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Forestierii raportează
O n ore rezerva a creșterii producției succese
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Pitorească imagine citadină din noul centru civic al orașului Petrila.

f DIRIJAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
SPRE ABATAJE

ale , anului la nici una din 
laturile procesului ex-

■ tractiv — în abataje, în 
cărbune, în subteran și pe 
întreprindere. In schimb, 
la I.M. Aninoasa, pe în
treaga unitate, a fost a- 
coperit efectivul stabilit 
prin plan — ne referim, 
desigur, tot la primele opt 
luni ale anului — fără a 
fi asigurată ta același 
timp forța de muncă ne
cesară în abataje — cu» 
peste 25 000 de posturi!

Datele sînt, credem, su
ficient de convingătoare, 
iar această stare de lu
cruri nu trebuie admis să

secretar 
partidului, re
ia problemele 

cadrul discu
ta 

Jiului

ge- 
re-

-Cu prilejul recentei vi
zite î* \alea Jiului, la 
întâlnirea de lucru de la 
Lupeni, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, 
neral al 
ferind u-se 
ridicate în
țiilor, a precizat că 
minele din Valea 
se menține încă un ripor 
neechitabil între 
de 
pă 
de 
lui 
muncitor, indicînd ■: 
tr-un timp scurt, să 
luate măsuri pentru 
dreptârea 
ții, să fie 
suri pentru 
organizării muncii și pro-

m unci tori 
nemijlocit 
extracție 
și restul

numărul
pârtiei* 

procesul' 
cărbune-.

ce 
în 
a 
personalului

:a ta
lie 
în- 

acostei situa- 
prezentate mă- 

simplificarea

ducției, porni ndu-sc 
la unitatea de lucru, 
la utilajul folosit în 
taj'. o

Valoarea practică a 
nei asemenea 
acțiune este viu reîiefa-

de la aproape 
nele din Valea

de 
de 

aba-

u-
direcții de

realitatea lucrurilor 
toate mi
ji ului. Ea 

își găsește suport obiec
tiv și în situația actuală 
de la I.M. Aninoasa, co
lectiv care, de la începu
tul acestui an a înregis
trat o restanță apreciabi
lă la producția fizică de 
cărbune. Productiv:tătea 
muncii în expresie fizi
că, element determinant 
în sporirea producției de 
cărbune, n-a fost îndepli
nită în primele opt

Anton HOFFMAN

Pentru eficiență și siguranță 
in activitatea feroviară

In activitatea economică ția S.C.P. Petroșani.
Văii Jiului, transportu

lui feroviar îi revine un 
rol deosebit de important. 
Tocmai de aceea se ac
ționează intens pentru o 
continuă îmbunătățire a 
acestei activități, pentru o 
eficiență ridicată și grad 
înalt de siguranță a circu
lației feroviare.

La aceste eforturi se 
daugă, de cîteva zile, 
nouă și importantă 
vestiție finalizată: 
tralizarea electrodinamică 
a stației C.F.R. Vulcan. A- 
flată în probe tehnologice, 
instalația a fost montată 
de IS.A.F. București, cu 
participarea concretă a e- 
lectromecanicilor Gheor- 
ghe Bușoi, Lucreția Șotîn. 
gă, Teodor Bogdan și Ni
colae Marinescu de la sec-

a- 
o 

in-
cen-

Prin 
centralizarea electromeca
nică a celor șapte linii de 
circulație și manevră 
stației, înzestrarea 
semnale luminoase de 
nou (primele de acest 
din Vale) și macaze 
EM-5, se va asigura o cir
culație mai rapidă, în de
pline condiții de siguran
ță.

Darea în folosință ur
mează a avea Icc in pe
rioada 5—15 octombrie și 
va constitui un eveniment 
de seamă în peisajul e- 
conomic al Văii Jiului.

ale 
cu 
tip 
iei 
tip

Slîi'situl acestei luni 
consemnează si în munca, 
lorestierilor de la U.l’.E.T 
Petroșani realizări remărț 
Cable. Valoarea ex
portului realizat în 

luna care,se încheie.iastăzi 
este de .240 000 lei. Totoda
tă, la lemn de mină, rea
lizarea unui plus de 30 iile 
pe luna septembrie cons
fințește încă un succes ca
re se alătura celor obținu
te la alt; doi indicatori — 
bușteni fag și bușteni ră- 
ș.inoâse — la care plusu
rile pe primele nouă luiiî 
se cifrează la-9 000 mc și, 
respectiv, 1 200 mc.

\oțrtrffauĂ <fe coHAtibdă m<Hefica4ca^

L întunericul nopții nu poate

ascunde nepăsarea (II)

Claubajul (încâ) este o 
veriga slaba 

în activitatea unor mine
Am reeditat, în noaptea de 27/28 septembrie a.c., 

raidul nostru nocturn menit a pune in... lumină de
ficiențele ce încă măi persistă în aplicarea uneia din. 
tre cele mai importante măsuri de reducere a conți
nutului de cenușă din cărbunele extras din minele 
Văii Jiului — CLAUBAJUL. Ca un făcut, la fel ca 
și in raidul precedent, impresia bună de la început 
s-a transformat, pe parcurs, în nemulțumire gene
rată de totalul dezinteres care mai planează asupra 
acestei laturi deosebit de iipportante a producției. Ia
tă succint constatările noastre : ,

'Continuări fn pan a 2-a

in pag. a 3-a
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I.M. LONEA
„nesatisfâcător", 
„foarte bine"

Lonea, ora 20,20. 
fi crezut că lari-

f De la
* spre..

Mina 
Nu am
țul neregulilor semnalate 
doar cu 2—3 luni în ur
mă, la I.M. Lonea. să dis
pară atit de repede și ca 
măsurile de o deosebită 
eficiență să-și arate atit 
de rapid roadele însoțiți

de ing. loan Tjrncvsky, o- 
fițerul de serviciu, ne de
plasăm la : cla ubâj. Aici 
cinci persoane asigură a- 
legerea sterilului. Silozul 

de steril este aproape, gol, 
încăreîndu-se în schimbul 
IX. pînă la acea oră. 23 
de vagonete. Verificăm re
gistrul în care se înscriu

Inițiativele 
muncitorești 

stimulator al 
emulației colective

Brigadierul Nicolae 
Toma alături de doi 
ortaci, coinpr nenții u- 
neia dintre formațiile 
de lucru fruntașe ale 
sectorului" III de la I.M. 
Di.’ja. ,

PRINOS
Alexandru TĂTAR

'Continuare tn pag. a 2-a,

PENTRU O NOUĂ
CALITATE
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Depășiri la producția fizică extrasă
evidențiat în această perioadă, m'-rie- 

,-rii șefi de brigadă Vasile Glișeă/Petru 
Zaicluc și Gavrilă Jiirean, - șefii de 
schimb Vasile Strufangă și Vasile To
rn uța.

Remarcabile, totodată, aportul .elec
tromecanicilor conduși de Ioan i'uhasz 
și Petru Colda. precum și rezultatele 
bune obținute în aceeași perio. yiă de 
brigada de pregătiri condusă de Eugen 
Crăsiuc. (A.T.)

Cu două zile înainte de .încheierea 
lunii septembrie, oamenii muncii din 
e-șdrul sectorului III aii minei Petrila 
prezintă un bilanț remarcabil: depăși
rea planului la producția fizica extrasa 
cu peste 2 400 tone.

