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Primul ministru al Republicii Ilene 
ta efectua o virită de prietenie 

; in |ara noastră
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste România, primul mi
nistru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, va 
face o vizită de prietenie în țara noastră ia zilele 
de J7 și 13 decembrie ac.
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Cu ptanuî amial îndeplinit
FRUNTAȘII MINEI

MINERII SECTORULUI V, 
VULCAN

Fruntașii I.M. Vulcan 
sint minerii sectorului V, 
care, astăzi, la sfîrșitul 
schimbului 11. își reali
zează sarcinile de plan 
pe întregul an 1983. Cele 
peste 2 500 tone de căr
bune extrase suplimen
tar în puținele zile care 
au trecut din această lu
nă. au făcut ca plusul cu
mulat 
oului 
lectiv 
26 000 
sstfel 
olinirea planului anual și 
a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialis
tă cu aproape o lună mai 
devreme. Producția ex
trasă suplimentar este 
rodul unei bune organi
zări la toate locurile de 
muncă pe cele trei schim-

Gh. BOȚEA

de la începutul a- 
de acest .harnic co
să se ridice ta 
tone de cărbune și 
să raporteze înde-

Lucrările de deschideri,
in avans

încă din primele zile ale lunii decembrie, mi
nerii sectorului IV investiții, de la I.M. Paroșeni, 
raportau îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan 
pc întreg anul 1983. Aceasta dovedește o data în plus 
hotărîrea cu care acționează întregul colectiv al 
sectorului pentru realizarea lucrărilor de investiții 
și pregătiri necesare punerii in funcțiune a unor noi 
capacități de producție care sâ asigure realizarea 
sarcinilor de plan curente cit și de perspectivă la 
producția fizică de cărbune. In cele 11 luni care 
au tiecul din acest an brigăzile sectorului IV inves
tiții au realizat peste sarcinile de plan 320 ml Ia 
lucrări de deschideri. Cei 320 ml realizați supli
mentar înseamnă, de fapt, punerea în funcțiune a u- 
nul nou abataj frontal cu o capacitate de 600 tone 
pe zi, înainte ile termenul planificat, înșeamnă deci, 
că mina Paroșeni își va spori producția de cărbune 
extrasă zilnic cu 600 tone de cărbune eu o lună 
mai repede decît era prevăzut. Productivitatea mun
cii a fost depășită pe cele 11 luni cu 15—20 la sută, 
iar prețul de cost a fost sub ce! planificat cu 
proape trei procente, realizînd astfel economii 
valoare de 863 000 lei.

Aceste depășiri asigură realizarea sarcinilor 
plan atît în luna decembrie cit și in anul viitor.

H. GHEORGHE

VIITOARELE CADRE ALE MINEI 
sau o inițiativă care incumbă o conlucrare inai 

activă a factorilor chemați să optimizeze 
stabilizarea tinerilor

„Nu se poate 
mineritul modern, 
zat, fără mineri cu 
pregătire tehnico-profesio- 
nală" — iată rațiunea care 
a determinat și determină 
preocupările consecvente a- 
le organizației de partid și 
ale conducerii minei Lu
peni în domeniul politicii 
de' personal, acti
vitatea de formare -și per
fecționare a cadrelor minei. 
Această concepție, pusă cu 
consecvență în practică, s-a 
încorporat în ansamblul e- 
forturilor consacrate valo
rificării supe.loa. e a nega
tei baze tehnlco-materiale 
a unității, avmd drept co
rolar ridicarea nivelului

concepe 
mecani- 
o înaltă

i< ontinuare in oaș. a 2-a)

Linia de lucru „în flux continuu" din cadru! sec
ției bobinaj de la I.P.S.R.U.E.E.M.. unde se rebobi- 
nează motoare electrice de diferite puteri.

w
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Oameni ai muncii!
CETĂȚENIl

Reducerea consumului de energie 
electrică cu

kilowatt/oră, cere 
acționați 

gospodăresc pentru :
cu simț

în gospodăriile pro
prii, constituie o înaltă 
îndatorire civică, pa
triotică de care trebu
ie să vă achitați fără 
preget zi de zi

© reducerea 
tului în locuințe ;

iiumina- 1

Economisirea fiecă-

@ renunțarea la folosi
rea aparatelor elec- 

trocasnice ;

• închiderea robinetu
lui oricărei r'sipe !
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extracției, obținerea unor 
randamente, a unor indica
tori de eficiență superiori, 

în acest a" au fost cu
prinși în cursuri de califi
care 316 oameni, din care 
jumătate mineri, iar 100 e- 
lcctromecanici, — deci, oa
meni calificați pentru me
seriile de bază ale minei. 
Concomitent, au fost cu
prinși in cursuri de perfec
ționare 843 de cadre, 
de oameni ai muncii 
forma de instruire 
de muncă, iar cu 
introducerii unor 
noi au fost instruiți 
neri, 153 electricieni și 205 
lăcătuși. Sînt date, rapor
tate cu ocazia unei recente 
analize în c.o.m care pro-

dimen- 
oame- 
învăța 

perfec- 
măsura

839 
în 

la locul 
prilejul 
utilaje 

265 mi-

bează constanța și 
siunile strădaniilor 
nilor minei de a 
muncind, de a-și 
ționa pregătirea pe
cerințelor la zi ale tehni
cii în minerit.

Cu ocazia discuțiilor pur
tate cu diferiți conducători 
ăi producției, mai ales șefi 
de brigadă, am reținut in
să și o altă fațetă a aces
tei probleme de maximă 
stringență — asigurarea vi
itoarelor cadre ale minei, 
aceea a stabilității efecti
velor, a integrării în exi
gențele muncii in subteran 
a tinerilor nou încadrați.

Ioan nUBEK

(Continuare ir. pag. a 2-î)

1

ț 

ț 

țLa Ioan Sucala, șef de 
tură de peste 15 ani la 
R.C.M. Petroșani, se ajun
ge greu. N 1 pentru că 
nu ar fi o fire ușor ac
cesibilă. Dimpotrivă. Alt
ceva îl face greu accesi
bil pentru un dialog...

A dirija circulația 
roviară din mai mult 
zece stații, înșirate pe 
distanță de peste 100 
kilometri, nu este 
Zeci și zeci de trenuri, 
fia intr-un 
permanent, i 
mens de manevră în toa
te stațiile (Lupeni, Îs-' 
croni, Livezeni, Petro
șani și Subcetate ținînd

i

haugurarea 
cinemaiografuLi 

Parîogui“

fe- 
de 

o 
de 

ușor, 
a- 

i „du-te-vino" 
un volum i-

La datorie
pe drumurile de fier

„afișul") solicită muncă, 
foarte multă muncă și, 
înainte de toate, vorba 
operatorului Ștefan Ker-
tesz aflat la pupitrul cen- i 
trai, „foarte, foarte mul- ’ 
tă atenție", pentiu că, a-1 
firma tot el, „in meseria i 
de ceferist jumătățile de 
măsură nu au ce căuta, 
nici măcar teoretic".

