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tu îiitînjpiiiarea forumului reprezentativ
al democrației muncitorești

DOUA ÎNTREPRINDERI
MINIERE

917 tone 
peste plan
Prima zi a lunii sep 

tembrie a constituit pen
tru două întreprinderi mi
niere — Lupeni și Dîlja 
— un debut rodnic la ex
tracția de cărbune, plusul 
cîfrîndu-se la aceste do
uă mine, împreună, la 
917 tone,• Păstrând u-și. demarajul bun de la sfîrșitul lunii' august, cînd a înregis-’ trai producții cu mult superioare celor planifica
te, I.M. LUPENI a rapor
tat, în prima zi a acestei 
luni, 868 tone de cărbune 
peste planul zilei. La obținerea acestui succes au contribuit în mod deosebit minerii sectoarelor I, II, III, IV, VI, VII, IX și. cel al carierei Victoria.

• Ziua de 1 septembrie
a fost rodnică și pentru 
MINERII DE LA DILJA. Ne referim îndeosebi la cei care își desfășoară activitatea în sectoarele II și I, sectoare ale căror grafice de producție consemnează sporuri de 144 și, respectiv, 28 tone de cărbune. Dintre brigăzile de frunte ale acestor sectoare pot fi amintite cele conduse de Gheorghe Ludovic Varga, --------Moldovan. Constantin Bu- ta și Nicolae Pintilie.Matei, Anton

■
■ ■

VALORIFICAREA RESURSELOR ÎNTREPRINDERII 
o p e r ă c o I e c t i văO idee fundamentală a decisive ale activității ge-șistemului democrației noas- nerale, de la programele deire socialiste o reprezintă :■ creștere a productivității muncii, pînă la folosirea, pe scară mai largă și în mod mai intensiv, a mecanizării, de la unele as-participarea în mod direct a clasei muncitoarei- a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la activitatea de conducere din toate domeniile vieții so- cial-econ ornice și politice —- pîrghie a realizării obiectivelor ce ni propus. In acest. le-am cadru fertil, care s-a conturat și s-a instituționalizat ca urmare a orientărilor și contribuției nemijlocite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de continuă perfecționare a societății noastre socialiste, s-a desfășurat și se desfășoară și activitatea Consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea minieră A- ninoasa, organism de largă reprezentare, cu atribuții importante, conferite de lege, în asigurarea bunului ■ mers al activității . de producție a întreprinderii.Se poate spune ceea Ce unitatea punerea surselor lectivului este o operă.colectivă. In dezbaterea organului de conducere colectivă au fost luate laturi,

Consiliile oamenilor 
muncii in acțiune

tii valoroase, izvorîte din chiar mijlocul acestor colective minerești. Am cumpănit cu grijă hotărîrilepe .care le-am luat, am ținut seama, în elaborarea lor, de toate opiniile, pentru că numai în felul acesta stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii poate deveni eficient, poate fi în corelare cu realitatea, cu posibilitățile și cu cerințele de creștere a producției de cărbune extras din abatajele minei Aninoasa. Dar
Ing. Ion DABULEANU, 
prim vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor 

muncii de la I.M. Aninoasa

pecte ale întăririi disciplinei și pină la îmbunătățirea permanentă a condițiilor de lucru în subteran. La actul de adoptare a deciziilor participă reprezentanți ai tuturor sectoarelor, ai brigăzilor de producție, care vin cu suges- (Continuare în pag. a 2-a)
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Echipament modern în dotarea unuia din abata
jele frontale mecanizate ale Paroșeniului.

o. pAraianu

în pag. a 3-a
Important mijloc de 

pregătire și verificare a 
cunoștințelor de 

protecție a muncii, 
concursul profesional 

„TROFEUL MINERULUI"

Pe covorul de frunze metalice — defileul pare un foc bengalic; coboară, suavă, toamna, însoțită de alaiul ei dionisiac. Septembrie, trîmbițașul, a poleit cu soare ciorchinii și merele și perele și do- vlecii, cornul de cînt și al abundenței răsună peste cîmpiile, colinele și munții țării. E vremea culesului, o- bezele hambare si» îndestulează, mustul vi-
că tot s-a întreprins în noastră, pentru în valoare a rede muncă ale co-

Revenim la î. M. Livezeni I N S C R I P Ț I I

Producție suplimentară la export‘ Unul din bunele rezultate înregistrate, în cea de-a opta lună a anului, hotare Ic-a fost.102 mc maide peste livrat cumult lemn pentru eelulo- plani- ficat, iar indicatorul lemn pentru construcții rurale .. fag înregistrează un spor de 78 mc. S-au evidențiat colectivele depozitelor din Iscroni și Uricani și cel al sectorului de exploatare din Lonea, (Gli.O.)

de către colectivul de mun- ză cojit decît era că al UFET Petroșani, rod al unei : intense activități desfășurate de consiliul oamenilor muncii din întreprindere, îl constituie depășirea sarcinilor planificate la export. Astfel, în luna august, partenerilor.

Se impun o bună organizare a activității, 
o fermă disciplină tehnologică și a munciiIntr-unui din precedentele numere ale ziarului nostru prezentam stadiul de pregătire, la I M. Livezeni, a noilor capacități de producție — cinci a- bataje care trebuie să intre în producție în trimestrul IV al acestui an, pentru a înlocui tot atîtea frontale care își epuizează rezervele. Primul dintre acestea, arătam, este, și cel la care se întîmpină și cele mai mari dificultăți — datorită timpului relativ scurt pînă la finalizare (jumătatea lunii octombrie), cu atît mai mult

cu cît utilajul încă se a- flă pe fluxul de fabricație al întreprinderii constructoare, iar furnizorul, ll'.M.l1., nu îl poate livra, in întregime, decît la sfîrșitul lunii septembrie.. . Care este situația celorlalte patru capacități ' — și îndeosebi a abatajelor (încă două) ce vor fi dotate cu complexe, mecanizate ? Unul dintre ele va fi. echipat cu Un utilaj ce se află într-un nou ciclu de folosire. Complexul, înălțime medie, a

se scoate banda de cauciuc, într-un cuvînt, se creează condiții pentru ca mono- raiv.I necesar intrării în exploatare a acestei capacități să fie gata la timp. Paralel cu aceasta, . însă, acordăm atenția cuvenită și echipării următorului abataj, cu termen sfîrșitul trimestrului pe lingă repararea ilor,

lungă cos- re- sămîn-nului de viață repetă cadențele mogenezei, viața trăiește esența ței.Anotimpul aritmeticii însăilează în bilanțul belșugului rodnicia pămînthlui și truda țăranului; în tafora fructului,rificul și desăvîrșitul se contopesc în util, natura este geniul suprem Cocorii po- spre
momi-

