
OA.A PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA I

w
Astăzi, la posturile de

Cu prilejul vizitei de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar gene 
ral al Partidului Comunist Român, p 
ședințele Republicii Socialiste România,

radio și televiziune
în județul Teleorman, azi, în jurul orei 
12,45 posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct adunarea populară din 
municipiul Alexandria.
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Cunoașterea, însușirea 
și înfăptuirea hotărîrilor de 

partid-vast teren de afirmare 
a inițiativei comuniștilor

Intr-a etapă plină, de 
exigențe, cum este cea 
pe care o străbatem, or
ganul orășenesc de 
partid din Lupeni acordă 
o atenție sporită găsirii 
unor noi căi de îmbună
tățire a activității în 
Conducerea vieții politice 
și economico-sociale. In 
acest context se înscriu 
și preocupările pe linia 
perfecționării- întregului 
sistem de cunoaștere și 
urmărire a îndeplinirii 
hotărîrilor de partid, sar
cină pe care o conside
răm fundamentală prin 
prisma finalității ei po
litice.

Se poate pune între
barea, destul de fireas
că ; ce este mereu per
fectibil în munca de cu
noaștere și - urmărire a. 
îndeplinirii hotărîrilor ? 
Avem, după cum se știe, 
un sistem de evidență 
bine pus la punct, de alt
fel generalizat în orga
nizațiile de partid, care 
îngăduie- urmărirea<________

tentă a îndeplinirii hotă- 
rîrilor superioare și a 
celor proprii. Este vorba 
despre fișa individuală, 
care centralizează prin
cipalele date cu privi
re la hotărîrile elabo
rate, inclusiv masurile o_ 
rientatîve ce trebuie în
treprinse în funcție de 
specificul organizațiilor 
de bază. Metodologia de 
lucru cuprinde, în conti
nuare,. căile de transmi
tere- a conținutului hotă
rî rilon lunar se- desfă
șoară ziua secretarului 
organizației de bază, pri
lej cu care sînt popu
larizate hotărîrile-,. luăm în 
dezbatere esența lor pro
fundă, stabilim măsuri 
adecvate și sarcinile ce 
revin fiecărei organiza
ții. Caietul secretarului 
colectează aceste sarcini 
sprijinind munca de în
făptuire a hotărîrilor în 
organizația de partid. 
Săptămînal, au Ioc 
tîlnirile secretarilor

mitetului 
secretarii adj uncii 
domeniile organizatorice, 
propagandă șr social, în- 
tîlniri care au un pro
nunțat caracter de lucru, 
imprimat de faptul că ne 
extindem preocupările 
prin analiza amănunți
tă a modului în care s-a 
acționat pentru înfăptu
irea hotărîrilor. Albe în- 
tîlniri au loc la fiecare 
început de lună cu con
ducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, de- 
putați, cadre de condu
cere din unități.

Desigur, atît sistemul 
de evidență, ,prin fișa 
individuală a hotărîrilor 
cit și cadrul metodolo
gic al popularizării și 
cunoașterii conținutului 
acestora sînt perfectibile.
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Formația de pregătiri miniere condusă de freza Kalman, d'e la I.M. Paro.eni.

I.M. Uric ani

I, mi- 
tehni- 

Uricani, 
prel imi- 

120 de 
cocsifi- 
realiza- 
Uricani

IC&ntinuare în naq. a 2-ai NEMECSEK

Horea TOMA, 
prim-secretar al 

Comitetului orășenesc 
<le partid Lupeni

Aspect din cadrul să
lii mașinilor de impri
mat de la ni,ui tipo
grafie

de la noul
i din Petroșani.

Foto :

Ritmicitate și
Ieri, în schimbul 

nerii, inginerii și 
cienii de la I.M. 
au extras peste 
nărui schimbului, 
tone de cărbune 
cabil. Cu această 
re, colectivul minei
raporta de la începutul lu
nii o producție de cărbune, 
peste prevederi, de peste 
1000 de tone. In felul aces
ta, colectivul celei mai ves
tice mine a bazinului face

peisetcrență in
dovada abnegației și compe
tenței cu care acționează 
pentru creșterea continuă 
a producției de cărbune 
eocsificabiL Rezultatul pu
ne în evidență, în același 
timp,, modul exigent eu ca
re este urmărită de către 
cadrele de conducere ale- 
minei realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. Se- cere- 
subliniată, în acest con
text, contribuția sectoarelor

II și III ale minei — sec
toare în care sînt concen
trate principalele- capacități 
de producție ale întreprin
derii — care raportează în
semnate depășiri la pro
ductivitatea muncii. ‘ Cele 
mai înalte cote la acest in
dicator le înregistrează bri
gada. „marelui complex" din 
sectorul' III —■ medii de 20 
de tone pe post —. condu
să de Ilie Amorăriței.

30 de ani
constructor de case

Ducă ar fi să definim 
trăsătura cea mai fru
moasă a șefuliui de echipă 
Dumitru Roșit, trebuie să 
ne oprim asupra statorni
ciei, atașamentul’ lui fa
ță de meserie-, de colecti
vul Jm care muncește și 
trăiește- d'e 30 de aur. Du- 
mitaru Roșu, 
cui» tref 
de prin 
Era și a 
nărui de 
nădejde < 
lui de 
lui al 
cunoscut 
ani de 
o singură 
Nici condițiile- grele

un tînăr, a- 
decenii a venit 
părțile Olteniei, 

rămas zidar. Tî- 
atunci, omul de 

d? azi al’ Grupu- 
san.tiere Valea Jiu- 

T.C.H., nu a 
în cei 30 de 

activitate decît 
întreprindere.

de 
pe șantierul de construc
ții din anii ’50 
priciile vreunii 
ploi), nu L-au 
l-au făcut să
meseria
sese.
nicia, 
fesională,

și nici ca
lvin tui- i și 

speriat, mu 
renunțe la

pe- care șî-o ale- 
Serfozitatea,. destoi- 
buna pregătire pro- 
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Zile decisive pe șantierul țesăloriei de mătase din Lupeni
Pe șantierul țesătoriei 

de mătase din Lupenj, 
a doua jumătate a lunii 
septembrie se constituie 
în zile decisive. Practic, 
această scurtă perioadă 
de timp este o numără
toare inversă înainte de 
începerea producției pri
melor țesături Evaiuînd 
resursele materiale și u- 
mane existente, într-o 
recentă ședință de co
mandament de investiții, 
la care au participat re
prezentanți ai proiectantu
lui, constructorului și be
neficiarului, s-au 
măsurile necesare 
sificării ritmului 
xecuție a acestei 
tante investiții industria
le. In ce măsură prind 
viată hotărîrile stabili
te ?

