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Oameni ai șantierelor

I. U. M. Petroșani
Plus 270 ml

A

In întîmpinarea marii sărbători de la 23 August

In sprijinul minerilor, 
utilaje de mare productivitate

ziua de 
deo- 
vin 

în 
mai

Constructorii de utilaje 
miniere de la I.U.M. Pe
troșani, întîmpină 
23 August cu rezultate
sebite, rezultate ce 
în sprijinul minerilor 
„bătălia" pentru cît 
mult cărbune dat termo
centralelor și cocseriilor. 
Prin munca lor neobosită 
de zi cu zi, harnicii con
structori de mașini de la 
I.U.M.P. participă direct 
Ia creșterea cantităților de 
cărbune ce se extrag din 
subteranele bazinului car
bonifer al Văii Jiului.

De Ia începutul anului 
au fost expediate spre u- 
nitățile miniere 76 secții 
de complexe tip SMA-PII. 2

și 60 secții SMA-2 — 
la I.M. Uricșini, 61 secții 
SMA-2 — la I.M. Paroșeni 
și 72 secții SMA-2 — la 
I.M. Lupeni. Tot la minele 
din Valea Jiului au fost 
trimise . 6 colivii pentru 
transportul pe verticală. 
Beneficiare au fost minele 
Lupeni, Aninoasa și Dîlja. 
Pentru tăierea lignitului 
din bazinul carbonifer al 
Motrului au fost expediate 
3 combine de abataj de tip 
CA-1. Unitățile miniere au 
mai primit în perioada a- 
mintită pompe Sigma, pom
pe pentru umectat cărbu
nele și diferite piese pen
tru întreținerea utilajelor 
din dotare.

Prin telefon de la ing. Steluța Naidin, adjunct 
șef sector XI investiții, al I.M. Petrila :

— De la începutul acestui an minerii, inginerii 
și tehnicienii acestui sector de investiții au executat 
270 ml lucrări miniere (săpări și betonări) peste sar
cinile planificate.

Planul valoric al sectorului a fost depășit cu 
15 milioane lei in condițiile realizării productivi
tății muncii și depășirii acesteia cu 5 la sută. I,a un 
alt indicator sintetic — cheltuielile de producție — 
s-au obținut economii care se cifrează la peste 
300 000 lei.

Toate aceste realizări s-au materializat in exe
cutarea unui complex de lucrări la orizontul minus 
100 al minei, destinate creării de noi locuri de mun
că pe stratul 3 din sectorul IV și stratul 5 din sec
torul V. De asemenea, 
circa puțului „Centru" 
chiderea blocului zero

La aceste realizări
tîmpină marea -sărbătoare de la 23 August, o contri
buție esențială au adus brigăzile conduse de Constan
tin Borș (plus 900 mc), Ioan Pop (plus 700 mc), Du
mitru Rizea (plus 230 mc) și alții. (Gh. S.)

Trei frați, toți trei 
constructori de nădejde

I. M, Lonea

au

nu mai fost executate adîn- 
sub orizontul plus 100 și des- 
Ia orizontul plus 100.
cu care colectivul nostru în-

V

Sînt trei frați și toți trei 
constructori. Ba chiar 
mai mult, fierari-betoniști, 
adică o profesiune nu. 
lipsită de asprimi, dar 
indispensabilă ritmurilor 
înalte de muncă din șan
tiere. Sînt frații Iacob, 
vestiți prin seriozitatea, 
competența și hărnicia 
lor. „Purtătorul de cu- 
vînt" al acestei familii 
este, nu 'cum s-ar crede, 
cel mai mare, ci mijlociul. 
Poate și pentru că el es
te veteranul în meserie; 
el, Alexandru Iacob, 
atras și inițiat în arta 
modelării oțelului pe cei
lalți doi, Andrei și Bla- 
zin. El povestește repor
terului despre frumuse
țea meseriei, despre fap
tul că „trebuie să simți 
cotele", că adică nu-i de 
joacă să te încadrezi, în- 
frîngînd materia dură, în 
dimensiunile schițelor, din 
proiect. Ca să „convingi"

otelul 
re o

să ia forma pe ea- 
dorești îți trebuie 

și mușchi, dar mai ales, 
„îți trebuie cap". Să 
veți pe șantier ca 
școală și la școală ca 
un șantier.

Sînt de cinci ani 
Petroșani. Dar păreri 
fi muncit de decenii, 
tît de multe edificii 
„la activ", 
tru că se 
mult. Dar și pentru că 
lucrează cu spor. Și dura
bil. O noțiune zilnică 

i-a. pentru ei cu care operea
ză verbal și pe care o 
realizează este „structura 
de rezistență". La blocu
rile din cartierul Pctro- 
șani-Nord. Acum, la vi
itorul hotel, la înălțarea 
căruia contribuie. Cu a- 
ceeași temeinicie de care 
sînt în stare constructo
rii de nădejde.

in
ia 
pe

în 
ar 
a- 
au

Desigur, pen-
construiește

C.T. DIACON U
___ _______ J

concretizate în
Mobilizarea colectivului chezășia
revirimentului din activitatea minei

de la Lonea au 
primele șapte 

au trecut din a- 
eforturi susțin’l- 
realizarea ritmi-

seConștienți că 
trebuie făcut mai 
această direcție 

de la Lonea au 
în luna iulie, lună

Minerii 
depus în 
luni care 
cest an 
te pentru
că a sarcinilor de plan la 
producția fizică de cărbu
ne. Eforturile 
materializate 
în peste 7000 
tone de căr
bune extras 
suplimentar în 
această pe

rioadă. In atenția conduce
rii colective a minei, a 
organizațiilor de partid, 
sindicat, U.T.C. și a tutu
ror factorilor responsabili, 
a stat în permanență și 
îmbunătățirea indicatorilor 

’de calitate. In 
primul trimestru din acest 
an procentul de cenușă rea
lizat a fost mai marc de- 
cît sarcina planificată, cu 
1,7 puncte, iar cel de u- 
miditate a fost sub limita 
planificată de 7,5 la sută, 
cu 0,2 puncte. In trimestrul 
II cenușa 
sub media 
mestru cu 
umiditatea 
tă sub limita admisă, reu
șind astfel să diminueze 
penalizările lunare surve
nite ca urmare a neînca- 
drării cărbunelui livrat 
preparatiei în indicatorii de

lor au fost

calitate. 
poate și 
mult în 
minerii 
acționat
de debut în semestrul II, 
cu mai multă energie și 
au reușit să reducă conți

realizată a fost 
primului tri- 
0,5 puncte, iar 
a fost menținu-

nutul de cenușă sub limi
ta admisă cu 0,2 puncte, 
iar pe cel de umiditate cu 
0,6 puncte. Ca urmare a 
reducerii conținutului de 
cenușă și umiditate mine
rii de aici au primit boni
ficații de 996 tone de 
bune.

