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ȚARIt CIT MAI MULT CĂRBUNE I i \ edere parțială a noului centru civic al orașului Lupeni.

1 200 tone 
peste sarcina 

de plan
Prima zi a acestei 

săptămîni a însemnat și 
ziua primelor succese 
pentru minerii de la 
Petrila, Dîlja, Vulcan, 
Bărbăteni și cariera 
Cimpu lui Neag care 
au extras suplimentar 
1200 tone de cărbune. 
Cel mai mare plus al 
zilei a fost înregistrat 
de colectivul de mineri 
de la I.M. Petrila care 
au extras peste preve
derile de plan 409 tone 
de cărbune. Prin cele 
3000 de tone extrase 
suplimentar în această 
lună, colectivul confir
mă continuarea rezul
tatelor bune obținute 
în primele patru luni 
care au trecut din a- 
cest an.

Trebuie menționat e- 
fortul făcut de minerii 
de la I.M. Dîlja care 
au reușit să recupereze 
integral minusul cu
mulat în prima parte 
a acestei luni și să se 
numere printre colec
tivele de mineri cu 
planul realizat la pro
ducția fizică de cărbu
ne.

Eforturi susținute de
pun și minerii de la 
Vulcan și Bărbăteni 
pentru recuperarea res
tanțelor cumulate ast
fel, incit la sfîrșitul lu
nii să se înscrie și ele 
cu planul realizat.

RESPECTAREA DISCIPLINEI TEHNOLOGICE 
cale sigură în obținerea unei înalte 

productivități a muncii
Tavanul de rezistență 

cu grinzi îngropate în va
tră a fost introdus pentru 
prima dată la I.M. Lonea 
în 1979. Se poate spune 
fără teama de a greși că 
mina Lonea se numără 
printre primele întreprin
deri miniere din Valea 
Jiului care a folosit a- 
ceastă nouă tehnologie de 
lucru cu care au fost ob
ținute rezultate net supe
rioare față de tehnologia 
clasică în abatajul frontal 
condus de Andrei Antal, 
de la sectorul II. Cu a- 
ceastă metodă de lucru au 
fost obținute productivi
tăți de 8 și chiar 9 tone 
pe post. Anul trecut, însă, 
în lunile februarie-aprilie, 
cînd se exploata felia 12 
și deci se pregătea felia 
următoare, brigada nu a 
mai respectat tehnologia 
de lucru. Tavanul de re
zistență nu a mai fost e- 
xecutat corect într-o zonă 
de circa 30 ml (nu au fost 
cuplate toate grinzile, nu 
s-a podit corespunzător 
peste grinzi cu plasă de

sîrmă, în sensul că baloții 
nu s-au suprapus și nu au 
fost cusuți cu șnur de 
nylon conform tehnolo- 
logiei de lucru). Odată cu 
trecerea la exploatarea 
noi felii, au început și ne
cazurile ; viteza de înain-

în aplicarea tavanului 
de rezistență

tare a scăzut foarte mult, 
iar productivitatea muncii 
s-a situat la un nivel in
ferior, obținîndu-se sub 7 
tone/post. în lunile mar- 
tie-aprilie, brigada nu 
și-a realizat sarcinile de 
plan, cumulînd un minus 
de peste 1000 tone de căr
bune, deși în primele do
uă luni din acest an își 
depășise sarcinile de plan 
cu 200 tone. Rezultatele 
slabe înregistrate în a- 
ceastă perioadă au consti
tuit un semnal de alarmă

pentru conducerea tehnică 
a sectorului și a minei. S-a 
urmărit îndeaproape modul 
cum se realizează tavanul 
de rezistență pentru felia 
următoare în acest abataj, 
precum și în celelalte zo
ne în care urmează să se 
extindă tehnologia de lu
cru în acest an. Dar iată 
ce ne spunea inginerul șef 
cu probleme de producție, 
Viorel Boantă :

„întrucît această meto
dă de exploatare este net 
superioară celei clasice 
(practica a dovedit-o) în 
acest an urmează să o ge
neralizăm în tot blocul 7 
al sectorului II, punînd în 
funcțiune încă două abataje 
frontale care vor folosi 
metoda de exploatare cu 
tavan de rezistență. De a- 
semenea, vom folosi ace
eași tehnologie de lucru în 
abatajele cameră 43 și 44 
de la sectorul IV și în a- 
batajele 15 și 25 de la sec-

Gli. BOȚEA

(Contioaare ia pag. a 2-a)
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Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

Incepînd de azi, festivalul 
filmului de animație

tncepînd de astăzi, se 
desfășoară una dintre 
cele mai importante ac
țiuni cu filmul, din 
Luna manifestărilor po
litico-ideologice, cultu
ral-educative și sporti
ve „Laudă omului mun
cii și creației sale" 
festivalul filmului 
animație, ediția a 
Acțiunea, care cuprinde 
prezentarea unui mare 
număr de filme de a- 
nimație, este organiza
tă de Comitetul muni
cipal de cultură și e- 
ducație socialistă și 
întreprinderea cine
matografică județeană și 
se va finaliza la 1 iunie, 
de Ziua copilului.

Pentru astăzi, 
sînt programate 
toarele acțiuni.

Brigada condusă de 
minerul Niculae Pinti- 
lie din sectorul III al 
I.M. Dîlja, extrage zil
nic cărbune peste plan.

în foto : ortacii din 
schimbul brigăzii con
dus de Mitică Gheor
ghiu.

In pagina a 3-a

Realizarea sarcinilor la extracția 
de cărbune impune 

INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENTELE 
PROTECȚIEI MUNCII
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în atelierul sculărie de la I.U.M.P. au fost puse 
în funcțiune două mașini moderne de copiat la care 
se execută matrițele pentru semiarticulațiile grinzilor 
metalice miniere. în fotografie : frezorul loan Gritto 
urmărește operația de copiere automată a matriței.

• Foto : Ion BĂLOI

25 mai, 
urmă-

• La Casa de 
a sindicatelor din 
șani, la ora 17, un schimb 
de experiență pe tema : 
„Educarea prin muncă

cultură 
Petro-

și pentru muncă — sar
cină majoră a organiza
țiilor de partid, sindicat, 
U.T.C. și pionieri din 
cadrul școlilor".

• La ora 20, la Cămi
nul cultural din comuna 
Bănița, este prevăzută o 
dezbatere pe tema „Sar
cinile ce revin colective
lor de agitatori în mobi
lizarea cetățenilor comuT 
nei la autoconducerea și 
autogestiunea teritorială".

