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Noua calitate în activitatea productivă 
impune o calitate nouă, superioară, în 

întreaga muncă de partid
Aplicarea fermă a prin

cipiilor 
muncitorești și 
tiunii, 
mecanismului 
co-financiar - 
major, de 
portanță 
zarea 
rioare 
treaga 
vitate produc
tivă, stabi
lit de plena-' 
ra C.C. al 
P.C.R. din iu
nie a.c. im
pune o calitate nouă, su
perioară, în întreaga 
muncă de partid.

în tot ce a întreprins 
comitetul nostru de partid 
în perioada ce a urmat 
plenarei C.C. al P.C.R. șl 
Consfătuirii de lucru de 
la Mangalia, am ui'mărit 
să determinăm sporirea 
răspunderii partinice, a 
exigenței și autoexigen- 
ței în întreaga 
organizatorică 
tico-educativă, 
onarea stilului 
delor de muncă 
nelor și organizațiilor 
noastre de partid în con- 

\____________ _____________

noii 
în

autocond uceril 
autoges- 

perfecționarea 
economi- 
obiect'v 

maximă im- 
pentru reali- 
calități supe- 

în- 
acti-

pro- 
măsu- 

a fost 
a dezvolta 

muncitoreas-

ducerea activității 
ductive. Rațiunea 
rilor întreprinse 
aceea de 
conștiința
că, răspunderea poiiiică 
a fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii fa
ță de îndeplinirea inte-

lor și organizațiilor de 
partid, ci au urmărit să 
asigure înțelegerea 
cisă a rațiunii 
lor adoptate de 
cerea partidului 
lui, a cerințelor 
te pe care

pre- 
măsuri- 
condu- 

și statu- 
concre- 

incumbă

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
trăsătură definitorie a epocii 

_ noastre socialiste

le
perfecționa- 

mecanis- 
econo- 
finan- 
cadrul 
și a

muncă 
și poli- 
perfecți- 
și meto- 
ale orga-

grală a sarcinilor ce le 
revin, întărirea climatu 
lui de ordine și discipli
nă în fiecare •■•olcctiv, 
intensificarea eforturilor 
pentru realizarea ritmi
că, integrală a sarcinilor 
de plan, în condiții de e- 
ficiență cît mai ridicată. 
In înfăptuirea acestor ce
rințe am pornit chiar de 
la instruirea secretarilor 
de partid. în cadrul
cestej instruiri, membrii 
biroului comitetului de 
partid nu s-au rezumat 
să transmită doar sarci
nile de viitor ale organe-

rea 
inului 
mice - 
ci ar în 
minei
sectoarelor, 

cunoașterea 
modalităților de implica
re a activității de partid 
în înfăptuirea acestor mă
suri. în acest scop, pe 
lîngă prezentarea sarci
nilor ce revin din recen
tele documente organi
zației noastre de partid, 
colectivului m nei, instru
irea a
aplicativăa-

cuprins o 
privind

Marcu 
secretarul 

partid,

BOANTĂ, 
comitetului de 
I.M Pctrila

(Continuare în pag. a 2-a)

Ortaci’ din brigada minerului Ion Daniel de Ia 
sectorul II al I.M. I’aroșeni consultîndu-se cu șeful 
sectorului, sing. Ilici Garaliu (primul din stingă).I

(
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INSCRIPȚII RECICLARE

o dată, activiști 
din Vale, chiar 
ni s-au plins de 
receptivitate a 
care nu pârtiei-

IL

Nu 
culturali 
retribuiți, 
lipsa de 
tinerilor,
pă la manifestări cultu
rale și artistice. De aceea 
zic ’i, așezămintele cultu
rale sint silite să se pro
fileze doar pe serile dis
co, dar manifestările e- 
ducattve lipsesc. In con
trast vădit cu asemenea 
opinie se desfășoară ma
nifestările Casei pensio
narilor din Lupeni. Aici 
s-au tradiționalizat ex
cursiile pe diferite trasee 
turistice din țară, baluri
le jubiliare sau de sezon, 
sărbătorirea unor... tineri

pensionari, la club se ț 
poate juca șah, tenis de l 
masă, biliard, rummy etc. 1 
Astfel, in vreme ce pen- ț 
sionarii din Lupeni se l 
simt IN CASA LOR, la > 
Vulcan, clubul tinerelu- ) 
lui, aflat de mai multe i 
luni in reparații, a deve- ’ 
nit doar emblema unei... 
amintiri.

Entuziasmul și mobili
zarea pensionarilor ne în
deamnă să propunem, 
mai in glumă, mai in se
rios, o reciclare a scepti / 
cilor membri ai consili- J 
ilor de conducere ale așe- ț 
zămintelor culturale din l 
Vale la izvoarele... tine- î 
reții fără bătrinețe. ) 
(Andrei APOSTOL) <

*

!

La I.U.M. Petroșani, 
lăcătușii Iulian Mateiaș 
.și Constantin Popa 
pregătesc pentru veri
ficare la standul de 
probă un nou set de 
dispozitive realizate.

Climatul de responsabilitate și 
dăruire, stimulator al autodepâșirii

UN COLECTIV ÎN RAPORT CU ROADELE 
MUNCIJ^SALE

Un colectiv minier, cel al secto
rului III de la mina Lupeni care se prezintă cu un 
rodnic bilanț al strădaniilor sale pentru a-și onora 
îndatoririle : 30 000 tone de cărbune cocsificabil ex
tras suplimentar de la începutul anului. Un bilanț 
ce însumează efectul randamentelor de vîrf atît din 
abatajele mecanizate ale formațiilor conduse de Mi
hai Blaga șP Matyus Laszlo, cît și din lucrările mi
niere de înaintare pe care le realizează brigăzile lui 
Petru Belbe, Dumitru Bobar și Costică Ene. Pro- 
ductivitățile de vîrf in brigăzile celor două frontale 
înseamnă 6 tone/post peste prevederi în abataje, iar 
împreună cu cele trei brigăzi de înaintări rapide a- 
proape. 5 tone/post peste productivitatea planificată
in cărbune. Performanțe 
frunte minerii sectorului

PERFORMANȚELE NU ȘE
NASC DE LA SINE.

SORGINTEA LOR SÎNT 
OAMENII

Oamenii cu abnegația și 
tenacitatea, cu competen
ța și responsabilitatea lor, 
oamenii de bază din aba
taje, din galerii, stator
nici și consecvenți în în
deplinirea misiunii lor.

