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Premiere 
la mina 
Livezeni

Marți, la I.M. Livezeni, 
formația condusă de bi
necunoscutul șef de bri
gadă Vasile Maxim a pus 
în funcție o nouă capaci- 
tate de producție - un 
abataj frontal. In jurul 
orei 12, în prezența șe
fului de brigadă, au „su
nat" primele 60 de găuri.

Tot marți, și tot la 
I.M. Livezeni, în schimbul 
IV a mai avut loc o pre
mieră. De această dată 
o premieră absolută. 
Membrii brigăzii conduse 
de Costea Aftonic au in
trodus într-unul din aba
tajele din blocul VI A al 
sectorului de producție 
primul cadru al unui com
plex de tăiere și susține
re mecanizată, căruia îi 
vor urma celelalte 39. Bri
gada s-a angajat să in
troducă în continuare cîte 
un cadru pe fiecare 
schimb. -

Timpul liber al tineretului

Preocupări pentru 
diversificarea activită ți for

De cîtva timp, organizația 
municipală U.T.C. manifestă 
preocupări insistente într-un 
domeniu pe cit de dificil, pe 
atît de important : timpul li
ber al tineretului Văii Jiului. 
Dificultatea principală în 
acest fel de activități, cu e- 
videntă finalitate educativă, 
rezidă în faptul că nu se 
creează întotdeauna atmosfe
ra și structurile necesare, în 
care tinerii să se regăsească 
și să-i stimuleze în propri
ile preferințe manifestate- în 
petrecerea timpului liber. In 
vederea acestui scop, la Uri- 
cani și Vulcan s-au amena
jat cluburi ale tineretului în 
care se profilează (termenul 
este cel mai potrivit, deoare
ce în aceste spații se execu
tă acum ultimele lucrări) mul
te posibilități cultural-educa
tive și artistice atractive.

— La cluburile tineretului 
vor fi organizate coruri, bri
găzi artistice (care vor re
prezenta fiecare întreprinde
re), formații muzicale, de 
dansuri populare, teatru, 
cercuri de fotografie artisti
că și cinecluburi — ne spune

<Vă inltfmam
LA MINA LONEA a fost 

deschisă, ieri, o expoziție 
de carte social-politică, cu 
vînzare, organizată de 
Centrul de librării Deva, în 
cadrul preocupărilor pen
tru popularizarea și răs- 
pîndirea cărții. Inițiativa se 
înscrie în nivelul de acți
uni organizate în cadrul; 
etapei a ll-a a Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei". (I.M.).
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Experiența minei Lonea îndeamnă:

ÎNCHIDEȚI „ROBINETELE" 
prin care se risipește energia

• Prin măsuri tehnico-organizatorice, 
prin interes sporit, depășirile din prima ju
mătate a lunii ianuarie au fost recuperate în 
partea a doua a lunii, realizîndu-se, în final, 
economie de energie;

• Numai pe seama reducerii pierderi
lor de aer comprimat, se poate economisi a- 
nual de două ori mai multă energie electrică 
decît angajamentul colectivului pe 1978.

In luna ianuarie, toate în
treprinderile miniere din Va
lea Jiului s-au încadrat în 
repartițiile de energie elec-

„Oamenii lui Corchîș", 
cum li se spune acestor 

harnici mineri de la sec
torul V al minei Petrila 
au încheiat luna ianuarie 
a acestui an cu aproape 
500 tone peste plan. In 
aceste două decade din 
februarie ei au mai adău
gat noi plusuri de căr
bune.

Foto : Iwr LEONARD

tovarășul Gheorghe Goleanu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. Materiale de 
uz cultural există (aparate de 
filmat și developare, instru
mente muzicale, costume 
etc). în fiecare localitate se 
află, și mulți tineri talentați, 
care abia așteaptă să-și reia 
viața cluburile tineretului.

— Aceste cluburi se pare 
că vor concentra preocupă
rile cultural-educative și ar
tistice ale tineretului. Știind, 
însă, că locatarii căminelor 
de nefam'liști sînt, în 
mai mare parte, -tineri, 
vor întreprinde organizațiile 
orășenești U.T.C. ?

- Toate aceste cămine vor 
fi dotate în scurt timp cu 
materiale de practică cultu
rală și sportivă. De fapt, o 
mare parte dintre acestea 
au fost repartizate și sînt fo
losite. Pe această bază — și 
cu sprijinul comitetelor oră
șenești de cultură și educa
ție sociahstă, cu al cluburi
lor sindicatelor — dorim să

T. SPATARU

cea 
ce

(Continuare în pag. a 3-a)

SANATATE SI VIATA 
LUNGA le urăm celor 104 
noi cetățeni ai orașului Vul
can care au văzut lumi
na zilei la maternitatea din 
oraș în acest început de 
an. (D.G.).

AU ÎNCEPUT verificările 
tehnice la autovehicule -pe 
anul 1978, la stația „Auto- 
service Dacia" Paroșeni. In 
acest an, potrivit unor recen
te reglementări legale,.în ca
drul verificărilor anuale 
sînt prevăzute nu numai ve
rificarea sistemelor de di
recție, frînare și iluminat 
- semnalizare, ci și opera-

cu
își

frică. Pe de altă parte, 
excepția minelor care 
realizează producția luna
ră de cărbune, consumul (Continuare în pag. a 3-a)

Lăcomia chilipirgiilor favorizează infracțiunea
• 2 500 lei pentru un inel de tinichea
• O escroacă notorie, cu domiciliul în Lu- 

peni, își caută victime prin împrejurimi
• Un final previzibil celor ce cred că pot trăi

parazitar
Dintr-un autoturism „Mosk- 

vici 407“ coboară, fandosin- 
du-se, o femeie între două 
vîrste. Se uită în stînga și-n 
dreapta, cu priviri repezi, 
piezișe și se îndreaptă spre 
un grup de oameni. Locul 
nu era ales la întîmplare...

