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Mobilizarea de excepție și fermitatea acțiunilor 

pentru îndeplinirea prevederilor trebuie să cuprindă 
toate întreprinderile

TARII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE

i miniere

i 1®
Vulcan. Un oraș cu mii de gospodari, în fața unui nou sezon al hărniciei.

Valea de Brazi

• Sase întreprinderi miniere — LONEA, 
PETRILA, DILJA, PAROȘENI, LUPENI 
ȘI URICANI — au extras, împreună, pes- 

'I aproapete prevederile de plan ale decadei I 
12 000 TONE DE CĂRBUNE.

• Pe locul I, cu cel mai ridicat 
de îndeplinire a prevederilor de
112,9 la sută — se situează colectivul mi
nei Paroșeni care a totalizat, de la înce-

procent 
plan —

putui anului, un pluș de peste 12 000 tone 
de cărbune.

• Colectivul minei Uricani a recuperat 
în întregime minusul lunii ianuarie, avînd, 
la zi; un plus de peste 200 tone de cărbune.

• Minerii de la Petrila promit o puter
nică redresare a producției prin plusul 
înregistrat la încheierea primei decade a 
lunii martie — peste 700 tone cărbune ex
tras.

Nicolae Ceaușescu de a a- 
sigura industriei româ
nești cantități, tot mai mari 
de materii prime energe
tice.

Evidențiem cu acest pri
lej triplarea producției ex

Realizările înregistrate 
de minerii Văii Jiului în 
prima decadă a lunii mar
tie sînt net superioare ce
lor obținute în perioadele 
similare din lunile prece
dente, dovadă elocventă a . .
puterii de mobilizare a tu- trase suplimentar, față de 
turor colectivelor miniere, 
a angajării lor ferme pen
tru realizarea celei mai im
portante sarcini, trasate d<T 
partidul și statul nostru, 
personal de tovarășul

prima decadă a lunii fe
bruarie, la minele Paro
șeni și Lonea și dublarea 
acesteia față de aceeași pe
rioadă de către mina Uri
cani.

Remarcabile sînt efortu
rile depuse de minerii de 
la Petrila care, în această 
decadă, au obținut constant 
producții peste sarcinile 
zilnice încheind etapa eu 
un plus de peste 700 tone 
de cărbune. Rezultate su
perioare celor obținute în 
prima decadă a lunii pre-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag- a 2-a)
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O nouă reușită în deschiderea 
minei

In seria premierelor care 
marchează succesele mine
rilor de la Valea de Brazi, 
se înscrie încă o reușită s 
a fost dat în funcțiune flu
xul de benzi nr. 11 din 
planul colector prin care 
se va evacua producția 
blocului IX, blocul în care 
vor fi date în exploatare 
primele abataje frontale 
moderne. Odată cu darea 
în funcțiune a noului flux 
de benzi, au și fost trans
portate spre ziuă primele 
tone de cărbune rezultate 
din lucrările miniere de 
pregătire din care se de
versează producția într-un 
siloz de 400 de tone capa
citate — lucrare finalizată 
tot în aceste zite. Eficiența 
sistemului de transport cu

înmagazinară constă în a- 
sigurarea continuității pro
cesului productiv la fron
turile de lucru, creșterea 
vitezelor de avansare și re
ducerea consumului 
energie.

Realizarea și darea 
funcțiune a noului obiectiv 
este rezultatul eforturilor 
concentrate și priceperii 
echipelor conduse de loan 
Buzaș, Alois Kovacs, Da
vid Borotea, Francisc Cibî, 
Rudolf Cosma și minerilor 
lui Ștefan Nagy și loan 
Bejan. (I.D.)

de

m

Energie electrică 
economisită

Prin folosirea judi
cioasă a fluxurilor de 
transport, prin utiliza
rea la capacitate a tu
turor utilajelor din do
tare, colectivul între
prinderii miniere Vul
can a economisit de la 
începutul anului, în ac- 
vitatea de producție, 
peste 141 000 de kilo- 
wați/oră energie electri
că. De subliniat că sur
sa principală a acestor 
economii 
reducerea 
specifice 
tona de

o reprezintă 
consumurilor 
energetice pe 

cărbune, cu 
pînă la 0,48 de kilo- 
wați/oră.

viitorul țării

CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
cale sigura de sporire a producției

— Masă rotundă organizată la I.M. Uricani —

Ih angajament ce onorează 
colectivul unui sector frunta

Rezultatele obținute de colectivul minei Uricani 
în luna februarie și prima decadă a lunii martie 
demonstrează cu prisosință puterea de mobilizare 
a întregului colectiv, dorința sa de afirmare, de a 
ocupa un loc fruntaș în întrecerea pentru a da țării, 
economiei naționale tot mai mult cărbune pentru cocs.

In perioada amintită, producția extrasă supli
mentar s-a ridicat la peste 7100 tone de cărbune, 
cantitate suficientă pentru a acoperi minusul lunii 

{ ianuarie și a aduce întreprinderea îni rândul unită- 
i ților cu sarcinile realizate și chiar depășite de la 

începutul anului.
; La baza acestor rezultate, deosebite pentru co

lectivul minei Uricani, stau creșterile la productivi
tate, față de sarcinile planificate, sporuri înregistra
te la toate categoriile — în abataje, cărbune, subte
ran, și la nivelul întregii activități economice — și 
la obținerea cărora un aport evident l-a avut meca
nizarea lucrărilor din abataje și a celor de înaintare.

Experiența cîștigată de minerii de Ia Uricani în 
folosirea utilajelor moderne, de mare productivitate, 
a constituit tema mesei rotunde organizată la a- 
ceastă întreprindere, unde au avut amabilitatea să 
participe și reprezentanți ai minerilor de la Paro
șeni care intr-im dialog viu au prezentat din propria 
lor experiență. ‘ ;....'

In pagina a 3-a, brigada de reporteri a ziarului 
nostru — Dorin Gheța, Viorel Străuț și Oheorghe 
Olteana — vor prezenta amănunte de la masa ro
tundă. organizată pe tema „CREȘTEREA PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII — CALE SIGURĂ DE SPORI
RE A PRODUCȚIE1“.

și atenției care, s-a acor
dat plasării: posturile 
realizate în cărbune sînt 
zilnic, în medie, cu 10 mai 
multe decît cele prevăzu
te. ’

Cel mai bine se prezin
tă brigada cunoscutului

In jurul orei 11,30, bi
roul șefului Sectorului 
III al I.M. Paroșeni ara
tă de parcă ar fi un stat 
major.Maiștri, șefi de 
schimb, mineri din schim
bul al doilea intră, pre
zintă o situație, solicită 
un material sau altul, a-. Francisc Fazakas. Reali- 
poi pleacă.

