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Punîndu-se cu consecvență în valoare 
condițiile și posibilitățile create unităților mi
niere pentru obținerea de rezultate superioare.

EXTRACȚIA DE CĂRBUNE — DESFĂ
ȘURATA IN RIGUROS CONSENS CU NOR
MELE DE PROTECȚIE A MUNCII ! . •

■ înaltă răspundere, autoexigență spori
tă din partea celor care organizează, conduc 
și controlează procesul productiv.

■ In preajma fazei pe C.M.V.J. a con
cursului de protecție a muncii, pe care o dorim 
o reușită: CERINȚA ȘI ÎNDEMN.
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Congresului al XIII-lea al

Cu planul pe 10 luni îndeplinit

Șeful de brigadă Traian Pop, din cadrul sectorului III al I.M. Uricani, con
duce cu pricepere o formație de lucru fruntașă, care in aceste zile pregătește un 
nou abataj în stratul 17—18. Foto : T. ALEXANDRU

■ CU CELE 18 000 TONE DE 
CĂRBUNE PENTRU COCS, PE CA
RE LE-A EXTRAS DE LA ÎNCE
PUTUL ANULUI, PESTE SARCI
NILE DE PLAN, MINA URICANI
ȘI-A REALIZAT LUNI, 22 OCTOM- FOST OBȚINUTĂ CU 
BRIE, SARCINILE PE 10 LUNI.

GHEORGHE DRĂNĂU, ALEXAN
DRU PATO și GRIGORE LOVIN

■ Productivitatea muncii, indi
cator pe seama căruia au fost ob
ținute rezultatele pe frontul cărbu
nelui, a fost realizată pe întreprin
dere și depășită cu 100 kg pe post.

■ DE REMARCAT CĂ 42 
SUTĂ DIN PRODUCȚIA TOTALĂ 
EXTRASĂ LA MINA URICANI A 

COMPLE
XELE MECANIZATE DE MARE
ÎNĂLȚIME DE LA SECTOARELE 
2A șî 2B, MINUITE DE BRIGĂZI
LE CONDUSE DE PETRU MAN- 
DRIȘ ȘI ILIE AMORĂRIȚEI.

■ Dintre sectoarele de producție, 
pe primul loc în întrecere se situea
ză sectorul I, care a extras, de la 
începutul anului, aproape 3000 tone 
de cărbune pentru cocs peste sarci
nile planificate. Cele mai bune bri
găzi ale sectorului sînt conduse de

V _ ______ ________________

■ O ultimă, dar foarte impor
tantă cifră, care ne-a fost furnizată 
de tovarășa Eleonora Marcu, din ca
drul compartimentului de planifi
care al minei — DE .LA ÎNCEPU
TUL ANULUI, DE LA MINA U- 
RICANI AU PLECAT SPRE COC- 
SERII 670 000 TONE DE CĂR
BUNE.

Plenara 
Comitetului 
municipal 
de cultură 
și educație 
socialistă

r Ieri, a avut Ioc, Ia Casa 
de cultură din Petroșani, 
Plenara Comitetului mu
nicipal de cultură și edu
cație socialistă. Au parti
cipat membrii comitetului, 
președinții Comitetelor oră
șenești de cultură și edu
cație socialistă, activiști 
culturali de la casa de cul
tură, cluburile sindicate
lor și căminele culturale 
din municipiu, factori cu 
atribuții în acest domeniu 
din întreprinderi, institu
ții și școli, artiști profesio
niști și amatori. In cadrul 
Plenarei, s-au discutat re
zultatele obținute în pe
rioada estivală în domeniul 
culturii, precum și modul 
îri care se desfășoară ac
tivitatea culturală în ac
tuala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". •

In cadrul dezbaterilor, 
Gheorghe Udangiu, Dumi
tru Sărbușcă, Dumitru 
De. Ionașcu, Lia Radu- 
lovici, Mihaela Lungana, 
Carmen Pătrașcu, au făcut 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității de viitor. 
(M.B.) .

Nu vom precupeți nici 
pentru sporirea producției

La întreprinderea mi
nieră Dîlja — producția 
obținută în acest an a 

: crescut, față de realiză
rile anului trecut, cu a- 
proximativ 40 000 tone 
de cărbune extras, ceea 
ce evidențiază o activi
tate mai susținută . în ce
ea ce privește valorifica
rea superioară a condiți
ilor create. Produc
tivitatea muncii planifi
cată pentru prima parte 
a acestui an a fost reali
zată pe toată structura, 
respectiv îh cărbune, în 
abataje și Ia nivelul în
tregii activități. Și aceas
ta s-a datorat condițiilor 
geotectonice deosebit de 
f a v o r a 
stabilității 
muncitori.
cea de a doua parte 
anului, mai ales în

mestrul III, productivi
tatea muncii realizată a 
început să se situeze sub 
nivelul planificat. In pri
mul rînd au început să

> Creșterea 
productivității muncii 
— direcție principală 

de acțiune

b i 1 e 
cadrelor 
Incepînd

I
I
I
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Acțiune de prima însemnătate 
pentru pregătirea producției pe anul 1985 
ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Contextul dinamic al in
tenselor acțiuni politice 
desfășurate în întîmpina- 
rea marelui forum al co
muniștilor — Congresul al 
XIII-lea al partidului 
înscrie în aceste .zile 
eveniment de maximă
portanță pentru viața și 
activitatea fiecărui colectiv 
de muncă: în întreprinde
rile industriale, în toate 

'unitățile economice au Ioc

un 
ini-

un eiort
de cărbune
te 6000 kg pe post, înre
gistrează acum 3000 kg de 
cărbune pe post. Dar a- 
ceastă situație este pe 
cale de a se normaliza. 
Două abataje au trecut 
de aceste zone tectonice 
dificile, în curînd urmînd 
să depășească asemenea 
zone și cel de al treilea, 
Prin revenirea lor la nor
mal, firesc va crește ' și 
productivitatea muncii 
realizată, implicit pro
ducția extrasă. Aceasta 
a fost una din cauzele o- 
biective. O altă cauză — 
fluctuația crescîndă în 
cea de a doua jumătate a 
anului, o problemă cu care 
ne confruntăm deseori în

apară frecvent accidente 
tectonice mai ales la sec
torul I, care au solicitat 
un volum sporit de mun
că fizică, absolut necesar ______
pentru evitarea focurilor aceasta perioadă. Un alt 
de mira. Acesta este mo- ing. Rudolf GURKA.

inginer șef al I.M. Dîlja

și
de
cil tivul pentru care forma-
a ții ce obțineau în abata- _________________________

tri- je productivități de pes- (Continuare în pag, a 2-a)

25-31 OCTOMBRIE

„SÂPTĂMINA ECONOMIEI66
in fiecare an in țara noastră are loc, în perioada 25—31 octombrie, „Săpfă- 

mîna economiei", prilej de intensificare a măsurilor privind dezvoltarea acțiuni
lor de economisire în rindurile populației. „Săptămîna economiei*' se desfă
șoară în acest an în condițiile în care întregul popor întîmpină cu rezultate 
deosebite înaltul forum al comuniștilor, Congresul al XIII-lea al partidului.

