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în mari întreprinderi și unități 
de cercetare și proiectare, și 

obiective
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în întîmpinarea alegerilor de deputați
în consiliile populare

Adunările cetățenești pentru
depuneri de candidaturi, expresie

O caracteristică 
a întregii noastre 
țări sociale, a societății so.

' ei ai iste multilateral 
_ yoltate, este creșterea 

lului sj atribuțiilor ce 
vin pt plai; local atît 
ganelor de stat, cit și 
tățenilor. Alegerile de 
putați în consiliile popu- 

. lare municipale, orășenești 
și comunale, care vor a- 
vea loc la 21 noiembrie, 
reprezintă un eveniment ce 
evidențiază în perioada i- 
mediat următoare însăși 
contribuția activă a oame
nilor muncii la perfecție_ , 
narea întregii vieți socia- 
le, la tot mai buna gospo
dărire a localităților Văii 
Jiului. In săptămînile vi
itoare, în condițiile puter
nicului avînt creator de
terminat de apropiata 
Conferință Națională a 
P.C.R. și a 35-;l aniversare 
a proclamării Republicii, 
vy cunoaște o amplificare

a democrației socialiste 
dialogul de lucru, construc
tiv, eficient între organele 
de stat și cetățeni, dezba
terile democratice cuprin
zând cele mai importante 
laturi ale vieții social-e- 
conomice.

Incepînd de astăzi și pî_ 
nă Ia sfîrșitu] acestei luni, 
în întreprinderile și insti
tuțiile municipiului au loc 
adunări pentru depunerile 
de candidaturi în vederea 
alegerilor de deputați în 
consiliile populare munici
pale, orășenești și comuna
le. Este o etapă importan
tă a campaniei electorale 
care sintetizează procesul 
de adîncire a democrației 
socialiste: in conformitate 
cu Legea electorală, la ac
tualele alegeri numărul 
circumscripțiilor unde vor 
fi depuse mai multe candi
daturi pentru un loc de de
putat depășește 80 la sută 
din numărul total. Este o 
grăitoare mărturie a posi.

majora 
dezvol-

dez-
ro, 

>• re- 
; or* 
i- ce*

de.

bilităților de reprezentare 
a oamenilor muncii, prin 
cei mai vrednici gospodari, 
cei care și-au format un 
binemeritat prestigiu poli
tic, moral-cetățenesc și 
profesional.

Așa cum s-a statornicit 
în tradiția ultimelor legis
laturi. candidații de depu
tați pentru consiliile popu
lare vor fi propuși de Fron
tul Democrației și Unității 
Socialiste din rîndul tutu, 
for cetățenilor țării, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, mem
bri și membri de 
p a r t i d, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, 
muncitori, țărani și inte
lectuali, oameni ai muncii 
din toate domeniile de ac
tivitate social-economică 
și eultural-educativă. Adu
nările cetățenești de depu.

(Continuare in pag a 2-a)

6000 tone 
de cărbune 
cocsiflcabil 
peste plan

< Colectivul carierei 
„Cîmpu lui Neag“ se 
menține și în această 
lună în fruntea întrece
rii socialiste, extrăgînd 
luni, 18 octombrie, 
D90 tone de cărbune 
eocsificabil peste plan. 
Cu acesta plusul cumu
lat de la începutul lu
nii se ridică la peste 
6000 de tone. Aceste re
zultate bune s-au obți
nut pe seama întăririi 
ordinii și disciplinei și 
creșterii productivității 
muncii.

între ușa
“serviciu" in

sociale din Capitală 
lățirea gradului de prect-* 
zie și de fiabilitate a lor, 
creșterea competitivității în 
confruntările : de pe piețele 
externe.

Apreciind realizările de 
oină acum, secretarul ge^ 
neral al partidului a ară
tat că se impune accelera
rea înfăptuirii programe
lor privind proiectarea și 
fabricarea mașinilor unel
te agregat și speciale și 
a cerut să se constituie, în. 
acest scop, colective de cer. 
'eetare-prciectare 
duci ie 
ce se 
saiu în 
treprinderile 
Tovarășul 
Ceaușescu 
același 
cesității

■ tății de 
re. prin 
specialiștilor

ță de munca și preocupă
rile lor, pentru sprijinul 
permanent acordat activi
tății lor, pentru orientări
le și indicațiile date, care 
constituie pentru, ei un 
mobilizator și însuflețitOT

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, marți dimineață, 
o vizită de lucru în mari . 
întreprinderi și unități de program de muncă, 
cercetare și proiectare, pre
cum și la obiective sociale 
din Capitală.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceausescu, de tovarășii 
Constantin Dăscăleseu, și 
Gheorghe Pană.

Pretutindeni,
Nicolae Ceaușescu a fost 

•întîmpinat cu căldură și 
bucurie, reîntîlnirea eu 
conducătorul partidului și 
statului constituind pentru 
cei ce lucrează în aceste 
unități de producție și de 
cercetare un fericit prilej 
de a-i exprima, direct, vi
brant, profunda dragoste, 
stimă și recunoștință pen
tru atenția manifestată fa.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu la Ins
titutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnolo
gică pentru mașini-unelte 
și agregate a fost salutată 
cu deosebită căldură de su
te de oameni ai muncii din 
această puternică unitate 

tovarășul de creație tehnică.
In centrul noului dialog' 

de lucru al secretarului 
general al partidului cu 
cercetătorii, proiecțanții și 
ceilalți oameni ai muncii . 
care realizează mașini-u
nelte din ce în ce măi mo, 
derne, mai perfecționate, 
s-au situat masurile tehni. 
fio-organizatorice luate pen
tru sporirea și diversifi
carea producției, îmbună-

pro- 
pentru fiecare tip 
execută în institut 
colaborare cu în - 

producătoare.
Nicolae 
a insistat, in 

timp; asupra ne- 
dezvoltării capacL 
cercetare-proiecta, 
antrenarea tuturor 

din cadrul

(Continuare în pag. a t-a)

SUCCESELE 
FORESTIERILOR
Forestierii de 

Petroșani 
Și în 
a acestei luni 

însemnate la

la 
i ra- 
prima

U.F.E.T. 
portează 
jumătate 
depășiri 
producția netă și mar
fă. Pe sortimente ei 
și-au depășit planul cu 
500 mc la bușteni de 
fag, 100 mc la cherestea 
rășinoase, 500 mc la 
lemn de fag și 2000 to
ne la lemn de foc.

și „intrarea de 
incintele întreprinderilor

Am urmărit cu prilejul 
unui raid prin întreprin
deri economice din muni
cipiu modul cum se în
grijesc gospodarii acesto
ra de aspectul incintelor, 
de întreținerea suprafețe
lor aflate dincolo de poar
ta de intrare în întrepriri. 
deri. Cîteva constatări. în 
cele ce urmează.