La (Jricani, minerii tocmai 
primiseră retribuția. Fără a 
sta mult pe gînduri, femeia 
intră în vorbă cînd cu unul, 
cînd cu altul, făcînd o pro
punere ispititoare : „Vînd, 
cu regret, acest inel, pe ca- 
re-l am amintire de la scum
pul meu soț decedat. Am un 
băiețel de 4 ani grav bolnav 
și trebuie să-l duc de urgen
ță la o policlinică din Cluj.

înmatricu- 
instalație

țiuni în plus - echilibrarea 
roților, controlul șasiului 
și plăcuțelor de 
lare, verificarea 
de climatizare și spălare a 
parbrizului etc. (V.S.).

IMPORTANTE LUCRĂRI 
de renovare se execută la 
căminul de nefamiliști al mi
nei Vulcan. Măsura se în
scrie ca o expresie a preo
cupărilor constante pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale tinerilor în
cadrați în muncă, în ve
derea bunei lor integrări în 
viața colectivului . minier și 
a orașului. (I.M.). 

specific de energie pe tona 
de cărbune a fost depășit. 
Facem aceste precizări de
oarece majoritatea proble
melor la care ne vom referi, 
concretizate la I.M. Lonea, 
aparțin în aceeași măsură și 
celorlalte întreprinderi.

- Prinfr-o, rațională pla
nificare a consumului de e- 
nergie electrică la mina Lo
nea, față de prevederile i- 
nițiale ale cincinalului, în 
1978 s-au evidențiat posibi
lități de reducere a consuniu-

A. HOFFMAN

Am mare nevoie de bani. Ui- 
tați-vă, inelul e de aur cu
rat e marcat!"

Cei mai mulți, neîncreză
tori, ridică din umeri, o re
fuză. Se găsesc însă, din pă
cate, și cîțiva care se lăco- 
mesc să nu scape „prilejul" 
și cedează ultimului argu
ment al individei - „e un a- 
devărat chilipir pentru cine-l 
cumpără". Cam așa s-au pe
trecut lucrurile cu cetățeanul 
loan Tudoran, din (Jricani, 
care a aflat mult prea tîrziu 
că dăduse 2 500 de lei pe 
un inel nu de „aur curat", 
ci de... tinichea curată 1

Alți spectatori, dar o sce
nă asemănătoare, s-a petre
cut în alte localități. Ace-

EXPOZIȚIE DE ANIMA-A 
LE MICI. Asociația colum- I 
bofililor din Petroșani des- I 
chide astăzi, la parterul • 
clădirii în care a funcțio
nat Fabrica mixtă de in
dustrie locală, din strada 
Mthai Viteazul, o expoziție 

Vor fi
rase

ta
ft ur- 

de

I
I

de animale mici, 
prezentate publicului 
diferite de porumbei, 
zani, iepuri de casă, 
cei de mare și păsări 
curte. (T.V.).

aă inf Minăm

SIMPOZION 
consacrat împlinirii a trei dec 

de la făurirea partidului 
muncitoresc unic, revoluționar

In Capitală a avut loc, 
miercuri, simpozionul cu tema 
„Făurirea Partidului politic 
unic al clasei muncitoare - 
rezultat al unui proces istoric, 
obiectiv, contribuție la îmbo
gățirea tezaurului teoretic și 
practic al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale", 
consacrat împlinirii a trei 
decenii de la realizarea uni
tății organizatorice și politice 
a clasei muncitoare din Româ
nia, de la făurirea partidu
lui muncitoaresc, unic, revo
luționar, act de însemnătate 
istorică în destinele patriei, 
în dezvoltarea construcției 
socialiste.

La lucrările simpozionului, 
organizat de Academia de 
științe sociale și politice, A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" 
și Institutul de studii istorice 
și social-politice, au luat par
te vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
activiști de partid și de 
sfat, personalități ale vie
ții noastre științifice, cerce
tători, cadre didactice, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din Capitală, studenți.

Lucrările simpozionului au 
fost deschise de tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de știin
țe sociale și politice, care 
a transmis un cordial salut 
din partea conducerii parti
dului, personal din partea 

eași femeie apare cu propu
neri și vorbe mieroase : 
„Mi-a murit fetița ieri", se 
lamentează ea, forțîndu-și 
cîteva lacrimi. „Sînt în di
vorț cu soțul", „Mă mut în