(In pag. a 2-a)

I
I

I 
I 
J

adunările generale ale oa
menilor muncii, foruri su
preme . ale democrației și 
autoconducerii muncito
rești. Desfășurate la scurt 
timp după adunările 
conferințele de dare 
seamă și alegeri în organi- buie să dezbată, cu înaltă 
zățiile de partid, 
care au stabilit 
complexe pentru 
rea exemplară a sarcinilor 
de plan pe. acest an, pen
tru .pregătirea temeinică a 
producției pe 1985, ultimul 
an al actualului cincinal, 
adunările generale ale oa
menilor muncii sînt che
mate să supună unei ana
lize exigente 1_______ _
activității productive și să 
fundamenteze temeinic ac
țiunile pentru încheierea 
cu succes a anului în
curs, premisă deosebit de 
importantă pentru pregă
tirea producției pe 1985.

In lumina înaltelor exi

și 
de

gențe, a indicațiilor și o- 
rientărilor deosebit de 
prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
actualele adunări generale 
ale oamenilor muncii tre-

răspundere muncitorească 
și să aprobe sarcinile ce 
revin întreprinderilor, tu
turor unităților economice 
din Planul național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a României pe a- 
nul 1985, să hotărască a- 
supra măsurilor ce se im
pun pentru recuperarea 
restanțelor ce s-au înre- 

rezultatele giștrat în unele unități în 
perioada scursă de la în
ceputul anului și realizarea 
integrală, la toți indicate- ■ 
rii, a planului pe 1984, să 
stabilească și să aprobe 
programul unitar de ma

adunări 
măsuri 

realiza

(Continuare în pag. a 2-a)

„Mici neajunsuri"
într-un nou cartier, 

dar neplăceri majore 
pentru locatari!

Ințr-un scurt interval de 
timp, pe harta orașului Pe- 
trila a apărut un nou car
tier. Este cartierul „Mine
rul", format, deocamdată 
din cîteva blocuri de lo
cuințe. In urmă cu cîteva 
săptămînî, unul din blocu
rile noului cartier a fost 
ocupat de locatari. Cele 30 
de apartamente sînt bine 
lucrate. In curînd alte 
două blocuri, care se află 
în faze avansate de execu
ție, vor fi puse la dispozi
ția locatarilor. Din păcate,- 
însă, ritmul construcției a- 
partamentelor din acest 
cartier n-a fost corelat cu 
cel al amenajărilor și do
tărilor strict necesare pen
tru asigurarea confortului 
în noile apartamente. Au 
apărut în urma constructo
rilor unele „mici rămîneri 
în urmă", care, de fapt

constituie cauza unor mari 
neplăceri pentru locatari. 
Fiindcă „micile neajun- ' 
suri", cum le denumesc 
constructorii sînt concre
tizate în neasigurarea ali
mentării noilor apartamen- 

Și 
termică. Este ușor de în-

_ "' a- '' 
ceasta pentru locatarii noi
lor apartamente din blocul 
106, acum cînd frigul a 
început să-și facă simțită 
prezența. Locatarii și-au 
încropit tot felul de im
provizații pentru a-și asi
gura alimentarea cu ener
gie electrică de la o sursă 
provizorie, care aparține 
constructorilor. Or, astfel 
de improvizații se pot do-

V.S. FENEȘANU

te cu energie electrică

trevăzut ce înseamnă

(Continuare In pag. a 2-a)
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In anii construcției so
cialiste, îndeosebi după 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, s-au înfăp
tuit ample programe de activitate, procesul 
măsuri menite : 
mine sporirea 
național și, pe 
bază, ridicarea 
de trai material 
tual al oamenilor muncii. 
Veniturile populației vor 
cunoaște în continuare 
sporuri substanțiale. Ast
fel, în conformitate cu 
programul privind apli
carea fermă a principiu
lui autoconducerii mun
citorești și autogestiunii 
economice, perfecționa
rea mecanismului eco- lor 
nomîco-financiar, a sis
temului de retribuție a 
muncii și creșterea re
tribuției în acest cinci
nal, retribuția reală a 
oamenilor muncii a cres
cut numai în a doua ju
mătate a anului 1984 cu 
5 la sută față de 1980.
Toate marile în- 

a n i i
că- lor bănești ale popu-
bU_ lației. Numeroasele a-

. vantaje (garanția statului
a și secretul depunerilor,

sale dobînzi și cîștiguri, etc),
au contribuit la încrede
rea populației în Casa 
de Economii și Consem
națiuni, activitatea des
fășurată de aceasta a- 
vînd scopul servirii în

optime pentru dezvolta-, 
rea și extinderea sa în 
continuare. La fel ca în 
toate celelalte ramuri de 

de
să deter- economisire în munici- 
venitului piui Petroșani a cunoscut 

această un ritm ascendent de la 
nivelului 
și spiri-

un an la altul. Soldul ge
neral al economiilor popu
lației păstrate la CEC la 
1 octombrie a.c. este cu 
6,2 la sută mai mare de- 
cît cel existent la aceeași 
dată a anului trecut.

Creșterea gradului de 
cointeresare a populației 
pe linia economisirii la 
C.E.C. se reflectă prin 
utilizarea tuturor forme- 

existente, oamenii 
muncii din Valea Jiului 
deținînd peste 160,5 mii 
livrete, revenind unul 
la 1,1 locuitori. Și soldul 
mediu pe locuitor s-a 
majorat față de perioada instituțiilor, 
anului precedent cu 7,8 
la sută.

Acțiunea de economi
sire are la temelie creș
terea continuă a .venituri-

condiții cit mai bune a 
populației prin extinde
rea operațiilor fără 
merar, organizarea 
punerilor la C.E.C. 
virament pe bază 
consimțămînt scris, 
fectuareă de plăți 
conturile curente j 
nale și altele. In același 
timp, Casa de Economii 
și Consemnațiuni a cău
tat să-și îmbunătățească 
continuu activitatea de 
servire a populații'), de 
popularizare a avantaje
lor economisirii. A fost 
extinsă rețeaua de uni
tăți proprii și mandata
re, punîndu-se un accent 
deosebit pe 
acțiunii de 
de la locul 
prin înființarea de ghișee 
C.E.C. în marea majori
tate a întreprinderilor și :

. nu- 
de- 

prin 
“ de
' e- 1 
din 

perso-

apropierea 
economisire 
de muncă,

Curier juridic
EDITA CRIȘAN, Petrila: 

Pentru obținerea unei pen
sii de întreținere vă sfă
tuim să cereți sprijinul 
autorității tutelare: biroul 
executiv al consiliului popu
lar orășenesc. In principiu 
va trebui înaintată acțiu
ne în pretenții civile la 
judecătoria locală. Obliga
ția de creștere și întreține
re, pe care o au părinții 
față de copiii lor este 
prevăzută în art. 86 și 101 
din Codul familiei, cu pre
cizări și în alte articole. 
Art. 100 stabilește regula 
potrivit căreia copilul mi
nor locuiește la părinții 
săi. Deoarece în situația 
concretă, ele la vîrsta de 2 
ani, părinții nu au contri
buit în nici un fel la în
treținere și, fără a fi în
fiată, ați locuit la altă fa- 

părinți- 
nici

milie, obligația 
lor nu a încetat 
moment.

In legătură cu

un

făptuiri din 
construcției socialiste 
re au dus la creșterea 
năștării poporului, 
sporirea veniturilor
bănești, au influențat și 
influențează în mod fa
vorabil procesul de eco
nomisire organizat de 
C.E.C.,, asigurînd premise

Pi'in' mijloace de forme 
adecvate, 
nomii și 
dezvoltă 
nomisire 
dări re a 
dul tuturor 
aducînd 
contribuție 
vitezei de 
banilor, la 
telului de 
fului.

