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Depășind productivitatea muncii cu 1100 kg/post 
brigada condusă de minerul Ioan Buz de la sectorul 
I al I.M. Aninoasa înregistrează la zi d<f ășirea planu
lui la producția de cărbune cu peste 000 de tone. In 
imagine, brigadierul alături de cîțiva ortaci din 
schimbul I, după ieșirea din șut.

Răspunzând chemării partidului 
Directorii întreprinderilor miniere 
Vulcan, Uricanl și Lupeni afirmă 
VOM DEPĂȘI PREVEDERILE

M

■ ■

TRIMESTRIALE DE PLAN
Dînd curs indicațiilor Comitetului Politic Executiv, formulate în 

recenta ședință, la începutul celei de a treia decade a lunii martie am 
solicitat cîtorva conducători de întreprinderi miniere să ne precizeze 
cum vor încheia primul trimestru al anului la producția de cărbune.

ținute pe seama creșterii productivității 
muncii în cărbune și în mod deosebit 
în abataje, a punerii in funcțiune, îna
inte de termenele planificate, a noi ca-

■ 9.

ING, IOAN DUMITRAȘ, directorul
I.M. Vulcan: „Vom avea extrase su
plimentar la sfârșitul acestui trimestru 
aproximativ 25 000 tone de cărbune pen- ...
tru energie. Este un succes la obținerea parități de producție, calității îmbună- 
căruia au participat toate sectoarele și 
formațiile noastre de lucru, fiecare om 
al muncii, pentru că toți au înțeles și 
s-au subordonat comandamentelor ma
jore de care depindea îndeplinirea și 
depășirea prevederilor de plan trimes
triale : ordine și disciplină organizarea 
muncii Ia nivelul exigențelor. Avem un 
colectiv <le oameni harnici, pricepuți și dițiilor necesare 
mai ales ambițioși care nu au slăbit în în trimestrul II.
nici una din lunile trimestrului ritmul (Nz- ntlMlTRlf 
de extracție pe care și l-au impus încă ’ _i i m 1 ■din «IU cnnlni Ai.l Î«S tehn,C °* , LuPen‘ !

tățite a lucrărilor de revizii și reparații 
executate preventiv, continuității în ex
ploatare a complexului mecanizat de 
mare capacitate, îmbunătățirii aprovi- ■ 
zionării locurilor de muncă. Pe scurt, 
succesul se datorește îmbunătățirii 
ganizării muncii, 
eforturi serioase

Sarcinile primului trimestru, realizate
3

or
ia paralel s-au depus 
pentru asigurarea con- 
îndeplinirii planului și

Cu zece zile mai
• devreme

DANCIULESCU, director 
Ai» '•««• Lupeni : „Pentru trimestrul 1,

? “ngajomentul luat de colectivul nostru era
* I*» 5«0 de ton., dar datorită folosi, lor și ri ici tea dep ștnl r. rii intensive și eficiente a mecanizării (care

ING. CAROL SCHRETER, directorul a avut drept urmare sporirea productivității 
I M- Uricani : „Producția extrasă supli
mentar a crescut de la lună la lună în 
acest trimestru, astfel incit în martie 
vom obține cel mai mare plus — 6000 
tone de cărbune pentru cocs. La ni
velul trimestrului sarcinile de plan 
vor fi depășite cu aproximativ 14000 
tone de cărbune. Rezultatele au fost ob-

 - -

muncii în abataje dotate cu complexe) ne 
vom depăși propriul angajament cu cel pu
țin 3 000 tone de cărbune pentru cocs. Cele 
moi bune realizări le-au obținut formațiile 
conduse de Constantin Popa, Paul Grasu, 
ți Aurel Manda, toate exploatind complexe 
mecanizate în cadrul sectorului IV.

d. Giieta

Dovedind aceeași hărni
cie și consecvență ca pe 
tot parcursul acestui în
ceput de an, oamenii 
muncii de la sectorul I 
al minei Aninoasa rapor
tează îndeplinirea planu
lui trimestrial cu zece zi
le mai devreme. Prin a- 
ceasta, ieri, 23 martie,
plusul se ridică la se de Pavel Dediu, Cons- 
4423 tone. Este încă o do- tantin lacob, Iosif Prisă- 
vadă a exemplarei mo- car, Vasile Burice, 
bilizări a tuturor mineri
lor. tehnicienilor și

ginerilor de la acest sec
tor fruntaș, care printr-o 
disciplină deosebită, prin
tr-o organizare riguroasă 
a procesului muncii și de 
utilizare judicioasă a 
timpului de lucru, și-au 
depășit propriile angaja
mente. S-au evidențiat 
îndeosebi brigăzile condu-

i

De două duminici, 
privesc spre cvartalul 
de sub geamul meu. 
Urmăresc o lecție de 
etică sau poate de... gos
podărie. Mormanul de 
pămint rezultat din po
zarea conductelor pentru 
termoficăre. ce se ridi
ca între blocurile 2, 
4 și 6 de pe strada U- 
nirii, ca o „piramidă" g 
neglijenței, se „topea"
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"O’ nouă calitate, superioară, 
tu munca, viața și gîndirea 

preparatorilor din Petrila
Dimensiunile muncii 

.noastre de fiecare zi, ale 
efortului propriu prin ca
re ne angajăm cu respon
sabilitate comunistă pen
tru realizarea sarcinilor 
din acest cincinal al cali
tății și eficienței sînt im
presionante. Sub acest as
pect, în primul rînd 
ral, dar dovedit prin 
zultate convingătoare 
propunem să analizăm 
aceste rînduri activitatea 
preparatorilor din Petrila. 
Pe lîngă activitatea speci
fică lor — prepararea zilni
că a cărbunelui brut de la 
minele Dîlja, Petrila și Lo- 
nea — preparatorii petri- 
leni sînt puternic angrenați 
în vasta acțiune de finali
zare a lucrărilor la noua 
secție de preparare din Pe
trila. Din datele furnizate 
de Constantin Mitu, secre
tarul comitetului de partid 
și ing. Victor Chiaburu, 
șeful secției din -Petrila a 
I.P.C.V.J., prezența oame
nilor muncii din această 
secție la ridicarea noii in
vestiții nu este deloc for
mală. Bunăoară, 5—6 echi
pe complexe participă zil
nic" la aceste lucrări, lată 

; ce ne-a spus șef ui secției :
„O echipă de lăcătuși, 
lect: icieni și sudori 
crează la 
Flotâție' —

mo
re- 
ne 
în

ciere din partea construc
torilor se bucură activita
tea șefilor de echipă loan 
Marcu, Martin Debrețeni, 
Pavel Mihălțan și Vasile 
Gaier. O echipă de cure- 
lari — vulcanizatori, de 
opt oameni va executa 
montarea covoarelor de 
cauciuc imediat ce instala
ția va permite. Montarea 
pompelor, executarea ins
talațiilor de încălzire și 
rețele termice, placarea 
jgheaburilor și execuția lu
crărilor de amenajări in
terioare vor fi de aseme
nea executate def echipe 
speciale formate din mun
citori eu înaltă calificare".