Viorel STRÂUȚ, 
Maior Miron HANEȘ

(Continuare în pag. a 3-a) 
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Alaltăieri, pe la prinz, un autobuz înainta spre Uricani, 
tixit de lume. Se întorceau navetiștii, oameni care lucrea
ză la mină, la I.U.M.P., elevii unor licee din Petroșani. Fi
resc, bărbații mai tineri du rămas in picioare, dar, spre 
stupoarea celor maturi, locurile libere, inclusiv cele re
zervate, au fost ocupate cu o nonșalanță vecină cu Im
pertinența, de citeva eleve ale Liceului de matemat'că — 
fizică din Petroșani. Nu s-au sinchisit de faptul că in pi
cioare călătoreau femei cu prunci in brațe, bătrine sau 
bătrîni Împovărați de ani. Dialogau lejer, iar cei care ar 
fi avut dreptul să stea jos (drept nescris intr-o lege, dar 

respectat din străbuni), își 'mutau greutatea de pe un pi
cior pe altul... Am inchis ochii, pentru o clipă, și mi-am 
închipuit că, in picioare, călătoresc nu femeile acelea ne
cunoscute cu copii in brațe, nu bătrinele și bătrînii fără 
vreo personalitate intimă pentru ele, ci părinții și bunicii 
lor, profesorii și profesoarele lor. Și i-am văzut pe toți, 
puși „la colț” de acele fete, pe care nu le-au invățat, la 
vreme, că politețea implică nu numai respectul sexului 
„tare" față de cel „slab", ci și venerarea senectuții de 
către adolescență. In fața imaculatelor zăpezi ale anilor, 
trebuie să se incline și fetița cu codițe și bă'ețelul căruia 
abia ii mijește un pufușor de mustață. Mai ales că șofe
rul lacob Rusu imi mărturisea, cu tristețe, că acest spec
tacol este, deocamdată, cotidian.

De alaltăieri, din vremea prinzului, de cind am 
citeva „matricole" liceale care nesocotesc tezaurul 
melor poporului nostru, o umbră de amărăc'une poposeș
te pe o margine a sufletului meu. Și imi închipui că, în
tre soare și mine, cineva a aninat, tendențios, această 

mică umbră, cit o matricolă școlară.
Prof. Ion VULPE
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văzut
cutu-

-

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urări de deplin 
succes lucrărilor simpozio
nului.

In cadrul simpozionului au 
prezentat comunicări tovară
șii : Ion Popescu-Puțuri, db 
rectorul Institutului de studii 
istorice și social-poiitice, - 
„însemnătatea istorică a 
făuririi Partidului politic unic 
al clasei muncitoare din 
România. Contribuție la îm
bogățirea tezaurului teoretic 
și practic al mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale", Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic E« 

’ xecutiv al C.C. al P.C.R., vb 
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, - „Importanța creării 
Frontului Unic Muncitoresc 
din România. Frontul Unic 
Muncitoresc - temelie a luptei 
clasei muncitoare pentru în
făptuirea sarcinilor revoluției 
democrat-populare", Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", - „Con
cepția P.C.R. despre făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Rolul și con
tribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea stra
tegiei P.C.R. în etapa actua
lă", llie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv,

(Continuare în pag. a 4-a)
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mereu viu 
pulsul uzinei

— De ei, de activitatea 
lor depinde în burfă măsu
ră desfășurarea activității 
uzinei, a continuei funcțio
nări a agregatelor electri
ce. Pentru ei vorbesc fapte
le, iar faptele sînt pe măsu
ra pregătirii și dăruirii lor 
profesionale, a promptitudi
nii cu care răspund la toa
te chemările.

Oamenii despre care vor
bea cu multă căldură Ale
xandru Flaidăr, inginerul șef 
al Uzinei electrice Paro
șeni, sînt muncitorii, tehni
cienii și maiștrii secției de 
reparații termomecanice. 
Dar să lăsăm faptele să 
vorbească pentru ei.

La cumpăna anilor 
'77—'78, cazanul 5 s-a 
spart in zona inferioară de 
radiații. Telefoanele au în
ceput să sune, mașina de 
intervenții a ieșit pe poar
ta uzinei „să culeagă" oa-

Dorin GHEȚA

(Continuaie în pag. a 3-a)
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înlăturarea I LA ÎNDEMÎNA FIECĂRUI PARTICIPANT 
demnei0' | LA ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE

Activifatea de protecție a 
muncii la minele din Valea 
Jiului dispune de un suport 
material tot mai puternic - 
rezultat al promovării teh
nologiilor înaintate, introdu
cerii în ritm rapid a utilaje
lor moderne pentru mecqnh 
zarea principalelor operații 
de lucru din subteran, dotă
rii unităților miniere cu apa
ratură perfecționată de 
.sură și control - prin 
se asigură condiții tot

mă-
care 
mai

Ca rezultat ăl acestor mă- nică sau tehnologică, ci u- 
suri, numărul accidentelor de . nor cauze subiective, a că- 
muncă și al îmbolnăvirilor 
profesionale, ca și indicii de 
frecvență, gravitate și dura
tă medie cunosc o continuă 
scădere. Dar îmbunătățirile 
intervenite nu se ridică încă 
la nivelul eforturilor mate
riale pe care le face statul 
și al grijii pe care partidul 
o acordă îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de mun
că și de viață ale minerilor.

V

Se cere în primul rînd: 
întărirea răspunderii tuturor 
ceior ce conduc și controlează 

procesele de muncă
• 50 la sută din accidente se datoresc căderi- 

riior de roci și de materiale ; cauza este una 
singură : INDISCIPLINA,

• Concluzie : nici un fel de slăbire a atenției. » 
și nici un fel de îngăduință față de abateri
le de la disciplina de producție I

bune pentru creșterea gradu
lui de siguranță, pentru eli
minarea pericolelor de ac
cidente și îmbolnăviri profe
sionale. Concomitent, se a- 
locă importante fonduri pen
tru introducerea unor dispo
zitive și instalații de protec
ție tot mai eficiente, acorda
rea echipamentului de pro
tecție și lucru, intensificarea 
muncii de instruire, educație 
și propagandă pentru cu
noașterea și creșterea răs
punderii față de aplicarea 
normelor de protecție a mun
cii...