Prima 
mul de 
sajelor 
în comparație cu săptă- 
mîna trecută. ..Efectivele

stabilit 
inten- 

de e- 
impor-

constatare. Rit- 
execuție a fini
s-a intensificat

de pe șantier au sporit 
considerabil — ne infor
mează ing. Gheorghe Bă- 
canu, șeful șantierului 7 
construcții M Lupeni al 
T.C.Ii. Craiova. Pînă în 
15 septembrie ne-au so-

de racord la agentul’ 
termic a. fost terminată. 
La uzina de climatizare 
nr. 2 lucrările se aflau,, 
de asemenea, într-un 
stadiu avansat de execu
ție. în hala principală, în

Sub semnul urgențelor în investiții : 
obiectivele industriale care trebuie să

- producă în acest an

sit 
iar 
re 
10.
putem afirma că pînă în 
30 septembrie vom ter
mina principalele lucrări 
de finisare de care de
pinde darea în folosință 
a țesătoriei". 
rea grupului 
ministrativ se 
ultimele compartimentări 
și tencuieli. Partea de 
construcție a canalului

35 de 
în zilele 

ne vor mai
In aceste

zidari, 
următoa- 
sosi incă 
condiții,

La clădi- 
social-ad- 

executau

urmă cu cîteva zile, tem
peratura era doar de 6 
grade peste zero, 
pentru funcționarea 
parametrii proiectați 
modernelor războaie 
țesut se cere asigurată o 
temperatură de 21—24 
de grade: Mai sînt 
montat și cîteva 
pentru închiderea 
nitivă
le. Cele 169 de războaie 
de țesut sînt amplasate

Or, 
la 
a 

de

a

de 
uși 

de fi
lialei principa-

pe postamentele lor de
finitive. Din acestea1, 40 
de războaie au trecut cu 
succes probele de- rodaj 
și sînt gata de intrare in 
funcțiune. „Așteptăm din 
zi în zi să ne 
de la Craiova 
rame de geamuri 
pentru hală'-1 — ne 
mează tovarășul 
Murdar, contabilul 
șantierului 7 construcții 
Lupeni.

împreună
Petre 
partea 
constatăm și al|te motive 
de îngrijorare care pun 
sub semnul întrebării 
ploatarea utilajelor 
parametri; proiectați, 
canalele de aerisire 
aer condiționat de 
navetele 1 și 2 se men-

V.S. FENEȘANU

sosească 
ultimele 

și uși 
infor- 

Ioan 
șef al

cu maistrul 
Rădulescu, din 

beneficiarului.

ex-
la 
In
Și 

sub

(Continuare in pag. a 2-a)
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priceperea cu care mun
cea în mijlocul colectivu
lui, care-i aprecia meri
tele l-au situat în fruntea 
unei echipe de zidari, a 
zidarilor cu care lucrase 
cot ța cot. De atunci și pî
nă acum a construit în toa
te orașele Văii Jiului, în 
aproape toate cartierele de 
locuințe de la Lupeni și 
pînă la- Cimpa. A început 
in orașul Vulcan cu blocuri 
de locuințe. „Am început 
greu. Despre condițiile de 
muncă ce sâ 
Lucram. 7—8 
bloc cu 20 d’e 
te. Betoanele 
găteam singuri, după care 
le urcam, cum puteam cu 
gălețile pe scripeți pînă 
la înălțimea la care a- 
veam nevoie de ele. As
tăzi condițiile de muncă 
sînt incomparabil mai bu
ne. Utilajele de care dis
pun șantierele de cons
trucții ne-au ușurat mult 
munca. A sporit viteza de 
execuție, astfel un bloc 
se termină într-o lună, 
două. Dacă în trecutul nu 
prea îndepărtat, pentru un 
apartament 
mașini de 
cu aceeași 
minăm a scară de 10 ar- 
partamente. In condițiile 
actuale din șantier nu 
mai putem spune că a- 
vem o singură meserie. 
Sîntem poiicalifieați. Spre

Gheorghe BOȚEA

mai spun... 
luni la un 

apartamen- 
ni le pre-

foloseam 4-5 
beton, astăzi 
cantitate ter-

(Continuare in pag. a 2-a)
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sarcinilor la
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Integrarea

extracția

impune :

fermă în

exigențele protecției
muncii

I. z # ™ t — • •



Steaoul roșu MIERCURI, 23 SEPTEMBRIE l:i8i

Din activitatea 
organizațiilor U. T .O.

9 l RICANI. .Tinerii din cadrul sectorului VI 
al minei au organizat în această săptămînă acțiuni 
în sprijinul producției. In afara orelor de program, 
peste 30 de uteciști au descongestionat fluxul de 
benzi de la silozul de la suprafață și au curățat 
100 vagoneți de mină. Tot la Uricani, tineri de ia 
sectorul II au recuperat 80 de bucăți armături Tll 
și 600 m lanț TR.3. Acțiunea de colectare a fieru
lui vechi organizată de comitetul U.T.C. de aici, s-a 
încheiat cu livrarea la Combinatul siderurgic Hune
doara a 100 tone de fier 
kg cupru.

VULCAN. Comite
tul U.T.C. de la mina 
Vulcan a organizat cu ti
nerii de la organizațiile 
de bază nr. 9 electric și 
10 „service" o reușită 
acțiune de muncă patrio
tică, în cadrul căreia s-a 
efectuat un volum de 
lucrări a căror valoare 
depășește 1 500 lei. S-au 
evidențiat în mod deo
sebit tinerii : Cecilia Bol- 
dian. Cică Sfeclaru. Cor
nel Benovschi, Maria 
Bînchi. Ioana Alexandru 
și Paul Bornea. Tinerii 
de la organizația U.T.C. 
nr. 9 mecanic au colec
tat în aceste zile peste 
1 500 kg fier vechi. A- 
ceastă cantitate urmează 
să fie livrată la punctul 
de colectare a fierului 
vechi de la Livezeni.

Timp de cîteva zile co
mitetul U.T.C. de la mi
na Vulcan a efectuaț la 
căminul de nefamiliști 
din localitate o acțiune 
prin care s-a urmărit—

Dorim să avem stradă frumoasă
In luna noiembrie din 

acest an locatarii aparta
mentelor din blocul 2 A 
de pe strada 9 Mai din 
apropierea halelor orașu
lui Petroșani vor aniversa 
un an de cînd s-au mutat 
în casă nouă. De atunci 
s-a amenajat strada N. Băl- 
cescu, care duce la piață 
și pînă la scara I a blocu
lui nostru. Bordura a fost, 
de asemenea, marcată de 
la blocul 2 de pe Aleea 
Trandafirilor și pînă la 
scara I de pe strada 9 Mai. 
Am dori ca bordura să fie 
marcată și în fața celor-

Urmare din pag. U

ține o puternică infil
trație de apă. In urmă 
cu două săptămîni pro
iectantul de la l.P.I.U. 
București a fost la fața 
locului și a decis o so
luție de provizorat. A 
impus constructorului, 
după cum am aflat de la 
ing. Gheorghe Băcanu, 
să izoleze provizoriu in
teriorul canalelor. Or, 
sursa infiltrațiilor se 
află în afară și se pare 
că este vorba despre un 
viciu de proiectare. Pîn- 
za freatică se află la o 
cotă mai ridicată decit 
cea a fundației halei, fă
ră să se fi identificat în 
prealabil în proiect. E- 
vid-mt că se impune so
luționarea într-o formu
lă solidă, definitivă, a 
problemei infiltrațiilor. 
Fără aceasta, instalația 
de climatizare nu va

vechi si cu sortarea a 1000 

hiodui cum tinerii între
țin ordinea și curățenia 
în cămin. Cu acest prilej 
au fost depistați și tineri 
care nu numai că nu 
mențin ordinea în că
min, ci lipsesc și nemo
tivat de la serviciu. Așa 
a fost cazul tinerilor Eu
gen Mandia și Augustin 
Poloscaru, care au fost 
aspru „judecați" în fața 
colectivului.

