unei planetare 
la un- transportor TR-3. 
Abatajul frontal este pe 
sfirșite. Merge greu ! Toa
tă luna asta va 
greu, și mai avem de e- 
chipat un panou de 90—95 
na. Poate, luna viitoare ne 
vom redresa.

— Cine este -cadrul teh
nic care răspunde .de bri
gadă ?

— Nu cunosc (âm aflat 
noi — era vorba chiar de 
șeful sectorului, ing. Va
sile Popescu, care, oricum 
e Interesat să sprijine ac
tivitatea brigăzii).

— Greutățile le aduceți 
la cunoștință conducerii 
sectorului și întreprinderii, 
organizației de partid, sin
dicat, U.T.C....

— Așa este dar... discu
tăm la ședință, se .și scrie 
'pe hîrtie și...

CONSTANTIN GI1EOR- 
GHIȚOAIA, șef de schimb 
in brigada lui Remus Mi
clea, sectorul I :

— Ieri nu a mers flu
xul general de transport. 
Noi am asigurat abatajul. 
Și atit. Timp de 4 schim
buri.

— Duminică nu au avut 
loc revizii, reparații ?

— Fluxul n-a mers în
că de duminică. Noi 
am asigurat, am dirijat a- 
batujul pînă sus, azi putem 
tăia. Dacă funcționa trans
portorul...

— Cunoașteți cadrul teh
nic repartizat să se ocupe 
de brigada dumneavoas
tră ?

merge

to- 
a- 

_ ------de
ing. Traian lordache). Re
partizarea cadrelor pe bri
găzi' a fost afișată la loo 
vizibil, dar probabil s-a 
considerat că e de ajuns...

AURELIAN PIPAN, șef 
de brigadă (tot de la sec
torul 1), planare, plan ae- 
raj, stratul 5, orizontul 400: 
„Ne aflăm cu realizările la 
plan, uneori reușim să-l 
depășim, deși lucrăm în 
condiții clasice, ue spune 
brigadierul. Subinginerul 
Petru Pagan i care este re
partizai să răspundă de 
brigada noastră ne ajută 
foarte 
poate.

mult". Așadar, se

Ce

Ing.

spun șefii de 
sectoare ?

de plan, iar 
ne vom rea- 
ba chiar le

ARAD, sec-

VASILE POPESCU, 
sectorul II: „Greutăți ine
rente ne împiedică să rea
lizăm planul. Luna viitoa
re ne vom ridica Ia nive
lul sarcinilor 
în continuare 
liza sarcinile, 
vom depăși".

Ing. IONEL
torul I : „Abatajul lui Mi- 
clea e dependent de flu
xul de transport. Dumini
că (6 septembrie — n.n.) 
trebuia să deschidem un 
ciclu, dar fluxul... Cum să 
dai cărbune ? Atita timp 
cit depindem de fluxul de 
transport, nu știm cum o 
să ne redresăm...

☆
lucru e sigur. Pon- 

brigăzilor rămase
Un 

derea 
sub plan la mina Livezeni 
este îngrijorătoare. Posi
bilitățile de redresare stau 
în puterea colectivului în
treprinderii, în capacita
tea sa de mobilizare, în 
realizarea unei atmosfere 
de lucru sănătoasă, de ca
re este absolută nevdie.

Cine de cine răspunde?
La sectorul I eu un mi

nus de 31 491 de tone pe 
opt luni, din 6 brigăzi, 
nici una nu are planul 
realizat în perioada amin
tită. Pentru a veni în spri
jinul brigăzilor cu sarci
nile nerealizate, conduce
rea minei a numit 
două cadre tehnice 
să coordoneze și 
pundă de 
muncă.
Cum se 

cadre 
pe care le au ?

In primul rind consem
năm părerile șefilor de 
brigadă.

VASILE BURLEC : „Din 
partea conducerii răspund 
de abatajul și formația 
noastră inginerii Grigore 
Pădurariu și Traian lanăș, 
care mai trec 
pe la noi, dar 
parte din sectorul nostru 
cred că nu prea au cum 
să ne ajute. Din partea 
sectorului răspunde șeful 
de sector care trece prin 
abataj după posibilități 
și ne mai dă cîte o mînă 
de ajutor".