In acest „du-te-vino", 
prindem, totuși, Un mo
ment liberi și îl rugăm 
pe subingirierul Dorel 
Tamaș să ne prezinte si
tuația realizărilor de 
plan ale sectorului. Reți
nem că, de la începutul 
acestui an, sectorul are 
un plus de 3400 tone de 
cărbune. S-a muncit bine, 
s-a muncit mai eu spor și 
în cea de-a doua lună, 
cînd sarcinile de plan au 
fost depășite cu mai bine fie și mai multe", 
de 3200 tone. Cum a fost formații de muncă, cum 

sînt cele conduse de Pe
tre Antohi și Mihai Ște- 
fureac, sînt angajate în 
ample lucrări de pregătiri 
menite să pună în valoa-

Gheorghe OLTEANU

zînd productivități de 20 
tone de cărbune pe post, 
cu vîrfuri care au 
deseori chiar 25. de torte, , 
această formație de elită 
a sectorului si a minei , 
tinde mereu spre ș mat • 
.mult. Brigadierul, cu ca- i 
re aveam să discutăm mai J 
tîrziu, n-a vrut din tnd- | 
destie, credem — să ne ț 
destainuie cifra. Ceea ce ? 
ne-a spus e că „pînă a- ț 
cum avem peste 13 OM i 
tone extrase, dar or

atins

de 3200 tone. Cum a fost 
realizat sporul ? Prin 
continua depășire a pro
ductivității muncii. Pe 
sector, acest indicator e- 
conomic înregistrează un 
salt spectaculos, de 1600 
kg de cărbune pe post, 
superior celui planificat, 

desigur.lucru datorat,

Sectorul IV al I.M. Lupeni. Minerii din brigada cunoscutului frontalist Con
stantin Popa acționează stăruitor pentru creșterea producției de cărbune prin creș
terea randamentelor în abatajul echipat cu mecanizare complexă.

Foto : Șt. NEMECSEK

să 
Alte

(Continuare în pag. a 2-a)
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Bucuria de
Intrînd prin ferestrele 

maternității din Lupeni, ra
zele soarelui din aceste pri
me zile de primăvară sînt 
întîmpinate de zîmbetul 
tinerelor mame fericite. 
Sînt soții de mineri sau 
constructori, femei tinere 
care și-au dorit copii, o 

•_ adevărată bucurie aduci nd 
echilibrul și fericirea cămi
nelor. In saloane sînt flori, 
o atmosferă de fericire, și 
tinerele mame, care se nu
mesc Maria Bobîrnat, Ro
zalia Demeter, ‘Dorina Bîr- 
lădeanu sau Marioara Mol
dovan sînt femei care, pînă 
la 32 de ani au .patru sau 
cinci copii, chiar mai mulți, 
șapte, cîți are Maria Ca- 
ravelea. Mărturiseau, cu 
acea profundă și unică fe
ricire pe care maternitatea 
o așterne pe chipul femei
lor, că provin din familii 
în care au avut mai mulți 
frați și s-au format în < a- 
cest spirit de respect pen
tru tradiția poporului nos
tru de a crește copii sănă
toși și cu dragoste de mun
că. Mame cu privirile pli
ne de recunoștință’ ne vor
beau despre condițiile de 
a-și crește și educa copiii, 
despre asistența medicală 
gratuită, grădinițele și șco
lile contribuind la forma
rea și dezvoltarea copiilor 
lor, însuși viitorul nostru.

•— In primele două luni 
ale acestui an — ne spunea 
dr. Niedcrkorn Werncr, me-

a fi mamă
die primar cu specialitatea 
pediatrie, în maternitatea 
din orașul nostru s-au în
registrat 167 de nașteri, 
secția nou-nascuți avem 30 
de locuri, la pediatrie 50 
și 20 în secție pentru pre
maturi. Am fost dotați cu 
instalații moderne desti
nate îngrijirii copiilor. Q- 
dată cu calitatea asistenței 
medicale, cu grija cu ade
vărat părintească a parti
dului și statului pentru co
piii minerilor, ai tuturor 
oamenilor muncii, desfă
șurăm și o activitate edu
cativă cu tinerele mame. 
Așa, de pildă, la secția de 
nou-născuți funcționează 
„Școala mamei" euprirt- 
zînd diverse teme urmărite 
cu interes de mame înain
tea plecării acasă. , ; ș

Am întilnit îâ maternita
tea din Lupeni atît mame 
fericite cît și un personal 
medical atent, cu multă ex
periență profesională. Cum 
sînt Virginia Zehan, Pollak 
Anisia, sau Angela Gălbca- 
ză care sînt mereu, zi și 
noapte, alături de mame și 
copiii lor. - -

— In comparație cu anul 
1984, cînd a fost de 14,6 ițt’.-ș, 
mie, natalitatea a crescut 
în 1985 la 17,4 la mie, B0 \ 
spunea dr. Nicolae Aldica, 
directorill Spitalului oră-

/' T. SPĂTARII V; "

(Continuare în pag. a 2 a)

Șantier de primăvară

Participare largă la acțiunile gospodărești
Duminică, întreaga Vale 

a Jiului a trăit febra ac
țiunilor gospodărești de 
primăvară. Cetățenii, mo
bilizați de asociațiile de 
locatari, deputați și lucră
tori ai consiliilor populare 
a-u ieșit, în număr mare, 
la acțiunile de înfrumuse
țare a localităților, de gos
podărire a fondului locativ: 
Respectînd prevederile Le
gii 10/1985, care reglemen
tează obligațiile cetățeni
lor pentru gospodărirea 
localităților, în toate ora

șele municipiului s-au des
fășurat ample acțiuni pen
tru înlăturarea efectelor 
iernii. Astăzi, despre aces
te acțiuni, ne-a relatat, de 
la Petrila, tovarășul Costică 
Bârsan, din cadrul secto
rului de gospodărie al con
siliului popular orășenesc.

— încă dc la primele ore 
ale dimineții, în orașul Pe
trila au demarat acțiunile 
de înfrumusețare. Am be
neficiat de un sprijin sub
stanțial din partea comite
telor de bloc, asociațiilor

dc locatari și deputaților 
din cartiere.

— Cîți participate! s-au 
înregistrat și ce mijloace 
s-âu folosit ?

— Au ieșit la lucru, de 
la Cimpa și pînă la Dără- 
nești, în jur de 2000 cetă
țeni. Din partea întreprin
derilor de pe raza orașului, 
am primit patru autobas
culante și trei IFROANE,

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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în preocupările organizațiilor de partid

Stabilizarea forței de muncă
Recent, la I.F.A. Vîscoza 

Lupeni s-â desfășurat o u- 
tiiă acțiune pentru asigu
rarea stabilizării forței de 
muncă în cadrul întreprin
derii, obiectiv deosebit de 
important, aflat în per
manență în atenția organu
lui de partid, a conducerii 
colective. „Săptămînă ab
solventului" cum a fost de
numită manifestarea, a 
cuprins o largă paletă de 
inițiative și acțiuni prin 
care tinerii lucrători, ab
solvenți ai liceului de chi
mie și școlii profesionale 
cu profil chimic din Lu
peni, și-au pus în valoare 
talentul, dăruirea și expe
riența cîștigate timp de un 
an. In cadrul întîlnirii or
ganizată între absolvenți și 
cadre cu munci de răspun
dere din întreprindere, ing, 
Rodica Tatulici, directoa
rea întreprinderii, a vor-

bit despre preocupările 
organului de conducere co
lectivă pentru asigurarea 
unor condiții optime de 
manifestare a personalită
ții tinerilor, despre condi
țiile de muncă și de viață 
create pentru integrarea 
socio-profesională rapidă a 
acestora în viața întreprin
derii.

