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Revenim ia ancheta de la început de an
Azi, răspund cadre de conducere

roșu
4 PAGINI — 50 BANI

de la I. M. Valea de Brazi

1. Ing. CAROL SCHRETER, directo
rul întreprinderii

2. ION MISCHIE, președinte 
consiliului oamenilor muncii

3. NICUȘOR COSMA STOI, pre
ședintele comitetului sindicatului

pregătire 
M. Uricani

• Luați mâsuri tiotărîte în întreprinderi, secții, ateliere, 
boratoare pentru reducerea pe toate căile a consumului de 
nergie electrică !

• Sectorizați iluminatul și nu aprindeți becurile decît atunci 
și acolo unde este necesar !

Cetățeni!
• Utilizați numai becuri de puteri mici, numai aparate de 

uz casnic cu consumuri reduse de energie electrică I
• Nu lâsați să ardă inutil becurile pe scările blocurilor !

Nu uitați:
pentru fiecare kilowatt-orâ se consumă: 0,32 mc gaz metan, 1,5 
kg lignit, 250 grame păcură.

în întâmpinarea Congresului Științei

al

REAMINTIM DIN AFIRMAȚIILE FĂCUTE 
IN LUNA FEBRUARIE 1985

Ing. CAROL SCHRETER: „Anul 1985 este un 
an hotărîtor pentru pregătirea condițiilor de punere 
în funcțiune a primelor capacități de producție". 
ION POBORENA: „Vom face totul pentru sporirea e- 
ficienței economice". NICUȘOR IOAN STOI : „Ac
ționăm hotărit pentru asigurarea condițiilor de 
muncă și de viață la nivelul cerințelor actuale". A- 
cestea au fost. în sinteză promisiunile făcute în 
ancheta de la început de an la I.M. Valea de Brazi. 
Și iată ce am constatat revenind la anchetă :

Noi capacități 
de producție A in

la I.
La I.M. Uricani a fost 

finalizată o importantă lu
crare dc .deschidere pe o- 
rizontul 400. Este vorba 
despre o galerie cu o lun
gime de 7,5 km prin care 
s-a deschis accesul spre 
rezervele de cărbune din 
zonele Nord și Est. Odată 
cu aceasta sînt create con
diții pentru dezvoltarea ca
pacităților de 
din straturile 
18.

Lucrarea a 
tă de minerii 
condusă de Andrei Tokes, 

o 
reali- 
avan- 

cele

si Învățămîntului

producție
3, 5, 15, 17,

fost finaliza- 
din brigada

in

încre- 
va- 
cît 
dc 

pe-
minier

Promisiuni 
prin fapte

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul întreprinderii : 
„Conștienți de sarcina ma
joră care ne-a fost

- dințată, de a pune în 
loare într-un termen 
mai scurt zăcămîntul 
cărbune cocsificabil din 
rimetrul cîmpului
Valea de Brazi am acțio
nat cu perseverență și fer
mitate pentru organizarea 
optimă a lucrărilor de 
deschideri și pregătiri. 
Ne-am concentrat aten
ția asupra problemelor de 
omogenizare a colectivului, 
în condițiile în care efec
tivele întreprinderii 
crescut considerabil 
de prima lună a
an. In prezent 90 la sută 
din membrii colectivului 
nostru au o vechime mai 
mică de un an în întreprin
dere. S-au constituit 7 noi 
brigăzi complexe, din care 
două sînt specializate în 
săparea și betonarea puțu-

au 
față 

acestui

VULCAN

onorate 
de munca
rilor. Comparativ cu pri
mul trimestru al anului, 
vitezele de avansare s-au 
dublat. Au fost intercep
tate straturile de cărbune 
17 și 18 și s-a constatat că 
se pretează la exploatarea 
cu complexe de susținere 
mecanizată. Am trecut e- 
fectiv la conturarea 
metrului subteran de 
ploatare a primului 
de rezerve geologice, 
minerii din brigăzile 
duse de Gheorghe 
și Zaharia Costache 
depășit substanțial,
de lună, sarcinile de plan. 
Prin realizarea unor avan
sări rapide la săparea și 
betonarea puțurilor din in
cinta principală s-au creat 
condiții pentru începerea 
lucrărilor de deschideri la

peri- 
ex- 

bloc 
unde 
con-

Saigiu 
și-au 
lună

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

care au avut în dotare 
combină modernă, 
zînd lună de lună 
sări mai mari decât 
prevăzute în plan.

In prezent se fac lucrări 
de pregătire pentru intro
ducerea combinei de înain
tare pe orizontul. 300, unde 
în trimestrul I al anului 
viitor va începe o nouă e- 
tapă de dezvoltare în adîn- 
cime a minei. (V.S.)

revoluției 
con- 

a 
a 

forțelor de producție, acti
vitatea de cercetare își do- 
bîndește tot mai mult efi
ciența prin aplicarea idei
lor, a soluțiilor noi în pro
cesul de producție. La Ins
titutul de mine din Petro
șani munca de cercetare 
științifică constituie o preo
cupare permanentă în co
lective de cadre didactice 
și în 31 de cercuri în care 
activează peste 1100 de stu- 
denți. Planurile de cerceta
re științifică, ce se finali
zează în această perioadă, 
cuprind 51 teme, cu o va
loare de 7 milioane lei, ale 
căror obiective sintetizea-

In condițiile 
științifice și tehnice 
temporane, cînd știința 
devenit o componentă

Cercetarea științifică 
sprijinul mineritului

din catedră, am creat ..un 
nou organ de tăiere pentru 
combina de abataj CA2 
și complexul de înălțime 
mare, cu performanțe mult 
superioare celor din im
port Aceste organe de tă
iere, cu care sînt echipate 
toate combinele CAI ce 
se fabrică la I.U.M. Petro
șani și funcționează la 
I.M. Lupeni, se caracteri
zează prin creșterea pro
ductivității, reducerea con
sumului de energie și. a 
prafului din atmosfera mi
nieră realizînd o bună în
cărcare a cărbunelui pe 
transportor, deci micșorînd 
efortul din operațiile de 
curățire. Ambele soluții re
prezintă invenții (pentru 
CAI s-a primit deja bre
vetul). Un alt brevet de in
venție a fost acordat sis
temului de fixare a cuțite
lor. acum fabrieîndu-se în 
serie Studiile noastre con
tinuă pentru extinderea a- 

.plicârii organului de tăiere 
și la combinele dc înain
tare Cealaltă direcție de 
cercetare, tot împreună cu

ara 
dr.

ză modernizarea tehnicii și 
tehnologiilor din minerit, 
contribuind la creșterea 
producției de cărbune. Des
pre aceste probleme 
vorbit cu prof. univ.
ing. Ion Marian, cercetător 
științific cu contribuții re
marcabile în domeniul me
canizării mineritului.

