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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Singapore
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
de ministrul afacerilor ex
terne Dhanabalan Sup- 
piah, de ministrul secretar 
general al Congresului Na
țional al Sindicatelor, șe
ful misiunii de onoare, 
Lim Chee Onn.

în legătură cu rezultatele 
vizitei a fost adoptat un 
comunicat comun.

Jol, a luat sfîrșit vizita 
oficială de prietenie a 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
întreprinsă în Republica 
Singapore, la invitația pre
ședintelui acestei 
Chengara ' Veetil 
Nair, și a doamnei

La încheierea

prima

această

țări,
Dgvan 

Nair. 
vizitei,

în Piața
din Kuala 1

la 
Sale, 
Shall 

Sultan
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Utilizarea chibzuită a resurselor energetice
la un 
și Pa-

N i 
Și

Rcpu- 
Ilomânia, 
colac 
tovarășa 
au sosit

plan 413 tone de 
O însemnată de- 
fost obținută

Petrila, 174
peste

angajare minerească
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președintele N 1 c o 1 ă e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat 
cordial rămas bun de 
șeful statului 
Chengara Veetil 
Nair, și de la 
Nalr.

De la reședința 
rezervată înalților 
români și pînă Ia aeroport, 
președintele N i c o 1 a e

un 
la 

singaporez, 
Devan 

doamna

Muncă responsabilă,

pentru mai mult cărbune

REVELION IN
PLINA TOAMNA i
• Trei colbctive miniere de la Petrila au 

îndeplinit sarcinile anuale de plan
urmează : cinste, hărni. i 
cie, dăruire muncitoreas- ? 
că. Toate acestea, însu- ' 
mate, au creat un presti- ț 
giu, prestigiu- la caret 
minerii de azi ai Petrilei ’ 
țin cu mîndrie, nedes-\ 
mințindu-l. O reflectă, o i 
confirmă zi de zi. }
ii iercuri, 24 noiem- 1 

brie. La ieșirea din ț 
" " " schimbul I, la mi- i 
na Petrila a fost o săr- » 
bătoare a muncii. Un co- ț 

Anton HOFFMAN I 
---------- --------------------- I 
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Petrila — mai bine 
de un secol de mi. 
nerit, de cărbune 

scos la ziuă. Petrila — 
cinci generații de mineri 
care, mulți dintre ei din 
tată in fiu, au învățat și 
și-au însușit meseria de 
a ad^ce lumina din adîn- 
curi pentru 
la dispoziția 
Sint fapte pe 
putem omite 
pentru că cei
la Petrila s-au 
în timp, preluînd tot ce 
a fost de valoare 
munca celor pe

a o pune 
oamenilor, 

care nu le 
niciodată, 

de azi de 
modelat

din 
care-i

ț

Brigadierul Ștefan Alba și ortacii la ieșirea din șut. ț 
Foto : Șt. NEMECSEK (

oficială 
oaspeți

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

Extracții 
suplimentare

hotărî- 
încheia a- 

rezultate 
colectivele

Exprimîndu-și 
rea fermă de a 
ceastă lună cu 
cit mai bune, 
de la patru întreprinderi
miniere din Valea Jiului 
au raportat în ziua de 24 
noiembrie a.c. realizarea și 
depășirea .sarcinilor de 
plan la producția fizică 
de cărbune. Este vorba de 
colectivele de mineri de 
la Dîlja, Petrila, Vulcan 
și Uricani.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut minerii de 
la Dîlja. care au extras 
suplimentar față de sarci
nile de 
cărbune, 
pășire a 
de I.M.
de cărbune

Alături de cele 
colective miniere, 
nizatorii și minerii 
cariera Cîmpu lui
au raportat la rîndul lor 
depășirea 
din acea zi 
de cărbune

Și 
tone 

plan, 
patru 
meca- 

din 
Ncag

preliminarului 
cu 600 tone 
cocsificabil.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, 
in Malayezia

Sosirea la Kuala Lumpur
Joi, președintele 

blicii Socialiste 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, 
în Malayezia într-o vizită 
oficială de prietenie, 
invitația Maiestății 
Sultan Hgji Ahmad 
Ibni Al-Marhum
Abu Bakar, suveranul Ma
layeziei, și a Maiestății 
Sale Tuanku Hajjah Af
zan Binti Tengku Muham
mad, suverana Malayeziei. 

Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
pe care un șef de stat ro
mân o face în

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, joi după- 
amiază, cu suveranul Ma-

In pagina a 3-a

O înaltă datorie cetățenească, patriotică
*.

semenea, este de datoria 
fiecărui om al muncii să 
acționeze hotărit, să de
clanșeze o permanentă o- 
fensivă împotriva risipei 
de energic, generată de

Zestrea energetică a ță
rii este dijmuită în pre
zent de manifestările cri
zei mondiale a resurselor 
energetice, de condițiile 
meteorologice nefavorabi- „ . „
le din această toamnă funcționarea în gol a u- 
(lipsa dd precipitații), dar 
și de unele întreprinderi 
sau cetățeni care se fac 
vinovați de risipă de e- 
nergie. Iată de ce se im
pune să reducem consu
mul de energie la stric
tul necesar, în 
balanței optime, stabilită 
prin judicioase 
Gospodărirea strictă a e_ 
nergiei electrice și corn-' ...................... ..
bustibililor se realizează dă“TBS-800%au TBS-10Q0 
prin drămuirea fiecărui 
kilovat, a fiecărui kilo
gram de resursă energe
tică, în acest sens 
buie reanalizâte cu 
pundere consumurile 
unitatea de produs, 
indu-se măsuri energice 
pentru modernizarea sau 
chiar înlocuirea tehnolo
giilor enorgofage. De a-

dăriile noastre închizînd 
la vreme toate „robine
tele" risipei. Două exem
ple edificatoare în agest 
sens :
• Numai înlocuirea u_ 

nui bec cu incandescență

limitele

analize.

tre- 
răs- 

pe 
iu-

în- 
is-

țară, s-a înscris de la 
ceput ca un eveniment 
toric în cronica raporturi
lor de prietenie și colabo
rare statornicite între 
România și Malayezia. A- 
preciind în acest fel carac
terul deosebit al vizitei, 
suveranul Malayeziei su
blinia cu prilejul dineului 
oferit în onoarea solilor 
poporului român că Mala
yezia salută cu bucurie pe 
înalții oaspeți și dă o î- 
naltă prețuire înțelepciu
nii și activității președin
telui Nicolae Ceaușescu.

i Parlamentului 
Lumpur, capitala

' ării, a fost organizată o cere
monie în cadrul căreia 
s-au dat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu cele 
mai înalte onoruri militare 
și civile.

Garda militară prezin
tă onorul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale celor 
două’țări. Se trag 21 do 
salve de tun, în timp c<? 
pe catargul aflat alături 
de cel pe care este arbo
rat drapelul Malax eziei 
se inalță tricolorul Româ
niei.

protocolară cu suveranul
layeziei,
Sultan Haji Ahmad Shah 
Ibni Al-Marhum Sultan A- 
bu Bakar, și Maiestatea 
Sa Tuanku llajjah Afzan 
Binti Tcngku Muhammad,

Maiestatea Sa
tayeziei

cu prilejul vizitei protoco
lare a înalților oaspeți 
români.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Hotărirea unanimă a întregului colectiv
Redresarea producției 

si îmbunătățirea calității 
utilajelor miniere

»

<UR<A^ENE
nor mașini utilaje sau 
instalații. Astfel, dacă un 
singur transportor cu ban-

merge în gol timp de o 
oră se irosesc între 120 și 
180 kWh, cantitate cu ca
re pot fi scoase la supra-“

6 tone defață între 4 și 
sărbune.