Din partea tinerilor lu
crători au vorbit Mariana 
Grecu, sing. Maria Rusu, 
Cornelia Catrina și Vasile 
Tugulea, care au eviden
țiat modalitățile prin cate 
au fost ajutați să se inte
greze rapid și eficient în 
activițatea întreprinderii, 
în cea de organizație, sub-
liniind în mod deosebit ă- 
portul organizației U.T.C. 
la înfăptuirea acestui o- 

. jaieetiv definitoriu pentru
tineri.'. :

r iII — 
viitorul fării 

. (Urmare din pag. 1)

șenesc din Lupeni. Totoda
tă a crescut și sporul na
tural al populației, de la 
7,8 la mie (1984) la 9,4 la 
mie în anul trecut. Copiii 
și familiile cu copii se a- 
flă în mod prioritar în a- 
tenția noastră. Asistența 
medicală pediatră s-a îm
bunătățit odată cu atenția 
deosebită acordată femei
lor gravide.

...Era ora cînd copiii ter
minaseră cursurile în șco
lile din Lupeni. Pe străzi, 
grupuri-grupuri de școlari, 
mai mici sau mai mari, 
sute de copii veseli și plini 
de viață, se îndreptau «spre 
case. Peste cîțiva ani, tot 
pe aceste locuri, vor fi la 
fel de exuberanți, pruncii 
din maternitatea orașului. 
Ei și .cei ce vor urma for
mează însăși tinerețea; 
itorul Lupeniu-lui.Gh. CHIRVASĂ

——

Aspect de muncă din atelierele fabricii de mobilă din Petrila.
Foto : I. LICIUte.

Odată cu încheierea ofi
cială a activității produc
tive, cu pensionarea, o 
parte din pensionați, în
deosebi bărbați, resimt sen
timentul despărțirii de co
lectivitatea în care și-au 
petrecut anii de muncă, 
deși fn preajma lor se află, 
ca și mai înainte, aceiași 
semeni. Cauze care să mo
tiveze acest sentiment nu 
sînt în realitate pentru că, 
după plecarea de la locu
rile de muncă, noii pensio
nați sînt așteptați cu căldu
ră în rîndurile secției sin
dicale a pensionarilor din 
Petroșani, ale organizați
ilor similare acesteia 
din localitățile Văii Jiului.

Dar, să vedem ce oferă 
membrilor săi, Sindicatul 
pensionarilor din Petro
șani. In sediul său, denu
mit familiar „Casa pensio
narilor", atl loc frecvent 
expuneri pe teme ale poli
ticii, partidului și statului 
nostru. Au loc, de aseme
nea, înțîlriiri cu cadre me
dicale in .cadrul cărora sînt 
relevate normele de păs
trare a sănătății. „Casa 
pensionarilor" a devenit un 
centru? de informare și în-, 
trăjptbrare ă celor care 
o frecventează ori se adre
sează ■ eu . probleme ' perso
nale său de interes gene
ral. Aici sînt prezenți zil
nic oameni cu q bogată ex
periență în domenii dife
rite de activitate, în măsu
ră să dea celor interesați 
lămuririle neces^je, îndru- 
mîndu-i spre organele com
petente ori ajutîndu-i' să-și 
rezolve problemele pe căi
le cele mai scurte.
mente agreabile 
tiv-educative oferă 
brilor sindicatului 
rile organizate cu
unor zile festive cum 
fi 8 Mărtie, 1 Mai, 23 Au-

gust ș.a., întîlnirile lunare 
educativ-distractive, ex
cursiile pentru vizitarea 
unor orașe și obiective tu
ristice din județ și din 
țară, la care numai în anul 
trecut au participat peste 
1000 de persoane. Clubul, 
cu program zilnic, consti
tuie o gazdă primitoare a- 
tît pentru pensionari 
și pentru alți oameni 
muncii, oferindu-le o 
bliotecă bogată, mese

ex-
a acordat în anul trecut 
1321 de împrumuturi însu
mînd peste 11 030 000 de 
lei. In asociația pentru fon
dul de deces s-au înscris 
în 1985 aproape 500 noi 
membri, numărul total al 
acestora fiind în prezent 
de 6779. Asociația a acordat 
în anul trecut ajutoare u- 
nui număr de 279 membri.cît

ai însumînd peste 500 000 lei. bl- “ ...... - -
de

Sindicatul 
pensionarilor

biliard, șah, rummy, orga- 
nizînd concursuri interne, 
precum, și întîlniri între 
pasionați ai șahului 
Petroșani cu cei din 
peni și Vulcan.

însemnate facilități și 
avantaje oferă cele două 
organisme obștești din ca
drul secției Casa de aju
tor reciproc și asociația 
pentru jajutor de /deces,. 
Servirea cu promptitudi* 
lie a membrilor de către 
acestp organisme și în ge
neral 'buna /administrare a 
fondurilor bănești, a bunu
rilor gospodărești au- con
stituit preocupări priori
tare permanente ale comi
tetului secției, bilanțul ac
tivității pe anul 1985 in- 
cheindu-se cu rezultate po
zitive. Cîteva date ; dispu- 
nînd.de un fond social de 
aproape 13 000 000 lei, CAR

din
Lu-

De subliniat că numărul 
membrilor CAR și ai aso
ciației pentru fondul de de
ces este mult mai mic de- 
cît cel al pensionarilor din 
Petroșani. In această si
tuație apare justificată 
preocuparea comitetului 
secției pentru sporirea con
tinuă a numărului de 
membri, atît din Petroșani 
cît și, prin afiliere, din Lu
peni, Vulcan, Aninoasa și 
1 ,onea,.

Zestrea proprie a 
a sporit in 1985 prin 
slruirea unui depozit 
materiale, reparațiile 
lizate la atelierul de 
plărie. achiziționarea 
casetofon și alte dotări 
amenajări, toate asigurtnd 
condiții optime pentru i-’p. 
activitate, rodnică. Desigur 
că pentru a beneficia de . 
avantajele amintite este ne
cesară apartenența la sin
dicatul care Ie coordonea
ză, precum și o prezență 
nemijlocită și constantă ia 
programele, educați v-dis- 
tractîve care se transpun în 
viață la sediul său — „Ca
sa ‘ pensionarilor" din Pe
troșani.

Totna țAțâRCÂ

sctției 
con- 

de 
? ea- 
iî m- 
unui 

și

Mobilizare
(Urmare din pag. I)

deexcepție

cșdente au ' înregistrat, ‘; 
chiar dacă nu și-au înde
plinit integrai prevederile 
de plan și: minerii de l i 
țiivszeni și Ariinoasa. Cp- 
iectivul primei întreprin
deri amintite, a obținut în 
jumătate din perioada tre
cută producții superioare 
sarcinilor medii Silnice 
planificate.