„Patriotismul revoluțio
nar al minerilor se afirmă 
și se confirmă prin căr
bunele ce-l dăm patriei, 
prin gradul de exigență cu 
care ne raportăm faptele 
zilnice la rigorile muncii 
din abataje, ale tehnicii 
avansate". Precizarea fă
cută de tînărul inginer 
Victor Bolosin, șeful sec
torului, nu e greu să fie 
argumentată cu exemple 
de viață, Cu fapte pro
bante. Oamenii de bază ai 
abatajelor sînt șefii de 
schimb David Ruță și 
Crăciun Călbează, mine
rii Grigore Moldovan,

ce situează pe un Ioc de 
III.
Nicolae Chiriac, Viorel 
lvariici, Nicolae Papuc 
din brigada lui Blaga. fra
ții Lemnaru, Alexandru 
Kardos, Teodor Puf și 
Mozes Kelemen dn br- 
gada lui Matyus. Ei și or
tacii lor formează schim
burile brigăz:* de fron- 
talisti — adevărate echi
pe omogene prin compe
tența, ambiția și spiritul 
lor de angajare și întra
jutorare în efortul coti
dian al bătăliei pentru mal 
mult cărbune. Cot la cot 
cu minerii, își fac datoria, 
cu aceeași dăruire șl pri
cepere, maistrul mecanic 
Petru Bughes, lăcătușii 
Petru Bîrsan, loan Statnic, 
Gheorghe Homen, Dumi
tru loniță, Constantin
Bogdan. Mineri și elec- 
trolăcătuși se constituie 
în formații de mineri-teh- 
nicieni capabili, prin com
petența ce le-o conferă poli
calificarea să asigure nu 
doar folosirea la randa
ment maxim a complexe

lor românești de susține
re, a combinelor de aba
taj și de înaintări, a 
transportoarelor, ci sâ le 
și întrețină corespunză
tor. reducînd la minimum 
frecvența și durata ava
riilor. Sînt oameni de ba
ză și lăcătușii Tiberiu 
Nemeș, Gheorghe Bălan, 
Constantin Răgan care a- 
sigură funcționarea neîn
treruptă a fluxurilor de 
transport, Izidor Chelaru 
și Gheorghe Bodea care 
veghează asupra pompelor 
de înaltă presiune fără de 
care funcționarea siste
melor hidraulice ale com
plexelor mecanizate nu 
ar fi pe măsura ritmuri
lor de avansare ale abata
jelor. Ritmurile din a- 
bataje sînt. asigurate’și de 
echipele de aprovizionare, 
conduse de Dumitru Dră- 
gan și Dosa Arpad care 
aprovizionează fronturile 
cu armături, plasă, sco
curi și materialul lemnos.
ORDINEA ȘI DISCIPLINA 

— IMPERATIV AL 
AUTODEPÂȘIRII

M i n e r i i secto
rului își fac datoria. Și șl-o 
vor face, cu prisosință, și 
în viitor. Gîndurile și ac
țiunile lor sînt o garanție. 
Ceea ce surprinde plăcut 
în cadrul dialogurilor cu 
brigadierii și cadrele teh-

loan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Sub semnul urgenței în investiții
TERMOFICAREA ORAȘULUI LUPENI

Tn acest an, constructo
rii din cadrul șantierului 
Paroșeni al T.E.C. au con
tinuat în ritm susținut lu
crările de termoficare. în 
Petroșani au fost făcute 
noi legături la magistrala 
termoficării, iar altele sînt 
în fază avansată de exe
cuție. Ponderea principală 
în activitatea de construc
ții și montaje s-a concen
trat pe noua magistrală 
Paroșeni — Lupeni. Sub 
conducerea sing. Ioan Ce
lofan, lucrările de con
strucții au avansat consi
derabil, ajungînd in cartie
rul Braia. Recent, prin 
grija Consiliului popular 
orășenesc Lupeni a fost e- 
liberat amplasamentul
pentru încă patru piloni 
de susținere a conductei 
magistrale din zona de în

trerupere din apropierea 
vechii mori. Există garanții 
că magistrala termofică
rii spre Lupeni va fi ca
pabilă să furnizeze încă 
din toamna acestui an a- 
gentul termic pînă la pri
mele puncte termice.

Dar există și puternice 
motive de îngrijorare cu 
privire la asigurarea a- 
gentujui termic dincolo de 
Jiu, în zona intens popu
lată a noului centru ci
vic. Ne aflăm la doar o 
lună distanță în timp de 
începutul perioadei reci a 
anului, iar lucrările de 
construcții și montaje pe 
magistrală n-au depășit 
zona cartierului Braia. Este 
tărăgănată de mai mult 
timp, din diferite cauze 
mai mult sau mai puțin o- 
biective, elaborarea pro

iectului de supratraversare 
a Jiului de Vest spre zo
na centrului civic. întîr- 
zieri față de grafic se 
constată și la transfor
marea unor vechi centrale 
termice în puncte termice. 
După cum ne-a informat 
ing. Nicolae Nemeș, șeful 
șantierului Paroșeni al 
T.E.C., comparativ cu pre
vederile de plan șantierul 
și-a depășit sarcinile, iar 
termenele de execuție fi
zică a principalelor lucrări 
de pe magistrală vor fi 
respectate. în aceste con
diții, problema care se 
pune cu prioritate o cons
tituie finalizarea conco
mitentă, înainte de apa
riția anotimpului friguros, 
a tuturor rețelelor aferen
te și a punctelor termice 
stabilite prin plan să

funcționeze în toamna a- 
cestui an.

Se impune, sub semnul 
urgenței și finalizarea 
din timp a tuturor lucrări
lor de izolație a magistra
lei, a rețelelor aferente 
pînă la punctele termice 
pentru a se diminua cît 
mai mult pierderile de a- 
gent termic. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît pe 
unele porțiuni ale magis
tralei s-a folosit tabla 
neagră în locul tablei de 
zinc, iar probele de pre
siune au fost efectuate.

O altă categorie de pro
bleme legate de termofi
care este acoperirea re
țelelor, refacerea drumu-

S. VIOREL

(Continuare în pag. a 2-a)
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Buni meseriași, 
buni gospodari

(Urniare din pag. D

Despre rezultatele bu
ne obținute de colectivul 
Carierei Cîmpu lui Neag 
în bătălia pentru a da 
patriei tot mai mult căr
bune se vorbește în mod 
curent în ziarul nostru 
E firesc, pentru că acest 
mic dar harnic colect'v 
a întîmpinat marea 
bătoare națională a 
porului român, 23 
gust, cu 
cărbune 
sificabil 
trase 
sarcinile 
plan de 
nului. în rîndurile 
urmează vom relata 
teva fapte semnificative 
din activitatea meseria
șilor sectorului de me
canizare al carierei (șef 
de sector ing. Eleodor 
Mihăileanu), meseriași 
care, după cum vom ve
dea, sînt și buni gospo
dari.

