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Rezultatele primei decade impun

In atenția organizațiilor de partid

• Frumoasă zi de primăvara m Petroșani.
Foto: Șt. NEMECSEK
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Măsuri ferme, hotărîte pentru 
îndeplinirea ritmică a planului

V

Situația 
realizărilor
(IN PROCENTE)

i.m. Petrila 113,5
I.M. Uricani 110,5
I.M. Paroșeni 106,0
I.M. Vulcan 102,2
I.M. Lopea 96,9
I.M. Dîlja 95,9
I.M. Livezeni 95,2
I.M. Lupeni 88,3
I.M. Bărbăteni 87,6
I.M, Aninoasa 78,1
Exploatarea dc ca
riere, Cimpu lui 
Neag 41,5
C.M.VJ. ’ 93,9

realizărilor care în mai mult de ju
mătate din zilele lucră
toare ale acestui început 
de lună au obținut pro
ducții superioare sarci
nilor zilnice. Lipsa de 
ritmicitate însă, minu
surile mari ale unor Zile, 
au situat aceste între
prinderi în rîndul uni
tăților cu planul nerea
lizat. Spre exemplu, la 
mina Dîlja un minus de 
575 tone de cărbune, In
tr-o singură zi, chiar în 

_____ ___ 10 aprilie, a diminuat 
extras, pește sarcinile producția astfel încît 
planificate —• 8 529 tone treprinderea a rămas 

sarcinile planificate 
550 tone de cărbune, 
alte cuvinte, cu o

Constanța
și ritmicitatea depășiri
lor, caracteristicile prin
cipale ale activității des
fășurate de colectivele de 
oameni ai muncii de la 
întreprinderile miniere 
Petrila, Uricani, Paro- 
șenî și Vulcan, și-au spus 
din nou cuvîntul — toa
te patru minele depă
șind substanțial prevede
rile de plan stabilite pen
tru decada I, a lunii a- 
prilie. împreună, aceste 
întreprinderi miniere au

de cărbune, plus Ia care 
mina Petrila a contribuit 
cu 4 277 de tone.

Cu realizări oarecum 
bune (pentru că nu 
și-au îndeplinit preve
derile de plan aferente 
perioadei amintite) au 
încheiat decada I și mi
nele Dîlja și Livezeni.

în- 
sub 
cu 
Cu 
zi 

înainte de încheierea de
cadei mina avea un plus 
dc 25 de tone.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

la baza organizăriiDISCIPLINA
superioare a locurilor de muncă

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești
La nivelul întreprinderilor miniere, sectoare

lor șl brigăzilor, la șfîrșitul decadei I a lunii a- 
prilie arată astfel:

I. M. Petrila
Sectorul IV — plus 2120 tone; abataje frontale

— Ștefan Alba — plus 400 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări 
de investiții — Constantin Borș.

1. M. Uricani
Sectorul I — plus 508 tone; abataje frontale —■ 

Spiridon Scorpie — plus 120 tone; abataje cameră
— Grigore Lovin — plus 80 tone; lucrări de pregă
tiri — Victor Mezambrovschi, lucrări de investiții
— Ianoș Doboș.

I. M. Paroșeni
Sectorul iV — plus .1071 tone; abataje frontale

— Gavrilă Mesaros — plus 582 tone; abataje ca
meră lucrări de pregătiri —- Vasile Cojocarii; 
lucrări de investiții — Vasile Cerceja.

1. M. Vulcan
Sectorul I — plus 1206 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Traian Bofea — plus 709 
tone; lucrări de pregătiri •— Ștefanache Pricop; lu
crări de investiții — Constantin Niță. ; /

"N Echipa de electrolă- 
cătuși a sectorului III 
de la mina Dîlja, con
dusă de Vasile Damian, 
are ca sarcină revizia 
și repararea fluxului de 
benzi a sectorului. Prin 
munca lor conștiincioa
să de zi cu zi, ei asigu
ră cale liberă cărbune
lui spre zi.

Foto: N. ȘTEFAN

însuflețit de chemările 
secretarului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivul minei Vulcan a 
început activitatea anului 
1984 animat de hotărîrea 
de a contribui tot mai 
mult la întărirea bazei de 
materii prime și energeti
ce a țării, prin extragerea 
din abataje a unor canti
tăți sporite de cărbune. 
Rezultatele primului tri
mestru confirmă că pre
ocupările noastre sînt în
scrise pe coordonatele j u
nei activități rodnice. De
pășirea obținută la pro
ducția fizică, de 16 730 to
ne cărbune este 
în bilanțul trimestrului, 
de 2,5 milioane lei boni
ficații acordate pentru în
cadrarea în indicatorii de 
calitate, și de un volum 
de economii estimat la 
3 917 mii lei. Aceste rezul
tate îmbucurătoare reflec
tă acțiunile stăruitoare 
ale organizației de partid, 
ale organului colectiv de 
conducere pentru valori
ficarea superioară a capa
cităților de producție

mobilizarea tuturor for
mațiilor de lucru. In mod 
deosebit, comitetul de 
partid pe mină și condu
cerea operativă a între
prinderii pun accent pe 
organizarea temeinică _ a 
locurilor de muncă. Prac
tica a arătat, pe par
cursul unui mare număr de 
ani, că în condițiile spe
cifice ale cîmpuiui minier 
Vulcan, acolo unde for
mația de lucru, cu spri
jinul conducerii sectoru
lui, a asigurat o organiza
re atentă a producției 
a muncii, chiar din i 
taje cameră au fost 
trase producții medii 

însoțită nare de 5 000-6 000, 1

i și 
aba- 

ex- 
lu- 

tone 
de cărbune. La asemenea 
locuri de muncă — avem 
în vedere, abatajele came
ră conduse de Traian 
Borșa, Mihai Dudescu, 
Paraschiv Ciurăscu, Ioan 
Bud, Mihai Neștean, Pe
tru Ailincăi, Constantin

Aurel FRĂȚILĂ, 
secretar adjunct 

al comitetului de partid 
de la I.M. Vulcan

(Continuare in pag» a 2-a)

Simbătă, la Casa de cultură din Petroșani

FESTIVALUL-CONCURS

„CÎNTECUL ADlNCULUI
Iși vor aduce contribuția soliști și com 

pozitori de muzică ușoară, condeieri ai cena
durilor și cercurilor literare, artiști fotografi 
care activează în domeniul mineritului.

Pînă acum și-au anunțat participarea 
concurenți din județele Alba, Brașov, Con
stanța, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Praho
va, Tulcea și Vîlcea.

„Singura soluție pen
tru noi — și cea mai 
bună — este să ne des
curcăm singur i“, ne-a 
spus deunăzi maistrul 
Simion Cetean, șeful 
secției mecano-energe- 
tice a întreprinderii 
de fire artificiale „Vîs- 
coza" Lupeni. Despre 
ce era vorba ? Piese- i 
le de schimb pentru în- ; 
treținerea unor Utilaje 
care au un rol hotărî- 
tor în realizarea rit
mică a producției se

însemnări
DE REPORTER

■f.
.1.

