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Ortaci din brigăzile sectorului

Zi rodnică în abatajele minelor

Viața de partid : Dincolo de critici le din adunare, 
important rămîne efectul dezbaterilor.
Notă : Gară părăsită ?
Vă informăm.

XI —- investiții al I.M. Aninoasa, împreu
nă cu sing. Nieolae Zgura, șef sector, înainte de intrarea în subteran.
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Șeful sectorului VI afirmă
In aceasta luna ne vom face planul 

la pregătiri
JJ

atît !a cărbune, cît și
Ceea ce ne-a determinat 

să îndreptăm cursul in
vestigației asupra secto
rului VI al minei îl con
stituie următorul aspect: 
în condițiile în care cele 
trei brigăzi de producție 
și-au realizat, ba chiar și 
depășit sarcinile de plan 
la producția de cărbune, 
sectorul înregistrează, to
tuși, atît în septembrie, 
cît și în celelalte luni ale 
anului, restanțe destul de 
mari la extracția de căr
bune :

— Nu am avut linie de 
front suficientă pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan, afirmă ing. Gheor
ghe Demeter, șeful secto
rului. Acum, avem în jur 
de 23 ml, iar pentru - a 
face planul ne-ar trebui 
32 ml.

O întrebare justificată, 
așadar : de ce s-a rămas 
în urmă la lucrările de 
pregătiri ?

— Efectivul. Avem ne
voie de încă 40—50 de oa- 

Ca sâ modelezi tinerii, trebuie 
sâ-ți impui perfecțiunea...

SCHIȚA DE PORTRET. Sudorul Nieolae Tudor, 
șef de brigadă în secția întrețineri miniere a 
IUMP, s-a născut cu 55 de ani în urmă *la Valea 
Brad. Orfan fiind, la 12 âni ajunge în Petroșani, iar 
peste 5 ani, ceferist. Se califică sudor la atelierele 
de întreținere. Secția L. Bun meseriaș, muncitor 
silitor, va fi chemat la IUMP unde se specializează 
în sudură și va deveni șef de formație, om de ba
ză al uzinei, cum spune secretarul de partid, prin 
mîna căruia, adică a brigăzii sale, tree mai toate 
reperele care iau drumul spre unitățile miniere.

— Cei 35 de ani petre- pă ’70 am început să fa- 
• un ' bricăm primele complexe 

de susținere, SSP-urile și 
CMA-urile, combinele 
CA 1 și 2, apoi foreza e- 
lecțro-hidraulică și susți
nerile mecanizate de azi. 
Produsele s-ău diversifi
cat, s-au perfecționat, teh
nologiile s-au modernizat, 
de la operațiile manuale, 
sudura cu are voltaic, am 
trecut la sudura automa- 

. tă în strat de flux protec
tor.

— Care vă este cea mai 
mare satisfacție după anii 
de muncă, de șef de bri
gadă de 20 de ani, condu
cătorul celei mai mari și 
complexe formații din 
„monobloc" ?

Cea mai mare șatis- 
o trăiesc 

am
. zeci 
buni. 

Ion 
la

cuți în I.U.M.P. par 
veritabil salt peste timp în 
destinul comunistului Ni- 
colae Tudor. Cînd ați ve
nit în uzină v-ați specia
lizat în sudură autogenă 
și electrică, iar azi...

— Da, azi lucrăm cu 
mașini de sudat automate, 
iar debitarea ,,colilor" de 
tablă o realizăm cu aju
torul mașinilor dotate cu 
fotocelule. Și, totuși, par
că nu e vorba de un salt. 
Doar nu s-au schimbat Iu- : 
crurile peste noapte; Aș 1 
zice, mai bine, că e vorba 
de un progres' continuu, 
ferm și ascendent, reali
zat, prin eforturi, străda
nii de zi cu zi...

— Deci o acumulare 
cantitativă care a dus la 
o nouă Calitate în desti
nul sudorului Nieolae Tu
dor... .--o'o.t o,

— La o nouă calitate în 
tehnologie, în destinul co
lectivului, a! întregii uzi
ne. La ■ început sudam 
piloni pent'T funiculare. 
molete și cofraje pentru 
puțuri, apoi schipuri. Du-

meni pentru completarea 
numărului mediu scrip
tic, răspunde ing. Deme
ter. In cărbune realizăm 
cît de cît plasarea: se cer 
62 de posturi, noi plasăm 
în jur de 58:—60. Posturi 
insuficiente sînt la lucră
rile de pregătire. Pînă în 
a doua jumătate a lunii 
septembrie, am lucrat cu 
două brigăzi de pregătire. 
Apoi, ■ am reușit să o 
formăm și pe a treia, cu 
oameni din brigada lui 
Constantin Dumitrașcu. 
Aceasta lucrează acum 
la - pregătirea abatajului 
650, preconizat pentru des
chidere în luna decem
brie. ■'

Reținem, din spusele in
terlocutorului, că — de la 
începutul acestui an — 
trebuiau deschise trei a- 
bataje: nr. 652, 651 și 650., 
Primul nr. 652, s-a des
chis și pregătit, dar nu 
poate fi exploatat din cau
za tectonicii care creează 
probleme. Al doilea aba-

facție pe care 
mi-o dă faptul că 
crescut mulți „copii"... 
de ucenici. Mulți și 
Să-i luăm- la rînd: 
Găină este tehnician

Ioan DUBEK 

taj, nr. 651, funcționează. 
Aici e locul de muncă al 
brigăzii conduse de Con
stantin Dumitrașcu, care 
— iată — înregistrează o 
depășire de 2500 tone de 
cărbune de la începutul a- 
nului. In ce privește nr. 
650, așa cum arătam mai 
înainte, el este în curs de 
pregătire, de către for
mația alcătuită din mineri 
ai brigăzii lui Constantin 
Dumitrașcu. Abatajul des
pre care ne spunea ing. 
Demeter că ar mai fi ne
voie pentru ca sectorul 
să-și realizeze planul este 
în curs de pregătire.
vorba de abatajul nr. 656,. 
la pregătirea căruia

E

lu
crează, în prezent, brigada 
condusă de Ludovic Kiss. 
„Dorim

. chiar în această lună, aici 
urmînd să lucreze o for-

Gheorghe OLTEANU

să-1 deschidem

(Continuare în pag. a 2-a)

Priorități pe șantierul locuințelor din Uricani
Pentru dezvoltarea so- 

cial-economică a orașului 
Uricani, în acest an au 
fost alocate fonduri de 
investiții care depășesc 
impresionanta sumă de
țin miliard , de lei. In pas 
cu dezvoltarea noilor ca
pacități de producție și 
cu punerea în valoare a 
importantelor zăcăminte de 
cărbune de la Valea de ” 
Brazi și Cîmpu lui Neag, 
se construiește o nouă 
unitate de preparare a 
cărbunelui, calea ferată
Lupeni — Valea de Brazi 
și un însemnat volum de 
locuințe. Dezvoltarea ver
tiginoasă a economiei, pu
ne cu stringență proble
ma stabilizării forței de 
muncă și construirea la 
termen a celor 314 apar
tamente prevăzute în pla-

Uzi- 
căr- 
Au- 
Ti-

„Vă rog să nu scrieți 
despre mine. Scrieți mai 
bine despre oamenii de 
aici, unii dintre ei cu 
vechi state de serviciu 
ca preparatori, alții
aflați la începuturi". A- 
cestea au fost cuvintele 

1 cu care a fost întîmpi- 
nat. reporterul în secția 
de preparare de la 
na de preparare a 
bunelui din Petrila. 
torul lor. inginerul 
beriu Lazăr.