Mircea BUJORESCU

în centrul atenției comitetului orășenesc
-> >

de partid - oamenii, abatajul, utilajele
încă din primele ore 

ale unei zile de muncă, la 
comitetul orășenesc de 
partid Vulcan pot fi aflate 
date cu privire la rezulta
tele economice din ziua 
precedentă, înregistrate Ia 
întreprinderile miniere ale 
orașului. Un sistem infor
mațional pe cît de sim
plu pe atît de eficient 
ne-a reținut atenția prin 
însemnătatea pe care o a- 
re în perfecționarea unor 
laturi importante ale mun
cii de partid, începînd de 
la cunoașterea mai bună 
a evoluției activității eco
nomice, continuînd cu în
tărirea controlului îndepli
nirii unor hotărîri ș.a. Pe 
tema acestui 6istem infor
mațional, care îmbogățește 
aria metodelor muncii de 
partid și sprijină promo
varea unui stil dinamic în 
activitatea de teren am

primit relații de la tovară
șul Aurel Birlea, prim-se- 
cretar al comitetului oră
șenesc de partid.

— Am pornit de la o 
îndatorire general-valabi- 
lă, indicată în numeroase

zz/zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzz».

In sprijinul producțiai 

- muncă poILcă 

dinamică, efic.entă 

rZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzz

documente de partid și a- 
nume de la cerința per
fecționării stilului și me
todelor noastre de muncă, 
ne-a relatat interlocutorul, 
în cadrul metodelor pro
movate de comitetele o- 
rășenești, un sistem infor
mațional nu mai constituie 
de mult timp o noutate. 
La noi, poate fi socotit ca 
noutate doar prin faptul

că urmărim realizarea pro
ducției pe locuri de mun
că. Practica ne-a învățat 
că nu este suficientă, la 
nivelul orașului, o infor
mare „generală" asupra 
rezultatelor unei întreprin
deri. Așa am ajuns să 
punem în centrul atenției 
chiar „abatajul", sau „lu
crarea minieră". Avem în 
vedere, nu culegerea unor 
„date finale", care nu ne 
ajută să intervenim pe 
parcurs, ci cunoașterea 
permanentă a stărilor de 
lucruri din subteran. De 
exemplu, am renunțat la 
evidențe din care aflăm 
„la sfîrșit de lună", cite 
combine au funcționat din 
cele existente. în schimb,

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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de comunicări
științifice

se 
de 
de

secu- 
Petro-

Astăzi, la ora 9, 
va deschide în sala 
ședințe a Centrului 
cercetări pentru 
ritate minieră
șani, sesiunea de comu
nicări științifice pe te
ma „Protecția muncii 
în exploatările miniere. 
Rezultate, perspective". 
Organizată in cadril 
Festivalului național 
„Cîntarca României" de 
Centrul de cercetări 
pentru securitate 
nieră, sesiunea de 
ntunicări științifice 
va desfășura lucrările 
timp de două zile, res
pectiv 25 și 26 
1983. Colectivul de cer
cetători compus 
prof. dr. ing. Constan- j 
tin Teodorescu, director, ' 
dr. ing. Gheorghe Mi- I 
cheș, dr. chimist Elena I 
Hindorcan, ing. Mihai I 
Pătrașcu, ing. Pavel Bî- ! 
tir, ing. Nicolae Oprea, I 
ing. Vasile Lașcu, vor I 
prezenta cu acest prilej ] 
teme de cercetare de o ; 
reală valoare teoretică | 
și practică. Pe margi- j 
nea lucrărilor prezenta- | 
1? vor fi purtate dez- | 
bateri, iar programul 
manifestării științifice 
prevede vizitarea la- I 
boratoarelor Centrului i 
de cercetare în dome- | 
niul securității muncii, j

La sesiune participă ' 
cadre tehnico-ingine- I 
rești de la unitățile mi- ' 
niere din bazinul .nos-■] 
tru carbonifer și 
C.M.V.J.

mi-
co- 
își

mai

din
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nația spirituală
■torului Al. Codreanu 

este marcată încă din co- 
plărie de o serie de eve
nimente cc-i dau un ca
racter de ambiguitate : 
o față ce privește lumea 
cu detașarea necesară 
comicului, dar și cu im
plicarea inerentă a aces
tuia in 
și o alta cu 
trace aceste 
de dedesubt 
sine și din 
o înțelegătoare 
De îndată ce reușești să-i 
vezi această amară ambi
guitate înțelegi ce în
seamnă faptul de a avea 
copilăria si școala tulbu
rate de zgomotele 
nile războiului. Al. 
dreanu urmează 
primară și liceul 
bă germană, dar 
Satu Mare, unde 
cuse, ci, din 
ventualităților, la 
și apoi la Cluj — 
Gh. Barițiu. Din 
urmează Conservatorul de 
muzică și aftă dramati
că din Cluj ; anul 
il găsește la Teatrul 
estradă regional 
rești, actualmente 
Vasilescu" ; in

dar și 
inerei 
fazele satiricului, 

trăsături con- 
ia, cu chip 
adincit in 
care emană 

tristețe.

și ră-
Co- 

școala 
de 
nu 
se 

pricina 
Arad 

Liceul 
1947

lim- 
în 

năs- 
e-

1952 
de 

Bucu- 
„Ion 

timpul 
stagiului militar nu-și în
trerupe activitatea acto
ricească făcînd parte 
dintr-un ansamblu artistic 
al armatei. în 1958 vine 
la Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
unde realizează cu vi-

un actor al exactității
și Carol 
Cod rea n u. 

timid

goare și simplitate G9 dc 
roluri diferite ca struc
tură și ca gen spectacu
lar. La o privire retros
pectivă, obligîndu-1 la un 
răspuns, mi-a zis cu
simplitatea 
că : ,. * 
actor.
pur

Al. 
simplitatea, 
cântă alteori 
re 
zi ta te 
frarea 
lui la expresia 
Dealtfel cronicile 
semnează. Spre 
despre 
„într-un ceas bun" 
V. Rozov, 
scria în 
din 7 iunie 1959 : „ 
de mijloace simple, 
pline de finețe, 
te, bogate în 
a reușit să 
emoționeze", 
o sublinia 
socialismului"