Firesc, in cadrul R.C.M.- 
ului răspunderile sint îm
părțite. Gheorghe Popes
cu (la „tracțiune"), 
Gheorghe L u ț a ș (la 
R.V.S.), Avram Vîrtop (ia 

Alexandru TATAR

b

)

(Continuare in pag. a 2-a) f

Expunerea tovarășului N1COLAE CEAUȘESCU

Mubiîiialor apel la muncă și acțiune revoluționară pentru 
propășirea patriei, apărarea sociaasmdui și păcii in lume
îta exprimăm adeziunea 

prin «că
Sufletul și conștiința mea, împreună 

cu ale celor cu care îmi desfășor activi
tatea, au fost alături de cele ale întregu
lui nostru popor ascultînd expunerea de 
o mare valoare teoretică și practică a 
primului bărbat al țării, Minerul nostru 
de onoare, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită 
la marea adunare festivă din Capitală, 
dedicată aniversării a 65 de ani de la 

făurirea statului național unitar român. 
„Să facem Icgămîiuul solemn că vom face 
totul pentru întărirea continuă a colabo
rării și solidarității cu țările socialiste, 

cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, că vom milita neabă
tut pentru pace, independență și colabo-

Marin DUMITRU, 
maistru minier, sectorul V, 

I.M, Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

înălțător masaj umanist
împreună cu ortacii mei am urmărit 

magistrala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare festivă din 
Capitală, consacrată sărbătoririi a 65 de 
ani de la formarea statului național uni
tar român, expunere care jalonează eta
pele luptei poporului român pentru do- 
bîndirca libertății naționale și sociale. 
Jubileul Marii Uniri a prilejuit secreta
rului general al partidului nostru o clar
văzătoare trecere în revistă a încordatei 
situații internaționale, propunînd, ca și 
in atîtea alte ocazii, soluții realiste pentru 
rezolvarea prin tratative a problemelor 
litigioase dintre state, „pentru intensifi
carea luptei împotriva înarmărilor, pen
tru dezarmarea generală, pentru o lume

Florea PETRIȘOK, 
șef de brigadă, I.M. Vulcan

(Coutinuare in pag. a 2-a)
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In după-a miaza zilei 
de ieri, la Petroșani, a 
avut loc inaugurarea 
cinematografului „Pa- 
rîngul", așezămîiit eul- 
tuial, care, alături de 
noile cinematografe con
struite in ultimii ani, 
la Vuican și în cartie
rul „Aeroport" dm Pe
troșani, îmbogățește zes
trea edilitară și tehnica 
a întreprinderii județe
ne de profil, îmbunătă
țește condițiile de vi
zionare pentru iubitorii 
celei de „a șaptea arte”.

Momentul inaugural 
s-a bucurat de prezen
ța unor personalități 
le filmului 
între care 
scenaristul și 
Francisc Munteanu, Du
mitru Fernoagă, direc
tor al Casei de filme „5“. 
actorii Gheorghe Cozo- 
rici și Cristina Deleanu, 
operatorul Valentin Du- 
caru, regizorul Ion P. 
Ion și directorul între
prinderii cinematogra
fice județene, Emeric 
Horovitz.

Printre invitații pu
blicului spectator s-au 
aflat, de asemenea, un 
grup de actori ai Tea
trului de stat „Valea 
Jiului" : Nicolae Gher- 
ghe, Mihai Clita, Flori- 
ca Dinicu, Theodor Ma
rinescu și Mircea Za- 
balon, și cunoscutul 
comic devean Liviu O- 
ros, care au întruchipat 
roluri în filmul „Un pe
tic de cer", peliculă ce 
a inaugurat activitatea 
noului așezămînt. Cel 
de-al doilea spectacol al 
serii a fost rezervat 
studenților de la Insti
tutul de mine din Pe
troșani, invitații Văii 
susținînd un fructuos 
dialog artistic cu spec
tatorii.

a* 
românesc, 
scriitorui, 
regizorul
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UN COLECTIV CE-SI PUNE CU PASIUNE^ 
MUNCA IN SLUJisA MINERILOR

Ne exprimăm adeziunea 
prin muncă 

(Urmare din pag. 1)

înălțător masaj umanist
(Urmare din pag. I)

9 Peste 4 000 de porții de mîncare în fiecare zl 
® 550 abonați. ț O gospodărie anexă cuprinzînd 
peste 1 000 de găini și 250 porci • Importante canti
tăți de legume însilozate pentru perioada de iarnă.

Una dintre cele mai 
noi unități ale întreprin
derii de administrare a 
cantinelor și cazare din 
Valea Jiului, cantina Pe
trila s-a înscris ca o ne
cesitate, în condițiile în 
cine trebuia asigurată 
hrana caldă pentru masa 
gratuită a minerilor înain
te de intrarea în schimb. 
Cantina gătește și aprovi
zionează cu mîncare mun
citorii întreprinderilor mi
niere Petrila, Lonea și 
Dîlja. Zilnic, în această 
adevărată „fabrică" de 
făcut mîncare, mîini har
nice și pricepute pregă
tesc, cu înaltă responsabi
litate peste 4 000 porții de 
mîncare pentru minerii 
care coboară în subteran, 
ca dealtfel și pentru cei 
550 abonați, tineri din că
minul de nefamiliști sau 
din întreprinderile orașu
lui Petrila.

Richard Bușneag, ad
ministratorul cantinei, 
ne-a vorbit despre preocu
pările de bază ale colecti
vului pe care-1 conduce : 
creșterea continuă a cali
tății mîncării, diversifica
rea meniurilor pentru mi
neri, generalizarea „obi
ceiului" cu 3 feluri de 

V_________ __ ______________

mîncare, odată pe săptă- 
mînă (practic, în fiecare 
zi, la mesele de la intra
rea în schimburi se oferă 
2 feluri de mîncare), în
cadrarea în consumuri și 
altele. Cecilia Sava, Ele-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

însemnări 
de reporter 

vzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz
na Doroțan, Ecaterina 
Kerl, Ema Berindea sau 
magazionera Maria Moi- 
6escu (nouă în această 
meserie, dar foarte price
pută) sînt cîteva dintre 
anonimele care se află în 
spatele meniurilor gus
toase schimb de schimb 
așezate pe mesele mineri
lor. Ca un meniu să fie 
gustos și îndestulător nu 
este de ajuns să pui ulei, 
zarzavaturi sau 
trebuie adăugat 
dram de gust și pasiune. 
Ceea ce șefele de schimb, 
bucătăresele Ileana Geor
gescu, Viorica Pintilie, 
Elisabeta Kovacs și Ana 
Perța fac de fiecare dată, 
așa cum ne-am convins 
din discuțiile cu minerii

de la Lonea sau Petrila. 
în perioada trecută, în 
spatele cantinei s-a des
chis „șantierul însilozări- 
lor". Prin muncă în afara 
programului, cîte două o- 
re la intrarea sau la ie
șirea din schimb, întreg 
colectivul a participat la 
însilozarea a 130 tone 
de cartofi, 15 tone, de 
ceapă, 25 tone de varză, 
8 tone de gogonele și 
multe alte legume șl mu
rături. Deși gospodăriile 
anexă ale I.A.C.C.V.J. se 
vor centraliza la Vulcan, 
unde se va înființa o a- 
devărată fermă zootehni
că, la Petrila mai func
ționează o gospodărie 
nexă unde cresc peste 
porci și mai mult 
1000 galinacee. Sînt
zultate meritorii ale aces
tui colectiv. Fără îndoială 
mai persistă și necazuri ; 
clădirea nu este împrej
muită, prin proiect con
ductele pentru evacuarea 
apei menajere au 
instalate în pantă, 
cădere, ceea ce produce 
destule dereglări. Dar ele 
sînt în atenția I.A.C.C.V.J. 
Important rămîne faptul 
că acest colectiv își în
deplinește cu cinste me
nirea de a fi în slujba 
minerilor și a nevoilor 
acestora.