— Preocupările noastre 
de cercetare au fost aproa
pe în totalitate orientate 
pe probleme de utilaj mi
nier, fie în îmbunătățirea 
actualelor construcții, fie 
în crearea altora de con
cepție proprie. Iată un e- 
xemplu ilustrativ pentru 
prima direcție i în urma 
unor ample cercetări teo- 
rcf'ce și experimentale, 
desfășurate cu colaboratori

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI
• invățamintul 

POLITICO-IDEOLOGIC 
— caracter concret, efi
cient !

(Pag. a 2-a)
• Respectarea cu stric
te a normelor de 

PROTECȚIE A MUNCII. 
(Pag. a 3-a)

Brigada condusă de Gheorghe Lipsa din sectorul IV — I.M. Lonea — 
dintre formațiile fruntașe ale minei. In imagine, șeful de schimb Nicolae Stan 
și sing. Liviu Șerban, împreună cu ortacii.

Plenare ale activelor comitetelor orășenești de partid

în fiecare organizație — un climat de 
exigență și responsabilitate

Ampla trecere în revistă 
a tuturor împlinirilor din 
orașul Vulcan, sub condu
cerea organului orășenesc 
de partid, ar fi putut con
stitui pentru comuniști un 
justificat motiv de mulțu
mire, pentru că, într-adevăr, 
în perioada supusă anali
zei au fost înfăptuite nu
meroase obiective de mare 
importanță economică și 
socială, ceea ce reflectă e- 
locvent o activitate dina
mică, un stil de muncă efi
cient, o profundă implica
re a comuniștilor în viața 
orașului. Argumentînd a- 
ceste afirmații, așa cum 
evidenția și darea de sea
mă, subliniem creșterile 
înregistrate la producția 
de cărbune extrasă de ce

le două întreprinderi mi
niere Paroșeni și Vulcan, 
—, la cantitatea de 
cărbune supusă prelucră
rii în preparația Coroești, 
la numărul de elemente 
hidraulice produse de SSH, 
la energia electrică pulsată 
în sistemul energetic na
țional, la produsele de 
confecții. Nu în ultimul 
rînd s-au înregistrat suc
cese notabile în dezvolta
rea social-culturală a ora
șului. intrînd în folosință 
un însemnat număr dc o- 
biective de reală necesita
te pentru populație, dintre 
care se evidențiază un nu
măr de peste 140 aparta
mente,' hala agroatimenta- 
ră, modernul complex de 
alimentație publică, dez

voltarea rețelei comerciale 
a orașului cu alte 2900 mp.

Deci, pe bună dreptate, 
se poate aprecia că activi
tatea comitetului orășe
nesc dc partid, a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii, s-a situat la un ni
vel calitativ superior, re
zultatele obținute fiind ur
marea firească a unui'mod 
de acțiune responsabil și 
exigent. Dar, nu aceste as
pecte au reprezentat pon
derea în darea de seamă 
și in dezbaterih din ca
drul plenarei, căci pe 
lingă rezultate bune, au 
existat și neajunsuri Toc-

Gh. CIIIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

URICANI

Angajare fermă pentru realizarea 
sarcinilor de plan

Desfășurată in. spiritul 
orientărilor și sarcinilor 
subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetu
lui Central al P.C.R., ple
nara cu activul a Comite
tului orășenesc de partid 
din Uricani a analizat cu 
exigență și răspundere sta
diul realizării sarcinilor. 
Darea de seamă a subli
niat că, la nivelul orașului, 
s-au obținut unele rezulta
te bune. In primele zece 
luni ale acestui an au fost 
extrase peste un milion de 
tone de cărbune cocsifica
bil și energetic. Pentru dez
voltarea economică și ur
banistică au fost realizați' 
lucrări de investiții în va
loare de peste 1,2 miliarde

Iei. Sînt continuate în ritm 
susținut lucrările de pune
re în valoare a unor noi 
capacități în cîmpurile mi
niere Uricani, Valea de 
Brazi și Cîmpu lui Neag, 
construcția noii preparații 
pentru cărbune. In noul 
cartier Bucura au fost date 
în folosință minerilor 180 
de apartamente, spații co
merciale și pentru unități 
prestatoare de servicii la 
parterul blocurilor de lo
cuințe. Au fost începute 
lucrările de construcție a 
unui magazin general, a 
policlinicii, poștei și a al
tor obiective prin care se 
dezvoltă dotările edilitar- 

. gospodărești. La prepara
ția penteu cuarț a fost 
constituit stocul de mate

rie primă care va asigura 
continuitatea producției în 
sezonul de iarnă.

Nu au fost trecute, însă, 
cu vederea lipsurile și ne
ajunsurile manifestate în 
activitatea biroului comi
tetului orășenesc , de partid 
și a unor comitete de 
partid din întreprinderi. 
Dezbaterile au scos în 
evidență hotărârea comu
niștilor de a acționa .cu 
răspundere sporită pentru 
îmbunătățirea activității, 
pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de mun
că ale organelor de partid, 
în vederea realizării sar
cinilor de plan în condiții

V.S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)"
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Învățămîntului politico-ideologic— 
caracter concret, eficient!

Plenare ale activelor comitetelor orășenești de partid
Angajare fermă

In procesul complex de 
dezvoltare a spiritului re
voluționar, de întărire a 
răspunderii comuniștilor, 
a tuturor oamenilor mun
cii, comitetul de partid de 
la I.M. Petrila, birourile or
ganizațiilor de bază acordă 
un rol deosebit învățămîn- 
tului politico-ideologic, ac
tivității celor 32 de cer
curi politico-educative ca
re funcționează în organi
zațiile noastre de partid. 
Importanța pe care am a- 
cordat-o învățămîntului de 
partid în noul an de stu
diu s-a concretizat în preo
cuparea comitetului de 
partid, a consiliului de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă atît pentru or
ganizarea cercurilor, selec
ționarea și instruirea pro
pagandiștilor, cît, mai ales 
pentru orientarea dezbate
rilor din cercuri spre stu
dierea sistematică și apro
fundată a operei tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, a 
documentelor Congresului 
al XlII-lea.

Membrii biroului comi
tetului de partid, ai comi
siei propagandiștilor și a- 
gitatorilor au fost reparti
zați pe organizații de bază, 
respectiv, pe cercuri, pen
tru a participa la reuniu
nile tematice și a sprijini 
propagandiștii în asigura
rea unei calități corespun
zătoare și a unui conținut 
bogat dezbaterilor. Efectul 
preocupării pentru îndru
marea consecventă a cer
curilor politico-educative 
este semnificativ : în toa
te cercurile au fost dezbă
tute primele 3 teme, din 
cei 1200 de cursanți, peste 
400 pârtiei pînd pînă acum 
la dezbateri.