CU
OAMENI 
mîini de aur

-----------------------------------  ' 
pot procura greu. Mai S 
ales că unele dintre | 
acestea, ca bunăoară I 
ventilele de polipropi- f 
lenă, sînt din import. 
Iar fără piese de schfinb 
utilajele stau. Pe flu
xul fabricației 
apar întreruperi 
secințe ușor de 
zut...

Pe masa din 
maistrului 
văzut o astfel de piesă 
de schimb — un cilin
dru din aluminiu stră
puns de găuri mărun
te. Cilindrul este de 
fapt o bobină de la 6 
mașină de filare, o bo
bină pe care se depun 
firele de mătase în 
timpul fabricației. In
tr-un mic atelier, unde 
lucrează trei femei, Ni- 
colina Vîican, Filofteia 
Plopșoreanu și Maria 
Virag sub coordonarea 
lui Ioan Nagy, bobinele 
de aluminiu sînt recon
diționate și 
cuitului producției, 
ceasta activitate, în 
parență . anonimă, 
duce întreprinderii în
semnate economii.

Viorel STRAUȚ

firelor 
cu con- 
prevă-

biroul i 
Cetean am I

•î

a-

Ii
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Lupeni Zestrea de frumos - păstrată și îmbogățită!
In ultimele • trei zile ale 

săptămînii trecute, profi- 
tînd de timpul frumos, pes-, 
te 6 000 de~locuitori ai Lu- 
peniului au participat la 
acțiunile pentru sporirea 
zestrei de frumos a ora
șului. Străzile și parcurile 
au cunoscut o mare revăr
sare de cetățeni — bărbați, 
femei, tineri —, cu toții
contribuind Ia înfrumu
sețarea orașului în care 
trăiesc.

Pe strada Tudor Vla-I

dimirescu, o echipă de 
muncitori de la E.G.C.L. a 
lucrat la decapări, pregă
tind repararea asfaltului 
degradat în perioada ier
nii. Pe aceeași arteră cen
trală au fost fasonate co
roanele la peste 400 de 
salcîmi. Pe tovarășul Au-

ret Colda, președintele co
mitetului orășenesc al 
sindicatelor, 1-ain întîlnit 
fixînd în pămînt peste 
100 de tutori la tot atîția 
arbori ornamentali tineri, 
plantați recent în zona 
monumentului „Lupeni 
’29”. Despre acțiunile în-

treprinse și ce s-a mai fă
cut în ultimele trei zile 
ale săptămînii trecute am 
discutat cu șeful oficiului 
de gospodărie comunală 
și locativâ al orașului, Ion 
Covrig.

— Pe strada Tudor Via- < 
dimirescu șl Bulevardul 
Păcii, ca și pe alte străzi 
și în parcurile orașului,

A» MICA

(Continuare în pag. a 2-a),
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tuturor forțelor
în efortul redresării
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Coordonata principală 
a muncii și vieții de 

ipartid din cadrul secto- 
frului III al minei Lonea 
ț o constituie 
| comitetului < 
’’birourilor 

de bază în 
ca fiecărui 
eă. „Sectorul nostru este 
și acumâ considerat un 
sector greu — ne-a spus 
cu puțin timp în urmă 
maistrul minier princi
pal Ion Grădinaru, se
cretar al organizației de 
bază III B. Din cauza 
intercalațiilor de steril 
a trebuit să renunțăm lâ 
susținerea mecanizată. 
In frontale am introdus 
stilpii individuali și tă
ierea prin pușcare. Â fost 
depus un mare volum 
de muncă pentru îndrep
tarea fronturilor și îm
bunătățirea tavanului, 
din dorința de a face pa
sul deosebit de important 
spre o tehnologie avan
sată. Avem în vedere, 
adică, să introducem ta
vanul de rezistență pen
tru ca în viitorul apro
piat să asigurăm tăierea 
cărbunelui cu combina”.

Apariția intercalațiilor 
masive de steril în ză- 
eămînt a făcut într-ade- 
văr ca sectorul să se 
confrunte cu dificultăți 
deosebite. In această si
tuație, organizațiile de 
bază, conducerea tehni
că au trecut la o amplă 
mobilizare a tuturor for
țelor, știind că numai e- 
fortul brigăzilor produc
tive nu este suficient 
pentru redresare. Aba
tajele frontale sînt con
duse de mineri experi
mentați ca Iosif Bucur, 
Ion Cojocaru, Vasile Ru-

implicarea . 
de partid, a 
organizațiilor 

problemati- 
loc de mun-

su, care au 
gure de la i 
ta creșterea 
In mod frecvent, în a- 
ceste frontale se 
productivități 
tone pe post.

Comitetul de partid pe 
sector, cele trei birouri 
ale organizațiilor de -ba
ză pe schimburi au asi
gurat, metodic și perse
verent, climatul de im
plicare a comuniștilor în 
problematica producției. 
Propunerile făcute de
riiiiiiiiini/iiinuiii/iiiiiHi

reușit să asi
ei lună la al- 

producției.

nostru punem mare 
cent pe calitatea lucră
rilor electromecanice, 
rie-a spus energeticul 
sectorului sing. Alexan
dru Șulț, secretar adjunct 
al organizației de bază 
III C. Putem spune că 
meseriașii buni, cum sînt 
șeful de echipă Nicolae 
Ardelean, sau electrici
enii Nicolae Goia, Vasile 
Barbură, Aurel Ciora, 
Ion Bălășoiu și alții lu
crează tot timpul „pe do
uă fronturi”, la execu
tarea operativă și de bu
nă calitate a reviziilor' și 
reparațiilor, iar pe 
altă parte la 
profesională a 
muncitori”.

Răspunderea 
în adunările acționează în 

țiile de bază, 
sporită a muncii și 
ții de partid rezultă 
din climatul de discipli
nă pe sector. In cele do
uă organizații de bază, 
III B și IIIC — și sîn- 
tem convinși că și în o.b. 
III A situația e identică 
— ni 
cazuri 
citori 
vate". _______ _
tul singulare, cîte 
muncitor 
schimb, reflectă că 
muncit cu multă 
re și înțelegere pentru 
eradicarea „nemotivate
lor” și îmbunătățirea 
prezenței, în continuare 
climatul de disciplină fi
ind mereu 
muniștilor.