„Secretul" acestor 
cese obținute pe linia 
lității producției ni-1 dez
văluie responsabilul C.T.C. 
al întreprinderii, sing 
rina Gaboș

— Penalizările mari 
tite în anul trecut au

ștituit un serios semnal 
de alarmă pentru întregul 
colectiv. S-au analizat 
cauzele și a fost stabilit urț 
plan de măsuri cu terme
ne și responsabilități. încă 
din prima parte a acestui 

an s-a urmă- 
mărit ca mă
surile să fie 
respectate cu 
strictețe de 
către fiecare 
Ba mai mult, 
semestru, cînd 

au continuat 
din ce în ce 

intensificat

„Colectivul sectorului II 
este hotărît să încheie și 
semestrul acesta cu rezul
tate bune' 
șef 
ne 
de 
v i

sector).
țin pe 
ordin 
n ă

Dinescu, director tehnic).
Am început prin a reda 

cîteva din ideile cuprinse 
în luările de cuvînt ale 
participanților la aduna

rea- gener ală a reprezen-

căr-

suc-
ca-

om în parte, 
după primul 
penalizările 
(e adevărat, 
mai mici) am 
claubajul la suprafață. Nu
mărul posturilor 
la claubaj pe 
schimb a crescut 
la 5 sau chiar 6.
și cantitatea de steril ales 
aproape că s-a dublat, a- 
jungind la. aproape 200 
tone pe zi. La rezultatele

prestate 
fiecare 

de la 3 
Normal

(Vasile Brie, 
„De multe ori, 
loc deficiențele 

mecanic... Să 
cineva de la

I.P.S.R.U.E.E.M. să vadă 
ce reparații au făcut la 
complex" (Gh. Buhuțan, 
șef de brigadă, sector VI). 
„In sectorul nostru asis
tăm la o schimbare de ge
nerații prin ieșirea multor 
muncitori la pensie. Să 
fim ajutați în completa
rea efectivelor" (Ion Mi-
holcea, sect. IX). „Aten
ție maximă spre: calitatea 
reviziilor și reparațiilor, pu
nerea în funcțiune a nou
lui flux de transport și 
îmbunătățirea coeficientu
lui de prezență" (Ovidiu A- 
vramescu, șef sector tran
sport). „Știm ce avem de 
făcut în continuare.
tru aceasta trebuie 
schimbăm metodele și con
cepția despre ceea 
seamnă a munci" (Cristian

Adunări generale 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii

tariților oamenilor muncii 
de la I.M. Vulcan tocmai 
pentru a prezenta atmos
fera de profundă analiză 
a activității întreprinderii 
care a caracterizat lucră
rile adunării. Atmosferă 
de profundă analiză deoa
rece, în semestrul I al a- 
nului, rezultatele n-au fost

satisfăcătoare: mina a ră
mas datoare economiei na
ționale la producția fizi
că, indicatorul de produc
tivitate ,a muncii a fost 
realizat doar in proporție 
de 89 la sută, iar planul 
producției marfă în pro
porție de 93,4 
Prin®? cauzele 
i ilor prezentate 
de seamă, s-au 
condițiile de zăcămînt ne
prielnice, întîrzierea unor 
lucrări de investiții, defi
ciențe în organizarea mun
cii, plasarea necorespunză- 
toare a forței de muncă. 
Desigur, au existat și as
pecte pozitive în activita-

Gheorghe OLTEANU

laA sută, 
nereal iză- 
în darea 
numărat :

în pag. a 3-a

Creșterea produc
ției de cărbune, în
deplinirea prevederi
lor de plan impun 

exigența și 
FERMITATE IN 
RESPECTAREA 

NORMELOR
DE PROTECȚIE A 

MUNCII

Pen
să ne

(Continuare în pag. a 2-a 1
ce în-

Gheorghe BOȚEA

Brigada Vasile Iușan. In foto, schimbul condus de Ion Zaharia împreuna 
maistrul Alexandru Hălăstuan, sectorul I, I.M. Lupeni.

(Continuare în pag. a 2-a)
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j „RAPSODIA ROMÂNĂ”
în mijlocul minerilor Văii Jiului

A intrat în tradiție 
pentru membrii prestigio
sului ansamblu artistic 
„Rapsodia Română" al 
U.G.S.R. de a fi prezenți, 
la zi de sărbătoare în 
mijlocul minerilor. Și, de 
fiecare dată, minerii, oa
menii muncii din muni
cipiul nostru îi primesc 
cu ' aceeași dragoste pe 
mesagerii artei populare 
românești, artiști păstră
tori ai neprețu, ■' 
a folclorului nostru,
sălile de apel ale între
prinderilor 
scenele 
cultură 
locurile 
terpreții
Iar au fost prezenți și de 
astă dată, dovedind înaltă

In

miniere, 
a: .mintelor
din „Vale", 
de agrement,
cîntecului popu-

pe 
de
la 

in-

■r '

măiestrie artistică, res
pect față de profesiune 
și față de spectatori, in
diferent că aceștia 
îmbrăcați în 
purtau casca 
pr.egătindu-se 
subtern, sau 
ne de sărbătoare.

Numai în acest an „Rap- ț 
sodia». Română" ne-a vi- 
zitat de trei ori, ultima | 
dată în săptămîna ce a | 
trecut, cînd a ținut să fie i 
prezentă în Valea Jiului ’ 
cu prilejul Zilei Mineru- ț 
lui. ț

Acest ultim turneu a de- I 
butat vineri seara la Uri- i 
câni, unde, pe scena clubu- ’

erau 
salopetă și 
de miner, 
să intre în 

purtau hai-

II. DOBROGEANU

(Cont. în pag. a 2-a)
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Perioadă de mare efer
vescență politică și creatoa
re, actuala etapă, premer
gătoare aniversării a 41 de 
ani de la revoluția de eli
berare socială și naționa
lă antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 
1944, prilejuiește organiza
țiilor U.T.C. din Valea Jiu
lui desfășurarea a nume
roase manifestări politi
co-educative și de muncă 
patriotică. Astfel tineretul 
municipiului nostru își de
monstrează totalul atașa
ment, întreaga adeziune fa
ță de strălucitele înfăptuiri 
ale construcției socialiste 
din România și mai ales 
din perioada celor douăzeci 
de ani ai „Epocii 
Ceaușescu", de cînd cu în
flăcărată pasiune revoluțio
nară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ra] al partidului ne călău
zește cu succes pe drumul 
înfăptuirii socialismului și 
comunismului.

MUNCA patriotică
Propice funcționării în 

bune condiții a șantierelor 
locale de muncă patrioti
că, vacanța de vară este 
folosită deosebit de eficient 
de uteciștii Văii Jiului, ca
re își aduc în acest mod 
contribuția la înfăptuirea 
principalelor obiective de 
investiții cuprinse în pla
nul de dezvoltare economi- 
co-socială în profil terito

rial al anului 1985 și actua
lului cincinal. Incepînd de 
luni, a treia serie de elevi 
s-a prezentat la perioada 
de două săptămîni de acti
vitate pe șantierele locale 
ale tineretului. 120 de e- 
levi ai Liceului Industrial

Din activitatea 
organizațiilor 

de tineret
Petroșani pe șantierul de la 
Complexul hotelier; cîte 60 
elevi de la liceele de rna- 
tematică-fizică și de drept 
economic și administrativ 
pe șantierele Petroșani- 
Nord, zona Aeroport și 
Complexul sportiv „Jiul”. 
Participă, de asemenea, se
rii a cîte 60 de elevi pe 
șantierele de muncă patrio
tică din Petrila, Vulcan, 
Lupeni, Uricani, toți elevi 
ai liceelor si școlilor gene
rale din localitățile respec
tive.
MANIFESTĂRI POLITICO- 

EDUCATIVE ȘI 
CULTURAL- 
DISTRACTIVE

In toate organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile 
și instituțiile municipiului 
au avut loc și se desfășoa
ră în continuare numeroa

se acțiuni cu caracter po- 
litico-educativ prin care 
tineretul Văii Jiului sărbă
torește împlinirea a 41 de 
ani de la actul istoric de 
la 23 August 1944. Dintre 
acestea se remarcă în mod 
deosebit:

• Intîlnirea a peste 100 
de tineri de la I.M. Lupeni 
cu „Eroul Muncii Socialis
te" Petre Constantin pe 
tema „Tradiții ale mineri
tului în Valea Jiului"; • 
Spectacolul intitulat „O 
șansă păcii" desfășurat la 
Lupeni, la clubul sindica
telor și pe stadionul „Mi
nerul"; • Seara cultural- 
distractivă organizată în 

cinstea fruntașilor de la I.M. 
Petrila; • Dezbaterile de 
la cluburile I.M. Lonea și 
I.M. Petrila cu temele 
„Morala comunistă — mo
rala omului de tip nou" și 
„Forme și metode aplicate 
de comitetul U.T.C. pentru 
crearea unor condiții opti
me de muncă și viață pen
tru tinerii nefamiliști"; • 
Serile cultural-educative 
înscrise sub deviza „Par
ticipare — Dezvoltare — 
Pace"; „Valori și opțiuni 
fundamentale ale tinerei 
generații a României socia
liste", ca și celelalte mani
festări ce vor caracteriza 
zilele premergătoare a- 

niversării de la 23 August.