Intr-un moment de 
piro, se 
„Reușim lună de lună să 

■.'"fie, situăm la cote ridi
cate ale muncii. Și a- 
ceasta ca urmare a in
teresului depus de fie
care preparator pentru 
bunul mers al producți- 

i ei. Panoul acesta este, 
dacă vreți creierul pre- 
parației. Fiecare beculeț 
aprins înseamnă o faptă 
de muncă, o îngemăna-

res-
destăinuie :

Cinci 
roșeni, 
ia sfîrșitul zilei de 7 octombrie, depășirea prelimina
rului.

• Cel mai mare plus — 1083 tone — l-au rea
lizat minerii de la Paroșeni. In această lună, cînd 
se împlinesc două decenii de la deschiderea minei, 
minerii acestei întreprinderi raportează 9433 tone 
de cărbune extras suplimentar peste sarcinile de 
plan. '' -

• Cu rezultate bune în octombrie se prezintă 
și mina, Cîmpu lui Neag. Adăugind cele 235: tone 
de cărbune extrase suplimentar în ziua de 7 octom
brie, colectivul de aici se mîndrește cu 2907 tone, 
spor de producție al lunii în curs. (Gh.O.)

întreprinderi miniere — Lonea, Petrila, Pa- 
Uricani și Cîmpu lui Neag — au raportat.

t

nul anual. In ce stadiu se 
află realizarea sarcinilor 
de plan la apartamente
le din Uricani ?

In cele nouă luni 
au trecut din' acest
<■ ■■■«■

care
an,
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constructorii din brigada 
50 ă Antreprizei construc
ții și montaje au predat 
beneficiarului doar 40 de 
apartamente din cele 314 
prevăzute în planul anual. 
Este adevărat, însă, că 
alte 260 de apartamente 
se află în fază avansată 
de construcție, unele din 
eie fiind chiar finisate. 
Dar acestea nu pot fi re-

re a puterii creatoare a 
omului cu forța utilaju
lui, adică mii de tone 
de semicocs sau de kilo
wați, Căldură și energie, 
oțel și lumină". Și Tibe- 
riu Lazăr ne vorbește a-

!>

poi de preparatorii Mi
nai Dutcă, Gheorghe Fe- 
her, de maiștrii Ion Po
pescu, Eugen Preda, Con
stantin Ioniță. A '.A.

Lingă noi, Emilian Do
boș, secretar- adjunct al 
comitetului de partid, a- 
daugă : „Constantin Co
jocaru va fi pus în dis
cuție la prima adunare 
generală a organizației 
de partid pentru a fi 
primit în rindurile co- 
rnttniytiioe. Ua birbat

tin pag. a 2-a) 
Bărbați care onorează titlul de miner Dăruire, 
fapte de muncă — lauri republicani.
Adevărați prieteni.
Fără supărare despre... Pregătirile de iarnă și 
gospodărirea materialelor la I.M. Bărbătenî.

(In pag. a 3-a)
Actualitatea in Iunie.

cepționate „Nu putem să 
ne asumăm răspunderea de 

deși 
ne-a 
Dan 

al 
oră- 

deoarece 
nu 

ter

a le da în folosință, 
sînt gata finisate — 
informat tovarășul 
Mărcu, vicepreședinte 
Consiliului popular 
șenesc Uricani, 
blocurile respective 
au asigurat agentul 
mic și nici energia electri
că". Este clar că în astfel 
de condiții apartamentele 
gata finisate nu pot fi re
partizate locatarilor, 
se întîmplă, însă cu 
gentul termic ? De ce nu 
sînt racordate blocurile la 
aceste surse vitale pentru 
confortul din apartamen
te ? ■ ' .

Viorel STRAUȚ >

Ce 
a-

(Continuare în pag. a 3-a) 

' destoinic. Un om cu con
știință revoluționară. Cu 
fiecare om ca el parti- 
dul se întărește. Constan
tin Cojocaru va fi un os
taș de frunte al partidu
lui, sînt sigur de asta.

Și. dacă la pregătirea. sa 
profesională adăugați e- 
lanul tineresc și dîrze- 
nia în muncă, aveți de
ja portretul inginerului 
Constantin Cojocaru".

Gazdele noastre ne in
vită apoi să-i cunoaștem 
mai bine pe preparato
rii din Petrila. Sînt 
oameni care înnobilează 
cu noi fapte de muncă 
bulgărele de cărbuae

De veghe, 
la baraj
bătălia razelor soa- 
autumnal, Iacul un 

molcom, cu reflexe 
, de la 

baraj și pînă în inima 
munților, pe văile* pe care 
coboară pîrîiașele zglobii, 
vărsîndu-și apele limpezi 
în lacul de acumulare, 
toamna își pline amprenta 
pe întregul peisaj. Pădu- 

iacul.

In
relui
duie 
cristaline. De aici 
baraj și pînă

pe întregul peisaj, 
rile, ce înconjoară 
fagul, mestecenii, arinii

■ cu. frunzișul galben-roșia- 
tic, ca și brazii falnici, cu 
cetinile de un verde 
crud, își regăsesc forme
le, coloritul în oglinda a- 
pei.

Puțini sînt, poate, cei ca
re știu că din acest capăt 
de Vale, din acest mirific

■ loc al plaiurilor noastre 
pornește spre întreg muni
cipiul, spre unitățile sale 
economice în plină dezvol
tare acel element indispen
sabil vieții și industriei .— 
APA.

— Nivelul apei este a- 
proape. de cota normală, 
ne informează sing. Au
rel Olarii, șeful formației 
O.G.A ele la Valea de 
Pești. Chiar a și fost 
pînă acum cîteva șăpta- 
mîni, la cota maximă, la

Dan STEJARU

(Continuare în pag. a 2-a) 

1te ca acesta să iă calea 
spre Mintia, Paroșeni, 
Galați, Câlan. Aici i-am 
întîlnit și pe Mihai Mir
cea,Gheorghe Oprișan, 
Gheorghe Ciobanu, băr
bați de nădejde, pe 
Măria Trotuș, operatoare.

ipinat, • 
„Totul |

4 
( 4 
I

Zîmbetul Măriei '1 
cu care ne-a întîmpinat. 
pare să spună: 
e-n ordine".

Urcăm spic cotele înal
te ale secției de prepara
re urmînd în sens invers 
drumul' cărbunelui. Șe
ful de echipă Rotație 
Eduard Feneș ne priveș
te mîndru. „Echipa mea 
nu cunoaște 'cuvîn tul 
„nemotivat" și nici cu
vintele ,jiu se poate". 
Spunem cu toții brieînd. 
ș> dovedim prin fapte

IL AJLEXANDCESCfe
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Important râmîne

VIAȚA DE PARTID

trăiesc 
grupele

Dincolo de criticile din
efectul dezbaterilor

Comuniștii din cadrul 
I.M. Cîmpu lui Neag au 
luat în discuție în recen
ta adunare generală de 
partid activitatea des
fășurată de organizația 
de sindicat pentru stimu
larea întrecerii socialis
te,. pentru mobilizarea 
colectivului întreprinderii 
la realizarea unor pro
ducții sporite, întărirea 
climatului dezordine și 
disciplină la punctele de 
lucru, în fiecare forma
ție.

Desfășurată la începu
tul ultimului trimestru, 
dezbaterea prilejuită de 
adunarea de partid a 
fost cît se poate de bi
ne venită.