I.U.M. PETROȘANI. La 
Intrarea pe poarta nr,2 . a 
l.U.MP,, orice .oaspete al 
marii uzine constructoare 
de utilaj minier din Vale, 
sosit aici în ultimele două 
luni, a trăit 0 vie surpri
ză zărind în locurile în
guste rămase printre im
punătoarele hale industri
ale, straturi de flori. . La 
drept . vorbind, în tot 
cursul acestei veri, colec
tivul I.U.M.P. a muncit 

s foarte mult și cu real fo
los pentru înfrumusețarea

pen, 
prin 

Dar..,

viu ploile, și atunci 1... Pî- 
nă atunci, alături de ame
najările lăudabile din zo
na porții hr. 2, continuă 
să fie prezente neglijențe, 
le constructorilor zidului,

I.M, ANINOASA. Ame
najarea scărilor ce conduc 
prin parc spre întreprinde
rea minieră din localitate, 
panourile de pe marginea 
aleii — frumos realizate și 
estetic prezentate — crea. 
ză o impresie bună despre 
simțul gospodăresc al... 
gospodarilor minei. Și in 
impunătoarea sală de apel 
de la intrarea în clădirea 
administrativă, după fie. 
care pohțăj, intră în func-

incintei. Calificativul 
tru gospodari ar fi, 
urmare, de nota zece, 
există și un dar, pe care 
îl provoacă nu constructo
rii de mașini ci constructo
rii care participă la dez
voltarea uzinei. De luni 
în șir, în zona zidului de 
sprijin spre șoseaua națio, 
nală pămîntul este cînd 
săpat, cînd se surpă, cînd 
se cară..,

La un moment dat, cu . 
ocazia unei surpări acci
dentale, în sprijinul ce
lor care lucrează la cpnso. . 
Udarea drumului național 
au sosit forțe din afara. 
După ce intervenția a. fost 
ipeheiată' cu succes cons
tructorii zidului si meca
nizatorii care-i deservesc 
au rămas iarăși singuri, iar 
ritmul lucrărilor continuă, 
ca mai-naînte, adică lent, ■ 
fără, vlagă, deși. azi-fliîine, rt?6nttnuar« in nuo a t-a)

Formația de transport 
a sectorului VI de la 
I.M. Dîlja. In imagine, 
o parte din componența 
în compania adjunctului 
șefului de sector loan 
Zuba.

La sectorul II al' I.M. 
Imn ea, în abatajul unde 
lucrează brigada condusă 
de Andrei Antal, lucrurile 
s-au pus la puhet.

Din punct de vedere teh. 
nic. S-a stabilit ca termen 
scadent data de 10 octom
brie, pentru montarea ce
lor două transportoare di
recționale TR-3. Ambele 
transportoare au fost mon
tate. De ieri s-a executat 
și trecerea de axul trans
versalei 75 și se dă pro
ducție pe axul lui 74. A- 
șadar, problemele cu ban. 
da mică din transversala 
75 au dispărut. Lungimea 
frontului a depășit 100 m. 
Pentru evitarea deselor de
fecțiuni tehnice s-a stabi
lit ca pe fiecare schimb 
să fie plasat un lăcătuș 
numai la acest abataj, și 
doi electricieni care să lu
creze doar aici. De aseme
nea, pe fiecare schimb, un 
maistru răspunde în exclu
sivitate de activitatea bri. 
găzii condusă de Andrei 

Antal.
Din punct de vedere Or

ganizatoric măsurile au 
fost luate operativ și efi
cient Astfel, pentru lun
gimea frontului, de peste 
100 m, s-a făcut o nouă 
organizare a forței de 
muncă, în vederea scoate
rii, zilnic, a unei fîșii. S-a

Frunza

T. CAMFIANU

O iarna întreagă
1 așteptai-o cu înfrigurare.
i Am urmărit cu ochii la

comi mugurii care se um
flau de seva primăverii. 
Ne-am scos pălăriile cu 
pioșenie în fața verdelui 
cruci care ne vestea că 
Baba Dochia și-a sirius 
cojoacele, lăsînd, printr-o 
înțelegere milenară, drum 
liber, spre viața frunzei, 
miracolul dințatdeauna al 
naturii, Trei sferturi din 
an și-a făcut cu prisosin- 
ță datoria. Nouă ne-a dat 
oxigen, și hrană, hrană

dînd plantelor. Ne-am bu_ 
curat de umbra ei o va
ră întreagă și arh trecu
t-o nepăsători cu vederea 
atunci, cînd, prea preocu
pați fiind de treburile 
noastre -cotidiene, mer

geam îngîndurați pe alei de 
parc, poteci de pădure 
sau. druineaguri. 
cind și-a încheiat 
toarea misiune o 
din ‘nou eu nostalgie, cu 
pioșenia începutului de 
primăvară, cum se zbate, 
admirî.ndu-i multîcolore- 
le-i înfățișări. O admirăm 
și ne bucuijăm de uit tină

Acum; 
trecă- 

privini

împărțit abatajul în două 
zone, de 50 m fiecare. Ope
rațiile se execută pe zone, 
în. câre lucrează două echi
pe. distincte. Cea mai im- 
portantă măsură organiza
torică de redresare este în
să plasarea suplimentară 
de efective la această bri
gadă. De la o medie de 
40—45 oameni pe zi s-a a. 
juns la o medie de 55—60.
De asemenea, s-a reorgani
zat plasarea la fluxul de. 
•ransport, Patru oameni e. 
xecută operații de curățire, 
manipulare și supraveghe
re, deci servirea în excluși-.'< 
vitale a acestei brigăzi» ; 
Pentru aprovizionarea 1«. 
cului de muncă s-a înfiiii-, 
țat o echipă specială for- 
mată din patru muncitori 
și coordonată de un subin.

. gincr din sector. Sugestia . 
făcută conducerii minei, în, J 
legătură cu normarea ■ bri-ț 
găzii, a fost adoptată: se ’ 
curăță fiecare porțiune dini, 
frontal și toată producția 
extrasă zilnic este preluată, 
în schimbul 
producția se 
operativ și, 
o, evidența a 
xecutste.

IV. Practic, 
recepționează 
zilnic, există 
lucrărilor e*

î

iMircea BUJORESCU ]
i

(Continuare în pag. a 2-a)
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CU

ei picătură de i>iață. Iii 
cele din urmă... *în cele 
din urmă devin povară 
străzilor și se împovărea
ză de blestcinul celor ce 
le calcă, a celor ce tre
buie să le siringă ele 
leva ori pe zi că pe 
lucru nefolositor,

De cîteva zile am 
tați că am așteptat-o
nerăbdare toată iarna, cu 
ne-am bucurat de roade_ 
ie. ei vara și toamna. Dar 
ea, frunza, ne-a iertat, în 
ultima ei tresărire de 
viață, și abia așteaptă 
■■azele. soarelui de primă_ 
vară pentru a-și ..relua 
misiimea ei, dintoideguna 
— de a da vieții, vi&ții 
iiih;

iv

I



utilaj^, să-și lăr- 
cultura tehnico-

noiior 
gească 
profesională.
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Alegeri în organizațiile U.T.C
Adunările de dări de 

seamă și alegeri în cadrul 
organizațiilor U.T.C. de 
la mina Uricani sînt în 
plină desfășurare. Ele 
reușesc să abordeze pro
bleme de însemnătate 
majoră pentru îmbună
tățirea muncii organizați
ilor U.T.C., cum este par
ticiparea tinerilor la ac
tivitatea productivă. Să 
concretizăm.