La începutul activită
ții în carieră, în trimes
trul IV al anului 
I.C.M.M.-ul a 
o hală destinată 
nerii utilajelor.
nut că sectorul de meca
nizare are în dotarea sa 
excavatoare, buldozere, 
foreze, motocompresoare, 
pompe pentru evacua
rea apelor pluviale și 
te utilaje. Colectivul 
meseriași — circa 25 
oameni —, în frunte 
șeful sectorului, care < 
un bun organizator, 
adus halei o serie de 
bunătățiri. Cu forțe j 
prii, a fost amenajat un 
mic atelier anexă, dotat 
cu două strunguri, aparat 
de sudură, polizor și 
alte unelte cu ajutorul

săr- 
po-
Au- 
de95 000 tone

coc- ______
peX 1 N S E M N A R 1 

de
la începutul a- 

ce 
cî-

cărora se execută în 
tregime întreținerea 
repararea utilajelor, 
cu forțe proprii, a 
amenajat un atelier ] 
tru reparațiile 
apoi un vestiar 
personalul muncitor, 
birou al maiștrilor, 
magazie pentru 
de schimb.

în fața atelierului, pî- 
nă nu demult erau 
o—mai

Acum 
nul 
tiv 

lat și pietruit, 
tot domnește o 
desăvîrșită.

Toate aceste 
jări și dotări 
ză contribuția 
cilor, sudorilor, 
cienilor sectorului — 
dintre care îi amintim 
pe Mihai Bughiu, Tudor 
Hațiu, Adrian 
loan Cîmpeanu, 
Tatu și alții —, 
lui de sector, a 
lui mecanic Aurel Coșe- 
reanu, care de fapt co
ordonează atelierul - și

, în-
Și 

Tot 
fost 

pen- 
electrice, 

pentru 
un 
o 

piesele

nu- 
gropi. 
tere-

respec- 
cste nive- 
iar peste 
curățenie

amena- 
înglobea- 
mecani- 

electri-

Usca tu,
Anghel 
a șefu- 

maistru-
1980, 

amenajat 
întreți-

De reți-. despre care se spune, pe 
bună dreptate, că umblă 
ca „argintul viu1 
atelier, apoi a 
lui mecanic 
Ion Șoncolioș, un 
care lucrează cot la cot 
cu meseriașii și care se 
bucură de mult respect 
din partea muncitorilor. 
Am mai putea aminti și 
contribuția meseriașilor 
de la foreze conduși de 
maistrul mecanic Marin 
Calotă, de asemenea, a 
lăcătușilor conduși de 
maistrul Alexandru Mi- 
hăilă.

lația indicatorilor meca
nismului economico finan
ciar* la nivelul minei ș! al 
sectoarelor, un dialog me
todologic și un test, la ca 
re au participat toți se
cretarii prezenți la instru
ire, privind ideile și sarci
nile ce se desprind din 
recentele documente de 
partid, modalitatea de 
înfăptuire a acestora prin 
mijloacele specifice mun
cii de partid. O asemenea 
instruire a fost organizată 
și pentru cadrele tehnico- 
inginerești.

în urma instruirii acti
vului de partid, a reparti
zării acestuia pe baza u- 
nor sarcini precise pe or
ganizațiile de partid, am 
acordat o deosebită aten
ție dezbaterii în fiecare 
organizație de bază a în
datoririlor ce revin co
muniștilor, formațiilor de 
lucru, cadrelor tehnice 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le 
revin din recentele docu
mente de partid. Adună
rile, desfășurate înte un 
climat de înaltă responsa
bilitate și autoexigență, 
au analizat modalitățile 
concrete de perfecționare 
a activității de partid.

participarea fiecărui co
munist la ridicarea acti
vității productive la nive
lul noilor exigențe. în 
cadrul dezbaterilor s-au 
vizat cu deosebire cerin
țele ce se ridică în fața 
comuniștilor privind ge
neralizarea , tehnologiilor 
avansate, a metodei de 
exploatare cu tavan arti 
ficial de rezistență, folo

colectivului nostru de a 
realiza o producție supli
mentară pînă la sfîrșitul 
anului de 3 milioane lei.

în perioada ce a urmat 
adunărilor generale, orga
nizațiile noastre de partid 
desfășoară o stăruitoare 
muncă politică în fiecare 
sector de producție pen
tru mobilizarea colective
lor la realizarea planului.

Xoua calitate
în activitatea ps’odoctivâ
ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZJ

sirea la parametri supe
riori a utilajelor, îmbună
tățirea aprovizionării lo
curilor de muncă și a a- 
sistenței tehnice, întărirea 
climatului de ordine șt 
disciplină, a spiritului de 
răspundere în gospodări
rea materialelor și ener
giei. Prin valorificarea 
superioară a resurselor 
noastre interne privind 
creșterea productivității 
muncii și reducerea cos
turilor de producție, folo
sirea judicioasă a efecti
velor, adunările generale 
de partid, ca de altfel și 
adunarea oamenilor mun
cii, au dat glas hotărîrii

Adevărul e că în cursul 
lunii august, mina noastră 
a înregistrat rămîneri în 
urmă la extracția de căr
bune, cauzate, îndeosebi, 
de greutățile întîmpina- 
te în desfășurarea trans
portului subteran datori
tă uzurii covoarelor de 
bandă. Am primit deja 2 
km de bandă care a și fost 
montată. Totodată, orga
nele noastre de partid au 
acționat cu stăruință pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei în rîndul colecti
vului. în această perioadă 
am redus zilele de învoiri 
de la 50—60 pe zi la 5—6. 
Pentru frecventele abateri

disciplinare, mai ales pen
tru absențe nemotivate, 
am desfăcut contractul 
de muncă la un mare nu
măr de persoane, iar alții 
au fost puși în discuția 
colectivelor de muncă. în 
toate sectoarele am avut 
discuții pe schimburi pe 
tema necesității folosirii 
judicioase a utilajelor și a 
forței de muncă, a întări
rii ordinii și disciplinei, a 
răspunderii față de reali
zarea ritmică a sarcinilor 
de plan, acțiuni ce au con
dus la creșterea posturi
lor în cărbune la nivelul 
planificat, a răspunderii 
în muncă.