Semnificativă, privind 
conținutul dezbaterilor este, 
bunăoară, recenta temă —• 
cu privire la producția ma
terială —' latura determi
nantă a vieții sociale; creș
terea și perfecționarea for

țelor de producție care a 
prilejuit, mai ales în cer
curile din organizațiile de 
bază nr. 2, 4a, 4b, 5c, 5a,
8 și 11, pe lîngă clarificarea 
și aprofundarea tezelor 
teoretice, evidențierea di
recțiilor de acțiune ale co
muniștilor și colectivelor 
de muncă respective.

Dezbateri reușite, la o- 
biect, au avut loc în cer
curile propagandiștilor ca
re au stăruit atît în pro
pria lor pregătire, cît și 
în stimularea cursanților 
pentru studierea temeini
că a bibliografiei și dez
baterea tezelor teoretice 
în strînsă legătură cu pro
blemele concrete din sec
torul lor de activitate. A- 
semenea propagandiști sînt 
tovarășii Valeria Marcu, 
Petru Butuza, Gheorghe 
Cioară, loan Florea, Adrian 
Mindiart, Nicolae Masny, 
Stela Naidin și Ion Ono- 
frei. Desigur, nu am reușit 
să determinăm ca toți pro
pagandiștii să folosească 
metoda expunerii libere, să 
stăruie în explicarea argu
mentată a temelor și să a- 
tragă astfel cursanții la 
dezbateri aprofundate, efi
ciente. Este un neajuns ca
re se află în atenția noas
tră. In luna decembrie, 
reuniunile tematice ale 
cercurilor vor fi orientate 
spre sublinierea exigențe
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R. privind pregătirea 
temeinică a producției a- 
nuiui viitor. Concomitent 
cu orientarea dezbaterilor 
spre această problematică, 
ne vom ocupa de îmbună
tățirea metodică a activi
tății propagandiștilor, spo
rirea eficienței întregii ac
tivități de propagandă.

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid — 
I.M. Petrila

'Urinar* din pag. 1)

de eficiență economică spo
rită. „Dispunem de însem
nate rezerve, sublinia în 
cuvîntul său tovarășul Ia- 
cob Constantin, secreta
rul adjunct al comite
tului de partid de la I.M. 
Uricani. Acționînd cu fer
mitate pentru întărirea dis
ciplinei, în prima jumătate 
a lunii noiembrie am reu
șit să reducem cu o trei
me numărul absențelor 
nemotivate. Ne propunem 
în viitor să continuăm ac
țiunea de întărire a disci
plinei, să acționăm mai

100 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu 
„ATELIERUL ARTELOR**— SPECTACOL OMAGIAL
In semn de omagiu față 

de creația marelui roman
cier, „Atelierul artelor" — 
manifestare literar-muzi- 
cală organizată sub egida 
Casei de cultură din Pe
troșani — dedică una din
tre ședințele sale centena- 

Secția de „automatizări** din cadrul IUM Petroșani — un Ioc unde tine
rețea se îmbină fericit cu tehnica avansată, rodind fertil în sprijinul produc
ției uzinei. Foto : T. ALEXANDRU

bine pentru mobilizarea 
resurselor umane și mate
riale de care dispunem".

In cuvîntul lor, tovară
șii Mircea Gheorghian, Bu
jor Bogdan, Petre Antonie, 
Silviu Constantinescu, Do- 
ru Gimpoier, Eugen Buli- 
gan au formulat propuneri 
pentru îmbunătățirea acti
vității, a stilului și meto
delor muncii de partid. A- 
dunarea de dare de seamă 
cu activul a adoptat mă
suri care vizează crearea 
condițiilor pentru înche
ierea anului 1985 cu rezul
tate cît mai bune și reali
zarea cu succes a sarcini
lor planului de producție 
din anul viitor.

rului nașterii lui Liviu Re- 
breanu. Ca invitați de o- 
noare, vor participa acto
rul Victor Rebengiuc și cri
ticul literar Ioan Adam.

Spectacolul va avea loc 
în sala Casei de cultură, 
vineri, 29 noiembrie, în- 
cepînd cu ora 18. (Al. H.)

în fiecare organizație - 
un climat de exigență 

și responsabilitate
Tlrmare din pag t* 

mai neajunsurile au consti
tuit principalul motiv de 
dezbatere. Astfel, dacă în 
cuvîntul lor, Constantin 
Matei, secretarul comite
tului de partid al I.M. Pa- 
roșeni, Margareta Zaides, 
director al I.G. Vulcan, 
Gheorghe Dricu, de la SSII, 
Lelia Ivan, de la ICS Mix
tă, au reliefat cîteva dintre 
acțiunile cele mai semnifi
cative pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan, precum și principa
lele direcții de acțiune din 
anul viitor, primul an al 
cincinalului, alți vorbitori 
— Arpad Crișan, secretarul 
comitetului de partid al 
I.M. Vulcan, Nicolae Chir- 
culescu, inginer șef EGCL, 
Francisc Appel, directorul 
preparației Coroești — au 
insistat asupra unor nea

junsuri din activitatea în
treprinderilor respective, 
neajunsuri care au generat 
o serie de insuccese. Au 
fost abordate aspecte ale 
întăririi ordinii și discipli
nei, ale neritmicității li
vrării producției — în spe
cial a celei de cărbune — 
ca și aspecte privind re
ducerea consumurilor e- 
nergetice. Legat de această 
problemă, deosebit de im
portantă pentru economia 
națională, Alexandru A- 
runcuteanu, directorul UE 
Paroșeni, a insistat asupra 
problemelor vizînd slaba 
calitate a cărbunelui livrat, 
asigurării stocurilor de căr
bune normate pentru pe
rioada de iarnă, precum 
și asupra necesității opti
mizării transportului de 
cărbune de la preparații 
la uzina electrică.

Viața internă de organiza
ție și întărirea calitativă a. 
acesteia, activitatea educa
tivă, de formare a omului 
nou au fost subliniate de 
cei care au luat cuvîntul.

Dezbaterile din cadrul 
plenarei au generat propu
neri valoroase, de marc e- 
ficiență politică și econo
mică, al căror conținut vi
zează în mod direct spori
rea producției de cărbune, 
îmbunătățirea calitativă a 
acestuia, creșterea substan
țială a producției de ener
gie electrică, ridicarea efi
cienței muncii educative, a 
întregii munci de partid 
desfășurate Ia nivelul ora
șului, sarcini de mare răs
pundere și de profundă e- 
xigență comunistă reieșite 
din recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., din orientările și 
indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, secre
tarul general al partidului.

romisiuni onorate
(Urmare din pag. 1)

orizonturile 400 și 300. Pu
tem afirma că ne vom rea
liza sarcinile de plan din 
acest an la toți indicatorii. 
Avînd în vedere permanent 
că factorul hotărîtor în 
realizarea sarcinilor ce ne 
revin este OMUL, ne vom 
strădui și în viitor să creăm 
condiții cptime de muncă 
și de viață întregului per 
sonal muncitor din între
prindere.