Sectorul 
Lonea s-a 
lea redresării. Este 
dul muncii întregului co
lectiv, în frunte cu ** 
ganizațiile de partid. (I.M.)

obțin
de 8—9

In centrul, muncii 
politice

fHwmmHmwiwmmut

comuniști.
generale au început să 
fie transpuse în viață. 
Astfel s-a trecut la exe
cutarea unor lucrări de 
întreținere concomitent 
cu acele operații de la 
front care îngăduie in
tervenția lăcătușilor. Nu
mirea unui maistru „cu 
aprovizionarea11 a dat re
zultate bune, pe această 
cale fiind mult îmbună
tățită aprovizionarea lo
curilor de muncă. Secto
rul III a a rjt întotdea
una electricieni cu cali
ficare înaltă, dar mulți 
dintre ei au fost redistri- 
buiți în alte sectoare, 
pentru a răspunde ast
fel cerințelor majore ale 
minei, 
cut să 
părea 
timp 
tinerii 
cumuleze 
se ridice la 
decesorilor. * ' I * ' :

„In cadrul sectorului

Acest fapt a fă- 
sporească preocu- 
sectorului ca în 
cît mai,* scurt 
electricieni să a- 

experiență, să 
nivelul pre-

(Urmare din pagina 1)

Prezențe de prestigiu, peste hotare
Vești de la : 

main-en-Lăye 
pentru membrii 
bului „Electron” , 
can. La cea de-a 
diție a deja tradiționalu
lui Salon internațional de 
artă, care beneficiază de 
patronajul Federației in
ternaționale de artă foto
grafică (F.I.A.F.), juriul a

de
formarea 
tinerilor

cu care se 
organ i’za- 
calitatea 

vie- 
și

s-a vorbit despre 
singulare de mun- 
care fac „nemoti- 

Cazurile cu to- 
un 

pe întregul 
s-a 

răbda-

în atenția co-

III al 
‘nscriș pe

minei 
ca- 
ro-

or-

y
Două muncitoare de 

la Fabrica de pline din 
Lupeni, apreciate pen
tru munca depusă: 
Constanța Popescu și 
Maria Anti.
Foto: Șt. NEMECSEK

Tntr-o situație aparte, 
deși nu a trecut decît o 
decadă din această lună, 
sînt minele Aninoasa, Lu- 
pe'ni și Băr băteni, între- 
prinderi care au acumu
lat minusuri cuprinse în
tre 1598 tone (mina Băr- 
băteni) și 6 552 tone (mi
na Lupeni). Este adevărat, 
mina Lupeni în 10 aprilie 
a livrat peste prevederile 
de plan ale, zilei 336 to
ne de cărbune, ceea ce 
ar putea însemna un pas 
pe calea redresării situați
ei, dar acest prim pas 
trebuie urmat de alții, mult 
mai hotărîți.

La Exploatarea de cari
ere Cîmpu lui Neag, situa
ția realizărilor continuă 
să se mențină în aceleași 
limite critice pe care nu 
le-a depășit în nici una 
din decadele acestui an. 
Și minusul acestei luni
— 10 796 tone de cărbune
— atîrnă greu în balanța 
realizărilor combinatului 
care, a rămas sub preve
deri cu 17000 tone.

Această stare de lucruri, 
care este înregistrată la 
majoritatea întreprinderi
lor miniere trebuie să de
termine conducerile uni
tăților și a combinatului 
să treacă, neîntârziat, Ia 
acțiuni ferme, hotărîte 
care să conducă la redre
sarea situației, la îmbună
tățirea activității de ex- 
t rac tie, la creșterea pro
ducției de cărbune, la re
alizarea și depășirea pre
vederilor de plan.

'Urmare din pag. 1

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

(Urmare din pag. I)

I.M. Lonea
Sectorul IV — plus 1311 tone; abataje frontale 

— Iosif Bucur — plus 543 tone; abataje cameră — 
Ludovic Repaș — plus 132 tone; lucrări de pregă- 
târi — Traian Bota; lucrări de investiții (—).tiri —

I. M. 1)11 ja
Sectorul III — plus 384 tone; abataje 

(—); abataje cameră — Gheorghe Matei — , 
tone; lucrări de pregătiri — Emeric Radios; lucrări 
de investiții — Alexandru Levay.

1. M. Livezeni
Sectorul II — plus 1309 tone; abataje frontale 

— Valache Cristea — plus 850 tone; abataje came
ră (—); lucrări de pregătiri — Gheorghe tlițcan; lud 
crări de investiții — Costache Porojniuc.

I. M. Lapeni
Sectorul (—■); abataje frontale — Pâul Grasu — 

plus 1500 tone; abataje cameră — Ion Benko — plus 
100 tone; lucrări de pregătiri — Grigore Florea; lu
crări de investiții — Gheorghe Toma.

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje ca

meră — Gheorghe Vărgaru — plus 134 tone; lu
crări de pregătiri (—); lucrări de investiții (—).

I. M. Aninoasa
Sectorul V — plus 219 tone; abataje frontale — 

Pavel Dediu — plus 582 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Marcel Kohal; lucrări de 
investiții — Ion Suceveanu.

Exploatarea de cariere 
Cîmpn lui Neag

frontale 
plus 295 f

s-au plantat încă 8 000 fi
re gard viu și 2 000 pomi 
fructiferi și trandafiri. In 
jurul blocurilor nr. 58, 59, 
26A, 26B, 48, în străzile 
Viitorului, 7 Noiembrie, 
au fost transportate 96 
mașini de pămînt vegetal 
pentru noi spații verzi șf 
ronduri de flori. Pe noua 
variantă de circulație — pe strada Tudor Vladimi- 
pilier Est, de la intrare rescu să fie ajutați să în- 
pînă în centrul vechi al -
orașului, s-au plantat 600
molizi, 300 plopi, 200 tran-

unitățiî; să fie încheiată* 
acțiunea de aranjare a 
peluzelor și de plantare a 
celor 30 000 fire de. flori , 
pe strada’ Tudor- Vladimi- : Ț, 
rescu; să fie zugrăvite fa- 

, țadele imobîleipi,< cetățeni-

Zestrea 
de frumos

fost aduse eîteva .
mașini de părriînt lor și ale unităților comer- 

..........intensificat 
transportul gunoiului me
najer.

Dar cel mai important 
lucru rămîne ca toți locu
itorii orașului Lupeni, să 
îngrijească, să păstreze și 

, să îmbogățească continuu 
zestrea de frumos a ora
șului. '

aici au 
zeci' de 
vegetal pentru amenaja- ciale; să fie 
rea marginilor șoselei.

Ce mai trebuie făcut în 
continuare? Cetățenii de

locuiască gardurile de tot 
felul; lucrătorii berăriei 
„Bucegi” să vopsească găr- 

fațadafiri, 1500 mesteceni. Tot ‘ dulețul metalic din

neri cu experiență care tri, ingineri, tehnicieni,
pot executa oricare din de toți muncitorii cu ve-

- operațiile cerute
cesul de extracție.
ei se află și cei
teresați să-și

Birourile organizațiilor de timp disponibil de 95 la

lorificarea tuturor resur
selor pentru creșterea pro
ductivității muncii. Nota 
dominantă a dezbaterilor 
o constituie -responsabili-, 
tatea cu care comuniștii ; 
se preocupă de extinde
rea climatului de discipli- 
nă la toate locurile dc 
muncă, astfel îneît să se 
asigure ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul pla
nului.