Am aflat că bilanțul pre
paratorilor în aceste , lu
crări de investiții (în care 
lucrează cot la cot
constructorii) este deja bo
gat. Astfel sînt aproape 
realizate modificările în se
parația nouă pentru a pre
da linia I constructorului. 
Aceasta va permite dega
jarea unui număr impor
tant de personal pentru a 
putea fi școlarizat pentru 
noui fiux. Iată ce ne-a de
clarat secretarul comitetu
lui de partid : „Pentru noi 
școlarizarea personalului,

cu

e- 
lu- 

obiectul 00 — 
unde a preluat 

montarea instalațiilor teh
nologice. De o bună apre-

Fran- 
cise Nemeș, Dan Rotaru, 

in- Ioan Buz.

Tinărul inginer elec
tronist Nicolae Muntea- 
nu de la atelierul de 
automatizări al I.U.M.P. 
execută ultimele verifi
cări la un generator de 
impulsuri cu program 
și memorie, realizat cu 
circuite integrate în 
construcție proprie, ce 
va fi montat în noul 
stand de încercări al 
distribuitoarelor hidrau
lice.

Foto: lean BALOI

văzînd cu ochii. In ju
rul mormanului, toată 

; săptămîna trecută, se 
invîrtiseră patru „mo- .. 
gîldețe“. „Muntele" de’; 
pămint galben și lipi- ; 
etos se spulberă. Du- i 
minică am ieșit să văd i 
ce se mai întâmplă. Și ; 
nu dau decît de cei pa- i 
tru copii. Lopată, tțrnă- ; 
cop, greble,,.- Gonciulea \ 
Carmen, Endre Dios, Er- \ 
vin și Alexandru Kadar, '■ 
elevi ai Școlii generale ;
nr. .5 Aeroport Petro-. : 
șani, clasa VTII și res- i 
pectiv clasa a Vll-a, la ; 
întrebarea mea de ce ; 
au cărat „pămîntul" ?, ’ 
mi-au răspuns în cor : i

— Să nu mai fie noroi ; 
și să vedem iarbă ver- I 
de 'în curte '

Maria DINCA
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aproape

Ioan Alexandru TATAR
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A fi șef de brigadă înseamnă, 
înainte de toate, răspundere!

Astăzi, ' redacția ziaru
lui nostru lansează o 
nouă rubrică, pe care do- 
reșfe să o susțină cu spri
jinul dumneavoastră, sti
mați cititori. Vă vom pre
zenta cazuri deosebite de 
abateri de la disciplina 
muncii și disciplina teh
nologică, cazuri de încăl
cări ale normelor de con
viețuire, abateri de la eti
ca și echitatea socialistă, 
soiicitîndu-vă să vă ex
primați opiniile, păreri
le față de actele săvîrșite, 
față de autorii lor, din 
dorința de a-i îndrepta, 
de a preveni apariția 
unor asemenea acte care
de a preveni

Reți-oni intră pe ușă și arun
că pe masă, secretarei, 
hîrtia ce-o avea în mină.

nu se' încadrează în viața 
noastră cotidiană, a ce
lor care muncesc cu dă-

ruire pentru dezvoltarea 
necontenită a țării noas
tre,- în spiritul dragostei 
de patrie și cuceririlor 
noastre revoluționare, so
cialiste.

Intrăm într-unul . din 
birourile sectorului IV de 
la mina Dîlja. Ora 10. Un

O cerere de transfer Ia 
un alt sector. La explica
țiile secretarei că astfel 
de cereri îi sînt înmîna- 
te personal șefului de sec
tor, răspunsul vine tă- 
ios : VV

nă iese din mină, 
ne-o și dă-i-o!

■ Credeam că omul se pre
gătește să intre în subte
ran. Dar... Discuția con
tinuă :

— Astăzi nu ați fost la 
șut?

— Nu. Am două dumi
nici lucrate in februarie, 
să mă treceți în repaus.

— Dar erați planificat 
astăzi ?, r

G. DORIN
Gh. ROTEA

- Nu pot săi aștept pî- (Continuare in pag. a 2-a>
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energiei electrice

fur mart din pag 1)

ECONOMÎHREA
<ur<a«^ energîe:

ț

In raidul nostru am 
sit o bunâ experiență 
reducerea consumurilor

de inal- 
cu celu- 
echipate 
care ne

gă- 
in 

de 
energie și la sectorul I, co
lectiv care cu același con
sum de energie, ca și in 
perioada .similară o nului 
trecut, a sporit producția 
de cărbune extrasă peste

un salt in domeniul meca
nizării proceselor de pro
ducție, căutăm noi solu
ții pentru a nu crește con
sumurile actuale de ener
gie electrică". Seriozitatea 
cu care se înfăptuiește pro
gramul de măsuri la I.M. A- 
ninoasc o dovedește și ra-

meni.
lunci să ne mai mirăm că 
realizările sînt așa rum 
le-am prezentat ?

Măsuri ferme pentru o gospodărire 
mai judicioasă a

Obiectiv de maximă im
portanță pentru economia 
națională, raționalizarea 
consumurilor de energie, po
larizează din ce in -ce mai 
mult efortul colectivelor de 
muncă pentru a diminua 
consumurile specifice pe u- 
nitate de produs.

. Astăzi vă prezentăm preo
cupările colectivului de Io 
I.M. Aninoasa.

In cadrul măsurilor lua 
te și aplicate pentru a rea 
liza o gospodărire mai ra
țională a energiei electrice 
minerii de la Aninoasa ra
portează o economie de 
31 000 kWh energie electri
că pe luna ianUprie și de 
110 000kWh pe luna februa
rie! îmbucurător este faptul 
că această economie are 
loc in, condițiile depășirii 
sarcinilor la producția fi
zică cu peste 1 300 to
ne de cărbune. Inginerul șef 
electromecanic al minei, Ion 

. Vâsle ne relata : „Econo
mia” obținută in-cele-ldouă 
luni de la începutul anului, 
de 141000 kV/h energie e- 
lectricâ - se datorează gos
podăririi fiecărui Wat con
sumat urmare a sensibiliza, 
ru oamenilor, a celor care 
la început permiteau func- 
ționarea in gol a utilajelor. 
Față de anul trecut consu
măm cu 4 kWh mai puțină 
energie electrică pentru fie
care tonă de cărbune. Cînd 
mina Aninoasa realizează

O noua

pieîv. tot in • .'ai.n- 
•ța biroului executiv ăl con
siliului oamenilor muncii,din 
data de 15 martie a.c. în 
care se regăsește gîndirea 
de perspectivă, preocupări 
și soluții noi. Bunăoară 
maistrul energetic Aristotel 
Groșanu, de la sectorul II, 
ne afirma : „Paralel cu mă
surile de decuplore a ilu
minatului in zilele de re
paus, de încărcare a utila
jelor la capacitate, noi vom 
acționa și pentru o reorga
nizare a fluxului de trans
port al cărbunelui. In ur

ma unei astfel de soluții teh. 
nice, prin atacarea noii ga
lerii, vom elimina funcțio
narea a 4 transportoare de

prevederile pionului cu 
11951 tone Maistrul energe
tic de la acest sector, loan 
Borca ne reloto : „Am ac
ționat îndeosebi la unii con
sumatori cum a fost com
plexul mecanizat cu care 
este dotată brigada lui De- 
diu. Am insistat ca utilaje
le aparținătoare tăierii și 
transportului mecanizat al 
cărbunelui să funcționeze 
la capacitatea maximo". 
„Dacă 80 de transportoare 
TR-3 cu o singură acționa
re cît are mina Aninoasa 
nu vor funcționa în gol timp 
de 10 minute pe zi, econo
mia de energie electrică pe 
timp de un an ar fi de 720 
kWh, ne informa inginerul

pe fluxul central de trans- Emilian Cocotă, șeful birou-
—---------x. î- — |Uj energetic. Măsurile

noastre vor fi întărite și a- 
plicate cu mai multă exi-

port care consumă în pre
zent in medie 200 kWh e- 
nergie electrică pe schimb".

gență și în cadrul sectoa
relor IV și V, ai căror maiș- 
tri și muncitori nu au fost 
suficient de receptivi față 
de efortul pe care trebuie 
să-l întreprindă fiecare om 
al muncii pentru economi
sirea de energie electrică. 
Sîntem in perioada de în
locuire o celulelor 
tă tensiune în ulei, 
le antigrizutodșe 
cu contor electric 
dau posibilitatea să cuan
tificăm mai bine efortul fă
cut de fiecare om al mun
cii și să luăm măsurile de 
rigoare".