Economisii ea 
electrice poate 
să aibă efecte 
pentru economia naționa
lă, dar și pentru g spo-

energiei 
trebuie 

favorabile
Și

de 100 Wați cu un tub 
fluorescent de 25 W a- 
duce economii anuale de 
circi 280 kWh.

• întrebuințarea 
tomatelor de scară, 
bloc cu patru etaje 
tru scări, reduce cantita
tea de energie necesară 
iluminatului părților co
mune cu circa 1 200 kWh, 
anual, de fapt energie 
necesară fabricării a 2 500 
perechi pantofi, plus e- 
conomiile realizate de a. 
sociația de locatari.

Așadar, cea mai sigură 
cale de îmbogățire a zes
trei energetice este să 
nu consumăm mai mult 
decît avem, să utilizăm 
chibzuit resursele ener

getice.

Dacă un utilaj din subteran funcționează în goj 
o oră se irosește energie cu care se poate extrage 
mai mult cărbune
Transportoare Kilowați Tone de cărbune

TR-3 44 1,5TR-4 90 3
TBS-800 120 4
TBS-1000 180 6

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea de utilaj minier Petro
șani a avut ca obiectiv 
dezbaterea cifrelor de plan 
ale anului 1983. Desfășura
tă în lumina orientărilor, 
a indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, cu 
vizite de lucru efectuate 
în Valea Jiului, adunarea 
a analizat în spiritul înal_ 
tei responsabilități munci
torești modul în care sînt 
asigurate condițiile de ma
terializare a tuturor o- 
biectivelor de investiții,. , a 
producției de utilaj minier 
în cel dc-al treilea an . al 
cincinalului actual.

Pornindu-se de la reali
zările economico-financia- 
re ale primelor zece luni 
ale anului în curs, realizări 
care nu au fost la nivelul 
posibilităților, a capacității 
creatoare a muncitorilor, 
inginerilor ' și tehnicieni-

prilejul recentei-

lor din uzină, adunarea re
prezentanților a reliefat 
faptul că aproape la toți 
indicatorii de bază realiză
rile se situează sub cm.a 
planului (68,7 la sută la
producția marfă, 95,2 la
sută la producția netă) in- 
registrîndu-se restanțe de 
aproape 5500 tone la sor
timentul de bază al între
prinderii — utilaje tehno
logice pentru lucrări mi
niere. în pofida nereali- 
zărilor, dezbaterile adu
nării au relevat hotărirea 
colectivului -de a recupera 
restanțele încă din prima 
jumătate a anului viitor. 
Chiar dacă nercalizarea 
utilajelor miniere este pu_ 
să, în mod deosebit 
seama neasigurării 
pamcntului hidraulic, 
ticipanții la dezbateri 
apreciat în spirit critic

pe 
echi
par

ăți 
Și 

autocritic că ncrcalizările
L. NICOLAE

(Continuare in pag. a t-a)

Lista deputaților aleși la 21 noiembrie în 
consiliile populare orășenești și comunale 

(Pag. a 2-a)
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Lista deputațîlor aleși la 21 noiembrie 
în consiliile populare orășeneștiMAGAZINUL UNIVERSAL „JIUL"

Cînd, in urmă cu citeva cotaje pentru toate vîrsțele,
zile, magazinul universal pînă la cele de papetărie,
„Jiul" din Petroșani intra delicatese, sport-turism și 
in circuitul comercial,, mii radio-tv. Magazinul a fost magazinul este
de oameni ai muncii din proiectat de Institutul de sărbătorește. în etapa
Valea Jiului l-au vizitat Se proiectări comerciale Bucu.
manifestă in continuare un 
constant interes pentru a- 
cest complex modern, in
tegrat armonios in edifici
ile noi ale orașului.

— Acest interes a sporit F.C.N.P.M. Rădăuți, cel de 
pe măsură ce lucrările de 
construcție, urmate de cele 
de amenajare a spațiilor, 
se apropiau de sfirșit, ne 
spunea tovarășul Dumitru 
Poenaru, directorul I.C.S.M.I. 
Petroșani. Și este firesc să 
fie așa, deoarece orice om, 
potențial cumpărător, do
rește să vadă produsele, să 
le examineze, iar magazinul 
nostru, cu cei 8400 mp, din 
care sălile de vinzare au 
5780, au intr-adevăr reale 
posibilități de practicare 
a unui comerț eficient, de 
calitate superioară, ca în
săși viața locuitorilor Văii 
Jiului.

Cuprinzind peste 30 de 
raioane, noul obiectiv co
mercial oferă 
muncii o mare 
de mărfuri, de la articole- Banciu, Francisc Edeiin și 
le pentru nou născuți, de 
mercerie, parfumerie cos
metică, electrice, electro- 
casnice și electronice, în
călțăminte, confecții și tri- »drept administrativ din Pe-

troșanj. Deoarece deschi
derea a avut loc in apro
pierea „Lunii cadourilor", 

amenajat 
fi- 

_______  ____ nală complexul va mai cu- 
construit de Grupul prinde, la parter, o cofetă

rie (intrarea prin strada 
Institutului) și, la nivelul 
trei, restaurant și snack-bar. 

către Magazinul este deschis în; 
tre orele 10-18.

- Nu numai ’noi, cei 
care muncim de ani de zile 
în comerț, ci toți locuitorii 
recunosc faptul că maga
zinul este o realizare foar. 
te frumoasă, cum rar mai 
sînt în țară, cu excepțio
nale spații pentru expune
re și. depozitare mărturisea 

; tovarășul Martin Schreter. 
Oamenii și-au format e 
impresie deosebită, maga
zinul fiind bine și continuu 
aprovizionat cu toate măr- 

. furile care le avem din 
abundență.

Nou obiectiv comercial, 
etalon al activității corner, 
ciale din municipiu, maga
zinul universal „Jiul" cons
tituie o. elocventă dovadă 
a atenției permanente pe 
care partidul și statul nos
tru o manifestă pentru 
creșterea calității vieții mi
nerilor, a tuturor oameni
lor muncii din Valea Jiului.

rești,-
de șantiere „Valea Jiului" 
al T.C.H., iar mobilierul 
este realizat de

•HfutuiuuuMmmmHmt.

Un obiectiv social 
in atenția generală 

iilltllllllillllllli/illtair,,

PETRILA
1. Miu Constantin
2. Gligor Gheorghe
3. Drăghici Gheorghe
4. Popescu Speranță
5.
6.

. 7;
8.