Cu acest obiectiv în fa
ță, organizațiile de partid, 
conducerile tehnice ale 
sectoarelor și întreprin
derii acționează cu multă* 
perseverență pentru con
solidarea și amplificarea 
experienței și rezultatelor 
primului- trimestru, astfel 
îneît în acest an să dăm 
măsura înaltei angajări 
pe frontul creșterii 
ducției.

de pro- chime îndelungată și ma-
Lîngă turitate politică s-a ajuns

tineri, in- ea în trimestrul I să în-
însușească registrant un coeficient

secretele meseriei.' de utilizare a fondului de

Curea și alții — a fost 
statornicit un climat de 
ordine și disciplină exem
plar. Nici abatajele fron
tale nu se situează mai 
prejos cu buna organiza
re și disciplina, fapt do
vedit de rezultatele unor 
formații fruntașe cum sînt 
cele conduse de Mircea 
Murfirașu, loan Calotă și 
alții.

Iii mod evident, orga
nizarea superioară a lo
cului de muncă este strîns 
legată de disciplină. Nu e- 
xagerăm cu nimic afir- 
mînd că în brigăzile amin
tite, atît la
meră cit și la cele 
frontale de multă

DISCIPLINA
sută, mai bun decît în tri
mestrele precedente.

In cadrul adunărilor ge
nerale ale organizațiilor 
de partid, lă „momentul e- 
conomic” sau la dezbateri
le învățămîntului politico- 
ideologic se insistă mult 
pe cerința perfecționării 
continue a organizării pro
ducției și întăririi disci
plinei, concomitent cu va-

bază, conducerile sectoa
relor se- îngrijesc să men
țină această omogenitate 
a brigăzilor, să sprijine 
formarea profesională a ti« 
nerilor, să întărească cli
matul de ordine și discipli
nă fără de care nu se poa
te aspira, la rezultate mul
țumitoare. Prin acțiunile 
educative întreprinse, ca
re sînt sprijinite de maiș-

selecționat, din cele 79 de 
lucrări foto (alb-negru) 

de autori 
lu- 

trei
Și 

..____ T , ,, . lui
Francisc Nemeth, a patra 
(„Copii”) este semnată de 
Attila Fulop, după cum se 
știe, animatori ai fotoclu- 
bului din Vulcan. (I.V.)

Saint-Ger-
(Franța) 
fotoclu- • trimise de 38 

din România, șapte 
crări. Dintre acestea 
(„Apus”, „Satisfacții” 
„Muntele”) aparțin

din Vul- 
treia e-

GOSPODARII minei U- 
ricani au raportat depăși
rea planului pe trimestrul 
I la recuperări de metale, 
cu 8 tone la fier, 10 tone 
la fontă, 600 kg la alumi
niu, 300 kg «la cupru. Ac
țiunea de recuperare este 

de numeroși 
din subteran

susținută 
muncitori 
precum și de personalul 
din compartimentele con-

abatajele ca- 
două 

vreme 
încoace se vorbește foarte 
rar despre „nemotivate”. 
Brigăzile sînt omogene, 
avînd pe schimburi mi-

ducerii tehnico-administra- 
tive. .

CASA DE AJUTOR RE
CIPROC a comitetului sin-

- dicatului de la I.P.C.V.J, a 
soluționat în cursul anului ră, 
1983 toate cererile de îm
prumut ale membrilor săi. 
In urma 
nanciare 
registrat 
5,4 la

u II

în întregime cererile de prezintă 23 de peisaje, ins- 
împrumut, iar 
înregistrate se situau 
între 2—3 la sută,

♦ - —
EXPOZIȚIE. Astă
, în jurul orei 18,30, in 

holul Casei de cultură 
„Friederich Schiller” 
Capitală, va avea loc ver
nisajul expoziției de pic
tură a profesoarei de lim
bă și literatură engleză 
Mihaela Grigoriu,. de la 
Liceul industrial din Pe-

beneficiile pirate din Valea Jiului și 
doar din alte locuri. (I.V.)

aventură s-a încheiat 
accidentarea unei tu- 
într-un ciob de sti- 
Trageți învățămintele

care -practică săniușul 
o pungă de plastic, Dumi
nică, în Paring, o aseme
nea 
prin 
riște 
clă.
cuvenite.

ere din centrul comunei, 
recent dat în folosință, se 
lucrează la amenajarea 
Unui centru medico-sani- 
tar multifuncțional. Aces
ta va cuprinde cabinete 
de policlinică pentru a- 
dulți și copii, de stomato
logie, dispensare, labora
toare pentru analize me
dicale și de fizioterapie și 
o stație pentru steriliza
rea sîngelui. (I.D.)

——— ; .
O NOUĂ DOVADĂ des- 

turiștilor

LA TURNEUL interju- 
dețean de volei masculin 
de la Timișoara, județul 
Hunedoara va fi reprezen
tat de echipa preparației 

din Coroești, câștigătoarea cam
pionatului județean. Tur
neul va avea loc sîmbătă 
și duminică. Celelalte ju
dețe participante sînt Al
ba și Timiș.

♦---------
LA ANINOASA, la par

terul blocului cu garsoni- pre nesăbuința

sea.

unei activități fi— 
bune, Casa a în- 
un beneficiu de

_ sută. Consemnăm
că pînă la unificare, cele 
trei C.Ă.R. — de la Pe- 
trila, Lupeni și Coroești troșani. La a șasea „perso- 
■— nu reușeau să satisfacă nală , Mihaela Grigoriu

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA
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O diplomă pentru fruntași
„activitatea de- 
rodnică", pen-

oameni
'Urmare din pag ’

!
l
V 
$ 
*
*

uu mîini de aur
rit, printre componentele 
revolverului unele pinioa- 
ne — cuțite bune de reu- 
tilizat, am mai 
axe, clapete de 
știfturi și alte 
ble. In prezent, 
le recuperate 
năm în medie într-o lună 
cîte 50 revolvere și cam 
tot atîtea ventile din poli- 
propilenă bune de utili
zat Ca piese de schimb". 
Dar nu numai de utilizat, 
adăugăm noi din cele ce 
am constatat în secția de 
filatură, ci și cu fiabilita
te mai mare decît cele 
originale, datorită unor 
îmbunătățiri pe care le-au 
adus acestor piese harni
cii meseriași ai I.F.A. Vîs- - 
coza. Printre cei mai buni 
meseriași, oameni cu mîini 
de aur, cum ni i-a reco
mandat, și pe bună drep
tate, șeful secției meca- 
no-energetice, se numără 
Iosif Iacab, Florentin A- 
vram, Mihu Scaiete, Cons
tantin Grofu, Mihai Mol
dovan, Vasile Oprea și 
Constantin Crișan.

In prezent la I.F.A. „Vîs- 
eoza",' mai bine de 35 la 
sută din piesele de schimb 
necesare întreținerii uti
lajelor din dotare sînt ă- 
sigurate prin eforturi pro
prii, inclusiv repere de ma
re finețe, scumpe, care 
altădată se importau cum 
sînt ventile de polipropi-

lenă și revolverele. In s- 
nul 1983, valoarea piese
lor de schimb asigurate 
prin eforturi proprii la 
I.F.A. „Vîscoza" a fost de 
2 milioane lei. Pentru a- 
nUl 1984, „meseriașii cu 
mîini de aur" s-au anga
jat prin reprezentantul 
lor în adunarea generală 
a oamenilor muncii, Simi> 
on Cetean, să realizeze 
din materiale recuperabi
le piese de schimb în va
loare de cel puțin 3 mi
lioane lei.

via-moment aparte din 
ță lor.