Modificările simțitoare in 
economia de energie electri
că pe tona de cărbune de 
la mina Aninoasa în condi
țiile creșterii producției de 
cărbune extrasă mecanizat 
unde se realizează o tot 
mai mare economie, repre
zintă garanția că sînt în
că rezerve mari de econo- . 
misire, care se cer; măi ju
dicios valorificate. Cele le
gate de stabilirea viitoa
relor fluxuri de transport, 
in care să fie evitat trans
portul cărbunelui pe mai 
multe transportoare, au im. 
plicații deosebit de favora
bile nu numai osupra con
sumurilor de energie, dar 
în mod special asupra creș
terii gradului de siguranță 
în desfășurarea transportu
lui pe orizontală.

Teodor ARVINTE

înseamnă, înainte de toate,

zile, probabil sînt ncnia- 
tivați, iar Andrei Ranko 

Nu! N-aveți decît să aM în concediu me- 
puneți nemativaț dical. Doi nou încadrați 

Sau... dar ia dați cererea podesc in aripa vestică a 
abatajului.

Deci în loc de 7 oa- ț 
unul singur. Si a- ț

După citeva ore sintoin ț 
“ ““.. ‘ V1

! (Vrmare din pag. T)

deprinderea de către mun
citori a cunoștințelor des
pre noile instalații cu care 
vor lucra are o mare im
portanță. Cu toate că sîn
tem angrenați în două ac
tivități, cea de investiții și 
cea propriu-zisă producti
vă, am reușit ca prin se
rii proporționale să asigu
răm pregătirea personalului 
ia secția Lupeni și aici 
lâ noi. Avem șansele ca 
pînă în momentul intrării 
în funcțiune să terminăm 
și această acțiune".

Referitor la activitatea 
productivă propriu-zisă. 
respectiv 'prepararea căr
bunelui brut am reținut că 
primele trei luni ale anu
lui au însemnat un debut 
promițător pentru prepara
torii petrileni. După pri
mele două luni, in care in
dicatorii stabiliți au lost 
realizați, iată că și în cea 
de-a treia lună, respectiv 
martie, rezultatele obținute 
se înscriu pe aceleași co
ordonate. Astfel la recupe
rare în semlcocs s-a rea
lizat 16,5 la sută (planifi
cat 16,2 la sută) în timp 
ce la puterea calorică a 
mixtelor cifra planificată 
3 300 Kcal/kg a fost și ea 
depășită, obținîndu-se 3 505 

; Kcal/kg, existînd șanse 
1 certe de a ajunge pînă la 

sfirșitul lunii la 3 700 
■ K6al/kg. Dacă mai sînt to

tuși probleme ? 
ne-a spus șeful 
primul rind la 
cărbunelui brut 
trila, mai ales, 
Deși am făcut apeluri, nu 
u dată, către înțrepiinde-

„Silit — 
secției. In 

calitatea 
de ia Pe- 
și Dilja.

rile miniere că ne lipsesc 
unele utilaje din cauza 
montării lor în secția nouă, 
nu sîntem sprijiniți cu o 
calitate mai bună a cărbu
nelui brut. De asemenea, 
în cărbunele primit pentru 
preparare intîlnim tot mai 
multe ^corpuri străine" 
(fier, lemn, sîrmă etc.) Asta 
măi ales la mina Petrila 
unde se lucrează în ritm 
greoi la montarea electro- 
magnetului și de unde de 
altfel vine prea multă apă 
prin cărbune. Cu toate a- 
cestea sîntem ferm hotă- 
t-îți să ne îndeplinim sar
cinile încredințate".

Cu muncitori ca Alexan
dru Kovacs, Constantin Bu- 
șoniu, Ștefan Hoțea, Ion 
Ciur, Cornel Ursa, Vaier 
Ton», eu maiștri cum âr 
fi Constantin loniță, Vio
rel Rodeanu și _ Dumitru 
Proboje, acest lucru este 
pe deplin posibil. O atestă 
rezultatele obținute, o a- 
lestă felul in care oame
nii muncii din această u- 
nilate industrială a Văii 
•Jiului și-au drămuit forțele 
pentru a-și putea realiza 
sarcinile de plan în prepa
rarea cărbunelui brut, dar 
si de a contribui electiv la 
finalizarea, în cele mai bu
ne condiții, a noii secții de 
preparare din Petrila.

Secția Petrila a l.P.C.V.J. 
devine in aceste zile și in 
perioada următoare, sub 
raportul sporit al tehnici
tății, al dinamismului dez
voltării și acțiunii oame
nilor ei un pilon de bază 
in marea structură de dez
voltare calitativă a activi
tății de preparare a căr
bunelui din Valea Jiului.

I

opfliom
DE IERI, au început, 
ile de dezafectare a 

amplasamentului ultimu- 
cu 

magazine la parter (lîngă 
a pro

duselor electrocasnlce) din 
zona Hermes. Tronsonul 
cuprinde apartamente pe I opt nivele, cu termen• de I predare în ultimul trimes- I tru al acestui ăn.

I amplasamentului uiun 
lui tronson al blocului

. ț-*A n/io-il ,.1ă •' 4-• ■ /T*LII**v’&**tiJ**'S XCT £/Cll VțlX 
unitatea de vînzare' 
duselor

„—Cărbunele e făcut de 
pe timpul lui Noe, ascultă 
ce-ți spun eu". Cu această 
frază de deschidere am 
fost pus la „podea" de că
tre un tînăr intelectual ca
re, după spusele lui citeș
te în medie doua cărți pe 
săptămînă.

Am fost redus la tăcere, 
strivit de ploaia de ipote
ze, avansate la rang

certitudini, împănate cu ci 
tate din Darwin și Evan
ghelie. Interlocutorul meu 
mi-a explicat cum și-a 
construit Noe „cargoul". 
Atunci ar fi plouat un se
col fără întrerupere. o 
umbrelă făcea cit o avere 
si tot atunci s-au format 
și munții <ie înerefire.

Un amestec de cosmogo
nie și literatură științifico- 
fantastScă. De unde se ve
de că o carte se poate 
transforma ușor intr-un 
bumerang, care, întoreîn- 
du-se lovește profund per
sonalitatea celui care ci
tește fără să înțeleagă.

Valeriu BLTl.LFSCU

r

< 
Tinichigii auto Petre 

Săpraru și Ștefan Radar 
sînt doi dintre tinerii 
meseriași de la „Dacia“- 
service Paroșeni remar
cați în activitatea ce o 
desfășoară la reparațiile 
de tinighigerie

I
i î

la mine... \
Și pleacă.
Cel în cauză nu era alt

cineva decît minerul șef 
de brigadă Ion Apetrei. 
Formația sa a contribuit 
la minusul sectorului (pes
te 4000 tpne de cărbune) lui 1V sj afjgm 
cu aproape 1 000 de tone, timp șeful de brigadă Ion z .

in Apetrdi prezentase o foa- ‘ 
br’" ie de boală pentru trei zi-i

s-o prelungea»- 1 
că (.'?)