O acțiune lăudabilă a 
uțeciștilor de la Vulcan 
este cea de joia. Aici în 
fiecare joi, la orele 13, 
la stația de radioamplifi
care a minei se transmi
te un program pentru ti
neret, program, care, pe 
lingă muzică, scoate în 
relief și aspecte atît po
zitive cît și negative din 
activitatea acestora; Tot 
în cadrul programului 
sînt invitați să vorbeas
că despre activitatea des
fășurată în procesul de 
extracție a cărbunelui, 
tineri fruntași în pro
ducție (C. GRAURE)

lalte scări ale blocului 
pentru ca și noi, locatarii 
de aici, să ne putem ame
naja spațiile verzi și stra
turile din fața locuinței. 
Ar mai fi necesară pune
rea la punct a străzii deoa
rece este aproape imprac
ticabilă, precum și ridica
rea pămîntului din careul 
dintre blocurile 2 și 2 A. 
De asemenea, iluminatul 
public de Pe strada 9 Mai 
lasă de dorit. Deși nu lo
cuim în plin centru am 
vrea ca și strada noastră 
să aibă un aspect frumos.

Un grup de locatari

Zile 
decisive

putea să asigure tempe
ratura optimă în hală. 
In prezent apa din cana
lele de ventilație de 
sub cele două navete es
te evacuată cu... pompe
le.

O altă problemă se 
află, de asemenea, sub 
semnul urgenței: amena
jarea atelierului de re
parații al țesătoriei. U- 
tilajele așteaptă să fie 
montate. Dar hala atelie
rului este de nefolosit. 
Prin acoperiș plouă. 
Geamurile și ușile nu 
sînt montate. Pardosea
la de beton e turnată, 
dar e acoperită cu un 
strat permanent de... apă 
de ploaie.

iUrmate din pag l)

I Principala resursă de 
| perfecționare o găsim 
' insă în activitatea cu- 
> rentă, în munca concre- 
I tă desfășurată cu mem-
* brii de partid in orga- 
I nizațiile de bază, în mij- 
. locul formațiilor de lu- 
| cru. unde se concentrea

ză eforturile tuturor pen-
i tru înfăptuirea hotărîri- 
I lor. Practic este vorba
• despre o resursă inepui- 
I zabilă întrucît, cu toate

realizările bune obținute 
J în colectivele noastre de 
I muncă, avem încă multe 

posibilități de îmbunătă- 
' țire a activității și a re- 
| zultatelor. Implicit, a- 
< vem posibilități de per- 
. fecționare a muncii des- 
| fășurate pentru înfăptu- 
' irea hotărîrilor de partid.

Să ne referim, de pildă, 
. la importanta hotărîre 
| din octombrie 1980, a- 
J doptată de C.C. al P.C.R.. 
Icu privire la pregătirea 

condițiilor pentru reali- 
' zarea integrală a planu- 
I lui pe acest an. In cele 
j> două întreprinderi mi- 
I niere, care au obținut re

Operatorul turbine Io
sif Elekeș urmărește pa
rametrii de funcționare 
a turbinei nr. 2, ce va 
alimenta și sistemul de 
termoficare a Văii Jiu
lui.

Pentru pornirea în ro
daje a războaielor de țe
sut se mai utilizează e- 
nergia electrică din ins
talația provizorie a cons
tructorilor. Instalațiile 
de transformare care tre
buie să asigure alimen
tarea utilajelor țesăto
riei cu energie electrică 
sînt gata montate. Insă 
insistențele beneficiaru
lui către Trustul Ener- 
gomontaj. care trebuie 
să asigure autorizarea de 
funcționare a posturilor 
trafo din țesătorie. au 
rămas pînă acum fără 
rezultat...

Desigur, dificultăți 
mai există. Dar, prin e- 
fortul unit al construc
torului, proiectantului și 
beneficiarului, acestea 
pol și trebuie să fie de
pășite. Primele capaci
tăți de producție trebuie 
să fie puse în funcțiune 
în cel mai scurt timp 

zultate bune tocmai da
torită răspunderii cu ca
re s-a acționat pentru 
cunoașterea, însușirea și 
înfăptuirea acestei botă- 
riri, este dominantă în
țelegerea faptului că exis
tă încă multiple posibi
lități de îmbunătățire a

hsl teren de afirmare
realizărilor. Hotărlrea
C.C. al P.C.R. cuprinde
referiri exprese la indi
catorii calitativi și prin 
această prismă nici în 
întreprinderile noastre 
miniere Lupeni și Băr- 
băteni nu s-a făcut to
tul pentru încadrarea în 
indicatorii de calitate, 
pentru reducerea costu
rilor și cheltuielilor de 
producție, creșterea efi
cienței economice, reali
zarea productivității 
muncii calculate pe baza 
valorii producției nete.

Răspundem 
cititorilor

MOREL CIOCAZANU, 
Petroșani : După cum
știți la casa de cultură din 
orașul nostru s-a amena
jat casa căsătoriilor. in 
mod special pentru tine
rii căsătoriți și prietenii 
lor a fost amenajat tot 
aici bufetul ce aparține de 
restaurantul „Parîngul", 
local de categoria I. Pro
punerea ca bufetul să a- 
parțină de un local de 
categorie inferioară nu 
este în interesul nimănui. 
Doar căsătoria este un e- 
veniment deosebit în via
ța unor tineri, iar am
bianța se cere să fie in
timă și plăcută.

ALEXANDRU BĂDU- 
LESCU, Lonea : Tînărul 
despre care vorbiți are 
într-adevăr gînduri fru
moase de viitor. După ter
minarea liceului pe ca- 
re-1 urmează și satisface
rea stagiului militar, do
rește să-și înjghebeze o 
familie, să devină miner, 
să urmeze o facultate. Es
te vorba de un fapt coti
dian obișnuit. Mai scrieți.