VASILE ENACIIE, lăcă
tuș in brigada condusă de 
l’avel Dediu (care este în 
concediu iar șeful 
schimb Mihai Podaru în

fiecare
să 
loc

cîte 
care 
răs- 

de

acesteachită 
de sarcinile

citeodatâ 
nefăcînd

de

■ In cele opt 
mina a acumulat 
mîs de 116 700 de 
cărbune. B Din 
de brigăzi din 
doar 13 au planul realizat 
pe opt luni dar nici una 
lună de lună.

1uni, 
un mi- 
tone de 
cele 32 

cărbune.

repaus) ne informează că 
au fost numiți aceiași in
gineri din cadrul serviciu
lui energetic (reprezentanți 
ai conducerii întreprinde
rii să coordoneze acest a- 
bataj) iar din partea sec
torului... tot șeful de sec
tor.

Ing.
CEA, 
mare 
c.o.in.,

progra- 
deciziei 

„bri- 
Pavel 

coordonată

GHEORGHE RAN- 
șef birou 
pe baza 
ne lămurește :

gada condusă de 
Dediu trebuie 
de ing. Grigore Pădurariu 
și ing. Traian lanăș, ambii 
de la serviciul energetic, 
iar brigada condusă de 
Vasile Burlec ar trebui 
coordonată de sing. Do
rin Marc, serviciul protec
ția muncii și Laura Ro
man de la retribuire".

de spus 
tehnice ?
cu care am 
vorbă aflam ;

Ce au 
cadrele 

De la cei 
putut sta de

COSTANTIN MATEI : „Nu 
știu vă trebuie să coordo
nez și că răspund , de bri
gada lui Iosif Prisecan. 
Ing. GRIGORE PADl BA
RIU : „Nu mai răspund 
de brigada lui Dediu ci 
de cea a lui Burlec. O zi 
pe săptămînă trebuie să 
trec obligatoriu prin acest 
abataj pentru a stabili 
piesele de schimb nece

sare pentru reviziile de 
duminică, in rest după po
sibilități". LAURA RO
MAN : „Nu am trecut
deloc pe la acest abataj 
de cînd a fost dotat cu 
complex mecanizat. Cred 
că ar fi trebuit numit un 
alt cadru tehnic 
pundă de acest
Sing. DORIN
„Ultima dată am
abatajul condus de Burlec 
prin 27 sau 28 august cînd 
am intrat în mină eu 
probleme de serviciu. De 
altfel, de cite ori intru în 
mină trec 
abataj să 
menii".

Mai are
mentariu privind 
nul concret acordat 
cadrele tehnice formațiilor 
rămase sub plan ?

să răs- 
abataj". 
MARC : 
fost in

și pe la acest 
văd ce fac oa-

rost vreun co- 
spriji- 

de
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Bin țările
->

socialiste
BUDAPESTA 8 (Ager

pres), — După cum trans
mite agenția M.T.I., Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., l-a pri
mit, luni, pe Athos Fava, 
secretar general al Parti
dului Comunist din Argen
tina, care se află într-o 
vizită în R. P. Ungară, in
formează agenția M.T.L 
In cadrul convorbirii care 
a avut loc, părțile s-au in
format reciproc despre ac
tivitatea celor două parti
de șj au examinat pro
bleme actuale ale situa
ției internaționale.

HANOI 8 (Agerpres). — 
Specialiștii din orașul Ho 
Și Min au creat și pus 
în funcțiune o centrală e- 
lectrică bazată pe utiliza
rea energiei solare — pri
ma de acest gen instalată 
pînă acum în Vietnam. 
Cu ajutorul bateriilor so
lare, amplasate pe acope
rișul spitalului central o- 
rășenesc, se pot încălzi 
zilnic, în medie 1 200 li
tri de apă.

PHENIAN 8 (Agerpres). 
— Cu ocazia împlinirii a 
33 de ani de la proclama
rea R. P. D. Coreene, con
structorii din Phenian au 
dat în folosință mai multe 
clădiri, care vor adăposti 
instituții culturale și spor
tive destinate celor 1,5 mi
lioane de locuitori ai ca
pitalei. Astfel, au fost ter
minate interioarele noului 
„Palat al învățăturii", con
strucție impunătoare, în 
stil coreean. De asemenea, 
se află în faza finală noul 
patinoar acoperit, într-o 
clădire de formă sferică, 
cu diametrul de peste 60 
de metri.