Cu alte cuvinte, 
mult de jumătate din 
treprinderile miniere

nlor de plan și ă 
meritelor asumate 
nările generale ale 
zentanților oamenilor mun
cii, angajamente-răspuns 
la chemarea la întrecere 
lansată de colectivul minei 
Lonea către toate unitățile 
de extracție a cărbunelui 
din țară. Aceste eforturi 
depuse pentru sporirea 
producției de cărbune, pen
tru ■ îndeplinirea sarcinilor 
planificate trebuie să se 
regăsească, să fie amplifi
cate și la unitățile care, 
deocamdată, nu au ridicat 
realizările la nivelul pre
vederilor de plan și aceas
ta, cu atît mai mult, cu 
cît întreprinderi ca Vul
can, Bărbăteni și Cariera 
Cîmpu lui Neag raportau 
la sfîrșitul lunii februarie 

ă

angaja-; • 
în adu-

repre-

mai 
în- 
aie 

combinatului au obținut în 
această decadă producții 
superioare celor înregis
trate în perioada corespun
zătoare a lunii precedente. 
Aceasta demonstrează că 
pe lîngă puterea de mobi
lizare de excepție, de care 
am mai amintit, colectivele îndeplinirea integrală 

sarcinilor de plan.
Sînt necesare ■ . eforturi 

sporite pentru că numai , 
astfel, prin realizarea pre- 

. vederilor de către toate 
minele Văii Jiului țara va 
putea beneficia de, tot mai 
mult cărbune pentru cocs 

■ și energetic. ■ ■

miniere au întreprins ac
țiuni ferme pentru valori
ficarea superioară a tutu
ror rezervelor de care dis
pun, a condițiilor create 
în ultima parte a anului 
trecut și în prima parte a 
acestui an pentru îndepli
nirea integrală a prevede-

fă™
I 
I 
I 
I
I

Mo- 
instrUc- 

mem- 
serbă- 

prilejul 
ar

Participare largă 
la acțiunile gospodărești

(Urmare din pag. I)

gospodării 
participat

cîteva din

am

iar țăranii cu 
: individuale au 

cu 10 atelaje.
— Enumerați 

tre lucrările efectuate.
—- In primul rînd, 

acționat pentru înlătura
rea gunoiului menajer din 
cartiere, problemă care ne-a 
creat greutăți în ; perioada 
de iarnă. Prin munca ce
tățenilor, în colaborare cil 
secția EGCL am desconges
tionat aproape 70 la sută 
din containerele de gunoi 
menajer. O altă direcție de 
acțiune a fost înlăturarea 
urmărilor lăsate de .viituri, 
curățirea zonelor de cana
lizare a orașului. In car
tiere zonele verzi dintre 
blocuri au fost curățate și 
pregătite pentru plantă
rile de primăvară.

— Vă rugăm să enume
rați cîțiva cetățeni care 
s-au evidențiat în această 
acțiune.

— S-au evidențiat depu
tății din cartierele „7 No
iembrie",’ „Miiîerul", ;',,T; ‘ 
Vladimireșcu", „8 Martie", 
„6 August", „Muncii". Din* 
tre aceștia, merită amintiți 
Dumitru Ciort, Ștefan An
drei, Ludovic. Niedermâ- , 
yer, Ioan Puian, loan Ma
rian și Viorica Mătușoiu. . 
De un real folos au fost 
președinții asociațiilor de. 
locatari Vasile Scafaiiu, 
loan Ilăbuc, Victor Dem- 
bitehi și Petru Dragu, pre
cum și cetățenii loan Vinc- 
ze, Constantin Iovănel, loan i 
Someșan și alții. La nivelul 
orașului Petrila, acțiunile 
de 'înfrumusețare continuă.

Iată doar. un aspect care - 
vizează preocupările 
ponsabile ale 
populare pentru
setarea localităților, 
tru a asigura 
ce tățeniloî', o 
cît mai largă 
gospodărești.

res- 
consiliilor 

înfr.umu- 
pen-

din partea 
participare 

la acțiunile

ș ■ ......:

trebuie sg le . depășești. 
Dar, dacă ai oameni , pri- 
cepuți, treci și peste astea.

Iar de oameni pricepuți 
~ . nu duce lipsă sectori'

I he Vizitiu, Marcel Cozma Vasile și Petru Barabu ă 
și Ștefan Țapii, din bri- Martu Gheorglic,

' gada lui. Antohi, execută " 
i săparea suitorului de a- 
, tac în panoul 4, stratul 5,, 

blocul. 111, în timp ce or-
I tacit lui Mihai Ștefureac 
I lucrează, în același loc, 

la conturarea galeriei de
I cap. Notăm că . ambele 
| brigăzi sini „la plan", ce- 

ea ce dă certitudinea rea-
' Uzării lucrării la terme- 
| nul prevăzut.
. Printa zi din martie a 

înregistrat un recul: mi-
I mus, 61 tone de cărbune. 
i Cauza ? Un motor ars, 

la combina brigăzii lui
I Fazakas, soldat cu opri- 
I rea producției timp de 

două schimburi. Dar n-g 
' durat mult. Au intrat în 
| „priză" minerii T brigăzii 
. ajutați de elecU-ieienU 

îorclache Boțoroga, Ștefan
I Hăuță, Iosif Berelanerif, 
I Constantin Trandafir, Mi

hai Tereblegpa și Con-,
I stantin Ciule. Următoarea 
l zi a răsplătit din plin e-

(Urmare din pag. I)

re noi capacități de pro
ducție, Schimburile mi
nerilor, Ahhăilă Babint, I-

puți J 
■Ui. ; | 

abulă, 1 
.Aurel] 

Cremene, șefi de schimb ț 
în brigada lui .Fqzakas, ( 
sau mai tinerii in ale . 
mineritului Mihai Asur- ' 
doaie, Iacob Tolan, Gicu I 
Mărgilescu și Mihăiță Ve-i 
roș. Deși lucrează doar ’ 
de cîteva luni aici, ne | 
mărturisea ultimul dintre i 
el, îi place la mină. S-a 1 
acomodat cu abatajul, și I 
„trage", pentru că „dacă j 
toți își dau osteneala, și 
cîștigul e pe măsură". Și I 
ne dă ca exemplu luna I 
februarie, cînd a fost re- . 
tribuit cu 225 lei pe post. ‘ 

In adunarea reprezen- I 
tanților oamenilor mun
cii pe mină, colectivul ’ 
sectorului III s-a angajat | 
să depășească sarcinile j 
de. plan ale primului tri- ] 
mestru cu .4000 de tone. 
Și, după cum o dbvedeȘc 
faptele, minerii 
lui nu sînț departe de 
le realiza. „E vorba __ 

__,____ __  ...... _ cuvîntul de miner, prin 
fortul : producția extrasă care nc-am angajat 
era cu 206 tone de 
bune superioară celei 
limmate.

— Așa e la mină, 
sing. Tamaș. Uneori, 
sînt și momente pe

sectoru-

de

Car- 
pre-

zice 
mat 
care

să 
mult 
slug.

dăm țării cît mal 
cărbune", conchide 
Tamaș. O frază ce nu mai 
necesită explicații, ‘ Un 
angajament ce onorează 
colectivul acestui sector. I

FOAIE VOLANTA. „Mo
bilizare exemplară a între
gului colectiv" — așa se

netian", dramatizare după CINEMATECA. „Unora 
Giuseppe Berto. Spectaeo- le place jazz-ul“, iată b 
iul va începe la ora 19. agreabilă pelicula pe care 
(Al. II,);. cinefilii din Petroșani b

pot viziona, joi, la cinemă- 
INIȚIATIVĂ. Luni după- tograful „7 Noiembrie"..Tot 

amiază personalul unității în cadrul cinematecii, marți 
Alimentara din cartierul ni se oferă o cunoscută pro- 
Petroșani-Nord a - te.'t!.-.".. ’ 1" ‘ « - •
o amplă acțiune de amena
jare a spațiilor verzi apar
ținătoare de pe bulevardul 
Republicii. Inițiativa ni se 
pare lăudabilă, dacă avem 
în vedere că în aer se sim
te deja primăvara. Numai 
dată s-ar „molipsi" și alții, riei nu se găsește un spa
tii» pul o cere ! (G.G.) țiu adecvat. In spațiul ve-

ducative .pentru formarea 
omului nou, organizate de 
Comitetul orășenesc Peti'i-

intitulează foaia volantă e- 
j La ditată de Consiliul oame- 
loc, pilor muncii, de la ■ între
ma- prinderea minieră Dîlja, 

„Rolul în colaborare cu redacția 
organelor și organizațiilor ziarului nostru. Foaia vo- 
de masă, și obștești în e- lantă se află în difuzare 
ducarea. materiaîist-științi- în întreprindere. (Al. H.) 
fică a oamenilor muncii.
Caracteristici ale activită- TEATRU. Astăzi, la Tea- 
ții de educare, materialist- trul de stat „Valea Jiului", 
științifică". Masa rotundă Claudm Bleonț și patricia

Grigoriu ne invită la o 
întîlnire cu „Anonimul Ve

Comitetul orășenesc 
la al U.T.C. (G.C.)