Ec. ION MISCHIE, noul 
președinte al consiliului oa
menilor muncii : „In acest 
an s-a consolidat structura 
organizatorică a întreprin
derii prin creșterea efec
tivelor medii scriptice. 
S-au constituit noi organi
zații de partid pe sectoare 
și comitetul de partid pe 
întreprindere, fapt care ne 
permite să cuprindem și 
să urmărim mai bine pro
blemele, sarcinile de pro
ducție. Acordăm o atenție 
deosebită calificării și poli
calificării personalului 
muncitor, întăririi disci
plinei muncii. Punem un 
accent deosebit pe valori
ficarea propunerilor oame
nilor muncii, pentru a spo
ri gradul de participare a 
fiecărui membru al colec
tivului Ia elaborarea și în
făptuirea măsurilor tehni
ce, pentru creșterea efi
cienței economice. Urmă
rim îndeaproape înfăptui
rea sarcinilor și hotărîrilor 
stabilite în adunările gene-

muncii, 
luni am

rale ale oamenilor 
In ultimele zece 

obținut unele rezultate pe 
linia eficienței economice. 
La cheltuielile materiale 
am obținut economii de 
peste 410 000 lei. Trebuie 
să spunem însă că în a- 
cest domeniu mai avem 
rezerve serioase. Pe baza 
rezultatelor de pînă acum, 
considerăm că ne vom în
deplini sarcinile planului 
anual la toți indicatorii".

NICUȘOR COSMA STOI, 
președintele comitetului sin
dicatului : „Am reușit în 
acest an să facem pași în
semnați pe calea asigurării 
condițiilor de lucru. In in
cinta principală și în cea- 
secundară au fost amena
jate vestiare și băi, s-au 
asigurat agentul termic, e- 
nergia electrică și apa. Ur
mărim îndeaproape între-

cerea socialistă și acordăm 
stimulente minerilor și bri
găzilor evidențiate. Dar în 
perspectiva sporirii 
tivului, solicităm

din in-
Printre 
funitu- 
iea ste
le ma- 

sta-

efec- 
condu- 

cerii IACMM Petroșani să 
intensifice ritmul lucrări
lor la obiectivele de la su
prafață, îndeosebi 
cinta principală, 
acestea se numără 
larul pentru evacu 
rilului, magaziile
teriale, grupul social, 
ția de compresoare, depo
zitele, atelierul întreprin
derii. Ne mai confruntăm 
cu unele încălcări ale dis
ciplinei muncii. Acționăm 
și vom acționa cu toată 
fermitatea pentru întărirea 
disciplinei, pentru asigu
rarea tuturor condițiilor de 
muncă menite să ducă la 
creșterea nivelului reali
zărilor zilnice".

Casei de cultură a sindica
telor din reședința noastră 
de municipiu.

l 
I 
I 
I
I

DEZBATERE. Astăzi, la 
ora 12,30, la mina Livezeni 
este programată o dezba
tere privind optimizarea 
transportului în subteran, 
în scopul realizării sarcini
lor de producție. Acțiunea, 
la care iau parte mineri, 
electricieni, lăcătuși, alți 
meseriași și specialiști, se 
desfășoară sub patronajul

FRUNTAȘI. Țăranii cu 
gospodărie individuală din 
comuna Bănița au onorat 
contractele anuale către 
fondul de stat. După cum 
ne informează primarul 
comunei loan Dragotă, a 
fost depășit planul anual la 
lapte de oaie (plus 27 hl), 
carne ovine (plus 2 tone) 
și carne bovine (plus 4 
tone). Intre gospodarii ca-

Cercetarea științifică în sprijinul mineritului
'Urmare din pag f»

o 
crearea de uti- 

pentru mecaniza

colectivul de catedră, 
■lonstituie 
laje noi 
rea operațiilor în lucrările 
de înaintare. Această temă 
s-a finalizat în realizarea 
a 2 tipodimensiuni de ins-

■ talație mobilă de perforare: 
IMP2 — cu două brațe, a- 
cum în fabricație de serie 
— și IMP1 (cu un singur 
braț, din care s-a realizat 
modelul experimental aflat 
în exploatare, cu rezultate 
foarte bune, la IPEG Deva). 
Cercetările noastre 
nuă și la aceste 
care reprezintă și 
de invenție, pentru 
rea calității și fiabilității, 
precum și pentru automa
tizarea lor în cadrul pro
gramului de robotizare în

conti- 
utilaje, 
brevete 
cre.ște-

re și-au onorat suplimen
tar contractele se află Pe
tru Marcu, din Banița, 
Marcu Șotîngă din Criva- 
dia, Ioan D. Marc și Isidor 
Căpeț din Merișor.

PREMIU. Corul bărbă
tesc al Institutului de Mi
ne Petroșani a participat 
la etapa republicană a ce
lei de-a XVI-a ediții a Fes
tivalului Artei și Creației 
Studențești, manifestare in
tegrată în Festivalul na-

minerit. Tot în crearea de 
utilaje noi pentru minerit 
se înscrie și vagonul siloz 
autodescărcător (cu o capa
citate de 9 mc) destinat 
săpării galeriilor.

— Cum intră în atenția 
cercetătorilor o anumită 
temă, idee științifică ?

— Pornește din necesită
țile producției cunoscute de 
noi în frecvente 
dividuale sau cu 
în întreprinderi 
în subteran, din 
cu minerii și 
Paralel este 
documentație tehnică 
nivelul mineritului 
lume. Acum cîteva luni, de 
pildă, am primit o hîrtie 
de la I.U.M, Timisoara, 
prin care, ni se sol’citau 
modificări la organel de 
tăiere la CA2, care să co-

vizite in- 
studenții, 
miniere, 

discuțiile 
tehnicienii, 

necesară și o 
la 

din

respundă condițiilor de ză- 
cămînt de la exploatarea 
Urdari. Am fost de mai 
multe ori acolo, la Urdari, 
și ne-am însușit tema. Sau 
un alt exemplu: IPEG-urile 
ne-au solicitat să realizăm 
o instalație de perforare 
care să poată lucra în ga
leriile de explorări geo
logice cu profil mic. Astfel 
de instalații nu se găsesc 
nici în străinătate. Am rea
lizat noi una, care a lu
crat la Ilațeg și acum la 
Vețel, cu rezultate foarte 
bune.