Dacă ne referim la nece
sitatea sporirii acestui 
indicator, al productivi
tății, găsim numeroase 
resurse interne care tre
buie să stea cu priorita
te în atenția organizați
ilor de bază, ele fiind 
tot atîtea căi de îmbu

nătățire a realizărilor fi
zice și calitative cît și 
de perfecționare a mun
cii politice desfășurată 
pentru înfăptuirea hotă- 
rîrii de partid : utiliza
rea deplină a fondului 
de timp, a forței de 
muncă existente, corela
rea structurii formațiilor 
de lucru cu mutațiile 
produse în minerit prin 
mecanizare, creșterea in
dicelui de utilizare a do
tării tehnice. Iată, în 
principal, prin ce înțele

gem că se poate acționa 

Constructor de case
(Urmare din pag. I)

exemplu, eu pot să lucrez 
ca montor la structura de 
rezistență, pot lucra ca 
mozaicar, pot să lucrez la 
finisări, la fațade și, bi
neînțeles, zidărie. In anii 
care au trecut am făcut 
de toate pe șantier, am 
practicat, pe rînd, toate 
aceste meserii, întîmpi- 
nînd multe greutăți, dar 
am avut și multe satis
facții. Poate cea mai mare 
satisfacție este aceea de 
a lucra cu oamenii și mai 
ales pentru oameni. Oa
menilor pe care i-am co
ordonat, și le coordonez în 
continuare activitatea ca 
șef de echipă, le-am ce
rut disciplină și lucru de 
calitate, astfel ineît cei 
care vin să locuiască în 
apartamentele pe care le 
construim să fie mulțu
miți de lucrările noastre 
și să ne justificăm prin 
aceasta câștigurile bune 
pe care le realizăm lună 
de lună. Ne bucurăm 
mult că am putut să re
dăm societății oameni ca
re apucaseră pe căi gre

Elevi și studenți la acțiuni 
de muncă patrioti ă

In fiecare dimineață mii de elevi din liceele și 
școlile generale din Valea Jiului și studenți ai Ins
titutului de mine participă la ample acțiuni de mun
că patriotică ce au loc pe șantierele de construcții, 
in întreprinderi, pe ogoarele județului, la gospodă
rirea și înfrumusețarea municipiului. Această acțiu
ne se desfășoară în perioada 21 septembrie — 3 oc
tombrie. Numai în Petroșani, peste 1000 de elevi din 
liceele industrial, matematică-fizică și economic e- 
fectuează practica în producție la stadionul muni
cipal și construirea bazei didactice din Paring a 
Școlii sportive, la amenajarea principalelor artere 
de circulație, în timp ce elevi ai școlilor generale 
continuă acțiunile de înfrumusețare a cartierelor mu
nicipiului. '

Studenții din anii II și III de la Institutul de 
mine’ sînt prezenți, ca în fiecare toamnă, la strînge- 
rea și depozitarea recoltei, în unitățile, agricole so
cialiste din județul Hunedoara la Fabrica de con
serve din Hațeg.' In cadrul acestei ample acțiuni 
de muncă patriotică se m odelează, in forme acti
ve și eficiente, spiritul civic și responsabilitatea so
cială a tinerei generații, printr-un contact nemijlocit 
cu activitatea economică și socială.

pentru perfecționarea sis
temului de cunoaștere și 
urmărire a îndeplinirii 
hotărîrilor de partid, vast 
teren de afirmare a ini
țiativei comuniștilor, -a 
gîndirii lor înaintate.

In organizațiile de 
partid din cele două în
treprinderi miniere, din 
celelalte unități și șan
tiere situate pe raza o- 
rașului Lupeni sporesc 
preocupările, în perioada 
rămasă din acest an, 
pentru ca sarcinile eco
nomice, care dau măsu
ra întregii noastre activi
tăți, să fie îndeplinite in
tegral, iar angajamente
le asumate să fie chiar 
depășite. Avem în vede
re ca întreaga muncă 
politică, de popularizare, 
cunoaștere și însușire a 
hotărîrilor de partid, a 
sarcinilor ce revin co
lectivelor, să se axeze pe 
înțelegerea deplină a e- 
senței și rațiunii hotărî
rilor, ele fiind în deplin 
consens cu aspirațiile de 
dezvoltare multilaterală 
a societății, de creștere 
a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.
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șite și au fost dirijați 
pentru ispășirea pedepsei 
pe șantierul de construcții. 
Unul dintre aceștia este și 
Gheorghe Sadagulschi, ca
re după terminarea pe
depsei a rămas în conti
nuare pe șantier. S-a ca
lificat zidar, iar acum es
te unul din oamenii de 
bază ai echipei. Cu oa
menii care am lucrat șî 
lucrez în echipă ne-am 
împăcat bine, am lucrat 
tot timpul cot la cot, 
ne-am ajutat reciproc la 
greu. Dintre fruntașii e- 
chipei pe care o coordo
nez pot să îi numesc pe 
Gheorghe Ilie si Ludo
vic Lucă".

Nu v-ați „plictisit" în 
toți acești ani să tot cons- 
truiți ? „Cum aș putea să 
mă plictisesc cînd știu că 
de munca noastră, a cons
tructorilor, depinde con
fortul din casele oame
nilor, cînd menirea noas
tră este să le construim 
oamenilor apartamente 
bune, așa cum am făcut-o 
și pentru mine și cum as 
face-o și pentru cei trei 
băieți ai mei".

1 @ SĂPTAMÎNA crucii
I ROȘII. în cadrul acțiunilor 
I organizate la Petroșani cu 
I prilejul „Săptămînii Crucii

Roșii'-, ia spitalul municipal 
se fac înscrieri pentru 

I cursurile de surori de Cru
ce Roșie, organizate pen- 

| tru femei casnice care do-
• rase să devină surori.

L
 Cursurile sînt programate 
să înceapă din 15 octom
brie a.c.

e STIMULARE. Pe a- 
genda acțiunii „Discoteca 
pentru tineret", dsfășurată 
în organizarea comitetului 
municipal U.T.C. cu cîteva 
seri în urmă s-a aflat și 
un concurs pe tema „Cine 
cunoaște împrejurimile tu
ristice ale Văii Jiului" 
Ca.formă de premiere, ti
nerilor care au cîștigat lo
cui lie I, II Și IU li s-au 
oferit invitații gratuite la 
serile distractive pentru ti
neret pe o perioadă de 
1—3 săptămîni.

e AUTODOTARE. Spi
talul orășenesc din Lupeni 
s-a autodotai recent cu 70 
de paturi noi, tip .„Salu 
Mare", în valoare de 10 000 
lei. în zilele următoare, pa
turile vor fi instalate în 
saloanele spitalului, oferind 
condiții mai bune de spita
lizare bolnavilor. (A.M.)

® DERUTA. Doar cei 
care au mai fost acolo, pot 
găsi, fără greutate, unde 
se află magazinul fero- 
metal, unitatea comercială 
nr. 67, din Lonea. Expli
cația: firma magazinului,

atît de căutat, este com
plet ștearsă, ceea ce face 
să se creadă că mai marii 
comerțului local îl cam 
neglijează. întărește aceas
tă impresie faptul că fon
dul de produse al magazi
nului este foarte sărac. A- 
flăm că din cele 42 pro
duse ce se găseau pe lis
ta de comandă a magazi
nului la începutul acestei 
luni au fost onorate doar 12.

@ AZI, la ora 16, 5 minu
te și 24 secunde s-a petrecut

echinocțiul de toamnă. De 
acum, zilele o să fie mai 
scurte... Soarele se va a- 
fla în constelația „Balan
ța”, readucînd aminte gos
podinelor că trebuie să 
termine deja murăturile și 
celelalte pregătiri pentru 
iarnă.

ABUNDENȚA. Magar- 
zinul de legume și fructe 
din cartierul 8 Martie din 
Petrila — responsabil 
Constantin Brujan — a a- 
sigurat desfacerea către

populația orașului a 
de tone de produse agro- 
alimentare de mare 
buință 
găsesc 
de cea 
ardei, 
nete, 
sezon.