Acțicnînd cu energie pe fronturile 
cărbunelui, minerii sectorului amintit 
au obținut plusul arătat pe baza întă
ririi ordinii și disciplinei, folosirii ju- 

l'^îcioase a timpului de lucru și utiliză- 
j rîi eficiente a utilajelor din dotare. S-au

[ ■ Octavian Pătrășcoiu, e-
i lev în clasa a Xll-a B, 
[ se numără printre pre- 
> nșianții Liceului- de mate- 

ruatică-fizică din Petro
șani. ...Anul școlar prece
dent l-a încheiat , cu me
dia 9,82 ■ Ia faza finală a 
Olimpiadei de chimie a 
fost distins cu o mențiu
ne.

— Așadar, un 
chimist, închegăm 
gul.

— Mă pregătesc
- electronică. Iubesc , 

mult matematica, mă a- 
t'rage complicata apara
tură electronică, atît de 
necesară și industriei mi-

■ neritului.

viitor 
dialo-

pentru 
foarte

în prim-plao, 
săptămîna culturii petrilene
Cronica acestor zile 

din festivalul județean 
„Sarmis ’82“ eonșemnea. 
ză un mănunchi de ma
nifestări menite să atrai.. 
gă numeroși oameni de 
toate, vîrsțele și profesi
ile.

în săptămîna culturală 
petriîeană fruntașii în 
producție de la întreprin. 
derile miniere și prepa
ra ț ie au fost 
ieri oaspeții 
școlilor din o- 
raș, 
astfel : 
jinul 
tării 
re și 
sionale 
vilor.

I*a clubul din 
slut organizate 
consfătuiri din 
..Conducătorul — 
list și om 1 politie”. 
clubul muncitoresc Lonea 
o activitate inspirat a* 
leasă vizind : educația 
m ateri alist-științif ică. în 
speță combaterea influ
ențelor nefaste ale obs- 

■ curantismului religios a- 
I supra conștiinței. 
I Ca o avanpremieră a 
i sărbătoririi ur.ei jumătăți 
i de veac de activitate a

venind 
în spri 
orien 
școla-

;. profe<;:ș
1 a ele.'

I

Petrila 
astăzi 
ciclul 

spccla- 
iar la

j

3
*
3

l
3

3 corului „Freamătul a- | 
dîneului“, , mîirie iubitori î 
ai muzicii Corale din lo- î 
calitate vor participa la | 
simpozionul „Creații co- ț 
rale, minerești în Festiva, i 
lui național „Cintarea i 
României". Și o semnifi- ; 
cativă coincidență: în a- j 
ceeași !zi va fi vernisată j 
o expoziție plastică a cu- 
noșcutului : artist amator 

Ladisl.au
, ■ Semidt.

x Nici in ce. 
lelalie așeză- 

'mlnte cultu
rale ale Văii 
Jiului nu vor 
lipsi atrac- I 
ții ale. zilei.

: Brigăzile—ar- 
prezenta azi

a-

(

. tisțice vor
în fața pUblieuluț specta
cole,, sub genericul „A 
vein cuvințul". De ase
menea, la Muzeul mine
ritului este programată o 
dezbatere pe marginea 
Expunerii tovarășului . 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c.,

Ioan LASCU

'Continuări tn pag. a 2-a

DE RECUNOȘTINȚA
— Și chimia ?
— Chimia e o pasiune, 

pe care ne-a „inoculat-o" 
profesorul, nostru Ion

......
ței. Și chiar dacă opțiu
nea deciziănală nu con- ■< 
cordă cu vrerea dascăt- 

..... ............   lului, meritele sale nu 
Dărăbanț. A știut să ne sjht dijmuite de vreme, 
atragă spre tainele ei, 

deși mulți care o judecă 
din exterior o consideră 
o știință aridă.

lată așadar cum edu
catorul, călăuzind elevul 
pe drumul cunoașterii și 
devenirii ca om, înnobi

lează personalitatea o- 
mului cu pecețile 'știin-

dimpotrivă lecția de iu
bire față de știință, pa
siunea de adevăr și cute
zanța visului catalizează 
ambițiile tinerei genera
ții. Iată cum, intr-un 
frumos gest de recunoș
tință, Octavian PătrășCoiu 
a ținut să „defileze" fși 
ca el sînt atîția elevi), 
măcar o etapa a drumu
lui său, alături de pre- 

. țuitul
se va 
în-- alt

dascăl, chiar dacă 
împlini vocațional 
domeniu.

Ion VULPE

>

i

Ladisl.au
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Valori materiale în containere
și pe zonele verzi ale orașului

■ Coiectind peste 16 tone de hîrtie din raza orașului, muncitori ai sec
ției de gospodărie comunală Petroșani au realizat echivalentul salvării de la tă. 
iere a 80 arbori maturi și au economisit 12 800 kWh energie electrică.

■ Din hîrtia colectată, în 8 luni, de aceiași muncitori, se pot fabrica 
caiete, deci mai mult de un caiet pentru fiecare elevcaiete, deci mai mult de din V'alea Jiului.

40 000

gospodărie comunală Pe
troșani, acțiunea va conți, 
nua indiferent de anotimp, 
fiindcă atunci cînd se va 
trage linie și se vor adu
na cifrele cu hîrtie colec
tată și predată, ele tre
buie să depășească pe a- 
celea de plan. Obiectivele 
de plan au fost dealtfel 
dezbătute din timp cu

Am redat cifrele compa
rative de mai sus pentru 
a sublinia importanța pe 
«are o are, indiferent de 
Jocul de activitate, colec
tarea Și redarea în circui
tul economic a banalei 
hîrtii pe care mulți conce. 
tățeni de-ai noștri, după 
ce nu le mai e de folos o 
aruncă nepăsători pe stră
zile, trotuarele și zonele toți aceia care au posibili, 
verzi ale localității, în ju
rul containerelor' .îhgreu- 
nînd astfel activitatea 
muncitorilor ce răspund de 
curățenia orașului.

Potrivit obiectivelor pla
nificate, colectivul secției 
de gospodărire comunală 
din Petroșani trebuie să 
«olecteze în acest an 22,5 
tone de hîrtie. Bilanțul 
realizărilor pe 8 luni a- 
rată că au fost colectate 
șl predate mai bine de 16 
tone de hîrtie, deci în 
medie două tone în fiecare 
lună. Comparate cu sarci
nile de plan pe această 
perioadă, depășirile nu 
sînt spectaculoase, dar e- 
le există totuși și se da- 
toreec faptului că acțiu
nea de colectare a hîrtiei 
a-a desfășurat constant, cu 
perseverență, lună de lu
nă. Bineînțeles, că „recol
ta" cea mai bogată în 
colectare a fost obținută 
în lunile de vară, cînd in
temperiile nu au depreciat 
hîrtia Dar, așa cum ne-a

late să colecteze hîrtie, so-

RECUPERARE 
yECONNTIOHURE 
\efolosire

licitînd șoferii și ajutorii 
de la mașinile ce trans
portă containerele să o 
colecteze și baloteze în 
cutii de carton. Parale] cu 
strîngerea hîrtiei din con
tainere și din jurul lor, ea 
este adunată și la rampa 
de depozitare a reziduuri
lor menajere. E drept că 
la rampă operațiunea se 
face doar de către o sin
gură persoană, aceea care, 
de altfel, dirijează golirea 
containerelor.

Pentru a nu se depre
cia. hîrtia, colectată la 
rampă este balotată și de
pozitată într-o baracă de 
unde, cînd se adună mi
nim 800 de kilograme, es
te transportată și predată 

r___  _ , . . Ia centrul de colectare a
Informat tovarășul Petru ■ deșeurilor. Am subliniat 
Cost: na, șeful secției de această metodă pentru a

fi îmbrățișată și 
lelalte secții de 
rie comunală
Jiului.