zis 
ardeleneas- 

N-am fost un marc 
dar mi-am făcut 

și simplu datoria !". 
Codreanu obține 

uneori ris- 
țulburătoa- 

prin multă minuțio- 
analitică în desci- 
și aducerea rolu- 

sintetică.
o con- 

evidență, 
rolul Arcadie din 

de 
Irimie Străuț 

„Steagul roșu'1 
Uzind 

însă 
neforța- 

in teri ori zări, 
convingă, să 

Exactitatea 
în „Drumul 

din 2 a-

prilie 1970 
Drozd ; „Al. 
într-un personaj 
(Laci-Barta) a fost exact 
ceea ee trebuie să fie : 
un om cinstit, o voce a 
opiniei publice mirat și 
scandalizat de întorsă
turile periculoase ale 
traiului cotidian și gala 
orieind să vină în ajuto
rul prietenului său". Ro
lul care a impresionat 
cel mai mult pare a fi 
Rumân Gruc. T Spătaru 
in „Steagul roșu" din 5 
aprilie 1972 consemna : 
„Al. Codreanu îl inter
pretează dc-a lungul spec
tacolului țăcut, dar me
reu atent, un sfetnic și 
păzitor credincios, suge- 
rind devotamentul și în
crederea poporului în cel 
care reprezintă adincile 
aspirații spre libertate". 
La rîndul său, Lucia Li- 
ciu în „Drumul Socialis
mului" din 12 aprilie 
1972 consemnează : „O
prezență impresionantă a 
fost Al. Codreanu prin 
personajul Grue. A ști 

să-ți păstrezi închis gra
iul și să te exprimi
mai prin priviri e o ma
re artă". Tintp de 26 de 
ani de activitate in 
trul din Vale, Al. 
dreanu s-a aflat 
seninul „datoriei" '.

nu-

Tea-
Co- 
sub

Dumitru VECEA

I

Se impune 
veniturilor

într-o scrisoare trimisă 
la redacție, un grup de 
muncitori de la Uzina 
electrică Paroșeni ne so
licită sprijinul : „Vă ru
găm pe dumneavoastră, 
se spune în scrisoare, s* 
ne ajutați în rezolvarea 
unei vechi probleme . ca 
fiecare muncitor 
rneaseă lunar, 
nă, 
care 
și treapta de 
diferitele sporuri de 
tribuție de care 
ciaz.ă. reținerile..."

Ne-am deplasat 
zina electrică din 
șeni, unde, în 
rea purtată, 
șef al unității,

să pri- 
ca la mi- 

ă, fișa de retribuție, din 
să rezulte categoria 

încadrare, 
re- 

ben efi-

la U- 
Paro- 

convorbi- 
contabilul 
Ion Mur-

daru, ne-a declarat :
— Intr-adevăr, 

tipul de stat de retribu
ții practicat din '79 la 
uzina noastră, subordo
nată întreprinderii elec- 
trocentrale Deva, nu re
zultă încadrarea tarifară, 
sporul de vechime, de

DEZBATERE

din

La noul cămin cultural 
din Cîmpa se propune, 
pentru azi, ora 20, o dez
batere pe tema „Sarcini ale 
industriei miniere in lumi
na documentelor Conferin
ței Naționale a partidului". 
(B.M.)

Miliția ne informează Respectarea disciplinei 
tehnologice

(Urmare din pagina 11

evidențierea mai clară a 
realizate din retribuție

noapte și alte venituri pe 
care oamenii muncii do
resc să le -cunoască di
rect, nu apelînd la com
partimentul financiar. 
Problema a fost ridicată 
și în ședințe. Am trans
mis-o la compartimentul

Ne scriu

oamenii muncii

de specialitate al I.E De
va — U.E. Paroșeni 
are, juridic, putere 
decizie — dar schimba
rea nu a fost acceptată, 
deoarece, presupune ti
părirea unor noi formu
lar? și, desigur, un alt 
mod de calcul financiar.

— Totuși, trebuie să e- 
xiste soluții...

— Una singură : schim
barea tipului de formu
lar pe care se face cal
culul retribuțiilor lunare. 
Concret, trebuie să se 
treacă de la formularul

nu 
de

14—4—01/a, de format 
A3, la formularul 14—4 
—1 /d, de format cores
punzător, care cuprinde, 
separat, componentele re
tribuției totale. Prin in
digo, fiecărui om al 
muncii i se poate înmî- 
na astfel, la sfirșitul cal
culului retribuției, 
de plată care să 
me clar veniturile
lizate. Aspectul este le
giferat prin Normele me
todologice de 
documentelor 
numărul curent 
tul 11.

Iată, așadar, 
mă simplu de
dacă se operează 
barc;i de formulare 
eesară. Și prin acest 
ticol — al cărui conținut
va' fi transmis conduce
rii l.E. Deva — solicităm 
o soluție pozitivă în ca
zul ridicat de oamenii 
muncii tie la U.E. Paro
șeni.

fișa 
e x p fi

rea -

utilizare a
contabile, 
81, punc-

o proble- 
rozolvat 

schim- 
ne- 
ar-

Anton HOFFMAN

In centrul atenției»
(Urmare din pag I)

In cursul săptămînii trecute pe DN 7 Petroșani 
— Obîrșia Lotrului — Voineasa. s-a petrecut un ac
cident rutier ale cărui cauze au rămas o vreme necunos
cute. In apa Jiețului, după cum se vede din fotografie, a 
fost gă6it autoturismul „Dacia 1300" 
rul 
de

purtind nuină- 
de înmatriculare 1 HD 6042, care fusese pilotat 

Bărbulescu Gheorghe, ce și-a pierdut viața.
Cauzele au fost elucidate de medicul legist, care 

urma necropsiei a stabilit : decesul conducătoru- 
auto s-a datorat unui atac de cord, in urma căruia 

s-a prăbușit în al-

torul V. Prin extinderea 
metodei se va reduce con
siderabil consumul de 
lemn, diminuîndu-se pre
țul de cost pe tona de 
cărbune extrasă. Efortul 
fizic al minerilor se va 
reduce, totodată va crește 
productivitatea muncii în 
aceste abataje și, implicit, 
producția de cărbune ex
trasă zilnic. în același timp, 
un tavan de rezistență e- 
xccutat corect îmbunătă
țește starea de securitate 
a muncii în abatajele unde 
se folosește, surpările a- 
proape că dispar. Durata 
de exploatare a unei felii 
se reduce la jumătate, 
contracarindu-se în acest 
mod efectele presiunii mi
niere, îmbunătățindu-se 
astfel aerajul, într-un cu- 
vînt crește gradul de se
curitate minieră. Totodată, 
prin folosirea corectă a

tehnologiei de lucru în a- 
ceste abataje este posibilă 
mecanizarea operației 
tăiere a cărbunelui 
front, reducindu-se 
tul fizic depus de 
și eliminîndu-se 
pierdut cu forarea găurilor 
și pușcare, iar productivi
tatea muncii va crește 
substanțial".

Colectivul sectorului II 
și al minei l.onoa a învă
țat din propriile greșeli pe 
care le-a făcut anul tre
cut, greșeli ce se resimt 
in producția acestui an 
și care costă prea mult. 
El este hotărît să le înlă
ture si să utilizeze această 
nouă tehnologie de luc 
în subteran conform pro
iectului, astfel incit 
poată obține rezultate 
no, la nivelul celor de la 
Petrila, unde se folosește 
cu bune rezultate tavanul 
de rezistență.

de 
în 

efor- 
mineri 
timpul

u

să 
bu-

în 
lui 
autoturismul a părăsit șoseaua și 
bia Jiețului.