Sindicatului, întregu
lui colectiv minier din 
Cîmpu 
în față 
cerințe 
tru 
punzătoare a producției 
pe acest an. Așa cum 
a reieșit din „momentul 
economic" prezentat de 
directorul minei la în
ceputul adunării, I.M. 
Cîmpu lui Neag are de 
recuperat o producție'de 
33 000 tone.de cărbune. 
Este un deziderat ce re
clamă valorificarea pe 
plan superior a potenți
alului material și uman

al întreprinderii, 
ționarea 
superiori a utilajelor, 
ganizăre riguroasă 
muncii la fronturile 
lucru, dar mai ales, 
climat de muncă, 
angajare, ordine și dis
ciplină în fiecare bri
gadă, în toate formați
ile.

Desigur, toate aceste

func-
la parametri 

or-
a 

de 
un 
de

catului, cum își 
mai ales rolul 
sindicale din cadrul bri
găzilor, ce inițiative se 
întreprind pentru sti
mularea preocupărilor 
conducătorilor de forma
ții față de o cerință de 
maximă importanță a 
producției — starea teh
nică a utilajului, a ex
cavatoarelor, buldozere-

lui Neag, îi stau 
în trimestrul IV 
deosebite pen- 
încheierea cores-

au fost sublini- 
referâtul comi- 
sindicatului pre- 
în adunare; s-a

cerințe 
ate în 
tetului 
zentat 
subliniat și rolul impor
tant ce revine sindica
tului, întrecerii 
liste, inițiativelor 
citoreștf, celorlalte 
ine și mijloace specifice 
muncii politico-educative 
pentru a uni eforturile 
colective în vederea u- 
nei producții ridicate. 
Ceea ce a reieșit mai 
puțin din material, cum 
bine a subliniat în ca
drul dezbaterilor comu
nistul loan Pleșa, șeful 
brigăzii nr. 3, a fost 
modul în care își duce 
la îndeplinire aceste a- 
tribuții comitetul sindi-

socia- 
mun- 

for-

lor, forczelor (mai ales 
în zona E) a consumuri
lor etc.

Deși în cadrul între
prinderii s-au înregis
trat progrese evidente 
în ceea ce privește în
tărirea ordinii și disci
plinei, continuă să se 
înregistreze absențe, în- 
tîrzieri, dar mai ales 
atitudini retrograde — 
de chiul, prezență for
mală la lucru, de nefo- 
losirc a timpului, 
mulți vorbitori, 
care comuniștii
Dan. Sabin Dinescu. Pa
vel Afumatu, Mihai O- 
prișa, Victor Hîrșo- 
vescu, au arătat că sin-

dicatul trebuie să se im
plice mai mult, să se 
preocupe insistent, prin 
toate mijloacele de în
tărirea ordinii și disci
plinei, a grijii față de 
utilaje, materiale, de 
bunurile obștești, de a- 
sigurarea condițiilor op
time de lucru și de via
ță, pregătirea utilajelor 
și drumurilor pentru 
iarnă, precum și a băi
lor, vestiarului. Ingine
rul șef electromecanic 
Alexandru Hadnagy a 
subliniat cerința inten
sificării preocupărilor
pentru perfecționarea
profesională a lucrători
lor, respectarea norme
lor de protecție 
cii, combaterea 
neglijențelor în 
nerea utilajelor, 
condiționarea 
de schimb.

Pentru perfecționarea 
activității de viitor a 
sindicatului, pentru im
plicarea sa nemijlocită 
în soluționarea multi
plelor probleme ale vie
ții colectivului, ale pro
ducției, adunarea comu
niștilor a adoptat măsuri 
corespunzătoare.

a mun- 
ferniă a 
întreți- 
în re- 
pieselor

în această lună
ne vom face planul

(Urmare din pag. I) și Tacob Baltag, ca-

Mai 
între 

Aprel

Ioan DUBEK

Ca sâ modelezi tinerii, trebuie 
sâ-ți impui perfecțiunea...

Htație alcătuită din . oa
meni de la brigadierul 
Jaeob Baltag. Vom scoate 
a brigadă bună — cred — 
pentru că, în luna asta, 
22 de încadrați ai secto
rului termină școala de 
mineri", ne relata gazda.

La sectorul VI ăl minei 
Petrila .se acționează, deci, 
intens pentru a recupera 
ceea ce nu s-a efectuat în 
prima parte a anului. 
Privind prin prisma a 
ceea ce se face, treburile 
par să se fi Înscris pe fă
gașul normal. Și nu ne ar 
mira dacă, la sfîrșitul lu
nii. ing. Demeter ne 
anunța (după cum a
promis, de altfel) că sarci
nile de plan la extracția 
de cărbune și lucrările de 
pregătiri Vor fi realizate. 
Exemplul brigăzilor 
duse de <Constantin

. mitrășcu,. Virgil

va
și

con-
Du-

Dunii-

traseu 
re înregistrează depășiri 
destul de mari la produc
tivitatea muncii, poate 
constitui un imbold în 
muncă și pentru minerii 
care își vor începe activi
tatea, în această lună, 
în abatajul 656. Numai așa 
sectorul va putea păși 
feitn pe calea redresării.

Din nou, o veste bună 
primită ieri dimineață de 
la I.M. Petrila: la sfîrșitul 
zilei de t octombrie, mi
na a realizat depășirea 
sarcinilor de plan prelimi
nate cu 147 tone de cărbu
ne. Numai din abatajele 
frontale ale sectorului IV 
au fost extrase, peste plan, 
55(1 tone de cărbune. De 
menționat activitatea bu
nă desfășurată în sectoa
rele 1, III și V ale între
prinderii. Remarcăm, de 
asemenea, sprijinul efectiv 
acordat de sectoarele VII 
și VIII, care au asigurat 
funcționarea continuă a 
utilajelor.

(Urmare din pag. I)

pregătirea producției, Ion 
Rogobete este maistru la 
construcții metalice, Mi
hai Dumițrescu e subin
giner, Nicolae Stoican, 
Gheorghe Ciobanu și... aș 
putea enumera zeci de- nu
me — oameni care au de
venit în uzină și prin ța
ră meseriași de nădejde. 
Mă gîndesc cu emoție că 
în urmă cu 15—20 de ani 
le dădeam cleștele de su
dură în mină, îi dădă
ceam, îi mai certam, iar 
azi, lucrează la mașini 
automate, sînt specialiști, 
comuniști de nădejde, ce-' 
tățeni demni de familiile 
lor.

— Care este secretul 
reușitei îh formarea tine
rilor ? Intrucît 70 la sută 
din efectivul uzinei sînt 
tineri, cred că întrebarea 
e justificată.

— Să-ți impui perfecți
unea. Degeaba vorbești ti
nerilor despre conștiință 
muncitorească dacă nu Ie 
oferi prin fapte, prin

exemplul muncii și vieții 
tale, permanent la rigoare 
și ordine, Ia respectarea 
programului de lucru, a 
tehnologiei de fabricație, 
la inovare. Sînt cerințe ca
re în etapa actuală de 
dezvoltare a uzinei, în con
dițiile cînd o bună parte 
a produselor noastre tre
buie să treacă granițele 
țării și să facă față exa
menului pieței externe, se 
impun cu necesitate.

— Ce năzuință animă 
munca, strădaniile de vi
itor ale comunistului Ni
colae Tudor ?

— Năzuința ce animă 
toți comuniștii uzinei 
noastre : ca I.U.M.P. să 
fie la înălțimea misiunii 
sale, de uzină constructoa
re de mașini miniere, a 
sarcinilor trasate de se
cretarul general al parti
dului, oamenilor uzinei.