' 9.
10.
11.
12. Ionică Lucreția
13. Penu Mariar
14. Satmari Petru
15. Makar Iulia •
16. Boantă Luca
17. Popescu Livia
18. Puian Ion
19. Pollak Ignat
20. Grunță Dumitru
21. Sicoe Victoria
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Cic Nicolae
29. Bălănesc Cornelia
30. Cocolan Constantin
31. Bălănesc ilie

Negrean loan
Bartha Ema 
Or za Ioan 
Josan Nicolae 
Androne Mateu 
David Gavrilă 
Jur ca Iulrana

9. Maca vei Doina 18.
10. Mesaroș Ioana 19.
11. Călătoru Viorica
12. Colda Aurel 20.
13. Colțan Ana 21.
14. Toma Gheorghe 22.
15. Fazekas Sarolta 23.
16. Stoi Victor 24.
17.
18.

Bucea Alexandru 
Surulescu Margareta 

Lucia '
Lăzăresc Gheorghe 
Giurgiulescu Ana 
Pora Romică 
Pecsi Francisc 
Isacu Fulviu

25. Sîrbulescu Elena
26. Sieder Adolf
27. Cucu loan
28. Dinu Elena
29. Plic Alexandru
30. Jitea Ana
31. Stancu Mihail
32. Vlaicu Petru
33. Aruncuteanu

Alexandru

Costache Titus
Crîznic Oliviu

19. Aldica Nicolae
20. Brașovan Victor
21. Martin Livia
22 Crișan Margareta 
23. 7amfir luliana 
21. Doroftei Mihai
25. Bala Doina
26. Muller Lucia

Pădureanu loan 
Pană Gheorghe 
Popescu Mihai 
Daradics Friderich 
Pantilie Mihai

27.
28.
29.
30.
31.

URICANIIa parter fiind unicat, pen
tru prima oară asamblat 
în țară, primind denumirea 
de mobilier tip Petroșani.

— in magazinul „Jiul" 
se oftă 160 de lucrători co
merciali, ne informa tova
rășul Pavel Haiduci, șeful 
Complexului. In co
lectivul nostru, pe lingă oa. 
meni cu mare experiență 
de la vechile unități - 
cum sînt Adolf Schreter, 
Gheorghe Făran, Mircea

Aroboaiei Gheorghe 
Popovici Sergiu 
Caraconcea Ioană 
Poenar Gheorghe 
Clamba Maria 
Stoicoiu Constantin

VULCAN

1.
2.
3.

Tiberiu SPĂTARU

oamenilor 
diversitate

mulți alții 
de tinere 
cursurilor 
la Liceul

- lucrează și 60 
absolvente ale 
profesionale de 
economic și de

LUPENI

(Urmare din pag 1)

Unul din modernele 
raioane de desfacere ale 
magazinului universal.

Keiemen Mozes 
Elișer Sofia 
Ionașcu Nicolae 
Popa Ștefan 
Toma Horea 
Parasca Zaharia 
Nistor Mihai 
Năstase Silviu

11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rujoi loan
Matei Maria
Rusu Cornel
Mogofan Ion
Hodoș Iștvan 
Lupulescu Mircea
Macea Aurica
Mihuț Marioara
Daminescu Iosif
Dricu Ciucă 

Constantina 
Eana Petru
Becuș Teodora
Moțoc Viorel
Inga Maria
Stupar Ion
Colda Rodica
Bârlea Aurel '■ -c

Murg Maria 
Floronesc Iosif 
Radu Victor

4. Răgan Viorica
5. Sandru Ruja
6. Volocaru Ioan

Costea Dorin 
Făgaș Petru 
Schreter Carol 
Geană Ion 
Gornic ronel 
Hutter Terezia 
Bololoi Cornel 
Szemenyei Eva

feW’WW* 1 ife.

lecții» de sector secto- 
' rul de investiții — și do- 
I uă brigăzi de frunte ale 
, minei — conduse de

Ștefan Alba și Vasile 
I Glișcă — sărbătoreau 
j „Revelionul ’83“. Da, în 

bătălia cu timpul, aceste 
I trei colective raportau în- 
| deplinirea sarcinilor a- 

nuale. Faptele erau ar- 
i gumentul: peste 150 me. 
I tri liniari de deschideri 

în plus la „< 
I Alba împreună cu 
| 60 de ortaci au

peste 1
1 tone de cărbune ;
l tone peste plan raportau 

ortacii lui Glișcă. Mine
rește, cum. numai ei știu 
s-o facă prin fapte ob
ținute cu sudoarea frun- 

t ții și tăria brațelor, așa 
cum și cu prilejul festi- 

> vității au dovedit-o : or
tacii lui Alba intîrziase- 
ră la ieșire. „Voiam să

1 realizăm și azi măcar o 
sută de tone peste plan, 
dar știți, benzile..." s-au 

‘ justificat ei. Așa că, au 
stat peste program,. pen
tru ca să se poată ține 

' de cuvînt. Nicolae Boboc, 
: Dumitru Panțucu, Cons- 
, tantin Vasile, Iuliu Bdyte,

Vasile Hărăstășan, Va- 
1 sile Herineanu, Ștefan 
i Codreanu, Marin Domni

ța, Ioan Erdes, Gavrilă 
1 Mihai, mineri care se 
i află la „pupitrul de co

mandă" al schimburilor 
în cele trei fronturi de 

1 lucru ale brigăzii au. 
I răspunderi mari și diver.

,investiții" ; 
cei 

extras 
prevederi 38 000 

' '■ • 8200

insa cea dinții 
aceea de a produce căr
bune atît cît și-au pro
pus, cit li se 
așa se poate 
rodnicie, de 
funcționarea la parame
trii înalți a utilajelor 
complexe pe care le mî- 
nuiesc, îyjre care două 
complexe mecanizate ro
mânești de tip SMA-2. Cu 
aceste utilaje ei obțin 
productivități ale muncii
'iiiiiiiiwiwiiiiiiiiiiiiillliiilliiiiliiiiiiiiilinuiniiiniiiii

REVELION ÎN 
PLINĂ TOAMNĂ

uiitiiimiiiniiriimiiiih'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/niiiuHiiiiu

cere. Numai 
vorbi de 
cîștiguri, de

tru că inginerul lan Va
sile, șeful de sector de 
la Î1I, pretinde — că „la 
noi, toți șefii da brigadă 
sînt cei mai buni". Dar 
dacă facem simpla soco
teală că din aproape 
10 000 de tone cit rapor
tează sectorul peste pre
vederi de la începutul 
anului, 8 200 revin orta
cilor lui Glișcă — șefi de 
schimb Constantin Stru- 
iangă,xIoan Miclea, Du-

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15. Buza tu Ilie
16. Marcu Dan
17. Danciu Valeria
18. Neag Vilhelm
19. Todea Maria
20. Cîrțînă Constantin
21. Lazăr Silvia
22. Stancău loan
23. Manolesc loan-

Lista deputaților aleși la 21 noiembrie 
în consiliile populare comunale.