MASA ROTUNDA, 
complexul CER are| DEZBATERE. „Combate

rea fenomenului religios
| și înarmarea tinerilor

concepția materialist-dia- 
lectică despre lume și via
ță" este tema pusă în dis
cuție în cadrul dezbaterii 
ce a avut loc la clubul din 
Petrila, la care au partici
pat peste 200 elevi de la 
liceiil din localitate. Ac- este organizată în colabo-
țiunea se înscrie în suita rare cu casa de cultură,
manifestărilor politico-e- (Al. 11.)

... . inline, de la ora 14,' o 
cu să rotundă cu terna:

inițiat ducție a studiourilor fran
ceze, „Vrăjitoarele din Sa
lem". (Al. II.) F

chiului dispecerat (lingă 
pasarelă), unde comerțul 
nu a putut într-un an, a- 
menajă un chioșc de des
facere, cei de la AUTE ar 
putea amenaja dispecera
tul într-o săptămînă 
mai puțin !). Iată o 
gestie care merită a 
ți nu tu. ( A. T.) C. ./\?

(sau 
su- 

fi re*

SUGESTIE. Trec zilele, 
trec .și lunile și pentru dis
peceratul din Piața Victo

Rubrică realizată ....
Horațiu ALEXANDRESCU

de

n%25c3%25aend.de
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în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

cale sigură de sporire a producției
Masa rotunda organizata la I. M. Uricani de redacția ziarului „Steagul roșu"

REDACȚIA: Se împlinesc 10 ani de cînd mina Uricani folosește 
mecanizarea complexă. în abataje și nu întotdeauna condițiile de zăcă
mînt au fost prielnice acestor tehnologii. Ce a întreprins colectivul mi
nei pentru adaptarea utilajelor la condițiile specifice de zăcămînt ?pentru adaptarea utilajelor la condițiile specifice de zăcămînt ?

Vg;

Tug. IACOB STOICA, 
director tehnic producție

Ing. IACOB STOICA.
- Mai întîi, o precizare. Din 

1976 pînă acum, mina 
ț noastră- a fost adevărată 
f școală, un veritabil labora

tor de' testare a numeroase 
tipuri de complexe — de 
înălțime medie, mare sau 
mi.că — în cele mai grele

In 
a 

in
troducerea și folosirea com
plexelor.. mecanizate, dar 
și in adaptarea acestora 
la cerințele concrete - de 
zăcămînt. Astfel de modi
ficări au fost tot mai 
nieroase de-a Iun 
toy ani. -

condiții de zăcămînt. 
felul acesta, colectivul 
căpătat experiență în

pe care le-am făcut, inclu
șii la hidraulică, îl 
sim și pe stînga,

In ceea ce privește 
burele le-âm înlocuit 
cele de 1100 mm cu 
și vrem să ajungem Ia 1600 
mm. In felul acesta se 
mărește înălțimea de tăiere 
și — prin urmare — creș
te eficiența folosirii com
plexului mecanizat, impli
cit productivitatea realiza
tă.

ION DANILA. Pentru 
îmbunătățirea activității 
cu complexele pe strate cu 
înclinare mare am renunțat 
— cu aprobările de rigoa
re — la troliul de siguran
ță și folosim niște simple 
furci. Cîștigăm foarte mult 
în ceea ce privește viteza 
de avansare a complexelor 
mecanizate, puțind efectua 
tăierea și de jos în sus.

NICOLAE ANDRAȘIC. 
Tot pentru buna funcțio
nare a complexelor meca
nizate este necesar și un 
transport fluent, care, să-ți 
ofere siguranța evacuării 
continue a cărbunelui. Noi 
folosim transportoare TR6, 
pe care le consider foarte 
bune.
, PETRU MANDRIȘ. 
tru condițiile noastre

folo-

tâm
pe 

1200

zăcămînt nu sînt tocmai 
cele mai potrivite.

NICOLAE ANDRAȘIC. 
Și noi, în abataj, avem 
condiții grele, înclinări mari 
datorită unor falii. Dar am 
făcut unele modificări, ca
rp permit o mai bună culi- 
sare a combinei și prelun
gesc viața scocurilor, re- 
ducîndu-le substanțial uzu
ra. Prin adaptările făcute,

REDACȚIA : Din discuțiile purtate pînă acum, constatăm că, la a- 
numite utilaje, ambele colective au făcut aceleași modificări. Ați sesizat 
unitatea producătoare
Sing. CORNEL DAVID.

Nu numai că au fost sesi- *
zați, dar au și venit. Au
fost .și au văzut ceea ce am

1

i

PETRU MANDRIȘ. Un 
exemplu simplu :. la com
plexul pe care îl exploatăm 
pe o înclinare de peste 30 
grade, aveam adeseori ne
cazuri cu combina. Patina 
de ghidare era prinsă , în 4 
șul’uburi care se forfecau, 
sej rupeau și, pînă la înlo
cuirea lor, pierdeam pro
duct je.Am sudat-o și a- 
cum nu mai avem proble
me.'

IOAN CSIMINGA. 
altfel, utilajul era creat 
pentru o activitate pe 
dreapta și, prin modificările

Pen-

PETRU MANDRIȘ, 
maistru, șef formație 

de lucru

NICOLAE ANDRAȘIC, 
miner, șef de brigadă,

I.M. Paroșeni

am îmbunătățit ungerea 
pinioanelor de atac. Tot
odată, s-a redus foarte mult 
timpul de intervenție 
cazul unor defecțiuni.

ION DANILA. Noi 
făcut modificări la stațiile 
TR3 și de atunci nu 
mai schimbăm decît 
se termină, abatajul, 
toți minerii își dau 
ce avantaj oferă în 
ce privește siguranța 
exploatare, dar 
rarpa efortului

si în 
fizic.

le 
cînd

Și 
seamă 

ceea
în

ușu-

STOICA.
Fără adaptări, cu utilajele 
pe care le avem în dotare 
nu am fi obținut în abata
jele mecanizate producti
vități mai mari cu 2—3 
tone decît sarcinile planifi
cate.

Ing. IACOB

Sing. CORN CI. DAVID, 
șef sector, I.M. Paroșeni

făcut. Dar nu și-au însușit 
nimic din cele văzute.

IOAN CSIMINGA. Și ar 
fi fost necesar, absolut ne
cesar. Vedeți, ^lacă s-au 
făcut; modifică*-! la două 
întreprinderi, independent 
una de alta, și la același 
subansamblu, ’ de la ace
lași tip de utilaj asta în
seamnă că acolo trebuie 

. să acționeze și producăto
rul lor.