Ei au propus înființarea 
unei- brigăzi de tineret, 
angajîndu-se 6ă amplifi. 
ce, totodată, acțiunile pa
triotice în sprijinul pro
ducției, astfel ca pînă Ia 
Conferința U.T.C. pe mi
nă, organizația să-și rea
lizeze integral planul e- 
conomic propriu pe acest 
an.

Tinerii nou încadrați

Acțiuni eficiente 
în sprijinul 
producției

ln cadrul sectorului I 
uteeiștii reprezintă peste 
70 la sută din efectivele 
brigăzilor de mineri. In 
cadrul acestora se remar
că mai mulți șefi de 
schimb sau mineri vred
nici ca Petru Simion, Fio. 

Ștefan 
Vanda. 
Lovin.

pen- 
lor

acțiunilor educative
Ca și în celelalte adu

nări generale de alegeri 
desfășurate pînă acum, 
dezbaterile din cadrul a. 
dunării generale din or
ganizația U.T.C. a secto. 
rului II a abordat o sfe
ră largă de probleme re
feritoare la activitatea 
uteciștilor. Din rîndul 
participanților la discuții 
s-au remarcat mai ales 
uteeiștii Petrică Neagu, 
llie Totu, Gh. Bălan, A- 
dam Dinea, Mircea Fe
deleș. Ei nu s-au mulțu
mit să vorbească doar 
despre ce a făcut bun 
organizația U.T.C. ci au 
criticat și neajunsurile 
din activitatea vechiului 
birou, au făcut propuneri 
îndeosebi pentru perfec
ționarea muncii educative 
în rîndul tinerilor. Ute. 
ciștii au cerut ca nov’ 
birou ale-s, cu sprijinul co
mitetului U.T.C. pe mină, 
să diversifice și să pre
gătească mai temeinic 
acțiunile educative și dis. 
tractive pentru a fi cit 
mai atractive. Uteeiștii 
au cerut ca în cadrul ac. 
țiunilor politico-educati
ve să se acorde atenție 
mai ales tinerilor nou în
cadrați, familiarizării lor 
cu mina, cu colectivul din 
care fac parte, iar biroul 
nou ales să persevereze ca 
inițiativa „Prietenul nou. 
Iui încadrat" să fie îm
brățișată de majoritatea 
uteeiștii or

Perfecționarea 
profesională — 

o necesitate 
permanentă

Uteciștilor organizației 
nr. 5 de la sectorul ge
neral le revin răspunderi 
deosebite în întreținerea 
și repararea utilajelor a- 
flate în dotarea minei. De 
munca tinerilor electri
cieni, lăcătuși. frezori, 
forjori din cadrul secto
rului depind în mare mă
sură calitatea și termi
narea la timp a reparării 
utilajelor. Adunarea a 
evidențiat că, mobilizați 
de biroul U.T.C., tinerii 
au prestat peste 150 ore 
de muncă patriotică în a. 
fara programului de lucru 
pentru terminarea unor 
lucrări urgente; au recu
perat 3 tone de cupru și 
au colectat peste 20 to
ne de fier vechi. Dar, 
ceea ce au cerut uteciș- 
tii, între care Vasile Stă. 
ruială, Gelu Uliu, a fost 
aceea ca organizația 
U.T.C., biroul nou ales, 
cu sprijinul cadrelor teh. 
nico-inginerești' din ca
drul minei, să permanen
tizeze diferite forme de

rin Enculeseu, 
Diacon u, Eugen 
lache, Grigore 
Prin preocuparea 
tru perfecționarea

. profesională, respectarea 
disciplinei, brigăzile din 
care fac parte acești u- 
teciști se situează in rîn. 
dul formațiilor fruntașe. 
Rezultatele lor au la ba
ză și 
constante 
ției U.T.C. pentru întă
rirea disciplinei, cuprinde
rea , tinerilor in cursuri 
de calificare, inițierea 
unor acțiuni patriotice în 
sprijinul aprovizionării 
locurilor de muncă, re
cuperarea unor materiale, 
piese și subansamble. E. 
vidențiind aceste rezulta, 
fe. în cadrul dezbateri
lor, uteeiștii au făcut, in perfecționare profesiona- 
același timp, propuneri, 
pentru sporirea contribu. 
ției tinerilor ia realiza
rea planului de cărbune.

Participanții la schim
bul de experiență 
cu tema „Recu
perarea medicală, pîr- 
ghie importantă de re
ducere a indicelui de 
morbiditate, cu incapa
citate temporară de 
muncă" • vizitează sec
țiile Centrului de recu
perare a capacității de 
muncă din Petroșani.

Adunările
(Urmare din pag. I)

pțeocupările 
ale organiza-

lă astfel ca tinerii să 
poată cunoaște îndea
proape caracteristicile

sa
rezultatele !

-(Urmare din pag. 1)

Care este eficiența aces
tor măsuri? De la aplica- 
rea în viață a acestor mă
suri tehnico-organizatorice, 
brigada a crescut realizări
le zilnice cu peste 50—60 
tone, sporind productivita. 
tea muncii cu 2nai mult de 
500 kg/post. Din minusul 
pe luna în curs s-au recu
perat mai mult de 300 tone 
de cărbune, formația de 
lucru ajungînd la 300 tone 
pe zi. Iată, așadar, 
că se poate. Semnalul cri
tic din 7 octombrie a fost 
recepționat operativ la mi. 
na Lonea. Intrucît brigada 
condusă de Andrei Antal 
realizează 80 la sută din 
planul sectorului, măsurile 
întreprinse sînt de bun au. 
gur. De acum, în aceste 
condiții, brigada condusă 

de Andrei Antal nu mai 
are motive temeinice să 
nu-și realizeze sarcinile. 

Vom reveni.

Os la Banca Națională a R.S.R.
Banca Națională a Republicii Socialiste Româ

nia va pune în circulație, începînd cu data de 25 
octombrie 1982, o monedă divizionară de 25 bani, 
confecționată din aluminiu. Noua monedă metalică 
are aceleași dimensiuni și inscripții ca și cea afla
tă în circulație.

In conformitate cu prevederile decretului Con
siliului de Stat, moneda divizionară de 25 bani con
fecționată din aluminiu va circula paralel cu mo
neda metalică de 25 bani aflată în circulație.

0 bogată 
expoziție 

de preparate 
din pește

In cadrul lunii prepara
telor culinare, I.C.S. Mix. 
tă Lupeni, a organizat sîm. 
bâtă, în localul tineretului 
din localitate, o bogată 
expoziție cu vînzare, de 
preparate culinare numai 
din pește. Au fost expuse 
peste 25 de sortimente, ca. 
re de care, mai delicios, 
realizate de personalul u- 
nităților „Cina". „Jiul" și, 
bineînțeles, cel al tinere
tului. gazda expoziției.