AN1NOASA
1. Buză Todor
2. Morar Dumitru
3. Iacob Nicolae
4. Gheorghe Dumitru
5. Maxim Flore
6. Petrescu Ioan
7. Baier Ervin
8. Kinszki Margareta
9. Hegedus Andrei

JO. Iovănescu Lentila
11. Guran Iosif

12. Cerchez Valentina
13. Banyai Eufrosina
14. Băncilă Minodora
15. Cocotă Gheorghe
16. Burlec Petru
17.
18.
19.

1.
n

Nițar Angela 
lonaș Petru 
Popescu Constantin

BANIȚA
I hitch Maria 
Pavel Maria

3. Costea Nistor
4. Stoica Lucreția
5. Vladislav Viorel 

Costea Viorel 
Dragotă Ioan 
Ardelean loan 
Meroșanu Olimpiada 
Mardare Maria 
Mănesc Petru 
Marcu Ioan 
Solari Maria 
Săiășan loan 
Kulik Alexandru

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Redresarea producției
'Urmare din pag. I)

nă la limita minei < 
pilierul Jiului. Am între
prins măsuri prin care 
impulsionăm ritmul - de 

se 
de

cu 2 tone pe post supe
rioare celor planificate. 
Stăpînirea acestora pre
supune din partea fiecă
ruia pricepere — majo
ritatea sînt policalificați 
—, o continuă strădanie 
de a însuși și aplica noul, 
multă pasiune. Iar orta
cii lui Alba . dovedesc 
că posedă aceste însușiri. 

ot a s t f e l se
I poate vorbi și des-
” pre ortacii lui Va

sile Glișcă, din sectorul 
III. Ei nu reușesc per
formanțele celor de la 
„IV", din abatajele lui 
Alba, dar frontalul lui 
Glișcă este, totuși, unul 
dintre cele mai produc
tive și bine puse 
punct. Nu cutezăm 
zicem cel mai bun, pen-

Za 
să

mitru Mihai și Mihai 
Berbecaru — sîntem o- 
bligați să le recunoaștem 
locul de frunte pe care-l 
ocupă.

f* xpresiă că cei de 
y* la investițiile sub- 

terane sînt „deschi- 
nu 

este 
să 

vrea, inginerul Bujor 
Bogdan, șeful sectorului 
de deschideri fruntaș pe 
Vale — sectorul XI — 
Petrila — o confirmă, i 
„In acest an am termi
nat și predat „producției" 
orizontul — 50 al minei, 
în blocul III, unde se 
exploatează stratele sub- 

^țiri. Lucrăm acum la 
deschiderea blocului ze
ro, orizontul plus 150 pf-

zători de drumuri" 
ne aparfine. Ea 
insă adevărată. Fără

deschideri, fapt care 
înscrie în acțiunea 
pregătire a viitoarelor ca
pacități productive care 
vor. intra în exploatare 
în anul viitor. Pînă^ la 
finele anului vom conti
nua să realizăm avansări 
în plus, astfel îhcît să 
raportăm cel puțin 200 
ml peste prevederi". în 
sectorul pe care-l condu
ce, asemenea angaja
mente au avut întotdeau
na acoperire în fapte. Da
că ne referim la contri
buția unor brigăzi cu 
renume în Vale — între 
care cele conduse 
Ioan Pop, Vasile 
Constantin Borș, 
Graure, Francisc 
baș, Alexa Simon, 
își depășesc lunar 
nile proprii în proporție 
de-105—115 la sută — 
de alte argumente nici 
că ar niai fi nevoie.

I a Petrila, argu
mentul cel mai con. 
vingător rămin oa

menii și munca lor, tra
diția seculară a trudei 
celor ce hărnicesc sub 
povara stîncii, purtată 
cu mândrie muncitoreas
că. Mîndrie pe care mi
nerii o poartă nedisimu
lat în sclipirea privirii și 
atunci tind fețele lor îm
prumută negrul cărbune- 1 
lui. Să ne plecăm, așa- I 
dar, cu respect în fața 
osîrdiei tor cotidiene. - Ei 
merită I

respective s-au datorat și 
unor minusuri organizato
rice in secțiile de produc
ție, aprovizionării defici
tare cu materiale și slabei 
discipline tehnologice șt a 
muncii, minusuri care pu
teau fi înlăturate de colec
tivul uzinei.

în cuvântul lor, Vasile 
Maghiar,- Filip Alicu, Ale
xandru Gaier, 
Geamănă, loan 
și Florin Paraschiva,

cu ț...

î
V
V
i

V
v
l ause corapț 
l ’litate mult

de 
Pavel, 

flic 
Bara- 

care 
sarci-

Nicolae 
Dărăban 

....__ r ......... : ', s-au
angajat, în numele tovară
șilor lor dc muncă, să 
sporească preocupările de 
a realiza în anul 1983 pro. 
duse competitive, de o ca- ( 

, __ îmbunătățită,
( pe fondul reducerii conșu- 
ț murilor energetice și de 

materiale. „Avem realizări 
frumoase în domeniul asi
milărilor de utilaje tehno
logice miniere, spunea ing. 
Gheorghe Dogaru, șeful bi- 

’ i C.T.C. — service, 
dar calitativ încă nu am 
făcut totul pentru a reali
za produse cu parametri 
cît mai ridicați de func
ționare, parametri care să 
asigure creșterea produc
tivității muncii în abataje". 

Cu multă responsabilita
te au fost analizate de 
vorbitori condițiile de asi
milare integrală în între
prindere a echipamentu-

ț roului
l

I

t

lui hidraulic de comandă 
și control. Ing, Gheorgne 
Iliescu a raportat în acest 

'sens
unui 
pere 
tului 
plexele de susținere meca
nizată • a abatajelor, pre- 
zentînd contribuția colec
tivului din care face parte 
ta reducerea 
valutare ale 
Munteanu și 
au. subliniat 
existente în 
pentru- pregătirea 
punzătoare a producției a. 
nului viitor, arătînd?' că, 
spre deosebire, de începu
tul anului 1982, colectivul 
uzinei va putea să-și rea
lizeze sarcinile de plan ale ' 
lui 1983.

La rîndul său, ing. Iosif 
Keiemen, directorul utii- 
tății, sublinia : „Experien
ța pe care o avem în 
construcția de utilaje mi
niere ne dă convingerea 
că, în 1983z colectivul nos
tru își va onora integral 
sarcinile de plan. Sarcini 
mobilizatoare avem și în" 
ceea ce privește investițiile, 
unde vom da o mînă 
ajutor constructorilor 
montorilor de la T.C.
Colectivul nostru este 
tărît să realizeze utilaje 
niere de bună calitate și la 
timp“.

adunării asimilarea 
mare număr de re- 
aferente echipamen- 
hidraulic pentru com-

eforturilor 
țării. Mircea 
Lazăr Groza 
preocupările 

întreprindere 
cores-

de

lio- 
mi-

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere — 

filiala Petroșani
Cursurile universității se desfășoară în ziua de 

luni, 29 noiembrie, ora 17, după cum urmează :
• anul I — sala c.o.m. de la Combinatul minier 

Valea Jiului ;
0 anii II, III și IV —■ la Casa de cultură, res

pectiv sala artelor, sala mică și sala bibliotecii..1



O problemă de perspectivă

Extinderea exploatării rezervelor 
din aflorimentele stratelor 

de cărbune, prin microcariere
In vederea creșterii pro

ducției de cărbune, para
lel cu intensificarea lu
crărilor din subteran, Com
binatul minier Valea Jiu
lui se orientează și spre 
găsirea altor căi de spori
re a capacităților de ex
ploatare . a rezervelor, in
clusiv a acelor aflate în 
apropierea suprafeței.