în prezent, prin întrea
ga activitate organizato
rică și politico-educativă a 
organizațiilor noastre de 
partid stăruim pentru dez
voltarea spiritului revolu
ționar în fiecare organiza
ție de partid, de sindicat 
și U.T.C., pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a 
spiritului de combativita
te față de lipsuri și abate
rile de la normele de lu
cru și legislație, să creș
tem răspunderea și rolul 
conducător al organizați
ilor de partid în mobili
zarea colectivului nostru 
la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan.

i“ prin 
maistru- 

principal 
om

Climatul de
'Urmare din pag. I)

responsabilitate și dăruire
al- 

l de 
■ de 
1 cu 
este 

a 
îm- 
pro-

M. AVRAM

Una dintre tinerele 
muncitoare de la Țe- 
sătoria de mătase din 
Lupeni evidențiată prin 
munca depusă este și 
firăreasa Hajnalka
Kallay.
Foto : Șt. NEMECSEK

nice din sector este gîn- 
direa în perspectivă. Oa
menii vorbesc mai puțin 
despre succese — chiar 
dacă acestea înseamnă 
30 000 de tone cărbune ex
tras suplimentar și randa
mente de vîrf în abataje 
și- viteze sporite la înain
tări. Ei vorbesc de pers
pectiva celor două fronta
le noi, dotate cu comple
xe mecanizate, ce vor fi 
date în funcțiune în lunile 
următoare, de reciclarea 
complexelor și mai ales de 
plasarea suplimentară cu 
efective și aprovizionarea 
lucrărilor de pregătiri 
pentru deschiderea viitoa
relor panouri. Aceste de
ziderate sînt deja realități, 
se înfăptuiesc prin efor
turile conjugate ale colec
tivului.

Dar perspectivă nu în
seamnă doar viitoarele 
fronturi de cărbune, ci și 
climatul de responsabili
tate și angajare în fiecare 
formație, în munca fie
cărui om al sectorului. 
Cît de justificată este a- 
ceastă precizare o confir
mă cele ce urmează. îh 
ultimul timp a slăbit rit
mul de avansare în abata
jul lui Blaga. Din cauza 
tavanului moale au apărut 
greutăți la pășirea cadre
lor, fîșia se taie pe porți
uni, sînt necesare opera
ții în plus pentru arma
rea suplimentară. Sînt mo
mente dificile, iar pentru 
depășirea lor se impun e- 
forturi în plus, concen
trare de forțe din partea 
fiecărui component al for
mației. în asemenea mo
mente, mai mult ca ori- 
cînd, se pun în valoare

Termoficarea orașului Lupeni
(Urmare din pag. I)

rilor afectate de lucră
rile de termoficare. în 
Petroșani, pe strada Mi
hai Eminescu, rețeaua de 
termoficare spre Dîlja a 
fost terminată și acoperi
tă cu beton. Dar șanțurile 
și gropile nu au fost a- 
coperite, circulația rutie»

ră fiind pe alocuri între
ruptă de mai multe luni 
într-o zonă vitală, de tra
fic intens din apropierea 
gării C.F.R, Astfel de gî- 
tuiri ale circulației se cons
tată în mai multe locuri 
din cartierul Braia — Lu
peni, în zona complexului 
alimentar „Nivelt". Lucră
rile de refacere a aleilor

și străzilor afectate de re
țeaua termoficării trebuie 
refăcute înainte de apari
ția ploilor de toamnă. Stă 
în puterea constructorilor 
să rezolve operativ și bi
ne problemele cu care se 
confruntă, să asigure la 
timp agentul termic în 
toate punctele termice 
prevăzute pentru acest an.

virtuțile de tenacitate, de 
statornicie ale oamenilor. 
Dar sînt și oameni care 
atunci cînd dau de greu 
se trag înapoi. în aceste 
zile, minerii loan Petcu, 
Vasile Pintecuț, Vasile
Ancuța sînt absenți din a- 
bataj, iar în cartea de 
pontaj figurează cu... foaie 
de boală. Zilnic, numărul 
posturilor neprestate pe 
sector din motive de boa
lă se ridică la 25. Alții, 
nu mulți, e adevărat, ab
sentează nemotivat. De 
unii absentomani notorii 
— ca Ion Capotă, Emil 
Ciocan, Marcel Mardare, 
Gavrilă Sălătion — în ur
ma numeroaselor avertis
mente, colectivul s-a des
părțit. E mai bine fără 
ei I Cu alții, mai ales nou 
încadrați, ca Vasile Bu- 
huși, Fănică Danciu, 
Gheorghe Cucu, Cornel 
Moldovan, Viorel Voinea, 
Hie Barbu, comisia de dis
ciplină, grupele sindicale 
mai au de lucru. Tot pen
tru nemotivate. Li s-au dat 
ultimele avertismente...

Mina, abatajele meca
nizate presupun ordine și 
disciplină, competență și 
răspundere față de muncă, 
față de colectivul din care 
faci parte. Aceasta este 
esența spiritului revolu
ționar în munca unui co
lectiv minier fruntaș.

cu premie- ; 
„Arta con- i 

de Ileana i 
și George i 

dramatiza- i

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Final incandescent de meci

'Jocui cu
ARMATURA ZALAU — 

MINERUL LUPENI 1—0 
(1—0). Reveniți în divizia 
secundă, fotbaliștii de la 
Minerul Lupeni abordea
ză întrecerea cu mai mult 
tupeu, remarcabil e fap
tul că textiliștii arădeni 
au capotat în prima eta
pă în Vale, duminică, cu 
Armătura Zalău, „unspre- 
zecele" inginerului Li- 
bardi a avut o prestație 
bună, contribuind ia spec
tacolul sportiv cu faze 
antrenante, ba chiar cu 
emoții nedorite pentru su
porterii gazdelor.

în cîmp, Armătura a 
dominat prima jumătate 
de oră, dar înaintașii săi 
s-au invitat reciproc și-au 
reușit să expedieze pri
mul șut pe poarta lui Li- 
xandru abia în min. 35, 
fază după care inițiativa 
trece de partea minerilor, 
în min. 38, bine' deschis

ocaziile e...
de Ionel Popa, Mușat .se 
află singur în careul mic 
și totuși greșește ținta. 
Un minut mai tîrziu faza 
se repetă, de data aceasta 
cu Ionel Popa protago
nist, care, în loc să șute-

Fotbal, divizia B

ze, prelungește inutil min
gea spre Sălăgean, între 
timp Lăzăreanu și coechi
pierii săi se repliaseră. O- 
caziile rarisime nefructi
ficate se răzbună, acest 
lucru l-au simțit, pe pie
lea lor, oaspeții, în minu
tul de prelungire al pri
mei reprize ; Lixandru a 
deviat două centrări con
secutive, dar Terheș a 
înscris aPoi, cu capul, u- 
nicul gol al partidei.

La reluare, fazele peri
culoase pendulează între 
cele două porți ; în mm.

72 cu o paradă de felină, 
Lixandru a scos balonul 
din dreptul vinciului, trei 
minute mai tîrziu însă ca
valerii fluierului au dat 
dovadă de miopie, cînd 
Voicu a fost „cosit" în ca
reul advers. Finalul „des
chis" a anunțat o ocazie 
a sălăjenilor pe aripa lui 
Tereche și pozițiile favo
rabile de șut, în care s-au 
aflat Sălăgean și Pante- 
limon, dar tabela de mar
caj n-a mai suferit mo
dificări. Poate că Minerul 
ar fi realizat mai mult, 
dacă linia de mijlocași 
s-ar fi dovedit mai flexi
bilă, cu mai mult curaj 
în ofensivă.