Dintre sortimentele cele 
mai solicitate de consuma, 
tori a fost ghiveciul, pla
cida, sărmăluțele, chiftelu. 
țele marinate, pasta și al
tele. Unele din aceste pre. 
parate au putut fi servite 
în unitățile respective și a 
doua zi. Bucătarul șef al 
restaurantului „Jiul", Ioa. 
chim Albescu, ne spunea 
că asemenea preparate se 
vor găsi și în continuare 
în unitățile de profil din 
localitate. (A.M.)

nere a candidaturilor ofe
ră oamenilor muncii din 
Valea Jiului un prilej de 
evaluare a rezultatelor ob
ținute in dezvoltarea so- 
cial-economică în profil 
teritorial, de examinare 
lucidă a eforturilor consi
derabile de perfecționare a 
vieții, dar și 
ordin practic, 
liste, concrete 
tea de viitor, 
ample acțiuni 
pline de semnificații 
cial-politice, vor contribui 
la elaborarea unor noi 
programe de muncă pen
tru organele de stat, por
nite, în spiritul atît de 
profund al democrației 
noastre socialiste, din pro
punerile și sugestiile oa
menilor muncii, înfăptuite 
cu grija și atenția unui a. 
devărat spirit civic.

„Trebuie să folosim 
campania electorală, ale. 
gerile — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România — pen
tru îmbunătățirea activită
ții consiliilor populare, 
pentru soluționarea în con
diții mai bune a diferite
lor probleme de ordin 
gospodăresc-cdilitare. a 
problemelor de autoapro- 

vizionare, pentru întărirea 
legăturilor dintre consiliile 
populare și oamenii1 mun
cii, în vederea participă
rii active a maselor popu
lare la soluționarea tutu-

concluzii de 
soluții rea- 
în activita. 

Toate aceste 
cetățenești, 

so-

cetățenești
ror problemelor dezvoltă
rii noastre economico-so_ 
ciale". întreaga dezvolta- . 
re soclal-economică a Văij\ 
Jiului cuprinde în sine, 
participarea nenorocită a 
oamenilor muncii, mobili
zați de deputațî și stimu
lați de perspectiva perfec
ționării muncii și vieții. 
Capacitatea și forța de 
creație a oamenilor muncii 
din toate localitățile mu
nicipiului se va manifesta 
și în perioada următoare, 
în cadrul adunărilor cetă
țenești pentru depuneri de 
candidaturi, generînd noi 
resurse de inițiativă. In 
cadrul campaniei electora
le se manifestă în forme 
deosebit de expresive în
săși conștiința cetățeneasr 
că, sentimentul că fiecare 
cetățean participă, și are 
datoria să participe, ia 
valorificarea tuturor re
surselor materiale și uma
ne, pentru realizarea pla
nului în profil teritorial 
și îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și 
viață. Toate acțiunile . ce . 
sînt integrate în actuala 
campanie electorală prile
juiesc dialoguri rodnice, 
concrete, în care accentul 
cade pe conlucrarea cetă
țenilor cu viitorii depistați, 
pentru sporirea eali’v!,^.-;; 
eficienței întregii. ' ;:i 
în vederea unei permanen
te perfecționări a vieții 
social-economice, cultural- 
educative, a gospodăririi 
și înfrumusețării, prin for
țe unite a tuturor locali
tăților Văii Jiului.

(Urmare din pag. 1)

țiune furtunele cu apă pen
tru ca totul să fie curat, 
primitor pentru încadrații 
mai noi sau mal vechi ai 

' întreprinderii. Asemănător 
stau lucrurile și în partea 
centrală a curții minei, în 
zona ce duce, prin față, 
spre birourile sectoarelor. 
Dar curtea mal are și... 
părți laterale. Materiale 
stau deseori împrăștiate în 
calea celor ce se îndreap
tă spre locurile de muncă, 
din subteran sau vin cu 
alte treburi în zonă. La 
fel și în spatele clădirii în 
care sînt birourile sectoa
relor. Aici, grămezi de mo
loz în jurul unei foste be. 
toniere, zeci de colaci cu 
cabluri, parcă aruncați, 
gropi în care îh curîhd Va 
poposi apa, împiedică dru.

• O INIȚIATIVA fru. 
MOAȘA. Locatarii celor 13 
blocuri de la asociația 
„Vîscoza III" din Lupeni 
au luat hotărîrea să înlo
cuiască becurile de pe ca
sa scărilor de la aceste 
blocuri, cu tuburi fluores. 
rente, Deci peste 100 de

mul celor care au ceva de este in cuns, a adus și mul. 
făcut pe aici. Ce să mai te exigențe noi în domeniul 
spunem de spatele clădirii gospodăririi incintei. De a. 
dinspre depozitul de lem- ' ceea, în una dm zilele săp. 
ne, care împrejmuiește pe tămînii trecute, chiar la 
o altă latură curtea cen- intrarea în incinta prepa- 
trală a minei — aici tre- rației, peste linia ferată ce

carale și al unei autobascu
lante comandate la prepara- 
ție pentru operații de altă 
natură, au foist mereu „de
ranjați" de gospodarii pre. 
parației, în pauzele ivite.

,'A
între ușa „din față" și „intrarea de 
serviciu" în incintele întreprinderilor
buie să fi acrobat pentru 
a sări peste motoare, fiare 
și alte materiale aruncate.

La Aninoasa, deci, „prin 
față" e mai bine, dar „prin 
spate" mai sînt multe de 
făcut. Așteptăm...

PREPĂRAȚIA PETRILA. 
Prezența șantierului în 
incinta prepa rației din Pe
trila, a cărei modernizare

leagă depozitul de lemn al 
minei Petrila cu subtera
nul, am putut privi rămă
șițele unor ziduri, mult 
moloz, blocuri de beton 
rezultate din demolări. Aia 
fost martorii unei acțiuni 
energice și rapide pentru 
înlăturarea acestui aspect. 
De-a lungul întregii zile, 
conducătorii unei automa.

mai facem. Dorim să su
bliniem doar că gospodări
rea acestora trebuie să 
constituie — iar legile pre. 
văd precis obligațiile 'în 
acest domeniu — o preo- 

pentru a mai încărca din cupare la fel de importan
tă ca și activitatea pro
ductivă. Fie prin ușa din 
față, fie prin „intrarea de 
serviciu" incintele trebuie 
să arate curate și estetice, 
să asigure ordine desăvîr- 
șită în așezarea utilajelor _ 
și materialelor, buna 1J - 
gospodărire. Țin, toate a- 
cestea, de respectul față de 
propria „firmă", față de 
bunurile obștești încredin
țate în grija conducerilor 
de întreprinderi, gospoda
rilor acestora. Și la acest 
aspect, calificativul pe ca. 
re-1 dorim fiecăruia este 
cel maxim.

blocurile și molozul rezul
tat din demolări. Pînă la 
sfîrșitul zilei, pe locul res
pectiv era instaurată ordi
nea și curățenia, insistențele 
dovedindu-se eficiente, iar 
contribuția mecanizatorilor 
care au acceptat curse „în 
plus", lăudabilă.