Aceste rezultate trebuie pri
vite prin prisma unei exigen
țe mereu sporite. Atîta timp 
cit mai au loc accidente de 
muncă și îmbolnăviri profe
sionale - fie numărul lor cit 
de mic și gravitatea cît de 
redusă - nu poate fi loc 
pentru nici un fel de mulțu
mire.

Analizele minuțioase asu
pra cauzelor care stau la 
baza accidentelor relevă în 
mod categoric și constant că 
în marea lor majoritate aces
tea se datoresc nu unor cau
ze obiective, de natură teh-

ror înlăturare se află la în- 
demîha conducătorului pro
cesului de muncă și a fiecă
rui participant la activitatea 
productivă. De aici trebuie 
să desprindem concluzia că 
este necesară o mai mare 
preocupare din partea tutu
ror conducătorilor producției 
pentru organizarea mai bună 
a locurilor de muncă, pen
tru aplicarea riguroasă a în
tregului ansamblu de măsuri 
menit să asigure desfășura
rea normală a procesului de 
producție, pentru îmbunătă
țirea activității "de suprave
ghere și îndrumare a munci
torilor, pentru respectarea 
strictă a disciplinei tehnolo
gice și de muncă, pentru a- 
plicarea fermă a Normelor 
Departamentale de Protecție 
a Muncii.

Ni se pare 
exemplu este 
convingător în 
vință. Aproape 
totalul accidentelor din sub
teran se datoresc 
și căderilor de roci 
teriale. Dar, este 
către toată lumea 
pala cauză care conduce la 
astfel de situații o consti
tuie nerespecta, ea monogra
fiilor de armare, depășirea 
distanțelor dintre uitirrul ca
dru ae susținere și frontul ae 
lucru, necopturirea locului de 
muncă, plasarea ne|Udicioa- 
să a găurilor ae împușcare 
și alte aoațeri de acest tel, 
care țin ae capitolul IINDIS- 
ClPLiNA. Exemplul esre vala
bil și pentru explicarea ce
lorlalte cauze genei aioare 
de accidente. Așa stind lu
crurile, problema probleme
lor care se pune este întă
rirea răspundem, fermității 
și exigenței din parrâa tutu
ror ceior ce .organizează, 
conduc și controlează proce
sul de producție.

că următorul 
suficient de 
această pri- 
50 la sută din

surpărilor 
și de ma- 
ștrut de 
ca prmci-

ÎN CULPĂ: tocmai cei însărcinați
să descopere și să elimine abaterile

Avem în față o listă lungă, 
cuprinzînd amenzile contra
venționale aplicate în urma 
ultimelor controale făcute 
la I.M, Bărbăteni asupra mo- 
auiui în care se aplică legis
lația, normele și măsurile de 
protecție a muncii. Ceea ce 
frapează însă nu este atît 
lungimea acestei liste, cît 
calitatea persoanelor sanc
ționate. Din totalul ceior 24 
sancționați, 6 sînt ingineri 
cu diferite funcții de răspun
dere - șefi de sectoare și 
adjunct!, energetician șef și 
chiar inginerul cu aerajul și 
protecția muncii (!) - iar 17 
sînt maiștri minieri. Cu 
cuvinte, au fost găsiți în 
pă tocmai cei care erau 
mari în primul rînd să 
copere, să acționeze și 
nevoie să sancționeze și să de
termine îndreptarea abateri
lor altora de ia normele și 
măsurile de protecție a mun
cii. Să concretizămi; ingine
rul Dumitru lleșoiu, care răs
punde și este remunerat ex
clusiv pentru activitatea de 
aeraj și protecție a muncii, 
a fost amendat pentru ne
luarea 'măsurilor de comba
tere și îndepărtare a prafu
lui exploziv de cărbune ; in
ginerii Grigore Popescu, Stan 
Iureș și loan Kramer, șefi de

sectoare, au fost

alte 
cul- 

che- 
des- 

la

amendați mai 
pentru neîntreținerea cores
punzătoare a căilor de acces 
și alte abateri de la norme, 
mg. loan Bărbu, energetician 
ser, pentru neluarea unor 
măsuri de securitate a mun
cii în domeniul .său. Maiștrii 
minieri Adrian Rotaru, Radu 
Popa, loan Saitiș, Constantin 
Maftei și Teodor Popa, din 
sectorul I, au tost sancțio
nați pentru neluarea, la lo
curile de muncă pe care le 
conduc, a măsurilor de com
batere și îndepărtare a .pra
fului exploziv de cărbune și 
neșistificarea lucrărilor mi
niere ; maiștrii minieri Colo- 
man Toth, Tudor Mocanu, 
losif Gali, Vasile Tănașe și 
loan losa, din sectorul II, 
au fost amendați, la rîndul 
lor, în principal pentru ne- 
urmărirea și nerespectarea 
monografiilor de armare, ne
luarea unor măsuri obligato
rii în domeniul aerajului și 
alte abateri de ia normele 
de protecție.