După cum arată cifrele, 
numai la nivelul secției 
de gospodărie comunala 
Petroșani s-au strîns și 
predat însemnate cantități 
de hîrtie. Posibilitățile sînt 
departe de a fi epuizate. 
Unii cetățeni și unii lu
crători neglijenți de pe 
autocontainere dau pur și 
simplu foc hîrtiilor din 
containere poluînd atmos
fera. irosind acest produs 
ușor de introdus din nou 
în fabricație. Trebuie spus 
că prin aprinderea hîrti
ilor se deteriorează și con
tainerele. Rezervele sînt 
deosebit de mari. In jurul 
complexelor comerciale, 
căminelor studențești 
școlilor se risipește,

de ce- 
gospodă- 

din Valea

Și 
de 

asemenea, încă multă hir_~ 
tie. Dar, așa cum spunea 
tovarășul Petru Costina, 
prin acțiuni de colectare 
integrală, colectivul sec
ției de gospodărie comu
nală Petroșani va reuși să 
predea aproximativ 26 
tone de hîrtie, aceasta cu 
atît mai mult cu cît în- 
cepînd cu luna august se 
acordă stimulente ’ pentru 
toți lucrătorii de la salu
britate, proporționale 
cantitatea de hîrtie 
lectată. Un exemplu 
gospodari grijulii, cu ’ ini
țiativă, ce trebuie urmat!

D. CRIȘAN

cu
co

de

4

Oră în cabinetul de limba română al Școlii generale nr. 2 Iscroni, cu 
treapta I, profil agro-industrial. Profesoara Natalia Vasiu, în mijlocul elevilor 
din clasa a X-a. Foto: Șt, NEMECSEK

(Urmare din pag. I)

rămînă la fel — sub nici 
un motiv — în continua
re. Puțin, minimum din 
ce s-ar putea face pentru 
dirijarea forței de muncă 
spre fronturile direct pro
ductive, spre abataje s-a 
întreprins la Aninoasa. Și 
anume, în a doua jumăta
te a lunii august, au fost 
dirijați spre abataje un 
număr de 94 de muncitori, 
majoritatea proveniți, prin 
restructurarea unor acti
vități auxiliare. Acțiunea 
a continuat și în această 
lună, deși numărul pos
turilor în cărbune a ră
mas încă redus și, în plus, 
se menține redus și nive
lul productivității mun
cii. . Explicația ? Pe lin
gă 'că sînt puțini, cei ce

de muncă spre
abataje nu sînt 
încă în mari 
productive. In 

primul rînd, pentru că 
marile capacități produc
tive programate — cum ar 
fi abatajul dotat cu com
plex mecanizat din stra
tul 13, sectorul III — în- 
tîrzie să fie puse în func
țiune la întreaga <... 
tete, iar apoi pentru că 
și marile abataje în func
țiune dispun de o plasare 
diluată. Să luăm exem
plul abatajului dotat cu 
complex din sectorul I. In 
luna trecută, brigada 
condusă de PaVel Dediu 
a extras de -aici 4937 tone 
de cărbune. Deci 5000 
tone de cărbune, cu un 
randament de 8,35 tone pe 
post, față de sub 5 tone 
pe post cît se realizează

lucrează în 
concentrați 
capacități

(Urmare din pag. 1)

defecțiunile sau eventua.- O nouă dovadă
• lele ridicări ale grătaru

lui de la banda superioară 
(grătar care dădea atît de 
mult de furcă înainte). In 
ultimele trei săptămîni 
doar o singură oprire, de... 
e oră, din cauza unei de
fecțiuni. De la șefa de 
schimb Minerva Inulescu, 
aflăm că 6-a renunțat și. la 
obiceiul păgubitor de a 
descompleta efectivul de 
la claubaj pentru diferite 
avarii. Doar materialul 
lemnos care 
bune (2—3 
schimb !) și 
le metalice 
dă, stele de __  ____ _
la crațer(?l), cabluri, sub- 
ansamble de complex) mai 
constituie o problemă ca-

' re poate și trebuie re
zolvată.

Aceste constatări, îmbu. 
Curătoare dovedesc că la 
mina Lonea îmbunătățirea 
calității cărbunelui din 
ultimele luni prin reduce
rea substanțială a procen
tului de cenușă nu este 
rodul întâmplării, ci ur
marea firească a seriozită
ții cu care s-a muncit în 
direcția eliminării neajun
surilor (semnalate nu o 
dată și în ziarul nostru). 
O problemă totuși mai e 
de rezolvat: conducta pen
tru apă nu s-a montat. 
Este atît de greu să se a- 
sigure o sursă de apă pen.

, ,tru claubaj ? .

I M. PETRILA

• materialul 
vine prin căr. 
vagonete pe 
uneori piese- 

(role de ban- 
întoarcere de

văjnfopmâm

în medie pe abatajele A- 
ninoasei. Dar, în tot cursul 
lunii, au fost plasate, 
abataj mai puțin de 6QȘ 
posturi, în timp ce, 
planificare, plasarea 
buia să atingă, ' ’Unic, 41 
de posturi, respectiv lit ju
rul a 1000 de posturi pe 

___ ... lună.
capaci- Reprezintă o simplă 

problemă organizatorică 
aceea ca plasarea in 
abataj ul condus de Pa
vel Dediu de la sectorul 

•1, să crească la cea pla
nificată. Astfel, produc
ția lunară pe abataj ar 
urca la 8000 tone de căr
bune. Exemplul dat con
firmă pe deplin la ce dij- 
muire de producție se ex
pune mina Aninoasa prin 
neplasarea corespunzătoa
re cu efective a 
tajelor. De ce 

„mină timp atît de 
lungat valorificarea 
ror rezervelor de crește
re a producției și produc
tivității muncii la I.M. 
Aninoasa ? Răspunsul tre 
buie să-l dea prin fapte, 
prin decizii conducerile 
sectoarelor productive ale 
minei, cadrele inginerești 
care coordonează mun
ca acestei întreprinderi 
și, avînd în vedere că si
tuația nu este specifică 
numai minei A:.- asa. 
cadrele de conducere, .pe- 
cialiștii din compt^ timen- 
tele funcționale ale 
C.M.V.J

în

prin 
tre»---

aba
se a- 
înde- 
tutu-t-o la Livezeni se răpetă 

eu (tristă) fidelitate ! Di
feră doar... firma și ora... 
împreună cu ofițerul de 
serviciu din schimbul III, 
jurisconsultul Pompiliu 
Prip, sîntem martorii to
talei nepăsări pe care con
ducerea minei, comisiâ de 
calitate, o manifestă față 
de această foarte impor
tantă latură a activității t 
la claubaj, o singură mun
citoare Marioara Mitrea, 
se chinuia să evacueze o 
grămadă de steril (circa 
2—3 vagonete) căzută 
printr-o spărtură a tubu
lui de evacuare care aș
teaptă... să fie reparat. Re
cunoaște ță, din cînd în 
cînd, o mai ajută la ale
gerea sterilului lăcătușul, 
dar acesta are (firesc 1) și 
alte obligații. Colega ei 
de muncă este în recupe
rare. Dacă face față sin
gură (sau chiar împreună 
cu încă o colegă) ? Răspun. 
sul ni-1 dă procentul de 
cenușă al cărbunelui de 
la I.M. Dîlja, aflat mereu 
deasupra nivelului admis...