Adunarea Națională a Franței 
în sesiune-maraton

PARIS 8 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a 
Franței și-a reluat, marți, 
activitatea, după vacanța 
parlamentară de vară, in- 
trînd într-o sesiune-mara- 
ton, în cadrul căreia ur
mează să fie dezbătute și 
aprobate o serie de noi 
inițiative legislative ale' 
actualului guvern.

Cea de-a doua parte a 
sesiunii se va încheia la 
20 decembrie și va prile
jui dezbaterea proiectului 
de buget pentru anul 1982, 
precum și a proiectului de

lege privind naționalizarea 
sistemului de credit și a 
unor mari grupuri econo
mice. De asemenea, parla
mentarii francezi vor dez
bate programul guverna
mental în domeniul poli
ticii externe.

Discursul de politică ge
nerală al primului minis
tru, Pierre Mauroy, va fi 
rostit la 15 septembrie, 
după care vor urma dez
bateri, fără însă a se 
proceda la un vot de în
credere în guvern.

Congresul Consiliului 
Australian 

al Sindicatelor
CANBERRA 8 (Ager

pres). — La Sydney s-au 
deschis lucrările Congresu
lui ordinar al Consiliului 
Australian al Sindicatelor 
(ACTU) — cea mai mare 
centrală sindicală din a- 
ceastă țară. Participanții 
vor examina o serie de 
probleme importante le
gate de dificultățile din e- 
conomia australiană, dete
riorarea condițiilor de 
viață ale maselor munci
toare și apărarea intere
selor acestora, precum și 
unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale, în
tre care oprirea cursei 
înarmărilor și salvgardarea 
păcii.

I 16,00 Telex.
I 16,05 Teleșcoală.I 16,25 Matineu de va-

Icanță : „Porumbe
lul".

17,10 Almanah pionie-

Iresc.
17,30 Rezultatele trage- 

Irii pronoexpres.
17,35 Inscripții la noulchip al tării

Mureș.
18,00 Seara Televiziunii 

bulgare.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19.50 Reportaj ’81
20,15 Seara Televiziunii 

bulgare. Film ar
tistic : „Barajul". 
Producție a Tele
viziunii bulgare.

21,35 Amintiri despre 
vară. Program 
muzical.

22,05 Telejurnal.

ÎN ORAȘUL Sao-Paulo 
a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. Brazilian, con
sacrată examinării situa
ției interne și internațio
nale. Plenara a relevat ne
cesitatea unității de acțiu
ne a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice 
braziliene, pentru depăși
rea crizei social-economice 
și continuarea procesului 
de democratizare în Bra
zilia.

ÎN SUDUL FRANȚEI, 
incendiile provocate de ca
niculă continuă să distru
gă mari suprafețe de pă
dure. In departamentul 
Ardeche, flăcările au de
cimat în ultimele zile pes
te 300 de hectare de ar
bori și arbuști. Intr-un alt 
departament, Bouche-du- 
Rhone, detaișamentele de 
pompieri luptă zi și noap
te pentru stingerea unor

incendii care au nimicit 
pînă în prezent peste 500 
de hectare de pădure.

EXPLOZIA, comandată 
de la distanță, a unei mi
ne plasate pe un drum de 
țară din comitatul nord- , 
irlandez Tyrone, a provo
cat moartea a doi polițiști

și distrugerea completă a 
automobilului în care a- 
ceștia se aflau în patru
lare. Atentatul a fost re
vendicat de organizația
clandestină „Armata repu
blicană irlandeză" (I.R.A.).

IN CADRUL uneia din 
cele mai mari operațiuni 
îndreptate împotriva trafi
cului de droguri, poliția 
italiană a arestat, în orașul

Bari, 31 de persoane, im
plicate într-un fel sau al
tul în această activitate ili
cită.