Prin munca noastră 
cercetare științifică j 
cipăm 
tui rea 
lite la 
lea al 
carea fermă a științei 
viața economică.

nemijlocit la 
programelor
Congresul al 

partidului, la

de 
parti- 
înfăp- 
stabi- 
XIII- 

impli- 
în

țional „Cîntarea României**, 
unde a obținut premiul al 
II-lea, clasîndu-se înaintea 
formațiilor similare ale A- 
cademiei Militare București 
și Centrului Universitar Iași. 
Pe locul I s-a clasat corul 
bărbătesc cu
ment de fanfară 
tufului de Marină 
ța.

acompania- 
al Insti- 
Constan-

MEDICAMENT, 
un medicament 
asemănătoare

tului, mult solicitat in Va
le, este produs de Labora
torul Galenic al Oficiului 
Farmaceutic Deva De alt
fel, laboratorul amintit pro
duce și alte medicamente, 
despre efectul cărora 
vom informa în viitorul 
propiat.

vă
a-

Lari sept, 
cu efecte 

faringoscp-

realizată de 
VULPE

Rubrică
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Sporirea conținiuă a producție^ de cărbune impune 

RESPECTAREA CU STRICTEȚE A NORMELOR 
DE PROTECȚIE A MUNCII

Pentru desfășurarea activității 
în deplină siguranțăsubterane

Primul subiect pe care-1 
abordez este cel referitor 
la aerajul parțial. Am de
pistat deficiențe în ce 
privește neasigurarea de
bitelor de aer necesar la 
unele fronturi de lucru 
de la I.M. Petrila, unde a- 
ceste deficiențe au fost 
remediate operativ, în 
timpul controlului.

Deficiențe în asigura
rea unui aeraj corespun
zător s-au constatat și la 
I.M. Dilja.

O altă problemă pe ca
re punem accentul în ca
drul controalelor noastre 
se referă la prevenirea a- 
cumulărilor periculoase 
de metan. In acest sens, 
este îmbucurător faptul 
că n-au fost constatate si
tuații de concentrări de 
metan peste limita ad
misă la I.M. Vulcan, I.M. 
Dilja. Aceasta nu denotă 
altceva < 
preocupări 
i tcție. Din 
Livezeni, 
frontal nr.
tul 5, panoul 7 sau în ga
leria de cap din panoul 
3 Sud, stratul 5, bloc VI,

s-au constatat acumulări 
nepermise de metan. Cau
za constă în profilul re
dus al lucrărilor miniere 
care nu se întrețin cores
punzător. Situații simi
lare pot fi citate și de la 
minele Bărbătcni și Pa
roșeni, ele fiind soluțio
nate operativ Ia interven
ția inspectorilor care au 
constatat neregulile. Am 
accentuat pe acest aspect 
deoarece este necesar ca 
personalul cu atribuții 
directe în acest domeniu 
să-și concentreze efortu
rile în vederea eradicării 
unor stări de lucruri 
corespunzătoare.

Pentru asigurarea 
transport normal al
ducției și utilajelor ce se 
introduc în subteran, pre
cum și al personalului și 
— nu în ultimul caz — al 

unui

poate 
Live- 

l.M. 
res-

ATENȚIUNE !
In cazul cînd o i 

de susținere a unui 
plex mecanizat nu se 
plasează, cauzele sînt 
mătoarele :

1. trecerea emulsiei

secție 
com- 

de- 
ur-

Condiții

ne-

unui 
pro

decît că există 
l în această di- 
i păcate la LM

în abatajul 
. 6604, din stra-

creării condițiilor 
aeraj corespunzător, este 
necesar ca lucrurile 
nicre să fie menținute la 
profilele la care au fost 
construite. Dacă acest lu
cru se află permanent în 
atenția unor mine cum 
sînt Paroșeni și Uricani,.

mi-

nu același lucru se 
spune despre I.M 
zeni, I.M. Petrila și 
Lonca. Dacă prin 
pectarca monografiilor
de armare se constată o 
îmbunătățire a condiți
ilor de muncă în abataje
le frontale echipate cu 
complexe mecanizate ale 
minelor Lupeni și Paro
șeni, în abatajele frontale 
cu susținere metalică in
dividuală ale unor mine, 
precum Lonea, Petrila și 
Aninoasa, se poate face 
mai mult, avînd în vede
re echipamentul de sus
ținere, care este lăsat în 
surpare și nu este scos la 
suprafață pentru a fi re
parat la timp. Și în con
tinuare, controalele ce le 
vom efectua vor 
vedere modul de 
tare a normelor 
tecție a muncii.

din 
cavitatea tijei in cavitatea 
pistonului împingător ;

2. formarea unui dop în 
conducta principală ;

3. degradarea supapei 
de siguranță de la stația 
de pompare ;

4. formarea unui prag în 
abataj în fața secției ;

5. nu s-a făcut descărca
rea stîlpului inainte de de
plasarea secției;

6. lipsa emulsiei în sis
temul hidraulic.

La sectorul I de la I.M. 
Paroșeni a fost pus în func
țiune, cu cîteva luni în ur
mă, în stratul 15, blocul 
I, un abataj frontal echi
pat cu susținere și tăiere 
mecanizată. Actualmente se 
depun eforturi susținute 
pentru finalizarea lucrări
lor de conturare a unui nou 
panou la care va începe ex
ploatarea, prin același pro
cedeu, în prima parte a 
nului viitor. Cele două 
bataje vor funcționa 
paralel, iar aerajul lor
va face înseriat. Pen
tru asigurarea unui aeraj 
corespunzător, pentru a

a- 
a- 
în 
se

f

Controlul și îndrumarea,
mijloate eficiente de prevenire 

a situațiilor nedorite
In perioada 4—16 noiem

brie, anul curent, la unită
țile miniere din Valea Jiu
lui a avut loc o acțiune de 
control efectuată în pre
zența cadrelor de condu
cere, a personalului cu a- 
tribuții în domeniul pro
tecției muncii din cadrul 
întreprinderilor miniere. Au 
fost urmărite probleme de 
aeraj, metan, focuri, praf 
de cărbune, materiale ex
plozive, focuri de mină și 
probleme de electrosecu- 
ritate. S-au controlat majo
ritatea locurilor de muncă 
din subteran analizîndu-se 
condițiile de muncă și sta
rea de securitate a acesto
ra, luîndu-se măsuri de re
mediere pe loc, iar în ca
zuri deosebite s-au stabilit 
măsuri cu termen de 
mediere.

In domeniul prafului 
ploziv de cărbune au 
constatate destule < 
ciențe în utilizarea pulve- 
rizatoarelor la punctele de 
deversare a transportoa- 

i matcrialu- 
neasigurarca 

apă Ia tăierea 
Au fost consta- 
privind ces- 

periodicității șis- 
lucrărilor miniere 
graficelor stabi- 

și neîntreți nerea

relor, umezirea 
lui derocat, 
presiunii de 
mecanizată, 
tate abateri 
pectarca 
tificârii 
conform 
li te cit

re

i ex- 
fost 

defi-

avea în
respec- 

de pro-

Ing. Tiaian AVRAMESCU, 
inspector șef 

Inspectoratul de Stat 
Teritorial pentru Protecția 

Muncii — Hunedoara, 
grupa Petroșani

abatajelor cu apă sau praf 
inert. Greu își face loc ex
tinderea metodei de pre
venire a formării prafului 
de cărbune cît și a reduce
rii emanațiilor 
prin injectarea 
a masivului de cărbune cu 
apă, una din cele mai efi
ciente metode. De aseme
nea, cu ocazia acestor ac
țiuni de control au fost 
constatate deficiențe și în 
celelalte domenii cum ar 
fi nerespectarea tehnolo
giilor de lucru care au 
cofndus la accidente, focuri 
de mină, pierderi însemna
te de producție, nerespec
tarea regulilor de folosire 
a materialelor explozive 
cît și încălcarea regulilor 
de electrosecuritate minie
ră.