Aurelian 
directorul Filialei

Petroșani

Casa de Eco-
Consemnațiuni 

spiritul de eco- 
și buna gospo- 
banilor în rîn- 

cetățenilor, 
o importantă 
la creșterea 

circulație _. a 
ridicarea ni- 
trai al popo-

DRĂGUSIN,
C.E.C.

__ )

(Urmare din pag. D

motiv de scădere a 
ductivitalii muncii, 
mai ales a producției 
care a depins numai 
noi, a fost neasigurarea 
timp a capacităților

pio- 
dar 

și 
de 

din 
de 

producție necesare. Este o 
'situație pe care am depă
șit-o, urmînd ca începîrid 
‘din decada a doua a lunii 
noiembrie să începem pre
gătirea reintroducerii a- 
batajelor frontale pe stratul 
3, etapizat și care voi- con
duce în mod cert la spori
rea producției și produc
tivității muncii. In aceste 
•abataje vom folosi tehno
logii de lucru cu tavan de 
rezistență. Pe lingă aceas
ta, datorită nerespectării 
Stricte a tehnologiilor . de 
lucru și a unor defecțiuni 
sapărufe pe fluxul de trans-

Două dintre confec- 
ționerele fruntașe de la 
I.C. Vulcan — Anișoara 
Pîrva și Agri pi na Rîpă.

Adunările generale 
ale oamenilor muncii

(Urmare din pag. D

_______ _. . , cel
doilea aspect sesizat, 
cadrul aceleiași acțiuni, 
sau printr-o alta separată 
la judecătorie veți putea ob
ține obligarea părinților la 
plata alocației încasată și fo

lii 
să

de-al 
în

losită în alte scopuri, 
ț acest sens va trebui
dovediți Că intr-adevăr nu 
s-a contribuit la întreține
re cu acești bani. Atît su
ma ce va consta din pres
tații periodice pentru în
treținere, cît și alocația da
torată, vor putea face o- 
biectul unei popriri din 
retribuția părinților care, 
se înțelege din scrisoare, 
sînt încadrați în muncă.

suri politico-organizatori- 
ce și tehnico-economice 
menite să asigure înfăptui
rea exemplară, din prime
le zile, a prevederilor pla
nului pe 1985.

In vederea încheierii cu 
rezultate cît mai bune a 
anului în curs cît și a ac
tualului cincinal, recenta
Conferință municipală de 
partid a stabilit pentru
organizațiile de partid, pen
tru toate colectivele uni
tăților economice sarcini 
precise. Realizarea obiec
tivelor stabilite, trebuie să 
se afle în centrul dezbate
rilor adunărilor generale a- 
le oamenilor muncii. Fie- 

. care participant trebuie 
să-și aducă din plin con
tribuția la dezbaterea mo
dului cum s-a desfășurat 
activitatea productivă- și 
economico-financiară pe 
primele 3 trimestre ale a- 

. nului. In adunări ■ ’ trebuie 
puse în evidență cauzele 
care au perturbat realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan și să se adopte mă
surile necesare pentru 
redresarea poducției, pen
tru recuperarea restanțe
lor la producția fizică, mai 
ales la extracția de cărbu
ne cocsificabil și energetic, 
asigurindu-se pe temeiul 
unor măsuri judicioase,
realizarea integrală a sar
cinilor anuale ,de plan,
sporirea producției de căr
bune pe măsura cerințelor 
economiei naționale. Cu a- 
ceeași răspundere și exi
gență trebuie analizate 
elaborate măsurile în

jport, de. evacuare a cărbu
nelui, au. apărut stagnări 

jîn activitatea de extracție 
|din abataje. Privind in 
teerspectivă trebuie să evi- 

ențiem un aspect pozitiv 
L— faptul că la mina Dîlja 
|ău fost asigurate, acum,’ 
| capacitățile de producție 
^necesare, problema numă- 
Irul unu pe carp trebuie să 
! o rezolvăm î ămînînd sta- 
F bilizarea cadrelor de mun
citori și îmbunătățirea 
structurii de calificare pe 
formații de lucru. Deși 
ne-am străduit să orien
tăm nou îneadrații spre 
șeplile de calificare și o 
bună parte dintre aceștia 
au urmat, cursurile, 
putem să-i încadrăm

funcții neavînd vechimea 
necesară în subteran. Sub
liniez că din totalul perso
nalului muncitor de la mi
na noastră, peste 50 la 
sută sîn*- tineri. Sigur, 
ne-ar fi de un mare 
tor dacă am primi

• repartiție și nu numai 
fie repartizați dai- să 
sosească in întreprindere, 
absolvenți ai școlilor pro
fesionale și ai liceelor in
dustriale de profil minier.

Odată rezolvate aceste 
probleme prin strădaniile 
întregului colectiv și cu 
sprijinul forurilor superioa
re, sprijin pe care l-am 
primit și pînă acum, mina 
Dîlja va crește producția 
de cărbune extras, va spot i 
productix itatea muncii
obținută.

Noi nu vom precupeți 
nici un efort pentru înde
plinirea acestei importan
te sarcini —- creșterea pro
ducției de Cărbune extras.

(Urmare din pag. I)

Ilie ȘERBAN, 
jurist

derea recuperării restan
țelor și realizării integrale 
a sarcinilor în domeniul 
investițiilor, pentru inten
sificarea ritmului de exe
cuție la toate obiectivele 
care condiționează darea 
în funcțiune la termen a 
noilor capacități de pro
ducție. Este o sarcină deo
sebit de importantă pentru 
unitățile miniere ale Văii 
Jiului întfucît în anul vi
itor o bună parte din creș
terile de producție trebuie 
asigurate din noile zone 
aflate în deschidere. ,

In lumina indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind realizarea unei; ca
lități superioare în întrea
ga activitate productivă,^ 
un punct distinct pe ordi
nea de zi a adunărilor
generale ale oamenilor
muncii trebuie să-l consti
tuie problemele 
substanțiale a 
ței economice. Tn 
sens o atenție deosebită se 
cere acordată dezbaterii 
și stabilirii măsurilor pen
tru creșterea mai accen
tuată a productivității mun
cii și a ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al pro
ducției, folosirii intensive 
a dotării tehnice, a capa
cităților de producție, re
ducerii continue a consu
murilor de materiale și e- 
nergie.

Important este ca toate' 
dezbaterile să se soldeze 
cu programe de măsuri 
judicioase, cu hotărîri bine 
fundamentate care să_ con
ducă la obținerea unor 
realizări superioare, la în
cheierea cu succes a anu
lui în curs Și pregătirea 
producției anulu' 1985.

ridicârii 
efieien- 

acest

„ A plecat 
și ne-a lăsat 

în drum“

nu

vedi periculoase, potente 
surse de electrocutate și 
de eventuale incendii. Iar 
pe de altă parte Ia nivelul 
șantierului, costurile de ! ne-a spus sing. - Alexandru 
producție sînt încărcate cu 
un consum de energie e- 
lectrică suplimentar, fără 
nici o evidență...
. Cauzele ? In 1_„ 
apropiere a blocului 
unde trebuia să fie 
truit transformatorul 
nat să alimenteze cu _ .
gie electrică noile blocuri C.D.E.E. Petroșani, susți-
ale cartierului „Minerul", ne că „în eîteva zile stația

imediata
106, 

cons- 
desti- 
ener-

jMici neajunsuri
de transformatoare ar 

. tea să fie montată și 'bran
șată, dacă ar exista clădi
rea corespunzătoare".