Comentarii pe urma an
chetei noastre nu dorim să

tuburi fluorescente lumi
nează acum casa scărilor 
din cele 13 blocuri. Aces
tea nu numai că nu au a. 
fectat „buzunarul" locata
rilor, dar le vor aduce și 
economii. O inițiativă fru. 
moașă a administratorului 
Marin Pavlovici, dar și a 
locatarilor. (A.M.)

• MUNCA PATRIOTI
CA. Astăzi, tinerii uteciști 
din organizația nr. 9 de 
la I.M. Lonea, organizea
ză o acțiune de muncă pa_

triotică. Cei 16 tineri vor jocuri — în vederea reluă, 
încărca lemn de mină și rii activității cultural-edu. 
alte materiale din depozi. cative. Odată cu deschide- 
tul central al minei și le rea, clubul va dispune de 
vor introduce în subteran 
pentru sectoarele de pro
ducție. Totodată,- ei vor 
descongestiona căile de ac. 
ces în depozit.

o sală de simpozioane. A- 
lături de directorul clu
bului, Francisc Venczel, la 
lucrări au participat 
gen Herbei, cunoscut 

$ LA CLUBUL SINDI- tist amator, precum și
CATULUI I.M. Aninoasa, 
se finalizează în aceste zi
le un șir,de lucrări —zu. 
grăveli, reparații în 
cineclubului și sala

Eu-
ar- 

for.
Ion

• TINERE VLĂSTARE. 
Copiii grupei mijlocii de 
la Căminul nr. 3 din Pe
troșani, au fost primiți 
luni (18 octombrie) în rîn. 
dul organizației „Șoimii

patriei". Ei au susținut un 
frumos program artistic
pentru părinții lor, care 
au participat la acest 
moționanf moment.

e-

mațiile
Buzan,

sala Nicolae Kracoski și Elena 
de Enache.

conduse de 
Vasile Ungureanu, • IN ZONA NOULUI 

CARTIER de locuințe Pe- 
troșani-Nord, la blocul 59 
B se execută ultimele fi-

nisaje la cel de-al treilea^1 

tronson. Primele două fron- 
soane au și fost recepțio
nate. Concomitent, în ime
diata apropiere se pregă
tește linia de montaj a i 
structurii de rezistență la I 
blocurile de garsoniere 113 
și 114. |

Rubrică realizată de ,
Gh. BOȚEA I

u , . ■ ' *
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENTELE 

PROTECȚIEI MUNCII
Ojjtenție spcrttă trebuie acordată pentru

Electrosecuritatea în subteran 
și la suprafața

De o importanță maximă 
în asigurarea protecției 
muncii, în activitatea mi
nieră din subteran și de la 
suprafață, este electrosecu- 
ritatea. Din păcate, în con
troalele efectuate de com. 
partimentul de specialitate 
al C.M.V.J. s-au depistat 
grȘ'X încălcări ale norme
lor de electrosecuritate. li
na dintre ele este n.eetan- 
șarea corectă a echipamen. 
telor electrice antigrizutoa- 
se. Această măsură de pro. 
tecție necesară nu a fost 
tratată cu responsabilitate 
la sectorul I al minei Băr- 
băteni (la nișele ce ser
vesc fluxul de transport} și 
la sectorul VH (nișa din 
panoul 3 sub orizontul 420) 
al I.M. Vulcan.

De asemenea, au fost de. 
pistate echipamente elec. 
trice nelegate la pămîrit 
(sectorul I, I.M. Africani, 
sectorul II — I.M. Bârbăteni, 

sectorul I — l,M. Vulcan). 
Deficiențe in reglajul pro
tecțiilor la utilajele și ins
talațiile de la nivelul nișe
lor și abatajelor, deficiențe 
care vizau reglarea releelor 
la valori mai mari decît 
cele' prescrise de instruc- ' 
țiuni, pot conduce ta ur
mări deosebit de grave.

Trebuie luate măsuri e. 
nergice pentru dotarea și . 
exploatarea conform re
glementărilor în vigoare a 
posturilor de transformare 
din subteran, pentru' poza
rea corespunzătoare a ca
blurilor. verificarea corectă 
a aparatelor pentru contro
lul stării de izolație. In a- 
cest sens s-au depistat ne. 
reguli la mina Livezeni 
(postul de transformare din 
•sectorul I, orizontul 400). 
Verificarea ) și revizia stați
ilor principale de ventila, 
toare, activitatea de con
trol. și verificare a cabluri

lor de împușcare și a ex- 
plozocrelor sînt activități 
neglijate ta minele Live
zeni, Bârbăteni și Uricani. 
La mina Livezeni, spre e. 
xemplu, din evidențe- nu re
zultă că s-au efectuat ve
rificări lunare ale explo- 
zoarelor și nici trimestriale 
la cablurile de împușcare. 
Este adevărat, la l.R.I.U.M. 
Petroșani,, există un număr 
de peste 700 expiatoare 
nereparate, datorită lipsei 
plăcilor de la borne. Rein, 
traducerea în circuitul pro
ductiv a echipamentelor 
antigrizutoase suferă și ea 
de formalism (doar ta Var. 
nița, în depozitul central, 
sînt 145 de asemenea e- 
chi pa mente electrice).

Față de toate aceste as
pecte compartimentele de 
protecție a muncii de ta 
fiecare întreprindere minie
ră trebuie să adopte pozi
ții mai responsabile.

Rețineți!
Transportul per

soanelor pe cale (era
tă se va face numai 
în cărucioare cons
truite în acest scop. 
In vagonete și. plat
forme obișnuite se 
pot transporta numai 
accidental» sau bol
navii !

La transportul de 
vagonete încărcate 
cu material peste 
marginea superioară 
a cutiei sau căru- 
cioane și platforme, 
este interzisă legarea 
acestora direct de lo
comotivă. La aceste 
transporturi se inter
calează un vagonet’

CONCURS

„Cine știe, 
cîștigă"

In data de 24 octom
brie, va avea loc faza 
pe combinat a Concur. 
‘.«lui „Cine știe, cîștigă" 

* -ș teme de protecție a 
muncii. Vor participa 
echipajele cîștigătoare 
la fazele pe întreprin
deri. Fiecare echipaj es
te alcătuit din 4 mem
bri (un miner, un ar
tificier, un lăcătuș și 
un electrician). Cîștigă. 
torilor le vor fi oferite 
premii în bani și obiec
te.

In vizor
UITE EXPLOZIVUL, 
NU E EXPLOZIVUL!
De toate se mai ascund 

în mină, dar rareori se 
întîmplă să se ascundă și 
exploziv. Iată că 6e poa
te! La mina; Petrila, or
ganele M.I. au găsit in ga
leria transversală la puțul 
13, orizontul 200, ascunsă, 
o cantitate de 19,4 kg ex
ploziv. S-a stabilit că a- 
eesta a aparținut artificie
rului Dumitru Pupăză, ca
re a fost deferit organelor 
de cercetare penală. De ce 
l-o fi pus acolo? La ce 
ți-a trebuit nea Dumitre?