Sing. CORNEL DAVID. 
Fiind producător de serie 

, mare, UNIO -. Șațu Mare 
poate face mai bine /decît 
noi modificările respective.

IOAN CSIMINGA. Și, 
totodată, n-am fi noi ne
voi ți să le facem, să pier
dem ti.ap. Ne-am preocupa 
de alte 
producției.

IPSRUEEM și chiar cu în
treprinderea din Timișoa- 

strîns, 
decît

aspecte ale 
Cu IUMP, cu

ra colaborăm mai 
sînt mai receptivi 
UNIO Satu Mare.

IOAN CSIMINGA, 
maistru, șef formație 

service

REDACȚIA: Stabilizarea, pregătirea și perfecționarea cadrelor, 
constituie o problemă deosebit de importantă pentru rezolvarea căreia 
sînt concentrate preocupările a numeroase colective din Valea Jiului. 
Care este situația la mina Uricani ?■

IOAN STOI, 
președintele comitetului 

de sindicat

IOAN STOI. Și pe noi 
ne preocupă, în cel mai 
înalt grad, această proble
mă care, într-adevăr, este 
deosebit de importantă. 
Mulți factori concură la 
rezolvarea ei, dar hotărî- 
toare, după părerea mea, 
rămîne atitudinea șefilor de 
brigadă, de schimb sau a

REDACȚIA: In linii generale, așa cum am constatat la Paroșeni și Lupeni— și acum 
la dumneavoastră — problema marii mecanizări este rezolvată. Ce se întîmplă cu mica me
canizare ?

preună cu brigada pe care 
o conduc, cînd se înfundau 
cupele pierdeam 2 și chiar 
3 schi mburi pentru’ desfun
darea lor cu răngile. Ne-am

nu poți sincroniza toate 
operațiunile decît alergînd 
de la un capăt la celălalt. 
Or, dăcâ am avea interfoa- 
rie bine puse la punct, to
tul ai’ fi mai simplu, s-ar 
folosi mai eficient timpul 
de lucru, iar productivita
tea muncii ar creste si mai 
mult

dere s-ar face centralizat 
o ' unitate specializa
tă, cum este, de 
xemplu, IPSRUEEM 
troșani și care ar

maistrului față de coi nou 
încadrați în muncă, pentru 
orientarea lor spre școlile 
de calificare.

Ing. IOAN TODEA. Pro
blema foiței de muncă, a 
cal ficării și perfecționării 

fundamenta-

Ing. IOAN TODEA. Mica 
mecanizare cred că este o 
problemă încă nerezolva
tă la nivelul impus de 
marea mecanizare, de mai • 
buna ei folosire. Pentru lu
crările de înaintare în ste
ril nu este rezolvată, pe 
deplin, problema cărucioa
relor de perforat de pro
ducție indigenă.

ION DANILA. Sau,
complexele mecanizate, ră- 
mîne încă deschisă proble
ma intensificării ei. Ea a- 
batajele de lungimi mari

Sing. ION DĂNILĂ, 
șef sector

la
ANDREI TOKES. Unele 

instalații de mică mecani
zare le facem noi. Spre e- 
xemplu, la complexul de 
înaintare în steril pe care 
îl am în exploatare, îm-

gîndit si am adaptat o freză 
’ ; perforat 

ei 
toate

ia o mașină de p_ 
rotativă. Cu ajutorul 
desfundăm, acum, 
cupele în 2—3 ore.

IOAN CSIMINGA. Ar 
fi foarte bine dacă conce
perea șt producerea insta
lațiilor de mică- mecaniza-

e- 
Pe-

. trebui
să studieze și să preia ino
vațiile, realizările de la în
treprinderile miniere. Și, 
totodată, este necesară și 
o mai bună popularizare a 
acestor instalații.

Ing. IOAN TODEA. Tre
buie, pentru că noi am a- 
flat de instalația universa
lă de încărcat, concepută 
și realizată la I.M. Paro
șeni. Și, probabil, este o in
stalație hună din efte am 
înțeles din discuțiile purta
te.

GI1EORGHE RADEȘ. 
Mare nevoie este de aceste 
instalații de mică mecani
zare și în abatajele' eu 
complexe mecanizate. Sînt 
necesare la montarea și de
montarea acestora, la tran
sportul lor, pentru că ar 
scurta foarte mult timpul 
afectat acestor operații. 
Este mare păcat că nu pu
tem obține cît mai mult de 
la utilajele de mare, pro
ductivitate pentru că lip
sesc unele instalații de mi
că mecanizare.

acesteia este 
lă. Dacă nu - se acționează 
eu hotărîre, din timp, vbr 
rămîne tot mai puțini 
meni pe caro să 
bizui în minerit, 
unor colective Ia 
treprinderi este 
de moment, dar 
zolvare.

GHEORGHE VASII. Tre
buie să ai în formație oa
meni bine pregătiți și, mai 
ales, cu dragoste de mese
rie, dar pentru a-i stabiliza 
și mai ales pentru a-i pre
găti, este .necesar să se gă
sească noi modalități de 
stimulare fie materială, fie 
morală, care să-i: cîștige, 
să-i convingă să rămînă.

PETRU MANDRIȘ. De
pinde și de cît de obișnuit 

se 
in 
de 

____ ____ _____ ni
ciodată și, unul de la țară, 
de prin Moldova. Ultimul 
a rămas și muncește foarte 
bine, celălalt a renunțat.

Ing. IOAN TODEA. De 
fapt, în 5 ani, nu au sosit 
decît doi absolvenți de li
ceu industrial minier. Un
de or fi ceilalți ?

oa- 
ne putem 
Detașarea 
alte în- 

o soluție 
nu o re

cu munca este cel care 
încadrează. Am avut, 
formație, un absolvent 
liceu care nu muncise

GHEORGHE RADEȘ, 
maistru, șef formație 

de lucru

rcază numai oamenilor. 
Așa că trebuie să acordăm 
mare atenție calificării și, 
mai ales, policalificării lor.

GHEORGHE RADEȘ. 
Utilajele pc care le avem 
astăzi, complexitatea lor 
impun oameni bine pregă
tiți profesional, policalifi- 
cați, așa cum sînt în for
mația pe care am preluat-o 
de la' Ilie -Amorăriței. Re
zultatele se vad și se dato-

GHEORGHE VASII, 
șef formație ^de lucru

GHEORGHE VASII. Și 
la frontalele clasice tre
buie să ai oameni bine pre
gătiți.

PETRU MANDRIȘ. Fără 
oameni bine pregătiți sln- 
tem ca o echipă de fotbal 
cu antrenor foarte bun, dar 
cu jucători începători.

Ing. “ 
Revenind 
vreau să 
și anume 
calificare .... 
la cadrele inginerești. As
tăzi, în condițiile mecani
zării intense, un inginer 
minier trebuie să aibă cel 
puțin 50 la sută din cunoș
tințele unui inginer elec
tromecanic.

IOAN STOI. Sînt nu
meroase motivele pentru 
care trebuie să ne intensi
ficăm preocupările, să gă
sim cele mai 
todo pentru 
pregătirea și 
rea cadrelor, 
cupări se vor regăsi eu si
guranță în creșterea pro
ductivității muncii și, im
plicit, a producției de căr
bune. i

Rezolvarea acestei 
bleme — a stabilizării oa
menilor — nu trebuie con
siderată ca sarcină a unui 
singur om sau organism, 
ci a tuturor celor care ne 
desfășurăm activitatea la 
mină.