MINERUL : Lixandru — 
Tereche, Truică, Romeo 
Rusu, Sebestyen — Ionel 
Popa, Voicu (Nichimiș), 
Petre Popa, Cean (Pante- 
limon) — Mușat, Sălă
gean.

Ion VULPE

MINERUL URICANT — 
MĂGURA PUI 6—1. 
Cum era de așteptat, echi
pa din Uricani, remaniată 
cu cîțiva jucători, a ob
ținut, așa cum am mai 
anunțat, o categorică vic
torie în fața formației din 
Pui, dar aceasta s-a con
turat abia în finalul me
ciului.

Prima repriză a fost a- 
nostă, jucătorii din Uri
cani au atacat mai tot 
timpul, dar fără orizont. 
In min. 33 jucătorii oas
peți comit henț în supra
fața de pedeapsă. Lovi- 
vitura de la 11 m este 
transformată și 1—0 .pen
tru gazde.

Schimbările făcute în 
partea a doua de antre
norul Kelemen — lacob 
în locul lui Lazăr și ju
niorul Păuna în locul lui 
Bălan — se dovedesc ins
pirate. Gazdele își sufocă 
partenerii de întrecere, 
dar ratează ocazii favora
bile. Avalanșa de goluri 
începe în min. 63 cînd o

minge preluată de Băltaru, 
ajunge la lacob care cu 
un șut puternic o trimite 
sub tranversală și 2—0. Dar 
cel mai frumos gol al 
partidei îl realizează Di- 
niș care cu un voicu de 
la circa 20 m face „mat" 
întreaga apărare a oaspe
ților și 3—0. în min. 79 
juniorul Păuna șutează 
puternic la poartă, min

gea lovește bara laterală 
de unde intră în plasă, 
4—0. în teren există o 
singură echipă — cea a 
gazdelor care combină 
construiește, șutează, în
scrie gol după gol reali- 
zînd un frumos spectacol 
fotbalistic. Astfel că în 
min. 80 mingea centrată 
de pe dreapta este trimi
să cu capul de Andrași la 
rădăcina porții și 5—0. 
Cînd părea totul terminat, 
în min. 87, Diniș înscrie 
al șaselea gol, iar oaspe
ții prin Gîrfu înscriu go
lul de onoare.

Ilie COANDREȘ

■ CALIFICARE. Noi i 
cursuri de calificare și i 
policalificare se deschid ; 
la mina Aninoasa. De i 
la 1 septembrie începe 
să funcționeze un curs 
de mecanici mașini și 
utilaje miniere, iar din 
data de 5 a aceleiași 
luni un curs de mineri- 
artificieri cu durata de 
6 luni. (I.B.)

B SPECTACOL DE i 
TEATRU. Luni, 5 sep- i 
tembrie, de la orele 17 i 
și 20, în sala Teatrului de i 
stat „Valea Jiului" — | 
Petroșani, vor avea loc î 
spectacole 
ra pe țară 
versației" 
Vulpescu 
Bănică, o
re a popularului ro- i 
man cu același nume, ; 
în interpretarea co- i 
lectivului artistic al ; 
Teatrului „Giulești". 
Distribuția cuprinde 
actorii Dorina Lazăr, 
George Bănică, Olga 
Bucătaru, Florin Za-m- 
firescu și alții. (M.B.)

B VÎNATOREASCA. 
Aflăm că grupa vînăto- 
rilor — oameni în vîrs- 
tă pensionari — din j 
Petroșani este hotărî- • 
tă să facă totul pentru I 
permanentizarea și I
sporirea efectivelor de i 
vînat pe fondul denu
mit Prodan ce-1 gos
podărește. De amintit 
că din acest fond au 
fost valorificați în sezo
nul trecut trei mistreți. 
Duminica trecută mem
brii acestei grupe, în 
frunte cu gospodarul 
ei, Ion Ciur, au as gu- 
■ at prima rezervă de 
hrană necesară cervi- 
delor pe perioada ier-
nii — o tonă de frun-
zare Pe cînd asemenea 
vești și de la alte gru
pe de vînători din Va
lea Jiului 7 (T.Ț.)

S O SEMNIFICA
TIVA DEPĂȘIRE DE 
PLAN la vînzări prin 
librăria nr. 44 din ora
șul Lupeni — 90 000 Iei 
de la începutul lunii au
gust. Remarcabil este 
faptul că depășirea de 
plan este în principal 
la capitolul cărți, be
letristică și social po
litice. (V.S.)

Rubrică realizată de
Toma ȚAȚARCA

i
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Răspiinzînd necesităților obiective aie producției

în mineritul CONCEPȚIA PROPRIE PUSĂ ÎN SLUJBA 
™ Jl""li I PROMOVĂRII MICII MECANIZĂRI

O necesitate 
pentru creșterea 

producției de cărbune
Realizarea dispozitivelor de mică mecanizare a 

devenit în ultima vreme o necesitate pentru creș
terea producției de cărbune extras. O largă paletă 
de activități, considerate auxiliare, imobilizează 
forța de muncă, oameni calificați care pot fi folo
siți mai bine în procesul de producție. Spre exem
plu, unul din domeniile în care este antrenată o 
mare forță de muncă este aprovizionarea formați
ilor de lucru direct productive cu materialele, pie
sele de schimb și utilajele necesare. Sigur, prin în
ființarea, reînființarea ori mai buna organi
zare a magaziilor de mină din subteran se cîștigă 
foarte mult în operativitatea intervențiilor, dar și 
în aceste condiții încărcarea, transportul, descăr
carea și manipularea materialelor se face cu un vo
lum de muncă destul de mare. De aceea consider 
că în acest domeniu este necesară mica mecanizare, 
o reclamă producția. De fapt, tot producția reclamă 
și realizarea unor dispozitive care, deși contribuie 
la executarea unor operații foarte simple, conduc, 
pe de o parte, la ușurarea efortului fizic, iar pe de 
altă parte la operativitatea intervențiilor, la redu
cerea timpului afectat unor astfel de activități. Un 
exemplu în acest sens îl constituie strîngere® bri- 
delor. Aceasta ca să nu mai vorbim de volumul 
foarte mare de muncă de care este nevoie în ca
zul introducerii, montării și demontării utilajelor 
de mare complexitate, a acelor utilaje care au o 
contribuție deosebită în sporirea producției de căr
bune extras. Realizarea în acest domeniu a unor 
dispozitive și instalații de mică mecanizare va 
conduce în mod firesc la o mai bună organizare a 
muncii, cu o mai eficientă folosire a efectivelor ca
lificate prin eliberarea forței de muncă, imobiliza
tă de acest gen de lucrări — implicit la o mai ra
pidă punere în funcțiune a utilajelor respective.