Din acest accident trebuie să se tragă și învăță
minte. în primul rînd, conducătorii auto să-și verifi
ce la termenele stabilite de lege starea de sănătate 
înainte de plecarea la drum este bine să se evite 
stările dc tensiune nervoasă, oboseala, fumatul ex
cesiv (mal ales în timpul conducerii) pentru a înlă
tura unele dintre cauze favorizante ale accidentelor 
de acest fel, pentru a vă putea deplasa în deplină 
siguranță.

LACHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI

Suplimentul revistei „Tribuna0 
editat in sprijinul elevilor candidați 
la examenul in prima treaptă liceală

Lt. Ștefan BĂBĂȚ,' 
ofițer criminalist 

de Ia Miliția municipiului Petroșani

Revista „TRIBUNA" a 
editat, în sprijinul absol
venților ciclului gimnazial 
care se pregătesc pentru 
examenul în prima treap
tă liceală, o amplă lucra
re cupiinzind informații 
despre desfășurarea con
cursului — cerințe teore
tice și practice. îndrumări

it-

o
a 

în

privind redactarea luci 
ri oi —, precum și 
pai curgere sistematică 
subiectelor prevăzute 
programă, la limba și lite
ratura română și matema
tică. „Suplimentul Tribu
na" s-a pus in vinzare la 
toate oficiile de difuzare a 
presei din țară.

I 
I 
I

e INVITAȚIE PE LITO
RAL. Comitetele sindica
telor din Valea Jiului au 
materializat preocupa
rea pentru odihna oame
nilor muncii prin procu
rarea unui mare număr 
de bilete în diferite sta
țiuni. La ora actuală, în
deosebi sindicatele minie- 

"re, dispun de peste 700 de 
bilete dc odihnă în
stațiunile de pe litoral, muntelui prozenți în ulti- 
pentru perioada lunii iunie. mele zile în Paring, aflăm

toate

în vederea petrecerii 
concediului de odihnă în 
această perioadă pe litoral 
oamenii muncii se pot a- 
dresa comitetelor sindica
le din întreprinderi și 
instituții și, Consiliului 
municipal al sindicatelor 
pînă în ziua de 3 iunie. 
Această importantă posi
bilitate de reîmprospăta
re a capacității de muncă 
trebuie din plin folosită.

• AU ÎNFLORIT BU
JORII. De la iubitorii

că bujorul de munte (Rho- 
dodendronul) a început să 
înflorească. Un nou și, prin 
amploarea șt frumusețea 
lui, irezistibil motiv de a 
urca pe îndrăgitul masiv 
muntos.

(Pe placul

VA-
ma-

• SPECTACOL DE 
RIETÂȚI. Secțiunea 
ghiară a teatrului munci
toresc „Ana Coida" din Lu- 
peni prezintă mîinc, la ora 
19, în sala mare a Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani spectacolul 
de varietăți intitulat „Min-

• REPOPULARE, 
țiunca de repopulare 
puiet de păstrăv a 
ape de munte aflate 
folosința Filialei Petroșani 
a A.J.V.P.S. este în 
Zilele trecute, cu 
activ și eficient 
pasionați pescari 
au fost deversați 
le de munte din
llațeg, Baru, Banița, 
șei și Voievodu 250 000 de 
pui de păstrăv indigen. A-

Ac-
cu 

unor 
în

eurs. 
sprijinul 

al unor 
sportivi, 
pe apc- 

zonele
Au

am introdus practica de a 
urmări la zi funcționarea 
combinelor, sau a altor u- 
tilaje, de a cunoaște pa
rametri realizați, produc
ția extrasă, pentru a cons
tata evoluția in detaliu a 
lucrării. Tot în centrul a- 
tenției am situat o scamă 
de date cu privire la fo
losirea forței de muncă -j 
a fondului de

— Care este 
acestei practici 
blul muncii 
orășenesc de partid ?

- Membrii biroului 
secretariatului

timp.
eficiența 

în ansam- 
comitctu'ui

Și 
ai secretariatului mențin 
un contact permanent cu 
cele două întreprinderi mi
niere. în fiecare zi, un se
cretar sau primul-secre- 
tar sc află la o mină, un
de ajunge după ce in pre
alabil s-a informat in de
taliu asupra capacităților 
de producție la care 
ivit neajunsuri. Este 
posesia 
privire la termenele 
lucrări, știe unde să 
în subteran, sau la 
organizație de bază 
mai necesar să poarte dis
cuții cu comuniștii, 
în colectivele de 
în organizațiile de 
adînccște unele 
pentru cunoașterea 
ror particularităților 
nomice ale activității 
ductive. Fac această 
cizare pentru a sublinia 
o diferență : înainte vre
me, cînd activistul ajungea 
la mină, nu avea decît o 
imagine generală despre 
activitatea colectivului și 
de multe ori ajungea me
reu in abatajele „fără pro
bleme'1, neglijînd alte lo
curi de muncă unde erau 
întâmpinate dificultăți. 
Astăzi, o informare prea
labilă amănunțită ne în
găduie să ne orientăm spre 
acele abataje sau lucrări 
unde in mod efectiv este

s-au
în
cututuror datelor 

unor 
intre 
care 
este

Apoi, 
muncă, 
partid 

probleme 
tutu- 
eco- 
pro- 
pre-

pelc de munte din partea 
vestică a municipiului vor 
fi repopulate cu păstrăvi 
în cursul acestei săptămîni.

• FORMA PLĂCUTĂ 
ȘI UTILA de petrecere . a 
timpului liber, excursiile 
de la sfirșit de săptămînâ 
sînt preferate de tot mai 
multe colective. -Aflăm 
la Filiala Petroșani 
O.J.T. că la asemenea 
cursii au participat în
tima perioadă, grupuri de

de
a 

ex
ulți

necesară prezența unui 
membru al biroului comi
tetului orășenesc, pv*j 
activizarea cadrelor și \ 
formațiilor de lucru.

— Ce ne puteți 
despre alte metode 
muncii 
va te de 
nesc ?
- în

de partid
comitetul

spune 
ale 

promo- 
orășe-

mod frecvent în
treprindem analize comu
ne, desfășurate la fața lo
cului, asupra îndeplinirii 
sarcinilor de către comi
tetele de partid și organe
le colective de conducere 
din întreprinderile minie
re. Membrii biroului, ai 
secretariatului, participă 
frecvent la adunările ge
nerale ale organizațiilor 
de partid și la ședințele 
grupelor sindicale. Săptă- 
mînal, am introdus anali
za activității economice
cu secretarii comitetelor
de partid. Toate acestea sc 
desfășoară pe fondul cu
noașterii îndeaproape 
realităților din întrepri', 
deri — pînă la cel 
urmă loc de muncă, 
noaștere asigurată nu 
mai prin 
informațional, ci și 
contactul zilnic eu 
matica intreprinder 
niere.