Mircea BUJORESCU

rare cu loate națiunile lumii !“, spunea 
în această expunere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd gîndurile și năzuin
țele tuturor românilor.

Pentru că, într-adevăr, nimic nu ne 
este mai drag pe lume decît să trăim și 
să muncim sub soarele păcii și înțelegerii, 
feriți de norii negri ai războiului nu
clear care amenință să distrugă tot ce o- 
menirea a creat mai frumos I Eu și orta
cii mei lucrăm în mină. Vrem ca, atunci 
cînd ieșim din întunericul subpămîntului, 
să ne bucurăm la lumina zilei, de liniște.

Iată de ce, de aici de la Lupeni susținem 
cu toată convingerea și tăria, cu spirit re
voluționar și responsabilitate, Ideile și 
inițiativele de pace ale României, cunos
cute de întreaga lume prin cel mai au
torizat glas al țării și partidului, tova
rășul Nicolac Ceaușescu.

fără arme, o lume a păcii șl colaborării 
egale între toate națiunile lumii".

înălțătorul mesaj umanist, lansat de 
președintele României socialiste, ne-a 
mers la inimă, fiindcă gîndurile și idea
lurile celui mai iubit fiu al poporului 
nostru sînt la unison cu ale minerilor, 
preparatorilor, constructorilor, ale celor
lalți oameni al muncii din Valea Jiului, 
legămîntul solemn pe care secretarul ge
neral al partidului l-a făcut la aniversa
rea unirii este legămîntul întregului po
por. In acest context, pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor încredințate nouă, băr
baților din subteran, ne angajăm să 
scoatem la lumină cît mai mult cărbune, 
să asigurăm mai devreme independența 
energetică a țării. în acest fel să con
tribuim cu forțe sporite la bunăstarea și 
fericirea întregului popor, a familiilor 
noastre.

„Steagul roșu" a criticat,

organele vizate răspund

Pe urmeia 
piercerifior de apă
Semnalînd (în articolul 

„Neglijența gospodarilor 
din Petrila", publicat în 
11 noiembrie a.c.) unele as
pecte negative din acțiu
nea de bună gospodărire 
a orașului, întreprinderea 
de gospodărie comunală și 
locativă din Petroșani ne-a 
răspuns următoarele; „Vă 
informăm că în urma cons
tatărilor la fața locului, a- 
firmația potrivit căreia 
s-ar afla mai multe guri 
de pierdere a apei pota
bile în orașul Petrila este 
neîntemeiată. Faptul că 
subsolurile blocurilor 7, 8, 
9, 10, 13, 16, 18, 20, 21 și 
22 sînt inundate este cu
noscut de noi, însă nu a- 
fectează conductele de dis
tribuție a agentului 
mic întrucît acestea 
găsesc imediat sub 
șeul pentru subsol, 
apa nu poate ajunge, 
nele din aceste subsoluri 
au fost curățite în repeta
te rînduri, însă apa i 
in decurs de 3—4 
mini deoarece cota 
mai joasă decît cea 
naiului exterior, 
medierea acestor 
țiuni s-a Inițiat încă 
1978. în 14 aprilie

ter- 
se 

plan- 
unde 

U-

revine 
săptă- 

este 
a ca- 

Re- 
defec- 

i din 
1983, 

Î.G.C.L, Petroșani a reîn
noit comanda către I.P.H. 
Deva, care, pînă la sfîrși- 
tul anului curent, va ela
bora documentația necesa
ră. Lucrarea va fi introdu
să în plan, urmînd a fi 
terminată la 30 august 
1984".
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H SPECTACOL. Astăzi, 
la ora 17, pe scena clu
bului sindicatelor din 
Vulcan va fi prezentat 
spectacolul de varietăți 
„La braț cu cîntecul și 
gluma" susținut de gru
pul vocal-instrumental 
„Acustic" și solistul de 
muzică tînără Virgil Stra- 
tulat. Vor participa și 
cunoscuții actori Stela

bulion, 
și un

a-
250 
de 
re-

fost 
fără

Viitoarele cadre ale minei
(Urmare din pag. I) câ din totalul celor ce plea

că, peste 43 la sută o fac 
ca urmare a absențelor ne
motivate — consecință di
rectă a neadaptării la con
dițiile de muncă din sub
teran, la cerințele elemen
tare ale disciplinei.

In urmă cu cîteva luni 
consemnam o inițiativă ge
neroasă la mina Lupeni — 
„Trofeul noului încadrat" al 
cărei obiectiv era tocmai 
stabilizarea tinerilor, in
tegrarea lor în exigențele 
mineritului, printr-o mun
că disciplinată, responsabi
lă, preocupare pentru însu
șirea meseriei. O inițiativă 
— organizată pe criterii de 
concurs — menită să cana
lizeze preocupările 
zațiilor de tineret, 
dicatului și cadrelor 
tocmai în direcția
zării noilor contingente de 
mineri, de care mina are 
atîta nevoie. Ne-am intere
sat zilele trecute de rezul
tatele, de eficiența inițiati
vei, cu atît mai mult, cu 
cît după 6 luni, urma să se 
încheie etapa finală a 
concursului. Răspunsul pri
mit a fost mai mult decît

dezarmant ; din 102 tineri 
care au fost cuprinși în 
concurs... au mai rămas 40. 
Deci, un bilanț prea puțin 
semnificativ.