LA ÎNĂLȚIMEA EXIGENȚELOR„Au fost zgce zile în care, sincer să fiu, n-am prea avut tihnă. Partenerul extern avea nevoie de tricotajele noastre, iar noi ne angajasem să. le livrăm pînă la sfirși- tul lunii august. Ține de jen urnele întreprinderii, al nostru, dacă ’ vreți, să ne respect.im cuv intui, Șj atunci am lăsat totul la o parte, am lucrat in schimburi prelungite, mulți dintre noi au venit în fabrică și în zilele libere, muncind cu dăruire, repede și bine. Lotul pentru export a fost gata în ultima zi a lunii august, iar partenerul, de data aceasta din Danemarca, ne-a mulțumit, transmițîndu-ne felicitări. Nici un pulover pentru copii sau bărbați ... ( fost respins la recepția mărfii".
V
I
I• livrat în acest lot, nu a

!'
| (Continuare în pag. a 2-a)

II. ALEXANDRESCU.

de fost recuperat , din fostul front de lucru și se află în subteran, Ia orizontul de bază, unde i se fac reparații la secțiile ce vor fi refolosi-

/

• ■ •' ■■ ■ ■ ' ■ ■

■șj,-.," ■

Maistrul Ibolja Staicu (dreapta), o conducătoare 
a procesului de producție care asigură instruirea ti- 

. aerelor încadrate în muncă la întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani. Foto: Robert TÂVIAN

? secțiile ce vor n reioiosi-
1 te, „In prezent eforturilel noastre se îndreaptă, cum/ e și firesc, spre complexul
1 din panoul 9, unde trebuieL să intre în funcțiune noul abataj, pe data de 15 octombrie. Am reparat 57 de șine, au 'pst aduse de la IPSRUEEM 50. de role, deci b treime din necesar,

spreIV; secțiilor, am asigurat suban- samblele de hidraulică, de la IPSRUEEM, deoarece instalația respectivă nu mai prezenta gradul -necesar de fiabilitate. Atunci cînd lucrările miniere care 'să permită, transportarea u- tilajului către front vor fi gata, echipele noastre vor fi în măsură să pornească spre camera de montare cu toate piesele, pentru a le asambla în timp util". Precizările de sus maiaparțin inginerului
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a) i

î

al creației, posesc, în vis, țările calde.In cumpăna nei, ciutura prezentului I se petrece în amintire, visul redevine dialec- | tic sămînța viitorului. Clopoțeii școlilor chea- | mă copiii la cules înțelepciune cu toamnă mai bogată tinerețe conturăm ritat al planetei albas- 1 tre, pacea, ca o toamnă 1 continuă a istoriei ei i zbuciumate. Septem- | brie trîmbițează cu- . 10t-ie și fruct și fericire, Ț

toam-
de o în și speranțe, destinul rne-

Buna întreținere a fondului locativ
problemă de conștiință și responsabilitate civicăN u m a i trila, oraș în construit în trecut noi ___ _______blocuri în cartierele dor Vladimirescu" și „Minerul", sînt peste 6500 de apartamente. Buna întreținere a locuinței este o ■ oglindă a spiritului gospodăresc al locatarilor. Dar numai cînd se ivesc . unele defecțiuni, determinate fie din neglijența cetățenilor, fie din intemperiilor, se vede cît de promptă- si'*eficientă este intervenția - lUerători- lor;,din cadrul:;.,EGCL.Re-

îh . I’e- care s-au cincinalul ansambluri de ,Tu-

Cauzăși 'eficientă

trila. Știind că la încheie-.: rea . primului semestru din. acest an erau peste 40 de, apartamente libere, neocupate de locatari,, din care 25 degradate, am vrut să cunoaștem atît ce s-a întreprins pentru repune-. rea în circuitul locativ, cît și cauzele acestei situații.— Acum, la începutul lunii septembrie, măi a- verri '24 de ; apartamente neocupate de locatari, ne spunea ing. Dumitru Grun- ță. directorul EGCL din I’eiri la. Ele sini garșonie-. re,, dar și apartamente, a-

ultimele nivele28, 33,flate la ale blocurilor 27, din cartierul 8 Martie, și în blocurile 12 și 14 ‘din Lciii-a. Din cauza degradării izolației, s-a infiltrat apa in locuințe,tarii le-au părăsit, du-se in alte locuințe, efectuat reparații ia se (blocurile 27 și astfel că în această I cînd tiinpul ne mai permi-
iar loca- nsutîn- . Am tera- 33), lună.

(Continuare în pag, a 2-a)
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O picătură de viață (Urmare din pag. I)

De multe ori, o picătură de sînge înseamnă o picătură de viață. Este profesiunea de credință a întregului personal din cadrul „laboratorului vieții renăscute" — Laboratorul de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani. Aici, unde se cunoaște, cum nu se poate mai bine, cît de prețioasă este o picătură de sînge, se întîlnesc, zi de zi, dovezi grăitoare de omenie, se petrec gesturi de noblețe sufletească a căror esență denotă că oamenii rămîn oameni; în privirile donatorilor onorifici se poate citi satisfacția facerii de bine. Șeful laboratorului, dr. Virgil Martin, unul dintre medicii care a făcut „apostolat" în îngrijirea sănătății oamenilor din Valea Jiului, ne-a relatat un caz deosebit.Un om, Nicolae Popescu, miner la Petrila, a- flat în suferință, avea, nevoie de sînge pentru a

i șe salva viața. Solidaritatea minerească și-a spus din nou cuvțnlul. In frunte cu sing. SimiOn Pop, președintele comisiei de Cruce Roșie de la I.M. Petrila, ortacii lui Nicolae Popescu au sărit în ajutor, donînd sînge din sîngele lor pentru salvarea vieții ortacului. Ei se numesc Dumitru Schiupu, Petre Bendea, Ion Tobîlnicea- hu, Nicolae Dima, Ștefan Dorofte, Ștefan Purece, Aurel . Crîșmaru, Mihai lordache, Ștefan Bargain, Iile Bocșe, Toader Dulgheru, loan Tițoiu, | Petru Ipsilant. Nicolae Corbu, Ioan Bursuț și Carol Csikay. I-am enu- i murat pe toți pentru că gestul lor de omenie merită gestul de ridicare a pălăriei. Fiecare picătură din sîngele lor a fost o picălură de viață pentru ortacul lor și nimic nu e mai înălțător decît să dai viată vieții.
Mircea BUJORESCU

I 
I*

tot atât de important și aceasta constituite o tă trăsătură a stilului muncă al consiliului ca elaborarea unor programe mobilizatoare- este . urmărirea îndeplinirii lor, a concretizării propriilor hotărâri. Există, în practica activității noastre, măsura de a stabili sarcini concrete pentru fiecare membru al consiliului, ra- pbrtîndu-se periodic, sau cînd este cazul, despre stadiul realizării obiectivului periență, fixat. De asemenea, lunar, se analizează modul cum se transpun în viață deciziile luate, se iau măsurile pectarea termenelor fixate.Un exemplu concludent în această privință îl reprezintă elaborarea și. concretizarea programului de mecanizare. Pentru că, în această privință, întîm- pinaserăm unele dificultăți care conduceau, la u-

alde
mi, spre concluzia falsă că mecanizarea nu este potrivită pentru ipina Aninoa- sa, am reanaliz.it, în mod critic și autocritic, activitatea de pînă atunci, am luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, bazate pe o largă