Experiența creată prin 
. punerea în exploatare a 
‘ ăilorimentului stratului .3 

din zona A Cîmpu lui 
Neag, unde realizarea u- 
nor producții zilnice de 
1500 tone nu mai este o. 
performanță, conduc la 
ideea găsirii soluțiilor de 
extragere prin lucrări în 
carieră și. a altor rezerve 

, de cărbune, acolo unde a- 
cestea sînt cantonate la 
mică adîncime.

în acest context. Combi
natul minier Valea Jiului 
arc în atenție intensifica
rea lucrărilor în cariera 
Cîmpu lui Neag prin ex
tinderea exeavațiilor din 
zona A în zona C, pune
rea în exploatare a zone
lor Cîmpu lui Neag pre
cum și deschiderea, pro
iectarea sau cercetarea 
altor zone unde stratul 
principal 3 sc poate ex
ploata prin lucrări în ca
rieră.

Astfel, pe Valea Cimpa, 
- în cadrul perimetrului mi

nier Lonea, s-au început 
lucrările de amenajare 
legate de deversarea ape
lor piciului Cimpa și crea- 

_ rea condițiilor de .dezvol- 
*■ tare a micrbcarierei în ve

derea exploatării cărbune

lui aflat în apropierea 
suprafeței. Pentru anul 
1983 din acest obiectiv se 
scontează extragerea a cir
ca 50 000 tone cărbune și 
realizarea unei descoper- 
te de circa' 170 000 mc ste
ril.?

La minele Uricani și 
LUpeni sînt în funcție do
uă, microcariefe la care, 
pentru anul viitor se ur
mărește de asemenea, o 
creștere a producției de 
cărbune prin sistematiza
rea lucrărilor în carieră 
ce privesc în special des- 
coperța șl de rezolvare a 
unor probleme organizato- 

“rice legate în special de 
remedierea defecțiunilor 
ce apar la utilajele de 
excavare și transport.

De asemenea, se anali
zează, la nivel de C.M.V.J. 
și posibilfta.toa realizării 
unui .proiect de exploata-

Pagină realizată ia 
cererea C.M.V.J.

Dc la data înființăr ii, 
în urmă cu 34 de ani, 
colectivul de cadre di
dactice de la Institutul 
de mine Petroșani se 
poate rnîndri cu perfor
manța de a fi format cea 
mai mare parte din spe
cialiștii minieri din țara 
noastră. în paralel cu e- 
fortul de a da mineritu
lui ingineri cu o înaltă 
calificare, activitatea ca
drelor didactice de la a- 
ceastă citadelă a invăță- 
mîntului superior româ
nesc s-a îmbinat ■ fruc
tuos și cu activitatea de 
cercetare și proiectare.

în lumina indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, , tovarășul 
Nicolae Ceausescu, date 
cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, a 
întîlnirilor cu specialiș
tii din domeniul minier, 
colectivul de cercetare de 
la catedra de mașini mi
niere a 'Institutului de 
mine din Petroșani se 
prezintă, în momentul 
de față, cu realizări deo
sebite. Sub conducerea 
competentă a șefului ca
tedrei, prof. univ. dr. ing. 
Ion Marian, colectivul de 
cercetare are finalizate o 
serie de utilaje noi, mo
derne, concepute după 
cele mai noi tehnici fo
losite pe plan mondial.

Printre noutățile de ul
timă oră se numără și 
instalația mobilă de per
forare IMP-2 realizată de 
o echipă formată din 
cont. dr. ing. Paul PS- 
trașcu, șef lucrări, dr. ing. 
Ionel Tigae și șef de lu
crări ing. Ioan Bolunduț, 
sub directa coordonare a

© Numărul perforatoarelor: 2 bucăți © Profilul 
de săpare a galeriei : 5—20 mp © Lățimea maximă a 
frontului de lucru perforat dintr-o singură- poziție : 
5780 mm © Diametrul maxim al suprafeței circulare 
de front pe care o acoperă an braț : 5000,mm © Ins
talația poate fi ușor adaptată pentru funcționare 
complet hidraulică cu perforatoare hidraulice grele 
care sînt în curs de asimilare în țară, în locul celor 
pneumatice actuale și grele. © Instalația se poate 
utiliza • pentru toate tipurile de ecartamente de cale 
ferată © Are sistem propriu de deplasare, manevra
rea făcîndu-se simplu și rapid. © Toate elementele 
folosite în construcția instalației sînt de fabricație in
digenă.

prof. univ. dr. ing. Ion 
Marian. Ideea realizării 
acestui utilaj de mare
productivitate și uti
litate " a p le cat 
de la premisele: cel pu
țin pînă la sfîrșitui se
colului actual procedeul 
preponderent de săpare 
a galeriilor va fi cel de 
perforare-împușcare, me
todă cu cel mai scăzut 
consum de energie 
peste 50 la sută mai pu
țin decît procedeul de 

re a aflorimentelor stra
tului 3 din zona Defor— 
Jieț, din perimetrul mi
nier Lonea. în atenția con
ducerii combinatului este 
și găsirea unor căi de so
luționare a tuturor proble
melor de natură minieră 
sau electromecanică eu 
care se confruntă microca- 
rierele Și care în prezent 
sînt rezolvate prin’ grija 
serviciului dezvoltare din 
C.M.V.J.

Pentru continuarea ac
tivității de exploatare în 
carieră a aflorimentelor 
de cărbune, se are în ve
dere și extinderea lucrări
lor de cercetaxe geologică 
în unele zone ale cîmpuri. 
lor miniere Uricani, Lu- 
peni, Paroșeni, Vulcan și 
Țebea.

Ing. Grigore POPESCU, 
șef atelier proiectare 
tehnologică C.M.V.J.

săpare cu combina sau 
alte procedee neconven
ționale).; problema rea
lizării unei instalații care 
să mecanizeze integral 
una din cele mai grele 
operații ale unui ciclu de 
săpare șj anume perfora
rea găurilor de mină.

Rod al muncii de cer

cetare și creație, al a- 
cestui destoinic colectiv 
de cadre didactice, mun
că în care pe parcursul 
aproape a 10 ani au fost 
cuprinși și numeroși stu. 
denți din anii terminali, 
îndeosebi de la Faculta
tea de mașini și instala
ții miniere, împletind 
armonios învățămîntul 
cu cercetarea și produc-

(cu ția, instalația mobilă de 
^perforat IMP-2 și-a do
vedit utilitatea și corn pe.

cu apă din vase casante
Odată cu creșterea pro

ducției și mecanizarea . ex
tragerii cărbunelui, se vor 
înmulți, atît numărul locuri
lor de muncă active, cit 
și sursele potențiale de ex
plozie cum sînt : formarea 
prafului de cărbune în can
tități mari la lucrările de a- 
batare mecanizată cît și la 
transportul continuu pe ben
zi sau cu raclete. Vitezele 
mari' de avansare vor con
duce la dezvelirea unor su
prafețele mari de rocă ste
rilă și cărbane de unde vor 
rezulta cantități însemnate 
de gaze. De asemenea, pre
zența energiei electrice Io 
tensiuni ridicate Io toate 
fronturile de lucru este o 
sursă de explozie.