...Începînd din luna a- 
prilie, cele două întreprin
deri miniere din Vulcan 
obțin in mod constant în
semnate depășiri de plan. 
Este rezultatul direct 
eforturilor depuse de 
ceste colective pentru 
dresarea 
nomice.
te se 
mu nea 
torică 
ganele 
partid, 
șcnesc 
ce) dinții, 
partid, 
și i 
tor.

dia 
cu- 
nu- 

sistemul nostru 
prin 

proble- 
ilor mi-

organiza-
or- 
de 

oră-

al 
a- 

re- 
activității eco-

în aceste rezulta- 
regăsește insă și 

politică.
desfășurată de
și organizațiile 
de comitetul 
care promovează 

in munca de
metode eficiente 

un stil dinamic, not a- 
, adaptat cerințelor.

mineri si muncitori 
Petri la, I.P.S.R.U. 
I.C.S.A. și A.P. și c 
denți de la I MP D 
că, 29 mai. un nou 
de studenți vor 
localitățile Reșița și 
beta Turnu Severin.

Rubrică
Toma

realizată
ȚAȚARCA

de

I 
I 
i 
i
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impuneINTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENȚELE PROTECȚIEI MUNCII
Organele de control

angrenate în rezolvarea operativă 
a deficientelor constatate

Există — și din păcate 
încă nu a fost lichidată 

— mentali- 
lanele de 

pe linie 
muncii nu 

devît constată 
nereguli de 

în vigoare

a : 
in întregime 
tatea că ori 
control 
tecție a 
altceva 
bateri, 
normele 
iau în consecință măsuri 
de sancționare, că umblă 
cu chitanțierele de 
merrzi în buzunar, 
tanțiere pe care le 
și le folosesc cu ușurin
ță. Rău este că o aseme
nea mentalitate a existat 
chiar și în rîndul 
inspectori pe linie 
protecție a muncii.

Adevărul este insă 
tul. Toți avem 
gur țel ; minele 
să dea economiei 
nale, industriei 
socialiste cît mai 
cărbune. Toți 
conștienți — mineri ... 
cadre de control, pe linie 
de protecție a muncii, 
de fapt cadre de îndru
mare și control — că 
dînd țării mai mult căr
bune, ne cîștigăm inde
pendența energetică, ne 
ridicăm nivelul nostru de 
trai, bunăstarea întregu
lui popor. în lumina a- 
cestui adevăr de necon
testat acționează și ins
pectorii I.S.T.P.M. Hune
doara — grupa Petroșani, 
în prunul rând la con
troalele pe care le efec
tuăm se formează 
complexe în care 
cuprinși, pe lingă 
pectorii I.S.T.P.M., 
inspectorii pe linie

de pro- 
fac 
a- 
la 
Și

a- 
chi- 
scot

unor
de

al- 
sin-un 

noastre 
națio- 

noastre 
mult 

sîntem 
si

echipe 
sînt 
ins- 

și 
de

protecție a muncii din 
cadrul C.M.V.J., inginerii 
șefi cu securitatea mi
nieră de la întreprinderi, 

subingineri 
protecția 

nivelul 
inspectorii 
activitatea 

voi re
st: bs- 

la i os
că ror 

ne

ingineri sau 
cu aerajul și 
muncii de ia 
sectoarelor și 
obștești. în
noastră, Ia care 
veni, un sprijin 
tanțial primim de 
pcctorii obștești a 
instruire practică
străduim să o asigurăm 
Ia un nivel cit mai ridi
cat. Acesta este și moti
vul pentru care îi antre
năm în controalele pe 
care le organizăm.

în timpul activității de 
control, noi nu numai 
constatăm abateri sau 
deficiențe, ci participăm 
la remedierea lor opera
tivă prin acordarea a-’ 
sistenței tehnice necesare 
și prin soluțiile pe care 
le propunem. Cu alte cu
vinte nu ne ducem nu
mai să oprim locurile de 
muncă, ci căutăm și pre
zentăm 
conducă 
rea lor 
timp în 
ducție, dar cu o condiție: 
să ofere o siguranță de
plină pentru cei ce mun
cesc și pentru zăcămînt. 
Activitatea noastră nu 
se oprește aici. Susținem 
lecții pe diverse 
atît la Centrul de 
fecționare cît și la 
netele de protecție 
muncii, organizăm, 
cum mai spuneam, 
truirea inspectorilor 
tești și organizăm

soluții care să 
la rein trod uce- 

în cit mai scurt 
procesul de pro-

teme . 
per- 

cabi- 
a

așa 
ins- 
ob.ș- 
con-

Ventilatoarele si,., 
acumulârde de metan

Un lucru cunoscut de 
cind există mineritul car
bonifer : acumulările de 
metan peste limitele sta
bilite cu rigurozitate ști
ințifică prin normele de 
protecție a muncii cons
tituie unul dintre cei mai 
periculoși și perfizi adver
sari ai omului și întregii 
sale activități subterane. 
Acesta este motivul pen
tru care specialiștii . au 
căutat și caută permanent 
cele mai eficiente metode 
pentru evitarea acestor 
acumulări, pentru elimi
narea lor atunci cind a- 
par.

folosirea eficientă a 
ventilatoarelor, menține
rea lor în permanentă sta
re de funcționare consti
tuie una dintre cele mai 
elementare îndatoriri, a- 
cestea. ventilatoarele, avînd 
menirea de a reduce con
centrațiile de metan, de a 
menține in subteran, cli
matul, atmosfera optimă 
desfășurării normale a 
procesului de producție. 
Deși aceste aspecte sînt 
bine cunoscute, vă prezen
tăm unele abateri, pentru 
a fi evitate de alte colec
tive miniere. Astfel, la 
mina Livezcni in 14 apri
lie, in galeria de pe stra
tul f din blocul VI ori
zontul 475. s-a acumulat 
metan, in profil, în ■con
centrație de 2,9 la sută din 
cauza ventilatorului de

■îl

să 
cit

cursurile de protecția 
muncii începind de la 
nivelul secțiilor și sectoa
relor, unde căutăm 
antrenăm un număr 
mai mare dc participant!. 
Aceasta din dorința ca 
tot mai multi oameni ai 
muncii să-și îmbogățeas
că și să-și reîmprospă

teze cunoștințele de pro
tecție a muncii. Pentru 
aceasta le oferim o bi
bliografie bogată. adec
vată condițiilor de mun
că. Ceea ce ne interesea
ză în mod deosebit este 
numărul participanților 
si nu atît cîștigătorii, ca
re, au bineînțeles meri
tele lor.