Exigența 
activitatea 
control, de 
ceselor de 
dublată de o autoexigență 
sporită din partea celor în
sărcinați cu conducerea, în
drumarea și controlul I Toc-

manifestată în 
de îndrumare și 

conducere a pro- 
producție, trebuie

de la aceste cadre tre
sa pornească inițiativa, 

fermitatea și in-
buie
exigența, 
transigența în, aplicarea pre
vederilor în domeniul pro
tecției muncii !

Mineri, lăcătuși de mină, electricieni!
ÎNSUSITI-VĂ TEMEINIC INSTRUCTAJUL DE PROTECȚIE A MUNCII. 
APLICÎND RIGUROS LA LOCURILE DE MUNCĂ NORMELE DE PRO
TECȚIE A MUNCII Șl INSTRUCȚIUNILE DE LUCRU, VĂ FERIȚI DE 
ACCIDENTE Șl ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE!

Activități 
educaționale

Conștientizarea întregului 
personal muncitor asupra ne
cesității respectării stricte a 
legislației și N.D.P.M. asupra 
aplicării la fiecare loc de 
muncă a măsurilor stabilite 
în acest domeniu, precum și 
a regulilor de igienă, asu
pra pericolelor pe care le 
pot genera abaterile de la 
disciplină, are un rol deose
bit în creșterea gradului de 
securitate a muncii și în pre
venirea bolilor profesionale, 

între-
s-au

in ultimul timp s-au 
prins multe acțiuni și 
realizat o seamă de lucruri 
bune în acest scop. S-au or
ganizat numeroase conferin
țe ilustrate cu exemple con
crete, s-a rulat un număr 
sporit de filme documentare 
pe teme de protecție a mun
cii la casele de cultură și clu
buri, în sălile de apel și la 
căminele pentru nefamiliști, 
s-au organizat concursuri pe 
tema „Cine știe protecția 
muncii, cîștigă" iar la unele 
întreprinderi miniere ca A- 
ninoasa, Uricani și Paroșeni, 
brigăzile artistice au pre
zentat programe adecvate.

Faptul ■ pe care-l relatăm 
mai |.os nu se încadrează în 
categoria întîinpiăriior obiș
nuite. Totuși, el s-a petre
cut, urinările sînt tragice, iar 
semnificațiile majore, 
ceea am considerat 
înfățișăm pentru a 
cunoscut și a servi 
țătură celor core, 
complex de împrejurări, 
pot afla în situații similare.

Cînd a plecat la lucru în 
dimineața acelei zile de în
ceput de februarie, lăcătu
șul M.C., de la silozul de 
rambleu al puțului nr. TI 
Vulcan, nu s-a gîndit că își 
îmbrățișează pentru ultima 
oară soția și cei doi copii.

Dar, daci, am păcate, lu
crurile s-au petrecut așa, nu 
„soarta" este de vină. După 
cîteva ore de lucru, oprin- 
du-se la curgerea marerialu- 
lui de rambleu în pîinia de 
amestec, M.C. a coborît în 
siloz, folosindu-se de un 
cablu, pentru curățirea ma

De a- 
util să-l 

fi : larg 
de înva- 
prmtr-un 

se

terialuJui' de rambleiere de te 1 - nu ornai putut fi sal- 
pe pereți. Și pe negîndite a vat. .......
apărut tragicul : talazul de - -------- :-----
sub picioare s-a desprins 
brusc, antrenînd pe impru
dentul om pînâ în gura silo-' 
zufui, unde a. »fost acoperit

muuuuHUuHmiiiiaum

TRAGICUL
putea fi evitat

de material mărunt. Cu toa
tă intervenția promptă și in 

o- 
în- 
fă-

cercările de reanimare, 
mul care s-a aventurat 
tr-o acțiune periculoasă, 
ră respectarea măsurilor de 
prevedere, consimțite prin 
acte normative - măsuri ca
re în mod obligatoriu tre
buiau cunoscute și respecta-

Și acum O precizare care 
treDuie bine reținută : . acci
dentul a fost posibil datori
tă încălcării prevederilor ca
tegorice din N.D.P.M. referi
toare la lucrările executate 
în silozuri.

Nu vom intra în amănunte. 
Organele ăe anchetă, instan
ța de judecată își vor spune 
cuvîntul la timp. Enunțînd în
să evenimentul, îl supunem 
judecății colectivului de mun
că, al masei largi de citi
tori, în ideea că fiecare va 
trage concluziile ce se cu
vin cu privire la necesitatea 
respectării stricte a' legisla
ției, normelor și măsurilor 
de protecție a muncii de că
tre toți factorii umani ai 
producției.

Să facem totul, tiecare-Ja 
focul de muncă, pentru evi
tarea accidentelor de mun
că și îmbolnăvirilor profe
sionale !

PRAFUL DE CĂRBUNE

Sînt larg cunoscute perico
lele pe care le prezintă pen
tru minele de cărbuni acu- 

i mulările de metan și praf de 
cărbune peste anumite limi
te. Ținînd seama de aceste 
pericole, N.D.P.M. prevăd 
măsuri precise pentru evita
rea acestor pericole și san
cționarea severă a persoa
nelor care se abat de la a- 
ceste norme. In ciuda urmă
rilor grave care pot surveni 
prin neaplicarea normelor și 
măsurilor de prevenire a a- 
cumulărilor de praf de căr
bune, o seamă 
de la aceste 
sînt tolerate cu 
ușurință.