(Urmare din pag.

sa
I)

Gară părăsită ?
In zona vechiului cen

tru al orașului Lupeni se 
desfășoară ample lucrări 
de investiții. Sînt în curs 
de finalizare clădirea pen
tru noua gară, cu termen 
oe ptmere in funcțiune in 
ultimul trimestru al a- 
nului, precum și betona- 
rea șoselei principale. In 
timp ce lucrările de mo
dernizare a șoselei se des
fășoară în ritm susținut, 
la clădirea gării, în ulti
mul timp, n-a mai fost vă-

zut nici un constructor. 
Structura de rezistență e 
gata. Ridicată „la roșu". 
Dar aici,' constructorii din 
brigada Lupeni a Antre
prizei construcții căi fera
te, mai au de executat 
un important volum de fi
nisaje, cum sînt zidurile

Și 
de 
in

interioare, tencuielile 
pardoseala. Traficul 
călători se oprește, 
prezent, în dreptul fostei 
gări, pe un peron impro
vizat. Am intrat în sezo-

nul rece al anului. Plin
plan, se prevede darea în 
folosință a clădirii noii 
gări, pentru a asigura 
condiții normale călăto
rilor. Iată de ce, justifi
catelor propuneri ale ce
tățenilor din 
alăturăm și 
constructorilor
ACCF să reia

Lupeni, ne 
noi cerind 
de 
și să 

genteze lucrările de 
strucție la noua 
(V.S.)

la
ur-

eon-
gară I

de muncă, așa cum o ce
re secretarul general al 
partidului, că totul „se 
poate". De aceea nu a- 
vem rămîneri in urma 
planului, nici noi, nici 
secția".

Cota 25. Ascensiunea 
continuă. Fluxul teh
nologic fură privirea vi
zitatorului. Cărbune. Oa
menii supraveghează a- 
tent utilajele. Și cărbu
nele își urmează liniștit 
diurnul spre lumină. Co- 

i ta 32. „Vedeți cenfrifu- 
i gile astea? — zice Emi-
I
5 
î

r
CADRAN POLITIC.

Casa de cultură din Pe
troșani organizează astăzi, 
lâ ora 18.30, la căminul de 
nefamilisti al I.M. Live- 
zeni. sub genericul 
dran- politic 
cu tenia

I României.
I său general,
I Nicolae Ceaușescu la pro- 
| movurea unei politici

a

„Ca- 
o expunere 
„Contribuția 
secretarului 

tovarășul

pace și colaborare în lu
me".

BRIGADA ARTISTICA, seria de miner.
La clubul sindicatelor din 
Lonea au început repeti
țiile cu noul program de 
brigadă, intitulat „Bețe-n 
roate". Formația este în
scrisă în actuala ediție 
a Festivalului național

■ „Cîntarea României". 
POLICALIFICARE, 

cadrul I.M. Bărbăteni, 
de oameni ai muncii 
meseria de miner au ab
solvit cursurile de meca
nici pentru mașini și uti- 

de laje miniere. Alți 21 de :

In
26
cu

condusă de LucrețiaUnitatea 267 „Autoservire", condusă de Lucreția
Donciu — una dintre unitățile reprezentative ale 
I.C.S. Mixtă Lupeni.

Unitatea 267 „Autoservire* , ivimusa uv ijuucjiu

Donciu — una dintre unitățile reprezentative ale 
I.C.S. Mixtă Lupeni.

De veghe,
(Urmare din pag. 1)

Foto: T. ALEXANDRU

la baraj
deoșebite. Dar odată cu 
toamna, frumoasă și aici, 
ca și dincolo de munți, în 
Gorjul meu natal, vor în
cepe ploile. Vine sezonul 
precipitațiilor, vor veni și 
apele mari",.. ■

sînt sau nu precipi- 
că e acalmie sau se 
„evenimente", la ba
de la Valea Je 
stau de veghe cei 17

cui deversîndu-se la prea
plin. Nivelul a scăzut da
torită lipsei de precipi
tații, ceea ce a condus la 
micșorarea debitului sur
selor inițiale. Dar nivelul 
lacului se menține încă 
ridicat, să-i spunem, op
tim, asigurînd magistra
lei debitul ce îl poate 
transporta actualmente 
spre consumatori. Aceas
ta datorită noii captări, 
din Jiu, sus la Buta, un
de Brigada „Valea Jiu
lui" a TALHS lucrează la 
finalizarea captării, ceea 
ce va mări și debitul a- 
pelor deversate în baraj 
prin noua aducțiune.

Deși va mai dura pînă Zamfirescu, Gheorghe Fi
la finalizarea și a altor 
investiții menite să deter
mine creșterea cantității 
de apă livrată de sistemul 
hidrotehnic Valea de Pești 
localităților din municipiu, 
șeful ' ' - - •
de la

, nărui
Olaru

zmist:
calmă.

formației
Cîmpu lui 
subinginer 
este,

„Avem
, așa

vara

O.G.A.
Neag, tî-

Aurel 
totuși, opti- 

o toamnă 
cum a fost și 

fără evenimente

Că 
tații, 
iscă 
rajul 
Pești
membri ai formației, care 
asigură zi și noapte ex
ploatarea optimă a bara
jului; întreținerea 
lor, a instalației 
mecanice, electrice, 
pelor, menținerea 
ții apelor în baraj

Șeful formației 
beșțe de mecanico

vane- 
hidro- 

ă pom- 
purită-

ne vor-
Mihai

Au-
Ana

Estera Zaharia și 
Marian 

oameni care 
mod exem- 

datoria pen- 
acumulare de

riza, agenții „hidro" 
reia Dumițrescu.
Mihuț, 
electricianul
Jerca. Sînt 
mereu și în 
plar își fac 
tru ca marea
ape de la poalele Reteza
tului să furnizeze continuu 
și în bune condițiuni apa 
potabilă indispensabilă vie
ții localităților din Valea 
Jiului.

facem lucru trainic"
rare din țară. Știm să 
facem lucru fain, trai
nic. Avem deja o tradi-

lian Doboș. „Le pri
meam din import. Cînd 
am dat in folosință linia 
de preparare, totul era ție".

’ ' ” “ De sus, o privire spre
calea ferată; vagoanelle 
sînt pline. O nouă garni
tură de tren, purtînd căr
bunele spre lumină, va 
pleca. în cîteva minute, 
in vagoane cărbunele 
poartă cu el un crîmpei 
din dăruirea lor, a pre
paratorilor. Nu întâm
plător la preparație, ca 
și la mină, am fost sa
lutat cu aceleași calde 
și bărbătești cuvinte 
„Noroc buni".

UltJ epctl. cit u, tuiul cia
gata, numai „centrifuga" 
nu venise. Partenerul 
extern nu se grăbea 
dar . pe nbi ne ardea la 
degete. Și atunci cei de 
la uzina din Baia Mare, 
alături de specialiștii , 
noștri, s-au angajat să 
le facă. Le-am făciit re
pede și bine, le-am ex
perimentat, îmbunătățin- 
du-le parametrii, le-am 
pus pe. flux și-acum Ba
ia Mare le face pentru 
toate uzinele de prepa-

meeanici au absolvit cursu- țiuni de curățire și gospo- 
rile de calificare în me- dărire a zonelor din ju

rul blocurilor. Se preco
nizează ca acțiunile de 
gospodărire să continue „............. ,__ _
și în această săptămînă. din municipiu sînt 

zenți în 
pentru •tivitățile

lăturăm cu urarea de ani riana Jurj, Mirela Butu- 
mulți cu sănătate 1 (Ț.R.) lescu, desfășurînd 4

MUNCA PATRIOTICA. 
Asemeni miilor de elevi 
din întreaga țară, liceenii

’ - Pre- 
aceste zile în ac- 
de însilozare a

La Lupeni, 30 de
Ia Liceul indus-
2, cu profil de

Pînă ,1a 
sfîrșitul anului, cursuri
le de calificare din în
treprindere vor mai fi ab
solvite de 100 de oameni 
ai muncii, care vor dobîndi 
meseriile de mineri și su
dori. (V.s.)