Am prezentat succint 
o parte din preocupări
le noastre, din dorința 
de a cî.știga cît mai 
mulți colaboratori in ac
tivitatea pe care o desfă
șurăm pentru protecția 
omului și a zăcămîntului, 
pentru sporirea producției 
de cărbune, a producti
vității muncii în condi
țiile unei securități de
pline. în fond, așa cum 
mai spuneam, toți — mi
neri și inspectori de pro
tecție a muncii — nu a- 
vem alt țel decît 
rea producției de 
ne în condiții de 
securitate
ca țara noastră să-și cîș- 
tige în acest cincinal in
dependența energetică.

a

crește- 
cărbu- 

deplină 
muncii,

ile; Traian AVRAMESCU, 
inspector șef adjunct, 

grupa Petroșani a 
I.S.T.P.M. Hunedoara

fect. Organele de control 
au dispus înlocuirea ven
tilatorului, care s-a făcut 
imediat — dar de ce s-a 
așteptat intervenția orga
nelor de control ? — și si
tuația s-a remediat Tot 
la Livezcni dar în 21 a- 
prilie, in spațiul exploatat, 
la galeria de cap a abata
jului frontal 6604, acumu
lările de metan în cuiburi 
erau de 4 și 5 la sută. Și 
această stare de lucruri 
a fost remediată în tim
pul controlului. în 13 mai 
la mina Aninoasa în schim
bul 1 la galeria de cap din 
stratul 15, blocul 1 s-a 
constatat o concentrație de 
metan de 1,6 la sută în 
profil din cauza opririi 
ventilatorului. După por
nirea acestuia concentra
ția s-a redus la 0,9 la sută. 
Situațiile au fost remedia
te în toate cazurile a- 
mintite cu operativitate, 
activitatea de producție 
desfășurîndu-se în depline 
condiții de securitate a 
muncii

Sînt cazuri izolate, iar 
lichidarea lor s-a făcut 
cu operativitate, totuși 
apariția lor trebuie să 
conducă la o mai susținu
tă preocupare din partea 
celor care trebuie să asi
gure funcționarea continuă 
a ventilatoarelor din mină. I

WĂ CE ÎN PREALABIL Șt?UL DE 
SCHIMB. A CONTROLAT PREZENȚA 
Și CONCENTRAȚIA METANULUI PE 
TOATA tUNGIMEAAMTAjUi-Ui Șî. 
GALEMEf DE CAR.

intimi Bltsl

0 mică
neglijență...(?!)
La mina Pctrila, neînde- 

părtarea „copturilor’1 
dc

»'
beton din silozul 
bune, sectorul IV’, 
dus la blocarea 
și a fost necesară 
venția specialiștilor 
C.C.S.M. care au 
blocurile 
împușcare.
acestei

de 
căr- 
con-a 

acestuia 
inter- 
de la

sfărimat 
respective prin 

Consecințele
„mici11 neglijențe: 

în schimburile I și II nu 
s-a putut încărca și, firesc, 
nici transporta nici o tonă 
de cărbune. Prin acțiuni 
preventive, asemenea si
tuații nu puteau fi evitate?

Pentru evitarea concentrațiilor 
de praf de cărbune

A spune cît de periculoase sînt concentrațiile 
de praf de cărbune peste limitele admise de normele 
in vigoare ar însemna să repetăm ceea ce știe fie
care om al muncii care își desfășoară activitatea in 
subteranul minelor de cărbune. Cu toate acestea 
însă la unele întreprinderi miniere, apar cazuri cind 
procedeele stabilite pentru 
de praf de cărbune sînt neglijate intr-un 
damnabil. Astfel de cazuri au fost semnalate în a- 
prilie la mina Lupeni unde, la jumătatea lunii tre
cute, a fost oprită activitatea de tăiere cu combinele 
la abatajul frontal din stratul 3 blocul 11 sectorul 
1 și la galeria de bază a abatajului frontal nr. 7 
din blocul TV sectorul VII din cauza ncfuncționării 
dispozitivului de pulverizare cu apă și a desprăfui- 
torului de la combina de înaintare. După remedie
rea defecțiunilor activitatea a fost reluată.

evitarea concentrațiilor
mod con-

Respectarea monografiilor 
de armare nu este • ••

facultativă
Act deosebit de im

portant pentru realiza
rea unor susțineri trai
nice a lucrărilor minie
re, pentru protejarea o- 
mului care își desfășoară 
activitatea în subteran și 
pentru un proces de pro
ducție fluent — monogra
fia de armare 
respectată cu cea 
mare strictețe, 
pectarea sa atrage
sine neajunsuri care con
duc la 
cesului 
uneori 
tărr de 
zentăm

șiruri 
afe- 

de 15 
între 

fi-

trebuie 
mai 

Neres- 
d u oă

Normele 
muncii 

minieră: 
tuturor

construcți
întreruperea pro- 
de producție și 
chiar la acciden- 
persoane. Vă pre- 
citeva exemple

de , nerespectare a mo
nografiilor de armare.

La mina Aninoasa in 
abatajul frontal din stra
tul 15 blocul I, în 15 mai, 
organele de control au 
constatat că monografia 
de armare nu se respec
tă — cîmpurile fiind la 
1,2 m — produeîndu-se 
astfel dese surpări. La 
mina Lonea in 5 mai s-a 
oprit activitatea la abata
jul frontal nr. 63 din 
Stratul 3, sectorul 111 pî- 
nă la completarea susți-

ca

nerii — lipseau 15 
dc grinzi cu stilpii 
renți, plus rezerva 
la sută, distanța 
coloanele de grinzi 
ind de 1—1,5 m.

Reamintim cu această 
ocazie articolul 19 para
grafele 1 și 2, capitolul 
„Construcții miniere sub
terane", din 
de protecție a 
pentru industria

1. Susținerea 
lucrărilor și
ilor miniere din subteran 
se va face in strictă con
formitate cu monografi
ile de armare.

2. Monografiile de ar
mare se întocmesc de 
șeful de sector (mină) și 
se, aprobă 
ducătorul 
tății. Ele 
la fiecare 
condițiilor 
logice.

Monografiile de arma
re se pun la dispoziția 
personalului de execu
ție, supravegliere și con
trol, sub luare de sem
nătură.

de către con- 
tehnic al uni
se revizuiesc 
schimbare a 
tehnice și geo-

I
Nu uitați !

E Scoaterea acciden
tatului de sub tensiune 
se face folosind numai 
materiale electroizo- 
lante ca : mănuși, ga
loși etc.