In urma unor 
troale, efectuate de către 
un colectiv din compartimen
tul de specialitate al 
C.M.V.J., la mina Lupeni

de abateri 
reglementări 

nepermisă

recente con-

constatat o seamă des-au
neajunsuri în această privin
ță. In galeria de cap din
stratul 13, blocul VI, s-au
găsit depuneri, de praf 
cărbune datorită ruperii

de
con

ductei de alimentare cu apă; 
în abatajul frontal din stra
tul 5, blocul V, panou 10/2, 
furtunul pentru alimentarea 
cu apă a combinei nu avea 
lungimea necesară pentru, tot 

. frontul de lucru ; in galeria 
de legătură putui 10 - bun- 

'' 440,
praf

pe 
în

1 și 
și a-

cărui Stan, orizontul 
s-au găsit depuneri de 
de cărbune și de sterii 
pereții lucrărilor miniere 
galeriile de coastă nr.
2, pe conducte, cabluri ; 
părătorile de la linia de tro
leu, s-au evidențiat, de ase
menea, depuneri de praf de 
cărbune și de steril. Și lista

con-

un dușman care trebuie complet nejirahzatl
exemplelor ar putea fi 
tinuară...

Desigur, în toate aceste 
cazuri, colectivul de control 
a intervenit prompt, a dispus 
în fiecare caz în parte mă
suri concrete, cu răspunderi 
nominalizate șt termene pre
cise de execuție, pentru asi
gurarea condițiilor tehnice 
și organizatorice în vederea 
împiedecării depunerilor de 
praf de cărbune și silicogen. 
Conducerea întreprinderii a 
recunoscut deficiențele con
statate, s-a'declarăt de acord 
cu măsurile indicate 
final, și-a asumat 
rea aplicării lor.

Se ridică însă o problemă, 
care este valabilă 
mai pentru Lupeni, ci și pen
tru celelalte întreprinderi mi
niere din bazin: de ce așteap
tă conducerile unităților, or-

gamele proprii de control, 
personalul fehnico-ingineresc 
ca astfel de neajunsuri, ne
glijențe și abateri de Ia 
N.D.P.M., încălcări ale pro
priilor programe de măsuri 
să fie constatate de organe 
din afară ? De ce nu se ac
ționează prompt, cu toată e- 
xigența și fermitatea pentru 
descoperirea și . înlăturarea 
operativă a abaterilor și 
stărilor de lucruri necores
punzătoare ? Ar fi mai 
ține cazuri „în culpă" și 
puține pericole !

In orice caz, praful 
cărbune, dușman vechi și 
fîd a! securității muncii 
mină, trebuie neutralizat, 
buie tăcut inofensiv !

pu-
mai

de 
per- 

în 
tre-

și, în 
răspunde-

nu nu-
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Imbunătâțirea calității 
producției

In centrul preocupărilor 
fiecare zi ale organelor 
organizațiilor de partid
la întreprinderea de prepa
rare a cărbunelui Valea jiu
lui a stat îmbunătățirea ca
lității producției, respecta
rea prevederilor contractua
le privind calitatea cărbune
lui livrat. Astfel, în ultimul 
timp, de la secția din Lu
peni a întreprinderii a fost 
livrată huilă spălată pentru 
cocs cu un conținut de cenu
șă îmbunătățit, cu 0,2 punc
te, iar de la secția din Co- 
roești, cu 0,7 puncte. Rezul
tate bune au fost obținute și 
în livrarea huilei spălate 
pentru semicocs, al cărui con
ținut de cenușă a fost îm
bunătățit cu 0,5 puncte, la 
secția din PetrHa, și cu 0,7 
puncte la secfia Coroești. 
Aceeași atenție sporită a fost 
acordată și conținutului de 
umiditate al huilei spălate 
pentru cocs și semicocs.

Pentru obținerea acestor 
realizări, preparatorii au ac
ționat cu consecvență atît 
prin îmbunătățirea tehnologi- 

îa
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lui cu circa 4 000 000 kWh - 
ne-a declarat energeticianul 
șef al minei, ing. loan Kulc- 
sar. Deși în primele zile ale 
anului depășeam cu pînă la 
5 000 kWh repartițiile zilni
ce, din inițiativa biroului co
mitetului de partid, care a 
analizat operativ această 
stare de lucruri necorespun
zătoare, s-a adoptat un 
șir de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au permis ca 
situația să se redreseze pî
nă la finele lunii. Astfel, în 
cadrul sectorului I - produc
ție - a fost raționalizată sche
ma electrică, renunțîndu-șe 
la un transportor prin care 
se pierdeau 40 kW pe oră, 
energie echivalentă cu con
sumul a opt transportoare de 
abataj sau a doua trans
portoare de mare capacita
te S-au școs, de asemenea, 
din funcțiune transformatori 
cu mers în gol. Urmărind a- 
tent închiderea multor 
binețe" prin 
energie, am 
cheiem luna 
conomie.

- Care 
februarie ?

- Faptul că în februarie 
am valorificat experiența 
cîștigată, ne-a permis să 
înregistrăm pînă în prezent 
economii de energie de pes
te 12 000 kWh.

- Sînt epuizate la ora 
actuală posibilitățile de 
reducere în continuare a 
consumului de energie ?

- Nici pe departe. O ana- 

„ro- 
care se risipea 
izbutit să în- 
ianuarie cu e-

este situația în

ilor interne de fabricație, cît 
și prin sporirea exigențelor 
la recepția producției de la 
întreprinderile miniere. Pen
tru îmbunătățirea organizării 
interne, comuniștii au dezbă
tut cu răspundere în cadrul 
adunărilor generale din com
partimente și ateliere căile 
și posibilitățile de eliminare 
a neajunsurilor, făcînd nu
meroase propuneri în folosul 
producției. In cadrul învăță- 
mîntului politico-ideologic, 
problema calității a consti
tuit, de multe ori, un subiect 
de dezbatere care a stimu
lat participarea celor pre- 
zenti.