Concluzionăm. Un lucru cert se poate remarca» 
cu excepția minelor Lonea (mai ales) și Petrila, un
de lucrurile se pare că au luat-o (în sfîrșit) pe 
drumul cel bun, la minele Aninoasa, Livezeni și Dîl
ja, stare de totală indiferență și nepăsare față de 
alegerea sterilului la claubaj este alarmantă. Nepăsarea 
față de calitatea cărbunelui extras și expediat e- 
conomiei naționale este de fapt nepăsarea față de 
calitatea propriei munci. Lipsa totală a claubajului 
la I.M. Aninoasa, condițiile precare în care el se des. 
fășoară la Livezeni și Dîlja, dovedesc că acestei 
laturi de o importanță deosebită, nu i se acordă a- 
tenția cuvenită. Așteptăm răspunsuri prin măsuri 
ferme. ■ .■

deocamdată doar în... fa- 
„ za de proiect pe mesele

CO... specialiștilor de. la
I.RJ.U.M.P. Șă ne mal 
mirăm atunci că față de 
norma admisă (39 la 6ută) 
procentul de cenușă a a- 
vut o medie de 43,4 .la su. 
tă în primul semestru, iar 
în cele 8 luni mina a fost 
penalizată cu 32 264 de 
tone ? Tovarăși de la mi
na Aninoasa, exemplul ce.

21,40.
ora

$e poate
Mina Petrila, ora 

Deși era aproape 
schimbului, găsim (însoțiți
de ofițerul de serviciu, 
tehnicianul loan Savu) pe 
cele patru femei repartiza, 
te la claubaj, făcînd cură- 

'țenie. S-a lucrat bine la

cantitate mare), dar re
cunosc că nu fac față la 
alegerea șistului. Ce efi
ciență o fi avut atunci 
claubajul în schimbul II?- 
E ușor de presupus...!

Aflăm că pe hîrtie pla
nificarea personalului la 
claubaj prevede folosirea 
la claubaj a 4—5 persoa
nă. In realitate sînt doar 
dou sau, cum am văzut, 
uneori doar una singu-

Claubajul (încă) este o... verigă 
slabă în activitatea unor mine
claubaj, dovadă cei 10 
vagoneți cu steril încăr- 
eați. Dacă mai sînt totuși 
probleme ? „Cărbunele de 
la sectorul III dovedește că 
alegerea sterilului în sub
teran este doar... formalăl" 
(Sofia Haldea, șefă de 
schimb). Controlul din 
subteran (dacă există?!) ce 
are de zis ?
I.M. ANINOASA

„Sublim, dar... lipsește 
cu desăvîrșire" !

Mina Aninoasa, ora 23,20. 
Ofițerul de serviciu, Ti- 
beriu Voljenik și tehnicia
nul Constantin Ploceanu 
de la biroul C.T.C. ne înș
tiințează că degeaba cău
tăm claubajul, el existînd

I • EDILITARA. . Cons- 
Itructprii din Petroșani au 

început turnarea fundației 
unui nou bloc ce se va ri
dica in plin centrul mun- 
cipiului, blocui IA, cu 
40 apartamente. Concomi
tent, ei au atins ultima 
cotă a blocului „geamăn", . - . , ,
1 B, din. aceeași zonă. Ansamblul
• CURSURI PENTRU

SURORI. Au început îns
crierile in anul I la Școa
la de surori de Cruce Ro-

lor de la I.M. Bărbătenl 
trebuie urmat I Ați avea 
numai de cîștigat.
I.M. LIVEZENI

Calitatea muncii 
pentru • •• calitate, 
nesatisfăcătoare
Mina Livezeni, ora 0,10. 

însoțiți de sing. Monica 
Meliță, ofițer de serviciu 
și Georgeta Sălceanu, șef 
de schimb la separație, ur
căm la claubaj. Faptul 
îh Schimbul II aici a 
crat o singură femeie, și-a 
lăsat urmele. Cele ‘ 
femei din schimbul 
prof ițind 
producție, 
depozitat 
rul vechi

ră (? I). Deficiență care 
oglindește cu prisosință 
calitatea cărbunelui de 
I.M. Livezeni... mereu 
suferință . A
I.M. DÎLJA

se 
în 
la 
în

Diferă doar... firma !
Mina Dîlja, ora 0,50. Si. 

tuația pe care am intîlni-

șef

că 
lu-

două
III, 

de pauzele de 
au reținut și 
lemnele și fie- 

(venit pe 'flux în

șie. Cererile se depun - la . apel a I.M. Livezeni, tin 
secretariatul policlinicii din microrecital de muzică 
Petroșani, pînă în ziua, de populară. Iși dau concursul 

cunoscuții rapsozi Maria
Dragomiroiu și Ion Cristo- 
reanu. Iată deci, eîteva
minute de destindere pen
tru minerii care vor intra 
in schimbul II.
• PE STRADA Repu

blicii din -Petroșani 
continuă lucrările de lăr
gire și modernizare. Au 

_ai fost turnate însemnate su_ 
prafețe de asfalt. Lucrări 
de modernizare au avut 

desfășoară

15 octombrie a.c. Se pri
mesc absolvente a 10—12 
clase, în vîrstă de: 16—30 
de ani, cu domiciliul în 
municipiu. Cursurile în, 
cep, atît la anul I, cît și la 
anul II, în ziua de 15 oc
tombrie.
• MICROSPECTACOL. 

de muzică 
populară „Parmgul" ' 
Casei de cultură din Pe
troșani va susține mîine, 
la ora 10,30, în sala de loc și se mai

(Urmare din pag 1)

și pe alte străzi, dar mar. 
cajele rutiere nu sînt în 
pas cu aceste lucrări. Se 
așteaptă marcajul îndeo

sebi pe strada Nicolae 
Bălcescu, pe care se des
fășoară zilnic un intens 
trafic, iar pietonii circu
lă dezorganizat. Chiar ieri 
au tost întreprinse in a- 
ceșt sens unele acțiuni. 
Așteptăm.

• INSTALAȚIE DE RI. 
DICAT. La I.M. Petrila au 
început lucrările de ame
najare a unui țarc pentru 
depozitarea de utilaje.

Miine, în case de cul
tură, cluburi și cămine 
culturale brigăzile știin
țifice vor ține scurte ex- 
pozeuri asupra noilor 
teorii științifice în cos
mologie, fizică, chimie, 
biologie și a implicațiilor 
lor in viața social-eco.no. 
mică a lumii contempo
rane, ilustrîndu-le cu fiL 
me documentar-științifice 
adecvate

In sfîrșit, reamintim că 
în Petroșani, Vulcan si 
Lupșpi continuă Festiva. 
Iul filmului documentar 
„Valea Jiului ’82“.

Pentru ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor, noul 
depozit va fi dotat cu c 
modernă instalație de ri
dicat. (V. Beldie)
• D-ALE DIFUZĂRII 

PRESEI. Duminică, 26 
septembrie a.c., cei care 
răspund de difuzarea pre
sei locale au „reușit" un 
record, curios și nedorit: pentru iarnă, 
la ora 8, ziarul „Steagul 
roșu" se vindea la chioș
curile din Vulcan, în timp 
ce la chioșcul din centrul 
Petroșaniului, la ora 9, 
încă nu-1 primiseră ! Cine 
dezleagă enigma?