In aceste situații, pe lingă 
toate metodele, măsurile și 
mijloacele de prevenire și 
combatere, barajele vor con
tinua să joace un rol din ce 
în ce mai mare în limitarea
extinderii și a efectelor unor 
explozii posibile în situații

titivitatea la Tirgul in- ■
ternațional București ’
TIB ’82 din această toam- '
nă, la uzina constructoa
re I.U.M. Petroșani pri- 
mindu-se deja solicitări 
la export din țări de pe 
patru continente : Africa, 
Asia, Australia și Euro- . ’
pa.

In perspectivă acest ’
colectiv de cercetare a 
stabilit realizarea unei 
game . tipodimensionale 
de ■ instalații de perforat 
carp să acopere întreaga 
rețea de profile dc gale
rii ce se sapă în țara 
noastră, inclusiv galeri
ile de cercetare geologi
că Și cele din cadrul 
construcțiilor - hidroener
getice. Și ca o noutate 
inedită, pe platforma-Ia- 
borator a catedrei de ma
șini miniere se află în ’
fază avansată de execu
ție prototipul unei insta
lații de perforat ce poaite 
lucra în profile minime 
de 3J> mp destinată me
canizării perforării în ga
leriile de explorări geo
logice, fiind prima insta
lație de acest fel din lu
me. Deci, la catedra de 
mașini miniere a Institu
tului de mine din Petro- ,.
șani — realizări deosebi
te, pe -măsura eforturilor 
depuse."

Ștefan NEMECSEK 

cu totul accidentale în sub
teran". ‘

Concepția care a stat la 
baza limitării exploziilor prin 
intermediul unor baraje in 
trecut (fie cu praf inert, fie 
cu apă din vase necasante) 
a fost aceea de a amplasa 
materialul de stingere pe o 
construcție labilă care să fie 
răsturnată de unda de pre
siune a exploziei care pre
cede întotdeauna frontul 
flăcării cu un interval de 
timp (0-2 sec.).

Cercetările în domeniul 
securității muncii în minerit 
precum și posibilitățile de 
obținere și prelucrare a unor 
noi tipuri de mase plastice 
au condus la conturarea 
ideii de a elabora un vas 
casant pentru baraje cu apă 
care să fie amplasat pe un 
suport rigid, Acesta, (a im
pactul undei de presiune să 
se spargă, să provoace dis
persia apei pe care o conți
ne, formind un dop cu apă 
fin pulverizată și de durată 
în zona barajului in intimpi- 
narea frontului flăcării pe 
care să o răcească și în 
final să o stingă. In felul 
acesta o cantitate mică de 
apă creează suprafețe mari 
de răcire in timp scurt cu 
durată de menținere mare 
cu o distribuție spațială cit 
mai uniformă a particulelor 
de apă fin pulverizate.

In țara noastră ' pentru 
generalizarea barajelor cu 
apă din vase casante au fost 
parcurse mai multe etape in 
care ou fost abordate și re
zolvate probleme legate de 
alegerea materialului, con

ATELIERUL DE PROIECTARE 
TEHNOLOGICA AL C.M.V.J.

© Proiect de execu
ție a unei stații de în- 
nămolire la mina Paro- 
șeni (o economic de 

peste 150 000 lei); © Ins
talație de inonorai pen
tru introducerea utila
jelor grele pe puțul Va
lea Arsului' — Lonea; 
© Tărgi de salvare pen

Protecție seismică 
la Cîmpu lui Neag

Denumirea lucrării, : 
Exploatarea in carieră a 
zăcămîntului de huilă de 
la Cîmpu lui Neag în con
diții de eficiență și pro
tecție seismică pentru o- 
biectivele din zonă. în ve
derea valorificării 
zăcămîntului de
huilă din extremitatea ves
tică a bazinului Văii Jiu
lui, respectiv zona Cîmpu- 
lui Neag, s-a trecut la pu
nerea în exploatare'a a- 
cestuia prin carieră. ■ Se 
prevede ca în această zo
nă să fie deschise 5 ca
riere care vor exploata 
stratul 3 aflat în apropie
re de suprafață. în pre
zent a fost dată în ex
ploatare cariera din zona 
A 6ituată în imediata ve
cinătate a localității Cîm
pu lui Neag.

Sînt de subliniat avan
tajele tehnico-economice 
pe care le prezintă soluția 
exploatării în cariere a a- 
cestei rezerve de cărbune j 
timpul foarte scurt de în
cepere a exploatării zăcă
mîntului de huilă din zo
nă, posibilitatea mecani
zării procesului de produc
ție și introducerea unor u- 
tilaje de mare capacitate, 
de ân înalt randament, 
productivitatea ridicată, 

ceperea și dimensionarea 
matriței pentru vas, găsirea 
unei unități economice de 
profit cit mai aproape de 
Valea Jiului, experimentarea 
vaselor în condiții de labo,- 
ra-tor și de mină.

C.C.S.M, în colaborare cu 
întreprinderea chimică Orăș. 
tie a realizat vasul de 45 I 
casant la 30 gfZcmp din 
polistiren (PAS-4) denumit 
VCBA 45/30. Lucrarea a fost 
realizată de un colectiv for
mat din ing, Francisc Bana, 
dr. Elena Hindoreanu și ing. 
Rodica Muneon. Calitățile 
confirmate de experimentări
le de la C.C.S.M. au arătat 
că VCBA 45/30 este compa
rabil cu vasele similare rea
lizate pe plan mondial.

Experimentările și estimă
rile făcute ou arătat că pe 
lingă efectul ridicat in in
hibarea și limitarea explozi
ilor, barajele cu apă cons
truite din vase casante oferă 
și avantaje tehnico-organiza- 
torice și efecte economice în 
construirea, întreținerea și 
controlul acestora. La nivelul 
C.M.V.J. se vor concretiza in 
economii anuale de 537 550 
lei. Vasele sînt fabricate Fa 
l.C. Orăștie la prețul de 
66 lei/buc, pe baza comen
zilor de la CM.VJ., care a 
și lansat o comandă de un 
prim lot de 6800 buc. Se 
consideră că există țoale, 
premisele în vederea gene
ralizării barajelor cu apă 
c,;n vase casante la minele 
din Valea . Jiului.

Mircea BUJORESCU 

tru- subteran ; © Pro- I 
iect instalație monorai î 
la atelierul electrome- ; 

. canic Aninoasa; e Docu- ;
mentație privind des- . 
chiderea, pregătirea și ’ 
punerea în exploatare i 
a straielor 13—14—15, ș 
blocurile I—II—HI Is- ; 
croni. ‘ j 

extragerea aproape fără 
pierderi a rezervei de căr
bune și cheltuielile redu
se, comparativ cu extra
gerea subterană.