TOT DE-ALE
ARTIFICIERILOR...

Pentru abateri de la 
normele de tehnica securi
tății muncii, au mai fost , 
sancționați artificierii A- ' 
ristide Pavel (I.M. Live
zeni), loan Moroșan, Petru 
Husar, Gheorglie Bondor 
(Vulcan), Constantin Du
mitra che (I ai peni), Vasile

PAGINA REALIZATA LA CEREREA C.M.V.J.Felecan (Bârbăteni), Szabo 
Sigismund, Petru Stilpea- 
nu (Uricani) și alții. Apare 
explicabil atunci, de ce, 
la ultimele teste aplicate 
artificierilor, la foarte 
mulți li s-au suspendat 
permisele de pușcare.

...ȘI DE-ALE MAIȘTRILOR
Cine circulă cu ușile de 

la colivie deschise? Toc
mai cine trebuie să veghe
ze să nu se întîmple așa. 
La mina Lupeni, maistrul 
minier Victor Munteanu și 
maistrul energetic loan 
Simeria. Au fost amendați 
contravențional'. In ultima 
lună pentru abateri de la 
N.D.P.M. au mai fost 
sancționați încă 7 maiștri 
din întreprinderile minie
re ale C.M.V.J. Cam mulți.

...DAR ȘI DE-ALE 
CADRELOR TEHNICO- 

INGINEREȘTI

Pare neverosimil, dar 
pentru încălcări ale nor
melor de protecție a mun
cii, unele foarte grave, (în
călcările!) au fost sanc
ționați 22 de ingineri și 
subingineri. Ceva nu e în 
regulă! , ’-

In perioada 4—16 oc
tombrie, la I.M. Petrila. 
s-a efectuat un control 
pe linie de protecția mun
cii. Controlul a scos în 
evidență unele deficiențe 
care, deși au mai fost 
semnalate, nu au fost re
zolvate în. timp optim. 
Astfel, la stația principa
lă de ventilatoare 1 Est, 
acoperișul difuzorului nu 
a fost reparat, deși ter
menul de finalizare a lu
crării era 30 septembrie. 
In subteran nu s-au ter
minat lucrările de închi
dere a zonelor exploata
te; in această situație se 
găsește blocul III, orizon
tul -f- 100, unde lucrări
le de exploatare s-au ter
minat demult, dar.se in
vocă fel de fel de mo
tive (lipsa efectivelor 
etc.) Se pare că, la mina 
Petrila, indisciplina unor 
mineri, artificieri, maiștri 
și chiar cadre tehnico-in- 
ginerești grevează, asupra 
securității muncii în sub
teran. Altfel nu se ex
plică faptul că nu se con

semnează, controlul zilnic, 
săptămînal și lunar al 
ventilatoarelor principale 
de la stația de aeraj 
CENTRU. Aceste ventila
toare nu sînt servite per
manent de personal ins

La l. M. Petrila

Importante nu sînt amenzile, 
ci remedierea neajunsurilor

truit în acest sens. Un 
cap de detecție B. 3 (stră.
tul 13, sectorul VI) este 
amplasat la 60 m de in
tersecția abatajului cu 
galeria, în loc. să fie am
plasat chiar în intersec
ție, ■ așa cum este prevă
zut. foarte mulți maiștri 
minieri și electromecanici 
nu fac controlul concen
trațiilor de metan, din 
două în două ore, așa 
cum au obligația, con
form prevederilor circu

Despre eficienta propagandei
In activitatea de protec

ție a muncii, un rol în
semnat revine propagandei 
vizuale și auditive care, 
prin forme variate. pun 
In temă, aduc la cunoștin
ță, vizează normele depar
tamentele, cheamă la în
deplinirea lor pe toți oa
menii muncii. Referindu-ne 
numai la o latură, toate 
cabinetele de protecție, a 
muncii au in dotare apa
ratură, materiale și mij
loace care pot asigură des
fășurarea în bune condiții 
a instruirii personalului. 
Dacă la unele întreprin
deri miniere (ca Dîlja și 
Petrila) există preocupare 
în această direcție, iată că 
la Bârbăteni în perioada 
1 iunie — 3 august, din 
lfi.4 nou încadrați, nici- 
unuia nu i s-a făcut ins
tructajul la cabinetul de 
protecție a muncii, odată 
pe lună. La sectorul I al 
I.M. Livezeni, in această 
perioadă.' nu s-a trimis, la

larei nr. ' 13/1981 a
C.M.V.J, Ceea ce este și 
mai grav, la nici un sec
tor nu au fost definiti
vate programele, privind 
gradul de periculozitate 
a lucrăriloi- miniere 

pentru trimestrul IV. Sin. 
tem deja în 20 octom
brie! La abatajele fronr 
taie nr. 232, 332 și 432, 
stratul 3, aerisite cu' tu
buri îngropate sub aco
periș, se folosesc stații de 
acționare a aerajului cu 
ventilatoare electro-pneu. 
matice, nefiind Întocmite 
programe de lucru în a- 
cest sens, care trebuie a. 
probate de C.M.V.J.

Un alt aspect negativ 
în activitatea de protecție 

cabinet nici un nou în
cadrat. Bineînțeles, vino
vății și-au primit pedeap, 
Sâ.,.

O altă. latură a pțbpa- 
gandei de protecție a mun
cii o constituie stațiile de 
amplificare. Numai că, da
că ș-ar efectua un control 
mai riguros, s-ar ajunge la 
concluzia că. nu la toate 
stațiile de amplificare sînt 
popularizate normele de 
protecție a muncii, pro
gramul acestora rezumîn- 
du-se doar la... muzică de 
la radio (așa 'se întîmplă 
la Livezeni, Aninoasa și 
chiar Lenea). La mina Pe
trila, de exemplu, persoa
na încadrată la stația de 
amplificare fiind în con
cediu, în perioada 4—18 

octombrie,, de această ac
tivitate nu s-a mai ocupat 
nimeni. Să nu fi fost nici 
o încălcare a normelor în 
această perioadă? Să m 
mai fi rămas de prelucrat 
nimic din N.D.P.M.?

a muncii îî constituie, e- 
vidența fișelor de instruc
taj al muncitorilor exis
tență care sînt amesteca
te cu ale celor care 
ș-au. lichidat de la aceas
tă 'mină. S-a dispus un 
control încrucișat între 
sectoare. Un aspect ne
gativ care a mai creat 
necazuri la. mina Petrila 
este tocă neglijat'ia sec
toarele I, UI și V. Este 
vorba despre majoritatea 
rostogoalelbr care nu sînt 
prevăzute cu grătare, con
form prevederilor.

Acestea stat, în mare, 
concluziile controlului e- 
fectuat la mina Petrila. 
In urma acestuia, s-au a. 
plicat 3,0 de amenzi con- 
Traveționale. Dar, impor
tante nu sînt amenzile, ci 
remedierea cit mai ur
gentă a acestor neajun
suri, pentru desfășurarea 
întregii activități în con
diții de deplină securi
tate a muncii.
Sing. Eugen BICSKEI, 

Compartimentul protecție 
a muncii din C.M.V.J.
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în mari întreprinderi și unități de cercetare și 

proiectare, și obiective sociale din Capitală
(Urmare din pag. I)

institutului și din unități
le centralei industriale de 
profil in aceasta activita
te complexă.