• UNITATEA nr. 19 
C.L.F. Lupeni, responsa- 

0 bil Elena Galița, și-a de
pășit pianul pe trim- Arul 
III a.c.. cu 90 000 Iei Acest 
lucru se datorește faptului 
că aici se găsesc din abun
dență legume și fru te, de 
unde locuitorii Lupeniului 
pot să-și umple cămările

r
I
I
I

Rubrică realizată
T. CAMPIANU



JOI, 30 SEPTEMBRIE JS82 3

JI
$5

11

„...Principiul "de la fiecare 
după posibilități** trebuie înțeles 
în sensul că fiecare își va ridica 
permanent nivelul profesional, 
tehnic; de cunoștințe științifice și 
generale și va da, la locul său de 
muncă, în cadrul diviziunii socia
le a muncii, maximum pentru bu
nul mers al societății..."

NICOLAE CEAUȘESCU

r

La întreprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului
INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI

VOM GENERALIZA 
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

FRUNTAȘ!

in întrecerea

. nouă tale bune în domeniul
- obiectiv pri- reducerii consumului de 
subliniat 

general al 
la Plenara 

C.C. al P.C.R. 
iunie a.c., im- 

. planul acti-
4 ??3ții sindicatelor, îiri- 
"*bunătățlrea radicală a 

muncii organizatorice în 
scopul creșterii <----- -
buției lor la înfăptuirea 
sarcinilor de producție. 
Acționînd în acest sens, 
organele și organizațiile 
de s i n d i 
de la I.P.C.V.J., 
mat' și sprijinite 
tivul de partid, au 
nizat și urmărit mai ri
guros modul cum se des
fășoară întrecerea socialis. 
tă, diversificînd în același 
timp acțiunile politico- 
educative în vederea ri
dicării nivelului profe
sional și politic al tutu- ternic accent pe 
ror oamenilor muncii. P. — . ‘
De pildă, la învățămîn- ve împotriva 
tul politico-ideologic or- lor înapoiate,

Trecerea la o 
calitate - 
mordial 
secretarul 
partidului 

. lărgită a 
din 1—2 
pune, pe

socialistă
de energie și combustibil, 

al cheltuielilor materi
ale, al recondițio nării 
pieselor de 
folosibile, 
absențelor
(în opt

schimb re
al reducerii 

nemotivate 
;* . luni numărul
lor a scăzut de la 2 472, 
cîte erau în aceeași peri- 

contri- oadă a anului trecut, la 
1040) este loc 
mai mult și mai 
Organizația de 
trebuie să ; , 
continuare pentru 
pîndireă 
fruntașilor în producție, 
a formațiilor ’ ’ "

pentru 
bine, 

sindicat 
acționeze în 

răs- 
experienței 

jrvuw.iit!, 
_ ____ de lucru

model cum ari fi cele 
conduse de loan Murgu, 
Alexandru . Buruiană, 
Tănase Băloi, Silaghi 
Tiberiu, și Petru Vințan. 
In aceste formații de 
lucru se pune un pu- 

mobi- 
colecti- 

atitudini- 
.... ..... ........ ........... retrogra- 
ganizat de sindicate par- de, a oricărei manifes- 
ticipă 000 cursanți, la ' ' 
cursurile de calificare 
263, la cercurile de îm
bogățire a cunoștințelor 
profesionale și- la cele 
de perfecționare, peste 
640 oameni ai muncii.

Un obiectiv 
pe agenda de lucru a or-

L ganizației de 
constituie

cat 
îndru- 
de ac- 

orga-

important

lizarea opiniei

In cadrul întrecerii so
cialiste ce s-a desfășurat 
in primele opt luni ale a- 
nului la nivel de I.P.C.V.J., 
locul I Pe secții i-a re
venit secției de preparare 
a cărbunelui Coroești. De 
aici s-au evidențiat în
deosebi formațiile condu
se de:
• Alexandru Makăî, 

separație
• Gheorghe Costea, 

spălare

• Teodor Leon, flo- 
tajie
• Paul

taj
• llie

funicular

Gali, briche-

Marinescu,

Ion

Trăsătură definitorie 
pentru activitatea pro
ductivă a lui Dumitru 
TRUCA este calitatea. 
In ea se află explica
ția locului I, obținut în 
întrecerea socialistă pe 
secția de preparare Pe
trii».

„...Ca să ceri oame
nilor să muncească mai 
bine trebuie tu însuți 
să fi exemplu în mun
că, să dovedești că se 
poate". Această frază 
conține întreaga expe
riență de muncă si via
ță a lui Ștefan RACZ,

Preparatorul Ioan O- 
LOGU este preocupat 

de o cit mai bună or
ganizare a întrecerii so
cialiste, el însuși numă. 
rîndu-se printre frunta
șii acesteia.

!

SECVENȚE I 
PRE P

DIN MUNCA 
R A T R I

SI VIATA
LOR

■ Prin aplicarea inițiativei „Cordul 
colector de economii al atelierului" s-au 
economisit la nivel de întreprindere, nu
mai prin recuperarea materialelor re- 
folosibile, peste 237 000 lei, iar prin a- 
plicarea inițiativei „Să funcțio
năm o zi pe lună cu combustibil econo
misit" s-au economisit, în perioada care 
a trecut din acest an, peste 50 tone de 
combustibil.

H In vederea petrecerii cit mai plă
cute a timpului liber, comitetul de sin- 

pentru 
în
de 
de
Pe

■ Formația condusă de Francisc 
Fees, dind dovadă de responsabilitate 
comunistă, muncitorească, a lucrat con
tinuu timp de 24 de ore la înlăturarea 
avariei care a avut loc la culbutorul 
principal de descărcare a vagoanelor 
C.F.R. S-au evidențiat în această acți
une Victor Brodea, Dumitru Muntean, 
Sabin Mogoșan și al(i colegi de-ai lor.

■ Brigada artistică de la prepara
ția Coroiești, condusă de sing. - Elena 
Vincze, a susținut, în acest an multe și 
frumoase reprezentații în fața oameni
lor muncii de la cele trei secții de pre
parare. In prezent brigada se pregăteș
te pentru faza de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României". Succes!

Murgo, trans
port

indisciplină, 
eu sucices 

multe inițiative mun
citorești, între care aș 
aminti : „Contul colec
tor de economii al ate
lierului", „Să funcțio
năm o zi pe lună cu 
combustibil: economisit". 
Asta nu înseamnă că am 
făcut deja totul, ci 
trebui să luăm în < 
nuare măsuri de 
nătățire a muncii 
tico-educative de

a ordinii și 
de genera- 

experiviiței

târî de 
Aplicăm 

multe

sindicat îl 
dezvoltarea 

spiritului de răspunde
re; de ordine și discipli
nă muncitorească, 
toate că indicele de fo
losire a timpului de lu
cru și de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor a 
fost depășit cu 4,4 Și> 
respectiv, cu 1,2 procen
te, el poate, fi Încă îm
bunătățit. Se poate spu
ne, de asemenea, că, 
deși s-aU obținut rezul-
V_____________

Cu

va 
conti- 
îpibu- 

poli- 
niasă,

întrecerea pe echipe 
evidențiat formațiile

In 
s-au 
conduse de:
• Comei Colda

• Ștefan Perdi
• Nicolae Trestian

dicat a organizat în acest an i__ 
preparatori seri cultural-distractive, 
treceri sportive la disciplinele tenis 
masă, fotbal, popice, șah, schimburi 
experiență cu mineri și beneficiari 
tema „Calității cărbunelui".

de întărire 
disciplinei, 
lizare a 
înaintate.

Steliari COROBEA, 
președintele comitetului 

de sindicat I.P.C.V.J.