Acestea sînt faptele pe ț 
care le recapitulăm pe ( 

din aripile a- scurt. Brigada nu-și reali- ! 
cameră un sin- zează sarcinile de plan, J 

Nicolae Co- șeful de brigadă încearcă * 
să forțeze nota cerînd un ț 
transfer, iar dacă nu se ț 
poate, prezintă o foaie | 
de boală pentru a-și jus-1 
tifiea absențele de la șut. i

Dumneavoastră ee pă- I 
rere aveți ? Unui astfel J 
de om i se poate învie- j

din nou la biroul sectoru-
:ă între

Ce se înțîmpla însă 
abatajul unde lucra 
gada al cărei șef lipsea, ]e dar pe care nu o las 
șef care pentru că era se ța secretară pentru că. 
ȘEF. și nu ca să lipseas- dorea 
că, primește lunar 
spor „de conducere" 
220 lei.

Intr-un a 
batajului 
gur miner, 
valciue .se chinuia să ar- 
meze și să bată găurile.

— Une vă sînt ceilalți 
ortaci ?

— Șeful de brigadă es
te în repaus, Dumitru Tu- 
caliuc și Viorel l.ăzărea- 
nu nu au venit de două dința conducerea brigăzii? î

un

a

Notă

IGNORANȚĂ

chef!Nu avea
de

Ușa 
două 

;ai 1 as

Unitatea 310 „Gospodi
na" de pe Bulevardul Re
publicii, Petroșani, 
închisă. Înăuntru 
vînzătoare stau la
eu două „prietene". Afa
ră așteaptă 4—5 clienți. 
Îndrăznim să batem în u- 
șă. După 2—3 minute (!) 
obținem o „victorie"... 
parțială. Ni se deschide 
ușa (în timpul ăsta, se 
mai strecoară o... privile
giată).

— De ee este închis ?

— Avem ședință 
grupă sindicaiă (?!)

— Unde, aici ?
— Aici și la sediu
— Bine, dar în program 

fie 
oră

scrie că trebuie să 
deschis. De la ce 
este ședința ?

— A început • la 
8,30... „

Și a „continuat" (taifa
sul intitulat „ședință"), 
căci ușa ne-a fost trinti- 
tă in nas de vinzătoaiea 
Irina Raezek I Asta după

ora

ce ne-a spus pe un 
baritonul că de fapt este 
închis, pentru că nu are 
marfă, deși vitrina era 
plină de- preparate și se- 
mipr.eparate.

Fără comentarii I — arn 
zice. Comentarii Se impun 
totuși și Ie lăsăm la latitu
dinea conducerii I.C.S.A.- 
A.P. Petroșani. Dar vrem 
să „auzim" și noi măsuri
le. Clare, la obiect.

Al. TATAR j

Grăbi» fiind a ramai 
fără permis

In ziua de 18 martie a,e. :
conducătorul auto Iulian 
Pirvoiu aflîndu-se la vo
lanul autoturismului 2 IID 
9998 se grăbea și a intrat 
în depășirea unui autoca
mion chiar pe o trecere.de 
pietoni din Vulcan. Cum 
proverbul spune că, graba 
strică treaba, așa șea și 
Intîmplat. Sus-numitului nu 
i-a mai rămas decît sa se 
grăbească încet, dar nu
mai du^ două luni cînd 
i se va restitui permisul 
de conducere.»

DEZBATERE. La se- un real succes,. _ .un real succes, avînd pes-
diul l.C.S.A. și A.1J, Petro- te 25 de participant!.
șani membrii organizației 
U.T.C. au ținut o dezba
tere eu tema „Activitatea 
revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceatișescu".

• IN ATENȚIA PEN
SIONARILOR. Pentru pe
trecerea în rhod plăcut a 
timpului liber binemeritat, 
casa pensionarilor din Pe-, 
tro.șani organizează în pe
rioada următoare două 
-------,.c excursii: prima, 
în ziua de 30 martie, de s 
zi, ia Tg. Jiu, iar a doua 
în zilele. de 28 și 29 a- 
prilie, pe ruta Petroșani 
— Sibiu — .Păltiniș și retur. 
La ambele,' transportul se

• TENIS DE MASĂ. In 
organizarea A.S. prepara- „
torul se desfășoară în a- atractive 
ceste zile un interesant 
campionat de tenis de ma
să. Concursul, aflat la ju
mătatea întrecerii, este do
tat, cu trofeul „Cupa pre- __ __ „______________
părătorul", și .se bucură de face cu autocarul. Înscrie-

rile se fac la sediul casei 
pensionarilor.

• LA GAZETA ^SĂR
BĂTORITUL NOSTRU" de 
la mina Lonea se află nu
mele lui Constantin Prisa- 
că. După 30 de ani de ac
tivitate neîntreruptă în 
cîmpul muheii, minerul 
Prisaeă iese la pensie în
soțit de calde felicitări a- 
le întregului colectiv și u- 
rarea „La mtilți ani feri
ciți !“

• BRIGADA ARTISTI
CA. La Liceul de matema-

tică-fizică din Petroșani au 
început repetițiile la un 
nou program de brigadă 
artistică.-Țiriînd cont de. 
specificul liceului (infor
matică) programul se in
titulează „Brigada în lim
baj... Fortran",

• AFIȘE UITATE. In 
vitrinele unității de „Croi
torie"din: cadrul com
plexului comercial de pe 
bulevardul Victoriei din 

Vulcan la începutul acestei 
săptămini se puteau încă 
citi al'ișe care anunțau „Ba
lul Mărțișorului" care a

avilt loc în ziua de 8 mar
tie la clubul tineretului din 
localitate și meciul de fot
bal dintre echipele Mine
rul Paroșeni și 
Glie Iar i. întrebăm, 
are de spus personalul u- / 
ni taților respective 7

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

Mineral I 
băm, ee. •
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune cu necesitate
INTEGRAREA FERMĂ ÎN

PROTECȚIEI Ml
EXH

UN CI
GENȚELE
11

—
Deși „a pierdut teren' 

în favoarea transportu
lui continuu cu benzi, cir
culația și transportul căr
bunelui cu vagonete 

• cupă, încă, o pondere 
semnată în extracția 
orizontală în procesul din 
subteran, atît la minele 
Lupehi, V u 1 can, Pe
trila cit șl la Aninoa- 
să, Dîlja, Bărbate ni ș.a. 
Nerespectarea prevederi
lor, normelor de protecția 
muncii pentru industria 
minieră din acest dome
niu constituie și în eon. 