SI Nu atingeți acci
dentatul cu mîinile ne
protejate, fiind pericu
los ;

■ După scoaterea ac
cidentatului de sub ten
siune, începeți imediat 
respirația artificială in 
aer proaspăt;

■ Efectuați respira
ția artificială pînă ta 
venirea medicului.
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Proteste împotriva agresiunilor 
regimului de ia Pretoria

De la Ministerul Sănătății
i

Acțiuni, luări de poziție în 
favoarea păcii, împotriva 

războiului nuclear
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

„Pentru pace și viață, îm
potriva războiului nu
clear !“ — este deviza sub 
care, la Moscova, a avut 
loo o adunare a scriitori- 
lcr, oamenilor de • știință 
și artă sovietici — relatea
ză agenția TASS. Partici- 
panții la manifestare s-au 
pronunțat cu fermitate îm
potriva escaladării cursei 
înarmărilor șl au exprimat 
hotărirea lor de a face to
tul pentru a-și aduce con
tribuția la cauza dezarmă
rii și păcii.

In cadrul acțiunii, scri
itori și compozitori sovie
tici au prezentat cele mai 
recente creații ale lor de
dicate tematicii înțelegerii 
și păcii pe planeta noastră.

*

ATENA 24 (Agerpres). 
La Atena a avut loc un 
forum internațional pentru 
pace, cu tema „Perspecti
vele și țelurile mișcărilor 
pentru pace în 1983", or
ganizat de „Mișcarea in
dependentă pentru pace" 
din Grecia.

La acest forum a parti
cipat Sanda Rangheț, se- 
cretar al Comitetului Na
țional pentru Apărarea 
păcii din România.

AGENȚIA TASS IN
FORMEAZĂ că la Geneva 
a avut loc o nouă ședință 
plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la trata
tivele privind limitarea 
armamentelor nucleare în 
Europa.

NOUL GUVERN AUS- 
TRI ‘ C, alcătuit în urma 
alegerilor parlamentare 
de la 24 aprilie de parti
dele socialist și liberal, a 
depus, marți, jurămîntul, 
în fața președintelui Aus
triei, Rudolf Kirchschlae- 
ger. Agenția APA amin
tește, în context, că este 
prima „mică coaliție" din 
istoria celei de-a doua re
publici. Din ea fac parte,

AUCKLAND 24 (Ager
pres). Peste 15 000 de fe
mei din orașul Auckland 
(Noua Zeelandă) au parti
cipat marți, la o demons
trație în semn de protest 
împotriva armelor nuclea
re, informează agenția As
sociated Press.

Demonstrantele, însoți- 
de copii, purtau pancarte 
pe care se putea citi : „Fe
meile cer dezarmarea nu
cleară".

♦
LONDRA 24 (Agerpres). 

„Asistăm înmărmuriți la 
declarații potrivit cărora 
arme suficient de puterni
ce ca să distrugă omenirea 
de cinci ori nu sînt sufi
ciente și ar mai fi nevoie 
de alte arme, pentru a 
putea distruge Pămîntul 
de zece ori. în fața unei 
asemenea demențe, sîn- 
tem cuprinși de o mare 
frică, însă nu manifestăm 
încă întreaga mînie care 
ar trebui" — a declarat 
Melina Mercouri, ministrul 
culturii din Grecia, într-o 
cuvîntare rostită la Lon
dra, adăugind că nu poate 
fi vorba de nici o demo
crație și cultură fără cea 
mai hotărîtă condamnare a 
„lunaticei curse a înarmă
rilor" ce amenință toată 
lumea.

alături 1 ■ cancelarul fede
ral Fred Sinowatz (Parti
dul Socialist) și vicecance
larul Norbert Steger (Par
tidul Liberal) un număr 
de 14 miniștri, din care 11 
sînt socialiști și trei libe
rali. De asemenea au fost 
instalați în funcții opt se
cretari de stat.

COSTUL PROGRAMU
LUI DE RECONSTRUCȚIE 
A LIBANULUI, care ur
mează să fie realizat în 
viitorii nouă ani, se ridică

Noul act de agresiune 
comis de forțele militare 
aeriene ale regimului ra
sist de la Pretoria asupra 
suburbiei Natola a orașu
lui Maputo — capitala Re
publicii Populare Mozam- 
bic — a generat un val de 
proteste și condamnări în 
întreaga lume.

La Națiunile Unite, se
cretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a 
avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe 
al Mozambicului, care l-a 
informat detaliat despre 
atacul agresiv al forțelor 
aeriene din R.S.A. Intr-o 
declarație dată publicită

Ravagii ale ploilor și furtunilor
ROMA 24 (Agerpres). în 

zona localității alpine ita
liene Tresenda s-au produs, 
după o îndelungată pe
rioadă de ploi abundente, 
două alunecări de teren 
soldate cu victime. Potri
vit unui bilanț provizoriu 
anunțat ieri, în aceste îm
prejurări 12 .persoane și-au 
pierdut viața, 5 au fost 
date dispărute, iar alte
aproximativ 20 au fost 

la 62,2 miliarde lire liba
neze (circa 14,8 miliarde 
dolari), informează agenția 
France Presse, referin- 
du-se la o precizare a 
Consiliului pentru Recons
trucție și Dezvoltare.

AGENȚIILE ACTC ȘI 
CHINA NOUĂ INFORMEA
ZĂ că Kim Ir Sen l-a pri
mit la Phenian pe minis
trul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, Wu Xueqian. 
în timpul convorbirii des
fășurate cu acest prilej, 
Kim Ir Sen a transmis ce
le mai bune urări condu
cătorilor chinezi Hu Yao- 
bang, Deng Xiaoping și 
Zhao Ziyang. 

ții de un purtător de cu- 
vint al O.N.U., Perez de 
Cuellar a arătat că eve
nimentele din sudul Afri
cii reclamă reglementarea 
urgentă, pe cale pașnică, a 
problemelor din această 
regiune.

Președintele Kenyiei, Da
niel Arap Moi, președin
tele în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane, 
a arătat că „OUA condam
nă cu vehemență violările 
teritoriale, provocările și 
agresiunile comise în mod 
repetat de trupele regimu
lui rasist de la Pretoria 
împotriva statelor din pri
ma linie".

rănite — informează a- 
genția France Presse. Pre
cipitațiile au provocat, de 
asemenea, creșterea nive
lului rîurilor din zonă pî- 
nă la cotele de alertă.

★

CANBERRA 24 (Ager
pres). Ploi torențiale au 
inundat zone din estul 
Australiei, care pînă luna 
trecută suferiseră de pe 
urma uneia din cele mai 
teribile 6ecete din acest 
secol. După trei zile de 
ploi intense, în statele aus
traliene Queensland și 
New South Wales nume
roase șosele au devenit 
impracticabile, cîteva lo
calități sînt izolate, iar re
coltele de pe întinse su
prafețe au fost distruse.