G. C. BIRLÂDEANU
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RAPSODIA ROMÂNÂ“| 
tacol dat pentru fruntași, ț 
în semn de omagiu pen- i 
tru munca plină de ab- ' 
negație a minerilor de- ) 
pusă zi de zi, în abata- * 
jele și galeriile Văii Jiu
lui. Ne-au plăcut mai 
ales momentele muzicale 
în care soliștii prezenți 
au alcătuit adevărate 
grupuri vocale folclorice 
interpretînd cîntece apar- 
ținînd folclorului vechi 
și nou.

Duminică, de Ziua Mi
nerului, de la Cîmpu lui 
Neag și pînă în Petroșani 
și Petrila, pe toate scene
le de la locurile de agre
ment „Rapsodia Română" 
s-a dovedit a fi aceeași 
prezență aplaudată, dînd 
sărbătorii minerilor și 
mai multă strălucire. 
simțim excelent în 
locul minerilor", , 
reveni oricînd în 
Jiului", „Emoționantă în- i' 
tîlnirea de la sala de a- J 
pel", „Aveți un public ț 
cald, receptiv". „Este și ' 
pentru noi o sărbătoare" 
— iată ce ne-au decla
rat, între un spectacol și 
altul membrii ansamblu
lui bucureștearî. Ii aștep
tăm oricînd să revină aici, 
în Valea Jiului.

(Urmare din pag. O

(Urmare din pag. I) tacol dat pentru fruntași,

lui muncitoresc din oraș, 
orchestra dirijată de Ma
rin Ghiocel ne-a făcut din 
nou dovada virtuozității. 
Soliștii ansamblului Ste
fania Rpreș, Gheorglie 
Turda, Aneta Stan, Geor
ge Rotaru, Pușa Poenaru 
și ceilalți au obținut a- 
plauze binemeritate de 
la publicul spectator ca
re a umplut pină la refuz 
sala de spectacol a clu
bului, interpretînd < 
tece din toate zonele 
clorice ale țării.

Horia Șerbănescu 
unul dintre popularii 
tori de comedie — 1 
amintit, prin monologuri- 
le sale, că buna dispoziție 
și cîntecul se îngemănea
ză firesc în inima româ
nilor.

Sîmbătă, în sala de a- 
pel a minei Dîlja, am a- 
sistat la un emoționant 
dialog între arta popu
lară și oamenii adincuri
lor. Ca în toate situațiile 
cînd produsul artistic este 
de reală calitate, minerii 
au participat din suflet 
la actul de cultură.

A urmat un spectacol 
de gală la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", un spec-

cîn- 
fol-

l ac
ri e-a

(
III)
I $I
*

,Ne ( 
i mij- / 
„Vom ' 
Valea ț

*

obținute a condus și îm
bunătățirea instalației de 
claubaj de unde s-au scos 
vagonetele, transportul ste
rilului făcîndu-se pe bandă 
cu covor de cauciuc, care 
deversează direct în insta
lația de funicular. La re
ducerea procentului de ce
nușă a condus de aseme-

Ef orturile 
susținute

nc-a schimbarea tehnologi
ilor de exploatare a căr
bunelui în stratul 3 din 
blocurile III și VI, unde 
s-a trecut la folosirea pe 
scară largă a abatajelor 
frontale echipate cu tavan 
de rezistență cu grinzi în
gropat" în vatră. Pnn fo
losirea acestei tehnolo
gii de lucru s-au redus 
substanțial surpările. Pen
tru viitor această metodă 
se va extinde și la alte 
locuri de muncă și se va 
insista pe alegerea și de
punerea sterilului pe podi- 
tură. Zilele de debut în lu
na august ne dau garan
ția că și în viitor cărbunele 
livrat preparației de mine
rii de la Lonea, se va înca
dra în indicatorii de cali
tate.

Mobilizarea
(Urmare din pag. I) 

tea minei. Și, dacă ar fi 
să amintim cîteva dintre 
ele am începe cu atenția 
acordată creării liniei de 
front active, sporirea gra
dului de mecanizare (in
troducerea unui complex 
mecanizat în stratul 7, blo
cul VII), intensificarea lu
crărilor de pregătire îrî 
stratele 3, 4, 5, 7 și 13, 
bonificațiile de 4713 tone 
de cărbune datorate calită
ții acestuia, economii de 
25 lei la 1000 lei produc
ție marfă.

Dar, ținem să subliniem, 
asupra acestor aspecte din 
urmă s-a insistat mai pu
țin. Darea de seamă și 
îndeosebi cei care au luat 
cuvin tul s-au axat pe pro
bleme legate de modul în 
care trebuie să se mun
cească pentru ca, în a do
ua jumătate a anului, mi
na Vulcan să revină prin
tre fruntașele Văii. Condi
ții există. O dovedesc sec
toarele IV și I, care în
registrează, împreună, pes
te 7000 tone de cărbune 
extras suplimentar de la 
începutul anului, brigăzile 
conduse de Traian Borșa, 
Gheorglie Buhuțan, loan 
Bud, Iosif Pop, Constan
tin Niță și Constantin Al- 
bătoaie, ale căror depăș'ri 
de plan se cifrează la chiar 
5 000 tone de cărbune. Pen
tru ca să se ajungă la re
virimentul dorit de toți, es
te necesar să se acorde o 
atenție deosebită întăririi 
disciplinei, prin măsuri se
vere împotriva celor care 
vin la șut doar cînd vor ei, 
repartizarea judicioasă, 
potrivit cerințelor locuri
lor de muncă, a artificieri
lor, rezolvarea problemelor

colectivului
de ordin electromecanic 
(așa cum sugera Anama 
Romaniuc, șei de brigadă, 
sectorul II). Aproviziona
rea din timp cu materiale
le necesare, înlăturarea 
fluctuației, asigurarea pie
selor de schimb (Georgel 
Cheleș, șef sector 13) au 
constituit alte puncte for
te ale problematicii abor
date de adunare în jurul 
cărora s-au concentrat dis
cuțiile.

Luind cuvintul în înche
ierea adunării reprezentan
ților oamenilor muncii, to
varășul Iulian Costescu, di
rectorul general al C.M.V.J., 
a subliniat aspectele pozi
tive din activitatea colec
tivului minei, printre care 
„concepția sănatoasa in ce 
privește atenția acordată 
calității cărbunelui, dorin
ța de mecanizare care se 
observă la mina Vulcan și 
obligativitatea realizării 
sarcinilor de plan pe se
mestrul 11". Vorbitorul a 
atras insă atenția că tre
buie analizată in modul 
cel mai serios munca sec
torului V și a celui de ae- 
raj, sectoare a căror acti
vitate neiorespunzatoare 
s-a repercutat negativ a- 
supra rezultatelor de an
samblu ale minei.