. „îinuare cauza unor nu-, 
«roase accidente, pînă la 

mai grave, care ău 
loc, oeupînd o pondere 
ridicată în totalul acci
dentelor înregistrate. Si. 
tuăția nu este deloc în
tâmplătoare, deoarece în 
acest proces de muncă 
al activității din subteran 
se constată încă multe 
abateri de la ordinea și 
disciplina instituite., A- 
ceasta are explicația și 
în faptul că transportul 
eu vagonete este dome
niul în care lucrează un 
mare număr de personal 
Recalificat, muncitori nou 
încadrați cu stagii roduse 
de yechirhe și puțină ex
periență, alături de alțî 
muncitori care deși au 
cîștigat experiență acțio
nează din rutină. Incăl- 
carea normelor este fa-

o- 
îri- 
pe

vorizată, de asemenea, de 
graba cu care se lucrea
ză, avînd în vedere că 
trenurile cu „goale" sînt 
deseori așteptate cu ne. 
răbdare de către brigă
zile din abataje sau lucră
rile,.' de pregătiri, r iar 
„plinele", îndeosebi la

. Din controalele recent
> efectuate de. factorii din 

compartimentele de pro. 
tecție a muncii de la mine 
și C.M.V.j., la toate în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului, s-au consta
tat și abateri în ceea ce 
privește respectarea nor-

TRANSPORTUL CUVA60NETE
domeniu în care se cere acționat 
cu fermitate pentru prevenirea

sfîrșitul schimburilor, își 
așteaptă numărătoarea' la 

■ recepție. ■ ■ ■
«Iată, așadar, motive im. 

portante pentru ca ins
truirea, atenționarea și 
urmărirea personalului de 
către maiștri minieri să 
se exercite c-u maximă 
responsabilitate, eu atît 

' mai mult cu cțt aceștia 
sînt preponderent ocu
pați cu controlul activi
tății în fronturile pro
ductive. De altfel, îh 
majoritatea cazurilor de 
abateri care s-au soldat 
cu accidentări, s-a do
vedit că sarcinile maiștri
lor în această direcție nu 
au fost respectate. .

Transportul ți circulația pe verticală 
o problemă care, la unele unități 
miniere își caută încă rezolvarea

mers din cauza deficiențe
lor existente la verticalita
tea ghidajelor Că nu se lu
crează regulamentar și con
form normelor de protec
ție nu e de mirare din mo
ment ce în rampa puțului 
■lipsesc cu desăvîrșire ins- . 
trueți.unile de protecție a 
muncii și afișele sugestive 
cu Airacter de securitate. 
Cu siguranță ele zac uitate 
in vreun sertar al birou
lui de protecție a muncii ! 
Alte puțuri, alte nereguli. 
Mai exact la puțurile oar
be nr. 1 și 4 lipsesc barele 
ori cîrligeie de agățare pen
tru personal și sint multe 
șuruburi slăbite. Tot la pu
țul nr. 4 jompul nu este 
curățat de luni de zile. De 
fapt la acest puț s-a întîl- 
nit și o situație nu atît de 
curioasă și bizară, pe . cît. 
de periculoasă : codul 
semnalizare este confuz, cei 
de aici folosind un cod 
propriu, improvizat (?), ce
ea ce poate provoca oricînd 
accidente, cu urmări nu 
atit de greu de bănuit. O 
listă întreagă de nereguli 
pe care controlul efectuat 
le a scos la iveală.

Nereguli cunoscute, dar 
neglijate, așa cum se în- 
țîmplă aproape întotdeauna 
au provocat și evenimen
tul de la I.M. 
noaptea de 
au . căzut ■ 
nete în puțul 
orizontul 480, 
colivia era 
orizontul 420.

Pentru desfășurarea în 
bune, eon.dițluni a extrage
rii din adîncuri a cărbune
lui, a circulației personalu

lui, spre și de la locurile 
ZîS'Tntincă, o sarcină deo
sebită le revine oamenilor 
de la puțuri. Bineînțeles că, 
pentru ca puțurile să func
ționeze în condiții de depli
nă securitate, trebuie res
pectate o serie de î măsuri 
cuprinse în . normele de 
protecție a muncii. Că nu 
întotdeauna se procedează 
așa, nc-o demonstrează ce
le cîteva exemple pe care 
ni le-a oferit compartimen
tul de protecție a muncii al 
C.M.V.J., exemple care do
vedesc că mai sînt situații 
eînd unele întreprinderi 
minimalizează obligațiile 
ce le revin în acest sens.

Controlul din zilele de 
5—8 martie de la I.M. Pe
trila. Contrar oricăror nor
me- de protecție a muncii, 
în Stația de wmpresoare 
este găsit,, garat, autotu- 
turismul 2—11D-9778, a- 
parținînd electricianului 
Stefan Cristache — sect. 
VIII. Tot la I.M. Petrila. in 
rampa puțului Est II, la su
prafață, starea de dezordi
ne este de neconceput. 
Lemne, fier vechi, piese u— 
zate aruncate de-a valma, 

, periclitînd și îngreunind 
circulația oamenilor, spre 
și de la rampa puțului. Și 
încă o observație a organe
lor de control: deficiențe
le constatate în octombrie 
1981 persistă și acum, tra
tate fiind cu aceeași indi
ferență ! Ce părere aveți 
tovarăși responsabili cu 
protecția muncii de la Î.M. 
Petrila ?

Controlul din 9—11 mar
tie de la I.M. Dîlja a ofe
rit și el suficiente... sUrpri-., 
ze (a se piti:. nereguli). Ast- 
fel, la puțul orb nr. 2 coli
viile sînt zdruncinate în

intrarea în schimb pen
tru preluarea în .bună 
stare a utilajului. De a- 
dăugat că locomotiva 
funcționa pe un traseu 
unde apa provenită din 
rambleu depășea coroana 
șinei de cale ferată. La 
Lonea, la garajul pentru 
întreținerea locomotivelor 
de mină de la orizontul
400, șeful de garaj *a dat' " 
dovada necunoașterii a- 
tribuțiunilor ce-ițrevfn cu 
referire la’ întreținerea’"— 
repararea locomotivelor 
în raport cu ciclurile de 

s- revizii - programate. De
asemenea, la T.M. Dîlja, 
o locomotivă de la ori
zontul 350, nr. 5, prezen
ta 9 (nouă !) defecțiuni, 
pornind de la filtrul de 
aer și pînă la... manipu- 
lant. Cum s-a constatat, 
manevra acesteia, slujind 
sectorul de investiții, o 
făceau fie persoane neca-

melor de manipulare, în
treținere și reparare a lo- 
comotivelâr de mină. La 
I.M. Petrila, de exemplu, 
la orizontul 150, locomo
tiva Diesel cu nr. 8, me- . . 
canic Iile Ficâ, funcționa îificate, fie maiștrii — în 
fără apă în rezervor și 
eu deficiențe în instala, 
ția de epurare și răcire 
a gazelor — una din cele 
mai frecvente defecțiuni 
care se constată și care 
poate avea urmări grave 
ăsiinră climatului din 
subteran și securității 
muncii. Cu 11 ani de me
serie, mecanicul nu cu
noștea caracteristicile u- 
tilajului deservit și nici 
obligațiile ce-i revin la

Tehnicienii Leontin Fărcașu și Alexandru Hajdu, 
execut* o serie de verificări a unei instalații electrice 
a unei locomotive folosite în subteran, în cadrul la
boratorului de electrosecuritate de la C.C.S.M. Petro
șani. Foto: Șt. NEMECSEK

acel moment se ocupa de 
pornirea ei maistrul Va- 
sile Albu.

Cele prezentate scot 
clar în evidență că și 
în domeniul transporta, 
lui cu vagonete se cere 
acționat, la toate nivelele 
de competență, cu mai 
multă perseverență pen
tru îmbunătățirea stării 
de securitate

tuși la întrebarea 
tră sigur nu veți 
răspunsul corect !

...Cea mai sigură cale 
de accidentare.