*

VIENA 24 (Agerpres). 
Opt persoane au pierit lo
vite de trăsnet în apropie
re de comuna austriacă 
Neckenmarkt, iar alte nouă 
au fost spitalizate, au a- 
nunțat autoritățile locale. 
Persoanele respective se 
adăpostiseră de ploaie sub 
un qopac.

în perioada 25—30 mai 
1983, se va continua în în
treaga țară imunizarea an- 
tipoliomielitică a copiilor 
născuți între 1 septembrie 
1982 șl 31 ianuarie 1983, 
cărora li se va administra 
a doua doză de vaccin, și 
a copiilor născuți în lunile 
februarie și martie 1983, 
care vor primi o singură 
doză de vaccin antipolio- 
mielitic. Totodată, se va e- 
fectua și revaccinarea an- 

Întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice speciale 

București
secția Valea de Brazi, localitatea Valea de Brazi 

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ
prin transfer sau concurs, următorul personal:

— contabil sau contabil principal
— gospodar

Retribuția conform Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul secției sau 

la telefon 70741.

Autobaza transport auto 
Orăstie>

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ 
următorul personal, pentru cariera 

Cîmpu lui Neag :
■ conducători auto, categ. C, E

■ mecanici auto, categ. III—VI,

Informații suplimentare la serviciul perso
nal de la Autobaza TA Orăștie, telefon 41495.

Uzina de preparare 
Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA

— muncitori calificați pentru meseria de 
manevranți vagoane.

tipoliomielitică a copiilor 
născuți intre 1 septembrie 
1981 și 31 august 1982.

La această imunizare sînt 
invitați să se prezinte lă 
dispensarele medicale, cu 
copiii din grupele de vîrs- 
tă arătate mai sus, atît lo
calnicii, cît și familiile cu 
domiciliul flotant sau cei 
care, în intervalul res
pectiv, se află ocazional in 
alte localități decît cea de 
domiciliu.

Astăzi, etapa a 30-a a campionatului
diviziei A la fotbal

Astăzi se va desfășura 
etapa a 30-a a campiona
tului diviziei A la fotbal, 
în Capitală sînt progra
mate două partide : Dina
mo — Chimia Rm. Vilcea 
(Stadion Dinamo) și Stea
ua — F.C.M. Brașov (Sta
dion Steaua).

în țară se vor disputa 
următoarele jocuri : Poli
tehnica Iași — Petrolul

• In divizia școlară de 
handbal, s-au încheiat du
minică întrecerile din se
rii, primele două clasate 
cîștigînd dreptul de a 
participa la finală, iar o- 
cupantele locurilor VII— 
VIII retrogradînd. în seria 
a IV-a D, C.S.Ș. Petroșani 
a întîlnit în ultima etapă, 
formația omonimă din Se
beș, pe care a întrecut-o 
la scor ; 23—13 (11—5). în 
rîndul marcatorilor, din 
„șaptele" gazdelor și-au 
inscris numele Iosif Bucur
— cel mai bun din teren
— Gheorghe Filip (cite 6

Ploiești ; F.C. Olt — Jiul 
Petroșani ; C.S. Tîrgoviște 
— Politehnica Timișoara; 
Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș Pitești ; A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Constan
ța ; F.C. Bihor Oradea — 
S.C. Bacău ; Corvinul Hu
nedoara — Sportul stu
dențesc.

Handbal, 
juniori 

goluri), Marcel Calciu (5), 
Ștefan Balasz și Călin Pop 
(2). în acest fel, elevii pro
fesorului loan Polifronie 
ocupă locul V în clasa
mentul genera], întreceri
le din sezonul viitor a- 
nunțînd însă un salt cali
tativ, prin maturizarea lo
tului actual și titularizarea 
lui Cristian Lupu și Gheor
ghe Beldiman, jucători î-

Toate partidele vor înce
pe la ora 18,00

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la meciuri
le etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul 
I, în cadrul emisiunii „Fot
bal minut cu minut", cu 
începere de la ora 17,55.

(AGERI’RES)

nalti (1,94 și respectiv 1,91 
m), buni realizatori.

• La Filipeștii de Pădu
re s-au desfășurat la sfir- 
șitul săptămînii trecute, 
finalele la handbal ale ce
lor mai bune reprezentati
ve școlare din domeniul 
învățămîntului cu profil 
minier. Selecționata Li
ceului industrial din Pe
troșani (de fapt echipa a 
Il-a de juniori a C.S.Ș.P.), 
condus: de prof. Dorel 
Via slav, a reușit să-și 
adjudece trofeul. Felici
tări ! (I V.)

3

memento Mica publicitate
fr ILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Plecarea Vla- 
șinilor ; Unirea : Vacanță 
cu cîinele.

PETRILA : Calculato
rul mărturisește.

LONEA : Roberto Car
los cu 300 km /oră.

AN1NOASA : Trei ti
neri.

VULCAN — Luceafărul: 
Zboară cocorii.

LUPENI — Cultural : 
Domnul Miliard.

URICAN1 : Primăvară 
-entru o oră.

TV.
16,00 Te’.ex.
16,05 Viața culturală 
16,40 Telesport.
17,15 Tragerea pronoex- 

pres.
17.25 Popasuri lordanie- 

ne — documentar.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Melodii și inter- 

preți.
20,50 Forum politico-i

deologic.
21,10 Teatru TV. Sfîntul. 

de Eugen Barbu. 
Premieră TV. Ulti
ma parte.

22.25 Telejurnal.

SCHIMB apartament, 
confort I, două camere, in
trări separate în Petrila, 
cartier 8 Martie, cu apar
tament 2—3 camere, în 
Petroșani, zonă centrală. 
Informații, telefon 43497, 
după ora 20.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nemeș 
Gheorghița, eliberată de

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia Fazekaș Albert, anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a scumpului lor fiu

FAZEKAȘ LEVENTE-ERNO.
înmormintarea are loc azi, ora 14, din Petroșani, 

strada Unirii. (558)

Iulia-Dida, soție și rudele apropiate, reamintesc 
cu aceeași durere că se împlinesc 4 ani de la decesul 
celui care a fost

ION VAI DA
din Petroșani — Hunedoara, distins judecător, devo
tat familiei sale, spirit generos și sensibil.

Pios omagiu. (566)

Pios omagiu la împlinirea a 2 ani de la decesul 
mult iubitei mame

BELBAS HERMINA. (567)

I.T. Petroșani. O declar 
nulă. (564)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Furdui 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (569)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iovă- 
nescu Ecaterina, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (563)
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