In ceea ce privește agen
tul termic, lucrările stau 
cu ceva mai bine. Partea 
de construcție a C.T. 5 este 
terminată, cu excepția co
șului pentru evacuarea fu
mului. „După montarea 
coșului pentru fum, în - ce 
ne privește partea de cons
trucție a centralei termi
ce va fi gata", ne-a asigu-

amplasamentul nu este e- 
liberat; „Dacă am avea 
eliberat amplasamentul —

Mariș, adjunctul șefului 
brigăzii nr. 20 Petrila a 
A ntreprizei de construcții 
și montaje Petroșani — 
în cel mult zece zile clă
direa pentru noua stație 
de transformatoare ar fi 
terminată". La rîndul său, 
ing. Andrei Samuel, șeful

rat- adjunctul șefului 
brigadă.: -Cele. trei, cazari'e 
sînt montate,. rețelele ter
mice aferente 7 sînt țeriniă 
nate. Nu mai rămîn deci-, 
de făcut decît ultimele 
lucrări de echipare a cen
tralei. Să sperăm că pro
misiunile constructorilor 
nu vor rătnîhe simple vor
be goale, fără acoperire în 
fapte. Un fapt este cert. 
La nivelul consiliului popu
lar orășenesc Petrila se 
cer demersuri mai ferme 
pentru eliberarea completă 
a amplasamentului stației 
de transformatori.

In ziua de 8 octombrie 
a.C., la orele 17,30. autobu
zul 31 HD 6786 a ieșit din 
garaj pentru ruta 
teni. Cum mergeam 
Lupeni, după orele 
practică la depozitul 
legume .și fructe din 
plopierea garajului, am 
gat șoferul să -ne- ia "și 
noi. Ne-a luat, spunîndu-nc 
că merge pînă la Vulcan, 
cu'toate că pe autobuz 
scria Bărbătehi. La intra
rea în^ Vulcan, a oprit și 
ne-a invitat să cpborîm. 
Dtipă ce ne-am dat jos. 
autobuzul și-a continuat 
drumul spre stația : Liceu 
Vulcan. Am observat a- 
cest lucru și am început 
să fugim după autobuz. La 
un moment dat șoferul a 
oprit, a luat cîțiva < ală- 
tpri, iar nouă ne-a spus 
pe un ton ironic că nu 
pleacă nicăieri, dar și-a 
continuat drumul spre Lu
peni. Se făcuse ora .19, iar 
noi am rămas în drum, în 
ploaie ' să așteptăm autobu
zul de Bărbăteni. ,,

Liliana Suci, Mariana 
V’îjîian și Simona Ciobotaru, 

eleve

Bărbă- 
la 
de 
de 
a- 

ru- 
pe

■ MUNCA PATRIO- ncțk. In cadrul turneului 
ansamblul va fi purtăto- 

noastre 
tra- 
Văii

I
I I
I

■ MOMENT 
ȚIONANT. Ieri, la 
zeul mineritului, 
atmosferă 
elevii clasei a II-a A de 
la Școala generală nr. 4 
(învățător, Cristina Guga) 
au primit cravata roșie 
cu tricolor. Le dorim s-o 
poarte cu drag și cu re
zultate bune la învăță
tura !

EMO- 
Mu- 

într-o 
emoționantă,

TICA, Th această săptă- 
inînă, cei peste 570 de e- rul nestematelor 

folclorice, dovedind 
dițiile culturale ale 
Jiului.

■ V1DEOTF.CA, 
fiecare seară, la 
17 și 19,30, Teatrul 
stat „Valea Jiului" 
ganizează videoteca. 
curile în sala „Studio" fi
ind limitate, biletele tre
buie reținute din timp, 
de la casa teatrului.

■ LIVRĂRI LA FON
DUL STATULUI. Cetă
țenii comunei Aninoasa

levi ai Liceului de mate- 
matică-fizică din Petro
șani participă Ia sortarea 
cartofilor care se însilo- 
zează în depozitul Iscroni. 
(t.s.) r

■ TURNEU. De două 
zile, ansamblul de cînte- 
ce și dansuri 
„Parîngui", al 
Văii Jiului, care funcțio
nează la Casa de cultură 
din Petroșani se află 
într-un turneu în U.R.S.S., 
în bazinul carbonifer Do

populare 
minerilor

In 
orele 

de 
or- 
Lo-

au livrat de la începutul 
anului la fondul centrali- . 
zat al statului 28,4 tone 
carne de bovine, 1,2 to
ne carne de ovine și 29 
hl lapte de oaie, înregis- 
trînd, la toate aceste pro
duse, depășiri cuprinse 
între 25 și 70 la sută.

AMPLE ACȚIUNI DE 
POPULARE CU PEȘTE. 
In contextul preocupă
rilor avînd drept scop 
crearea unor posibilități 
bune de practicare a pes
cuitului sportiv în Va
lea Jiului, de curînd, filia- . 
la Petroșani a A.J.V.P.S.

importantă săptămîna trecută, Y. 
pe stadionul Institutului t
de mine din Petroșani a ir

de la Valea de Pești, Aici, avut, loc „Crosul toam- |
s-a depus o cantitate de nei '’84", urmat de meciul .

dintre ’ 
de I 
de 

mi-

ă finalizat o 
măsură de populare cu 
pește a lacului de baraj

1100 kg puiet de crap, ca
ras și clean. Această ac
țiune va continua cu 
popularea în următoarele 
zile a bălților de pe pla
toul Maleii cu înfă 900 
kg puiet de crap, caras, 
clean și oblete. (T.Ț.)

DESCHIDEREA ANU
LUI SPORTIV STUDEN
ȚESC. Cu ocazia deschi
derii noului an sportiv

t i V. i i J U L. 11-1 M- V . 5-ț ... .,.

amical de fotbal 
echipele Facultății 
mine și Facultății 
mașini și instalații 
mine. (Aura Ștefan, stud.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

•?
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Punîndu^se cu consecvență în valoare condițiile și posibilitățile create

unităților miniere pentru obținerea de rezultate superioare

Extracția de i în riguros consens 
a muncii I

Abordînd, în Cadrul am
plei și exigentei analize, 
problematica activității e- 
conomice din municipiu, 
recenta Conferință de dare 
de seaniă și alegeri a or
ganizației municipale de
partid a ' subliniat cu ac
cente Critice și autocritice 
aspecteM protecției muncii. 
„S-au cheltuit și se cheltu
iesc sume importante de 
bani pentru asigurarea pro
tecției muncii. Cu toate 
acestea, progresele înregis
trate, și mai ales rezulta
tele obținute, nu ne dau 
satisfacțiile la care ne 
așteptam. Au lire încă mul
te încălcări ale normelor 
de tehnica securității mun
cii; nu se întreprind des
tule acțiuni pentru preve
nirea avariilor și a altor 
deficiențe care apar în 
modul de folosire a utila
jelor și pentru educarea 
personalului în direcția 
' espectării stricte a tuturor 
„iormelor înscrise în actele 
ce reglementează protec
ția și securitatea muncii" 
— se menționează critic în 
darea dă seamă prezentată 
în cadrul' conferinței.