„Au rămas cei mai buni" 
ne asigură secretarul comi
tetului U.T.C. al minei. Sil
viu Năstase. Nu-1 contra
zicem, dar cădem de acord 
că au rămas prea puțini. 
Prea puțini față de cerin
țele minei, față de scopul 
pentru care a fost lansată 
inițiativa. In orice caz, a- 
cest puțin spune ceva : că 
în conlucrarea factorilor de 
care depinde sprijinirea ti
nerilor nou încadrați, solu
ționarea complexelor pro
bleme pe care le ridică a- 
daptarea și integrarea lor 
în colectivitatea minei, sti
mularea pasiunii lor pen
tru noua meserie nu s-a ri
dicat la nivelul optim in 
măsură să garanteze aces
tui proces complex un re
zultat mai bun. Iată con
cluzia care, pentru noua e- 
tapă a acestei valoroase i- 
nițiative, ce va coincide cu 
primul semestru al noului 
an, se impune cu necesita-

— Adevărul e că la mi
nă, în abatajele noastre, 
vin mulți tineri, dar unii 
vin..., alții pleacă. Fluctua
ția grevează asupra ritmu
rilor abatajelor, asupra 
desfășurării producției în 
general. Consider, deci, că 
ar trebui făcut mai mult 
pentru stabilizarea noilor în
cadrați, să punem mai in
sistent problema : de un- 
de-i aducem, cît investim 
în ei și cu ce folos ? Pentru 
a avea mai multă reușită 
în acest domeniu, ar fi ne
cesar să se acționeze mai 
perseverent, mai inspirat.

Cît de justificat este a- 
cest fel de a pune proble
ma ne-am convins prin 
datele obținute de la bi
roul personal : de la înce
putul anului mina a înca
drat 968 de oameni, dar, 
în același timp, au plecat 
1008, din care 237 au fost 
nou încadrați în acest an. 
Deci, vin mulți, dar aproa
pe un sfert din cei nou în
cadrați, după ce fac cunoș
tință cu mina, o părăsesc. 
Semnificativ mai e faptul

organi- 
ale sin- 
tehnice, 
stabili-

(Urmare din pag. I)La mașina de calibrat 
panouri, de la fabrica 
de mobilă Petrila, lu
crează două muncitoa
re fruntașe: Elena Șu- 
tacu și Maria Macaru.

Fruntașii
(Urmare d'm pagina I)

buri, organizare care a dus 
la depășirea productivității 
muncii planificată în căr
bune cu 900 kg pe post. 
La realizarea sarcinilor a- 
nuale de plan, cu o lună 
mai repede a contribuit 

întregul colectiv al secto
rului, toți m nerii de la 
fronturile de lucru direct 
productive, respectiv din 
cele 8 brigăzi conduse de 
Constantin Curea, Traian 
Borșa, Paraschiv -Ciurescu, 
Balaș Szabo, Petrache Ma
rin, Virgil Stan, loan To-

Popescu și Alexandru Ar- 
șinel. (T.S.)

Q TEATRUL MUNCI
TORESC „Ana Colda" — 
secția maghiară — de la 
clubul sindicatelor din 
Lupeni va prezenta as
tăzi (ora 19,30), la Casa 
de cultură din Petroșani, 
spectacolul „Seară de me
lodii". (TJS.)

H BRIGADA ARTIS
TICA. Elevii Liceului in
dustrial din Petroșani 
vor începe, în curînd, re’ 
petițiile cu un nou pro
gram al brigăzii artisti-

minei
bică și Ioan Bud, 
nă de lună și-au 
sarcinile de plan, 
buie omise nici cele două, 
brigăzi de pregătiri condu
se de Nicolae Stan și Ni
cola Diaconescu, care au 
asigurat intrarea la timp 
în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, care 
au asigurat realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, 
precum și electrolăcătușii 
din formațiile conduse de 
Ioan Ichim, Grigore Batir, 
Florian Stalcu și loan Bră- 
iete, care au efectuat re-

care lu- 
depășit 

Nu tre-

■

ce, sugestiv intitulat 
„Teoria ca teoria...". (M.B.)

S RISIPA. în fața de
pozitului de mărfuri al 
I.C.S.A.-A.P. din Petro
șani, aliat pe strada Plo
pilor (spre C.C.S.M.), de 
mai bine de o săptămînă 
s-a spart o conductă de 
apă, producînd o aprecia
bilă risipă a acestui pre
țios lichid. Pe 
Plopilor, deci, 
gospodăresc este 
plop I (M.B.)

g CONCURS

strada 
spiritul 
cam... în

__ CORAL.
In aceste zile în unități
le școlare din Valea Jiu-

vizii și reparații de bună 
calitate la utilajele 
dotare 
lor in 
lungul

Cele 
bune extrase suplimentar 
de acest colectiv vin să 
întregească tabloul 
zărilor obținute de 
mai multe colective 
mineri din Valea 
de modul cum acestea ac
ționează pentru a răspun
de prin fapte de muncă la 
chemarea țării de a da cît 
mai mult cărbune.

din 
și deci funcționarca- 
bune condiții de-a 
celor 11 luni.
26 000 tone de căr-

reali- 
tot 
de

Jiului,

lui s-au intensificat pre
gătirile formațiilor corale 
în vederea tradiționalului 
concurs al corurilor care 
se desfășoară sub gene
ricul „Copii cîntă patria 
și partidul", organizat de 
Consiliul municipal al 
pionierilor în întîmpina- 
rea zilei Republicii. Din 
10 decembrie au loc fa
zele pe localități, urmînd 
ca în 20 decembrie să fie 
faza municipală. (T.S.)

Ei MASA ROTUNDA. 
La Fabrica de mobilă 
din orașul Petrila este 
programată, pentru ziua

„vagoane"), 
Stanciu (la 
Ion Covaci 
la depou) 
alături de 
pe R.C.M. — loan 
sînt numai 
chi" la tot ce se întîmplă 
pe distanța feroviară din
tre Lupeni și Subcetate.

— R.C.-le! Trenul 23803 
la 22 și 10 de la linia 3. 
Manevra de la linia 1 ter
minată. Aștept pe 71045 de 
la Iscroni la linia 4.

Raportul impiegatului 
Dumitru Paniu (stația Li- 
vezeni), către firul R.C., 
este numai o secvență din 
sutele de „rapoarte" simi
lare prin care impiegații 
de mișcare Ion Moldovan 
(Lupeni). Constantin Smîn- 
tînă (Vulcan), Teofil Co- 
roiănu (Iscroni), Gheorghe 
Moroșan (Peștera Bolii), I- 
lie Chirilă (Banița), Gheor
ghe Andrei (Merișor), Ma
rius Ignat (Pui) și Ion Mi- 
hoc (Subcetate) comunică 
datele activității ce s-a 
desfășurat în noaptea do-

Haralambie 
„analitic") și 
(șef de tură 
sînt cei care, 
șeful de tură 

Sucală, 
,ochi și ure-

de sîmbătă, o masă ro
tundă cu tema: „Locul 
și rolul muncii politice în 
înfăptuirea sarcinilor eco
nomice, în lumina docu
mentelor de partid". Ma
nifestarea este organizată 
de Consiliul orășenesc 
Petrila de educație poli
tică și cultură socialistă. 
(V.S.)

Rubrică realizată do
Tiberiu SPATARU

I

I
I
1

I
I
I
I
I
I

cumentării noastre pe raza 
de activitate a R.C.M.-ului 
Petroșani.