Calitățile acestor 
neri au stat la baza ___
îndelungate succese. Nu 
de ieri; de azi am 
noi despre brigadierii l 

, „ . .. amintiți. împreună cu ei ?
s-a scris lă timpul și datorită lor au ț 

fost înfăptuite cele mai i 
mari mutații în moder- ■ 
hizarea extracției. De nu
mele unor mineri, șefi 
de brigadă, ca Teodor 
Boncalo, Constantin Po
pa și Paul Grasu, de 
la mina Lupeni, sînt le
gate cele dintîi succese 
în mecanizarea comple
xă a abatajelor și în re
ciclarea susținerii me
canizate. La mina Live- 
zeni, Mihai Bucevschi are 
o reală contribuție 
creșterea producției 
întreprindere și onorea
ză calitatea sa de șef de 
brigadă printr-o exem
plară grijă pentru for
marea profesională a ti
nerilor mineri.

Bărbații care onorea
ză titlul de miner sînt 
cinstiți cu toată prețui
rea cuvenită. Parte din 
ei, cei mai vrednici, au

compense morale acor
date fruntașilor, au fost 
instituite mai multe tro
fee ale vredniciei. Des
pre „Drapelul de unita
te fruntașă11 pe Combi
nat, despre „Casca de mi

Pentru 
osebit de 
tru „dăruirea și pricepe
rea profesională" și pen
tru „atașamentul față de 
întreprinderea minieră"... 
vi se acordă această „Di
plomă de onoare" în semn her" și „Lampa de mi- amintiți. împreună cu ei 
de prețuire a eontribu- ~

la creșterea 
cărbune...

50

ției aduse 
producției de 
Rînd pe rînd, peste 
de mineri, fruntași ai a- 
batajeior au fost felici
tați qu multă căldură la 
Înmîharba „Diplomei", au 
fost apluadați de nume
roșii colegi de muncă a- 
flați în sală. Dăruirea 
profesională, atașamentul 
față de întreprindere, 
hărnicia . și chiar ambi
ția pentru continua au- 
todepășire merită să fie 
cinstite căci, în primul 
rînd, pe ele se Înteme
iază progresul economi- 
co-sdtîal. Dăruirea este 
o stare de spirit, o ati
tudine politică și profe
sională și, într-adevăr, 1 
se cuvine multă cinsti
re.

La, Casa de cultură din 
Petroșani, cu cîtva timp 
în urmă, am asistat la 
momentul cînd o inspi
rată idee a prins viață. 
Din dorința de a adapta 
mai bine la specificul 
activității din mineritul 
Văii, Jiului, gama de re-

ner"
respectiv, pe larg. Spa
țiul nu ne-a îngăduit, a- 
tuhci, cîteva cuvinte des
pre „Diploma de onoare"
(■■■■■■■••■••■■■■■■•■■■I*

Bărbați care onorează 
titlul de miner

BBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBB

intrată în posesia unui 
mare număr de mineri. 
Ștefan Alba, Traian Bor-; 
șa. Constantin Popa, Flo- 
rea Ionescu, Mihai Bu- 
cevschi, Francisc Faza- 
kaș, Constantin Ciobă- 
noiu și mulți alții au a- 
vut o reală contribuție ; 
în 1983 la milionul de 
tone extrase în plus față 
de anul 1982 pe combinat, 
la întărirea din punct de 
vedere economic și creș
terea prestigiului între
prinderilor miniere. A- 
devărați „bărbați care o- 
norează titlul de miner" 
am reflectat atunci cu 
admirație, privind frun
tașii abatajelor, într-un

Anchetă socială

Atmosfera din căminele de 
nefamiliști este creată de locatari, 

dar nn numai de ei
tre și apoi uitate 
Noi ne străduim 
zăm o atmosferă . 
și atunci cînd unii nu do
vedesc , înțelegere și res
pect față de bunurile 
statului și față de noi, in
tervenim 
cient.

O altă 
vieți din 
familiști 
Vulcan. In căminul nr. 
locuiesc 297 de muncitori, 
în principal de la minele 
Vulcan și Paroșeni, care 
au la dispoziție un i club 
spațios (televizor, biblio
tecă), camere cu adevă- 

bil diferite în această pri" rat confortabile, 
vință.

In holul căminului de 
nefamiliști din Uricani 
viața și munca celor 211 
locatari este oglindită în 
principalele aspecte, 1- 
gazeta de perete, într-un 
extras din Decretul 
orarul bibiotecii etc.

De cîțiva ani, de cînd 
căminele de nefamiliști — 
locuite îndeosebi de ti
neri cu mai multă sau măi și
nuțină vechime in rpine- 
rit — sînt gospodărite de 
I.A.C.C.V.J., atenția în
treprinderilor miniere s-a 
diminuat. Confortul vie
ții în cămine se află la 
intersecția efortului de 
perfecționare materială cu 
atitudinea manifestată de 
organizațiile de tineret și 
sindicat din întreprinde
rile miniere, adăugind și 
propriul interes gospodă
resc ăl locatarilor. Am îri- 
tîlnit două situații sensi-

mi- 
unor

auzit

la 
pe

Vorbind despre 
economii cu ing. Mircea 
Draga, mecanic șef con- 

' trol instalații mecano-e- 
nergetice al intreprinde- 
iii ne a spus printre al
tele: „pentru multe piese 
de schimb a căror lipsă 
se resimțea, am căutat 

, executanți în. diferite lo-
t calități din țară. Dar n-am
J găsit pe nimeni care să.

i 
i
V 
I 
I 
\

I

recuperat 
aluminiu, 

subansam- 
din piese- 
confecțio-

I
V
I
*
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intrat în posesia frumoâ- 1
sei „Diplome de onoare" i 
acordată pentru calități- j 
le tradiționale ale n 
nerului de tip nou.

se încumete să le execute.
In această situație ne-am 

. consultat , cu muncitorii 
și cu maiștrii din între
prindere. Unul a venit cu 
o idee, altul s-a angajat să 
găsească o soluție de re
zolvare și în cele.. din ur
mă a descoperit-o. Așâ 
am ajuns să recondițio
năm treptat o gamă, din 

■ ce în ce mai largă, de pie-
> se de schimb și în cele
| din urmă chiar și pentru
| utilajele din import. De

exemplu, revolverele de 
la mașinile de filat. O ast
fel de piesă care 
780 lei, nu demult, 
întrebuințare, se 
pur și simplu la fier vechi. 
Dar, maistrul Augustin 
Nagy, împreună cu strun
garul Iosif Lazăr au cău
tat și au găsit o soluție 
pentru refolosirea acestor 
piese. Așa am descope-

costă 
după 

arunca

!

i
i

r

l 
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R ISIP A
Că realizările colec

tivului carierei Cîmpu 
lui Neag sînt legate 
nemijlocit de folosirea, 

maximă
nemijlocit de 
judicioasă, cu 
eficiență, a carburanți
lor este, bine cunoscut 
de către toți cei ce lu
crează la această uni
tate, mai ales de către 
șoferii autobasculante
lor care transportă ma
sa minieră. In virtu
tea acestei cerințe se 
pune cu acuitate în 
fața personalului din

ATITUDINI »i e|

ț

Ion MUSTATA

rămîn. 
să reali- 
plăcută

operativ și efî-

fațetă a acestei 
căminele de ne

am întîlnit-o la 
7

Brigadierul Gheorghe Nistor (mijloc) la un obișnuit dialog mineresc cu 
șeful de schimb Ion Irimia și ortacul Constantin Bașta, trei mineri fruntași din 
cadrul sectorului IV investiții de la mina Uricani.