Intr-adevăr, referirile 
critice ale conferin
ței cu privire la 'activitatea 
de protecție a muncii 
sînt întrutotul întemeiate. 
Partidul și statul nostru 
fac mari eforturi finan
ciare pentru satisfacerea 
cerințelor protecției mun
cii minerilor. Numai pe 

• .„.acest an, de exemplu, su- 
■■■- ma alocată pentru cheltu

ielile de protecție a muncii 
aferente întreprinderilor 
miniere, unităților de pre
parare și celor de aprovi
zionare totalizează pe 
C.M.V.J; 44,76 milioane lei, 
rti aproape 4 milioane lei

mai mult ea în anul J983. 
Iată de ce, noi, cadrele ingi
nerești ce ne desfășurăm 
activitatea în domeniul 
protecției muncii; avem 
obligația de a analiza cu 
cea mai mare responsabi
litate motivele rieconcor- 
danței dintre 
nesatisfăcătoare
tivității de care ne ocupăm 
și efortul financiar făcut 
de stat.

rezultatele 
ale ac-

șeni, Petrila și unități ale 
I.P.C.V.J. Se constată că 
se neglijează copturirea lo
curilor de muncă, nu se 
bandajează corect pereții 
și tavanul și nu se respec
tă în general prevederile 
monografiilor de armare; 
nu se respectă normele de 
protecție a muncii la trans
portul pe galerii.

Posibilități pentru îm
bunătățirea activității și

sărcina șă milităm 
a c ț io n ani

și

In spiritul sarcinilor stabilite de Conferința
organizației municipale de partid 

înaltă răspundere, 
autoexigență sporită 

din partea celor care organizează, 
conduc și controlează procesul productiv

ca
să acționăm .pen
tru intensificarea instrui
rii întregului personal pri
vind captlirirea locurilor 
de muncă, respectarea mo
nografiilor de armare, res
pectarea instrucțiunilor 
de lucru privitoare la cir
culația personalului și 
transportul materialelor, 
la amenajarea traseelor 
lucrărilor miniere desti
nate acestui scop. De ase
menea, cu mai multă ‘fer
mitate, trebuie să urmărim 
efectuarea reviziilor 
parațiilor’ la utilaje 
termenele prevăzute 
grafice. Dar,

In preajma fazei pe C.M.V.J. a concursului de

protecție a muncii, pe care o dorim o reușită

Cerințe și îndemn

Experimentare
In minele Văii Jiului a 

fost experimentat un nou 
model de mască indivi
duală de autosalyare. pro
totipul' noii măști este a- 
preciat ca o reușită' tehni
că in materie, de către cei 
care l-au ' experimentat. 
Masca? este prevăzută cu 
un sistem' automat de des
chidere, care permite ca 
ea să poată fi scoasă din 
cutie în timp de maximum 
4—5 secunde, față de , 20
de secunde cît necesită pen
tru deschidere masca ve
che aflată în utilizare la 
minele din bazin. Deci o 
reducere de 4—5 ori a tim
pului efectiv necesar pen
tru a scoate masca din 
cutie. Să recunoaștem, este 
un cîștig mare de timp 
pentru autosalvarea pur
tătorului măștii în caz de 
nevoie.

Dar, important e să nu 
se ajungă la situații limi
tă ce impun folosirea măș
ti’,- de autosalvare. Re- 
eu'rgerea la mască e o so
luție extremă- la care . nu 
trebuie să -se ajungă în 
subteran 1 Măsurile de 
prevenire — combaterea 
concetrațiilor de metan 
și a prafului de cărbune, 
a altor cauze — răniîn va
labile ca cea mai bună so
luție.

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.

i

Ca de fiecare dată, în această perioadă din a- 
propierea sfîrșitului de an, în viața colectivelor de 
mineri din bazinul nostru carbonifer se consumă un 
eveniment de majoră însemnătate?— finalizarea con
cursului de protecție a muncii. Acțiune cu larg ca
racter'de masă, Inițiată an de an in scopul atât de 
important cum este cel al perfecționării pregătirii 
profesionale privind securitatea la locurile de pro- * 
ducție, concursul de protecție a muncii se află acum 
în fața fazei pe C.M.V.J. Despre ultimele pregătiri 
ce se mai cer făcute, in timpul scurt rămas, pentru 
ca faza pe C.M.V.J. să se constituie cu adevărat in- 
țr-o deplină reușită, precum și despre amănunte or
ganizatorice și unele noutăți în acest sens — a avut 
amabilitatea să ne dea relații tovarășul IOSIF RE- 
METE, inginer șef cu securitatea minieră la Combi
natul minier Valea Jiului.

și re
in 
în 

, dintre 
toate acestea, pe primul 
plan al preocupărilor noas
tre va sta OMUL. Avem 
în vedere faptul că se 
menține ridicată fluctua
ția personalului,; că este 
în creștere ponderea per
sonalului muncitor cu ve
chime de sub 2 ani — 
deci oameni care nu au ex
periența muncii în subte
ran, îndemînarea necesa
ră. De aceea vom acționa 
pentru a determina ea de 
acest personal să se ocupe 
cu înaltă răspundere șefii 
de schimb și de". brigadă, 
maiștrii, subinginerii, șefii 
de sectoare.

Întărind exigența față de 
întreaga activitate de pro
tecție a muncii, nu facem 
altceva deeît datoria ce ne 
revine de a asigură clima
tul necesar de înaltă răs
pundere, ordine și discipli
nă— condiție de bază pen
tru ca extracția cărbunelui 
să decurgă în deplină se

O analiză făcută de 
I.S.T.P.M. — grupa Petro
șani scoate în relief că în 
cele 9 luni trecute din a- 
cest an s-au produs cu 7 
accidente de' muncă mai 
puține deeît numărul total 
înregistrat în perioada co
respunzătoare din 1983, 
dar, sub raportul gravită
ții accidentelor, situația 
s-a înrăutățit. Din analiza 
cauzalității- rezultă . că 28,2 
la sută din accidente Se 
produc în urma căderilor 
de . roci; 14,5 la sută la 
transportul manual și me
canizat, iar 11,9 la sută se 
produc prin căderi de ma
teriale. Amintim că ase- șani va 
menea cauze au determi- nile de control preventiv. Ing. Traian AVRAMESCU, 
nat accidente la minele 
Bărb.ăteni, Vulcan Paro-

rezultatelor în domeniul 
protecției muncii la mi
nele Vă fi Jiului exista. 
Ceea ce avem de 
făcut este să desfășurăm 
o intensă muncă de con
știentizare eu omul „pentru 
întărirea răspunderii tutu
ror persoanelor cu atribu
ții în activitatea de 
lecție a muncii", așa 
dealtfel ni se cere 
IJotărîrea adoptată de Con
ferința organizației muni
cipale de partid.

In lumina cerințelor ma
jore subliniate de Conferin
ța municipală de partid, 
colectivul I.S.T.P.M. Petro- euritate a muncii 
șani va in tensifica actiu-

pro- 
cuih 
prin

Dar numai controlul nu I.S.T.I’.M. — grupa
este suficient. revine Petroșani

1st

De curînd a fost pusă în fucțiuiie stația de aeraj de mare capacitate de la 
puțul auxiliar hr. 2 al I.M. LiVezeni. Echipată cu un ventilator avînd o capaci
tate de 6000 mc aer pe minut, dotată cu dispozitive automate de înregistrare și 
măsurare a depresiunii și debitului, noua și modernă stație contribuie la îmbu
nătățirea aerajului general al minei.