Mina Vulcan poate și 
trebuie să revină in eșalo
nul fruntașilor. Programul 
de măsuri, completat cu 
sarcinile reieșite din recen
ta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., mobilizează în
tregul potențial uman al 
întreprinderii. Ele pot și 
trebuie să determine ca 
revirimentul să se producă 
cit mai curînd in activita
tea colectivului I.M. Vul
can.

Ziua Minerului — zi de sărbătoare in întreaga Vale a Jiului
La noua bază de agre

ment de pe pirîul Stermi- 
nosu i-am întîlnit plini de 
voie bună pe veteranii mi
nei Uricani, Ștefan Baciu, 
Simion Budescu, Gheor- 
ghe Nistor, Ion Nichițelea, 
toți șefi de brigadă, Ion 
Creț, Ion Lușneac, Ștefan 
Slabu, mineri, Ionel Făgă
raș și Constantin Ivanovici, 
vagonetari, Cornel Ciora,

Bravo, lucrătorilor 
din comerț !

Duminică, la toate locuri
le de agrement din Valea 
Jiului, lucrătorii comerciali 
au contribuit esențial la 
sărbătorirea in cit mai bu
ne condiții a Zilei Mine
rului. Tunetele cu mărfuri, 
stivele de lăzi cu bere și 
răcoritoare, grătarele pe 
care sfîrîiau micii, expozi
țiile culinare amenajate 
ad-hoc au făcut parte inte
grantă din peisajul sărbă
toresc al zonelor de agre - 
ment. „La Brazi" Vulcan,, 
„B r ă i ț a" Lupe n i, 
la „Agremnet" Petrila, la 
„Brădet" și la „Peștera Bo
lii", lucrătorii comerci

S p e C t
După recentele spectaco

le ale „Naționalului" din 
București, o noua institu
ție profesionistă de cultu
ră din țară ne va vizita 
în curînd. Este vorba de 
Teatrul muzical din Bra
șov, care va prezenta do
uă spectacole la Casa de

La Sterminosu
Ion Danciu, Iosif Mișek, 
Vasile Botezatu, Eftică Co
teț, electrolăcătuși de mi
nă, Onorel Blidaru, strun
gar, Ion Vlad, Mihai Be- 
re.ș, Petru Clincă, maiștri, 
iar alături de ei subingine- 
rul Nicolae Tuvene și alte 
cadre tehnico-inginerești.

ali și-au desfășurat acti
vitatea în „foc continuu", 
fiind la dispoziția zecilor 
de mii de oameni ai mun
cii veniți să sărbătorească 
ziua celor din adîncuri.

Duminică, în Valea Jiu
lui, i-a servit din abun
dența bere, mititei, canti
tăți importante de grata- 
re,. cremvurști, cirnăciori, 
produse de cofetărie și pa
tiserie, răcpritoare, legume 
și fructe. Sint toate acestea 
rodul muncii pline de dă
ruire a lucrătorilor comer
ciali, care merită felicitări! 
(Mircea BUJORESCU)

acole
cultura din Petroșani în i 
zilele de 26 și 27 august, i 
unul de estradă, iar cela- j 
lalt cu opereta „Mam’ zelle; 
Nitouche”, lucrare aparți- 
nînd compozitorului fran
cez Florimond Ilerve. -Bile
tele s-au pus in vinzare la 
agenția Casei de cultură.

împreună cu ortacii de la 
Uricani se aflau la reușita 
petrecere de ziua lor mine
rii Ianoș Doboș, Constan
tin Gherman și alți oameni 
ai muncii de la tînăra mi
nă Valea de Brazi, iar a- 
lături de ei conducători 
auto ca Matei Pițigoi, Cor

Instantaneu la zona de agrement 
Lupeni.

„Brăila" din

nel Fuier, Ionel Dincă și 
alții, care zi de zi tran
sportă cărbunele sau apro
vizionează întreprinderea 
cu materiale.

Formațiile artistice ale 
clubului au întreținut tot 
timpul atmosfera de mul
tă voie bună în care mine
rii de la Uricani au petre
cut pînă seara tîrziu. (Ilie 
COANDREȘ, Uricani) s

AUTOBUZE. După cum 
ne informează tovarășul 
Emil Gavrilescu, directorul 
A.U.T.L., din această lună 
vor circula încă 6 autobu
ze, amenajate pentru 
combustibil mixt — moto
rină și gaz metan (cu ali
mentare de la stația Live- 
zeni). 'Autobuzele circulă 
pe traseul PECO — Pe
trila. (M.B.) s

«

de 
fost 
zile 
co- 

tocmiți" de gospoda-

COSIT. Căldura și ploile 
verii au favorizat crește
rea și maturizarea ierbii 
pe zonele verzi din centrul 
civic al reședinței de mu
nicipiu. Se simțea nevoia 
primenirii covoarelor 
verdeață. Cerința a 
satisfăcuta cu cîteva 
în urmă, cînd, 10—15 
sași „
rii orașului, au culcat în 
brazde iarba îmbătrînită. 
In urma cosașilor și a ul
timelor ploi căzute, zonele 
verzi ale orșului Petroșani 

au îmbrăcat din nou co
vorul ierbii proaspete. (l.B.)

NU ESTE NICI O GLU
MA — Avertizăm cetățenii 
care circulă ne strada Va- 
sile Roaită din Petroșani 
Să fie atenți pe unde um
blă. De peste două săptă
mîni pe această stradă do
uă guri de canal stau 
descoperite. Dincolo de 
toate a,ceste considerații, 
sugerăm secției apă-canal 
a E.G.C.Ii. Petroșani, mai 
multă receptivitate față 
de... gurile de canal desco

perite. ' Adică, să punem 
„capac", să li se pună ca
pacele I (M.B.)

SUBTERANA. In rampa 
puțului orb nr. 4 de la 
mina Dîlja, orizontul 350, 
trei vagoneți (răsturnați) 
așteaptă de mai bine de 
de o lună să fie repuși in 
circuitul productiv. Zilnic, 
cei de la protecția muncii 
trec prin acest punct. Să 
fi uitat oare că pe distan
ța de 5 m, de fereastra pu
țurilor este interzisă de

pozitarea materialelor? 
Deocamdată, se pare că 
da. (Gh. S.)

HORA ȚARANEASCA. 
Lăudabilă inițiativa comi
tetului U.T.C. din Aninoa- 
sa, care, sîmbătă, 10 au
gust, a organizat la Iscroni 
o reușită „Horă țărăneas
că". 'Aceasta constituie doar 
Începutul unei suite de ma
nifestări pregătite pentru 
tinerii din localitate. 
(Gh. O.)

ȘTIAȚI CA... pe strada ] 
principală a orașului Pe- I 
trila, în întreaga zonă a I 
cartierului „8 Martie", nu I 
există nici măcar un sin
gur coș pentru gunoi ? A- 
ducem această anomalie la 
cunoștința edițiilor orașu

I 
I

lui. (M.B.)