GOSPODĂREASCA. In 
aceste zile de toamnă, zeci 
de cetățeni de pe Aleea 
Crizantemelor din Vul
can au participat — mobi
lizați de președintele a- 
sociației de locatari IA; 
Ștefan Vasilescu— la ac- prilejul pensionării. Ne a- Geană, Mihai Varga, Ma-

(Gh.O.)
, FELICITĂRI 
datoria exemplar îndepli- recoltei, 
nită în cei 28 de ani , de elevi de 
muncă la sectorul IV } al trial nr.
I.M, Petrila, au fost ■ a- . chimie, printre care Dan 
dresate lăcătușului Mihai Stoica, Ion Lemnarii, O- 
Anghi de către conducerea livia Bale, Mariana Timi- 
minei și a sectorului cu șan, Adriana Popa, Ion

lescu, desfașunnd 4 ore 
de muncă patriotică zil
nic, au însilozat sute de 
kilograme pentru iarnă. 
Locuitorii Lupeniului vor 
beneficia la iarnă de ro
dul muncii de acum. (Al. 
H.)

I
I
IRubrică realizată de 

Mircea BUJORESCU

tone.de
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DĂRUIRE, FAPTE DE MUNCĂ - 
LAURI REPUBLICANI

O diplomă pe care
( zilele trecute am avut-o 

i în față ne-a purtat pe 
firul . unor fapte de

, muncă de excepție, în- 
i cununate Ia nivel națio

nal cu premiul al III-lea 
în concursul „Trofeul 
Minerul", concurs ce a 
avut, loc la Vatra Bor
nei, în organizarea Mi
nisterului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, al 

1 Comitetului Central al 
l UTC și al Uniuftii sindi- 
i calelor din ramura mi- 
1 ne, petrol, geologie și 
i energie electrică.
4 „La Vatra Dornei — 
) ne spune ing. Li via A- 
L dam — de la comparti- 
( mentul învățămînt al 
ț CMVJ — minerii Văii 
l Jiului au fost reprezen- 
I tați de 5 tineri, care 
ț au dovedit o excelentă 

pregătire profesională, 
rod al muncii asidue

; dar și al pasiunii pe ca
re o depun în fiecare 
fapt de muncă. Spre 
cinstea lor, Aurel Boancă 
de la I.M. Aninoăsa, 
Ioan Dragoș de la I.M. 
Vulcan, Emil Marinescu 

, de la I.M. DÎIja, Gheor
ghe Cosma și, mai ales, 
Constantin Pântea, a- 
mîndoi de la I.M. Lo- 
hea, s-au comportat ex
celent în toate cele 

, trei etape ale -concursu
lui. Au fost prezenți în

1 competiție 54 de mineri, 
din toate județele țării. 
Primii zece clasați, în 
urma testului de cunpaș- 

i tere a normelor de pro
tecție a muncii și a pro
bei practice desfășurată 

î în abatajele minei Tolo- 

vani, au fost admiși în 
etapa finală, desfășurată 
în prezența unui nume
ros public, sub forma 
concursului gen „Cine 
știe, cîștigă".. Intre ei, 
Aurel Boancă de la I.M. 
Aninoasa — locul VI în 
clasamentul final , și

» * • u a-e a a a » « m»b«» b b » « a s «

Bărbați care onorează 
titlul de miner

Constantin Pântea, care 
a ocupat un loc pe po
dium, .fiind, distins cu 
premiul al III-lea".

La I.M. Lonea, unde 
l-am căutat pe minerul 
Constantin Pântea, stăm 
de vorbă eu șeful secto
rului IV, Aurel Nelepcu, 
sector tinde tînărul de 
care vorbim muncește în 
brigada lui Grigore Mîn- 
<Jruț și alături de care 
raportează de la începu
tul anului și pînă în 
prezent, un plus de 930Q 
de tone.

„Exemplul Iui Constan
tin Pântea dovedește că 
nu trebuie să aștepți să 
îmbătrînești pentru a 
te afirma. Elanul său 
ti neresc, pasiunea pen
tru meseria de miner, 
înalta conștiință munci
torească, „vocația comu
nistă de a fi mereu în 
frunte", iată- treptele a- 
f irmării profesionale pe 
care Constantin Pântea 
le-a urcat în foarte 
scurt timp, devenind un 
adevărat exemplu pen
tru ortacii săi".

„Să adaugăm — inter

vine llie Păducel, seine I 
tarul comitetului de ( 
partid de la I.M. Lonea > 
— spiritul de inițiativă ) 
de care dă dovadă acolo, 
în abatajul frontal 33, i 
combativitatea și capaci- » 
tatea de a mobiliza oa- 
menii în jurul lui pentru I 
a da patriei cărbune și, 1 
aș spune eu, să adăugăm, 
pentru a creiona mai bi
ne personalitatea lui 
Constantin Pântea, do
rința lui de a cunoaște, 
de a ști, pregătirea pro
fesională fiind grefată pe 
un nivel ridicat de cul
tură generală și conști
ință comunistă". ■

Sînt aprecieri pe care 
ni. le-au formulat și 
alți ortaci de-ai săi, a- i 
precieri care, s-au înche
iat mai totdeauna prin 
cuvintele „Un bărbat, un 
miner de nădejde care 
face cinște colectivului". 
Am adăuga noi că, Ia 
Vatra Dornei, alături de 
ceilalți „fîntinări ai lu- j 
minii", Constantin Pân- t 
tea a făcut cinste tutu- 
ror minerilor Văii Jiu- ) 
lui. I

Cînd l-am căutat . la 1 
sector, Constantin Pân
tea era în subteran. La 
Ora de schimb nu a ie- 
Sit. Era nevoie de el a- ? 
colo, în linia întîi a căr
bunelui, și a rămas în 
continuare; încă un gest, / 
un fapt de muncă gră
itor despre dăruirea pe 
care tînărul comunist , 
Constantin Pântea o 
pune în fiecare zi, pen- ț 
tiu a da patriei cărbune. | 

H. ALEXANDRESCU |

Investițiile 
anului 1986
(Urmare din pag. I)

In urmă cu o săptămi
nă, la nivelul orașului U- 
ricani a avut Ioc un co
mandament de investiții 
în cadrul căruia s-a ana
lizat pe loc această si
tuație și s-au stabilit pro
grame de lucru prioritare 
pentru finalizarea centra
lei termice nr. 2 Bucura 
și a stației de transforma
toare din cartier. In săp- 
tămîna care a trecut de 
atunci, lucrările au a- 
vansat mult mai puțin de- 
cît se prevedea prin gra
fice. La CT 2 mai sînt de 
montat 8 cazane, două co
șuri și canalul pentru 
fum, vasele de expansiune. 
Partea de construcție a 
stației electrice de tran
sformatoare este termina-, 
tă, dar nu este echipată. 
In plus, pentru legarea 
stației la sursa de alimen
tare mai trebuie construi
tă o linie de circa 300 ml. 
Conductele din canalul 
rețelei pentru agentul ter
mic, de asemenea, nu c- 
rau terminate decît, par
țial, pe circa 150 ml, din 
cei peste 280 ml cit au 
în total..