In clișeu: vedere exterioară a stației de aeraj. Foto: Al. TATAR
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La controlul efectuat, 
prin sondaj, în perioada 
1—12 octombrie a.c. de 
inspectori principali, eu 
protecția muncii din ca
drul I.S.T.P.M. 
șani, în sectoarele 
Vulcan, însoțiți de 
tehnieo-inginerești . . . 
întreprindere, au fost de
pistate o serie de defi
ciențe ; și abateri dc la 
normele de siguranță mi
nieră. Cele mai multe 
neajunsuri s-au consta
tat în domeniul trans
portului : transportorul
TR-2 de pe fîșia abata
jului frontal nr. 4 din 
stratul 3, blocul IV, nu 
avea apărătoare lă tur
bină, iar stația de în
toarcere nu era ancorată; 
toate transportoarele TR-2,

Mostre ale

Petro- 
minei 
cadre 

din

începînd din abataj și 
pînă la vărsare* în-rosto- 

a- 
iar 
nu

gol, aveau motoarele 
coperite cu Cărbune, 

. în angrenaje. uleiul .
eră completat ia nivelul 
Cerut de cartea tel mică; 
locomotiva LDM-45 . de 
la orizontul 420, care fă
cea aprovizionarea eu 
materiale în. schimburile 
II și III, a, fost găsită o- 
prită din funcțiune, lip- 
sindu-i lateralele .și a- 
vînd masca față spartă, 
capota superioară ruptă 
și lăsată pe corpul moto
rului de acționare; loco
motiva electrică eu tro-

ley nr. 24 circula în ga
lerie fără să aibă farurile 
aprinse, din cauza lipsei 
de . becuri. Șirul' neregu
lilor depistate ar putea fi 
continuat. Dar . 
caz amintit este 
de edificator asupra cau
zelor acestor gra\re defi
ciențe. Respectiva loco
motivă eu troley, ' func
ționa fără faruri datorită 
crasei neglijențe a meca
nicului Mihai 
fu. Surprins în

— La sfîrșitul acestei 
săptămîni are loc faza pe 
C.M.V.J. a concursului de 
protecție a muncii, ce se va 
desfășura la un nivel spo
rit de exigență. Exigențe
le concursului au crescut 
de la an la an, pentru că 
și cerințele integrării per
sonalului din unitățile mi
niere în prevederile norme
lor de protecție a muncii 
au crescut necontenit 
torită complexității 
măi mari a procesului 
producție.

— Vă rugăm să 
xemplificați, tovarășe in
giner șef.

—' La fel ca la faza de 
masă a concursului, accen-1 
tul va fi pus și la faza pe 
C.M.V.J. pe cunoașterea 
noilor norme de protecție 
a muncii în industria ex- 
trâctivă ce se aplică de la 
1 aprilie 1984. Concurehțiî 
ce se pregătesc pentru faza 
pe combinat a concursului 
trebuie să insiste pe 
noașterea aspectelor 
\ ind : 
terea

da- 
tot 
de

e-

cu- 
pri- 

eontrolul și comba- 
metanului, controlul 

și combaterea prafului de 
cărbune, normele de lucru 
cu explozivi, transportul, 
electrosecuritatea etc. Tot
odată. trebuie să fie stu
diate instrucțiunile la mo
dul de aplicare a noilor 
norme, întrucît, față de 
vechiul N.T.S., instrucțiu
nile au sporit numeric de 
la 18 la 24 la noile nor
me. La fel recomandăm 
concurenților să cunoască 

■ foarte bine legislația de 
protecție a muncii.

■— Care sînt exigen
țele la probele practice?

— Mai mari ca în anii 
trecuți. Acum se pune ac
centul pe probele practice 

. din concurs. Tinîndu-se 
seama de rezultatele din

CU- 
a 

să

față — becuri, iar loco
motiva cu pricina func
ționa cu farurile aprinse 
pentru ambele sensuri de 
mers. Deci, se poate 1 
pune însă întrebarea: 
ce asemenea 
nu sînt înlăturate 

ultimul . proprie inițiativă 
destul

Se 
de 

neajunsuri 
din 

?< Răs
punsul l-ar putea da cel 

tehnice 
al mi-

di'n

I
i

■

Ptiseca- 
flagrant 

de organele de control și 
luat „din scurt", in nu
mai o oră și jumătate 

mecanicul i procurat- - 
se spune că de la supra-

mai bine cadrele 
din sectorul XII 
nei Vulcan, în rîndul că
rora se simte nevoia 
nei urgente acțiuni 
conștientizare, de 
tărire. a 
personale în

obligațiilor

u- 
de 

în
răspunderii 

îndepl ini- 
ee le re- 

penlm integrarea- fer- 
a întregii activități 

transport iu exigen-

rba
■ viu 
mă 
de
ele protecției muncii.

................ ~i

edițiile trecute ale eon- 
cursului, aceste probe au 
fost îmbunătățite crescînd 
gradul de dificultate al 
acestora. Se insistă pe creș
terea exigențelor atît la 
proba practică pe meserii 
cît și proba P.S.I., de stin
gere a incendiilor. Pînă Ia 
urmă,' dacă stăm să jude
căm, și concursul de pro
tecție a muncii este o 
competiție profesională. 
Tocmai de aceea concuren- 
ții vor fi legitimați rigu
ros pe profesii. La intra
rea în concurs, se va face 
prezența participanților pe 
baza legitimațiilor de în
treprindere.

— Aceasta este o nou
tate a ediției din acest 
an a concursului ?

— In parte, da. Dar nou
tatea este că acum nu sînt 
cuprinși, adică admiși, cîș- 
tigătorii ediției din anul 
1983 ai concursului. Aceas
ta tocmai pentru a se rula 
în concurs mereu alte și 
alte cadre muncitorești, 
pentru a-și îmbogăți 
noștințele de protecție 
muncii. Și nu trebuie
uităm că de fapt faza pe 
C.M.V.J. nu e altceva deeît 
finalizarea fazei de masă 
a concursului, după ce ă- 
cesta s-a desfășurat pe sec
toare și întreprindere. ‘ A- 
colo jos, la faza de masă 
se îmbunătățește pregăti
rea profesională de protec
ție a muncii, pentru a se 
putea participa la fazele 
superioare — pe întreprin
dere, apoi pe C.M.V.J.

—; Alte noutăți, tova
rășe inginer șef ?

— Anul acesta în regu
lamentul concursului' s-a 
introdus participarea indi
viduală, renunțîndu-se la 
participarea în echipaje a- 
le concurenților.

O altă noutate este ace
ea că, în acest an, faza pe 
ramură a concursului de 
protecție a muncii are loc 
la Petroșani, în zilele de 
8 și 9 noiembrie a.e. Iată 
de ce se dorește ca faza 
pe C.M.V.J. a concursului 
să fie în acest ăn o reușită 
d e p 1 i ti ă. Est e 
in joc prestigiul Combina
tului minier — gazdă a fa
zei pe ramură a concursu
lui. Bătălia pentru întâie
tate în concurs se va da 
între 130 de cadre bine 
pregătite ce reprezintă mi
neritul din întreaga țară. 
Pînă la 8—9 noiembrie 
timpul trebuie folosit ■ in
tens ele concurenți pentru 
a-și desăvârși cunoștințele 
teoretice și practice de pro
tecție a muncii.