înd măsurile telmico-or- ganizatorice co’respunză - toare, am reușit să facem, la Aninoasa, din folosirea mecanizării, o cale de obținere a unor productivități sporite, de creștere a producției. Dar aceas-
Valorificarea resurselorconsultare a oamenilor muncii, a minerilor cu ex- a specialiștilor.Ăin văzut mai bine unde .. Teșit și am luat rnă- aceste erori să nu repete. Dar, mai urmărit ca pros-a g; suri ca se mai necesare pentru res- ales amgramul să fie îndeplinit, punct cu punct. Nu a fost un lucru ușor. Și nici nu s-a înfăptuit cît ai bate din palme. Dar asigurând participarea tuturor brigăzilor de frontaliști, a tuturor schimburilor din a- batajele mecanizate, lu-

tă încredere în forțele proprii, această valorificare a resurselor de care — așa cum s-a dovedit, pînă la urmă — colectivul nostru de muncă dispune, toate acestea sînt o operă co
lectivă Așa cum operă colectivă este și redresarea producției, pe care l-am în extragerea datorită, în ț 
mai folosirii utilajelor de înalt randament. Sîntem.cu toții hotărîți să asigurăm stabilitate acestui

revirimentuli înregistrat; -Cărbunelui, principal, toc-

proces de ridicare a producției peste sarcinile preliminarului, soluțiile a- doptate de consiliul oa- menilor muncii creînd cadrul organizatoric și n ic , necesar a tin gerii cestui obiectiv.Congresul al III-lea oamenilor muncii întâmpinat de minerii de la I.M. Aninoasa cu eforturi susținute pentru, creș- . lerea producției de cărbune, pentru mărirea productivității muncii. Răspundem, astfel, chemării secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, de a da țării cît mai mult cărbune, transpunînd în viață indicațiile Minerului nostru de onoare, ale celui pe care, minerii din Aninoasa, alături de toți oamenii muncii, de întregul nostim popor, îl doresc reales în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

teh- a-
al 

este

Senine de întrebareCine face trotuarul?Despre situația totalnecorespunzătoare a blocului 92, de pe strada Republicii din Petroșani s-a mai scris. Din partea ACM s-au. primit și răspusuri (cam ni la de la la _ Blocul, mai ales în curtea interioară și partea dinspre strada Nicolae Bălces- cu arată la fel de dezolant, netencuit, cu „mustățile" de fier beton atîrnînd.Despre altceva este însă vorba. Pe strada Nicolae Bălcescu, pe o porțiune de peste 20 metri, „urmele" constructorilor sînt vizibile și deranjante. In locul trotuarului, grămezi de pămînt pe care a crescut iarba, resturi de materiale de construcții. In mijloc, tronează o groapă, iar pe fundul ei un izvor „ai> tificial" spartă pa. In tul că impietează lației pietonale (cetățenii Circulă pe carosabil, ex-_ punîndu-se accidentelor), aspectul, este total inestetic. Toate aceste neajunsuri le-ani prezentat tovarășului Emilian Tomu- lescu, inginerul șef al ACM Petroșani, care ne-a spus • „Am avut probleme cu forța de muncă, repartizată la lucrările prioritare în construcțiile de locuințe. Acum dispunem și de forță ,. de muncă și de materialele necesare. In cursul lunii septembrie, vom finaliza această lucrare".Nouă nu ne rămâne decît să așteptăm termenul scadent și să consemnăm că, deși tîrziu, nu vom mai auzi întrebări de genul „Oare; cine face oda
tă și trotuarul acesta ?“.

primit șievazive...) prin care se comunica faptul că, ultima scară, lucrările tencuieli exterioare și spațiile comerciale de parter vor demara.

, Aspect de muncă din 
. atelierul mecanic 

I’reparatiei Coroesti.

Ion lorga ne voj-beșțe a-

■ ‘ '*■2^ VM S ’'

țeava risi- fap-<1 intr-o înlesnește afară de lipsa trotuarului asupra circu-

Se impune o
(Urmare din pag. I)Ion Vasile, inginer-șef e- lectromecanic, compartiment care are sarcini deosebite in concretizarea programului de punere în funcțiune a noilor capacități și, îndeosebi, a celor echipate cu complexe mecanizate. După cum ne-a arătat interlocutorul, specialiștii de aici, în colaborare cu cei de IPSRUEEM, 1UMP, minerii . din brigâda lui Gheorghe Ciobanu, specializată în montarea de complexe vor depune ioa- i.e eforturile pentru a face față acestei situații deosebite — punerea în funcțiune, intr-un singur trimestru, a cinci noi abataje.

la cu

La înălțimea exigențelor.Uneori ni se pare că oa-

bună organizare a activității

(I I
Bujor MIRCESCU le se desfășoară pe localități. (T.S.)

(Urmare din pag. I)Sînt cuvinte simple care exprimă abnegația muncii. mîndria -'lucrului bine făcut. Cea care le-a rostit. Rădica Bodescu, inginer șef al întreprinderii, ne vorbește despre oamenii cu care a lucrat în atelierul de tricotaje sau in cel de confecții.Facem cunoștință cu u- nul dintre cei care au răspuns de realizarea lotului de tricotaje, maistrul ion lorga, șef de atelier. „Luna asta nu am avut absențe, toțj cei care . muncesc în atelierul de tricotaje au răspuns chemării producției, printr-o mobilizare de excepție. Felicia Victoria, Margareta Milea, Veronica Andrei, Florica Isăcilă, Ro- dica Mățan, Ibolya Kacso — tripptoare de elită' — Măria Pîfvu, Domniea Hri- bal, Felicia Moroșan — bobinatoare harnice — iată numai cîteva dintre cele peste ">()0 dc muncitoare tc.xtiliste cu care, pe drept cuvînt, ne mîn- drim. Trebuie să mulțumim și celor de la întreținere. Utilajele au funcționat impecabil, tot timpul, la capacitate maximă. Altfel n-am fi reușit să ne încadrăm în termen".