IACOB STOICA, 
la policalificare, 
fac o subliniere 
că această poii- 
este necesară și

adecvate me- 
stabilizarea, 

: perfeeționa- 
Aceste preo-

pro-

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA, 

Viorel STRAUȚ și 
Gheorghe OLTE A NU

ț
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Schimb de mesaje 
româno-ira nian 

la nivel înalt
TEHERAN 11 (Agerpres). 

Din partea . tovarășului 
Nicolae Qeaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost îri- 
mînat un mesaj președin
telui Republicii Islamice 
Iran, Seyyed Aii Khame
nei, și î-au fost transmise 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire persona
lă, de pace și bunăstare 
poporului iranian prieten.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul și u- 
rările primite, președintele 
Seyyed Aii Khamenei a 
rugat să fie transmise to
varășului Nicolae CeaUșescu 
un salut prietenesc, pre
cum și cordiale urări de

CORPORAȚIA „General 
Motors" a anunțat că va 
concedia peste 10 000 de 
muncitori în cursul acestei 
luni, motivînd hotărîrea 
prin dificultățile de desfa
cere a automobilelor. A- 
eeastâ măsură ce va afecta 
pe muncitorii de la patru 
uzine, intervine Ia scurt 
timp după concedierea, pe 
timp nelimitat, a altor 
13 000 de muncitori.

PESTE 50 000 de copii 
greci au scris cărți poștale 
ce vor fi trimise în cursul 
acestei luni primului mi
nistru britanic, Margaret 
Thatcher, membrilor par
lamentului din Marea Bri
tanic, oficialităților de la 
„British Museum", precum 
și unor cetățeni britanici, 
în care cer readucerea în

i

sănătate și fericire perso
nală, de progres și prospe
ritate poporului român 
prieten, ,

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului ira
nian a toyarășului Iile 
Văduva, ministrul aface
rilor externe, aflat într-o 
vizită oficială la Teheran.

In cadrul ' întrevederii 
au fost abordate probleme
le dezvoltării în continuare 
a raporturilor româno-ira- 
niene, îndeosebi pe plan e- 
conomic, prin lărgirea 
schimburilor comerciale și 
extinderea cooperării în 
producție, pe baze echili
brate, de lungă durată.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Grecia a celebrelor grupuri 
sculpturale ce împodo
beau în urmă cu secole A- 
cropole. Achiziționate, în 
anii 1800, de diplomatul 
englez lordul Elgin, pe 
cînd Grecia se. afla sub stă- 
pînirea otomană, acestea 
se află în prezent la „Bri
tish Museum" din Londra.

DOI CERCETĂTORI a- 
mericani de la universita
tea statului Ohio au con
ceput și realizat un robot 
mobil care se deplasează cu 
ajutorul a șase picioare ar
ticulate. Mașina are o lungi
me de cinci metri, greuta
tea totală de 2,72 tone și 
sarcina utilă de 90 kilogra
me. Robotul arg calitatea

LU/ME
Din țările socialiste

PRAGA 11 (Agerpres). 
-In anii actualului cincinal, 
complexul industrial din

• Litvinov, importantă uni
tate a chimiei cehoslovace, 
se vă îmbogăți cu fioi .■ca
pacități. Astfel, după cUm 
informează agenția CTK, 
va fi construită o nouă sec
ție, cu o eficiență sporită, 
pentru producerea de car
burant destinat motoare
lor Diesel șt de materie 
primă pentru fabricarea 
etilenei. Darea îp exploa
tare a acestei secții — pre
văzută pentru anul 1988 
—- va permite dezafecta- ' 
rea unor capacități. înve
chite, energofage. Progra
mul dezvoltării complexu
lui industrial din acest o- 
raș cehoslovac prevede, de 
asemenea, realizarea unor 
instalații de epurare a a- 
pelor reziduale și de puri
ficare a aerului în secțiile 
de prelucrare a sulfului.

de a permite accesul în 
terenuri în care nu s-ar 
putea aventura nici un ve
hicul cu roți sau cu șenile.

UN LOT de autotrenuri 
de mare tonaj „MAZ-6 422“ 
a părăsit hala de montaj 
a Fabricii de autocamioane 
din Minsk. Momentul mar
chează debutul producției 
în serie a acestor noi mij
loace de transport rutier, 
care îmbina viteza ridica
tă și înalta productivitate, 
oferind în același timp, con
diții de confort conducă
torului.

INDUSTRIA iugoslavă 
nemetaliferă se așteaptă să 
realizeze un venit de 183

BEI JIN G 11 (.Agerpres) 
Specialiștii chinezi au in
stalat un sistem de alarmă 
automat de prevenire a 
inundațiilor în valea flu
viului Yangtze. Dispus în
tr-o zonă din China centra
lă expusă în perioadele de 
creștere maximă, în timpul 
verii, a apelor marelui flu
viu. noul sistem face posi
bilă avertizarea locuitori
lor în numai 12 minute. A- 
ceasta va permite îmbună
tățirea substanțială a secu
rității vieții oamenilor și 
a bunurilor din așezările 
provinciei Hebei, ca și a 
căii ferate Beijing-Guang- 
zhou, una dintre arterele 
feroviare cu cel mai in
tens trafic din țară. Pre
vestirea cu precizie a imi
nenței inundațiilor creează 
timpul necesar intervenției 
organelor însărcinate cu 
punerea în funcțiune a sis
temelor de deviere.

milioane dolari din expor
tul diferitelor tipuri de pro
duse și materii prime în 
cursul acestui an, in for
mează agenția Taniug. Su
ma respectivă va reprezen
ta o creștere de 10 la sută 
comparativ cu anul prece
dent.

IN R.F. GERMANIA ă 
fost efectuată cu succes o 
primă operație de tran
splantare a unei inimi arti
ficiale. Ziarul „Welt am 
Sonntag" informează că 
pacientul, în vîrstă de 30 
de ani, se simte bine și că, 
la scurt timp după opera
ție, a putut vorbi. Medicii 
intenționează să înlocu
iască inima artificială cu 
una umană, întrucît ga 
nu-și poate îndeplini fun
cțiile decît trei luni.

memento
FILME -

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rideți ca-n viață; 
Unirea: Șansa; Parîngul: 
Prieteni fără grai.

PETRILA : Prindeți și 
neutralizați.

LONEA: Alarmă cota 
333.

VULCAN — Luceafărul: 
Joe Limonada.

LUPENI — Cultural : 
Cu cerul sub picioare.

URICANI: Paloș contra 
paloș.

N
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara. ;

•R. Eventualele modi- 21,50 Telejurnal.

MEMENTO

Autobaza transport auto 
Petroșani

Str. LivCzeni nr. 12

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— șoferi transport marfă, categorii de 
conducere C și E

— șoferi transport persoane, categorii de 
conducere C, D, E

— mecanici auto
— sudori
— electricieni auto
— tinichigiu auto

încadrarea se face conform prevederilor
Legii nr. 57/1974.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie. ■
20,35 Emisiune de versuri 

și cîntece.