în acest sezon. Se | 
din abundență aici, 
mai bună calitate, 

gogoșari, roșii, vi- 
precum și fructe de

I
I
I 
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I
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Numai disciplina poate înlătura abaterile de la

Regulile de combatere și prevenire
a concentrațiilor de metan«

Recent, a avut loc la 
C.M.V.J. o nouă analiză 
privind respectarea nor
melor de protectie a 
muncii în întreprinderile 
miniere din Valea Jiu
lui, modul în care au t'ost 
elaborate și aplicate mă
surile speciale stabilite la 
începutul acestui an în 
vederea îmbunătățirii ac
tivității din acest dome
niu. La baza analizei au 
stat constatările controa
lelor complexe de protec
ție a muncii efectuate în 

.ultima vreme de organele 
Ministerului Muncii și Mi
nisterului Minelor, de că
tre . specialiști ai C.M.V.J. 
și Centrului de cercetări 
pentru securitate minieră 
Petroșani.

Sinteza constatărilor fă
cu . ■ eu ocazia acțiunii de 
control a evidențiat că în 
domeniul prevenirii și 
combaterii acumulărilor de 
metan, creării condițiilor 
de aeraj și de urmărire 
consecventă a lucrărilor 
miniere, astfel incit să fie 
preîntîmpinite toate po
sibilitățile de ivire a con
centrațiilor periculoase de 
metan, au fost dus-? la în
deplinire majoritatea mă
surilor stabilite. La fiecare 
întreprindere minieră se 
execută lunar controlul 
canti’ath și calitativ ai 
aerului, s-a finalizat acți
unea de reanalizare a 
proiectelor de aerai gene
ral si parțial de către co
lectivei ’ nominalizate,
s-au verificat toate crosin-

Conduziile consfătuirii 
au reliefat cu puterea de 
convingere a faptelor ?ă 
s-au făcut pași importanți 
în direcția îmbunătățirii 
condițiilor de muncă ale 
minerilor prin perfecționa
rea. în ansamblu, a acti
vității de protecția mun
ci: si creșterea pe această 
cale a gradului de securi
tate a muncii oamenilor și 
z'-i ănrîntului. Persistența la 
nivelul întreprinderilor mi
niere a unor abateri pri- 
v nd normele de protec
ția muncii. în primul rînd 
abateri de la regulile ins
tituite pentru combaterea 
și prevenirea concentrați
ilor de metan peste limi
tele admise, cere cu tărie

La centrul de instru
ire a personalului de 
pe lingă mina Dîlja, 
cadre competente ins
truiesc și formează vi
itorii mineri ce-și vor 
deslășura activitatea 
productivă la între
prinderile miniere din 
municipiul nostru. în 
imagine, maistrul loan 

Dăneț, explică unui grup 
de cursanți, Ia mina- 
școală, metodologia de 
armare a galeriilor sub
terane și felul de pozare 
a conductelor de apă și 
energie electrică.

Foto : N. ȘTEFAN

Pagină realizată

fa cererea C.M.V.J. 

gurile existente in cadrul 
unităților miniere, iar ace
lea care n-au corespuns 
din punct de vedere cons
tructiv au fost refăcute. 
S-a generalizat, totodată, 
măsura ca săparea lucră
rilor miniere de deschide
re a noilor orizonturi sau 
zone necunoscute, care ur
mează să traverseze stra- 
te, să fie precedate de cel 
puțin o gaură de probă de 
25 m. A fost școlarizat și 
examinat personalul de de
servire al stațiilor telegri- 
zumetrice, s-a efectuat ins
truirea șefilor de sectoare 
de aeraj și compartimen
te de protecție a muncii 
de la unități si combinat 
in cadrul C.C S.M. pentru 
atestarea pe funcții.

Se constată însă. în ace
lași timp, un șir de întîr- 
zieri și abateri în aplica
rea programelor de măsuri 
stabilite. La l.M. Vulcan și 
l.M. Petrila, prin înserierea 
contrar normelor a junor 
lucrări miniere noi cu a- 
bataie în funcțiune, s-a 
a.iuns la situația de a fi 
oprită activitatea în lu
crările respective. La l.M. 
Lupeni, de asemenea con
trar reglementărilor, diri
jarea eurenților de aeraj 
se mai face prin deviatoa- 
re și perdele de cauciuc. 
La majoritatea sectoare
lor din întreprinderi nu 
se consemnează la zi. în 
hărțile de aeraj, amplasa
rea ventilatoarelor și a ca
petelor de detecție, pre- 

acordarea unui interes spo
rit din partea factorilor 
care coordonează și con
duc activitatea minieră fa
ță de aplicarea consecven
tă a programelor de mă
suri elaborate în acest scop, 
pentru întronarea unei 
discipline ferme in respec
tarea normelor. Căci, tre
buie spus faptul, majori
tatea deficiențelor consta
tate șînt de natură orga
nizatorică și disciplinara, 
fiind create prin investiții 
suplimentare și dotări a- 
decvate toate condițiile 
realizării în deplină si
guranță a sarcinilor me
reu sporite de cărbune ce 
revin colectivelor de mun
că din întreprinderile 
Văii J'Uhr 

cum si regimul gazodina- 
mic al locurilor de mun
că. Nu s-a întreprins în
că nimic pentru dotarea 
unităților care exploatea
ză strate subțiri și medii 
cu instalații de teleinjec- 
ție pentru prevenirea acu
mulărilor de praf și reali
zarea unei degazări pre
alabile. La punerea în 
funcțiune a instalațiilor' de 
aeraj parțial, nu în toa
te cazurile se face recep^ 
ția de către comisiile nu
mite în acest scop — e- 
xemplu la l.M. Uricani, 
l.M. Livezeni și l.M Pe
trila.

Continuă să se mani
feste abateri de la disci
plina tehnologică și nu se 
respectă cu strictețe sarci
nile prevăzute pentru 
maiștrii minieri și electro
mecanici privind informa
rea din 2 în 2 ore în 
cursul schimbul asupra e- 
ventualelor depășiri ale 
concentrațiilor de metan 
înregistrate de stațiile te- 
legrizumetri.ee, pentru a 
putea lua ‘ măsuri operative 
de lichidare. De altfel, în 
majoritatea cazurilor, a-

Odată cu creșterea 
dotărilor, să se foloseas
că mai judicios decit pî- 
nă acum, baza tehnico- 
materială de care se dis
pune pentru realizarea 
măsurilor de sporire a 
gradului de securitate a 
muncii și zăcămîntului 
— stații de degazare, cte 
rambleu hidraulic și tele- 
grizumetrice. Să se asi
gure funcționarea la pa
rametrii superiori, canti

tativi și calitativi, a insta
lațiilor de acest fel din 
zestrea minelor.