poi de . lăcătușii Gheorghe menii de . la sectorul de Bîrlida, Carol Nemeș, Aurel Burlan, de ajutorii de maiștri lOn Rusu, _ ’tru Tervelei, de maistrul coordonator de schimb Du- mițru Oară, muncitori destonici, prezenți permanent acolo unde e nevoie pentru ca zumzetul specific al mașinilor de tricotat să nu se oprească fără rost, iar panourile tricotate să fie executate la nivelul calitativ cprut.IjAdăugăm — ne spune ing. Cornelia Iloiu, directorul întreprinderii — a- portul în muncă al atelierului de confecții condus de tehnicianul principal Dezideriu Lîedner, precum și contribuția substanțială a sectorului de creație, produsele exportate fiind concepute aici, la noi. Pentru cei de la creație „noul" este o stare permanentă. Ei trebuie să fie tot timpul în zîâu- ■ tarea lui, în pas cu linia modei și exigențele comerțului. Âvem acum noi o- biective, noi comenzi pentru Austria și Franța. Ne vom respecta cuvîntul și de această dată. Acest cuvînt, de onoare, al colectivului se. .numește calitate. Pe flux și la final funcționează o adevărată rețea a controlului de calitate.

control al calității exagerează cu pretențiile lor. Dumi- Alteori sîntem de-a dreptul supărați. Dar sîntem ; eonștienți că munca lor înseamnă veghe neîntreruptă la renumele fabricii, nu centimetri și nu sortimente; munca lor este un stimulent pentru noi i toți să muncim mai. bine, ;să, nu ne trecem greșelile sub vorbe gen „lasă că merge", să avem cu adevărat conștiința muncitorească. Din 1981. cînd ■am trimis primele tricotaje la export și pînă în prezent, ne-am străduit să ne creăm, prin muncă, prin dăruire, un prestigiu al nostru. Dacă apreciem după comenzile primite, pare că am reușit, prestigiu s-a cucerit , și se apără la fel de Exigențele lala să la trăiri renumele, să ducem pretutindeni în lume, de aici, din Valea Jjului, a- lături de cuvintele „Fabricat în România", mesajul nostru de prietenie și colaborare fructuoasă".

O situație similară se consemnează și în ce privește cel de-al treilea complex' mecanizat — un SMAP 2. Deși este ultimul ca ordine de intrare în funcțiune, se pare că va fi cel dinții pe „linia de start": o mare parte dintre secții au și fost livrate și introducerea lor în subteran șe face în ritm susținut, pe la puțul III. Cu alte cuvinte, cel puțin din punctul de vedere al asigurării subansanlblelor, pentru data la care va fi montat complexul, este clar că lucrurile merg bine, corespunzător programului.Mai rămîn alte două frontale cu susținere individuală; firește, și pentru a- cestea trebuie făcută din timp asigurarea materială necesară — fie prin recuperarea reperelor de la capacitățile care ies din funcțiune, fie prin procurarea, acolo unde este cazul, a subansamblelor noi.Desigur, am insistat a- supră aspectelor de organizare a activității în punerea în funcțiune a noilor capacități, pentru că acestea ni se par decisive pentru evitarea pierderi-, lor de producție, prin menținerea frontului de lucru activ, la nivelul sarcinilor de plan. Acestea nu ere- eâză; însă, decît premise '

pentru că, tot atit de important este și ritmul lucrărilor de pregătiri în vederea finalizării conturării panourilor respective. In această, privință, am primit asigurări de la conducerea întreprinderii că au fost luate toate măsurile pentru a se elimina riscurile unor întîr- zicri păgubitoare penii producție.Se poate spune că perioada de pînă la sfârșitul a- nului constituie, pentru colectivul de muncă de la . întreprinderea minieră Li- vezeni, o perioadă în care trebuie să se mobilizeze exemplar, să facă proba maturității sale organizatorice și tehnice. Pentru că fiecare operațiune trebuie corelată cu ansamblul de lucrări menite să ducă la în funcțiune, la în bune condiții, capacități, în așa producția de căr- nu scadă. Iar o- darea în exploa- noilor abataje, li- va de

punerea timp și a noilor fel îneît bune să dată cu tare a nia de front activă înregistra o creștere cel puțin 40 de metri. Ia- s-ar spune, spre mai acest „mai^ atins doar susținute colectiv.
tă, deci, cum tot răul este bine. Numai că bine" poate fi prin eforturile ale întregului

(Urmare din pag. I)

INSTRUIRE. Astăzi și mîine se desfășoară acțiuni de instruire a comandanților de centre și detașamente pionierești privire la activitatea pregătirepentru apărareaPregătite dc Consiliul municipal al organizației pio- ■ierilor, cu sprijinul găr- i zilor patriotice, instruiri-

cu de a tineretului patriei.

ASFALTARE Pe tronsonul de drum dintre Li- vezeni și Iscroni sînt în curs de finalizare lucrările de asfaltare a carosabilului. Cu acest prilej, DN 66A a fost lărgit, asi- gurîndu-se condiții mai bune de desfășurare traficului rutier. ... Ample lucrări de modernizare a drumurilor se desfășoară și in, orașele Vulcan și Lu- peni. (V.S.)

DE LA CONSILIUL POPULAR al orașului Lu- peni aflăm că în perioada 4—10 septembrie se va e- fectua plata drept urilor bănești cuvenite mamelor cu mulți copii. Relații la casieria consiliului. (I.M.)CINEMATECA. Pentru iubitorii celei de-a șaptea a arte, cinematograful „7 ! Noiembrie" programează, joi, 4 septembrie, în cadru) cinematecii, pelicula „Un cîhtec străbate lumea1^ producție a studiourilor din R.F.G. (Gh.O.)

. seAcest greu greu. ' la an sezoncresc dean, uneori de la sezon. Sîntem hotărâți ne ridic'ăm permanent nivelul lor, să ne păs-

VACCINARE. Intre 5 și 10 septembrie. în Petroșani va avea loc vaccinarea an- tirujeolică a copiilor. La sediile circumscripțiilor medicale vor fi vaccinați copiii care au împlinit vîr- sta de 9 luni, inclusiv cei care se găsesc temporar în municipiu, (Al.H.)METEOROLOGICA.- dimineață, minima gisti ată la Petroșani de 6 grade Celsius, iar în
Paring de 4 grade. Azi și

te să facem acest- gen de lucrări, le vom pune pe toate la punct pentru că ne orientăm spre plom- refaceri ale i- suprafețe undebări, adică zolației pe duse,- acolo necesar.In prima acestui an întreținere și cafeservare a fondului locativ din ‘Petrila, efectuată de secția prestări servicii a EGCL din localitate, s-a concretizat în efectuarea a 6 izolări de terase, lucrări de tencuială, parchetări, repararea nui acoperiș și multe intervenții ". cetățeni. De multe

jumătate activitatea
re- este

a 
de

1.5
7 

u-.......... altesolicitate de orimîine —: ne comunică meteorologul Ernest Sartori — valorile termice- maxime se vor situa între 21-22 grade. In acest început de septembrie, vremea va fi, în general, instabilă, cu cer variabil". I

o-

Rubrică realizată de 
Gheorghe OI.TEANU

7„Ieri înre- eră

oamenii din Petrila, de-' altfel și din alte orașe ale municipiului, în ale căror locuințe s-a ivit o defecțiune solicită și așteaptă, zile și poate săptămîni, intervenția lucrătorilor specializați. Numai de operativitate nu poate fi vorba, de aceea sugerăm a- tît EGCL Petrila cît și cooperativei meșteșugărești să înființeze, în spiritul hotărârilor celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, secții specializate în lucrări de întreținere a fondului locativ (instalații, zugrăvire, zidărie etc), care să fie capabile să intervinăperătiv atunci cînd este necesar.In această săptămână în programul de muncă al EGCL Petrila sînt lucrările de la blocurile 7 și 36, la care se mai adaugă cele de la Școala generală-’ 1 rir. 5 unde, deși anul școlar bate tot mai insistent la ușa sălilor de clasă, mai sînt destule de făcut (calorifere defecte, parchetări).Cu mai multă operativitate și disciplină, deoarece competența profesională este, toată activitatea din domeniul întreținerii fondului locativ din Petrila, problemă de conștiință și responsabilitate morală, ar înregistra re
zultate superioare celor 
•le acum.