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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Creșterea producției de cărbune, îndeplinirea prevederilor de plan
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EXIGENȚĂ Șl FERMITATE ÎN RESPECTAREA 
NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII

*
I

________

Perspective în activitatea de prevenire și 
combatere a focurilor endogene

Creșterea producției de 
cărbune, a . productivității 
muncii, valorificarea inte
grală a rezervelor din ba
zinul nostru carbonifer 
constituie sarcini priorita
re nu numai pentru mineri, 
pentru cei care se ocupă 
direct de procesul de pro
ducție ci și pentru specia
liștii din domeniul protec
ției muncii. In fond, în
treaga noastră activitate es
te orientată spre îndepli
nirea acestor sarcini, deo
sebit de importante pentru 
dezvoltarea industriei 
noastre socialiste, sarcini 
care nu pot fi îndeplinite 
cu succes, decît în condiții 
de securitate deplină a 
muncii omului și zăcămîn- 
tului.

Un domeniu spre care 
ne-am orientat preocupări
le în mod deosebit în 
ultima perioadă îl consti
tuie prevenirea și comba
terea focurilor endogene și 
a incendiilor subterane, 
fenomene care, atunci cînd 
au loc, duc la imobilizarea 
unor importante rezerve de 
cărbune — capacități de 
producție — iar eliminarea 
lor și a efectelor produse 
se face cu un consum ridi
cat de forță de muncă și 
materiale.'

Biroul Executiv al c.o.m. 
din cadrul C.M.V.J. a 
aprobat proiectarea și rea
lizarea integrală, pînă la 
sfîrșitul anului, a prime
lor exemplare dintr-o sas» 
rie de dispozitive și insta
lații care vor intra în do
tarea întreprinderilor mi
niere pentru prevenirea și 
combaterea focurilor en
dogene și a incendiilor sub
terane. Amintim cîteva 
dintre acestea. Se vor rea
liza: o gamă mai largă de 
stingătoare cu praf cu ca
pacități de pină la 509 kg; 
generatoare și agregate cu 
spume mecanice și chimi
ce; dispozitive de stingere

PAGINA REALIZATA LA CEREREA 
C. M. V. J.

La mina Lupeni, cea mai 
mare producătoare de căr
bune pentru cocs din țară 
și una dintre întreprinde
rile, cu un ridicat nivel de 
mecanizare, s-au făcut e- 
forturi susținute pentru 
crearea unor condiții op
time de muncă in deplină 
siguranță, prin instituirea 
și aplicarea cu consecven
ță a unor acțiuni și mă
suri ferme pe linie de pro
tecție a muncii.

Rezultatele sint elocven
te, ele fiind evidențiate de 
cifre ilustrative. -Astfel, oda
tă cu introducerea pe sca
ră largă a mecanizării și 
mai ales a ridicării nivelu
lui de calificare al oame
nilor, ai perfecționării 
pregătirii lor profesionale, 
indicele de gravitate a ac
cidentelor a scăzut de la 
25,8 la sută cît era în 1981 
la 17,3 la sută în primul 
semestru al anului 1985. 
Durata medie, care se cal- 

cu declanșare automată 
pentru combaterea incendi
ilor pe fluxul de benzi; un 
agregat de malaxare și 
transport pentru construi
rea mecanizată a lucrărilor 
de izolare (diguri); un ge
nerator de gaze inerte prin 
combustie de mare capaci
tate. Pentru perfecționarea 
aparaturii de măsură și 
control se va realiza un 
detector de foc cu raze 
infraroșii de tip minier. Se 
află în plin proces de mo
dernizare o instalație de 
înnămolire de *la întreprin
derile miniere ale combi
natului prin folosirea unor 
spumanți și a substanțelor 
chimice pentru inertizarea 
spațiului exploatat.

O altă direcție de acțiu
ne spre care sînt orientate 
preocupările conducerii 
combinatului a specialiști
lor din domeniul protecției 
muncii, constă în crearea 
unui cadru optim pentru 
intervenția rapidă și efi
cientă a formațiilor de 
salvatori minieri. In acest 
sens, pînă la punerea în 
funcțiune a stației centra
le de salvare minieră, com
binatul a pregătit măsuri 
pentru îmbunătățirea acti
vității de salvare minieră 
prin folosirea eficientă a 
posibilităților și resurselor 
actuale. Astfel pentru creș
terea operativității și efi
cienței acțiunilor și inter
vențiilor formațiilor de sal
vare minieră s-a dispus 
realizarea unor „perma
nențe" ale formațiilor de 
salvare grupate în Estul și 
Vestul bazinului.

La toate cele spuse pină 
acum trebuie să adăugăm 
acțiunile continue de e- 
ducare a personalului care 
își desfășoară activitatea 
in subteran, sub toate as
pectele. Dintre acestea a- 
mintim organizarea exa
minării cunoștințelor în
sușite de personalul teh
nic, de la toate nivelele, 
care are sarcini precise in 

Eforturi susținute — rezultate remarcabile
culeazâ prin raportarea 
numărului de zile de inca
pacitate la electivul mediu 
scriptic este, de asemenea, 
în scădere, ajungînd de la
24.6 la sută (anul 1981) la
14.6 la sută (semestrul I 
1985).

Aceste cifre ilustrea
ză avantajele oferite de 
mecanizare, nu numai in 
ceea ce privește creșterea 
producției de cărbune și 
a productivității, dar și le
gat de creșterea gradului 
de securitate a muncii mi
nerului. Jn abatajele ca
meră, care au, in aceste 
condiții, o pondere tot mai 
scăzută, practic în pri
mul semestru al acestui 
an nu am avut accidente. 
Ele nu au crescut nici în 
abatajele frontale a căror 
pondere în producția to
tală a minei a sporit con

domeniul protecției mun
cii. De asemenea, condu
cerea combinatului a orga
nizat o nouă serie de 
cursuri pentru toți șefii de 
sectoare de la unitățile 
miniere, cursuri de perfec
ționare a pregătirii în do
meniul protecției muncii. 
Un factor important pen
tru perfecționarea pregăti
rii îl constituie și concur
surile de masă pe teme de 
protecție a muncii, iar pe 
lîngă toate acestea vom 
insista pe îmbogățirea cu
noștințelor de protecție a 
muncii însușite prin 
cursurile de calificare or
ganizate pentru meseriile 
de bază în cadrul între
prinderilor miniere. Desi
gur, toate aceste măsuri 
cuprind și sarcini privind 
prevenirea și combaterea 
locurilor endogene și a in
cendiilor subterane astfel, 
îneît, odată cu diminuarea 
acestora și a efectelor lor, 
să crească producția de 
cărbune extras, productivi
tatea realizată, în condiții 
de deplină siguranță a 
muncii omului și zăcămîn- 
tului.

Ing. Cornel BURLEC, 
șef birou protecție a muncii 

din cadrul C.M.V.J.

tinuu. Mai mull <hiar, au 
scăzut de la 51 la sută in 
1981 la 38,2 la sută în pri
mul semestru al acestui an. 
Mm concret, avantajele me
canizării, ale susținerii me
canizate mai ales, demon
strează și scăderea numă
rului de accidente cauzate 
dc surpări (0,73 la suta 
in 1981 — 0 în 1985, se
mestrul I) și de căderi de 
materiale (13,14 la suta in 
1981, 10,30 la sută in se
mestrul 1 1985).