în această săptămînă
La preparația Petrila a avut loc, ieri, un util 

și fructuos schimb de experiență organizat de co
mitetul de sindicat și comisia inginerilor și tehni
cienilor. Tema : „Reducerea consumurilor specifice 
de energie electrică și combustibil". Au participat 
oameni ai muncii de la toate secțiile de preparare 
din Valea Jiului.

I

Creația tehnică de masă 
în sprijinul producției

PAGINA REALIZATA DE 
Constantin GRAURE 

Foto : Șt. NEMECSEK

O preocupare permanentă a sindicatelor
Asigurarea protecției muncii

La I.P.C.V.J. a devenit 
o tradiție faptul că aici, 
an de an, se organizează 
cu competență și seriozita
te concursul de protecție 
a muncii. Luni, 27 septem
brie a.c., a avut loc faza 
pe întreprindere a concur, 
suiui, fază care a fost pre
cedată de cea pe ateliere 
și secții, la care au par
ticipat preparatorii din 
Vale. Cu acest prilej ei 
și-au îmbogățit cunoștin
țele în domeniul protec

ției muncii. De amintit că 
la faza pe întreprindere 
au participat câștigătorii 
locuriloi I II și III de Ia 
faza pe secții, fază ce s-a 
desfășujat în două etape :- 
prima a constat într-o pro. 
bă scrisă, iar cea de-a 
doua. etapă s-a desfășurat 
ca public și a constat în 
întrebări și răspunsuri. 
Cîștîgătorii concursului de 
protecție a muncii au fost: 
locul I — Marin Scrieciu, 
Lupeni ; locul II — Gheor
ghe Caloș ; locul III —

Verginica Vîrjan de la 
preparația Coroești. Cîști- 
gătorilor li s-au înminat 
premii în bani (locul I — 
800 lei, locul II — 600 lei, 
locul III — 400 lei) și tro
fee.

Referindu-se la activita
tea de protecție a muncii, 
ing. Rodica Marhan, din 
cadrul compartimentului 
de protecție a muncii, ne 
spunea : „In acest an este 
alocată pentru protecția 
muncii suma de 1 455 200 
,ei, sumă care în bună

parte a fost și este chel
tuită pentru asigurarea' la 
toate locurile de muncă a 
unui microclimat cores
punzător, pentru îmbună
tățirea condițiilor de mun. 
că și viață a preparatori
lor. Totodată, trebuie să 
afirm că l.a noi. există lu
cruri bune și în ceea ce 
privește propaganda de 
protecție a muncii. Avem 
cabinete dotate cu apara
tură modernă, "cu pliante 
și broșuri, unde oamenii 
muncii vin să-și îmbogă
țească cunoștințele în a- 
■-•est domeniu. Preocupări
le noastre in domeniul 
protecției muncii își gă
sesc eficiența în numărul, 
de la an la an. foarte re
dus al accidentelor, al 
concediilor medicale și al 
îmbolnăvirilor profesiona
le. In continuare, sîntem 
hotărîți să acționăm cu 
mai multă răspundere și 
exigență pentru îmbună
tățirea condițiilor de mun. 
că ale preparatori Ini'".

Mihai PATRAȘCU

Instalațiile de prepara- 
re a cărbunelui din Va
lea Jiului, aflate în con
tinuu proces de înnoire și 
modernizare, oferă un 
larg cîrnp de afirmare a 
spiritului novator de 
inițiativă creatoare a 
personalului muncitoresc, 
tehnic și ingineresc con
cretizat prin acțiuni me. 
nite să soluționeze pro
blemele producției.

Aceste acțiuni s-au des
fășurat în cadrul orga
nizat conferit de Comi
siile inginerilor și tehni
cienilor și de Creație 
tehnică de masă. Obiec
tivele majore asupra că
rora și-au îndreptat a- 
tenți.a aceste qpmisii au 
fost: rocepțidnarea rit
mică și integrală a pro
ducției de cărbune brut 
de ia exploatările mi
niere, . mărirea gradului 
de siguranță in funcțio
nare a instalațiilor, re
ducerea consumurilor 
specifice de energie, com
bustibili și materiale, re_ 
condiționarea și refolosL 
rea pieselor uzate, intro
ducerea micii mecanizări 
la locurile de muncă ce 
presupun eforturi fizice 
deosebite. ț

Concretizînd acțiunile 
de pină acum remarcăm 
următoarele creații, eco
nomiile obținute și ini
țiatorii acestora: râză
toare din elemente indi. 
vidualizate pentru benzi 
transportoare, concepută 
de ing. Victor Chiaburu, 
maistru, pr Nicolae ■ Vli-

dea, lăcătușii Cornel Ur
sa și E. Lorencz, a cărui 
eficiență este de 300 000 
lei/an : economizor in
dependent adaptat la 
cazonele de la centrala 
termică a preparației Lu. 
peni conceput de mais
trul Dominic Szabo și lă
cătușii Pantelimon Ciula, 
cu, Mihai Sușta, Zoltan 
Biro, Nicolae Damian 
(40 000 lei/an). Mai amin
tesc modificarea flu
xului tehnologic la sepa. 
rația Petrila (în vederea 
concasării integrale a 
cărbunelui brut) și la 
Preparația Lupeni (în 
vederea claubării totale 
pe circuitul vechi la re
cepția de la I.M. Lu
peni concepute de 
maistrul. Cons
tantin Bodessu, lă .'.tu
șii Ion Ciur, Toma Va. 
ier, respectiv, ing. l-’ran- 
cisc Appel, maistrul Va- 
sile Maioga ; modificări 
la circuitul hidraulic de 
la 1 Uterele presă, - ■ ®- 
ceput de ing. Alexandru 
Hadnagv, sing. Constan
tin Curelea, tehni. ' inul 
pr. L’viu Coban '! 0 000 
lei/an).

In vi tor ne-am ;ro- 
pus să ne îndreptăm a- 
tenția spre conceperea și 
executarea unor dis.pozi. 
tiye- care să conducă la 
creșterea parametrilor: de 
funcționare a utilajelor 
și. implicit, la sporirea 
-productivității muncii.

Ing. Dorin CERBI', 
președinte C.I.T ai 

I.P.C.V.J., Petroșani
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U.E.F.A?*Prezente românești
MADRID 29 (Agerpres). Institutul de istoric „Ni- 

— La Madrid s-a desfă- colae Iorga**. 
șurat cel de-al XV-lea
Congres internațional de nivelul științific,' congre- 
științe genealogice 
heraldice. Intre cele 
de țări participante s-a 
aflat șî România, prezen
tă prin tr-o delegație con. 
dusă de Dan Berindei, 
președintele Comisiei de 
heraldică, genealogie și 
sigilografie de pe lingă

Prin tematica largă și

...
I 
I 
î

Victorie meritată a Corvimilui 
Hunedoara în „Cupa

si
31

sul — în cadrul căruia 
specialiștii români au 
susținut comunicări apre. 
ciate de participanți — 
a prilejuit un fructuos 
schimb de opinii contri
buind lă progresul știin
țelor genealogice și he 
raidicc.

5

5

.(...

Situația din Liban
BEIRUT 29 (Agerpres). 

—• Președintele Libanului, 
Amin Gemayel. a acceptat 
miercuri demisia guvern u. 
lui condus de Shafic Al 
Wazzan, se arată intr-un 
comunicat oficial difuzat 
la Beirut. Primul ministru, 
prezentase- demisia guver
nului său vinerea trecută, 
conform normelor consti
tuționale, înainte ca noul 
președinte să fi depus ju- 
rămîntul. : \

Consultările oficiale în 
vederea formării unui nou 
guvern vor începe joi, a- 
daugă comunicatul reluat 
de agenția France Presse.