4» Să fit întreprinse 
toate demersurile nece

sare în vederea comple
tării bazei tehnice a mi
nelor cu materiale și ins
talații deocamdată defi
citare : cabluri energeti
ce ue alimentare, insta
lații de iluminat, ventila
toare de diferite tipuri 
pentru aerajul lucrărilor 
miniere, elemente de sus
ținere in abataje și ga
lerii, dispozitive de mică 
mecanizare atît de nece
sare fronturilor producti- 

pariția concentrațiilor de 
metan peste limitele ad
mise a avut drept cauze 
abateri disciplinare și nu 
de ordin tehnic. Indisci
plina constituie principala 
cauză și a deficiențelor în 
controlul și evidențierea 
concentrațiilor de metan. 
Deși s-a instituit această 
regulă, șefii de brigadă și 
de schimb, în unele ca
zuri, nu consemnează con
centrația de metan în ca
ietul de predare-primire a 
locului de muncă. Aba
terea lor este privită cu 
îngăduință, ba chiar ră- 
mîne nesesizată de maiș
trii minieri și electromeca
nici care coordonează ac
tivitatea fronturilor res
pective. La toate întree 
prinderile miniere există 
cazuri cînd maiștrii tra
tează cu formalism obli
gația ce le revine de a 
urmări și consemna - cu 
exactitate concentrațiile de 
metan din fronturile pe 
care le controlează și de a 
căror activitate răspund.

Priorități
ve. Trebuie găsite și a- 
plicate mai ferm căile le
gale care există pentru a 
determina pe furnizorii de 
utilaje și instalații de a- 
cesț gen pentru a le rea
liza la un nivel sporit al 
calității în funcționare.

<. Conducerile între
prinderilor miniere să ia 
măsuri mult mai energi
ce și eficiente pentru a- 
sigurarea condițiilor de 
îndeplinire la nivelul tu
turor minelor, a lucrări
lor de deschidere și pre
gătire a capacităților de 
producție cuprinse in 
preliminarele anuale Și 
trimestriale. Concomitent, 
să se realizeze in între
gime programele proprii 
de reparații capitale și 
întrețineri in lucrările- 
miniere, de care depinde 
in măsură hotărîtoare 
crearea de trasee optime 
de aeraj. accesul in de
plină siguranță la frontu
rile productive, evacua

Mineri, ingineri și tehnicieni!
Numai respectind cu strictețe normele de protec

ție a muncii contribuiți din plin la sporirea producti
vității muncii la creșterea producției de cărbune ex
tras.

♦ Fiți exigenți, in primul rînd cu voi înșivă, și nu 
tolerați nici abaterile aitora de la normele de protecție 
a muncii. ■

♦ NU UITAȚI ! Manifestînd îngăduință, nu-1 aju
tați pe ce! care încalcă regulile bine stabilite de norme, 
și puneți in pericol securitatea muncii voastre și a or
tacilor voștri !

—- - - - - - - - - - - - - - - - - - I
rea fără stagnări a pro
ducției.

Conform hotărifilor 
adoptate, să fie grăbită 
acțiunea de întărire a 
compartimentelor de pro
tecție a muncii. Prin pro

cesul de instruire în ac
tivitatea de zi eu zi, tre
buie valorificate toate 
căile de întărire a disci
plinei tehnologice. de 
protecție a muncii, pen
tru sporirea răspunderii 
in exercitarea sarcinilor 
de serviciu la toate ni
velurile, producția și se
curitatea muncii constitu
ind laturi inseparabile 

ale activității fiecărui lu
crător din subteran.

+ Să 'fie intensificată 
materializarea programe
lor de creștere a gradului 
de pregătire a persona
lului muncitor, pentru a 
se putea dispune de for
ță de muncă înalt cali
ficată si policalilicată, ca
pabilă să răspundă cu 
competență noilor exi
gențe pe care mecaniza
rea și modernizarea teh

nologică o reclamă. 

i £N Vi ZOR 
| Dacă local de 

muncă era 
asigurat...

: La abatajul cameră
: 3303 de la mina Dîlja, 
: lucra colectivul brigă- 
; zii conduse de minerul 
; Nicolae Toma. Șeful 
i schimbului 11 era mi-
■ nerul Mihai Pokanschî. 
; Acesta, efectua opera- 
; ția de perforare a gău-
• rilor la front, în partea 
j coperișului stratului. 
; Datorită faptului că 
; zăcămîntul de cărbu- 
î ne spre culcuș nu a 
i fost bandajat corespun- 
: zător, s-a desprins un
: bloc de cărbune, care. : 
; împingînd un stîlp, îl i 

accidentează tocmai pe i
■ minerul șef de schimb, i 
î Ce n-a respectat șe- i 
i ful de schimb, omul i 
; însărcinat cu autocon- ; 
! trolul locului de mun- i
• că privind securitatea :• 
i muncii ? Exact mono- ; 
; grafia de armare și teh- î

nologia de lucru în i 
abataj. Conform norme- 1 
lor în vigoare, comisia i 
de anchetare a împre- i 
jururilor în care s-a i 
produs accidentul a | 
stabilit indisciplină din i 
partea celor care tre- > 
buiau să asigure ban- i 
dajarea câmpurilor îna- : 
intea începerii operații- i 
lor de perforare a gău- ț 
rilor. Acest fapt îl știa = 
și Mihai Pokanschi, dar 
l-a neglijat, motiv pen
tru care i-a fost retra
să o treaptă din retri
buție pentru o lună.

Toate neajunsurile — i 
pentru producție, dar ! 
si pentru cel vinovat i 
— puteau fi evitate ț 
dacă cel in cauză ar î 
fi ținut cont că prin = 
natura funcției — șef j 
de schimb — are obli- i 
gația expresă de a asi- | 
gura securitatea muncii j 
la locul de muncă.

legrizumetri.ee
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Din țările
MOSCOVA 22 (Ager

pres). — în vederea coor
donării activității tuturor 
instituțiilor și întreprin
derilor din Leningrad ca
re se ocupă cu lucrări în 
domeniul proiectării și 
construcției de roboți, in 
cadrul Institutului politeh
nic din localitate a fost 
creat un centru științi
fic consacrat roboților. Bi
roul de cibernetică tehni
că, pe baza căruia a fost 
creat centrul, a proiectat 
deja 11 roboți cu diferite 
destinații, din care patru 
se produc m *■

BEIJING 2_ (Agerpres). 
— în orașul Shanghai a 
început construcția unui 
centru de telecomunicații, 
cel mai mare de acest fel 
din China pentru transmi
siile la mare distanță. Lu-

Apel al președintelui Kenyei
NAIROBI 22 (Agerpres). 

— Șeful statului kenyan. 
Danief Arap Moi, pre
ședintele în exercițiu al 
Organizației Unității Afri
cane, a chemat țările 
membre ale O.U.A. să a- 
jute Republica Populară 
Angola din punct de ve
dere material și militar — 
se arată într-un mesaj 
publicat la Nairobi — 
pentru a permite Angolei 
să respingă agresiunea ar
mată a regimului rasist 
sud-african. El a subli
niat, în context, că orice 
agresiune împotriva unei

HAluE DE LcPI și-au 
făcut apariția în cîteva 
Cătune din nordul Portu
galiei, deși nu ne aflăm de- 
cît la începutul toamnei. 
Lupii au provocat însem
nate pagube localnicilor, 
omorînd zeci de vite. Popu
lația și-a exprimat temerea 
pentru siguranța copiilor 
care' trebuie să parcurgă 
zilnic mari distanțe pen
tru a ajunge la școală.

UN GKtP DE SPEO- 
LOGI englezi, care în- 
treprindeau cercetări in 
provincia Santander din 
Spania, au descoperit do
uă grote pe ai căror pe
reți erau mai multe pic
turi preistorice. în alte 
două peșteri din apropi
ere, specialiștii au desco

socialiste
crările urmează să se în
cheie în 1984.