reanaliz.it
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Un demers în favoarea calității și cantității)•

sporite a cărbunelui

concursului dotai cu

Important mijloc de pregătire $i verificare a cunoștințelor
de protecfie a muncii, concursul profesional

Calitatea produselor, a activității productive depinde într-o măsură determinantă de nivelul pregătirii profesionale a personalului muncitor care trebuie să corespundă în toate cazurile. nivelului tehnicii folosite, exigențelor organizării producției pe criterii moderne.La stimularea pregătirii teoretice și practice ■ a personalului muncitor din întreprinderile, miniere ale Văii Jiului nu poate fi trecut cu vederea și rolul pe care îl au concursurile nale. Cel mai aici,

experiența pentru participant i, mai ales în faza finală- eîștigătorii u- nor astfel de concursuri profesionale sînt. în cele mai multe cazuri, solicitați să împărtășească mai pe larg- din experiența lor tovarășilor

creat o stare de deosebită. In perfecționării a tehnologiilor acest concurs, minerului", o pregătire cu totul
emulație con.iniile continue de lucru „Trofeul determină profesională și cu totul deosebită. Ce-

profesio- cunoscut aici, în bazinul carbonifer de pe Jiu este concursul destinat minerilor, o autentică întrecere pentru competență și bună pregătire profesională dotată cu „Trofeul minerului". Organizat și în acest an sub. egida Comitetului municipal UTC, din inițiativa Consiliului municipal al sindicalelor, cu largul sprijin al Combinatului minier Valea Jiului, concursul s-a constituit într-o reușită deplină. Contribuind la dezvoltarea dragostei și interesului minerilor tru meseria aleasă, sentimentului de drie pentru munca fectuată în subteran, concursul constituie, între altele, un util schimb de

Efort continuu pentru 
stăpînirea meseriei

pcn- a mîn- e-

rîndu-se participanților, la primele două, faze (în fapt întregului personal), corectitudine în executarea lucrărilor miniere și cunoaștere teoretică deosebită, s-a asigurat un mijloc de a-i determina să devină competitivi, ambițioși.Alături de o bună pregătire profesională; personalul muncitor este nevoit să lucreze la a- celași nivel de exigență și în privința respectării normelor de protecție a muncii. .Desfășurarea concursului recent încheiat, modul în care s-au pregătit concurenții în faza de masă, organizarea fără cusur a concursului —

de muncă din întreprinderea sau sectorul unde lucrează.Concursul „Trofeul minerului", desfășurat recent, angrenînd reprezentanți ai tuturor întreprinderilor miniere din Valea Jiului, a avut, și de această dată, patru faze importante: la nivel de sector, de întreprindere, pe combinat și se va încheia cu faza pe minister. Importanța primelor două faze rezidă din faptul că la aceste nivele participă toate categoriile profesionale de personal muncitor.Prin concursurile la nivelul sectoarelor și întreprinderilor s-a creat. _ cusur a concursului —o atmosfera generală de toate acestea au demon- pregătire a muncitori-

tor interesul față concurs. In contextul nevoii stringente din mineritul Văii Jiului de a i se asigura cît mai multă forță de muncă, mai ales calificată și po- liealificatâ, concursul „Trofeul minerului" își cțștigă cota sa,. de interes prin cele trei laturi esențiale: pregătirea profesională, cunoașterea normelor de protecție a muncii, buna , pregătire politico-ideoiogică.întreaga desfășurare a concursului, faptul că, în marea majoritate, cîș- - ligătorii sînt tineri, contribuie în mod deosebit la stabilizarea tinerelor cadre.Concurența mare, luarea apropiată — perioară — a concuren- ților semnalată la recentul concurs, interesul mereu crescînd al tinerilor, buna pregătire pe care au demonstrat-o nunumai eîștigătorii, ci tși ceilalți participant! la faza finală. constituie o garanție certă că O ase- iniți- în rînd pentru mi- din Valea Jiului, că, în fond, înseamnă. cali-

In imagine, eîștigătorii 
feul minerului".

Au cuvîntul
ION DRAGOȘ, I.M. Vul

can: „Pentru mine este în primul rînd mîndria de a mă întoarce la inei cu „Trofeul minerului". Tot ceea ce ținut, la acest concurs, este un merit al colectivului _ . 
pe care-1 reprezint. Acolo deosebită de â le dezvolta am învățat minerit, acolo am descoperit pasiunea pentru munca din subteran. Consider, deci, că

ortaciiam ob-
ran. Consider, deci, „Trofeul minerului" cîștigat de colectivul care fac parte".

VASILE PINTEA, 
Eonea: „Ca tînăr șef brigadă am mereu de învățat. Dacă cele învățate în mină mi-au folosit în acest • concurs, este la fel de adevărat că experiența dobîndită în această întrecere pentru perfecțiune profesională, noile cunoștințe acumulate aici îmi vor fi de real folos în subteran. Iată care sînt, 
după mine, cîștigurile mari ale acestei

I.M. de

întreceri".
MARINESCU.„Munca în multtemeini-teoreti-

EMIL
l.M>. Dîlja:subteran cere mai ca oricînd o bază că de cunoștințece și practice. Avîntul continuu al tehnicii de vîrf, prezentă pe seară largă în minerit, ne obligă să fim în pas cu ea. fea fel, cunoașterea temeinică a normelor de protecție a muncii este un imperativ major. Faptul că din numărul mare al concurențelor, juriului i-a fost greu în a-i alege pe cîștigători — iată care este cel mai în

Pagină realizată
la cererea C.M.V.J.

menea fructuoasă ativă este lin cîștig primul neritul Pentru curența tate superioară. con-
Proba .scrisă, pre

cum și cea practică au 
constituit o exigentă ve
rificare a cunoștințelor 
despre minerit ale con
curențelor. Și într-un 
caz și în celălalt, teste
le au fost trecute 
deplină reușit5

Accente
Ing. Ion VASILESCU. 