4-
BEIRUT 29 (Agerpres). 

—■ Forțele de ocupație is- 
raeliene s-au r e t r as 
miercuri din zona aeropor. 
tului internațional Beirut 
— informează agențiile ' 
M.E.N. și France Presse

citînd un purtător de 
vînt oficial din capitala li_ 
baneză. Armata libaneză 
și-a amplasat forțele sale 
in zona aeroportului, 
țîune la care participă 
Forța multinațională 
Liban.

cu-

ac- 
și 

din

Prezentarea moțiunii 
de neîncredere în 
guvernul Schmidt 
BONN 29 (Agerpres).

„Moțiunea de neîncredere 
constructivă** inițiată de 
Uniunea Creștin-Democra. 
tă (U.C.D.) și ramura ei 
bavareză. Uniunea Creștin 
Socială (U.C.S.), precum Și 
de' Partidul Liber-Demo
crat- (P.L.D.)a fost remi
să. oficial, președintelui 
Bundestagului, Richard 
Stuecklen, spre a fi pre
zentată vineri deputaților, 
conform prevederilor conș, 
tituționale.

Documentul, informează 
agenția France Presse. ce
re Bundestagului „să-și ex
prime neîncrederea în can. 
celarul Helmut Schmidt și 
să-l aleagă ca succesor al 
său în funcția de cancelar 
al Republicii Federale Ger. 
mania pe deputatul Hel
mut Kohl". președintele. 
U.C.D.

HUNEDOARA 29 (A- 
gerpres). — La Hunedoara, 
în prezența a peste 10 000 
de spectatori, s-a disputat 
meciul retur dintre echi
pa locală Corvinul și for
mația austriacă A.K. Graz, 
con tind pentru turul I al 
„Cupei U.E.F.A." la fot
bal. '■

Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (0—0)- în 
favoarea echipei Corvinul 
Hunedoara, care, la de
liului său intr-o. competi
ție continentală, reușește 
să se califice în turul II 
în urma unei /comportări

bune dp ansamblu în cele 
două •'manșe pfe- care le-a 
cîstigat cu scorul general . 
de 4—1.

După o primă repriză 
fără goluri, cu o ușoară 
dominare teritorială a 
gazdelor, în partea a doua 
fotbaliștii hunedoreni își 
organizează mai bine Jo
cul, construiesc mai ins
pirat și eficace în atac, își 
impun superioritatea teh
nică și prin evoluția lor 
arată că doresc Victoria și- 
calificarea pe care le vor 
obține in final de o ma
nieră categorică.

Scorul a fost ■deschis în 
minutul 52 de Gabor, pă
truns în careu, a fost faul
tat de fundașul Leitner și 
arbitrul a dictat penalty. 
Lovitura de la 11 m a 
fost transformată precis de 
Anțfone, ' .'.J/,-.: -

In continuare, jucătorii 
de la Corvinul Hunedoara . 
își accentuează presiunea 
la poarta lui-Ekmentici șl 
in minutul 63, la capătul 
unej. frumoase acțiuni o- 
tensive, Kleîri a șutat im- 
parabil de la 6 m majo- 
rînd scorul la 2—0.

Fotbal, divizia C

Insurgenții 
controlează o

SAN SALVADOR 29 
(Agerpres). — Detașamen. 
te ale Frontului Farabun- 
do Marți pentru Elibera
re Națională și-au insti
tuit controlul, în cursul 
ultimelor ore, asupra loca
lității Jocoro, situată la 
circa 165 kilometri la est 
de. Șan Salvador — rela
tează agenția Prensa La
tina. Potrivit informațiilor

salvador! enî 
nouă localitate

parvenite din acest oraș, 
acțiunea insurgenților a 
coincis cu blocarea circu
lației, pe o porțiune de 
cinci kilometri, pe șoseaua 
strategică mult utilizată de 
armata salvadoriană pen
tru . transportul trupelor și 
armamentului, unitățile 
F.M.L.N. împiedicînd ast. 
fel tranzitul pe artera ce 
unește orașele San Miguel 
și San Francisco Gotera.

Pasa neagră" se prelungește...
curs lipsa jucătorilor ca-1 
pabili să finalizeze. Nu le-a 
surîs izbînda ! Evojuîr^ 
pe linia ultimelor 
comportări, Minerul 7tn’Nr 
noasa are neșansa de a 
rămîne etape în șir „lan
terna" seriei a IX-a cu 
atît mai mult cu cit ur- 
mează- 
Dacia"

Ghelari 
lan. In 
meciuri 
Teodor Mihalache și Octa. 
vian Danciu trebuie să ai
bă în vedere o îmbunătă
țire radicală a jocului. 

La juniori: Minerul A- 
ninoasa — Explormin De
va 4—1.

Teodor TRIFA,

99
„MINERUL** ANINOA. 

SA — „EXPLORMIN** DE. 
VA 0—1 (0—I) Intîlhirea 
a debutat în nota de do
minare a gazdelor. Chiar 
în primul minut ele au 
avut posibilitatea deschide
rii scorului 
tr-o situație 
Bălosu). Au urmat 
cincisprezece 
care atacanții „ 
au avut multe ocazii rea
le de gol. dar s-a opus de 
fiecare dată cu succes de
fensiva deveană. Momen
tul cel mai important al 
meciului s-a consumat în 
m n. 17, eînd arbitrul C. 
Olțeanu din Turnu Severin 
nu sancționează un henț 
comis de unul dintre apă-

(a ratat din- 
favorabilă 

apoi 
minute în 
„Minerului'*

rătorii de la Explorări. Jo. 
cui este lăsat să „curgă", 
balonul ajunge în jumăta
tea de teren a aninoseni- 
lor, lovește transversala 
porții- apărată de Boghea- 
nu și revine în cîmpul de 
joc la Cismaș care, ne
marcat, trimite in gol 0—1. 
încurajați de avantajul 
nesperat de pe tabela de 
marcaj oaspeții acționează 

.........  ’ '' ' să
a-

mai hotărît reușind 
respingă în extremis 
tacu-ile periculoase ale lo. 
adlnicilcr.

In repriza secundă, fot
baliștii aninoseni s-au a- 
părat exact, au atacat ra
pid și imprevizibil, rea- 
lizînd un joc mai bun, dar 
s-a simțit și pe acest par-

si întîlnească pe. 
Orăștie, „Minerul" 
sau „Victoria** Că- 
vederea acestor 
dificile antrenorii

LA KREMLIN A AVUT
LOC o întrevedere între 
Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Kaysone Phom- 
vihane, secretar general al 
C.C. al P.P.R.L. prim-mi-. 
nistru al Guvernului R.D.P, 
Laos, aflat în U.R.S.S. 
odihnă.

GUSTAV HUSAR, 
cretar general al C.C. 
P.C. din 
președintele R.S. 
slovace, l-a primit pe Abdel 
Rauf Al-Kassem, președin. 
tele Consiliului de Miniș
tri al Siriei, care între
prinde o vizită în . Ceho-

Pe ^23
la

se
al 

Cehoslovacia, 
Ceho-

slovacia, relatează agenția 
C.T.K As fost abordate 
aspecte ale relațiilor bila
terale și unele probleme 
internaționale actuale.

LA BEIJING A AVUT
LOC o intîlnire între Deng 
Xiaoping și primul minis
tru al Japoniei, Zenko Su- 

' zuki, care efectuează o 
vizită oficială în R.P. Chi
neză. După cum relatea
ză agenția China Nouă. în 
cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, s-a

exprimat dorința Chinei 
și Japoniei de a dezvolta 
în continuare relațiile de 
prietenie, de a întări și 
extinde cooperarea și 
schimburile bilaterale.