Intensificarea 
activității pe șantiere

Pentru continua îmbunătă
țire a activității pe șantiere, la 
întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 
a fost inițiat, sub conduce
rea comitetului de partid, un 
cuprinzător program de mă
suri în . vederea îmbogățirii 
dotării cu utilaje și mijloace 
de transport, folosirii active 
a parcului existent, respec
tării graficelor de revizii și

liză pe bază de bilanț ener- turi. Aici nu trebuie făcut 
altceva decît ca uneltele 

—pneumatice să fie montate 
corect. In sectoarele III și IV, 
îndeosebi, sînt multe ..suflări" 
pe rețea. Această risipă s-ar 
putea ușor evita dacă s-ar 
acționa operativ pentru în
lăturarea lor, așa cum o- 
perativ trebuie să se acțio
neze ori de cîte ori se cons
tată pierderi pe „magistrală".

getic, efectuată retent, a 
scos în evidență că la ener
gia pneumatică - producerea 
căreia absoarbe cca. 60 la 
sută din consumul total de 
energie electrică sînt pier
deri /pe rețea cu 5 la sută 
mai mari decît coeficientul 
stabilit. Numai prin, elimina
rea acestei pierderi se pot 
economisi Junar- 80 000 kWh, 

ÎNCHIDEȚI „ROBINETELE" 
prin care se risipește energia
tot atît cît se consumă prin 
funcționarea fără întrerupe
re timp de două zile. a 
instalației de extracție de la 
puțul cu schip, care dispune 
de cea mai mare putere ins
talată pe mină,

- Cu ce mijloace prac
tice se realizează redu
cerea la care v-ațî refe
rit ?

- Cu mijloace simple, dar 
care presupun disciplină mun
citorească, manifestarea de 
către toți factorii implicați a 
spiritului de bun gospodar, 
interes sporit, îndeosebi din 
partea maiștrilor. Cele mai 
multe pierderi au loc în a- 
bataje, pe rețelele flexibile 
de aer comprimat din fron-

reparații, asigurării forței 
de muncă la nivelul sarcini
lor de plan. In același timp, 
comitetul de partid a anali
zat cauzele unor rămîneri în 
urmă pe șantiere, datorate, 
în principal, neasigurării con
dițiilor optime de lucru în 
lunile de. iarnă. Este vorba 
despre faptul că pe multe 
șantiere -'cum sînt atelierul 
mecanic ce se construiește 
pentru I.M. Bărbăteni și cen
trala termică a acestei în
treprinderi, incinta prepara- 
ției Livezeni, stația de trans
formare pentru I.M. Dîlja — 
nu au fost asigurate spații 
închise, sau acoperite, în * 1 
vederea lucrului pe timp de 
iarnă. La alte două obiective 
- secțiile de preparare din 
Petrila și Livezeni - nu a 
fost asigurat agentul termic 
necesar stațiilor de betoa
ne.

_____ _____ o 
autentică viață cultural-edu- 
cativă, care să contribuie la 
integrarea tinerilor muncitori
în viața întreprinderilor, a 
Văii Jiului.

In perspectivă (și sperăm 
că nu va fi prea îndepărta
tă), va exista un club al ti
neretului și la Lupeni, iar la 
Petroșani se va revitaliza 
„Atheneul tineretului" (în 
colaborare cu Casa de cultu
ră). In rîndul organizației mu
nicipale U.T.C. s-a format a- 
cum o concepție într-adevăr 
tinerească referitoare la ros
turile și posibilitățile actului 
cultural-educativ și artistic în 
rîndurile tinerilor. Săptămîna- 
lele „Joi ale tineretului" și-au 
pierdut în mare parte valoa
rea educativă, transformîn- 
du-se într-un cadru de dis
tracție facilă.

Eforturile de formare a u- 
nei mișcări cultural-educative 
și artistice tinerești, pătrunsă 
de energia și avîntul creator 
atît de specifice tineretului, 
vor trebui să fie orientate 
spre calitate, pentru a răs
punde cu rezultate foarte bu
ne exigențelor marii manifes
tări naționale, ajunsă la a 
doua ediție — Festivalul „Cîn- 
tarea României", 

Analiza exigentă făcută de 
comitet, măsurile adoptate 
de conducerea întreprinde
rii, sub îndrumarea organu
lui de partid, constituie o 
garanție a eliminării neajun
surilor, a îmbunătățirii con
tinue a activității pe șantie
re - astfel încît rezultatele 
lunilor de iarnă să se situe
ze la nivelul sarcinilor de 
plan. Spre această finalitate 
este orientată întreaga mun- 

în . 
în 
de

că politică desfășurată 
organizațiile de bază, 
colectivele întreprinderii, 
activitatea cărora depinde 
executarea la timp a impor
tantelor investiții destinate 
dezvoltării extracției de căr
bune.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

(Urmare din pag. 1)

apartament cu gaz metan, 
la Tg. Jiu și vînd butelia". 
Are vorba dulce, ademeni
toare. Cine este ea de fapt? 
O individă care se prezintă 
„Erica", pe adevăratul ei nu
me Elena Szado și are lă 
activ mai multe condamnări 
pentru furturi, înșelăciune, 
diverse escrocherii. Ultima 
ei „ispravă" - procură inele 
din metale .asemănătoare în 
greutate cu aurul, le poleieș
te cu aur și chiar le... mar
chează ca să pară adevărate

„scurge", de exem- 
î multă

Aceasta în- 
și risipă 

electrică

Consumăm
es-
de
se

- In ce alte activități se 
mai poate economisi e- 
nergia electrică ?