Aceste date statistice 
sint elocvente in ceea ce 
privește preocupările exis
tente la mina Lupeni pe 
linie de protecție a mun
cii, preocupări care, |X? 
scurt, constau în: instruirea 
și rcinstruirea temeinică 
pc meserii, analizarea și 
prelucrarea operativă a 
accidentelor și în mod deo

Cînd tehnologiile de lucru
nu sînt respectate

In luna iulie, lună în 
care producția realizată de 
o bună parte din între
prinderile combinatului a 
fost “mult sub nivelul pre
vederilor de plan, la 11 
locuri de muncă și utilaje 
activitatea a fost oprită 
temporar pentru pericolele 
iminente de producere a 
unor accidente și avarii. 
Deci 11 locuri de muncă 
și utilaje și-au adus „con
tribuția" la nerealizările 
înregistrate pentru că acti
vitatea la aceste locuri de 
muncă a fost tratată cu 
ușurință, pentru că norme
le de protecție a muncii 
au fost neglijate, pentru 
că nu au fost respectate 
tehnologiile de lucru. Cî
teva exemple sînt edifi
catoare. La mina Lonea 
două abataje cameră au 
fost oprite pentru că... nu 
se respectase monografia 
de armare, iar alte două 
pentru acumulări de me
tan peste limitele admise. 
Același lucru se petrece la 
Petrila cu un abataj ca
meră și un frontal. La Dîl- 
ja este oprită activitatea 
într-un abataj cameră

sebit a cauzelor care le-au 
generat, asistența tehnică 
acordată de specialiștii din 
compartimentul de protec
ție a muncii pe schimburi 
și obiective, folosirea efici
entă a cabinetului de pro
tecție a muncii, promptitu
dine și exigență in propa
ganda vizuală si auditi
vă, controalele încrucișate 
făcute cu competență. I- 
lustrative sînt cheltuieli
le făcute pentru îmbunătă
țirea stării de siguranță, a 
securității muncii omului 
din subteran, cheltuieli ca
re în primul semestru s-au 
ridicat la 5 348 000 lei față 
de un plan care prevedea 
3 800 000 lei. Cele mai mari 
depășiri au fost înregistra
te la capitolele: tehnica
securității — 1.000 000 lei, 
echipament de protecție — 
557 000 lei și. măsuri igie- 

pentru că, pe lîngă faptul 
că nu este respectată mono
grafia de armare, calea de 
acces era presionătă și nu 
s-au luat măsuri pentru 
combaterea prafului de 
cărbune. Din cauza profi
lului redus, care împie
dica circulația pe galeria 
de cap și pentru că la in
tersecția galeriei de bază 
cu abatajul se produsese o 
surpare, în 25 iulie este o- 
prită activitatea frontalu
lui 6607 de la I.M. Live- 
zeni. Tot la această în
treprindere sînt oprite 
transportoarele cu bandă 
nr. 10 și 23 de la orizontul 
475, din cauza depunerilor 
de materiale de care se

în vizor
J

Activitatea desfășurată 
de artificieri are un rol
extrem de important în
procesul de producție din 
subteran, atît prin contri
buția lor nemijlocită la 
îndeplinirea prevederilor 
de plan, cit și in ceea ce 
privește respectarea nor
melor de protecție a mun
cii. Normele și legile ță
rii le reglementează cu pre
cizie activitatea, ei avînd 
datoria, obligația profesio
nală și morală de a le res
pecta cu strictețe, pentru 
că de activitatea lor de
pinde, la locurile de mun
că pe care le servesc, în
deplinirea prevederilor de 
plan, dar și siguranța mun
cii omului și a zăcămîn- 
tului.

Majoritatea artificierilor 
se achită cu conștiinciozi
tate, și competență de sar
cinile care le revin. Mai 
apar — ici-colo — și ex
cepții de la regula genera
la. Concret. Artificierul I- 
lie Corduneanu de la I.M. 
Dilja, spre slîrșitul lunii 
iulie, în timp ce executa, 

nico-sanitare •— 261 000 lei, 
echipament de lucru — 
193 000 lei.

Sigur eforturile făcute 
pentru îmbunătățirea ac
tivității de protecție a 
muncii sînt evidente după 
cum o demonstrau rezul
tatele prezentate, dar asta 
nu înseamnă că au fost e- 
puizate toate posibilități
le. Este necesar să se 
intensifice eforturile pen
tru întreținerea lucrărilor 
miniere care nu se ridică 
la nivelul exigențelor și 
care au condus — prin 
transportul manual și me
canizat pe orizontala — la 
creșterea numărului de 
accidente, în acest dome
niu de activitate, de la 
13,14 la sută în 1981 Ia 
21,56 la sută în semestrul 
I 1985. 

freca ramura inferioară a 
covorului de cauciuc. Ac
cesul greoi în galeria de 
cap și de bază de la aba
tajul frontal din stratul 
15, blocul I de la I.M. 
Bărbăteni determină orga
nele de control să opreas
că activitatea și la acest 
loc de muncă.

Desigur, toate acestea 
conduc la importante pier
deri de producție ce pu
teau să fie evitate dacă 
tehnologiile de lucru, mo
nografiile de armare erau 
respectate permanent sau 
dacă lucrările miniere de 
acces erau întreținute con
tinuu în mod corespunză
tor, dar așa...

D’ole 
artificierilor 

în schimbul I (?!), lucrări 
de împușcare la abatajul 
cameră nr. 1, din stratul 
5, blocul II a fost surprins 
de organele de control în
câlcind reglementările și 
normele legale în sensul 
că: nu a respectat posturi
le de pază, declanșarea 
găurilor a făcut-o de la 
circa 30 m de front; nu 
a luat măsuri de combate
re a prafului de cărbune, 
iar personalul a fost eva
cuat în... curentul de aer 
viciat. Faptele (abaterile) 
au fost mai multe — răs
plătită — doar una singu
ră, pe măsură, spre ținere 
de minte și... exemplu.

Un alt caz — o altă a- 
balere. Artificierul Con
stantin Jacotă de la I.M. 
Aninoasa, la mijlocul lunii 
trecute in a raportat ex
plozivul luat de la depozit 
pentru îndeplinirea comen
zii și, pn'ompt... i s-a aplicat 
o amendă contravențională. 
Poate data viitoare este 
mai grijuliu.

De asemenea, trebuie ex
tinsă metoda de a popu
lariza și stimula material 
formațiile care, pe o anu
mită perioadă, nu au în
registrat nici un accident, 
cum a fost cazul formației 
lui Dionisie Agoșton.

Avem convingerea că 
printr-o colaborare rodnică 
a tuturor factorilor care 
răspund de protecția mun
cii omului și zăcămîntului, 
cu sprijinul conducerii în
treprinderii Miniere Lu
peni și a organizației de 
sindicat, sub îndrumarea 
atentă și competentă a co
mitetului de partid, a con
ducerii minei, rezultatele 
înregistrate în acest im
portant domeniu de acti
vitate se vor îmbunătăți 
continuu.

Ing. Ristea UZONOV1CI, 
inspector I.S.T.P.M. Deva, 

filiala Petroșani
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Manifestări pesta hotare, 
consacrate zilei de 23 August

In diferite țări ale lumii sînt organizate, în aces
te zile, manifestări consacrate celei de-a 41-a ani
versări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.

PHENIAN 13 (Agerpres). 
La cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia core- 
eano-română“ din Sambon 
a avut loc o adunare festi
vă la care au participat 
Hoang Uan Dak, secretar 
al comitetului de partid al 
provinciei Phenianul de 
Sud, alte cadre din condu
cerea de partid .și de stat 
locală, un numeros pu
blic. In alocuțiunile rosti
te de președintele C.A.P. 
ți însărcinatul cu' afaceri 
a. i. al României la Phe
nian au fost evocate sem
nificația istorică a actului 
de la 23 August 1944, suc
cesele poporului român do- 
bîndite în opera de fău
rire a noii societăți, îndeo
sebi în ultimii 20 de ani 
de cînd în fruntea partidu
lui și statului român se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Participant» la adunare 
au vizionat un film artistic 
românesc.