Acest control a reușit 
să scoată în evidență prin
cipalele deficiențe manifes
tate pe linia respectării re
gulilor de protecție a mun
cii, stabilind în același 
timp liniile directoare în 
vederea eliminării acestor 
deficiențe pentru a se pu
tea 
de 
în 
cur i ta te a

de metan 
prealabilă

desfă.șura o activitate 
e a cărbunelui 
depline de se- 

muncii.

Ing. Paul 
serviciul protecția 

din cadrul C.M.V.J.

ROLLINGER, 
muncii

Pagină realizată
la cererea C.M.V.J.

Șeful ce brigadă
Conform articolului 320 

din Normele Departamen
tale dc Protecție a Muncii 
pentru Industria Minieră, 
fiecare conducător de for
mație de lucru, răspunde 
și de securitatea locului 
de muncă. Una dintre o- 
bligații, cea mai importan
tă, este de a cerceta cu a- 
tenție locul de muncă î- 
nainte de începerea lucru
lui, după fiecare întreru
pere și în timpul schimbu
lui. Mai sînt totuși șefi de 
formații care ignoră, cu 
multă seninătate, faptul că 
sînt puși nu numai să con
ducă un proces de pro
ducție, ci și să respecte cu 
strictețe normele de pro
tecție a muncii. Un astfel 
de caz s-a petrecut în data 
de 12 octombrie, la I.M. 
Bărbăteni în prcabatajul nr. 
2, Vest, stratul 3, blocul 
VI. In schimbul I, după

... -

executarea lucrărilor de 
pușcare și odată cu eva
cuarea gazelor rezultate în 
urma acestei 
muncitorii de la 
conduși chiar de 
brigadă Nicolae 
intră la ort și se 
lucru. La ora 11 
nute procesul de 
la această brigadă a 
întrerupt, ca urmare a de
cuplării curentului electric. 
Din ce cauză s-a întrerupt 
curentul electric ? Din lip
sa de responsabilitate a 
brigadierului, care avea 
obligația ca imediat după 
intrarea la front să resta
bilească aerajul 
NDPM-IM. Cum 
de la front la ultimul tub 
de aeraj (sistemul de ae
raj parțial era aspirant), 
crescuse la peste 2 m în 
urma pușcării, primul lu
cru ce se impunea era

și tubul de aeraj

optime
„spăla" continuu cele două 
fronturi cu aer proaspăt, 
sectorul de aeraj a luat, 
deja, măsuri de mărire a 
debitului de aer cu 200 mc 
pe minut. Totodată, s-a tre
cut (cu două brigăzi), la 
mărirea piofilului galeriei 
de aerai aferentă celor do-- 
uă abataje. Programele de 
lucru întocmite asigură, 
la intrarea în funcțiune a 
celui de al doilea frontal, 
debitul de aer, condiții 
optime de aeraj. Pentru 
a preveni acumularea pra
fului de cărbune în galeria 
de cap a noului abataj au 
fost montate pulveriza- 
toare de apă și aer, iar 
pentru lichidarea cuiburi
lor de metan, care apar în 
timpul dirijării abataje
lor, la intersecții au fost 
montate ejectoarele con
cepute de CCSM. „Pentru 
ca cele două abataje fron
tale echipate cu tăiere și 
susținere mecanizată să 
poată funcționa la înalți 
parametri tehnologici, sec
torul de aeraj al minei a 
luat toate măsurile de a- 
sigurare atît a debitului de 
aer proaspăt la cele două 
fronturi de lucru cît și pen
tru respectarea cu strictețe a 
normei cr de protecție a 
mur c>i. Modul cum se 
desfășoară aceste lucrări 
ne dau garanția că odată 
cu finalizarea lucrărilor 
de punere în funcțiune a 
abatajului vor fi terminate 
și lucrările de aeraj" — 
ne spunea sing. Ioan Tăs- 
lăuanu, șeful sectorului de 
aeraj.

operații, 
front, 

șeful de 
Bălăuță, 

apucă de 
și 15 mi- 
producție 

fost

con form 
distanța

montarea unui tub de ae
raj. Dar cum nu s-a făcut, 
în front s-a acumulat me
tan peste limitele admise, 
ceea ce a dus la decupla
rea automată a energiei 
electrice. Locul de muncă, 
considerat ca periculos din 
punct de vedere al acumu
lării metanului, era dotat 
cu cap de detecție pentru 
decuplarea automată a e- 
nergiei electrice. Timp de 
trei ore, la două locuri de 
muncă, a fost întrerupt 
procesul de producție (res
pectiva decuplare a 
fectat și un loc de 
vecin).

Pentru fapta Iui, 
de brigadă a fost sancțio
nat conform H.C.M. 2494/61 
cu o amendă contravențio
nală de 500 lei. Cam cu 
duhul blîndeții a fost apli
cată legea pentru o astfel 
de abatere.

nia i a- 
muncă

șeful

O „călătorie" 
costisitoare

Se cunosc eforturile de 
tot felul (organizatorice, 
tehnice, financiare), făcute 
pentru crearea unor condi
ții de perfectă securitate a 
muncii din subteran. Ca să 
ne oprim la o cifră, în a- 
cest sens, în ce privește 
întreprinderea Minieră Li
vezeni, este suficient să 
spunem că la acest capitol 
au fost cheltuiți, în cele 
zece luni ale acestui an, 
peste trei milioane de lei.

Se cunoaște, tot atît de 
bine, că aceste eforturi tre
buie conjugate cu o înțe
legere pe măsură a necesi
tății respectării normelor 
de pre lecție a.muncii de 
către cei care lucrează în 
subteran. Mai există situa
ții în care asemenea reguli 
elementare sînt neglijate, 
convingerea intimă a contra
venientului fiind că „ nu mi 
se întîmplă nimic". Iată, de 
pildă, un caz recent de la 
mina Livezeni : la ieșirea 
din schimbul I, cîțiva din
tre mineri au „călărit" ban
da de transport a cărbune
lui, expunîndu-se în felul 
acesta unor pericole, curma
te de membrii unei comi
sii de control pe linie de 
protecție a muncii. Și a 
protecției contravenienți- 
lor înșiși, care, credem că 
au înțeles, în urma amen
zilor usturătoare, că un a- 
semenea mijloc de călăto
rie este nu numa nericu- 
los, ci și costisitor
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Schimburi de mesaje 
în cadrul contactelor bilaterale

LA K I N
KINSHASA 27 (Ager- 

pres). La Kinshasa a avut 
loc un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu 
blicii Socialiste România, 
și mareșalul Mobutu Șese 
Seko, președintele fondator 
al Mișcării Populare a Re
voluției, președintele Re
publicii Zair.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
s-au adresat președintelui 
Mobutu Șese Seko și doam
nei Mobutu calde felicitări 
eu prilejul celei de-a XX-a

S H A S A
aniversări a revoluției zai- 
nze, precum și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pa
ce, progres și prosperitate 
pentru poporul zairez prie
ten.