Pe șantierul locuințelor 
dia Uricani, printre prio
ritățile activității din a- 
eeste zile,’ cînd perioada 
înghețului e din ce în ce 
mai aproape, ■ se înscriu 
asigurarea agentului ter
mic și a stației și liniei 
de alimentare cu energie 
electrică a noilor aparta
mente. Sînt două proble
me sub semnul Urgenței, 
pentru rezolvarea cărora 
se impune o exemplară 
mobilizare a forțelor u- 
mane și materiale I .

aBsamsMBaaimMaaB

Adevăr aii
In aceste zile însorite de 

1.<>ntiiO;i, copiii, dup.î coși 
lac lecțiile, își continuă 
jocurile. .Așa a fost și vi
neri după-amiază in Pe- 
trila, când unul dintre co
pii a observat că în preaj
ma pîrîului Cetății ieșea 
mult fum. La strigătul lui, 
jocul s-a întrerupt. por
nind cu toții spre direcția 
fumului. Pădurea din a- 
ceastă zonă era amenința
tă de limbile focului care 
ardea tot ce găsea în cale, 
împreună cu alți elevi de 
la școlile generale nr. 5 
șt 6 țlin Petrila, cu toți 
prieteni ai pompierilor, au 
început să stingă incendiul. 
Cu mături, improvizate la 
repezeală din crengi, .și 
cu' găleți, Florin Lupu, 
Cosmin Albu, Răzvan Gîr- 
baciu, Iosif Simion, Adi 
Albu, Ionuț Vladislav, A- 
drian Bisa (Școala genera
lă nr. 5), Szekely Ațilla; 
Kiss Ervin, Ianos Atilla, 
lanos Levente (Școala ge
nerală nr. 6) au urcat spre 
pîrîul Cetății și au început 
lupta cu focul.

Cînd au ajuns la locul 
cu pricină, pompierilor mi
litari mai că nu le venea

Răspundem cititorilor
Cele mai multe dintre scrisorile primite la 

redacție ne prezintă clar și concis problemele cu 
care se confruntă autorii lor, aspecte pozitive sau 
negative din viața social-economică a municipiului. 
Și încă ceva — sînt semnate, deci autorii își asttmă 
răspunderea pentru ceea ce scriu. Alții însă...

UN ANONIM din Lupeni ne sesizează că un 
vecin al său are pensie de gradul II și, în afară 
de aceasta, lucrează, merge după. fructe de pădu
re. Petentul se întreabă de ce mai lucrează veci
nul său, nu-i ajunge pensia ? Ei bine, stimate ano
nim să știți că întrebarea dumneavoastră este ne
întemeiată. Omul are voie să muncească și să Cîș- 
tige. oricît prin muncă, iar dumneavoastră, eînd mai 
trimiteți sesizări, nu vă mai ascundeți numele.

prieteni
să creadă < ît de pomptă și 
eficientă a fost intervenția 
acestor copii care și-au 
dat seama de pericolul ce 
amenința pădureă. Odată 
cu mulțumirile calde a- 
dresate elevilor, de către 
pompieri, dar .și altor 
multi copii — cum sînt 
Ion Cîmpeanu, frații Pe
tru și ’ Nicolae Gheorghe, 
Doru și Adrian Boantă, 
Dorin și Cristian Curtean, 
Ion și Angliei Boca, Vasile 
Mariciu, Anton Oprișa, Ar
pad Bîrsan, Petru Tăian, 
Adrian Kiss, Adrian Sîrghi, 
Adrian Cimpoiu , sem
nalăm fapta lor cu ample 
semnificații în ceea ce pri
vește educația lor moral- 
r tățenească.

Se mai cuvine menționat 
un fapt. Deoarece această 
t > . - 1 este eetoasi e- 
comandăm tuturor cetățe
nilor să nu facă focul la 
mai puțin de 100 m de pă
dure și să nu-l lase nesu- 
pravegheat.' ' Reamintim că 
și aruncarea neglijentă a 
chibriturilor aprinse sau 
țigărilor pot provocă in
cendii în pădure.

Pint. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

Fără supărare despre...
Pregătirile de iarnă și gospodărirea materialelor la I. M. Bărbăteni

Fdto-anchetă realizată

critic, din do- 
îndreptă ceea 
îndreptat, cu

Sîntem aproape de ju
mătatea lunii octom
brie. . Filele de calendar 
se succed cu repeziciune, 
semn că, în eurînd, ca
priciile iernii își vor fa
ce simțită prezența.

De regulă, bunul gos
podar se pregătește pen
tru ca intemperiile ier- 

degradeze 
propria 

și instala
și suban-

In depozitul de lem 
ne, „zac" și aceste că 
rucioare de mină.

nil sa nu-i 
bunurile din 
curte. Utilaje 
ții, materiale 
samble. Bunuri în va
loare de miliarde pe ca
re statul lc-a investit 
pentru a face munca o- 
mului mai ușoară. Cum 
sînt gospodărite aceste 
veritabile averi ? Cum 
se pregătesc gospodarii u- 
nităților economice din 
municipiul nostru pen
tru a feri aceste bunuri 
de degradare, cunoscut 
fiind faptul că, în cu- 
rînd, ploaia și ninsoa
rea ne vor bate la ușă. 
Iată întrebări la care

Cabluri pentru 
teran, cărucioare, 
de mină, țevi și 
turi sînt vraiște, 
vintele nu mai 
sens...*

căutăm răspunsuri în ca
drul ciclului de acțiun 
pe care îl demarăm as
tăzi.

Cu spirit 
rin ța de a 
ce trebuie 
aparatul de fotografiat, 
martor obiectiv la „po
zitiv" și „negativ" do
rim să vedem și să pre
zentăm cititorilor noș
tri . modul cum se desfă
șoară pregătirile de iar
nă, acum cînd, în în- 
tîmpinarea ei, numără
toarea inversă a început. 
Prima vizită la I.M. Băr- 
bâteni. Dacă în incin
ta principală a minei 
sînt ceva semne că ac
țiunea s-a declanșat, jos, 
în incinta auxiliară, si
tuai ă lingă gara Bărbă
teni, imaginea este ace
eași de acum 9 luni, 6 
luni, 3 luni... Adică a 
unei dezordini totale. Dar, 
iată, imaginile, credem 
noi, suficient dc grăitoa-
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memento
Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 

privind pacea șl dezarmarea — prezentata'la 
Conferința Uniunii Interparlamentare

BUENOS AIRES 8 (Ager
pres). — La Centrul de 
Conferințe „San Mar
tin" din Buenos Aires con
tinuă lucrările celei de-a 
76-a conferințe a Uniunii 
Interparlamentare.

Expunînd concepția pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
imperativul participării ac
tive și responsabile a par
lamentarilor, guvernelor, a 
tuturor popoarelor în solu
ționarea problemei funda
mentale a zilelor noastre — 
pacea și dezarmarea — șe
ful delegației române, Ma
rin Ivașcu, vicepreședinte 
al M.A.N. președintele gru
pului român din Uniunea 
Interparlamentară, a pre
zentat propunerile . țării 
noastre privind trecerea la 
măsuri concrete de dezar
mare, în primul i'înd nu

Acțiuni in favoarea păcii, pentru dezarmare
HELSINKI 8 (Agerpres). 

— Intr-un mesaj adresat 
secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., M.S. Gorbaciov, 
și președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, Consiliul 
Mondial al Păcii exprimă 
speranța că apropiata în- 
tîlnire a conducătorilor ce
lor două țări se va solda 
cu rezultate care să răspun
dă speranțelor și aspirați
ilor tuturor oamenilor pla
netei.