Convorbire realizată de 
I. BALAN
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ADUNAREA GENERALA A O. N. U
Dezbateri in Comitetul pentru 

probleme politice și de securitate
■ Intervenția reprezentantului permanent 

al României
Reprezentantul 

noastre a evidențiat aten
ția prioritară pe 
România, personal 
statului român, o

NAȚIUNILE UNITE 23 
— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, tranșmite : In Co- 

j| mitetul pentru probleme 
• politice și de securitate al 
i Adunării Generale au loc, 
-în aceste zile, dezbateri 
■■generale f asupra ansam
blului punctelor referi- 
"toare la oprirea cursei 1- 
riarmărilor și Ia dezarmare.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul permanent al ță
rii noastre la O.N.U., am
basadorul Teodor Marines
cu, a prezentat pe larg 
concepția României, a pre- 

‘ ședintelui Nicolae 
- Ceaușescu, privind nece- 
î si ta tea imperioasă a între
prinderii unor măsuri și 
acțiuni concrete de stăvi
lire a cursei înarmărilor, 
cu prioritate a înarmărilor 
nucleare.

țării

concrete pentru preveni
rea cursei înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic, 
vorbitorul a reafirmat po
ziția țării noastre privind 
necesitatea încheierii cu 
rezultate pozitive, concre
te a Conferinței de la 
Stockholm, a negocierilor 
de la Viena privind redu-

care cerea forțelor armate și
șeful armamentelor și măsuri

staiuiui ruinau, v acorda ,. . * _
rezolvării situației deosebit adiacente în Europa cen-

- ~ trală, a creării de zone
denuclearizate în Balcani

de grave create în Europa. 
România — a subliniat vor
bitorul — consideră că este 
necesar să fie oprite am
plasarea de către S.U.A. 
a rachetelor nucleare în 
Europa occidentală și, ca 
urmare, realizarea contra- 
măsurilor nucleare de că
tre U.R.S.S. și să fie re
luate negocierile celor do
uă mari puteri în vederea 
eliminării complete a ra
chetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa și, 
în continuare, a tuturor 
armamentelor nucleare.

După ce a relevat în
semnătatea unor măsuri

și în alte părți ale Euro
pei și ale lumii.

Reprezentantul român a 
evidențiat necesitatea afir
mării voinței autentice a 
statelor de a se mobiliza 
la maximum pentru a se 
putea înainta pe calea în
făptuirii obiectivelor ur
gente ale dezarmării, pen
tru a se asigura pacea și o 
colaborare interstatală fun
damentată pe principiile 
egalității și independenței.

Țara noastră a fost realeasă 
în E.C.O.S.O.C.

NAȚIUNILE UNITE — 
Trimisul Agerpres, N. Chi
lie transmite : In Adunarea 
Generală au avut loc ale
geri pentru Consiliul Eco
nomic și Social (ECOSOC), 
unul dintre organele prin
cipale ale O.N.U., alcătuit 
din 54 de state, însărcinat 
cu examinarea probleme-

lor esențiale ale colaboră
rii internaționale în dome
niile economic și social și 
cu coordonarea acestor ac
tivități ale întregului sis
tem al Națiunilor Unite.

Țara noastră a fost re- 
aleasă în ECOSOC, pentru 
un mandat de trei ani, cu 
începere de la 1 ianuarie 
1985.

„Hotărîrea C.C. al P.O. Chinez cu privire la
reforma structurii economice"

BEIJING 23 (Agerpres). 
După cum a mai anunțat

• ~ ‘ “ ", la
Beijing a avut loc plenara 
C.C. al P.C. Chinez, care- 
a adoptat „Hotărîrea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez cu 
privire la reforma structu
rii economice* și a stabilit 

j convocarea, în septembrie 
- 1985, a Conferinței națio
nale a P.C. Chinez.

In hotărîrea cu privire 
Ja reforma structurii eco
nomice se relevă că, por- 

I nindu-se de la ideea nece
sității construirii socialis-

I
| agenția China Nouă,

mului cu specific chinez, 
prin aplicarea principiilor 
fundamentale ale marxis
mului în condițiile actuale 
din China, este necesar 
să se facă noi progrese în 
politica de stimulare a e- 
conomiei interne, să se 
realizeze o mai mare des
chidere față de _ exterior, 
accelerîndu-se 
rarea economiei 
în ansamblu, cu 
pe economia din 
urban pentru a se 
condiții noi și mai bune 
în procesul modernizării 
socialiste.

restructu- 
naționale 
accentul 

domeniul 
crea

Această reformă — se 
arată în document — se va 
realiza sub conducerea 
partidului și statului, în 
mod. planificat, sistematic 
și metodic.

Cheia restructurării e- 
conomiei naționale este re
vigorarea întreprinderilor 
din mediul urban, mai a- 
les a întreprinderilor mari' 
și mijlocii aparținînd în
tregului popor.

Relevîndu-se necesitatea 
efectuării treptate a unor 
majorări ale salariilor mun
citorilor și ale personalului

de conducere, precum și în 
privința consumului popu
lației, în hotărîre se arată 
că aceste creșteri vor tre
bui să fie bazate pe o creș
tere a producției, pe re
zultate economice mai bu
ne, pe o sporire continuă 
a veniturilor statului și pe 
o corectă proporție între 
acumulare și consum.

In partea finală a hotă- 
rîrii se arată, că, paralel 
cu înfăptuirea reformei, tre
buie să fie întărită condu
cerea întregului proces de 
consolidare a partidului. I
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Giorgi Nicolae din Le- 

Iești— Gorj, pierdut cal, 
roșu, stea în frunte, pinte- 
nog la piciorul drept spate, 
înfierat cu un cerc la pi
ciorul sting spate, de 2 
ani. Recompensă. (2761)

ANUNȚURI

! 
I 
I 
I 
I
I
I

PIERDUT foi parcurs, se
riile 177060—177061— 
177062, pe numele Spînea- 
nu Constantin, eliberate de 
I.C.C.F, Petroșani. Le de
clar nule. (2778)

DE FAMILIE

Cu sufletele zdrobite de durere și lacrimi soțul, 
fiul, nora și nepoțelul, anunță că la 21 octombrie 
1984 a dispărut fulgerător și tragic dintre noi cea 
care a fost soție, mamă și bunică iubitoare, devota
tă și bună - .<■

BULDUR MITRA (MIOARA)
In veci nu te vom uita 1 Iți vom păstra fierbin

te amintirea pentru sufletul tău nobil și bun I în
humarea va avea loc azi, 24 octombrie 1984, ora 14, 
în orașul Petroșani. (2778)

Cu nemărginită durere, familia Buldur Fior ea, 
anunță dispariția din mijlocul lor a celei ce a fost 
cumnată și nașă

BULDUR MITRA (MIOARA)
Ii vom păstra o vie amintire, pentru sufletul ei 

nobil și bun. (2779)

MIHAlLESCU Vișinița mulțumește colectivu
lui I.C. Vulcan și I.M. Vulcan care au fost alături 
la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpu
lui soț

MIHAlLESCU MIRCEA (2775)

Familiile Napa și Tufiși, sînt alături de părinții 
îndurerați de dispariția prematură a fiului lor