20,50 Tribuna ȚV i '
— Partidul Comunist 

Român ■— gîndire no
vatoare, acțiune re
voluționară.

21,10 Film în serial i
Mexicul în flăcări, 
(color).

••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••«••••••••••••••••••
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Schi
------- ....——• . z

Locuri fruntașe la campionatele 
universitare

Pregătirile divizionarelor de îtilbal

Campionatele universi
tare de schi, desfășurate în 
această ediție la Poiana 
Brașov, au relevat, ea și 
în anii precedenți, poziția 
fruntașă a studenților de 
la I.M.P., atît în întreceri
le individuale, rft și în cla
samentul general. După 
cum se vede, elevii de «- 
dinioară ai CSȘP au ră
mas integrați în sferă per
formanței de anvergură 
republicană, mai ales în 
probele alpine. Prezentăm 
palmaresul reprezentan
ților Văii : Slalom, fete (32 
concurente) i 1. Zsuzșa 
Nagy. (București), 2. Ana 
Maria Rettegy (Tg. Mureș),
3. Reka Fabian, 4. Ileana 
Vladislav, 5. Iuditha Kar- 
da (toate de la I.M.P.). In 
această probă Iudith Kacso, 
aflată după prima manșă 
pe poziția a doua, a fost 
descalificată în următoa
rea, pentru „pierderea" u- 
nei porți ; băieți (56) i 1. 
Cătălin Fusulan (Brașov),
2. Florin Zîrnoveanu (Bucu
rești). 3. Horațiu Țipțer, 4. 
Gabriel Silvian, ...9. Nicolae 
Pătrașcu, ...13. Marton Bu- 
zaș (toți de la I.M.P.); sla
lom uriaș, fete, prima grupă 
valorică (10) i 1 Zsuzsa 
Nagy, 2. Elisabeta Stroie 
(București), 3. Iudith Kacso,
4, Ileana Vladislav; grupa 

■a Il-a valorică (25) ■: 1. Ana

Maria Rettegy, 2. Ioana 
Vartolpmei (Cluj-Napoca),
3. Reka Fabian, ...5. Juditha 
Karda; băieți, prima grupă 
(13) i 1. Cristinel Bucur 
(Brașov), 2. Florin Zîrno
veanu, 3. Petre Elekes 
(București),. 4. Zoltan Szir- 
mai (Petroșani), ...6. Hora
țiu Țipțer, 7. -Gabriel Sil
vian; grupa a Il-a (39) i 
1. Istvan Matyas (Petro
șani), 2. Cristian Niculescu 
(București), 3. Martop Bu- 
zaș, ...9. Nicolae Pătrașcu. 
Concurînd la fond fete, E- 
lena Căpîlneanu (I.M.P.), a 
trecut linia de sosire a V-a. 
De remarcat că datorită 
condițiilor meteorologice 
nefavorabile, proba de co- 
borîre, în care studenții din 
Petroșani aveau multe șan
se, mai ales în întrecerea 
fetelor, a fost contraman
dată.

In : clasamentul pe echi
pe, după probele alpine, 
centrele universitare* Bucu
rești și Petroșani s-au a- 
flat la egalitate (43 puncte), 
dar, la fond, bucureștenii 
au continuat suita victori
ilor adiționînd 60 puncte. 
Medalia de argint a revenit 
reprezentanților noștri (79); 
urmați de studenții clu
jeni. (136)

Sever NOIAN

O adevărată „avalanșă" 
de partide de verificare a 
contactat înaintea returu
lui, divizionara C Minerul- 
Știința Vulcan; 5—1 la 
Minerul Ghelari, 1—3 la 
Mecanica Orăștie, 3—0 la 
Minerul Uricani, 3-—0 și 
7—0 cu Preparatorul Pe- 
trila, 4—3 și 4—1 cu Mine
rul, Aninoasa,!—0 și 6—4 
cu Metalurgistul, Sad u, 4— 
5, 3—2 și 3—1 cu Minerul 
Lupeni. Așadar, goluri 
multe, multe victorii în de
plasare, care demonstrea
ză ambiția unui retur în 
forță pentru cuplul tehnic 
C. Maria — M. Mârian și 
elevii lor.

— Pornim de la locul V, 
dar, remarcă C. Maria, sîn- 
tem Ia numai două puncte 
de lider. Cine va obține 
mai multe victorii (3 punc
te, de fiecare în divizia C!) 
promovează. Etapa amica
lelor a urmărit cristaliza
rea „unsprezecelui" de ba
ză, dar și integrarea nou 
veniților: Milenovici (Jiul), 
Rusu (Uricani), Boloș șl 
Stanei (Paroșeni),

Rugby, divizia B

Ca un antrenament...
ȘTIINȚA II - IUM PE

TROȘANI — POLITEH
NICĂ II- TIMIȘOARA: 
26—0 (12—0). Elevii antre
norului Victor Baboi au a- 
bordat întîlnirea cu o 
poftă de joc adevărat ,,pri- 
măvăratică" reușind să 
înscrie cinci eseuri de 
toată frumusețea 'prin Ro- 
potă (tr. Trif), Dăescu (tr.

— Pînă acum — comple
tează M. Marian.— mizăm 
pe formația: Olteanu — 
Balasz, Truică, Frățilă, Vă
duva II — E. Ciprian, 
Izsak, Moraru — Mileno
vici, Ciorîia, Topor, dar vor 
juca cei mai în formă.

Condiții materiale și de 
pregătire există, combina
ta din Vulcan se bucură 
de, sprijinul conducerii mi
nei; a devenit manifestă 
dorința jucătorilor de âu- 
todepășire, surprinde plă
cut pofta de joc a celor mai 
mulți dintre ei și ambiția 
cu care își încarcă „bateri
ile" cu oxigen. Suita de ă- 
micale continuă pînă în 
preajma zilei de 23 martie, 
cînd, pe teren propriu, Mi- 
nerul-Știința întîlnește, în 
primul meci al returului, 
CFR Victoria Caransebeș. 
Reprezentanta Văii pune 
pe prim plan, atît în gazo
nul propriu cit și în depla
sare, victoria, spiritul ofen
siv integrîndu-se fertil în 
arsenalul strategico-tactic. 
(I-V.) . - .

— același Trif), Mărmăneâ- 
să, Florescu și Trif (tr. Dan 
Kunya), în fața unei for
mații care a avut un rol 
de... „sparring-partener“. A 
surprins în mod plăcut 
marea mobilitate a‘ liniei de 
trei sferturi de la Știința 
II cit și o disciplină de 
echipă, bună de dat ca 
exemplu.

Cooperativa meșteșugărească 
„UNIREA"

cu sediul în strada 30 Pecembrie nr. 1 A 
z ’ — Petroșani —

INCADREAZA DE URGENȚA 

direct sau prin transfer

— conducător auto posesor al permisului 
de conducere categoriile A, B, C.

Cei interesați se pot adresa biroului per- 
sonal-învățămînt al cooperativei și la telefon 
43251.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974 republicată.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 cu

30 000 km la bord. Costea 
Nistor, Banița, nr. 18. (6097)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Latkn- 
lik Francisc, eliberată de 
I.M. Dilja. O declar nulă. 
(6096)

PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Opri- 
Ceen Gheorghe, eliberată 
de l-M. Dîlja. O declar nu
lă. -6098)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șlabu 
Ion, eliberată de I.M, Paro
șeni. O declar nulă. (6099)
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