Mulțumind pentru feli
citări și urări, președin
tele Mobutu Șese Seko a 
rugat, la rîndul său, să se 
transmită din partea sa și 
a doamnei Mobutu, pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, un salut cordial 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de noi succese în ac

tivitatea pe care o desfă
șoară pentru progresul și 
prosperitatea poporului ro
mân -prieten, pentru pro
movarea ideilor de pace, 
colaborare și înțelegere în 
lume.

Schimbul de mesaje a 
test prilejuit de primirea 
de către șeful statului zai
rez a tovarășului Gheorghe 
Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
a] C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului 
de Stat, reprezentantul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu la festivitățile 
organizate cu ocazia celei 
de-a XX-a aniversări a re
voluției zaireze.

TOKIO 27 (Agerpres). Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Ma- 
sashi Ishibashi, președin
tele Comitetului Central 
Executiv al Partidului So
cialist din Japonia, un sa
lut prietenesc, precum și 
arări de sănătate și succes.

Mulțumind, tovarășul Ma- 
sashi Ishibashi a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu respec
tuoase salutări și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în 
activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidu-

LA TOKIO

Incheieraa lucrărilor 
sesiunii

Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
La Moscova au luat sfîr- 

șit lucrările sesiunii So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
Deputății au aprobat pla
nul de dezvoltare economi
că și. socială și bugetul de 
stat al U.R.S.S pe anul 
1986, relatează agenția 
TASS. Aceste documente 
au fost elaborate în spiri
tul proiectului Direcțiilor 
fundamentale ale dezvoltă
rii economico-sociale a 
U.R.S.S. pe perioada 1986— 
1990 și în perspectivă pînă 
în anul 2000.

Mihail Gorbăciov, secre
tar general al C.C; al 
P.C.U.S., a prezentat în ca
drul sesiunii un amplu ra
port cu privire la întîlrri- 
rea sovieto-americană la 
nivel înalt de la Geneva.

Din țările in curs de deivoltare
în capitala Malayeziei, 

Kuala Lumpur, urmează 
să se intensifice construc
ția de locuințe în următo
rii cinci ani, avîndu-se în 
vedere creșterea în ritm 
rapid a necesităților în a- 
cest domeniu. Intr-un in
terviu acordat agenției Chi
na Nouă, primarul orașu
lui a relevat că. din 1980, 
populația capitalei a cres
cut de la silii un milion la 
1,2 milioane, impunînd, în 
consecință. sporirea spa
țiului locuibil. Interlocu
torul a prșeizat că, ' dacă 
în urmă cu cîțiva ani, 
orașul Kuala Lumpur avea 
doar cîteva clădiri de pes
te 10 etaje, în prezent se 
află în curs de construcție 
160 de blocuri de mari di
mensiuni, precum și 46 de

așa-numiți „zgîrie nori“ 
(peste 20 de etaje).

☆
Organizația Națiunilor 

Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) va înfi
ința în Zimbabwe un cen
tru de formare de cadre 
pentru industria forestieră, 
informează agenția ADN. 
Noul centru, care va lua 
ființă în localitatea Mutare, 
va forma anual peste 100 
de profesori și cadre teh
nice pentru industria pre
lucrării lemnului. Proiec
tul va veni în sprijinul ce
lor nouă țări membre ale 
Conferinței pentru coordo
narea dezvoltării în sudul 
Africii (SADCC), organi
zație din care fac parte 
Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mpzambic, Swa
ziland, Zambia, Zimbabwe 
și Tanzania.

LA COP
COPENHAGA 27 (Ager- 

£>ces). In numele președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescil, și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, a fost 
transmis reginei Margare
ta a Il-a a Danemarcei și 
prințului Henrik un căldu
ros mesaj de salut și 
cele mai bune urări de să-

lui și statului român.
Schimbul de mesaje a 

avut loc cu ocazia primirii 
de către tovarășul Masas- 
hi Ishibashi a tovarășului 
Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

☆
Cu ocazia prezenței în 

Japonia, tovarășul Ion Co
mun a avut o întrevedere 
cu Susumu Nikaido, vice
președinte al Partidului Li
beral Democrat (de guver- 
nămînt) din Japonia. S. 
Nikaido a dat expresie, cu 
acest prilej, sentimente

lor de stimă și înaltă pre
țuire pe care le nutrește 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, față de contribuția re
marcabilă a șefului statu
lui român la apărarea păcii 
în lume, la dezvoltarea u- 
nor raporturi de prietenie 
și colaborare între toate 
statele. A rugat să se tran
smită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
salutări, sincere urări de 
sănătate și fericire, de suc
cese tot mai mari în pro
digioasa sa activitate.

E N H A G A
nătate și fericire personală, 
precum și de pace și pros
peritate poporului danez 
prieten.

Mulțumind, regina Mar
gareta a Il-a a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu din 
partea sa și a prințului 
Henrik sentimentele de 
profundă stimă, împreună

cu cordiale urări, de/lănă- 
tate și fericire, de prosperi
tate pentru poporul român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către regina Danemar
cei a tovarășului Ilie Vă
duva, ministrul afacerilor 
externe, care, la invitația 
ministrului danez al afa
cerilor externe, efectuează 
o vizită oficială în această 
țară.

LA NURNBERG a avut 
loc ședința anuală a Bi
roului Federației Interna
ționale a Rezistențelor 
(FIR), care a dezbătut pro
bleme ale intensificării 
luptei pentru pace, destin
dere, dezarmare, împotri
va neofascismului, neona- 
zismului, terorismului și 
apartheidului. Din partea 
Comitetului român al Foș
tilor Luptători și Vetera
nilor de Război împotriva 
fascismului a participat o 
delegație condusă de pre
ședintele acestuia, general- 
locot. (r), Andrei Neagu.

LA BANGKOK are loc 
•o reuniune a specialiștilor 
în 'problema studierii și 
prognozării taifunurilor. 
Specialiști din 29 de țări 
vor face Un schimb de da
te științifice referitoare la 
cele aproximativ 80 de 
taifunuri care se declan
șează anual pe planeta 
noastră, relatează agenția 
TASS.

PABLO SERRANO, li
nul dintre cei mai cunos- 
cuți sculptori spanioli con

temporani, principalul ex
ponent al expresionismu
lui, a încetat din viață la 
Madrid, în vîrstă de 75 de 
ani, ca urmare a unui stop 
cardiac. Născut la Crivillen, 
în provincia spaniolă Te- 
ruel, Serrano a studiat 
sculptura la Barcelona. în 
anii 1922—1930 ; el a trăit 
apoi o perioadă în Uru
guay, după care a revenit 
în țară.