? MIRCEA MANEA
Sincere condoleanțe. (2782) -

Fotbal, divizia C — sena a Xl-a

Liderul și-a păstrat poziția
MINERUL PAROSENI

— MINERUL-ȘTIINȚA 
VULCAN 2—1 (1—0). Du- 

; minică, pe un timp exce
lent și într-o deplină spor- 

i țivitate, cele două echipe 
i din Vulcan ne-au oferit 

un adevărat spectacol fot
balistic. Partida începe în 
nota de dominare a celor 
din Vulcan, care, prin ju
niorul Izsak, ratează o o- 
cazie uriașă, șutind de la 
numai 6 m în Crecan. II 
imită Constantin și -Barbu 
în mia. 22 și 25, ultimul 
ratînd incredibil singur cu 
Crecan. Cum ocaziile se 
răzbună, Iordache de la 
gazde îl sancționează cu 
un șut puternic de la 22 
m pe Bogheanu și 1—0 în 
min. 30. Mai ratează Ma- 
tula (35) și Bîrsan (40) ca
re de la numai 8 m trimit 
direct în brațele portaru
lui. Prima repriză se în
cheie cu avantaj pentru 
gazde, dar cei care au fost 
la cîrma jocului pînă a- 
tunci au fost fotbaliștii de 
la Minerul Vulcan, bine 
dirijați în teren de Ciorîia 
(cel mai bun de la „oas
peți"). Repriza secundă este 
reluată în trombă de către 
jucătorii c. la Vulcan, ca
re, prin Breazu (48) și 
Constantin (55), irosesc în
că două bune situații de a 

marca. In min. 57 diago
nala precisă a lui Buzduga 
îl găsește demarcat pe a- 
ripa stingă pe Băltaru, ca
re, printr-o centrare „ca 
la carte", îi prilejuiește 
lui Boloș, posibilitatea să 
mărească handicapul, 2—0. 
Din acest moment, jucă
torii de la Minerul-Știința 
domină teritorial pînă în 
min. 90, dar Constantin, 
Barbu și Frățilă nu-1 pot 
învinge pe Crecan (atenție 
aici, Jiul !) care a făcut 
o partidă excelentă. To- 
tuși, el trebuie să se recu
noască învins în min. 87 
de către Barbu, care redu
ce din handicap, 2—1. 
Trebuie consemnat faptul 
că pe lingă cei 26 de fot
baliști care au evoluat pe 
gazonul din Vulcan nota 
maximă o merită și cele 
două cupluri de antrenori: 
M. Marian și Maria Cons
tantin la Paroșeni și An
ton Coșereanu și Constan
tin Cătuți de la Vulcan, 
care și-au îndrumat elevii 
spre un fotbal lipsit de du
rități, într-o deplină spor
tivitate. Bravo lor, așa da I

Fără probleme, a condus 
o brigadă din Craiova, a- 
vîndu-1 la centru pe I. 
Bălan.

Vasile STAFIE

Jiul Petrila,
în finala speranțelor

Deși a evoluat, din nou 
în deplasare, de această 
dată la București, garni
tura de lupte libere Jiul 
Petrila, antrenată de Ion 
Corbei și Costică Marma- 
liuc, a reușit să reediteze 
victoriile asupra C.S.Ș. „Se
mănătoarea" București și 
C.S.Ș. Tecuci, în cea de a 
doua etapă a întrecerilor 
interserii ale campionatu
lui republican, rezervat 
speranțelor olimpice. De 
această dată întîlnirea cu 
gazdele s-a dovedit mai 
echilibrată, dar petrilenii 
au obținut în final victo
ria cu 6—4, punctînd prin 
Ion Doroș (57 kg), Nicușor 
Marmaliuc (62), Traian 
Molnar (68), Sandor Ko
vacs (90), Florentin Zarif 
(100) și Sergiu Agavriloaie 
(plus 100). In întîlnirea cu 
C.S.Ș. Tecuci (9—1), în a- 
fara reprezentantului ca
tegoriei 48 kg, toți luptăto
rii petrileni au părăsit sal
teaua în postură de învin
gători: AL Zsiga 02), Ion 
Doroș, Nicușor Marmaliuc, 
Traian Molnar, Romeo Să- 
pînțan (74), Gheorghe Șun
că (82), Sandor Kovacs,

Florentin Zarif și Sergiu 
Agavriloaie.

Cele patru victorii asi
gură Jiului Petrila prezen
ța în rîndul celor șase 
combatante, care își vor 
disputa titlul, ia Brașov, 
între 16 și 18 noiembrie. 
Iată o performanță demnă 
de toată lauda a tinerei

LUPTE LIBERE

garnituri de luptători din 
Petrila.

■ Duminică, în ultima 
etapă a primei divizii, la 
Lugoj se va disputa un a- 
tractiv triunghiular de 
lupte al seriei a IlI-a, în
tre formația locală IURT, 
Jiul Petrila și C-S.M. Re
șița. . Primele două echipe 
sînt creditate cu șanse 
pentru calificarea în tur
neul final.

■ In ultima etapă a in- 
terseriilor cadeților, la Tg. 
Mureș, așa cum era de 
așteptat, Dinamo Brașov 
a întrecut, la același scors 
6—5, pe C.S.Ș. Tg. Mureș 
și C.S.Ș. Petroșani. Con
fruntarea dintre cele două 

cluburi școlare a revenit 
oaspeților: 7—4, dintre e- 
levii lui Vasile Făgaș, D. 
Dolu (48), Gh. Rădulescu 
(51), Laurențiu Palade (56), 
Vasile Romanescu (63), Pe
tru Iacob (68), Paul Vasi- 
loancă (73) și Vasile Mu- 
nunar (plus 73) s-au deta
șat în fața adversarilor. 
Clasată pe locul secund, 
după cele două manșe ale 
interseriilor, echipa din 
Vale ratează astfel „bi
letele" pentru finală.

■ Aron Cîndea, luptă
tor pornit din sala C.S.Ș. 
Petroșani și concurînd în 
întrecerile internaționale 
pentru Vale, deși evoluea
ză la Dinamo Brașov, s-a 
întors de la Balcaniada de 
lupte libere a speranțelor 
olimpice, disputată recent 
la Haskovo (Bulgaria), cu 
medalia de bronz deși în 
serii a acuzat arbitraje 
părtinitoare. Oricum ta
lentul și seriozitatea lui A- 
ron Cîndea, ca și încrede
rea investită în el de an
trenorul Vasile Făgaș, au 
acum parte de binemeri
tatele roade.

Ion VULPE

AEROMODELE

Cupa 
„Aurei Vlaicu“

Timp de două zile (20— 
21 octombrie), la Casa de 
copii din Uricani s-a dis
putat cea de a treia edi
ție a Cupei „Aurel Vlai- 
cu“ la aeromodelism, care 
a întrunit la start membrii 
ai cercurilor de aeromo- 
dele de la casele de pio
nieri și șoimi ai patriei din 
Hunedoara", Lupeni și Uri
cani, ale școlilor generale 
nr. 1 și nr. 2 din Uricani. 
In clasamentul general, pe 
primul loc s-a situat for
mația Școlii generale nr. 
1 Uricani (1910 puncte), 
urmată de Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Lupeni 
(1255), Școala generală nr. 
2, (1233), casele pionierilor 
și șoimilor patriei din Hu
nedoara (934) și Uricani 
(630). In probele individua
le, primele locuri au reve
nit lui Daniel Mureșan 
(rachetomodele cu para
șută), Ionel Burlacu (rache- 
toplane), și Dumitru Nechi- 
țelea (aeromodele captive 
de viteză), toți elevi ai 
Școlii generale nr. 1 din 
Uricani.

Titr CORNEA, 
corespondent
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