Ceea ce am amintit pînă acum constituie nu
mai cîteva domenii de activitate în care se simte 
în mod acut necesitatea realizării unor dispozitive 
și instalații de mică mecanizare, gama lor putînd 
fi extinsă la cele mai diverse lucrări și aceasta 
doar cu scopurile bine definite de a ușura efortul 
fizic, de a crește productivitatea muncii și pe a- 
ceastă bază, de a realiza producții cît mai mari de 
cărbune extras.

Unitățile de specialitate ale C.M.V.J. se preo
cupă intens de realizarea acestor obiective și aș 
aminti în acest sens ICPMC și IPSRUEEM și, bine
înțeles, atelierele electromecanice și specialiștii în
treprinderilor miniere.

Ing. Ion VASILESCU, 
șef serviciu dezvoltare — tehnologii noi 

din cadrul C.M.V.J.V___ __

Vom realiza exemplar
sarcina deosebită ce

Indicațiile și 
le secretarului 
partidul 
rășul Nicolae 
în cetea ce privește meca
nizarea principalelor 
crări din subteran 
prjns viață, 
complexă a abatajelor, 
lucrărilor de 
investiții, 
transportului 
mai ales în 
vește evacuarea 
lui și sterilului, au deve
nit o realitate pentru toa
te întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului. Aceste rea
lizări care au ridicat pe 
noi cote de progres mine
ritul s-au făcut cu eforturi 
deosebite. O problemă ca

pe 
rezol- 
dată, 

meca- 
mai mult 

u-

orientări- 
general al 

u i, tova- 
Ceaușescu,

lu
au 

Mecanizarea 
a 

înaintări și 
modernizarea 
în subteran, 
ceea ce pri- 

cărbune-

re s-a ivit și 
care trebuie să o 
văm noi de această 
o constituie mica 
nizare. Acum, 
ca oricînd, realizarea 
nor dispozitive și instala
ții de mică mecanizare 
este absolut necesară. Co
lectivul întreprinderii 

noastre s-a orientat cu pre
cădere, spre acele acti
vități care încorporează 
un volum mare de muncă 
fizică și totodată un efort

parteafizic deosebit 
celor care le 
fel o primă 
constituie 
transportului 
de mină. Pînă 
executat 1000 
se află în curs de execu
ție încă 400. Oricine a lu
crat în subteran își poate 
da seama ce avantaje o- 
feră paletizarea transpor
tului de armături de mi
nă care se folosesc în sub
teran atît la lucrările de 
pregătire cît și la lucrări
le de investiții. Tot în a- 
cest domeniu al transpor
tului în subteran, al 
promptitudinii cu care sînt 
aprovizionate locurile de 
muncă menționez o altă 
realizare, monoraiurile. 
Cu ajutorul acestor insta
lații materialele sînt adu
se pînă aproape și chiar 
la locurile de muncă 
subteran. Acestor 
ții le adăugăm 
destul de largă, 
te incompletă de 
tive cum sînt : 
vul de 
netelor, 
draulic 
lui de 
iat cabluri

din 
execută. Ast- 
realizare o 

paletizarea 
armăturilor 
acum s-au 
de palete și

din 
instala- 

o gamă 
deși poa- 

dispozi- 
dispoziti- 
a vago- 

hi-
acționare 

dispozitivul 
de tăiere a lanțu- 
transportor, de tă- 

de oțel, de

Containere
în construcție specială
Realizate pentru sarcini 

cuprinse între 0,25—1,5 to
ne, containerele care vor 
intra în fabricație la 
IPSRUEEM Petroșani pot 
fi folosite pentru transpor
tul tuturor materialelor 
utilizate în subteran — 
profile, armături TH, lemn 
de mină, bolțari etc. Pen
tru fiecare categorie de

materiale se vor realiza 
containere speciale. Cu a- 
jutorul lor va crește ope
rativitatea aprovizionării 
locurilor de muncă, reali- 
zîndu-se totodată o ușura
re considerabilă a efortu
lui fizic și diminuarea 
personalului folosit la a- 
cest gen de activitate.

ne revine
spart piulițe. De aseme
nea, în același domeniu al 
micii mecanizări evidenți
em și alte proiecte în 
curs de definitivare, unele, 
de execuție, altele, sau 
deja executate : containe
rele de construcție speci
ală pentru sarcini cuprin
se între 0,25 și 1,5 tone, 
instalații de transport, 
montare și demontare a 
complexelor mecanizate, 
platforme speciale modu
lare pentru transportul a- 
celuiași gen de utilaje — 
complexe mecanizate — și 
instalația pășitoare hidrau
lică pentru susținerea lu
crărilor miniere în timpul 
tăierii cu combina.

întreprinderea noastră 
și-a asumat pe lîngă ce
lelalte sarcini care îi re
vin și o sarcină deosebit 
de importantă : realizarea 
micii mecanizări atît de 
importantă procesului de 
producție care se desfă
șoară în minele Văii Jiu
lui, iar colectivul nostru 
o va duce la îndeplini
re cu cinste.

Petro- 
instala- 

aceas- 
combina

Dr. ing. Anton BACU, 
director la IPSRUEEM 

Petroșani

S.P.G.-l, instalație 
pentru susținerea lu
crărilor miniere în
timpul săpării acesto
ra cu combine, este una 
din cele mai noi reali
zări ale colectivului de 
la IPSRUEEM 
șani. Fiind o 
ție „pășitoare", 
ta urmărește
in timpul tăierii și cre
ează posibi'itatea mă
ririi vitezelor de avan
sare, eliminînd timpu’ 
afectat executării sus
ținerii în spatele com
binei. Pe lîngă mări
rea vitezei de avansa
re și a sporirii produc- 
tivităților 
alt avantaj oferit 
noua instalație i 
susținerea 
miniere 
siguranța, 
muncii celor 
fășoară activitatea 
combină și în 
combinei de

Instalația este 
zată de 
IPSRUEEM de la pro
iectare și pînă la exe
cuție.

realizate, un
: de
pentru 

lucrărilor 
constituie 

securitatea 
ce-și des- 

pe 
spatele 

înaintări.
reali- 

specialiștii

Elementele de paleti- 
zare a susținerilor gre
le ale lucrărilor sub
terane ușurează mult 
transportul acestora la

I
I

Pagină realizată
la cererea C.M.V.J.

Dispozitiv
pentru antrenarea vagonetelor

I
CuiiStfuuțic simplă ue mare eficient“ 
zitivul pentru antrenarea vagonetelor, tip I

I
I
1
I

I

Construcție simplă și de mare eficiență, dispo-
i.M Lu 

peni, poate fi folosit pe toate tipurile de lucrări mi
niere — orizontale, în pantă, în circuite sau rampele 
puțurilor. Un alt avantaj oferit de acest disppzitiv 
ingenios : el poate fi folosit în lucrările miniere un
de, din diferite motive obiective, nu pot fi folosite 
locomotivele de mină sau alte mijloace de tractare 
a vagonetelor. La acest avantaj se adaugă economia 
de energie electrică și carburanți.