O BOMBĂ de exerci
țiu, fără focos, a căzut dea
supra unui imobil din Ma
drid producînd pagube ma
teriale, relatează agenția 
France Presse. Bomba fu
sese amarată la bordul u- 
nui avion de tip „Phan- 
tom“ al aviației militare, 
care, din cauza timpului 
nefavorabil, ieșise din cu
loarul aerian rezervat și 
zbura deasupra capitalei.

GLACIOLOGJI SOVIE
TICI au descoperit . feno
menul curios al formării 
unui mare ghețar în jurul 
craterului în erupție al 
vulcanului. Mutnovski din 
Kamciatka și de alunecare 
continuă a marginilor ghe
țarului în interiorul crate
rului, relatează agenția 
TASS. Alunecarea conti
nuă a gheții în crater și 
creșterea ghețarului sînt 
explicate nu numai prin 
particularitățile climei, ci 
și prin faptul că vaporii 
de apă și gazele care ies 
din crater formează un e- 
cran care reduce tempera
tura aerului în jur cu 1,5— 
2 grade, ceea ce favorizea
ză procesele menționate.

UN POD aflat în " con
strucție peste o cale fera
tă în apropierea localită
ții vest-germane Heidel
berg. s-a prăbușit. Restu
rile podului s-au răspîndit 
pe terasamentul căii fera
te, ceea ce a determinat 
devierea circulației fero
viare pe alte tronsoane.
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gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.
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UTILAJUL ȘTIINȚA PE
TROȘANI — ȘTIINȚA II 
CEMIN BAIA MARE 34—3 
(12—3). In min. 5, gazdele 
deschid scorul prin Trif, 
cu un eseu la colț, dar ra
tează transformarea. Cîteva 
minute mai tîrziu Prislo- 
peanu insistă, prinde și, 
după o cursă de toată fru
musețea, prin toată apăra
rea adversă. înscrie cel 
mal aplaudat eseu al me
ciului i 8—0. Exbăimărea- 
nul Hanciuc se „răzbună**

pe foști, săi coechipieri și 
prmtr-o acțiune persona
lă de mare finețe ridică 
scorul la 12—0. Virtualii 
învingători greșesc apoi 
în apărare prin Agavriloaiei 
și dau posibilitatea oaspe
ților să transforme lovitu
ra de pedeapsă, înscriind 
punctele de onoare, 12—3. 
scor cu care se încheie 
prima repriză.

După pauză, în frunte 
cu jucătorul-antrenor Vic
tor Băloi, Utilajul-Știința

luptă admirabil, înscriind 
eseu după eseu, detașîn- 
du-se în final la scorul de 
34—3. Realizatorii puncte
lor din repriza secundă 
sînt : Prislopeanu, Dăescu, 
Oto Mezofeni — cîte un 
eseu, Căsăndruc — un eseu 
plus o transformare și Trif 
•— două transformări. îm
preună cu marcatorii s-au 
evidențiat Ghica, Zavila, 
Ilopolos, Francisc Mezo- 
teni și, bineînțeles. Băloi.

D. GARJOABA

Campionatul republican de juniori I

25 de puncte din 26 posibile!
Ciștigînd (la scor) și ul

tima partidă a turului ac
tualului campionat repu
blican de juniori I (8—1 cu 
Mecanica Orăștie), echipa 
„de viitor** a Jiului înre
gistrează un record abso- 
lut: 25 de puncte din 26 
posibile, 12 victorii, 1 egal 
și nici o înfrângere. 45 de 
goluri marcate, 8 primite. 
Acesta este bilanțul tu

rului pentru echipa antre
nată de Romulus Leca. 
Aliniind de fiecare dată o 
formație bine pusă la 
punct (au fost folosiți Ghi- 
țan, Brîndușa, Codescu, 
Cămărășan, Botezatu, Za- 
haria, Oaidă, Ceacusta, 
Krautil — duminică autor 
a șase goluri —, Timofte, 
Axente, Tudorache, Dodu, 
Bontea, Szabo și Butnaru)

echipa de juniori a Jiului 
a marcat un progres evi
dent de la meci la meci.

Practicând un joc de 
înaltă factură tehnică, de 
real spectacol fotbalistic, 
această formație este o 
investiție de încredere pen
tru viitorul culorilor alb- 
negre. Așteptăm să confir
me, urîndu-i succes pen
tru retur I (Al. TĂTAR)

Miercuri s-au disputat 
două meciuri restanță con- 
tînd pentru campionatul 
diviei A la fotbal. La Bu
zău, într-o partidă din e- 
tapa a 8-a, lidera clasa
mentului, Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația lo
cală Gloria, prin golul în
scris de Pițurcă, în minu
tul 77, în tinip ce la Slati
na, F.C. Olt și Universita
tea Craiova au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0). In- 
tîlnirea a contat pentru e- 
tapa a 14-a. Gazdele au 
deschis scorul în min. 27, 
prin Fftimie, care a trans
format o lovitură de la 1.1 
m, fotbaliștii craioveni e- 
galînd în min. 85, cînd a 
marcat Cîrțu.

In clasament conduce în 
continuare Steaua, care to
talizează acum 27 puncte, 
urmată de Sportul studen
țesc București — 22 punc
te. Dinamo București și U- 
niversitatea Craiova — cîte 
19 puncte, Gloria Buzău 
— 16 puncte etc.

I PETROȘANI — 7 No-

Iiembrie: Masca de argint;
Unirea: Amurgul fîntî- 

Inilor; Paringul: Marele
șarpe.

| PETRILA : Nu pot să-ți 
Ispun adio.

LONEA: Miliția inter- 
Ivine.

VULCAN — Luceafărul: 
I Rămășagul.

LUPENI — Cultural : 
| Piciu.

URIC ANI; Căpitanul
I răzbunării.
| N.R. Eventualele modi- 
• ficări intervenite în pro-

TV.

20,00 Telejurnal.
20,30 Știința — forță mo

trice a progresului 
economi co-soci al.

20,45 67 de ani de la fău
rirea statului națio
nal unitar român, 
(color).

21,05 Un partid, un po
por, o singură voin
ță.
(color).
Spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

21,40 Telejurnal.

Mica publicitate
VIND Dacia 1310, neri

dicată, Petroșani, strada 
Independenței, bloc 13, ap. 
37. Telefon 42007. (2355)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, legitimație specia
lă de călătorie pe numele 
Marc loan, eliberate de 
AUTL Petroșani și autori
zație mecanic troiist tele- 

,scaun, eliberată de ISCIR

I
I

i
I i
I

Sibiu. Le declar nule. (2356)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Vălean 
loan, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2357)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Jura- 
vlea Mariana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani, p declar 
nulă. (2',359)
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