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.

de

LOCOMOTIVA — 
AUTOBUZ

Multe veți fi citit și 
zit, stimați cititori,

au
to-

mai atenuat... zelul , no
vator.
UITUCII... „COR1JIHILI"

Se spune că „cine nu 
deschide ochii, deschide 
punga". Zicala s-a adeve
rit și în cazul maistrului 
minier Mihai Apetrei- de 
Ia sectorul I al minei

3 martie, in schimbul 
la planul de atac al 
batajului 6604, panoul IV, 
stratul 5, blocul 6, nu 
și-a deschis ochii... asu
pra obligațiilor de servi
ciu. A detectat metan in 
proporție de 5 la sută în 
cuib, l-a „lichidat" 
l-a consemnat doar 
carnetul de buzunar, 
și în registrul de

Și 
noas- 
gâsi

„Care vezeni care, în data 
o fi întrebarea aceea bu
clucașă" ? — veți între
ba firește, lată care : știți 
ce înseamnă ITNH et 
comp. ? Nu ați ghici nici 
peste... 1000 de ediții ale 
„Vizorului". Drept pentru 
care vă spunem tot noi: 
înseamnă „întreprinderea 
de transport Nicolae Ha- 

. rița și compania". Ea nu 
ființează pe șoselele atît 
de chinuite ale Văii Jiului. 
Pur și simplu își desfă
șoară activitatea Ia ori
zontul 650 al minei Lu- 
peni, unde mecanicul Ni- 
colae Harița și-a trans-. 
format locomotiva AEG 
într-un veritabil... auto
buz subteran. Mai precis, 
în ziua de 19 martie, Ia 
ora 12 a fost surprins eu 
șase(!) oameni în mașină. 
Nu știm cît de rentabilă 
a fost pentru el ^inova
ția", dar cu siguranță 
controlul care l-a .surprins 
la cursa . respectivă i-a

hi
de

1
a-

1

dar 
în .
nu 

eviden
ță a metanului. In aceas

tă situație, conform II.C.M. 
2494/69 art. 5 lit, I și-ă 

«deschis punga pentru a 
plăti amenda de 300 lei, 
drept „aducere aminte" 
pentru altădată. In situa
ție identică s-au aflat și 
minerii, șefi de schimb 
Mihai Crașovschi, Iulian 
Ionescu (tot de la I.M. 
Livezeni). Probabil că 
„tratamentul" pecuniar 
„i-a vindecat și pe ei de 
„uitare" (a se citi : negli
jență). Aviz amatorilor.

I.T. ALEXANDRU

*

i

a muncii nu sînt

Vulcan. In
20 martie 

dotlă vago- 
orb nr. 4 la.
în timp ce 

în mișcare la 
' Urmarea: 

Degradări la instalații și 
scoaterea puțului din func
țiune timp de opt ore (în
tre 21,15—5,15). Încă o do
vadă că neluarea măsuri
lor la timp, de remediere 
a deficiențelor și nereguli
lor, existente .poate avea i 
urmări neplăcute.

Robert TA VIAN

Respectarea normelor 
tehnica securității 

muncii nu este numai o 
obligație prevăzută de Le
gea nr. 5/1965 ci și o obli
gație morală, etică, profe
sională a fiecărui om al 
muncii care lucrează în 
subteran, este altfel spus 
un respect față de avuția 
obștii, față de munca or- 

■ tacilor, o datorie civică, 
uinanâ de a le apăra via
ța. In unitățile miniere 
din Valea Jiului lucrea
ză multi oameni ai mun
cii Care au înțeles, ' res
pectă din conștiință regu
lile muncii de abataj. Mai 
sînt însă, din păcate, e 
adevărat puțini la număr 
și mineri care din negli
jență sau nepăsare sfi
dează cele mai elbmentare 
norme de tehnica securi
tății muncii în abataj, pu- 
nînd în pericol viața or
tacilor lor, însemnate va
lori materiale.

La mina Petrila, Vasile

Onciu, artificier, în ziua 
de 24 februarie a.c. a dat 
dovadă de încălcarea 
crasă a celor mai elemen
tare reguli de pușcare în 
abataj. Despre ce este vor
ba ? in ziua respectivă, în 
schimbul I, Vasile Onciu 
avea șarcipa de serviciu 
să execute, conform 
N.D.P.M. și a ordinului 
de pușcare semnat de 
conducerea sectorului și 
a minei lucrări de puș
care în galeria direcțio
nală din stratul 4, orizon
tul 50, sectorul V. la bri
găzile lui Nicolae Vaslla- 
ehe și Nicolae Dinescu. 
Cum și-a îndeplinit V. 
Onciu sarcină de servi
ciu? La locul de muncă 
unde își desfășura activi
tatea brigada lui N. Vasi- 
lache compoziția stratului 
era mixtă (cărbune, ste
ril). Aici pușcarea tre
buie să 6e facă după ahu-, 
mite reguli, iar la briga
da lui N. Dinescu după

alte reguli. La 
locuri de muncă 
erul V. Onciu a

ambele 
artifici- 
execu- 

tat, contrar normelor, ci
le o singură pușcare în. 
loc de două, a murit .la 
fiecare loc de muncă can
titatea de explozivi, iar pe 
fișa de îndeplinire a co
menzilor a scris că a e- 
xecutat două pușcări și 
că pușcarea s-ar fi făcut 
în prezența șefului , de 
formație. Lucruri, neade
vărate. Din fericire, în 
urma executării neregu
lamentare a celor două 
pușcări, nu s-au înregis
trat pierderi de vieți o- 
menești, ci numai pagu
be materiale. Așa stînd 
lucrurile mai poate fi 
vorba de conștiința profe
sională; de dăruire în 
muncă, de respect față 
de cei cu care lucrezi ?

Fiind un caz cu totul 
aparte, supunem opiniei 
publice atitudinea față 
de muncă, tin anumit mod

de a înțelege , și respecta ' 
normele de protectie a 
muncii al lui V. Onciu, 
considerînd că la instau
rarea unui climat 
securitate maximă în 
terori trebuie să-și 
că contribuția *eți 
menii muncii 
miner la director — toți 
sînt obligați, deopotrivă 
să ia măsuri de respecta
re a normelor de protec
ție a muncii, de țrâgerea 
la răspundere a celor cer
tați cu disciplina tehno
logică, de desfășurare în 
bune condiții a procesu
lui de extracție, Securi
tateamuncii, a vieții în 
subteran depinde de, mo
dul cum noi ne facem da
toria, depinde în mare mă
sură de capacitatea și 
conștiința profesională, a 
noastră a tuturor. Noi 
sîntem cei care ■ putem să 
asigurăm un climat de 
securitate deplină a mun
cii în abâtsj.

de
sub- 
adu-
ou- ;-ț.

de la
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ACTU4UT4TEA îN LU/Me
Ansamblu de propuneri ale Comitetului 

National Român „Oamenii de știință și paceatt

adresate Comitetului
GENEVA 23 (Agcrpres). 

In cadrul plenarei Comi
tetului pentru dezarmare, 
șeful delegației române,' 
ambasadorul Mircea Ma- 
lița. a introdus 
inent de lucru 
un ansamblu de 
ale Comitetului

. Român „Oamenii

un docu- 
conținind 
propuneri
Național 
de știință

POTRIVIT DATELOR o- 
ficiale publicate la Co
penhaga datoriile externe a- 
le Danemarcei 
anul 1981 cu 
de coroane și 
ma record de 
coroane^ ceea 
J4 la sută din .