UN NOU ACT DE VIO. 
LENȚA al poliției regi
mului minoritar de la Pre
toria, împotriva populației 
de culoare, a fost înregis
trat în localitatea Boks- 
bourg (.16 kilometri de 
Johannesburg). Patrulele 
polițienești au deschis fo
cul în, plină stradă îm
potriva unui grup de mi- 
litanți ai populației de 
culoare, ucigînd două per
soane. transmite agenția 
U.P.l.

Campionatul județean

învingătorii n-au convins3

MuȘîîHilbji
TU

FILMe

tur în Cupa U.E.F.A.) 
Rezumat înregistrat 
de la Hunedoara.

17,00 Studioul tineretului. 
20,00 
20,25

„MINERUL** URICANI 
— „PREPARATORUL" 
LUl’ENI 5—1. Deși învin
gătoare la scor, echipa din 
Uricani a practicat un joc 
de o slabă făptură tehni
că. fără orizont. „Piepa- 
fatorul" din Lupeni, o e- 
chipă modestă, se anunța 
o pradă ușoară, dar n-a 
fost chiar așa. 45 de mi- 
-nute tinerii jucători din 
Lupeni au menținut sco
rul de 1—1, prin punctele 
realizate de excomponen- 
tul echipei din Lupeni Di- 
niș min. 2 și Resiga în

min. 21. Dacă portarul 
Sandu de la gazde nu a- 
vea o intervenție salutară, 
în miri, 30, oaspeții puteau 
să preia conducerea.

Repriza a doua debutea
ză sub aspectul unei do
minări a gazdelor. In min. 
57 Băltaru centrează, iar 
Cîmpeanu, ■ printr-un plon
jon frumos, trimite cu ca. 
pul balonul în plasă și, 
2—1. După acest gol echi
pa gazdă își ordonează ce, 
vă mai bine .jocul și, în 
min. 61. Bălan trimite în 
adincime o minge spre

Băltaru ; o preluare scur
tă a acestuia și, 3—1, In 
min. 72 fundașul central 
Toldea aruncă o minge în 
adincime, apărarea oas
peților se bîlbîie și Cîm
peanu înscrie cel de-al pa
trulea gol al gazdelor. Du_ 
pă ce în miri. 76 Costea 
trimite în bară, un minut 
mai tîrziu Vasian ridică 
scorul la 5—1. Partida se O 
încheie cu o suită de ri>"^ 
țări ale gazdelor, print.-- 
care consemnăm bara lui 
Cîmpeanu din min. 86, vo. ’ 
leu al aceluiași Cîmpeanu 
din 6 m și Băltaru min. 
88 sut pe lingă pcartă.

Hie COANDRES, 
V. VIOREL

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Calculatorul
mărturisește ; Unirea : 
Prietenii

LONEA : Copie la in
digo.

VULCAN: Angela mer
ge maj departe.

LUPENI — Cultural:
Trei oameni periculoși.

URICANI: Taro fiul 
dragonului.

11,00 Telex.
11,05 Film serial: 

mini și umbre** 
sodul 22. ;

12,05 Dialogul faptelor.
12,25 Album coral.
12,35 Profiluri școlare. O- 

limpiadele școlare — 
- oglindăa calității 

pregătirii la învăță
tură.

16,00 Telex.
16,05 Tragerea de amorti

zare ADAS
Stadion. Fotbal: Cor- 
vinul 
A K.

16,15
Hunedoara — 
Graz îmeei -«?-

Telejurnal.
Actualitatea econo

mică
Lume bogată, lume 
săracă — documen
tar. Producție a stu
diourilor engleze, 
partea Ii-a.

21.09 Deschiderea stagiu
nii de concerte ale 
formațiilor muzicale 

ale Radioteleviziuni.
21,55 Serial științific: 

Corpul uman, episo
dul 3. ■/.•■■.■■':/
Teleiurnnl..

Mica publicitate

întreprinderea ne rețele 
electrice Deva

incadiează imediat pentru lotul Petroșani 
și S.D.E.E, Petroșani

— muncitori necalificați în vederea ca
lificării, prin curs de calificare, in meseria 
:'e electrician

Persoanele interesate se pot adresa 
zilnic la sediul lotului din. Petroșani al 
■y D E. E. Petroșani.’

O 00-

VIND Lada 1500, 23 000 
km. Informații Vulcan, str.- 
Ai. Crizantemelor, bl. 7, 
aP- 11. — Nicolescu Vaier.

VIND. blană (pt. ’ 
nr. 48. Informații' 
sâni, strada Aurel 
nr. 21. (1157)

VIND roți JAWA 
se motor 125 cmc. 
șani, strada Grivița Roșie 
43/2 (colonie). (1 148)

PIERDUT cal (eîrlană) 
roșie, cu 'stea' in frunte, 
înfierată pe ambele ■ pi
cioare cu’ inițialele-F.L A_

Coopeianva
„Straja" Lupeni

a deschis o unitate de 
co joc arie—bl anărie

în strada Tudor Vladimirescu, nr. 19, 
unde se execută următoarele servicii ;

I’aro-

damă),
Pet ro-
Vlaicu

și pie. 
Petrc-

dresați. Făt Iosif; 
seni 270/A. (1150)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice, pe 
numele George Ion, elibe
rată dc Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1152)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice nr. 
1901, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1153) '

PIERDUT, legitimație de 
bibliotecă periodice nr. ■ 
798 și carnet de student 
pe numele Qlivilescu Ma
rian, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani.

.declar nule. (1154)
PIERDUT legitimații 

bibliotecă periodice 
3911 și 741, eliberate

Le

de
nr.
de 

Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (1155) 

PIERDUT legitimație de 
călătorie pe autobuz, pe

ANUNȚ DE

numele Toma Vasile, eli
berată de E.G.C.L. Lupeni 
cu nr. 271. O declar nulă. 
(1156)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice pc nu. 
mele Ghiță Opreanu. eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu. 
lă. (11T58)

PIERDUT dine vînâtoa. 
re Brac german, culcare 
iharo-castaniu, pată . alba 
pe piept, urechile clăpău- : 
ge, coada tăiată Adresați 
Giurma Gheorghe, Centrul 
militar Petroșani. Recom
pensă.

PIERDUT carnet 
-.lent pe numele Chițimia 
Virgil, eliberat de Institu
tul de mine JJgtfoșăni. îl 
declar nul. (1140)

PIERDUT iegitimație bi
bliotecă, carnet de studțnt 
și legitimație (periodice; 
pe numele Mârunțiu Tu
dor, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule. (1 141)
FAMILIE

(1.142) 
de stu.

— Argăsit piei blană
— Confecționai'! și reparații articole de 

jocărie-blănărie
Vopsit piei și blănuri. ’

CO-

SOȚUL Pittini și fiii Lauran, aducem mulțumiri 
tuturor celor care au fost alături de noi la marea 
pierdere suferită prin decesul scumpei noastre 

PITTINI ROZALIA
O vom păstra veșnic în amintirea n astrâ, așa 

cum a fost, o minunată soție, mamă și bunică. (1 146)

4.
R;UAt|,A Șl AOMINISIRAfiA ; PeiiOjom su. N. Bâ'cescu - 2, teeloone 4 1142 (sec»elodol), 4 16 63, 4 24 44 (secții). TIPARUL: Tipogrofio Petroșani, sb. N. 8âlcescu - 2.