Electronista Lucia 
Șerban și electricianul 
Doru Negrcscu, lucrea
ză Ia confecționarea u- 
nor subansamble ale 
stațiilor telegrizume- 
trice asimilate în pro
ducție la IPSRUEEM, 
elemente care pînă in 
prezent se importau.

Timpul de lucru poate îi redus 
de la Z-3 ore la cîteva minute

Prin folosirea dispoziti
vului hidraulic de tăiere a 
lanțului de la transpor
toarele cu raclete din sub
teran, timpul necesar a- 
cestei operații se va redu
ce de la 2—3 ore la... cî
teva minute. Dispozitivul 
care poate fi manipulat și 
transportat de un singur 
om, mărește în mod con
siderabil gradul de opera
tivitate cu care se poate 
interveni la remedierea 
unor defecțiuni apărute la

transportoarele din sub
teran.

Alături de acest dispozi
tiv vor mai fi construite 
în producție de serie, dis
pozitive pentru spart piu
lițele și dispozitive de tă
iat cabluri de oțel. Toate 
aceste dispozitive vor ușu
ra efortul fizic, vor redu
ce timpul de intervenție, 
vor reda mai repede circu
itului productiv utilajele 
și instalațiile imobilizate 
de defecțiunile apărute.

locurile de muncă.

foto : Șt. NEMECSEK

La atelierul de repa
rații utilaje miniere 
din Livezeni, secție a 
IPSRUEEM Petroșani, 
se montează o serie de 
monoraiuri ce vor in
tra în dotarea abata
jelor din minele Văii 
Jiului.

Foto :
Cristian ȘTEFAN
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ACTUALITATEA iN LU/HC
Manifestări peste hotare dedicate 

Zilei de 23 August
PHENIAN 30 (Ager

pres). — In cadrul man1, 
testărilor organizate în 
R.P.D. Coreeană. în cins
tea zilei de 23 August, la 
Combinatul siderurgic din 
Kansen a avut loc o adu
nare test-vă.

Cu a -est prilej, directo
rul combinatului siderur
gic și ambasadorul român 
au sublimat. In ruvîntul 
lor, semnificația actului 
istoric de la 23 August 
1944, realizările popo
rului român în făurirea 
societății socialiste, pre
cum și cursul ascendent 
al relațiilor româno-core- 
ene ce se dezvoltă în spi
ritul documentelor și 
hotărîrilor Convenite la 
nivel înalt.

Evoluția situației 
din capitala Libanului

BEIRUT 30 (Agerpres). 
— După o scurtă perioadă 
de acalmie, marți după- 
amiază, la Beirut și în îm
prejurimile sale au reiz- 
bucnit ciocnirile dintre 
unități ale armatei liba
neze și elemente înarmate, 
soldate cu noi pierderi de 
vieți omenești, relatează 
agențiile internaționale 
de presă.

Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a adresat un a- 
pel „tuturor părților inte
resate din Liban11, cerîn- 
du-le „să-și reînnoiască 
eforturile, spre a aplana 
divergențele dintre ele 
prin negocieri11 — infor
mează agenția France 
Presse.

MOSCOVA — Trimisul 
Agerpres, Mihai Fabian, 
transmite : In Uniunea So
vietică a început construi
rea unui nou gazoduct pen
tru transportarea gazului 
natural din Siberia spre 
centrul țării. Avînd lungi, 
mea de 3 020 km, conducta, 
va fi cea dc-a cincea ma
gistrală prin care gazele 
naturale vor ajunge în cen_ 
trele mari consumatoare.

Gazoductul Urengoi — 
Centru va lega cele mai 
mari zăcăminte de gaze 
naturale din Siberia de o- 
rașul Elet. El va trece pa
ralel cu conducta Siberia 
— Europa occidentală, ceea 
ce reprezintă unele avan
taje, în special pentru că 
nu va fi necesară aduce
rea de mijloace tehnice 
suplimentare.

„Tineiii din New York sînt amenințați de 
creșterea șomajului“

Perspectiva găsirii unui 
loc de muncă pentru tine
rii newyorkezi de pină la 
20 de ani în special pentru 
cei de culoare, este mai 
sumbră decît oricînd, iar 
oficialitățile se tem că, șo
meri fiind, aceștia vor fi 
atrași în rețelele traficanți- 
lor de droguri.

Nivelul de instruire ce
rut de majoritatea slujbe
lor este în creștere, dar 
numai o mică parte dintre 
cei 497 000 tineri de ambe
le sexe din grupa de vîrs- 
tă 16—19 ani dispun de ca
lificarea necesară. Samuel 
Erenhalt, președintele Co
misiei regionale a Oficiu
lui federal de statistică în 
domeniul forței de muncă, 
declară că în New York

BERLIN 30 (Agerpres). 
— La Combinatul chimic 
„Bieterfeld" a fost organi
zată o întîlnire cu mem
brii brigăzilor de produc
ție, purtînd numele revo
luționarilor români ..Du
mitru Petrescu11 șl „Fili- 
mon Sîrbu“. Despre sem
nificația actului istoric de 
la 23 August 1944 a vorbit 
atașatul de presă 61 am
basadei țării noastre de 
la Berlin. Expunerea a 
fost urmată de o gală de 
filme documentare româ
nești.

TOKIO 30 (Agerpres). 
— Asociația de prietenie 
Japonia — România din 
orașul Osaka a organizat,

Prima întîlnire a conducătorilor 
organizațiilor de sindicat din 

R. P. Polonă
VARȘOVIA 30 (Ager

pres). — După cum infor
mează agenția PAP, Ia u- 
zina metalurgică „Bel- 
don“, din Katowice, a a- 
vut loc prima întîlnire a 
conducătorilor organizați
ilor de sindicat din RJ?. 
Polonă, de la începerea — 
în urmă cu peste șapte 
luni — a procesului de 
creare a mișcării sindicale 
în țară, mișcare care gru
pează în prezent peste 
3 200 000 de membri.

La întîlnire au partici
pat generalul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, și alți conducă

Actualitatea în țările socialiste
Primii 500 km ai magis

tralei au fost deja montați. 
Potrivit prevederilor de 
plan conducta va intra în 
funcțiune la sfîrșitul anu
lui 1984.