1 *
n 'J |

sectorul de transport e- 
vitatea curselor inefi
ciente, încărcarea la 
maximum a autobascu
lantelor, evitarea ori
cărei risipe de carbu
ranți. In pofida aces
tor cerințe de mare a- 
cuitate, unii șoferi s“ 
pretează la folosire' , 
abuzivă a mijloacelor i 
de transport, făcînu j
curse clandestine care J 
nu înseamnă altceva ;
decît tocmai risipă de ’ 
carburanți. Astfel, Gri- 
gore Vîlcu, Ioan Ko
vacs, Teodoi- Bogdai. 
și; (Gheorghe Șand'ru 
au fost surprinși de or
ganele de ordine în 
curse clandestine, 
că circulînd cu ____
nile goale, unii cu cîți
va... prieteni prin Uri
cani. Au fost sancțio
nați pe... măsura fap
tei. A fost sancționat si 
șoferul Victor Grigo- 
raș pentru indiscipli
nă și neexecutare de 
sarcini. Și asta în con
dițiile în care colecti
vul drămuiește cu gri
jă carburanții.

Dan STEJARU

ș

în 
adi- 

mași-

— Fu locuiesc aici de 15 
ani, ne-a spus Ion Andrieș, 
ajutor miner la I.M. Vul
can și vicepreședinte al co
mitetului de cămin. Fie- 

■]‘â care are felul lui de a fi, 
de a se comporta, dar ' noi 
trebuie să muncim cu ei, 
trebuie să ne respectăm

unul pe altul. Mai sînt
și la noi momente de ten
siune determinate de u- 
nii locatari. Dar interve
nim prompt și înlăturăm 
elementele turbulente. Ne 
sprijină foarte mult comi- 
tetul sindicatului și orga- 

ti mp ui nizația U.T.C. de la mină.
Căminul — in care func

ționează și o cantină bine 
dotată, coordonată de Ilea
na Bîrzan, amenajată plă
cut, igienic și eficient — 
este condus cu hărnicie 
și spirit gospodăresc de 
Hortensia Iovi. Locatarii, 
mai tineri sau mai în 
vîrstă, ne-au mărturisit, 
zîmbind satisfăcuți, că se 
simt într-adevăr ca m ca
sa lor, de aceea se strădu
iesc să-și creeze o viață 
confortabilă, odihnitoare, 

propunerile noas- T. ȘPĂTARU

400,
Dar 

aceasta este doar o primă 
imagine. Am vorbit cu Io
nel Bălan (camera 55, un
de scrumierele sînt supli
nite de cutii de conserve), 
Irimia Antonescu și Fio- 
rea Dragomir, toți trei 
muncitori la mina Uricani. 
Cum își petrec __
liber ? „O partidă de ta
ble, un film, spectacole 
sînt foarte puține’’ — 
ne-au mărturisit ei.

— Ne sprijină, cînd est? 
vorba de spectacole, pro
grame artistice șț altele, 
organizația de tineret și de 
sindicat, dar s-ar putea și 
mai bine, adică în toate 
domeniile, ne spunea Io
nel Nistoroiu, vagonetar 
la mina Uricani, membru 
în comitetul pe cămin. A- 
tunci cînd ne vizitează, își 
notează

Colectivul a spus un NU hotărît absentomanilor
Ieri, la I.M. Petrila 

avut loc o judecată mun
citorească. Acest harnm 
colectiv, care de lă înce
putul anului a desfășurat 
o activitate meritorie, și- 
tuîndu-se în mod constant 
pe locuri fruntașe în în
trecerea de a da țării cit 
mai mult cărbune din 
Valea Jiului, raportează 
și în prima decadă a lunii 
aprilie o depășire de pes- 

■ te 4 200 tone de cărbune 
față de sarcina de plan.

Rezultatele obținute pu
teau £i mult 
dacă printre cei harnici 
nu s-ar mai afla și unii, 
puțini la n.umăr, care în
calcă disciplina minereas
că. Iată ideea care a stră
bătut, cu claritate, discu
țiile tovărășești organiza
te în cadrul judecății 
muncitorești. „Cei ce lip
sesc nemotivat în mod re
petat nu au ce căuta prin
tre noi". „Decît cu astfel

a de oameni, care nu 
leg și nu respectă 
plina noastră minereas- doar 
că, mai bine fără ei". „Tre
buie să manifestăm fermi
tate în aplicarea legii. 
Dacă ne-am încadrat în 
munca din subteran, să ne

înțe- Pentru cei aflați la prima
disci- abatere s-au pronunțat

avertismente. Cei cu 
cîte 1—2 nemotivate, dar 
repetate, au fost criticați 
cu asprime și li s-a dat 
un ultim avertisment. Dar 
unii au la activ zeci

mai bune
La I. M. Petrii

facem datoria în mod cins
tit" — iată doar cîteva 
din opiniile celor "e au 
participat la discuții. 0. 
dovadă evidentă a maturi
tății, dar și a simțului de 
omenie de care s-a dat 
dovadă cu acest prilej o 
constituie modul diferen
țiat cu care s-a. abordat 
fiecare „caz" în parte.

și-au respectat cuvîntul 
dat. Acestora li s-a propus 
sancțiunea aspră, dar 
dreaptă a desfacerii con
tractului de muncă. Alto
ra li s-a mai acordat un 
ultim credit moral, posibi
litatea de a demonstra prin 
fapte că merită să mai 
rămînă cot la cot cU ort"- 
cii la același loc de mun
că. O judecată aspră, fără 
cocoloșiri și ocolișuri, dar 
o judecată dreaptă, nece
sară pentru întărirea cli
matului de ordine și dis
ciplină care caracterizea
ză harnicul colectiv al mi
nerilor de la Petrila. In-

de nemo.tivate, cum au 
fost Ion Miclea, cu 1.7 ab
sențe nemotîvate numai în treaga desfășurare a jude- 
primul trimestru «1 acestui 
an, Jenică Bejan, Ioan 
Beraru, Leon Diaconu, Ti- 
beriu Konicska, '-ăirașu 
Stanică, Barbu 
rel Cioară, Florin 
și alții, care în ciuda; 
nor angajamente "asuma 
te în fața colectivului nu

o

cății muncitorești a de
monstrat puterea, coeziu
nea celor mulți și harnici, 
hotărîți să nu tolereze 
dezordinea, să nu adrni- 
ă încălcarea disciplinei 
eVperești.7' :

Viorel STRĂUț
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încheierea convorbirilor oficiale 
dintre primut-ministru 

al Guvernului român și 
prim viceprim-ministrul Guvernului 

irakian , ...
nia, și Saddam Hussein, 
secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii 
Irak — a deschis noi ori
zonturi colaborării și co-

BAGDAD 11 (Agerpres). 
— Corespondență de la 
loan Erhan: Miercuri s-au 
încheiat la Bagdad con
vorbirile oficiale dintre 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, și Taha 
Yassin Ramadhan, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului irakian.