O activitate deosebit de 
bogată care s-a concretizat 
în cele 12 ore (datele pe 
care le-am cules... dimi
neața confirmînd) într-un 
fructuos bilanț al hărniciei, 
abnegației și devotamentu
lui cu care acest detașa
ment muncitoresc ne-a o- 
bișnuit. Dar despre acest 
bilanț, vorbele, fără cifre, 
nu pot spune mare lucru. 
Deci, să dăm drumul a- 
cestor cifre : 10 trenurj în
drumate spre Simeria. 6 
spre Craiova, 7 spre Lu
peni (aceste ultime trenuri 
ducînd în vestul Văii Jiu
lui peste 300 de vagoane 
goale destinate încărcării 
cărbunelui). In stația Pe
troșani au fost descompuse 
12 trenuri locale și au fost 
compuse alte 10. Au tran
zitat 8 trenuri directe. Se 
cuvine însă o precizare i 
toate aceste trenuri amin
tite sînt trenuri de marfă. 
Pe lîngă acestea, tura des
pre care este vorba în a- 
ceste rînduri, a asigurat 
îndrumarea (într-un 
sau altul) a peste 20 
trenuri de persoane
au transportat peste 30 000 
de călători I

Iată și alți oameni 
s-au aflat la datorie, 
primul rind, impiegații de
mișcare, apoi dispozitorii 
Alexandru Mitrache și Ste
fan Toacă, peroniștii Ion 
Dărăban și Ianika Stankai, 
care au dirijat circulația, 
în compunerea și descom
punerea celor peste 20 de 
trenuri amintite anterior 
se regăsește munca mane- 
vranților Ion Alecu, Gheor- 
ghe Popescu, Nicolae Pri- 
cop și Adam Reia, conduși 
de șeful de manevră Ser- 
ghei Voica. ,_ ____

sens 
de 

care

ce 
In
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REDUCEREA CONSUMULUI! 

DE ENERGIE I

Realizări, preocupări, perspective în
IN MINERITUL
'/All JIULUI

FAPTELE
MĂSURĂ PREOCUiTAiflLOR

Permanența succeselor

Economisirea de energie electrică, reducerea 
consumurilor, sarcină deosebită pentru toți oame
nii muncii din țara noastră, constituie una dintre 
cele mai importante preocupări ale colectivelor de 
muncă. Hotărîrea organelor superioare de partid, 

partidului, tova- 
a nu afecta nici 
de energie elec- 
specialiftii Com- 
indemn la o fo-

indicațiile secretarului general al 
răful NICOLAE CEAUȘESCU, de 
o unitate economică de restricția 
trică.a constituit, de fapt, pentru 
binatului minier Valea Jiului, un ........... ..
losire rațională a energiei planificate. Măsurile în
treprinse și-au dovedit eficiența, după cum o vom 
demonstra in această pagină. Evidențiem cîteva 
dintre aceste măsuri: în orele de vîrf de sarcină — 
dimineața și seara — nu funcționează pompele de 
evacuare a apelor din subteran; pompe care con
sumă între 300 și 800 kWh; puțurile cu schip, care 
au motoare cu puteri cuprinse între 2 X 630 KW 
și 2 X 1000 KW, vor întrerupe timp de o oră 
evacuarea cărbunelui în timpul orelor de vîrf de 
sarcină; reviziile și reparațiile la utilajele mari 
consumatoare de energie electrică au fost planifi
cate — în orele de vîrf de sarcină, repetăm — di
mineața șl seara — între schimburi va fi oprit cite 
un compresor; au fost constituite la fiecare între
prindere minieră formații din 2 lăcătuși care veri
fică starea rețelelor de aer comprimat — suflări 
datorită neetanșeitățil și se iau măsuri de elimina
re a acestora; comisiile energetice de la fiecare u- 
nitate economică aparținătoare C.M.V.J. au fost reac
tualizate, s-a majorat numărul membrilor din co
misie, și au fost revitalizate, dîndu-li-se sarcini con
crete, concise, la obiect.

După primele 4 zile lucrătoare trecute din 
ceasta lună, rezultatele sînt elocvente:

toate întreprinderile miniere s-au încadrat 
consumurile planificate de energie electrică ?i 
nivelurile de putere stabilite ;

la nivelul C.M.V.J. economia de energie electri- 
l că — in perioada amintită — a fost de 199 .MWh.

Ș
I
i

I
a- *

in
in

De la 1 decembrie, 
Combinatul minier 
Valea Jiului, nu nu
mai că s-a încadrat 
zi de zi în nivelele 
de energie și de pu
tere planificate, dar 
a obținut și impor
tante economii. Aces
te succese — care 
demonstrează temei

nicia măsurilor a- 
plicate — le prezen
tăm în tabelul ală
turat :

Mineri!
Nu uitați niciodată 

că energia pneuma
tică este de 10 ori 
mai scumpă decît e- 
nergia electrică. Fo
losiți-o rațional !

Puterea aprobată pentru vîrfurile de 1
Economiasarcină de dimineață:

91,3 MW
și s_a realizat, pe zile lucratoare, de 
începutul lunii decembrie:

la de energie electrică f 
obținută 1

1 dec. 78,4 MW
2 dec. 78,6 MW în aceeași perioadă și j
3 dec. 79,6 MW pe aceleași zile din de- j
5 dec. 78,7 MW cembrîe:
Puterea aprobată pentru vîrfurile de

sarcină de seară — 83,2 MW 1 dec. 81,2 MWh j
și s_a realizat, pe zile lucrătoare, de 
începutul lunii decembrie:

la s
2 dec. 42 MWh î

1
1 dec. 76,5 MW 3 dec. 44,4 MWh ’
2 dec. 81,2 MW
3 dec. 78,0 MW 5 dec. 31,2 MWh

5 dec. 77,2 MW

i

de

permanentă la 
cu foc conti- 

la U.E. l’aro-

Veghe
„vetrele
nuu"
șeni. Camera de coman
dă a uzinei.

temslia viitoarelor realizări
O

Și

parte bineîn- 
chiar în con- 
se
puteri

a- 
pri- 
mal

folosesc 
mai

Șt. NEMECSEK

Valoarea unei economiiRe țineți!
î

prin

■

c

i 
j 
i

oprind 
între

t

5 
t 
c

I

i

asistența 
sînt 
ale

Notăm cîteva dintre 
preocupările specialiști
lor din cadrul C.M.V.J., 
preocupări, care vizează 
măsurile de perspectivă 
privind reducerea în 
continuare, a consumuri
lor de energie electrică : 
crearea în subteran
silozuri tampon pentru 
cărbunele extras din aba
taje, pentru a se evita 
mersul în gol sau sub 
capacitatea nominală a 
mijloacelor de transport 
de evacuare a cărbunelui; 
evitarea evacuării apei 
din subteran în trepte, 
de la un orizont la altul, 
prin adoptarea unui sis
tem de evacuare directă 
la suprafață.