șef atelier proiectare 
tehnologică CMVJ >strat că a crescut simți-

pregătirea te- concurenților

semnat cîștig .din acest concurs".
GHEORGHE COSMA, 

I.M. Lonea: „Pentru tineri, mai ales, acest concurs profesional, dotat cu „Trofeul minerului" este o caleși mai mult pasiunea pentru minerit. Admirația mea are acoperire în e- xempllil pe care-1 voi da: cîștigătorul de anul trecut, nrinerifl Spiridon Savin (I.M. Urieani). i nu este la prima tinerețe. Pasiunea, dorința lui de a cunoaște mai mult, mai bine m-aU uimit. De ce ? Am văzut la el toate temele conspectate, pregătite pe l'ișc, cu bibliografie la „zi". Iată un merit al acestui concurs: a determinat oamenii să înțeleagă faptul, că mineritul nu stă pe loc și, deci, și noi minorii trebuie să perfecționăm continuu".
AUREL IJOANCĂ, I.M. 

Aninoasa: „A fost o întrecere deosebit de exigentă, de rodnică. Ne întoarcem la ortacii noștri, după un Util schimb de experiență. Doresc să remarc excelenta organizare a întrecerii, nivelul înalt al cunoștințelor pe care le-am acumulat angrenîndu-mă în acest concurs. Faza pe minister la care vom participa noi, cei cinci ocu- panți ai primelor locuri, ne obligă la o pregătire și mal completă, .pentru a reprezenta cu cinste minerii Văii Jiului".
Text și foto: 

Alexandru TĂTAR

• Concursul a beneficiat 
de două gazde excelente : 
Liceul industrial minier 
Petroșani și Casa de cul
tură a sindicatelor Pe
troșani • Savuroasă, plină 
de vervă, la obiect și bine 
documentată prezentarea 
lui Ion VeJica, în cadrul 
întrecerilor de la proba 
orală • O prezență lăuda
bilă în „finală" a 
eurenților de la I.M. 
Irita și I.M. Lonea: 
trei și, respectiv, doi 
ticipanți 
nea au 
locul I 
deri, cu 
loc IV.

con- 
Pe- 

cîte 
par- 
Lo- 

I, 
dintre întreprin- 
un loc II și un 
Beci, doi repre

zentanți la faza pe minis
ter. Felicitări ! • Organiza
torii au oferit ocupanților 
primelor cinci locuri, care 
vor reprezenta Valea Jiu
lui în finala pe minister, 
diplome, precum și premii 
în obiecte și bani. • De re
marcat faptul că în final 
între ocupantul locului I și 
ocupantul locului 10 a fost 
o diferență de numai... 15 
puncte !

• Cei 
ocupat,

de la 
în final,

Buna pregătire a concurenților-cel mai important ciștig
(

Concursul profesional dotat cu „Trofeul minerului" a avut și în acest an momente deosebite. In primul- rînd trebuie ? remarcată meinică a în faza de masă. Repre- zentînd toate întreprinderile miniere din Valea Jiului, concurenții erau în fapt cei mai buni trei I mineri din fiecare unita- I te, desemnați de concursurile din faza pe sector și, apoi, pe întreprindere.După proba scrisă, cu- . mulată cu proba practi- I că, ambele desfășurate la 
I Liceul industrial din Pe- I troșani, clasamentul I dividual general I lit următorii 10 
I Mircea Bibirig, 
I trila — 18,80
■ Aurel Boancă, I.M. Ani- 
| noasa — 19,33; Gheorghe
■ Cosma, I.M. Lonea — I 18,60; Ion Dragoș, I.M. I Vulcan — 18,66; Emil I Marinescu, I.M. Dîlja — 
1 18,33; Vasile Pintea, I.M. I Lonea — 19,00; Spiridon1 Savin, I.M. Urieani —18,86; Gheorghe Simon, j_I.M. Petrila- — 18,20;

in- a stabi- finalisti: I.M. Pe- . puncte ;

Constantin Stefănescu, I.M. Petrila — 19,33 și 
Dumitru Tivdă, j.M. Li- vezeni — 18,80 puncte.Apropiați valoric, foarte bine pregătiți teoretic și practic, cei 10 con- curenți intrau în ultima’ probă' — cea orală — certificînd faptul că întreprinderile miniere reprezentate de ei au tratat cu seriozitate maximă aceste concursuri.Proba orală, cea care avea să facă departajarea finală, stabilind ordinea primelor cinci locuri, a fost o probă deosebit de disputată, concurenții mergând „umăr la umăr", de-a lungul celor 10 întrebări. Avînd o varietate largă de întrebări din tehnologia, minieră, protecția muncii, cultură generală și pregătire politico-ideologi- că această probă a creat o imagine deosebit de revelatoare despre profilul minerului de astăzi. Bine pregătit profesional, cu 0 bună cunoaștere a problemelor de protecțiea muncii din subteran, GHEORGHE

avînd la bază temeinice cunoștințe politice, în- țelegînd în profunzime vasta problematică a tehnicii șî tehnologiilor moderne care se pune în fața mineritului, oricare din cei 10 ebneurenți a reprezentat cu bine colectivul din care face parte.Și dacă, în final, clasamentul a evidențiat totuși pe primii cinci, este tot r.tît de adevărat că, la fel, puteau fi numiți cîștigători toți cei ce au participat, în- cepînd din prima fază, respectiv concursul pe sectoare. Dar iată și lista celor cinei ocupanți ai primelor locuri: locul I 
și cîștigător al „Trofeu
lui minerului" — ION 
DRAGOȘ, miner, sectorul II, I.M. Vulcan, brigada Constantin Ana- nia; locul II — VASILE 
PINTEA, miner, șef de brigadă, sectorul V — I.M. bon ca; locul III — 
EMIL MARINESCU, ini- ner, sectorul VI, I.M. Dîlja; locul IV —

COSMA,

miner, șef de brigadă, I.M. Lonea, sectorul III și locul V — AUREL 
BOANCA — miner, sectorul I, I.M. Aninoasa.Faptul că între primii cinci clasați se află doi reprezentanți ai minei Lonea, amîndoi tineri, amîndoi șefi de brigadă, constituie o garanție sigură a noilor succese pe care această întreprindere le va obține în viitor în extracția cărbunelui. Ne-am fi așteptat ca în fruntea cîș- tigătorilor să se afle și reprezentantul minei Pa- roșeni — fruntașă pe ramură. Dar.. Cu siguranță, prezența la acest concurs profesional -a tuturor reprezentanților întreprinderilor miniere este un cîștig cert pentru fiecare colectiv în parte. Un cîștig pentru cărbune mai mult. mai bun. mai ieftin. Un concurs care a declanșat o atmosferă de lucru, o emulație deosebită, mai ales în rîndul tinerilor, principalii beneficiari ai acestor întreceri.
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campionatul
JUDEȚEAN DE FOTBALStart lansatConvorbiri româno-egiptens obținut-o întreaga echipăVictoria aCAIRO 2 (Agerprcs). — Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republic’! Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise un salut cordial șl cele mai bune urări de sănătate președintelui Partidului Național Democrat, președintele Republicii A- rabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și doamnei Suzanne Mubarak. împreună cu urări de pace și progres poporului egiptean.. Mulțumind pentru mesaj, președintele Mohamed Hosni Mubarak a rugat să se transmită tovarășului NicolaeCeaușcscu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Suzanne Mubarak, cele mai calde saluturi, urări de sănătate și fericire personală, dc progres și prosperitate poporului român prieten.• Schimbul de mesaje a fost*. prilejuit de primirea de către președintele Republicii Arabe Egipt a tovarășului Ion Cornan, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.