Construcția va măsura 
120 metri înălțime și va 
acoperi o suprafață de 
numai 1,47 ha. Turnul 
principal va avea o su
prafață folosibilă de 42 000 
metri pătrați.

★
HANOI 22 (Agerpres). 

— In Republica Socialistă 
Vietnam a fost încheiată, 
înainte de termen, cons
trucția liniei de înaltă 
tensiune de 60 kilometri 
ce leagă orașele Ha Dong 
si Hoa Binh. Linia, care 
funcționează la tensiunea 
de 220 kilovolți, traversea
ză o regiune eu relief com
plex. Noua arteră de trans
port a energiei electrice 
va aproviziona șantierul 
unei hidrocentrale.

i

țări africane constituie în 
același timp un atac îm
potriva întregii Africi. 
Africa a spus el, are drep
tul să se apere împotri
va unor astfel de agre
siuni.

Președintele Kenyei a 
lansat guvernului minori
tar de la Pretoria un a- 
vertisment, cerîndu-i să 
respecte integritatea teri
torială a țărilor africane 
și să se abțină de la co
miterea unor astfel de a- 
gresiuni împotriva statelor 
numite din „prima linie".

perit dovezi ale prezenței 
unei comunități umane 
datînd din paleolitic.

LA BRUXELLES a fost 
încheiat un acord între 
Comunitatea Europeană 
pentru Energia Atomică 
(EURATOM) și Australia, 
care reglementează vîn- 
zările de uraniu australi
an către țările membre, 
informează agențiile Reu
ter și Associated Press. 
Acordul prevede în mod 
expres că materialul nu
clear nu poate fi folosit 
în scopuri militare.

„Medicii împotriva
BONN 22 (Agrespres). 

— La Hamburg s-au în
cheiat lucrările congresu
lui internațional „Medicii 
împotriva războiului nu
clear1, reuniune cu o te
mă de actualitate arzătoa
re, la care au luat parte 
peste 1500 de specialiști. 
Participanții au subliniat 
în unanimitate, în cadrul 
dezbaterilor, pericolul uri
aș pe care îl reprezintă 
pentru viitorul omenirii es
caladarea cursei înarmări
lor și îndeosebi sporirea 
arsenalelor nucleare. Vor
bitorii, relatează agenția 
France Presse, au relevat, 
totodată, faptul că aceas
tă situație sporește peri
colul unui conflict nucle
ar general în care popu
lația civilă va fi complet

Coaliția guvernamentală a Belgiei 
a demisionat

BRUXELLES 22 (Ager
pres). —. Coaliția guverna
mentală a Belgiei a de
misionat ca urmare a po
ziției adoptate de Partidul 
Socialist Valon, ai cărui 
reprezentanți în cabinet 
au declarat că estimează 
ca insuficiente măsurile 
vizînd relansarea siderur
giei în regiunea valonă, 
sector de bază al indus
triei belgiene, menționează 
agenția France Presse.

într-o conferință de pre
să, premierul demisionar, 
Mark Eyskens, a declarat

LA MANILA s-a anun
țat că uraganul „Clara", 
care a afectat zona arhi
pelagului filipinez, a pro
vocat naufragiul unui vas 
comercial și ai unei nave 
militare. în urma scufun
dării acestor vase, 68 de 
persoane au fost date dis
părute, alte 47 fiind sal
vate, informează agenția 
France Presse.

PARTICIPANȚII LA 
CONFERINȚA Agenției 
Internaționale pentru E- 
nergia Atomică, care se 
desfășoară la Viena, au 
aprobat cererea Republicii 
Zimbabwe de â face par
te din acest organism. 
Prin această decizie, 
A. LE. A. cuprinde acum 111 
state membre. 

răilmilui nuclear" 
lipsită de apărare și va 
avea cel mai mult de su
ferit. într-un astfel de caz 
medicina Și slujitorii ei ar 
fi neputincioși deoarece 
vor pieri în holocaust

Participanții au arătat, 
de asemenea, că în sta
diul actual un conflict nu
clear în Europa, ținînd 
cont de densitatea popu
lației și de faptul că aici 
sînt concentrate cele mai 
mari arsenale militare, 
s-ar solda cu zeci de mi
lioane de morți și mutilați.

Concluzia acestei reuni
uni științifice, relevă sur
sa citată, a fost că nu e- 
xistă decît o singură al
ternativă la războiul ato
mic. și anume dezarmarea 
generală’ și totală, în pri
mul rînd dezarmarea nu
cleară;

că miniștrii socialiști va
loni au provocat criza gu
vernamentală „din alte 
motive decît cele invoca
te". El a subliniat că pro
blema siderurgiei are o 
importanță națională, dat 
fiind că interesează atît 
sudul (Valonia), cît și 
nordul (Flandra).

„Guvernul demisionar, 
însărcinat cu soluționarea 
problemelor curente, a 
continuat Eyskens, va în
cerca să evite agravarea 
situației.

Institutul de mine
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer
— doi fochiști
— un grădinar.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974 republicate.

Cererile de încadrare se depun la bi
roul plan-retribuire-personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare.

Raportul anual a! Co
mitetului consultativ 

național american

WASHINGTON 22 (A-
gerpres). — Raportul anu
al al Comitetului consul
tativ național american 
privind perspectiva eco
nomică apreciază că poli
tica economică a actualei 
Administrații va avea con
secințe nefavorabile în 
primul rînd asupra cate
goriilor sociale celor mai 
defavorizate, relatează, în
tr-o telegramă din Wa
shington, Agenția France 
Presse. Astfel, ca urmare 
a deciziilor de a se re
duce fondurile destinate 
unor programe sociale, nu
mărul celor considerați 
sub nivelul național de 
pauperitate va spori con
siderabil. în prezent, se 
estimează la 29,3 milioa
ne numărul celor din a- 
ceastă categorie, ceea ce 
reprezintă 13 la sută din 
totalul populației.

într-o scrisoare care în
soțește raportul, semnată 
de președintele comitetu
lui, Arthur Blaustein, se 
arată eâ reducerile buge
tare la programele sociale 
reprezintă un pas înapoi 
față de situația din anii 
treeuți, care va afecta în 
special persoanele în vîrs- 
tă, femeile și tinerii.

FI ; Mc
PETROȘANI — 7 No 

iembrie : Un iepur
pentru avocat ; Repu 
blica : Dreptate pentr 
toți ; Unirea : Confi 
dențe.

PETRILA ; Omul s 
fiara, I—II.

LONEA: Campionu 
I—11.

ANINOASA : Bariera 
_ VULCAN — Lucea 

laiul : Stele de iarnc 
Muncitoresc : Pumni î 
țărînă.

LUPENI — Cultural 
Tinerețea tatălui meu 
Muncitoresc : Ca atomi 
marca ti.

URICANI : Ani tu 
multuoși.

TV
12,00 „Teleorman — ti 

nerețe, dinamism ‘. 
Reportaj.