•\ fost vizitată secția de 
prototipuri.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a apre
ciat activitatea institutului 
și a recomandat să fie lua
te măsuri pentru dezvol
tarea capacității de micro- 
producție, pentru sporirea 
fabricării de mașini agre. 
gat și mașini unelte spe
ciale pe actualele spații, 
grăbirea punerii în func
țiune a obiectivelor prevă
zute pentru acest an. Fe- 
licitînd colectivul institutu
lui pentru nivelul tehnic, 
performanțele și competi
tivitatea produselor realiza
te. a cerut să se continue 
acțiunea de promovare la 
export a mașinilor-unelte 
speciale și a mașinilor a- 
gregat realizate pe baza 
cercetărilor proprii.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Hiena Ceaușescu, ceilalți* 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului au 
vizitat hala de strunguri 
carusel a întreprinderii de 
■nașini-unelte și agregate.

Remarcînd faptul că no. 
ua și moderna hală de fa-, 
bricație asigură condiții 
pentru realizarea unui vo
lum mai mare de produse, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii minis-, 
ferului de restart, centralei 

și întreprinderii să reanali. 
zeze soluțiile de organiza
re a fluxului tehnologic 
din hală și să elaboreze un 
program de valorificare 
maximă a capacității exis
tente.

Gazdele au mulțumit se
cretarului general al parti
dului pentru recomandările 
și indicațiile date, pe ca
re s-au angajat să le înde
plinească întocmai, în 
scopul sporirii și continue; 
perfecționări a fabricației 
de mașini-unelte necesare 
economiei naționale.

La Institutul de cerce
tare științifică și inginerie 
tehnologică pentru echipa
mente energetice și mașini 
de ridicat, conducătorului 
partidului și statului i s-a 
făcut aceeași primire cal. 
dă, entuziastă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați în 
fața unor grafice și panouri 
prin intermediul cărora di
rectorul institutului prezin
tă preocupările acestei im
portante unități de cerce
tare științifică.

Apreciind realizările pro. 
iectanților și muncitorilor, 
ale specialiștilor Institutu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, 
pe parcursul vizitei, să se 
acționeze cu toată hotărî- 
rea pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
programelor din domeniul 
energiei.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a continuat la 

Institutul de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru 
sectoarele calde.

Și aici, în centrul dia
logului de lucru s-a aflat 
analiza activității desfășu
rată de colectivul institu
tului pentru înfăptuirea 
programelor prioritare de 
cercetare vizînd promova
rea tot mai largă a con
cepției proprii în realiza
rea de utilaje perfecțio
nate, ca și în elaborarea 
tehnologiilor moderne, ca
pabile să asigure creșterea 
productivității muncii, re
ducerea consumurilor ma
teriale, energie și combus
tibili, ridicarea eficienței 
economice.

Au fost înfățișate re
zultatele activității de cer
cetare.

Dialogul de lucru conti
nuă apoi în laboratoare.

In sectorul turnătorie- 
forja, sînt înfățișate o se
rie de realizări deosebit 
de importante.

Apreciind realizările de 
pînă ’acum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat, la încheierea dialogu
lui de lucru purtat cu co
lectivul acestui institut, că 
sectoarele calde mai au 
încă de rezolvat o serie de 
probleme.

In acest sens, secretarul 
general al partidului a ce
rut să se acorde toată a- 
tenția modernizării turnă
toriilor de precizie. Toto
dată, s-a subliniat necesi
tatea aplicării neîntîrziate 

î'n producție a procedeelor 
și .tehnologiilor create în 
cadrul institutului.

Următorul obiectiv al 
luțiile de aplicare a caza- 
nelor de tip „Metalica" cu 

vizitei îl constituie Insti- cărbune pentru încălzirea 
tutui de cercetări științifice locuințelor.
șl inginerie pentru tehno
logia construcțiilor de ma
șini.

Exprimînd bucuria în
tregului colectiv pentru a. 
ceaștă nouă întîlnire cu, 
tovarășul N.l c ol a e 
Ceaușescu, pentru po-sibi- 
litatea de a analiza, di
rect, la fața locului, pro
blemele majore de care 
depinde perfecționarea ac
tivității de cercetare și 
proiectare, • directorul ge
neral al institutului infor
mează despre preocupările 
manifestate în direcția u- 
nei integrări cît mai strîn. 
se a cercetării cu produc
ția.

Vizita continuă apoi în 
noua clădire a institutului, 
in cadrul căreia se urmă
rește integrarea deplină a 
cercetării, proiectării și 
producției.

Și aici, apreciind activi
tatea cercetătorilor, specia
liștilor și muncitorilor, se
cretarul general al parti
dului recomandă cu insis
tență ca aplicarea imedia
tă în producție să consti- 
tute principala preocupare
a întregului colectiv.

Coloana de mașini s-a rante București, 
îndreptat apoi spre cartie- Pe parcursul vizitării 
rul Ferențari-Școală, unde . principalelor componente 
tovarășul Nicolae ale marelui ansamblu* ho. 
Ceaușescu și tovarășa telier, tovarășul Nicolae
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Elena Ceaușescu au fost 
invitați să urmărească so.

Un mare număr de copii 
ce învață la școlile situa
te în acest perimetru, lo
cuitorii cartierului au fă
cut conducătorului parti
dului și statului aceeași 
primire entuziastă, deose
bit de călduroasă. 4

In apropierea unui bloc 
de locuințe, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
le-a fost prezentat un mo
del experimental cu patru 
cazane în funcțiune, racor
date la rețeaua de J^rtnO- 
ficarg.

In încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului a luat cunoștință de 
stadiul în care se află 
construcția complexului ho
telier „București11 de pe 
Calea Victoriei.

Tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost salu
tați de ministrul turismu
lui și sportului, de cadre 
de conducere ale întreprin
derii de hoteluri și restau- 

Ceaușescu, tovarășa Elena' 
Ceaușescu, au apreciat ca
litatea elementelor decora
tive.

Secretarul general al 
partidului a cerut factori
lor de răspundere să ur
genteze lucrările de aran
jare și dotare a spațiilor 
interioare cu mobilierul și 
instalațiile necesare în
ceperii activității, astfel 
Incit această mare și mo
dernă unitate hotelieră Sa 
ihtre în cît mai scurt timp 
în circuitul turistic al ță
rii. S-a indicat, totodată, 
să se acorde O atenție spo
rită utilizării cît mai efi
ciente atît a componente
lor complexului, cît și a 
celorlalte spații - comercia
le amplasate în vecinătatea 
lui.