trimis personal general alRo- președintele Repu- România, Nicol a e car.' a mmînat adresat pre- Mohamed Ifos-

al l’.C.R., al secretarului Partidului Comunist mân, biicii Socialiste tovarășul Ceaușescu, un mesaj ședintelui ni Mubarak.In cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egip't, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Național Democrat din Egipt.Au fost abordate unele probleme ale vieții politice internaționale actuale.Președintele Mohamed llosni Mubarak a reliefat, "precierea de care sc bucură peziția României, evidențiind, în mod deosebit, contribuția președintelui Nicolae Ceausescu la soluționarea pc cale politică, prin negocieri, a situației din această regiune, inițiativele șefului statului român în vederea edificării unui climat de pace, securitate și cooperare în lume.

ST1INTA PETROȘANI — C.S.M. SUCEAVA 29-12 (19-3). Chiar din minutul 1, în urma unei tușe, Bezărău înscrie din lovitură de picior anunțînd o întîl- nire sportivă spectaculoasă, pe măsura pretențiilor celor două divizionare A. Fazele de rugby autentic se succed de la un but la altul, dar studenții șe dovedesc mai hotă- rîți în atac și în min. 14 Palamariu înscrie un e- seu, transformat de omniprezentul • Bezărău. Presiunea Științei continuă, pachetul de înaintași se grupează prompt, eficient și în minutul 20, din nou balonul oval este culcat în terenul de țintă advers de. Catană. Oaspeții ies la joc ți Livădaru înscrie din lovitură de picior (min. 26). A urmat o perioadă de circa 6—7 minute mai e- cliilibrată, un „respiro" intervenit în jocul celor două echipe. Bezărău este'

înscrieși 40mai insistent și din nou în min. 34 din lovituri de pedeapsa. Așadar< la pauză 19—3.In repriza a doua, scorul devine 19—6 în min. 54, din lovitură de pedeapsă, — a înscris același Li- vadaru. In min. 65 ani a- sistat la cea mai frumoa
RUGBYsă fază a meciului^ rezul- . tat al perfectei colaborări, între compartimente. De altfel, coeziunea echipei pe care am văzut-o în toate fazele jocului, în mod deosebit în grămezile deschise și cele ordonate, a făcut ca Știința să fie net. superioară în joc. De la Bonea balonul va circula pe direcția Catană, Me- dragoniu ’și ultimul înscrie un eseu viu aplaudat, pe care Bezărău îl va transforma : 25—6. Un, minut

mai tîrziu același Livădaru — în zi excelentă — va reduce handicapul: 25—9.In finalul meciului, departe de a se mulțumi cu rezultatul, jucătorii celor două echipe fac o adevărată risipă de energie. Be- zărău trimite un balon „la urmărire", iar Medrago niu țîșnește irezistibil — eseu: 29—9. In ultimul minut <ly joc se stabilește scorul final, 29—12, prin același Livădaru, din lovitură de pedeapsă.Știința Petroșani a aliniat următoarea echipă : Petre, Ortelecan, (Gheorghe Cristian), Lacziko, Drumea, Sușiiischi, Claudiu Gheorghe (Ciorăscu), Duma, Pa- lamariu, Bonea, Bezărău, Medragoniu, Sava, Năsta- se, Catană, MUreșan,Pînă tîlnire ma, S. vor fi pentru ganizatla București.

PARÎNGUL I.ONI-.A, — C.F.R. PETROȘANI 4 o (2—0). Acest rezultat obținut, pe teren propriu, în fața unei echipe, ambițioase, cu jucători talen- tați,. reflectă forma bună a Farlngului, coeziunea dintre jucători și mai ales ambiția de a ataca primul loc în clasament în ceasta nouă ediție, rile au fost însci isePreda (3) și Năcreală (1), în minutele 4, 40, 50 și 80. De la gazde s-au re- Mareș (un talen- după meri-

a-.Collide

HANDBAL, DIVIZIA B, TINERET

la următoarea înde campionat, Du- Ciorăscu și Sava prezenți la trialul lotul național or- de FRR, miercuri,
II. ALEXANDRESCUÎntîlnirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe din unele tari socialisteVARȘOVIA 2 (Agferpres). — La 2 septembrie a.c. a avut loc la Varșovia o întîlnire a adjuncților miniștrilor afacerilor exter- . ne din unele țări socialiste.Cu acest, prilej, s-a efectuat un schimb de păreri în legătură. cu viitoarea

leuniune general-europea- nă pentru securitate și cooperare pe continent, care va. începe la Viena, în toamna acestui an. ‘ •Din. partea țării noastre a participat Traian Pop, adjunct ai ministrului a- facerilor externe.
Conferința la nivel înalt 

nealiniateIn ședință plenară a fost aprobat, de asemenea, raportul pregătit de reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate pentru conferința la nivel înalt.Paralel eu dezbaterile generale, și-au început activitatea grupurile de lucru și de redactare ale Comitetului politic și Comitetului economic, a căror sarcină este coordonarea pozițiilor delegațiilor participante față de proiectul Declarației finale a celei dt-a VIIl-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate.Reuniunea șefilor de stat și de guvern a convenit a- supra componenței lui conferinței. Sub ședinția premierului publicii Zimbabwe s-a procedat la aprobarea numirii vicepreședinților zone; geografice.

a țârilorHARARE 2 (Agerprcs). — In cea de-a doua zi a Conferinței la nivel înalt 
a țărilor nealiniate au început dezbaterile de politică generală, în cadrul că
rora șefii de delegații care 
au luat cuvintul au reafirmat sprijinul lor pentru obiectivele fundamentale ale mișcării și au relevat necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor nealiniate în vederea sprijinirii eforturilor de dezarmare, pace, conlucrare dezvoltare.In aceeași zi. primiil ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, a prezentat raportul asupra activității mișcării în ultimii trei ani, perioadă în care India a 
deținut președinția organizației.Participants la lucrări au adoptat raportul prezentat de premierul Indiei, precum și ordinea de zi a actualei conferințe.