Ambele părți au apre
ciat că dialogul prilejuit 
de actuala vizită oficia
lă — desfășurat în spiri
tul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite între to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ-

Sesiunea Consiliului 
Ministerial al 

pieței Comune
LUXEMBURG 11 (A-

gerpres). — La Luxemburg 
S-a încheiat sesiunea Con
siliului Ministerial al Pie
ței comune fără ca parti- 
cipanții să fi putut stabili 
modalitățile de reducere 
fi deficitului bugetar co
munitar, care se ridică la 
aproximativ 2 miliarde do- 
iarL-. ■■. A."' :

In cadrul dezbaterilor, 
președintele Comisiei C.E.E., 
Gaston Thorn, a estimat 
că pasivul se datorează în 
principal sumelor mari a- 
locate pentru susținerea 
politicii agricole comu
nitare. El a prezentat o 
serie de propuneri privind 
sporirea resurselor bu
getului comunitar. 

operării româno-irakiene, 
în interesul celor două 
popoare prietene, al cau
zei păcii, independenței și 
colaborării internaționale.

A fost semnat docu
mentul convenit cu prile
jul vizitei primului mi
nistru al guvernului ro
mân. ■

★
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu a efectuat o 
vizită de lucru în zona 
Hila-Kifl, Unde se desfă
șoară unele dintre cele 
mai importante lucrări 
pentru irigații și hidroa
meliorații din Irak, reali
zate de muncitori și spe
cialiști români, în cadrul 
cooperării economice ro
mâno-irakiene.

Reacții de condamnare a minării de către S.U.A. a «porturilor nicaraguane
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). — Senatul Sta
telor Unite a adoptat, cu 
84 voturi pentru și 12 îm
potrivă, o rezoluție prin 
care se cere încetarea U- 
tili zării fondurilor C.I.A. 
pentru minarea porturi
lor nicaraguane — infor
mează agențiile A.P. și 
U.P.I. Rezoluția a fost 
prezentată de senatorul 
Edward Kennedy și cons
tituie urmarea criticilor 
formulate în - cele două 
Camere ale Congresului 
în legătură cu dezvăluiri
le privind implicarea 
C I A, în aceste acțiuni.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

K. U. Cernenko, ales președinte 
al Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — Agenția TASS 
informează că, miercuri, 
Sovietul Suprem, ales la 
4 martie, s-a întîlnit în 
prima sesiune.

In cadrul ședinței co
mune a celor două Ca
mere ale, Sovietului Su
prem — Sovietul Uniunii 
și Sovietul Naționalități
lor —, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., K.U. 
Cernenko, a fost ales în 
unanimitate președinte al 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

V.V, Kuznețov a fost 
ales prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Su
prem. Conform ’ Constitu
ției au mai fost aleși 15 
vicepreședinți, cîte unul 
din fiecare republică uni
onală. De asemenea, au fost 
aleși 21 de membri ai Pre
zidiului, reprezentînd toa
te republicile și regiuni
le țării.

Luînd cuvîntul, în 
mele celor aleși, K.U. 
Cernenko a mulțumit de- 
putaților și î-a asigurat că

Deși nu are caracter obli
gatoriu penti-u puterea 
executivă, rezoluția se în
scrie în categoria docu
mentelor ce exprimă opi
nia Congresului.★

LUXEMBURG 11 (A-
gerpres). — Miniștrii afa
cerilor externe ai țârilor 
membre ale «Pieței comu
ne, întruniți în sesiune 
la Luxemburg, și-au ex
primat îngrijorarea în le
gătură cu minarea por
turilor Republicii Nicara
gua, ceea ce . împiedică li
bertatea de navigație în 

Prezidiul, în noua sa com- 
'ponență, va depune toate 
eforturile pentru a-și ■ în
deplini în cele mai bune 
condițîuni mandatul în
credințat răspunzînd ast
fel încrederii acordate.

In continuare, la pro
punerea lui K.U. Cernen
ko, Sovietul Suprem l-a 
numit din nou pe N. Ti
honov în funcția de pre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, încredințîndu-i-se 
sarcina; de a prezenta So
vietului Suprem propune
rea privind componența 
guvernului sovietic.

Totodată, a fost aproba
tă ordinea de zi, care cu
prinde, între altele, apro
barea componenței nou
lui guvern, a Comitetului 
Controlului Popular al 
U.R.S.S., alegerea Tribu
nalului Suprem al U.R.S.S. 
și numirea procurorului 
general. Va fi, de aseme
nea, examinată problema 

nu- reformei învățămîntului ge
neral și profesional.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

apele acestei țări —a de
clarat, ministrul francez 
al relațiilor externe, Claude 
Cheysson.

★ ■

LONDRA 11 (Agerpres). 
— Răspunzînd interpelă
rilor în Parlament, pri
mul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, a condamnat mina
rea porturilor nicaragua
ne — informează agenți
ile Reuter și France Presse. 
,,Am făcut cunoscut, ante
rior foarte clar guvernu
lui Statelor Unite că sîn- 
tem împotriva minării 
porturilor Nicaraguei".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Tess, I—II; U- 
nirea: Educația senti
mentală; Parîngul: Mie
zul fierbinte al pîinii.

PETRILA: Zboară co
corii.

LONEA: Fii cu ochii 
în patru.

VULCAN — Luceafă
rul: Drumul spre victo
rie, I—II.

LUPENI — Cultural: 
Căruța cu mere.

URIC ANI: Haiducul
năzdrăvan,

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

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, 
strada 30 Decembrie nr. 1A, 

încadrează de urgență, j
direct sau prin transfer, i

— tricotez» calificată pentru funcția de 
responsabilă de unitate I

încadrarea și retribuirea se face con- * 
form Legii nr. 22/1969, Legilor nr.- 12/1971 si l
57/1974. .

Relații suplimentare zilnic, la biroul per
sonal al cooperativei și la telefon 42763.

Mica publicitate
; PIERDUT carnet stu
dent, pe numele Mitroi 
Dorin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. H 
declar nul. (495)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Sila- 
ghi Fabian, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (496)

— Desene anima
te (color).

15,45 Studioul tineretului.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parți

al color).
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Lumea contempo

rană și confruntă
rile de idei.