Care este valoarea 
ccstei măsuri ? în 
mul rînd, apa nu
„scapă" de la un orizont la 
altul — cu alte cuvinte 
nu se întoarce de unde 
a plecat, o 
țeles — și 
dițiile cînd 
pompe de
mari, numărul 
mult mai mic 
prima situație

Un singur compre
sor consumă într-o 
oră 300 KW. Aceas
tă energie poate fi 
economisită 
compresorul 
schimburi.

Tn patru zile lucră
toare din această lună, 
la nivelul C.M.V.J., s-a 
înregistrat o economie 
de energie electrică de 
199 MWh, ceea ce e- 
chivalează cu consu
mul pe o zi al minelor 
Lonea și Țebea și a

preparației din Petrila. 
Cu alte cuvinte, cu a- 
ceastă cantitate de e- 
nergie s-ar putea extra
ge peste 4 000 tone de 
cărbune și ar fi supuse 
preparării mai mult de 
800 tone de cărbune,

Pagină realizată

la cererea C.M.V.J.

urmare, se realizează 
economie de energie 
scade în același timp 
puterea absorbită; dimen
sionarea bazinelor de cap
tare a apelor din subteran 
trebuie să permită folosi
rea pompelor doar 12 ore

de din 24, altfel spus, capacita
tea acestor bazine tre
buie să fie astfel gîndi- 
tă îneît să permită acu
mularea apelor din sub
teran pentru care să fie 
nevoie doar 12 ore de 
funcționare a pompelor 
de evacuare a acestora ; 
înlocuirea, unde este po
sibil, a aerajuluii parțial 
cu ventilatoare pneuma
tice, cu ventilatoare c- 
lectropneumatice care să 
funcționeze' electric cît 
mai mult timp. De ce 7 
Pentru că energia pneu
matică este de 10 ori mai 
scumpă decît • energia e- 
lectrică. . \

Concluzia este cît se 
poate de clară : specialiș
tii Combinatului minier 
Valea Jiului nu sînt preo
cupați numai de realiză
rile zilei, ci și de pers
pectiva viitoarelor succe-

Dispecer energetic
La nivelul întreprinderilor miniere, pe fiecare 

schimb, s-a stabilit un dispecer energetic. Cadre teh
nice, specialiști cu înaltă calificare din cadrul bi
rourilor energetice ale minelor asigură 
tehnică Și intervenția operativă atunci cînd 
semnalate defecțiuni sau se conslată depășiri 
nivelurilor de energie planificată. Odată cu stabi
lirea acestor dispeceri energetici, la nivelul între
prinderilor miniere, aceeași măsură a fost pusă 
în aplicare și la nivelul C.M.V'.J.

Nu uitați!
O pompă de mare 

capacitate pentru e- 
vacuarea apelor din 
subteran, dacă este 
oprită patru ore, e- 
conomiseste 3 200 
kWh.

Una dintre măsurile 
întreprinse de specialiș
tii Ministerului Minelor 
și Combinatului minier 
Valea Jiului constă în 
realizarea și perfecțio
narea unui -sistem in
formațional -operativ. 
Pornind de la întreprin
derile miniere, prin 
C.M.V.J., și ajungind 
la nivel de minister, 
sistemul informațional

este unic : aceleași da
te sînt solicitate în a- 
celeași intervale de 
timp. Valoarea deose
bită a sistemului reali
zat constă nu numai in 
A ȘTI, cei interesați, 
care este stadiul consu
mului de energie elec
trică, a puterilor absor
bite din sistemul ener
getic ci, mai ales PEN
TRU A SE INTERVENI 
OPERATIV, cu promp-

titudine, eficient atunci 
cînd se constată depă
șiri ale cantităților de 
energie planificate. Mă
surile luate de factorii 
de decizie, transmise eu 
operativitate și aplicate 
imediat au dat rezulta
tele scontate — econo
misirile înregistrate și 
amintite — demonștrind 
eficiența sistemului in
formațional adoptat.

i

I
II■
I
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J
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Ședințe ale comisiilor 
permanente C.A.E.R.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
® încheierea dezbaterilor în problema condamnării politicii de apartheid

BUDAPESTA 6 (Ager- 
pres). în R.P. Ungară s-au 
desfășurat lucrările ședin
ței a 62-a a Comisiei per
manente CAER pentru co
laborare in domeniul in
dustriei chimice, la care au 
participat delegațiile țări
lor membre ale CAER și 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat pro
blemele care-i revin din 
hotărîrile Sesiunii Consi
liului și ale Comitetului 
Executiv al CAER, a 
adoptat propuneri privind 
colaborarea în domeniul 
coordonării multilaterale 
a investițiilor pentru o- 
biective convenite și pentru 
realizarea unor obiective 
cu eforturi comune. Comi
sia a examinat, de aseme
nea, stadiul de îndeplinire 
a unor acțiuni convenite 
privind dezvoltarea cola
borării și a schimburilor 
de experiență pentru re
ducerea consumului de 
combustibili, energie și 
materii prime, și a sarci
nilor trasate de Comisie 
organelor sale de lucru, 
precum și alte probleme 
privind colaborarea mul
tilaterală în domeniul in
dustriei chimice pentru 
care s-au adoptat măsuri 
corespunzătoare.

*
BERLIN 6 (Agerpres). La 

Gera (R.D. Germană), a

LA ULAN BATOR S-AU 
DESFĂȘURAT lucrările 
plenarei C.C. al P.P.R.M., 
care a dezbătut și aprobat 
proiectele planului și bu
getului de stat ale R.P. 
Mongole pe anul 1984. In 
cadrul plenarei a luat cu- 
vîntul Yumjaaghiin Țeden- 
bal, secretar general al 
C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui 

avut loc ședința Comisiei 
permanente a CAER pen
tru colaborare în domeniul 
metalurgiei neferoase, ta 
care au luat parte delega
ții din țările membre ale 
CAER și R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a adoptat mă
suri corespunzătoare pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin din hotărîrile 
Sesiunii CAER și ale Co
mitetului Executiv al Con
siliului și a examinat li
nele probleme legate de 
adîncirea colaborării pri
vind asigurarea necesaru
lui țărilor membre ale 
CAER și R.S.F.1. cu ma
terii prime și produse ale 
metalurgiei neferoase, in
clusiv cu materiale spe
ciale pentru industria e- 
lectronică șl radiotehnică ; 
automatizarea întreprin
derile c miniere și de pre
parare a minereurilor ; 
producerea, prin coopera
re, de utilaje auxiliare 
pentru metalurgia nefe
roasă; economisirea și fo
losirea rațională a metale
lor neferoase, combusti
bililor, energiei și materi
ilor prime inclusiv a re
surselor secundare ; extin
derea efectuării de cerce
tări științifice și tehnice, 
pe baze contractuale, pe 
întreg ciclul cercetare- 
producție-desfacere ș.a.

Ilural Popular Mongol.
LA 6 DECEMBRIE, LA 

GENEVA A AVUT LOC 
o nouă ședință a delegați
ilor U.R.S.S. și S.U.A. la 
negocierile privind limi
tarea și reducerea arma
mentelor strategice.