ROMA 8 (Agerpres). — In 
orașul Florența s-au înche
iat lucrările Congresului 

cleară, încheierea neîntâr
ziată a unor înțelegeri prin 
care să se pună capăt expe
riențelor nucleare. Repre
zentantul român a eviden
țiat, totodată, aprecierile 
României privind situația 
deosebit de gravă creată în 
Europa prin sporirea con
tinuă a armamentelor nu
cleare, propunînd include
rea în documentele confe
rinței a unor referiri pri
vind urgența eliminării ar" 
melor nucleare de pe con
tinent, participarea tuturor 
statelor la negocierile de 
dezarmare, desfășurarea în- 
tr-un sp:iit constructiv a 
reuniunii general-europene 
de la Viena, dm tcamna a- 
cestui an.

Șeful delegației române 
a reliefat semnificația deo
sebită a inițiativei președin
telui Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea cu 5 la sută 

centrelor italiene „Inițiati
va în favoarea păcii", or
ganizații ce acționează pe 
întreg cuprinsul țării pen
tru încetarea aberantei 
curse a înarmărilor, pentru 
eliminarea pericolului iz
bucnirii unei catastrofe nu
cleare. Delegații la acest 
forum au dezbătut o serie 
de teme majore cum ar fi : 
„Pacea — idei și acțiuni", 
„O lume fără arme, în de
plină securitate".

ROMA 8 (Agerpres). — 
Intr-o alocuțiune rostită la 

a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, 
ca prim pas important pe 
calea înfăptuirii unor mă
suri reale de dezarmare nu
cleară și convențională.

In alocuțiunile rostite în 
deschiderea conferinței, pre
ședintele Republicii Argen
tina, Râul Alfonsin, și pre
ședintele C 6 n s i 1 i u 1 ui 
Uniunii Interpar
lamentare II a ns Sterc- 
ken,_ precum și în mesajul 
secretarului general al 
O.N.U., au fost relevate ma
rile răspunderi care revin 
astăzi parlamentarilor în 
vederea eliminării pericole
lor care amenință pacea lu
mii, încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, 
soluționarea pe cale pașni
că a conflictelor, lichidarea 
subdezvoltării și eradicarea 
ultimelor vestigii ale colo
nialismului. ;

încheierea lucrărilor primu
lui congres național al 
Centrului pentru inițiative
le de pace din Italia (creat 
la propunerea Federației ti
neretului comunist italian), 
Giorgio Napolitano, mem
bru al Direcțiunii ’P.C.I., a 
subliniat necesitatea , câ; 
la baza dezarmării trepta
te și echilibrate, să stea o 
nouă concepție despre secu
ritate, care să decurgă din 
înțelegerea interdependenței 
depline a tuturor statelor 
de pe planeta noastră.

Conferința 
mondială 

a energiei
PARIS 8 (Agerpres). — 

La Cannes continuă lucră
rile celei de-a XIH-a Con
ferințe mondiale a energi
ei a cărei temă generală 
este „Energia : nevoi; spe
ranțe". In cadrul dezbateri
lor din ședințele plenare, 
sesiunile tehnice, mesele 
rotunde și ale grupurilor 
de experți, vorbitorii au 
evidențiat că asigurarea e- 
nergiei constituie una din 
problemele cruciale ale lu
mii, ceea ce impune nece
sitatea unor acțiuni concre
te ale tuturor națiunilor în 
vederea soluționării ei.

In intervențiile lor, mem
brii delegației țării noastre 
au prezentat realizările 
României în utilizarea pe 
scară largă a cărbunilor in
feriori, în dezvoltarea ener
geticii nucleare, în conser
varea energiei și valorifica
rea surselor noi de energie 
solară, geotermală, eoliană 
și biomasă.

• La Geneva a avut loc, 
miercuri, în cadrul tratati
velor sovieto-americane cu 
privire la armele nucleare 
și cosmice, ședința grupu
lui de lucru în problemele 
armelor strategice, infor
mează agenția TASS.

FILME
| PETROȘANI — 7 No- 
; iembrie: Imposibila iu-
i birc, I—II; Unirea: Co- 
i lierul de turcoazc; l’a- 
•: ringul; Lanțul amintiri- 
î lor, I—II; o
i PETRILA: Licitație,
i LONEA: lan Bibian.
î VULC AN — Lucea-
. farul: Profetul, aurul și 
î ardelenii.
i LUPENI — Cultural: 

Artista, dolarii și arde
lenii.

N.R. Eventualele mo-
. dificări intervenite în 

: ' programarea filmelor a- 
i aparțin întreprinderii Ci- 
î nematografice Județene 
î Hunedoara.

Mica publicitate
V1ND Dacia 1300 Petro

șani, telefon 43310,, după 
ora 16. (9029)
. VIND Moskvici 1500, 
Paroseni, strada Piscului 
nr. 5. (9012)

SCHIMB casă colonie cu 
apartament 3 camere, zo
nă centrală. Informații 
împăratul Traian nr. 3/1. 
(9034)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe. numele Cășunea- 
nu Teodor, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (9032)

PIERDUT certificat- ca
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Ilie, familia Apostu și rudele anunță 
cu adîncă durere încetarea din viață a scumpei lor 

I’ABIJAN ELISABETA (66 ani)
Cortegiul funerar pleacă din sir. Plaiului nr. 2, 

azi, ora 17. (9031)

ȚV.
20,00 Telejurnal.
20,20. Viața economică.
■20,35 Statornici în stră

buna vatră dacică. 
. (color).

Milenii de istorie în 
străluciri do aur și 
argint.
Episodul 1.

20,55 Invitație în studio
urile RadibtelevîziU- 
nii.
(color).

21,30 Experiența înainta- 
tă inițiative,' e- 
ficiență. Gîndirea 
colectivă în acțiu
ne.

21,S6»Telejurnal.
22,00 închiderea progra- 

-mului.

lificare lăcătuș mecanic 
construcții utilaj-tehnologic 
seria G nr. 136 382, pe nu
mele Hariton Irena, eli
berată de IACMM Petro
șani la 22 iunie 1979. II 
declar nul. (9030)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Hari
ton Irena, eliberată de 
IMP Petroșani. O declar 
nulă. (9028).

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
5991, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (9033)

SPORT SPORT SPORT • SPORT
St

Viitorul fotbalului în Valea Jiului se făurește azi

Cu gindul la marea performanță
Din nou despre speranțele fotbalului în Valea 

Jiului, despre cei peste 300 copii participant la 
campionatul municipal de minifotbal. Stăm de 
vorbă cu prof. Nicolae Țanca, antrenor Ia centrul 
de copii și juniori ai clubului .Jiul", pînă mai ieri 
jucător în echipele Gloria Bistrița, Ceahlăul Piatra 
Neamț și Minerul Bocșa.

HANDBAL, DIVIZIA B TINERET,
SERIA A II-A (M)

— Care au fost premise
le de la care ați pornit 
acest< interesant campio
nat de minifotbal?

— 'Este clar pentru toți 
iubitorii fotbalului că 
„Jiul", echipa noastră în
drăgită, și nu numai ea, 
se confruntă cu o criză de 
efectiv, ceea ce ne obligă 
la o susținută muncă de 
depistare a talentelor de 
la vîrste foarte mici, ast
fel incit, bine îndrumați, 
copiți de astăzi să devină 
sportivi de performanță în 
echipele de mîine. Pen
tru aceasta li se cer cali
tăți 'sportive, tehnico- 
tactice,- dar mai ales dă
ruire, atașament față de 
culorile cluburilor și a- 
sociațiilor sportive din 
Valea Jiului. Pe poarta 
stadionului intră mulți co
pii. Nu trebuie sărite nici 
una dintre etapele de pre
gătire, chiar dacă se spu
ne că jocul este mijlocul 
de antrenament cel mai 
plăcut, iată de ce consider 
că nu folosim’ suficient de 
bine baza de care dispu
nem, pentru a asigura co

piilor și juniorilor condi
țiile de pregătire necesare.