PRAGA 13 (Agerpres). 
Ambasada țării noastre la

„Cupa Minerul44, la fotbal TIR CU ARCUL

Duminică, la Uricani în- 
tr-o atmosferă sărbătoreas
că s-a încheiat competiția 
de masă în cadrul „Dacia- 
dei" dotată cu „Cupa Mi
nerul". începută acum mai 
bine de o lună, competiția, 
la startul căreia s-au ali
niat toate reprezentativele 
organizațiilor de tineret și 
sindicat de pe raza orașu
lui Uricani, și-a desemnat 
duminică cele mai bune 
două formații care și-au 
disputat finala. Este vorba 
de reprezentativa sectoru
lui VI condusă de tehni
cianul Constantin Răgan 
și reprezentativa C.F.R. 
condusă de inimosul ing. 
Gavril Mantu.

Cele două echipe au o- 
ferit un joc echilibrat în 
prima repriză cu multe 
valențe tehnice gustate de

„Minerul“
De mai bine de două 

săptămîni echipa de fot
bal Minerul Uricani și-a 
reluat pregătirile în vede
rea unei noi ediții din 
Campionatul județean. In 
legătură cu stadiul pregă
tirilor și a lotului, am 
legat un dialog cu antre
norul A. Kelemen.

— In ce stadiu se află 
pregătirile echipei pe care 
o antrenați ?

— In aceste zile am 
lucrat intens la pregătirea 
fizică, urmînd ca în conti
nuare să abordăm în scurt 
timp partea a doua de 
pregătiră, adică pregătirea 
tactică și meciuri de veri
ficare.

— Cu ce lot porniți la 
drum în noul sezon ?

— Vă rog să notați: Ban- 
ga și Pițiguș, Corccș, Ke
lemen P., Vlaicu, Bîrsan, 
Zoldea, Popa și Stancovici, 
fundași, Andrași, Zlate,

Praga, în colaborare cu
Ministerul Culturii R.S. 
Cehe și Casa dc cultură a 
sindicatelor din întreprin
derile de transport Praga, 
a organizat un spectacol 
festiv, prezentat de ansam
blul folcloric al combina
tului petrochimic Pitești. 
Arta interpretativă a soliș
tilor și dansatorilor români 
a fost răsplătită cu înde
lungi aplauze.

TEHERAN 13 (Ager
pres). Pe șantierul bara

jului Vafreghan de lingă 
localitatea Saven, din Re
publica Islamică Iran, un
de asociația Romelectro- 
Molavi construiește acest 
obiectiv prioritar în eco
nomia iraniană, a avut loc 
o adunare festivă.

Muncitorilor și perso
nalului tehnic le-au fost 
înfățișate semnificația și 
însemnătatea momentului 
sărbătorit. In încheierea 
adunării a fost prezentat 
un film artistic românesc.

publicul spectator. Abia în 
min. 30 Danciu profită de 
o bîlbîială a portarului și 
înscrie: 1—0. Repriza a 
doua debutează cu un joc 
mai deschis, dar cei care 
domină sînt tot cei de la 
sectorul VI. Și dominarea 
se concretizează pe tabela 
de marcaj cînd scorul de
vine 2—0 prin același Dan
ciu. Demoralizați, fundașii 
de la C.F.R. greșesc și în 
min. 65 Sandu face ca sco
rul să devină 3—0. Din a- 
cest moment sectorul VI 
slăbește ritmul de joc și în 
min. 85 reprezentativa 
C.F.R. înscrie golul de o- 
noare, scor cu care secto
rul VI cucerește trofeul 
pus în joc.

Florin BEJAN, 
corespondent

Uricani se antrenează de zor
Lumperdean, Nagy, Muțiu, 
Găman, mijlocași, Bălan, 
Sătmăreanu, Diniș, Lazăr, 
înaintași.

— După cum se vede, 
întregul lot a fost folosit 
și in campionatul trecut...

— Da, nu a plecat ni
meni.

— Suporterii echipei din 
Uricani sint curioși să 
afle cine a mai venit !

— Da. In noul campio
nat vor mai evolua la U- 
ricani, Irimuș și Rus de la 
I.M. Aninoasa, Olaru de 
la I.M. Vulcan, Patriciii 
de la I.M. Bărbăteni, toți 
jucători tineri, dornici de 
afirmare.

— Ce își propun jucă
torii din Uricani și antre
norul lor pentru noul se
zon competițional ?

— In primul rînd trebuie 
să spun că dispunem de 
un lot destul de valoros și 
cu bună experiență com-

Acțiuni în favoareaț
păcii

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat, 
televiziunii sovietice, Wil
ly Brandt, președintele 
Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., a subliniat ne
cesitatea ca procesul, în
ceput la Helsinki, pentru 
asigurarea securității și co
operării în Europa, să nu 
se transforme în rutină. 
Trebuie să ne gîndim din 
nou în ce domenii ale e- 
conomiei, ecologiei, științei 
șl tehnicii este posibilă 
dezvoltarea în continuare 
a cooperării dintre state 
cu orînduiri sociale diferi
te — a declarat Willy 
Brandt.

WASHINGTON 13 (Ager
pres). Un grup de oameni 
de știință de la mai multe 
instituții dc învățământ 
superior din Statele Unite 
și-au pus semnătura pe o 
petiție în care se declară 
împotriva programului „I- 
nițiativa dc apărare stra
tegică", cunoscut și sub 
numele de „Războiul ste
lelor". Totodată se cere 
refuzarea fondurilor desti
nate cercetărilor în do
meniul armelor cosmice.

Arcașii de la „Minerul" Aninoasa, 
pe primul loc

In perioada 8—-11 august 
a.c., cochetul poligon de 
tir „Minorul" Aninoasa a 
găzduit întrecerile tradi
ționalei competiții de tir 
cu arcul dotată cu „Cupa 
Minerul", ediția a XXI-a, 
organizată de consiliul a- 
sociației sportive Minerul 
Aninoasa, cu sprijinul Con
siliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Hu
nedoara — Deva.

După cum se știe, cu 
puțin timp în urmă pe a- 
celași poligon au avut loc 
întrecerile „Cupei Româ
niei" unde sportivii local
nici au ocupat un merituos 
loc doi în clasamentul pe 
echipe; iată că de data a- 
ccasta elevii antrenorului 
Vasile Tămaș au dominat 
întrecerile la majoritatea 
categoriilor. Este foarte 

petițională, fapt ce ne 
determină să vizăm în a- 
cest an primul loc. Mai 
ales faptul că în retur vom 
beneficia și de noul sta
dion cu gazon, care în pre
zent se află într-o fază su
perioară de pregătiri, adi
că în curînd se va pune 
gazonul.

— Piuă atunci unde veți 
juca ?

— Tot în fața suporteri
lor din Uricani, pe stadio
nul de la Casa de copii. 
Deși sîntem handicapați 
de starea acestui teren și 
dimensiunile lui minime, 
totuși dorința noastră a 
tuturor este să evoluăm în 
fața propriilor suporteri și 
sperăm să nu-i dezamă
gim.

Deci echipa din Uricani 
și-a întărit forțele și aș
teaptă cu încredere viitorul 
campionat. Mult succes I

Ilie COANDREȘ

Din lumea științei și tehnicii
MOSCOVA (Agerpres). 

Specialiștii sovietici au a- 
juns la concluzia că un 
sistem acustic care imită 
cotcodăcitul unei găini poa
te dirija comportamentul 
puilor de incubator.