în cadrul programului 
de cercetare încheiat pen_ 
tru acest obiectiv, Centrul 
de cercetări pentru secu
ritate minieră Petroșani 
a realizat următoarele i 
probarea șl verificarea 
experimentală a parame
trilor tehnologici de îm
pușcare cu găuri de sondă, 
stabilirea și experimen
tarea încărcăturilor maxi
me de exploziv pe treaptă 
de întîrziere și a încărcă
turilor totale de exploziv 
în vederea asigurării pro
tecției seismice a obiecti
velor din zona carierei 
(grupul social-administra- 
tiv, case, baraj Valea de 
Pești etc.), asigurarea a- 
sistenței tehnice pe timpul 
experimentărilor privind 
lucrările de împușcare 
masivă în condiții de sigu
ranță.

Rezultatele .metodologiei 
utilizate au condus la rea
lizarea producției plani
ficate în această carieră 
în condiții de siguranță 
deplină.

Ing. M. HOLINSCIII.
C.C.S.M. Petroșani



4 Steagul roșa

Vizita oficială de prietenie 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCUw

in

VINERI, 24 NOIEMBRIE 1982

intilnire protocolară cu suveranul Malayeziei Dineu
(Urmare din pag I)

Convorbirea, desfășura
tă într-0 atmosferă de cor- . nul 
dialitate, -a evidențiat sa- . '' * 
tisfacția celor doi șefi de 
stat pentru vizita, pentru 
dialogul la nivel înalt ce 
va avea loc cu acest prilej.

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu i-a fost conferi
tă, în cadrul întîlnirii de

către suveranul 
ziei cea mai înaltă distinc
ție a Malayeziei — Ordi-

„Darjah Utama 
Măkhota Negara", cu 
lan. f

Tovarășei. Ele 
Ceaușescu i-a fost confe
rit, de asemenea, Ordinul 
„Sri Maharaja Manku Ne
gara", clasa I, cu Colan.

Malaye- Președintele Nicolae 
Ceaușescu a conferit su-, 
veranului Malayeziei, ca o 
expresie a prieteniei și 
colaborării dintre popoare
le celor două țări. Ordi
nul „Steaua Republicii So
cialiste 'Româriia" clasa 
1, cu eșarfă. Reginei Ma
layeziei i-a fost conferit 

. Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu", clasa I, cu eșarfă.

Sri
Co-

Tv ,
15.00 Telex. 15,05 Pro

filuri școlare. 15,25 Emi
siune în limba germană. 
17,20 Rezultatele trage- 

Efl-MF ri* î^,25 Imagini din
r,‘,"vc Kuweit. 17,35 La volan.

PETROȘANT — 7 No- “ 17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,30 
Invitat în studioul nos
tru : tenorul Ludovic 
Spiess. 20.45 Cadran mon
dial. 21,10 Film artistic. 
Frankie Wolis. Premieră 
pe țară. Producție a stu
diourilor canadiene. 22,00 
Telejurnal.

ienibrie : Visul de argint 
al alergătorului ; Uiiirea: 
Orgolii.

LONE A : Concediu pe 
malul mării.

'VULCAN: Intîlnirea.
LUPENI — Cultural : 

O fată fericită.
URICANI : Mireasa cu 

vălul negru.

Prima, ziî a vizitei oficia
le de prietenie a președin
telui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Malayezia s-a 
printr-un dineu 
oferit la Palatul 
Negara", oferit în 
distinșilor oaspeți 
de Maiestatea Sa 
Malayeziei Sultan Haji Ah
mad Shah Ibhi Al-Marhîim 
Sultan Abu Bakar și Ma
iestatea Sa regina Tuanku 
Ilaijah Afzan Binti Tengku 
Muhammad.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, pre
ședintele României și suve
ranul Malayeziei au rostit 
toasturi, care au fost urmă
rite cu mare atenție de a- 
sistență și subliniate cu 
aplauze.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României 
și Malayeziei.

încheiat 
oficial 

„Istana 
onoarea 
români 
regele

Președintele

n a

BASCHET, DIVIZIA B (tineret)

Mica publicitatevat și faptul că nu

a avut 
Evoluția 

echipa 
eforturi 

a

Nico'ae Ceaușescu l-a primit 
pe primul ministru al Malayeziei

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit joi după-amiază 
pe primul ministru al Ma
layeziei, Datuk Sri Dr. 
Mahathir Mohamad, și so
ția sa dr. Hasmah binti, 
Mohamed Aii, care au fă
cut o vizită protocolară.

Cu acest prilej, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Datuk Sri Dr. 
Mahathir Mohamad s-au 
întreținut CU cordialitate, 
procedînd la un schimb de 
opinii în cadrul căruia au 
fost abordate o serie de 
probleme privind relați-

ile dintre cele două țări, 
conlucrarea lor pe plan in
ternațional. Au fost subli
niate. cu satisfacție evolu
ția pozitivă a raporturilor 
dintre cele două țări, re
zultatele bune înregistra
te pînă în prezent pe linia 
colaborării dintre România 
și Malayezia.

SPORI 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT

FOTBAL, DIVIZIA C

Finalul a hotărît învingătorii
BUCUREȘTI putui reprizei secunde fa- 
'■r ce ca diferența să fie mă

rită considerabil. Se înre
gistrează astfel j 49—37 
(min. 25), 53—39 (min. 28), 

, 59—47 (min. 30). Meciul 
părea încheiat. Asistăm în
să la o ultimă și spectacu
loasă revenire a baschet- 
baliștilor noștri care pune, 
tcază sigur și se apără cu 
dîrzenie, ajungînd în min. 
39 la un punct de adver
sari (scor 66—67).

Finalul, din păcate, nu 
ne aparține. „Urbis" își a- 
mintește de zilele ei bune 
și se detașează în merituoa
să cîștigătoare a partidei. 

Punctele noastre au fost 
marcate de : Sîngeorzan 25 
(plăcută surpriză, pe care o 
dorim repetată I) G. Ghită 
(17), Pușcaș și Guță (cîte 
10), Șipan (6).

Au arbitrat
M. Petrescu si

N.

„URBIS"
— „JIUL-ȘTIINȚA" PE
TROȘANI 75—68 (39-r35). 
La București, în compania 
exdivizionarei A 
„URBIS" — JIUL-STIIN- 
ȚA“ PETROȘANI 
o prezență bună, 
scorului arată că 
noastră a făcut 
considerabile pentru 
merge „umăr lă umăr" cu 
adversara sa. Băieții pro
fesorului Silaghi au înce
put bine partida, conducînd 
cu 7—2 (min. 4) 15—10
(min. 8) și 19—16* (min. 10). 
Gazdele preiau cîrma jo
cului. începînd din min. 
11, ajungînd la 29—29 (min. 
17) și încheind, pepriza cu 
un ușor a.vantaj (39—35), 
recuperabil pentru băieții 
noștri. „A.'c- ' <,

Dar pentru G. Ghîță, A. 
Ghită, 
ță, P. 
cas și 
fost un sfetnic bun. Ince-

A. Șipanu, V. Gu- 
Sîngeorzan, M. Puș- 
F. Nițu, pauza n-a

bucureștenii 
£. Negrău.
MIHIȚI, 
student

i a s ■ a b ■ iRiiBcia'aiBiaaaaHi
Duminică, 28 noiembrie 18,00 închiderea progra 

mului. yy y y y• ,.y 
20,00 Telejurnal.
20,25

8,00 Consultații pentru
învățămîntul seral.
Analiză matematică. 20*55

8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului.
11,45
13,00
17,00

Lumea copiilor. 
Album duminical.
Telesport:
Carpați" 
masculin :

U.RIS.S. 
misiune. directă 
la Buzău,

„Trofeul 
handbal 

România 
tranS- 

de

18,30 Micul ecran- pentru- 
cei mici, y . . „ •:
1001 de seri.
Telejurnal. ’
Cîntarea României. 
Județul Alba.