■ gl >bal. Sp îcialiștii a 
preciază că fenomenul 
datorează creșterii. în 
mul Ind a deficit lui 
lanței de plăți, care a 
în anul trecut de 12,8 
Harde dolari.
ALEGERILE PREZIDEN

ȚIALE vor fi organizate în 
Guineea la 9 mai a.c. 
precizat postul de 
„Glasul ~ 
Conakry, transmițînd 
comunicat al C.C. al Parti

dului Democrat și al Guver
nului Republicii Populare

au crescut în 
23 . miliarde 
au atins su- 
117 mill ai .. 
ce constituie 
produsul na-

Revoluției“

Comite-și pacea", adresate 
tului de la Geneva.

Necesitatea și urgența 
asocierii oamenilor de ști- 

' ință la eforturile de de
zarmare, fundamentată de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, în mesajul adresat 
impc onulu lamenii <-

se 
pri- 
ba- 
fost 
mi-

— a 
radio 

din 
un

si Revoluționare Guineea.
PRIMUL MINISTRU al 

Malayeziei, Mahathir Mo
hamad, a anunțat dizolva
rea, la 29 martie, a parla
mentului țării. După cum 
nfor >a i age ițiile Re 'te

și UJP.IM pentru cele 154 
de locuri ale forului legis
lativ suprem vor fi organi
zate noi alegeri în perioada 
de la 17 la 24 aprilie.

ARHEOLOGII SUEDEZI 
au descoperit un pod de 
lemn în apropiere de loca
litatea Vellentuna, la circa 
25 kilometri de Stockholm, 
construit cu aproximativ 
400 de ani î.e.n Podul are

SPORT 9 SPORT ® Wi

FOTBAL, DIVIZIA C

desfășu- 
toamna 
o con-

știință și pacea“, 
rat la București în 
anului trecut, este 
diție obligatorie, dacă ți
nem seama de locul pe 
care îl ocupă cercetarea 
militară în ansamblul acti
vității științifice, din care 
reprezintă aproximativ 50 
la sută, a spus ambasado
rul român.

o lungime de 100 metri și 
o lățime de patru metri.

MAI MULȚI MEMBRI 
ai sectei religioase „Marto
rii lui Iehova" au tost ex
pulzați din Nicaragua, da
torită activității lor contra
revoluționare și antistatale 
— s-a anunțat 'oficial la 
Managua.

CELE 22 DE STATE 
membre ale Ligii arabe au 
cerut convocarea de ur
gență a unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate al 
O-N-U. pentru a se pune 
capăt deteriorării grave ți 
rapide a situației din terito
riile palestiniene și arabe 
ocupate, inclusiv Ierusa- 

' lim, ca urmare a valului 
crescînd de violență de
clanșat de Israel în aceste 
teritorii.

Centenarul 
Nicolae Titulescu

DELIII 23 (Agerpres). 
— In cadrul manifestă
rilor consacrate cente
narului nașterii lui Ni- 
colae Titulescu, Asociația 
de prietenie India — 
România din orașul Cut
tack — statul Orissa — 
a organizat.o masă ro
tundă privind activitatea 
și personalitatea mare
lui diplomat român.

Prof. Rodhamath Roth 
a evidențiat rolul pe 
care l-a avut 
Titulescu „nu 
pentru România, 
pentru întreaga

&
LONDRA 23 

preș). — In continuarea 
manifestărilor care mar
chează centenarul .naș
terii lui Nicolae Titu
lescu, la Londra s-a 
desfășurat. o adunare 
festivă organizată de A- 
sociația de prietenie Ma
rea Britanic — Româ
nia. Personalitatea lui 
Nicolae Titulescu și po
litica activă de pace și 
colaborare internaționa
lă promovată de Româ
nia au fost evocate în 
cuvintările rostite de 
Harry Francis, președin
te, și Harry Gold, secre
tar al Asociației de prie
tenie.

Nicolae 
numai 
dar și 
lume".

(Aper-

Avantajele economisirii 
la C.E.C.w

in contul curent personal
Contul curent personal constituie un instrument 

de economisire și de plată mult solicitat de populația 
de la orașe.

Avantajul specific al acestui instrument de econo
misire îl constituie- faptul că asigură titularilor efec
tuarea de plăți periodice și ocazionale, din sumele 
depuse în cont fără ca aceștia să fie nevoiți să se de
plaseze personal la casieriile întreprinderilor sau ins
tituțiilor prestatoare de servicii.

Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează 
plățile în limita soldului existent în cont, în mod 
gratuit, acordînd în plus titularilor de conturi cu
rente personale și o dobindâ anuală.

Depunerile și plățile din contul curent personal se pot 
face în numerar sau prin virament. Plățile in nu
merar se pot face pe bază de cecuri semnate de ti
tular sau de persoanele împuternicite de acesta (cel 
mult două persoane).

Plata-în numerar a cecurilor obișnuite se poate 
efectua de, către sucursală sau filiala C.E.C., la care 
s-a deschis contul, precum și de o altă unitate C.E.O, 
stabilită de titular, iar plata în numerar a cecurilor 
din carnetul de cecuri cu sumă limitată, se face d** 
oricare sucursală, filială sau agenție C.E.C. din +

Plățile prin virament din conturile curente 
sonale se fac, din dispoziția titularilor de către uni
tățile C.E.C. la care acestea sînt deschise.

Este de reținut că titularii de conturi pot solici
ta virarea din cont a unor sume pentru plăți perio
dice reprezentînd abonamentul de telefon, radio, te
levizor, costul energiei electrice și de gaze, chirie, 
impozite și a diferitelor plăți ocazionale.

Contul curent personal se poate deschide ori
cărei persoane majore la sucursalele și filialele C.E.C. 
din întreaga țară pentru o depunere inițială minimă 
de 100 lei.

Din cele de mai sus rezultă că a fi titularul unui 
cont curent personal Ia C.E.C. înseamnă a avea asi
gurată achitarea în termen a diferitelor plăți, iar pe 
lîngă economisirea banilor se realizează și o impor
tantă economie de timp.

ÎHÎ M [•] uM;

Schi alpin
ÂNUNȚ IMPORTANT!

Multe locuri fruntașe
' Facem cunoscută pe această cale celor intere

sați că începînd cu data de 24 martie 1982 tarifele 
pentru mică publicitate sînt următoarele :

După pauză, gazdele 
practică același joc specta
culos, deschis, vioi, ca 
prima repriză. Avînd 
Postelnicu un juctăor de 
excepție, prezent pe teren 
oriunde era nevoie, în 
Voicu un coordonator lu
cid, Cătuți un fundaș de 
care nu se trece, gazdele 
continuă să se afle la cîr- 
ma jocului.

Golul victoriei este rea
lizat în min. 60,de Topor 
care execută tehnic o Io-, 
vitură liberă din margi
nea careului de 16 m, cu 
efect, peste zid, trimițînd 
balonul la „păianjenul" 

• sting al porții metalurgiș
tilor.

Pînă în finalul meciului 
deși gazdele au mai avut 
ocazia de a majora scorul 
prin Voicu, Zlate, Poștelni- 

_ ______ ___ ____ cu și Frățilă, tabela de 
nări evidente” deschiderea marcaj a rămas neschim- 
scorului este realizată de 
oaspeți în min. 43: Stan- 
ciu execută lung « lovitu
ră de colț de pe partea 
stingă, către Vătafu care 
deviază scurt balonul în 
poartă.