După cum relatează a- 
genția TASS, un asemenea 
sistem experimental diri
jează în cadrul unei fer
me puii abia ieșiți din găoa
ce spre țarcurile ce le 
sînt destinate. Pe drum 
după piuitul puilor alt a- 
parat distinge care sînt 
găinușe și caro sînt coco
șe», ajutînd la separarea 
lor. Un alt dispozitiv a- 
custic emite sunete ce sti—

SUDANUL ȘI IRANUL 
au convenit asupra redes
chiderii ambasadelor lor 
din Khartum și Teheran ca 
un prim pas în vederea 
reluării relațiilor diploma
tice — a anunțat agenția 
sudaneză de presă SUNA, 
citată de agenția Reuter. 
Această decizie a fost a- 
doptată cu prilejul convor
birilor purtate cu oficiali
tățile sudaneze de minis
trul adjunct de externe i- 
ranian, Hossein Sheikholes- 
lam, care efectuează o vi
zită la Khartum, consacra- 

adevărat că la actuala e- 
diție au lipsit principalii 
lor rivali la întrecerile pe 
echipe — Voința Șatu Ma
re, C.S.M. Iași .și Olimpia 
din București.

Iată primii trei clasați i 
Sen'ori: 1. Gheorghe Pop 
(Minerul Aninoasa) 2361 
puncte; 2) Andrei Bark 
2336 puncte; 3) 'Alexandru 
Laszlo 2325 puncte, ambii 
de la Voința Tg. Mureș. 
Senioare: 1. Dorina Urițes- 
cu 1958 puncte; 2. Mariana 
Ștefan 1846 puncte, ambele 
Minerul Aninoasa; Seniori 
I : 1. Viorel Habian 2072 
puncte; 2. Zoltan Kovacs 
1639 puncte, ambii Mine
rul Aninoasa; 3. Călin Al- 
mășan (A.S. Armata Cluj- 
Napoca) 1429 . puncte. Ju
nioare I : 1. Angela Ștefan 
2214 puncte; 2. Viorica 
Șteț 1588 puncte; 3. Ani- 
șoara Sărdaru 1434 puncte, 
toate dc la Minerul 'Ani
noasa. Juniori II. 1. Nieo- 
lae .lega (Minerul) 1019 
puncte; 2. Mozeș Ilanko 
(Voința Tg. Mureș) 976 
puncte; 3. Dumitru Jcga 
(Minerul) 945 puncte. Ju
nioare II: 1. Ludovica Ilan- 
ko 515 puncte; 2. Tereza 
Berki 459 puncte, ambele 
de la Voința Tg. Mureș; 3. 
Nicoleta Pitaru, (Minerul) 
372 puncte.

Dintre rezultatele mai 
deosebite obținute de ar
cașii localnici, merită să 
scoatem în evidență cel 
obținut de Gheorghe Pop 
2361 puncte la dublu 
F.I.T.A., întrecîndu-1 deta
șat pe favoritul probei An
drei Berki de la Voința 
Tg. Mureș ca și cel obținut 
de junioara Angela Ștefan 
care cu cele 2214 puncte 
s-a detașat în întrecerea 
fetelor.

Organizatorii au fost și 
de’ dalii aceasta la înălți
me și merită toate felici
tările.

S. BÂLOI 

mulează pofta de mîncarc 
a puilor care se îngrașă 
mai repede decît cei obiș- 
nuiți.

LONDRA (Agerpres). In 
era aparaturii electronice 
de navigație, specialiștii 
britanici propun un instru
ment de determinare a 
poziției navelor pe ocean 
extrem de simplu: un a- 
parat optic, cu două siste
me de oglinzi, care indică 
exact poziția, în condițiile 
în care pot fi fixate repe
re atît de la prora cit și 
de la pupa navei. „Posili- 
ne“ — cum este denumit 
instrumentul — furnizea-

tă normalizării relațiilor 
dintre cele două țări.

ZIARUL „Stuttgarter 
Nacherichten" arată că o- 
mul se poate îmbolnăvi nu 
numai din cauză că mun
cește excesiv sau în con
diții necorespunzătoare i 
șomajul prelungit ruinează, 
de asemenea, sănătatea. A- 
fecțiunile cardiovasculare, 
ciroza, tulburările psihice, 
sinuciderile pot fi provo
cate dc lipsa unui loc de 
muncă. „Tineret 1985: șo
meri și bolnavi ?“ — aceas
ta a fost tema unui coloc
viu organizat la Bonn, în

rnenrtenio
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cantemir; Uni
rea: Talisman; Parîngul; 
Asa bunic, așa nepot.

PETRILA : Capturați-i 
la barieră.

LONEA: Marynia.
ANINOASA: Prințesa

Păun.
VULCAN — Luceafă

rul: Răfuieli personale.
LUPENI — Cultural: 

Nick Carter superdetec- 
tiv.

URICANI: Tațăl meu 
pe termen scurt.

Mica publicitate
VIND apartament, două 

camere. Micro 15, bloc 46, 
scara I, etajul 3, Deva, te
lefon 12011. (mp)

îngrijesc copil mic, la 
domiciliu. Informații, Pe
troșani, 11 Iunie nr. 5 (în 
spatele cantinei Institutu
lui). (4135)

PIERDUT certificat cali
ficare bobinator gr. I se
ria B, nr. 72242—146/1972, 
pc numele Joienica Silvia, 
eliberat de I.A.E.M. Timi
șoara. II declar nul. (4130) 

ANUNȚURI DE FAMIUE

Părinții și nepoata amintesc împlinirea a 5 ani de 
la dispariția fiului și tatălui

PITTINI OCTAVIAN
Nu te vom uita. (4127)

Familia Konyar mulțumește tuturor celor care 
au condus-o pe ultimul drum pe cea care a fost o 
bună mamă, bunică și soră

CIOARA MARIA. (4131)

ză un releu de poziție 
foarte precis, chiar la un 
unghi de numai 15 grade,’ 
performanță inaccesibilă 
prin utilizarea busolei.

BUDAPESTA (Agerpres). 
In curînd, în R.P. Ungar 
ră va începe producția u- 
nor așa-numite „cutii nea 
gre“ pentru automobile, ie
le vor fi destinate înregi
strării pe diagrame a par
cursului și vitezei vehicu
lelor. Cutiile negre vor fi 
dotate cu aparate ’cu me
morie electronică și, la fel 
ca și cele de pe avioane, 
vor servi la depistarea 
cauzelor care provoacă ac
cidentele.

contrast cu deviza aleasă 
anul acesta pentru Ziua 
mondială a sănătății: „Ti
neret 1985: viitorul în con
diții de sănătate".

Nu se poate vorbi despre 
un viitor în condiții bune 
de sănătate pentru acei 
tineri, care nu au nici per
spective, nici speranțe.

ORGANIZAȚIA ECOLO- 
GISTA „Greenpeace" a lan
sat o misiune în vederea 
protejării continentului an
tarctic: o navă a părăsit 
portul vest-german Ham
burg, cu destinația Antarc
tica, la bord aflîndu-se un 
cercetător, un medic, un. 
tehnician și un operator
radio care își vor desfă
șura activitățile timp de 
trei luni pe acest conti
nent.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Un august de lu

mini biruitoare. E- 
misiune de versuri, 
(color)

20,45 Memoria documen
telor.

21,05 Film serial: „Limi
ta posibilului". 
Premieră pe țară. 
Producție a televi
ziunii sovietice. E- 
pisodul 3.

21,50 Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Necu- 
laiu Ion, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(4131)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele An- 
dreevici Teodora, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (4132)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Szasz 
Ana, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (4133)
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