20,05 Film artistic.

18,50
19,00
19,20

afla un înaintaș oaspete, 
apărătorii gazdelor ezită 
și Ciorîia profită ridicînd 
scorul la 2—0. Zece minu
te mai tîrziu, la un henț 
în careu, centralul Ion Al. 
dea din Balș acordă penal
ty, transformă Emil Do
lj rescu și reduce din han
dicap. în min, 75 Panteli- 
mon, scăpat de sub „pa
za" juniorului Munteariu, 
trece de fundașii echipei 
locale și trimite în colțul

diferența 
să rămînă în continuare 
de două goluri în favoarea 
lor. Spre finalul partidei, 
formația din Aninoasa are 
posibilitatea de a măreț, 
dar se opune în cîteva rîn- 
duri salutar portarul Ho. 
man.

„MINERUL** ANINOA
SA — „MINERUL* LU
PENI 1—3 (0—1). Primele 
minute ale acestui derby 
mineresc au aparținut în 
totalitate oaspeților care 
au preluat și conducerea 
în min. 15, cînd a înscris 
cu o frumoasă lovitură de 
cap- fundașul central Trui- 
că. După gol, jucătorii din 
Aninoasa acționează mai 
lucid, dar terenul inadec
vat și faptul că nu și-au 
adaptat tactica la aceste .
condiții nu le-a permis 1U118 facind ca 
să-și desfășoare atacurile 
încît la pauză avantajul de 
un gol a fost menținut, 
în repriza secundă jucăto
rii gazdă par hotărîți să 
restabilească egalitatea, 
dar în min. 50, tușierul 
Gheorghe Stănescu din Ca
racal nu semnalizează po-

1 ziția de ofsaid în care se

VÎND casă in Deva, Te
lefon 22141, după ora 16. 
(1450)

VÎND cal Uricani, stra
da Maîlat nr. 60. (1442)

P1ERDUT legitima*- 
serviciu pe numele’ . 
șan Viorel, eliberată 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1441)

ANUNȚ DE FAMILIE

t

■ N ■ ■

Teodor TRIFA

FOȘTII colegi de facultate anunță moartea fulge
rătoare a bunului nostru

Ing. MUCENIC CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei.
Înhumarea va avea loc azi, ora 13. (1447)

■ ■ ■ ■ ■ M ■ M BB'IB Bl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ nității și independen
ței poporului 
(II)

20 45 Cîntecul și
• care ne-au 

istoria.

traliene.
22,00 Telejurnal.

Sîmbătă, 4 decembrie j

ra de otravă.
21,15 Teatru TV. Zorii U- 

nirii de Mircea Bra- 
du, Dumitru Chirilă. 

22,00 Telejurnal.
Miercuri, 1 decembrie

16,00 Telex. 
16,05 Din marea carte 

patriei — Unirea 
visul de veacuri 
românilor.

nostru.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20,45 Gică Petrescu și cîn- 

tecele sale.
21,10 Serial științific. Cor. 

pul uman. ' ■ -y
21.30 Meridianele cînte- 

y cului.' -
22,00 Telejurnal.
• Conferința Națională 

a Partidului Comu- 
■ nist Român.

Tezaur folcloric. 
Orizont științific. 
Ritmuri tinerești. 
Roman foileton : Do
cherii. Episodul 5. 

22,00 Telejurnal.
Marți, 30 noiembrie

Telex, ... 
Profiluri școlare.
Roman foileton. Do
cherii. Episodul. 5. 
Album coral.
în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a 
partidului și a celei 
de-a 35-a aniversări 
a proclamării Repu
blicii. y. .
Tezaur folcloric. 
Telex.

21,15
21,30

11,00
11,05
11,25

11,55
12,10

l

a

al

poezia 
însoțit 11,00

11,05
21,15 Teatru TV. Zorii Uni

rii de Mircea Bradu, 
Dumitru Chirilă. Ul- 
tima parte.

22,00 Telejurnal.

11,55

Telex.
Film artistic. Căutări 
zadarnice.
Din marea carte , a 
patriei. Imagini con
temporane pe Valea 
Mureșului. (I).
Ora de muzică.

PROGRAMUL Țy
• ■•■■•■■■«■•••■■••■•■■■■■■••■■■a»•■

16,25 Tragerea
preș.

pronoex- Joi, 2 decembrie

.12,20
Vineri, 3 decembrie 13,10 Să cînte copiii.

. 13,30 La sfîrsit de săptă-
15,00 ““ ' ' ' ’ '
15,05

>, -y . mină (ij.
15,30 Telesport. Fotbal : I- 

talia - România în 
preliriiinariile Cam
pionatului European. 
Transmisiune direc
tă de la Florența.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
• Conferința Naționa

lă a P.C.R.
.19,30 Strălucită solie a pă_ 

cii, prieteniei și co
laborării. Vizita tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu și a tova- 

. rășe: Elena Ceaușescu 
în Indonezia.

20,00 La șfîrșit de săptă- 
mină. (II)

22,45 Telejurnal. '

Telex.
Școala satului 
școală pentru sat. 
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan.
1001 de seri. . 
închiderea- progra- 

, mului; *
I 20,00 Telejurnal. •

• Conferința 1 Naționa
lă a Partidului Co
munist Român.

20,20 Actualitatea econo- 
mică. "■y.y;-y

20,30 Videoteca TV. Doi- 
na Badea, ;-y?yy.

20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic. Căutări 

zadarnice. Producție 
a studiourilor aus-

15,30

17,25
17,35
17,50
18,0011,00

11,05
Telex.
Școala
nă.
Film serial. Lumini
și umbre. Episodul
31.

12,25 Pași de viață lungă.
16,00 Telex. ' -
16,05 Profesiunile cinci

nalului .
16,30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal. ■

...  ... ' i țl— 'I' '
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12.30
16,00 .. .
16,05 Viața școlii.
16.30 Tragerea de amorti

zare ADAS.
16,40 Clubul tineretului.
17,25 Cabinet profesional.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului. .
20,00 Telejurnal.

15,00 Telex. „ 20,30 Actualitatea econo-
15,05 Emisiune în limba . mică.

maghiară. 20,40 Pe aripile dansului.'
17.50 1001 de seri. 20,55 Ancheta TV. Picătu-

Tată 
cu de-a sila. Produc
ție a studiourilor iu
goslave.

21,35 Varietăți muzical, 
coregrafice.

■'> ?i- Telejurnal.
luni, 29 noiembrie-

16,35 Viața culturală.
17,00 Amfiteatru studen. 

țese.
Ansambluri folclo
rice muncitorești. 
1001 de seri» 
închiderea program

contempora.

17,30
11,20

17,50
18,00 

mulul..
20,00 Telejurnal.- .
20;25 Memoria documen

telor. Unitatea — iz
vorul veșnic viu al 
progresului suvera.