12,20 Muzică populară 
în jurul orei 12.45 — 

Transmisiune direct! 
din municipiul Alexan 
dria : Adunarea popu
lară cu prilejul vizite 
de lucru a tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu îi 
județul Teleorman. 
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Agenda Festiva

lului internațional 
George Enescu.

16,55 Fotbal : România 
— Ungaria în 
preliminariile cam
pionatului mon
dial. Transmisiu

ne directă de la 
București.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,40 Actualitatea eco

nomică.
20,00 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții 
socialiste.

20,30 Din sălile de 
concert și de spec
tacol ale Festiva
lului internațional 
George Enescu.

20.50 Telecinemateca. 
' Ciclul „Dosarele

ecranului". «Dr. 
Blackwell».

22,05 Telejurnal.

Fotbal, divizia B Uasoeții au jucat mai bine ca acasă
Schimbare
t.F.K. CLUJ-NAPOCA 

— MINERUL LUPENI 
2 — 1 (I — 0). Minerii 
prind curaj în deplasare, 
nu mai acceptă dinainte 
soarta învinsului. Dumini- 
eă, spre exemplu, au do
minat în prima parte a 
meciului, ratind, în min. 
22 și 31. deschiderea sco
rului, prin Mușat și Mo
rarii (singur cu portarul, 
a preferat să... paseze lui 
Cioriia). In penultimul mi
nut al primei reprize, o 
lungă centrare în diago
nală I-a surprins însă pe 
Truică. Homan n-a ieșit 
la intercepție, de neînțe
legerea lor a profitat „bă- 
trînul" Țegean, care a des
chis scorul. La reluare, o 
nouă gafă a oaspeților 
(58), pe partea lui Sebestyen 
i-a creat lui Năsălean po
sibilitatea să șuteze deci
siv : 2 — 0. Nemaiavînd 
ce pierde, minerii s-au a- 
vîntat in atac cu fundașii ; 
în două rin duri, Truică a 
reluat cu capul loviturile 
de corner pe lingă porta
rul ceferist, dar și pe lin
gă buturi. Cu trei minute

de optică...
înainte de final, presiunea 
oaspeților s-a materializat 
în golul de onoare, gol 
spectaculos, precedat de o 
serie de combinații, la care 
și-au adus contribuția Le- 
ordan, Cioriia, I. Popescu 
și Mușat. Ajuns în posesia 

< balonului, I. Jenică a dri
blat ultimul apărător, în
scriind în poarta goală. A- 
bia repusă mingea la cen
tru și după recuperarea ei 

de mineri, Sebestyen a rea- 
juns în careul advers, a 
șutat cu sete, dar peste 
transversală, ratind astfel 
egalarea. Iată deci, deși 
învinși în cele din urmă, 
minerii încep să-și recon
sidere șansele în deplasa
re. Din tabăra lor s-au e- 
vidențiat : Homan. Truică 

(cu toate că au greșit la 
primul gol), Petre Popa, 
Moraru și Mușat. A arbi
trat în spiritul sportivității 
o brigadă condusă de 

bucureșteanul Dan Petres
cu. care confirmă astfel 
promovarea sa în lotul A 
al cavalerilor fluierului.
(I. V.).

MINERI I. DEVA — MI
NERUL URICANI 0—1. 
în etapa a IV-a a campio
natului județean de fotbal, 
echipa Minerul Uricani a 
evoluat în deplasare. Prac
ticând un fotbal de bună 
calitate cu acțiuni purtate 
în viteză de atacanți și în
cheiate cu multe șuturi la 
poarta gazdelor, patru din
tre ele soldîndu-se cu go
luri, Minerul Uricani a 
cîștigat pe merit.

Cei care atacă primii sînt 
jucătorii oaspeți și_ astfel 
în min. 5 Diniș îl învinge 
pe portarul gazdelor des- 
chizînd scorul. După acest 
gol gazdele domină insis
tent dar apărarea minerilor, 
în frunte cu portarul Găti 
se află la post. în această 
parte a jocului, folosind 

întrecerile „Daciadei '81" ia tir cu arcul
în zilele de 25—29 septembrie poligonul Mine

rul din Aninoasa va găzdui turneul republican de 
tir cu arcul pentru seniori și senioare „Daciada ’81“. 
Vor participa peste 80 trăgători din țară (individual 
și pe echipe). Reprezentativa minerilor din Aninoasa 
va fi formată din Aurel Urițescu, Petre Feher, Vir
gil Vlasin și Vasile Tamaș. La senioare, Minerul 
Aninoasa va participa doar la individual cu Dorina Ș 
Damian și Elena Gheorghe. ■

contraatacul oaspeții au 
mai avut cîteva bune oca
zii de a marca dar ele sînt 
ratate. Astfel prima repri
ză se încheie cu avantajul 
minim de un gol pentru ei.

în repriza a doua, jucă
torii de la Minerul Uricani 
evoluează la o cotă, mult 
superioară dominîndu-și co_ 
pios adversarul care nu re
zistă decît pînă în min. 
60, cînd Cîmpeanu, cu un 
sut puternic, ridică sco
rul la 2—0. Oaspeții ata
că în continuare și reu
șesc să mai înscrie două 
goluri, unul mai frumos 
decît celălalt, autor Băl- 
taru. Pentru victoria ob
ținută merită evidențiată 
întreaga echipă oaspete și 
antrenorul ei.

Ilie COANDREȘ

Meci amical de rugbi

ta la antrenament..
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— MINERUL LUPENI 
52 — 8. Un frumos meci 
de rugbi s-a disputat pe 
terenul gazonat din dealul 
institutului între cele do
uă combatante din divizii 
diferite, meci care a in- 
cîntat privirile numeroși
lor spectatori în marea lor 
majoritate studenți. S-a 
văzut clar diferența de va
loare. echipa din Lupeni 
neputînd face față „15“-lui 
studențesc. E drept că o 
parte din titulari au lipsit 
din ambele echipe, dar 
fazele aplaudate la „scenă 
deschisă" au fost nume
roase.

S-au „rodat" jucători 
noi (Aurel Viciu) și prin 
joc, s-a văzut modul în

TELEX ® TELEX B î E L E X
Stadionul „23 August" 

din Capitală va găzdui 
astăzi meciul dintre selec
ționatele României și Un
gariei, contînd pentru pre
liminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa 
a 4-a europeană). Parti

care s-au refăcut cei acci
dentați in meciurile tre
cute (M. OrteTecan și 
V. Băloi).

„Scopul acestei intilniri 
a fost de a păstra forma 
bună a echipei, să perfec
ționăm schemele de atac 
și sistemul de apărare pe 
cele două compartimente.

S-a jucat „la mină", că- 
utîndu-se terenul de țintă. 
A fost o adevărată pledoa
rie pentru acest joc băr
bătesc. Au înscris Ghiță, 
P. Dobre. V. Dobre, Dinu, 
Dumitraș (de 3 ori). Su- 
sinchi, Medragoniu, Viciu 
pentru Știința și Udrescu, 
Dan Paul Florin pentru 
Minerul.

loan Dan BĂLAN 

da va începe la ora 17,00 
și va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Austria, 
avîndu-l la centru pe Erich 
Linnmayr.

Partida va fi transmisă 
în întregime de posturile 
noastre de radio și tele
viziune. t j
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