PREȘEDL ■ £ELE GUVER
NULUI SPANIOL, Felipe 
Gonzalez, a reafirmat, in
tr-un interviu televizat,

NAȚIUNILE UNITE 6 
(Agerpres). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. și-a în
cheiat dezbaterile asupra 
problemei apartheidului. 
Participanții au adoptat 
în final 11 rezoluții, care 
— în esenț.i lor — con
damnă politica de apart
heid desfășurată de gu
vernul Africii de Sud.

Documentul referitor la 
situația din Africa de Sud 
condamnă regimul mino

Rezultatele alegerilor 
din Venezuela

CARACAS 6 (Agerpres). 
Potrivit rezultatelor ofi
ciale ale alegerilor prezi
dențiale și legislative, des
fășurate la 4 decembrie în 
Venezuela, Jaime Lusln- 
chi, candidatul la funcția 
supremă din partea parti
dului de opoziție Acțiunea 
Democratică, a obținut 
52,61 la sută din sufragii 
— informează agenția 
France Prcsse. în favoa
rea principalului său con
tracandidat, Rafael Calde
ra, din partea partidului 
de guvernămînt COPEI, a 
votat 36,8 la sută din e- 
lectorat.

Acțiunea Democratică 
a obținut, de asemenea, 
majoritatea locurilor în 
parlament.

voința cabinetului său 
de a organiza un 

referendum în legătură ce 
apartenența Spaniei la 
NATO, informează agenția 
France Presse. „într-o pe

ritar rasist pentru politi
ca sa de oprimare a majo
rității populației din a- 
ceastă țară, cere Consiliu
lui de Securitate să impu
nă sancțiuni obligatorii și 
cuprinzătoare împotriva 
guvernului de la Pretoria 
și respinge așa-numitele 
„propuneri constituționa- 
Ie" ale acestuia, menite să 
ducă la perpetuarea apart
heidului. De asemenea, 
este condamnată politica 
anumitor state occidenta

Rnimiunra șefilor de stai 
și de guverne din țările C.E.E.

ATENA 6 — Trimisul 
Agerpres, C. Benga, trans
mite : Lucrările reuniu
nii șefilor de stat și de gu
verne din cele zece țări 
membre ale Comunității 
Economice Europene s-au 
încheiat marți la Palatul 
Zappeion din Atena Ia ca
pă'-’. a trei zile de dezba
teri în centrul cărora s-au 
aflat controversatele pro
bleme cu care se confrun
tă Piața comună : reforma 
bugetară a CEE, restructu
rarea politicii agricole co
munitare, sporirea resurse
lor sale financiare etc.

rioadă de criză este, însă 
necesară o prudență deo
sebită pentru a nu com
plica situația și așa difi
cilă. a spus el. Este foarte 
ușor să intri într-o orga
nizație militară occidenta
lă : dar este foarte greu 
să ieși din ea" — a arătat 
premierul spaniol.

NOUL VAL DE VIO
LENȚA din Irlanda de 

le, a companiilor transna
ționale șl a unor instituții 
financiare, care au sporit 
colaborarea lor politică, e- 
conomică și militară cu 
regimul sud-african.

Rezoluția referitoare la 
sancțiunile împotriva A- 
fricil de Sud cere tuturor 
statelor să adopte măsuri 
adecvate pentru a impune 
embargouri financiare, mi
litare, economice, precum 
și în alte domenii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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în problemele bugetare 
și în special în ce priveș
te cota participării Marii 
Britanii la acest buget 
„cei zece" au ajuns . ’ din 
nou în impas. Dezbateri
le în problemele agricole 
au necesitat elaborarea 
unor propuneri de compro
mis din partea Greciei, 
dar s-au lovit de intransi
gența totală a pozițiilor 
britanică și franceză.

De asemenea, în pro
blema aderării Spaniei și 
Portugaliei la Piața co
mună nu s-a luat nici o 
hotărîre.

I 
I
I
I
I
I
i
I
I

Nord cunoaște noi episoa
de sîngeroase, soldate cu 
victime omenești. Luni 
dimineața o persoană a 
fost ucisă într-un cartier 
al Belfastului, în urma fo
curilor de armă trase de 
doi indivizi aflați la bor
dul unui vehicul. Agenția 
France Presse subliniază, 
că acest asasinat are la 
origine motive politice.

Agendă 
energetică

MOSCOVA 6 (Ager
pres). Pe străzile Mosco
vei au apărut primele e- 
lectromobile — taxi — 
anunță ziarul „Izvestia". 
50 de asemenea vehicule 
aflate în exploatare ex
perimentală timp de doi 
ani și jumătate, au con
firmat calitățile lor de 
mijloace de transport 
practice, epoluante și 
economicoase. Testele au 
relevat că electromobilc- 
le consumă de 8—10 ori 
mai puțin 'îlei în com
parație cu automobilele 
de capacitate similară. 
Totodată, în diverse car
tiere ale Moscovei au 
apărut stații ' de reîncăr- 
care a bateriilor noilor 
vehicule, asemănătoare 
cu stațiile de benzină. în 
următorii ani, parcul de; 
electromobile din Mosco
va va ajunge la 250—300 
de exemplare.

★

BUDAPESTA 6 (Ager
pres). în perioada actua
lului cincinal, în R.P. 
Ungară urmează să fie 
produse sau achizițio
nate colectoare solare în 
valoare de aproximativ 
100 milioane de forinți 
— relatează agenția MT| 
In aceeași perioadă va 
fi creată o bază indus
trială care va permite 
trecerea Ia folosirea ma
sivă a energiei solare pe 
o scară cît mai largă in 
diferite domenii. Se pre
vede ca energia solară 
să fie folosiți în prima 
instanță, pentru încălzi
rea apei menajere și 
pentru uscarea unor pre- 
duse agricole.

I

FOTBAL, DIVIZIA C’—

’ Să așteptăm
; csa încredere primăvara

FILME
! PETROȘANI -- 7 No-
| iombrie ; Apașii; Unirea :

Amnezia.
PETR1LA ; Frontiera.
LONEA : Aventură în

Arabia.
ANINOASA f" Tran-

sportul.
VULCAN — Luceafă-

rul : Cascadorul Hooper.
| LUPENI - Cultura):
s Casa visurilor.
Ș URICANI ; Șatra.

TV.1
15,00 Telex.
15,05 Universul femeilor.

. 15,25 Rezultatele tragerii
pronoexpres.

15,30 Emisiune în limba
maghiară (parțial
color).

i 16,30 închiderea progra-
mului.

“ 20,00 Telejurnal (parțiai
color).

i 2 ,20 Actualitatea in eco-
nomie.

1 20,30 Videoteca interna-
1 țională (color).
1 21,00 Fotograme din rea-
1 litate.
’ 21.35 Melodii și interprețr.

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra-
mului.

BADSO
5,Ou Buletin de știri.