ÎN REGIUNEA MINE
LOR de cupru de la Bor, 
din estul Iugoslaviei, au 
fost recent descoperite noi 
zăcăminte de minereu de 
cupru, evaluate la peste 
1,5 milioane tone. Pune
rea lor în exploatare va 
permite o creștere consi
derabilă a producției de 
cupru a Iugoslaviei, ceea 
ce va contribui în mod di
rect la dezvoltarea eco
nomică a țării.

ÎN FINLANDA au fost 
majorate prețurile la o se
rie de bunuri de larg con
sum. Cele mai mari creș
teri se înregistrează la 
produsele alimentare, pre
cum și la o serie de ser
vicii către populație și la 
transportul în comun.

Fotbal, divizia C

Beocamoală,
evolu fii neconcingătoare
MINERUL GHELARI — 

MINERUL ANINOASA 
4—0 (2—0). Nici în cea de 
a treia etapă în care a 
evoluat pe stadional din 
Ghelari echipa din Ani- 
noasa nu a făcut totul 
pentru a părăsi zona fier
binte a clasamentului. Cei 
care am fost mereu alături 
de această formație am 
trăit cu ea toate bucuriile 
și necazurile, credem în 
continuare, cu tărie în a- 
cești băieți. în valoarea lor. 
Constienți de faptul că fot
balul este plin de surpri
ze de incertitudini și că 
în lupta sportivă intervin 
momente de scădere a ran
damentului rămînem opti
miști, așteptînd • reușitele 
viitoare. In următoarea e- 
tapă, cea în care Minerul 
va întilni unsprezecele din 
Agnita, vom reuși victo
ria tonică de care avem 
atîta nevoie. Pînă atunci 
se cere întărit climatul de 
muncă, de disciplină, mo
destie și dăruire, condiție 
esențială în obținerea suc
ceselor. Trebuie înțeles un 
adevăr : valoarea nu poate 
suplini pregătirea insufici
entă, iar singur talentul 
nu este suficient spre a 
izbîndi.

La Ghelari partida ă de
butat în nota firească de 
dominare a gazdelor care 
are cîteva individualități, 
i-am numit pe Gonțolea, 
Neag, Tomuța. După pri
mul sfert de oră, o tea
mă de neînțeles a blocat 
mecanismul oaspeților și 
in consecință primim pa

tru goluri în min. 21, 36, 
66, 86 cînd înscriu Curcă, 
Neag, Liviu Pop și Gon
țolea.

Realitatea este că ju
cătorii din Aninoasa nu 
realizează jocul colectiv, 
nu reușesc să formeze un 
unsprezece omogen, fieca
re se exprimă în teren în 
felul lui, neputîndu-se re
aliza sincronizarea care 
dă forță de joc unei echi
pe. Se caută nepermis de 
mult, pentru perioada 
competițională, formule de 
echipă. Se speră încă în 
racolarea unor jucători ca
pabili să ne conducă pe un 
drum bun. Conducerea a- 
sociației, conducătorii teh
nici au datoria de a insti
tui o atmosferă de așa na
tură încît nici o fărîmă 
de energie să nu fie risi
pită în căutări sterile.

La juniori ; Minerul 
Ghelari — Minerul Ani
noasa 1—1.

Prof. Teodor TKIFA

Fotbal, campionatul județean

Deși au ciștigat, 
gazdele n-au convins

MINERUL URICANI — 
AVÎNTUL HAȚEG 4—1. 
Numărul mare de specta
tori a așteptat cu viu in
teres evoluția echipei fa
vorite, care în prima eta
pă din actualul campionat 
a evoluat la Hunedoara în 
compania Constructorului 
de care a fost învinsă cu 
categoricul scor de 7—1. 
Deși victorioși de astă 
dată jucătorii din Uricani 
au dezamăgit prin evolu
ția lor, prin fotbalul de 
slabă calitate practicat. Ei 
au jucat încîlcit, au în
grămădit Jocul pe centrul 
terenului, unde noroiul 
era mai mare, iar contro
lul balonului se făcea ane
voios.