Fără a fi afectați moral, 
gazdele reușesc egalarea 
în minutul următor 
lacov care printr-un 
plasat, face inofensivă 
dința de a interveni- a 
tarului oaspete.

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — METALUR

GISTUL CUGIR 2—1 (1—1). 
Duminică în primul meci 
pe teren propriu al returu
lui, echipa minerilor din 
Vulcan, a primit replica 
metalurgiștilor din Cugir, 
o formație matură, expe
rimentată, cu vechi stagii 
de activitate în divizia na
țională B. Sutele de spec
tatori ce au luat loc în tri
bunele stadionului „Mine
rul", au urmărit un meci * 
Viu disputat, cu multe faze 
„calde", aplaudînd la sce
nă deschisă evoluția echi
pei gazdă. Oaspeții au a- 
doptat un stil de joc de
fensiv, încefcînd contraa
tacuri rapide purtate pe ce
le două, extreme, încercînd 
forțarea în viteza a liniei 
de fundași a gazdelor.

In ciuda unei domi-

în 
în

prin

Ștefan NEMECSEK

FILMt

bată.
De remarcat eveluția în 

eontinuu progres a junioru
lui Puțura. S-au evidențiat 
de la gazde Postelnicu, Voi
cu, Cătuți, Topor. Bun ar
bitrajul prestat la centru 
de Ion Văcaru din Craiova.

La juniori Minerul Ști
ința Vulcan — Metalurgis
tul Cugir 1—1 (0—0). A 
marcat pentru gazde Din-

Intre 18 și 20 martie, 
pîrtiile de la Poiana Bra
șov au constituit terenul 
de confruntare al Concur
sului republican al clubu
rilor sportive școlare din 
țară, la schi alpin. Dintre 
concurenții școlari , o bună 
impresie au lăsat-o schio
rii de la cluburile Brașo- 
via, Miercurea Ciuc și Pe
troșani, care au și repurtat 
cele mai multe succese. 
Dintre schiorii Văii, per
formanța cea mai bună a 
obținut-o Simona Costi- 
naș, cîștigătoarea probei de 
slalom special (copii II). 
La uriași, reprezentanta 
C.S.Ș.P. n-a participat, în- 
trucît a efectuat o depla
sare cu lotul național de 
copii, la o întrecere in
ternațională din Iugosla-

via. Dintre, colegele sale 
s-au mai remarcat: Liana 
Grosu, (locul II, slalom 
special șl III, uriaș) și 
Corina Vladislav (IX, sla
lom uriaș). In probele si
milare ale băieților. Dan 
Negruț și Alin Gedeon au 
intrat în posesia medali
ilor de argint la slalom u- 
riaș la copii II și, respec
tiv, slalom special, copii 
III, iar Narcis Gușe, '(co
pii I) s-a clasat al XII-lea 
la slalom special. La cate
goria juniorilor, schiorii de 
la CjS.Ș.P. au trăit mo
mente de satisfacție prin 
Horațiu Tipțer (II, slalom 
uriaș și III, special). Ilea
na Vladislav (IV și II) și 
IUdit Kprda (V), slalom u- 
riaș.

Andrei APOSTOL

„Crosul tineretului**
ciuda timpului nefa- 

stu- 
la

In 
vorabil peste 200 de 
denți și studente de 
I.M. Petroșani, au ținut să 
participe la faza pe Ins
titut a competiției „Crosul 
Tineretului1-, ediția 1982.

Iată primii trei clasați: 
fete; Zamfira Horvath,

Viorica Sîrb, Valeria Mun
tean u — toate de la Facul
tatea de mine, anul II ; 
băieți; Ștefan Barecz ța
ri ul I Mine); Petre Șugar 
(anul I M.I.M.), Viorei Că- 
praru (anul I seral).

PIERDERI
CERERI DE SERVICIU 
OFERTE DE SERVICIU 
SCHIMB DE LOCUINȚA 
ÎNCHIRIERI
DECESE
aniversari, comemorări
DIVERSE

'VINZARI

2,50 lei cuvîntul
3,00 iei cuvîntul
4,00 lei cuvîntul
4,00 lei cuvîntul 

4,00 lei cuvîntul 
4,00 lei cuvîntul
5,00 lei cuvîntul

6,00 lei cuvîntul
6,00 lei cuvîntul

Tarifele se percep pentru minimum 10 cuvinte.
Condiții de apariție :
— pentru publicare în chenar se percepe o ma

jorare de 30 la sută
— pentru publicare cu literă distinctă se pefee^^'î

pe o majorare de 20 la sută F
— pentru răspuns la agenție — maxim zece zile 

de la apariție — se percepe o majorare de 20 la 
sută

— pentru publicare în primele 5 zile se încasează 
o majorare de 50 la sută.

— In cazul în care beneficiarul își retrage anun
țul înainte de publicare se reține suma de 10 lei.

Mica publicitate
femeie îngrijire 

an, telefon 44292.

legitimație de 
numele Bur-

Popes- 
de Co- 
Cî de-

CAUT
copil un
(495)

PIERDUT
serviciu pe
cuș Constantin, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă. (492)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

serviciu pe numele 
cu Maria, eliberată 
operativa „Unirea", 
clar nulă. (493)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Somo- 
di Moise, eliberată de 
l.U.M. Petroșani'. O declar 
nulă. (494)

DE lAMlLit

PETROȘANI — 7 No
iembrie : întoarcerea la 
dragostea dinții; Uni
rea : Tereza.

PETRII, A : Vara spe- 
I ranțelor.
’ LONEA • Femeia fără
| lume.
I ANINOASA : Domni-

soara Noorie.
VULCAN — Luceafă

rul i înainte de miezul 
nopții.

LUPEN1 - Cultural; 
Un glonte rătăcit: Mun
citoresc : Ostaticii de la 
Bela Vista (l-II).

URIC ANI ; Convoiul.

16,40
17,00

17,40

1.6.25

TV 17,50
18.6'î

Telex.
Profesiunile cinci
nalului.
Șah

20,00
20,20

Civica.
Telesport. Cam
pionatele interna
ționale ale Româ
niei de sărituri în 
apă. Transmisiune 
de la Sibiu.

' Tragerea Prono- 
expres.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.

Actualitatea econo" 
mică.

20,35

21,00

22.20

S. BALOI

Ancheta TV: 
întors de pe dru
mul amăgirilor".

Telecinemateca. 
„Zorii victoriei", 
Producție a stu
diourilor din Gre
cia.
Cîntece de voie 
bună cu frații Pe- 
treuș.
Telejurnal. ’

i

I

SOȚIA Zoița, copiii Gigi, Nicu și 
cu nemărginită durere pe toți cei ee 
că se împlinesc 6 luni de cînd ne-a 
totdeauna

Mirela anunță 
l-au cunoscut 
părăsit pentru

HUDEMA PETRU
Nu te vom uita niciodată iar inormîntul 

fi mereu presărat cu flori și lacrimi fierbinți.
tău va
(484)

FAMILIA cu aceeași durere anunță că șe împli 
nesc 4 ani de la decesul magului lor

TRAIAN TR1FAN
fost strungar la I.G.C.L. Petroșani. (491)

SE împlinesc 4 ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna bunul si devotatul nostru prieten

ROMAN FRANCISC.
Un gînd pios de aducere aminte din partea unui 

grup de prieteni. (496)
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