20,50 Film artistic: 
„Mîndrie*. ! 

I 
I
I 
I
I
I
I
I

mului.

Producție a ștu-
dioului cinemato-
tografic „Bucu-
rești* 1 11*..

22,00 Concursul cîntecu-
cului politic pen-
țru tineret (color).
Selecțiuni din con-
cert. -

22,20 Telejurnal (parțial
color).

22,30 închiderea progra-

D I V I Z
. REZULTATE: Mine

rul Oravița — Mecani
ca Orăștie 2—0; Mine
rul Certej — Minerul A- 
nina 6—0; Minerul Ști
ința Vulcan — Construc
torul Timișoara 4—1; 
U.M. Timișoara — Mi
nerul M. Nouă 1—2; Mu-

CLASAM
1. Mureșul Explorări
2. Victoria Călan
3. Minerul Paroșeni
4. Minerul Certej
5. U.M. Timișoara
6. Dacia Orăștie
7. Minerul M. Nouă
8. Metalul Oțelu Roșu
9. Consțr. Timișoara

10. Minerul Șt. Vulcan
11. Minerul Anina
12. Minerul Oravița
13. Mecanica Orăștie.
14. Minerul Ghelari
15. Metalul Bocșa
16. Minerul Aninoasa

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Margaret», eliberată 
de Oficiul P.T.T.R. Petro
șani. O declar nulă, (mp.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mara- 
vela Vasile, eliberată de
I.M.  Lupeni. O declar nu
lă. (mp.)

Sport • Sport ® Sport » Sport ♦ Sport • Sport • Sport|
O nouă invitație la Straja Lupeni

Concursul dotat cu „Cupa aniversării
Anul acesta se împli

nesc 60 de ani de cînd 
ființează., ca organizație, 
mișcarea sportivă din Lu
peni. ,

Jubileul clubului spor
tiv — își propune condu
cerea asociației sportive 
„Minerul” — va prilejui, 
ample manifestări sporti
ve care vor culmina în 
preajma sărbătorii Elibe
rării și a Zilei minerului, 
mai ales la disciplinele 
tradiționale și de mare 
popularitate în rîndul mi
nerilor din Lupeni: fot
bal, rugbi, tenis, popice, 
haltere, box etc. Pînă atunci, 
respectiv, în perioada cit 
în Straja stratul de zăpa
dă mai este prezent și o- 
feră condiții optime de 
practicare a sporturilor 
de iarnă, . și schiul este 
chemat să participe la 
marcarea evenimentului 
jubiliar. Așadar, A.S. „Mi
nerul”. Lupeni a progra
mat pentru 14—15 aprilie

a.c. concursul de schi 
dotat cu „Cupa aniversă
rii”. La concurs au fost 
invitate la Straja toate 
asociațiile sportive din Va
lea Jiului și din Deva, cu 
precizarea că pentru a pu
tea câștiga această cupă, 
fiecare asociație trebuie să 
se prezinte cel puțin cu 
doi concurenți, atît. la pro
ba de fond, cît și la cele 
alpine. Se pot înscrie la 
concurs toți schiorii, in
diferent dacă mâi sînt sau 
nu legitimați. Alte amă
nunte în legătură cu con
cursul de duminică ne-au 
comunicat Mircea Suba și 
Ioan On, din partea sec
ției de schi a A.S. „Mine
rul” Lupeni: „Pe lingă
marcarea. evenimentului 
jubiliar, concursul . din 
14-15 aprilie se vrea o 
confruntare autentică a 
valorilor schiului, o contri
buție la dezvoltarea aces
tui frumos și tradițional 
sport din Valea Jiului. (I.D.)

FOTBAL

Datori față de public
MINERUL URICANI — 

MINERUL BARBĂTENI 
5—0. Deși învingătoare ia 
scor, gazdele au practi
cat un joc confortabil 
din cele cinci goluri în
scrise, numai unul a fost 
din acțiune, celelalte apar
țin portarului oaspeților. 
Cei care au pornit primii 
la atac au fost gazdele. 
Rafalele lor se stingeau 
destul de repede, astfel 
că cea mai mare ocazie 
de a deschide scorul au 
avut-o oaspeții. In min. 14 
Hies, singur cu portarul, 
întîrzie să șuteze, dînd 
posibilitate lui Banga, să 
intervină, in extremis, cu 
piciorul. Cu ornai bună 
experiență competiționa- 
lă, gazdele calmează jo
cul, iar în min. 28, Iacob 
deschide scorul. Specta
torii așteptau mai mult, în 
special de Ia gazde, dar 
jocul devine confuz, am
bele echipe întreeîndu-se 
în greșeli, fapt ce face ca 
scorul să rămînă neschim
bat pînă la pauză,

In partea a doua a jo

cului, îii min. 50, oaspeții 
ratează o mare ocazie de 
a ■ egala. /';■< :

In min. 61, Păuna este 
cosit în suprafața de pe
deapsă, iar Băltaru trans
formă. Din acest moment, 
gazdele dau drumul la 
joc. In min, 66 Băltaru ja 
o acțiune pe cont propriu 
pe care o finalizează; în 
min. 76, Lazăr marchea
ză în urma unei lovituri 
executate de Dinis. Apoi, 
Gore de la oaspeți, vrînd 
să trimită mingea porta
rului, înscrie în propria 
poartă: 5—-0 pentru gazde.

La juniori, 3—1 pentru 
gazde. ■

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

• Popice, campionatul ju
dețean (seria Valea Jiului): 
Constructorul Minier Pe
troșani — Jiul I Petrila 
4 547-—4 828 p.d.-; Parîn
gul Lonea — Constructo
rul Minier 4 555—4 506 
p.d.; Jiul I Petrila — Mi
nerul Lupeni 4 985—4 695 
p.d. (S. BALOI).

ETAPA VIITOARE: tractorul Timișoara /v— 
Minerul Paroșeni — Mi- Metalul Oțelu Roșu; Mi
nerul Ghelari; Minerul nerul Aninoasa — Mi- 
M. Nouă — Dacia Orăș- nerul Oravița; Mureșul 
tie; Minerul Anina — Explorări — Minerul 
Victoria Călan; Cons- Certej.

I A C 8
reșul Explorări — Me
talul Bocșa 1—0; Dacia 
Orăștie — Minerul Ani- 
noasa 0—0; Victoria Că- 
lan :— Minerul Paroșeni 
1—0; Metalul Oțelul Ro
șu — Minerul Ghelari
1—0/

E N T U L
18 12 4 2 33—13 28
18 9 2 7 24—17 20
18 8 4 6 28—26 20
18 9 1 8 35—27 19
18 8 2 8 39—26 18
18 7 4 7 35—26 18
18 9 0 9 26—24 18
18 9 0 9 25—24 18
18 7 3 8 29—29 17
18 7 3 8 25—31 17
18 7 3 8 24—32 17
18 8 1 9 23—34 17
18 8 0 10 22—33 16
18 6 4 8 19—34 16
18 6 3 9 23—20 15
18 5 4 9 14—28 14
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