Localnicii avînd lovitura 
de începere, pornesc, din 
start la atac și în min. 4 
au o bună ocazie de a în
scrie. Cîmpeanu numai cu 
portarul trage în bara

Bre
g FOTBAL, Tineret-speranțe : Chimia Rin. Vîl- 

cea — Jiul 3—0 ; 1. M. 1. X. Agnita — Minerul Pa- 
roșeni 1—1 ; campionatul județean : Parîngul Lonea 
— Minerul Criscior 1—0 ; Preparatorul Petrila — 
C. F. R. Petroșani 4—0 ; Minerul Deva — Minerul 
Teliuc 3—2 ; Minerul Uricani — Avîntul Hațeg 4—1 ; 
1. M. C. Bîrcea — Constructorul Hunedoara 1—0 ; 
Metalul Simeria — Mecanica Orăștie 0—0.

■ HANDBAL, divizia B (tineret) : Utilajul-Ști- 
ința — Strungul Arad 17—14 ; Republican <le juni
ori I : C. S. Ș. Petroșani — C. S. Ș. Minaur Baia 
Mare 19—29.

transversală. Cinci minute 
mai tîrziu Pușcaș și Va- 
sian ratează alte două 
bune ocazii de a înscrie. 
Deschiderea scorului are 
loc totuși destul de repede 
în min. 14 prin Pușcaș, 
acesta fiind și unicul gol 
al reprizei.

Repriza a doua începe 
sub semnul aceleiași do
minări a gazdelor. în min. 
50, Băltani găsește un cu
loar liber, pătrunde cu 
mingea la picior printre 
apărătorii oaspeți și înscrie 
plasat în colțul din dreap
ta portarului. La 2—0 
oaspeții încep să iasă la 
atac, reușind în min. 57 
să prindă pe picior greșit 
apărarea gazdelor și să 
reducă din handicap prin 
Popa. Văzîndu-se la un gol 
de egalare, gazdele atacă 
în trombă dar găsesc 
greu breșe in apărarea su- 
pranumerică a oaspeți
lor. In min. 75 Pușcaș 
trage la poartă, portarul 
reține, dar scapă balonul 
în poartă și 3—1, ca în 
min. 80 Danciu să șuteze 
din careu fără speranțe 
pentru portarul oaspete și 
4—1, scor cu care ia sfîr- 
șit meciul.

A arbitrat foarte bine 
R. Cosma, la centru, N. 
Gănceanu .și N. Giurcă, la 
tușe, toți din Hunedoara.

La juniori, evoluție bună, 
victorie categorică : Mi
nerul Uricani — Avîntul 
Hațeg 8—3.

Ilie COANDREȘ

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

C. F. D [ V A
strada Gh. Barițiu nr. 9—13, telefon 16350 

încadrează urgent
pentru cariera Banița următorul personal :

— 2 excavatoriști categ, 2-6.
Se asigură locuință pentru familie și abo

nament C.F.R.
Retribuția tarifară se va acorda conform 

Legii nr, 57/1974.

Combinatul pentru lianți 
și azbociment Tg. Jiu 

încadrează imediat următoarele categorii 
de personal muncitor

— strungari
— lăcătuși
— macaragii pod rulant și automacara- 

gii pentru macaralele de 5 tone
— sudori
— electricieni
— manevranți CFN
— șef -manevră CFN

— muncitori necalificați pentru secțiile 
de producție unde se lucrează în a- 
cord global, realizîndu-se o retribuție 
medie de 1 800 lei.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului și 
cazare pentru nefamiliști la căminele de 
nefamiliști.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la biroul personal-învățămînt-retribuire, te
lefon 929/12628, interior 212 sau 208.

Șantierul I.L.II.S.
->

regularizare Jiu-Bîlteni
încadrează pentru cariera Peștera Bolii

— șef formație, in acord global, de pro
fesie maistru minier sau artificier cu expe
riență în exploatări miniere la zi

— doi mecanici utilaje terasiere pentru 
buldozer S 1500

— un mecanic pentru motocompresoare 
și electrocompresoare

— un electrician de forță.
Informații suplimentare la sediul carierei 

din Peștera Bolii, oraș Petroșani.

Mica publicitate
PIERDUT două chei din 

care una yale. Găsitorul 
să le depună la Alimenta
ra „Dacia" — Aeroport, 
Petroșanii, raionul de pîi- 
ne. (811)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilies
cu I. Dumitru, eliberată 
de I.C.P.M.C. Petroșani. Se 
declară nulă. (812)
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