METALUL HUNEDOARA — UTILAJUL ȘTIINȚA PETROȘANI "(17—13). In prima la Hunedoara, _________sportului „în șapte", au . a- sistat la o partidă spectaculoasă, desfășurată sub auspiciile fair play ului. In cîmp, confruntarea a fost echilibrată," dar oaspeții ău acuzat lipsa dintre buturi a lui Petre Popescu, înlocuitorul său Ciucaș primind multe goluri para- bile. Jucătorii combinatei au dovedit multă fantezie în atac, dar au manifestat deficiențe în fața propriului semicerc. In a- cest context, merită subliniat debutul lui Groza, o autentică valoare, șlefuită în pepiniera CSȘP, alături de care s-au remarcat Bălășescu, Dră- gan și Gheciu. Cum „tunarul" de odinioară al hand- baliștilor din Petroșani,

31—25 etapă, iubitoriiau. a- divizionaraValea misiune di-

Gliga, nu s-a prezentat la echipă, punctele învinșilor au fost realizate de Dră- gan (7), Bălășescu (6), . Gheciu (4), Dicu, Groza (cite 3), Cazan și Enea.Duminică,B de tineret dinJiului are o. ficilă la Tg. Jiu (terenul . propriu fiind suspendat), în . compania fostei divizionare A Constructorul A- rad, care are în rîndurilc ei pe temutul golgeter . Vasilache. Printr-o mo- . bilizare exemplară, Ia care se adaugă posibila intrare între buturi a tînă- rului și talentatului Ma- tan. de asemenea format1 CSȘP, ne asigură prof. Ioan Chira, antrenorul e- Chipei, Utilajul-Știința Petroșani, poate și trebuie să aducă satisfacții numeroșilor și freneticilor ci suporteri.
Andrei APOSTOL

FILME

N.R. Eventualele dificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.PETROȘANI — .7 No
iembrie: Dublă despărțire; Unirea: -Hangar ’18; 
Parîngul: Pruncul, petrolul și ardelenii.PETRILA: NocturnăBarandov.

LONEA: Furtuna.VULCAN: Ne trebuie 
o solistă.LUPEN1: Rămii Jenei re.URICANI: Clinele.

TV,

marcat,tat jucător, care, părerea noastră, ar ta să evolueze în eșaloane superioare), Bădău, Iro- de și Muntoi.A arbitrat fără greșeli la. centru Zoltan Gherghef, ajutat la tușe de Andrei Torok și Dorel Tîrșa, toți din Hunedoara.O bună impresie a lăsat și echipa de juniori ringul, ? antrenată de mund . Gyormoti, care învins cu scorul Pa- Ed- i a de 22—0 (!!). Au înscris: Mîr- logeanu (6), Mațanga (5), Stoica (5), YUla (2), Popa, Clyormoti, Androne (2).
Vasile BELDIEREZULTATE TEHNICE: Minerul Teliue’ — Preparatorul Petrila 5—0, Constructorul Hunedoara — Voința ILF Ilia 4—2, Inox Hunedoara — Minerul Aninoasa 1—0, Auto Rîu Mare-Retezat — Avîntul, Hațeg 2—3, Utilajul Petroșani — Măgura Minerul Pui 6—0, Metalul Crișcior — Minerul Certej 4—6, Parîngul Lonea —C.F.R. Petroșani 4—0, Rapid Si-meria Triaj --- Minerul Uricani 1--1.

C L A S A M E N T’ U L
1. Utilajul Petroșani 1 1 0 0 6—02. Minerul Teliue .1 1 0 0 5—0
3. Parîngul Lonea 1 1 0 0 4—04. Minerul. Certej .1 1 0 0 6—45. Constructorul Hunedoara I 1 0 0 4—26. Avîntul Hațeg I 1 0 0 ■8—27. Inox Hunedoara 1 1 0 0 1—0
8-9. Minerul Uricani 1 0 1 0 1—1Rapid Simeria T. 1 0 1 0 1—1.

10. Minerul Aninoasa 1 0 0 1 0—111. Auto RMR .1 0 0 1 2—312. Voința I.L.F. 1 0 0 1 2—413. Metalul Crișcior 1 0 0 1 4—6
14. C.F.R. Petroșani 1 0 0 1 0—4
15. Preparatorul Petrila 1 0 0 1 0-516. Minerul Măgura Pui . 1 0 0 1 0—6Preparatorul PetrilaETAPA VIITOARE: . ____Minerul Uricani, C.F.R. Petroșani — Rapid Sime- ria-Triaj, Minerul Certej - -Minerul Pui — Metalul Crișcior, Avîntul Hațeg — Utilajul Petroșani, Minerul Aninoasa —- Auto RMR, Voința I.I..F. Ilia — Inox Hunedoara, Minerul Te- liue —- Constructorul Hunedoara.

Parîngul Lonea, Măgura

I.C.S. ALIMENTARA -ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PETROȘANI
3 paznicibirou- pre- 

Re-

ÎNCADREAZĂ

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA amintește cu aceeași nemărginită du
rere celor ce l-au cunoscut și stimat, că a trecut un 
an de la pierderea iubitului nostru

Ing. DEMITRAȘ IOAN’
Lacrimi și flori pe mormîntul lui trist. (8751)

Retribuția se va face conform Legii 
57/1971

încadrează urgent
- 4 paznici (bărbați)
încadrarea se face conform Legii 

57/1974 și Decretelor nr. 335/1983 și nr. 
16V1986.

Informații suplimentare la biroul O.N.R 
al întreprinderii

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în e- corîomie.— Forumul democrației muncitorești.20,35 Din hronicul glorii (color).— Mircea cel Mare600 de ani. Scrisoarea a IlI-a, . de Mihai Eminescu.
de

20.50 Făuritori ai desti nului luminos i patriei.— Autoconducerea muncitorească, element, fundamental ., al sistemului democrației muncito- reși, revoluționare. 21,05 Film serial (color):
„Căpitanul Fra- 
easse”.Episodul. 2. '21.50 Telejurnal.

MEMENTO
COLEGIULUI REDACȚIE Iosi BALAN. Ioan DEREK, 

MUSTAȚA, Simion POP — redactor Șef, Teodor RUSU — 
Tiberiu SPĂTARII.

Mica 
publicitateI’IERDUT legitimație de servit iu pe numele Busuioc Joan, eliberată dc l.M. Aninoasa. O declar milă. (8767) d t. •numele Sicoe eliberată <1 O dePIERDUT legitimație serviciu pe Constantin, IPCVJ Petroșani, clar nulă. (8769)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) numele Iliescu Ovidili,- liberată de Institutul mine Petroșani. O dec nulă. (8768)

Ic
de pe e- de 4<ir

SOȚIA — Elena, sora — Elena și cumnatul — 
Gheorghe reamintesc cu aceeași tristețe împlinirea 
a 5 ani de la decesul celui care a fost

OLARII IOAN
Veșnică amintire. (8770)

COLECTIVUL de redacție este alături de cola
boratorul Radu Iațcu în încercarea grea pricinuită 
de decesul tatălui său.
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