— Pentru „criza de e- 
fectiv“, de care vorbeați, 
ce soluții propuneți ?.

— O soluție ar fi ca una 
dintre echipele din cam
pionatul județean să fie, 
în fapt, „anticamera" Jiu
lui, cuprinzînd juniori 
de-ai noștri, în curs de 
afirmare. Oricum sînt 
de preferat celor cu așa- 
zisă „experiență" compe- 
tițională, dar fără nici o 
perspectivă sportivă reală.

— Cîteva „speranțe" pen
tru următorii 2—3 ani?

— Portarii Filimon și 
Botezatu, jucătorii Florin 
Frunză, Florin Rus, Un 
gur, Morar, Burleanu. Dar 
oricare dintre ei poate pă
trunde prin muncă, pe 
porțile echipei mari. Iir 
fiecare dintre cele 32 de 
echipe de copii partici
pante la campionatul de 
minifotbal sînt cel puțin 
3—4 cu vocația performan
tei.

Interviu realizat de 
N. TRĂISTARU

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
REZULTATE TEHNI- pid Simcria — Voința 

CE: Auto RMR — Pre- ILF Ilia 0—3 (întrerupt, 
parația Petrila 1—1, U- pe motive disciplinare), 
tilajul Petroșani — Inox Minerul Uricani — Mi- 
Huncdoara 1—1, Meta- ncrul Aninoasa 1—0, 
Iul Crișcior — Construe- CFR Petroșani — Avîn- 
torul Hunedoara 2—0, tul Hațeg 0—3 (întrerupt), 
Parîngul Lonea — Mi- Minerul Certej — Mâ
nerul Teliuc 1—1, Ra- gura Minerul Pui 3—0.

CLASAMENTUL
1. Minerul Certej 7 6 0 1 21— 6 12
2. Avîntul Hațeg 7 6 0 1 15— 7 12
3. Minerul Teliuc 7 4 2 1 25— 5 10
4. Utilajul Petroșani 7 4 2 1 17— 2 10
5. Minerul Uricani 7 4 2 1 14— 2 10
6. Inox Hunedoara 6 4 1 1 13— 6 9
7. Voința ILF Ilia 7 4 1 2 15— 9 9
8. Parîngul Lonea 7 3 1 3 14—17 7
9. Metalul Crișcior 7 2 2 3 16—18 6

10. Minerul Aninoasa 7 2 1 4 17—10 5
11. Constructorul Iluncd. 7 2 1 4 12—15 5
12. Rapid Simeria T. 7 ; 1 2 4 3—12 4
13. Măgura Min. Pui 7 2 0 5 11—24 4
14. Preparatorul Petrila 6 0 3 3 4—14 3
15. C.F.R. Petroșani 7 1 1 5 4—19 3
16. Auto RMR 7 0 1 6 5—39 1

ETAPA VIITOARE: 
Preparatorul Petrila — 
Măgura Minerul Pui, A- 
vîntul Hațeg — Minerul 
Certej, Minerul Aninoa
sa — CFR Petroșani, 
Voința ILF Ilia — Mine
rul Uricani, Minerul Te

CAMPIONATUL MUNICIPAL DE FOTBAL
REZULTATE TEHNI- Petroșani — Sănătatea 

CE: Sănătatea Petro- Vulcan 3-—1, Speranța 
șahi — Autobuzul Pe- Petroșani — Minerul
țroșani 1—4, Tricotajul Bărbăteni 3-—2

CLASAM E N T U L
1. Minerul Bărbăteni 3 2 0 1 18— 6 4
2. Sănătatea Vulcan 3 2 0 1 20—10 4
3. Speranța Petroșani ' 3 1 2 0 9-8 4
4. Tricotajul Petroșani 3 1 1 1 6— 7 3
5. Autobuzul Petroșani 3 1 1 1 2—16 3
6. Sănătatea Petroșani 3 0 0 3 6—24 0

liuc Rapid Simeria
Triaj, Constructorul Hu
nedoara — Parîngul Lo
nea, Inox Hunedoara — 
Metalul Crișcior, Auto 
RMR — Utilajul Petro
șani. \ A.

REZULTATE TEHNI
CE: Utilajul Știința Pe
troșani — „U“ CUG
Cluj - Napoca 14—13, 
„UNIO" Satu Mare — 
Miriaur II Cavnic 30—26, 
Metalul Copșa Mică — 
„Comerțul" Sînnicolau

CLASAMENTUL

1. „U“ CUG Cluj-Napoca 7 5 0 2 158—123 17
2. ,,UNIO“ Satu Mare 7 5 0 2 180—163 17
3. Constructorul Arad 7 4 0 3 195—175 15
4.■ Autoturisme Timișoara 7 4 0 3 177—165 15
5. Utilajul Șt. Petroșani 7 4 0 3 161—172 U
6. Metalul Hunedoara 7 3 1 3 176—161 14
7. Comerțul Sîtjnicolau M. 7 3 1 3 168—158 14
8. Minaur II Cavnic . 7 3 0 4 165—167 13
9. Metalul Copșa Alică 7 2 2 3 157—169 13

10. CSM Reșița j , 7 2 1 4 153—159 12
11. Minerul Lugoj 7 2 1 4 148—188 H
12. Mecanica Oradea 7 2 0 5 134—172 11

ETAPA A VIII-A (joi): toturisme" Timișoara — 
Mihaur II Cavnic — Me- Metalul Copșa Mică, „Co- 
talul Hunedoara, Meca- merțul" Șînnieplau Ma- 
nica Oradea — Construe- re — Utilajul Petroșani, 
torul Arad, Metalul Lu- „U“ CUG Cluj-Napoca —< 
goj — CSM Reșița, „Au- „UN!O“ Satu Mare.

TELEX__ • TELEX • TELEX

SOFIA 8 "(Agerpres). — 
In runda a 5-a, penultima, 
a Balcaniadei dc șah de 
la Sofîx, selecționatele 
României au întîlnit pe ce
le ale Greciei. La seniori 
au eîștigat- șahiștii români 
cu 4—1 (o partidă între
ruptă), la juniori scorul a 
fost egal 2—2, iar la femi
nin echipa română condu
ce eu 1—0 (o partidă între
ruptă).

In clasamentul turneului 
feminin conduce echipa 
României cu 5,5 puncte

Mare 20—20, CSM Reși
ța — „Autoturisme" Ti
mișoara 24—25, Con
structorul Arad — Me
talul Lugoj 39—22, Me
talul Hunedoara — Mc- 
canica Oradea 37—25,

(1), urmată de Bulgaria
5,5 puncte, Grecia — 4
puncte (1), Iugoslavia — 4 
puncte. La juniori, pe pri
mul loc se află Iugoslavia 
cu 13,5 puncte, urmată de 
Bulgaria — 11 puncte. 
România — 10,5 puncte. 
Grecia — 5 puncte. In con
cursul seniorilor, lidera 
clasamentului este Bulga
ria cu 18 puncte (1), urma
tă de Iugoslavia — 17 punc
te (1), România — 16 punc
te (1), Grecia — 9 puncte
(l).
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