Efectuată în atmosfera., 
de puternică emulare ge
nerat^; de apropiata Con
ferință Națională a parti
dului, -noua vizită de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderi, 
institute de cercetări și în 
alte unități economîco-so. 
ciale din București se îns
crie pe linia amplului și 
fructuosului dialog pe care 
conducătorul partidului și 
statului îl poartă frecvent 
eu oamenii muncii din în
treaga țară, dialog menit 
să asigure dezvoltarea șl 
perfecționarea activității în 
toate domeniile, realizarea 
unei noi calități în muncă.
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FOTBAL, divizia C ;

Surpriză și... nu prea intr-un meci al... orgoliilor
„MINERUL ȘTIINȚA" 

VULCAN —- „MINERUL" 
ANINOASA 0—1 (0—0).
Pentru cei ce citesc doar 
aceste rînduri, rezultatul 
poate fi surprinzător. Pen. 
tru cei circa 1 000 de spec, 
tatori prezeriți duminică 
la meci el constituie un 
deznodămînt firesc. Jucă
torii din Aninoasa au me, 
ritaț victoria, pentru luci, 
ditatea cu care au acțio
nat, pentru fantezia șl de
zinvoltura dovedită in 
joc, dar mai ales pentru 
dăruirea exemplară. Scorul 
putea fi majorat dacă. în 
ultimul sfert de oră, la- 
cob, Dosza șl Lixandru nu 
ar fi ratat situații ideale 
de a marca. Ultimii!, de 
altfel a fost cel mai peri
culos atacant de pe teren, 
incursiunile sale semănînd 

panică în careul vulcăne- 
nilor. El avea de fapt să-și 
încununeze prestația foar. 
te bună printr-un gol (la 
un luft al lui Haiduc) în 
mm. 68, gol ce avea sa., 
rămînă unicul al acestui 
meci. Un meci al orgoliilor, 
al ambițiilor, în care spiri
tele „încinse" prin minu
tul 25 au fost repede „stin
se" prin cartonașe galbe

ne. acordate Iui Lixandru 
și Postelnicii de arbitrul

' Constantin Bîtlan.
Despre echipa din 

Vulcan ce se poate spune? 
Că, atunci cinci o mai ma
re precizie în- intervenții a 
lui Haiduc va fi suplinită 
de mult, foarte mult calm 
(deocamdată inexistentI) 
al lui Cătuț, că atunci eînd 
spiritul ofensiv al lui Zla. 
te, Constantin și Lăcătuș 
(mereu sosind „al doilea" 

la minge in meciul de du. 
minlcă) va fi susținut cu 
mai multă eficiență de 
trio-ul median format din 
Vein, Frățilă și Postelnicii : 
unsprezeceie din Vulcan 
va . putea emite pretenții 
mai mari.

Un fapt pozitiv pe care 
dorim a-i sublinia este a- 
eela 'cîa jucătorii nu au re
curs la durități sau ;,plă- 
tirea polițelor",■ ci au ofe
rit un' spectacol fotbalistic 
de calitate în care rapor
tul .ocaziilor de gol (6—4 
pentru oaspeți) justifică re. 
zultatul final și confirmă 
ascensiunea echipei, condu, 
se de antrenorii Mihala- 
che, Arilsie și Danciii, în
cepută cu acea calificare 
intr-o fază superioară a 
„Cupei României".

Al. TATAR

Breviar
• BASCHET, divizia B 

(tineret): „Jiul-Știința" Pe. 
troșani — „Automeeanica" 
Alexandria 74—71.

FOTBAL (tineret-spe- 
ranțe): „.liul"- iii A.S.A.
Tg. Mureș 2—1,' Divizia C, 
„Mecanica" Albij,. Tulia 
„Minerul" Lupeni ; 1—0; 
Republican de juniori: 
„Jiu!" Petroșani — C.Ș.Ș. 
„.Șoimii" Sibiu 1 — 1, Cam
pionatul județean. seria 
Valea Jiului: „Măgura"
Pui — „Preparatorul11 Du. 
peni 11—2 (1—2 juniori); 
C-E.H. Petroșani --- „Parîn- 
gul“ Lonea 1—2 (0—5 ju
niori); , Hid romi n11 Petro
șani — „Minerul" Uricani 
1—3.

Staicu BALOI

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Olaru 
Ion, eliberată de I.U.M. Pe. 
trosani. O declar nulă. 
(1276;

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) eu 
nr. 453 și 1086, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1278)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gorgan 
Pavel, eliberată de I.M. 
Bărbățeni. O declar nulă. 
(12791 :

ANUNȚ DE FAMILIE

'Soțul Nandra și fiul Marian, anunță cu durere 
împlinirea unui an de la pierderea scumpei noastre 
soție și mamă

CEUȚA MARIA
Amintirea ei <> vom păstra vie in inimile noas

tre. (1277)

PIERDUT legitimații bi_ 
bliotecă (periodice) pe nu
mele Blaj Voichița și Că
lin Alexandra și carnet 
student, eliberate 
titutul de mine I’elro-.,..
Le declarăm nule. (1280) *

. ..PIERDUT legitimații bi- 
bliotecă (periodice) pe nu. 
mele Popescu Petre, Cor
nea Mircea, Vitan Eleono
ra, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de. 
clarăm nule. (1281) .

5,

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie) Intîlnîrea ; tt.
nirea i Vel am să fiu
prima.

PETRI LA : Cobra se
întoarce.

LONEA : De la 9. la

ANINOASA : viața e 
frumoasă.

VULCAN : Bronco Bil
ly. ... ...

LUPENI — Cultural : 
Amintiri.

URICANI ; Ultima 
cu rsă.

TY

16,00 Telex,
16,05 Colocvii pedagogi

ce.
16.25 Tragerea pronoex- 

pres.
16,35 Mult e dulce și 

frumoasa limba ce-o 
vorbim...

17,00 Noi în anul 2000.

17,2țȚln sprijinul învăță. 
niîntului politico- 
ideologic. ■■

17.45 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,30; Actualitatea econo

mică.
20.45 Film artistic. „As

censiunea dificilă".
21,35 Premieră în Re

tezat — “reportaj.
2.1,50 Telejurnal.

întreprinderea de montaj, service pentru 
automatizări și telecomunicații București

ȘANTIERUL

ÎNCADREAZĂ URGENT PEN
TRU LUCRĂRI DE CONSTRUC- 
1TI-MONTAJ in județele Hune
doara și Gorj, cu posibilități de lu
cru și in străinătate, următoarele 
categorii de oameni ai muncii;

• ingineri automatiști, electro- 
niști

• electricieni categoria II-V

7 OLTENIA

• lăcătuși categoria II-V
• sudor, categoria Il-V
Regim de lucru prelungit, de 

10—12 ore, și acord global.
încadrarea se face la sediul 

punctului de lucru din Lupeni, stra
da Straja (zona Grafit).

Relații suplimentare la telefon 
614 Lupeni.

KEDAwțtA $1 ADMINISTRAU* : Peltojoni rft. N. Boicescu - 2, telefoane 418 42 (secretariot), 41843, 4 24 84 (secții)* IfPRRVl. T fipWOfis Pelroțoui, sh, M ftâlcescu • 1