1 a.05 Pitmuri matinale.
| 6,00 Radioprogramul dl-

mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 

uletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor 
10,00 Bulet n de știri. 10,05 
Interpreți de muzică 
populară. 10,30 Din țări
le socialiste. 10,45 Noi în
registrări d - muzică co
rală. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Radiocaruse- 
lul copiilo. .. și profilaxia 
ghinionului. 11,35 1 ubli-
citate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Știința seco
lului XX. 12,25 Din co
moara folclorului. 12,45 
Avanpremieră Radio TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15,60
Clubul invitaților. 16,00 
Buletin de știri. 16,05 Re
cital folcloric Sofia Vi- 
coveanca. 16,20 Sfatul 
medicului. 16,25 Partidul. 
Ceaușescu, România — 
program de cintece. 16,40 
Coordonate , economice. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Tribuni, radio. 17,40 
Odă limbii române. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal 
(ora 18,00;. Un disc pen
tru dv. cu Neil Young. 
Radiojurnal (ora 20,00). 
O zi într-o oră. Radiojur
nal (ora 22,00). 23,00 O- 
pera „Flautul fermecat" 
de Mozart (selecțiuni). 
23,30—5,00 Non stop mu
zical (Buletine de știri la 
orele t 24,00; 2,00; 4,00;).

rnemenlo
n BB» TCOTWJ nan: i-g.~arair iwrt I’MW.

SCu etapa desfășurată du
minică a luat sfîrșit și

■ campionatul diviziei C
de fotbal, seria a 8-a. Ce
le trei echipe care repee- 

Izintă Valea Jiului în a- 
ceastă 6erie a diviziei C 

Is-au situat, acum, la ju
mătatea drumului pe lo- 

■ cun potrivit comportării
' avute în cele 15 etape ca-
Ire au trecut. Avînd 7 vic

torii, 4 meciuri egale și 4 
i înfrîngeri, golaveraj 25—23,
J cu cele 18 puncte acumu-
| late Minerul Paroșem a

încheiat turul pe locul 2 în 
I clasament la 6 puncte de1 lider. Spre satisfacția în-

Lacâraților ei suporteri ie- 
Sprezentativa minerilor din

Paroșeni a acumulat in e- 
Itapeie trecute din actuilui 

campionat puncte prețioa- 
| se și din deplasare. Sub
! așteptări le supoi terilor și

a valorii loturilor din ca
re sint formate s-au com- 

E portat echipele Minerul
1 Știința Vulcan, (penultimul

loc) și Minerul Amnoasa. 
care pină la primăvară va 

3 purta lanterna roșie, inex-
Iplicabilă compoi tarea e- 

chipei Minerul Știinia Vul- 
■ can, care doar cu 5 viclo-
! rii, două rezultate de e-

galitate șl 8 infrîngeri, a- 
> vînd și un golaveraj nega-
I tiv 17—30 și doar 12 punc-
8 te, la ora actuală candi

dează la retrogradare. Și 
cînd ne gîndim că anul 
trecut se situa printre echi
pele de mijloc în serie.

Deși cu un lot valoros 
Minerul Aninoasa a dema
rat și în acest campionat 
neconvingător, obținând
doar 4 victorii, 3 egâluri 
și suferind 8 înfrîngeri 
(gola eraj 13—26) și 11 
puncte.

Rindurile de față nu se 
vor c analiză a comportă
rii divizionarelor noastre 
C în turul campionatului. 
Un lucru este cert. Valoa
rea reprezentativelor mi
nerilor din Vulcan și Ani
ne as?. nu este aceea pe ca
re o arată ciasameniul la 
jumătatea campionatului. 
Pentru a sălta insă in cla
sament la adevărata valoa
re a loturilor din care făt 
parte, toți jucătorii sub în
drumarea antrenorilor vor 
trebui să transpire mult 
la iarnă pentru ca relua
rea campionatului să-i gă
sească pregătiți din foa- 

te pun> tele de vedere pen
tru a cuceri victorii care 
să le aducă punctele ne
cesare evitării locurilor «e 
duc la retiogradare. >ar 
suporterilor satisfacții prin 
joc și rezultate

D CRIȘAN

DlViZIA C3
REZULTATEj Victoria Călăii — Minerul M. No

uă 2—0, Minerul Oravița — Dacia Orăștie 4—3, Mi
nerul Anina — Metalul Bocșa 2—0, Minerul Cheltui
— Mureșul Explorări Deva 1—1, Mecanica Orăștie
— Constructorul Timișoara 5—1, Minerul Paroșeni — 
Minerul Aninoasa 3—0, U.M. Timișoara — Minerul 
Certej 6—3, Minerui-Știința Vulcan — Metalul Oțelul 
Roșu 2—1.

CLASAMENTUL TURULUI
1. Mureșul Expl. Deva
2. Minerul raroșeni
3. U.M Timișoara
4. Victoria Călan
5. Dana Orăștie
6. Constructorul Tim.
7. Minerul Certej
8. Minerul Anina
9 Minerul M. Nouă

10 Metalul' O. Roșu
11 Mecanica Orăștie
12 Minerul Ghelari
13. Metalul Bocșa

14 Minerul Oravița
15 Minei ul Șt. Vulcan
16. Minerul Aninoasa

TELEX » TELEX
Meciurile din cadrui „16- 

unilor" de finală ale „Cu
pei României" la fotbal se 
vor desfășura astăzi, după 
următoru’ program : Poia- 
iana Cîmpina — Chimia 
Rm. Vîlcea, U T. Arad — 
Politehnica lași, Metalul 
Bocșa — A.S.A. Tg. Mu
reș, Metalul Rădăuți — 
F.C. Argeș, Viitorul Gheor- 
ghieni — F.C. Baia Mare, 
Victoria Tecuci — Petro
lul Ploiești, Cimentul Med
gidia — Steaua București, 
Dinamo Victoria București 
— S.C. Bacău, Minerul Ba- 
raolt — Dunărea C.S.U

15 10 4 1 28—12 24
15 7 4 4 25—23 18
15 8 1 6 37—22 17
lî 7 2 6 20—15 16
15 6 3 6 28—24 15
15 6 3 6 26—23 15
15 7 1 7 27—25 15
15 6 3 6 22—23 15
15 7 0 8 22—21 14
15 7 0 8 21—21 14
15 7 0 8 20—28 14
15 5 4 6 17—26 14
15 5 3 7 21—17 13
15 6 1 7 20—29 13
15 5 2 8 17 — 30 12
15 4 3 8 13—26 11

Galați, Sp. Muncitoresc Ca
racal — Cor vinul Hune- 
doara, Mureșul Luduș — 
Sportul studențesc Bucu
rești, Armătura Zalău — 
Jiul Petroșani, Precizia Să- 
cele — Rapid București, 
C.S. Tirgoviște — F.C. Olt. 
Partidele Petrolul Momești 
— Dinamo București și U- 
nivorsitatea Craiova — 
F.C. Bihcr Oradea au fost 
amînate. Jocul dintre di
vizionarele A, C.S. Tîrgo- 
v'rște și F.C. Olt se va dis-

1 pa teren neutru, la 
Titu.
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