*

PRAGA (Agerpres). — 
In industria cehoslovacă se 
înregistrează o amplifica
re a mișcării de inovații 
tehnice. Astfel, după cum 
informează agenția C.T.K.. 
în primele șase luni ale a. 
nului muncitorii și ingine
rii Combinatului metalur
gic și pentru construcții 
de mașinj „Vitkovice11 din 
Ostrava, au prezentat cir. 
ca 6 000 de propuneri de 
raționalizare a producției 

au dispărut mii de locuri 
de muncă care cereau o 
calificare minimă, în pre. 
zent accentul punîndu-se 
pe slujbele din industria 
serviciilor care reclamă în 

Din presa străină
(REUTER)

general o pregătire temei
nică. El a adăugat că a- 
cești tineri fără lucru tind 
să se lase atrași în „eco
nomia subterană" dominată 
de traficul cu droguri și 
cu obiecte furate.

Stenling Johnson, judecă
tor din New York, specia

la centrul de manifestări 
culturale din localitate, o 
seară a prieteniei româno- 
japoneze. Despre impor
tanța evenimentului din 
august 1944, realizările 
poporului român în anii 
de construcție socialistă, 
în special în uit mii 18 
ani, precum și despre ra
porturile de prietenie și 
colaborare care se dezvol
tă între România și Ja
ponia și contribuția Aso
ciației de prietenie la 
promovarea mai bunei 
cunoașteri reciproce, au 
vorbit pictorul Ywane 
Maruya, președintele A- 
sociației din Osaka, și 
consilierul ambasadei noas
tre din Tokio.

tori de partid și de stat 
polonezi.

în cuvîntul rostit în în
cheiere, Wojciech Jaru
zelski a sublini-at că dez
baterea care a avut loc la 
acest prim mare forum 
al mișcării sindicale va 
constitui obiectul unei a- 
nalize a organelor de 
partid și de stat, va de
veni programul activității 
lor. El a spus că, în 
pofida multor amenințări, 
situația internă se norma
lizează. Forța motrice a 
normalizării este patrio
tismul și munca conștiin
cioasă a societății — a spus 
W. Jaruzelski.

și 60 de invenții. Efectul 
economic obținut prin a- 
plicarea lor în producție 
s-a cifrat la peste 64 mili
oane coroane.

BERLIN (Agerpres). — 
în Munții Metaliferi din 
sudul R.D. Germane se ri
dică un mare obiectiv hi
drotehnic — un lac de a- 
cumulare care înmagazi
nează deja 25 milioane me
tri cubi de apă. Intr-un vi. 
itor apropiat capacitatea 
lacului va atinge 78 mi
lioane metrj cubi, deve
nind ca mărime, al doilea 
obiectiv de acest gen din 
R.D.G.

lizat în cazuri cu trafi- 
canți de narcotice a apre
ciat că acest domeniu „o- 
feră de lucru" tinerilor în- 
cepînd chiar de Ia 7 ani. 
care pot cîștiga de la 50 

la 5 000 dolari pe zi. El a 
explicat că dacă tinerii nu 
pot găsi de lucru în mod 
cinstit, se angajează în 
industria drogurilor ca 
traficanți, oameni de inter, 
mediere sau gărzi de corp 
ai acestora. Este o „mun

FILME

I
i

PETROȘANI — 7
Noiembrie : Jandar
mul la plimbare ; U- 
nirea : Sub constelația 
gemenilor.

PETRILA : Ochi de 
urs.

LONEA : Logodnica 
mecanicului Gavrilov.

ANTNOASA: Miste
rele de la castel.

VULCAN — Lucea- 
fășul: Imigranți în
Brazilia.

LUPENI — Cultural: 
Și a fost jazzul.

URJCANI : Ni^iic
nou pe frontul de vest, 
I- Hi.

i

TV.
i 15,30 Telex.
i 15,35 Ecran de vacanță, i 

Film artistic în i 
serial :
Elefantul Slow- i 
ly (color).

16,05 Scurt popas în i 
Malayezia.

i 16,20 V;ața culturală i
I 16,45 Rezultatele tra- i 

gerii pronoex- | 
preș și tragerea i 
de amortizare t 
ADAS.

ț 17,00 Universul femei- î 
lor.

i 17,50 1001 de seri.
i 20,00 Telejurnal

(parțial colo.-). i
i 20,20 Actualitatea eco

nomică.
i 20,35 Melodii și inter- 

preți — muzică 
populară.

ț 20,55 Forum politico- 
ideologic.

î 21,10 Stop-cadru pc i 
mapamond.

î 21,25 Film artistic : 
„Convertirea". 
Premieră pe țară.

I 22,30 Telejurnal
i (parțial color).

BEIJING (Agerpres). — 
R.P. Chineză dispune, la 
ora actuală, de 200 între
prinderi și institute de cer
cetare specializate în echi
pamente pentru telecomu
nicații, în cadrul cărora își 
desfășoară activitatea
200 000 de persoane. După 
cum precizează agenția 
„China Nouă'* aceste uni
tăți pot produce, ‘n pre
zent, stații pentru sateliții 
de telecomunicație, echipa, 
mente de comunicații cu a- 
jutorul microundelor, tele
imprimatoare și aparate 
telefoto, alte mijloace de 
telecomunicație necesare 
economiei naționale.

că" extrem de periculoasă, 
iar săptămînal apar știri 
privind încăierări sînge- 
roase între tineri traficanți 
de droguri, adesea trecă
torii fiind răniți în cursul 
schimburilor de focuri din
tre aceștia.

Traficanții folosesc frec
vent tineri sub 16 ani 
deoarece aceștia nu intră 
sub incidența legilor seve
re împotriva celor adulți. 
Delincvenții minori sînt 
condamnați la 18 luni tn 
școli de corecție, dar de 
cele mai multe ori sînt eli
berați pe cauțiune.

(Agerpres)

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEOUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

A. II. T. L Petroșani
Strada Iscroni, nr. 3

încadrează direct sau prin transfer:
— electricieni auto
— sudori
— mecanici auto
— strungari
— conducători auto, categoria D

Retribuirea se va face conform De
cretului 57/1974, republicat și Legii 
12/1971.

Informații suplimentare, la biroul per
sonal al unității, telefon 43328—43622.

Mica publicitate
VlND urgent, convena

bil, mobilă de sufragerie, 
stare excelentă. Telefon 
44633. (943)

VÎND Dacia 1300, tele
fon 43832 Petroșani, după 
ora 18. (933)

VtND radiocasetofon 
„Sanyo", stereo nou. Stra
da Republicii (Hermes) nr. 
87, sc. M 5, ap. 9, Petro
șani, după ora 18. (944)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA anunță cu durere împlinirea a 6 săptă- 
mîni de la dispariția fulgerătoare a celui care a 
fost un bun soț

ROHR1G ALEXANDRU
Inima mea nu te va uita niciodată. (939)

TINERI căsătoriți, stu- 
denți. închidem garsonie
ră sau cameră condiții 
bloc. Informații telefon 

43651. (931)
GORGAN Victoria mul

țumește dr. lacob Mircea 
de la secția neurologie a 
Spitalului municipal Pe
troșani pentru deosebita 
grijă acordată soțului meu 
loan. (947)
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