- Se „ ~ ,
piu, fără folos prea 
apă în mjnă.
seamnă
de e n e r g ie 
utilizată în plus pentru e- 
vacuarea apei, C.__
mai multă energie decît 
te planificată în. zilele 
duminică, pentru că nu 
efectuează operativ revizi
ile și reparațiile la utilaje și 
închiderile de ciclu. Continuă 
să funcționeze în gol multe 
transportoare, uneori flu
xuri întregi. In cadrul planu
rilor de măsuri întocmite

Cei ce mențin mereu 
viu pulsul uzinei 

(Urmare din pag. 1)
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menii „de la reparații". Lă
cătușul Lucaci Dragomir, 
sudorul Marin lacob, zida
rul-șamotor Pavel 
nu, impreună cu 
Vasile Păcală au 
prezent solicitării 
ceput lupta cu timpul, lup
tă aprigă, in care doar pri
virile aruncate acelor cro- 
nometrului vorbeau de in- 
dirjirea și incrincenarea 
muncii. Și oamenii au în
vins timpul: 2 400 000 kWh 
nu s-ar fi produs dacă in

tervenția nu era operativă. 
Simbătă, 4 februarie, ora 
22. Cazanul nr. 4 a fost o- 
prit. In pîlnia rece sînt de
puneri de zgură. Din nou, 
lăcătușul Dragomir Lucaci

Pișcorea- 
maistrul 
răspuns 

și au în-

Lăcomia chilipirgiilor
si pornește (adeseori cu 
Moskviciul 407 nr. 1 HD 2227), 
în căutarea... chilipirgiilor. 
A reușit pînă în prezent să 
înșele zeci de oameni care 
au cedat tentației facile de 
a se pricopsi.

Din dosarul aflat la orga
nele de miliție, reiese clar că 
Elena Szado nu lucrează de 
ani de zile. Are domiciliul 
„stabil" în orașul Lupeni, 
strada Viitorului (o ironie a 
soartei I) nr. 18/39. Deși 
n-are ocupație, „trăiește pe 
picior mare". Poposește cînd 

pentru încadrarea în consu
muri, pe de o parte, și pen
tru reducerea consumurilor 
de energie, pe de alta, este 
vizată și eliminarea acestor 
cauze. Pentru transport, de 
pildă, am proiectat o sche
mă electrică de comandă 
nouă ce va fi realizată și va 
evita mersul în gol. Pe lîngă 
măsuri tehnice, se are în ve
dere adoptarea de măsuri 

organizatorice și disciplinare 
pentru raționalizarea con
sumurilor.

- Nu ne-ați vorbit des
pre consumurile specifice...

- in luna ianuarie s-a de
pășit consumul specific pe 
tona de cărbune extrasă, 
pentru că nu s-a realizat pla
nul de extracție. Este o- 
bligatoriu deci să ne realizăm 
sarcinile de producție pentru 
ca economiile de energie - 
pe care le vom spori începînd 
cu luna februarie - să se 
reflecte și în realizarea in
dicelui de consum specific. 
Este o dorință vie a între
gului nostru colectiv.

I

și zidarul-șamotor 
Pișcoreanu, cărora li

Pavel 
s-au 

alăturat loan Vătăman și 
sudorul Iosif Horvath, ală
turi de maistrul de inter
venții Petru Micin, au răs
puns prezent. Timpul cu 
care termenul de punere in 
funcțiune a fost devansat, 
a însemnat 1 250 000 kWh 
— energie electrică.

Sint doar două exemple, 
dar pot fi completate cu 
multe altele. Acestor oa
meni, care știu să spună 
prezent întotdeauna le re
vine și sarcina de a execu
ta reviziile și reparațiile cu
rente, revizii și reparații ca
re întotdeauna sînt execu
tate cu pricepere și de bu
nă calitate.

s
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în Tg. Jiu, cînd în Lonea, Is- 
croni sau Vulcan, cînd la 
Pui sau Hațeg... pe unde a 
„vînat" numeroase victime 
din rîndul cetățenilor care-i 
dau crezare cu o ușurință 
condamnabilă, uitînd că, 
marfa adevărată, de bună 
calitate o desfac nu indivizi 
ocazionali ia colț de stradă, 
ci unitățile din rețeaua co
mercială de sfat.

Mai nou, „Erica" are dp- 
miciliu flotant în orașul De
va. Amatorii de chilipiruri 
să ia însă aminte. Pentru că 
deși are dosar de cercetare 
penală, cu un final previzi
bil, cine știe cum și cînd se 
mai poate iviz ispitind pe 
alți creduli.

Timpul liber 
al tineretului
(Urinare din pag. 1)

cream în aceste cămine

I

I

VINZĂTOAREA A FOST 
SANCȚIONATĂ

Că urmare a articolului 
cu titlul „Vremea moralei 
a trecut ?" apărut în zia
rul „Steagul roșu" - se 
spune în răspunsul dat re
dacției de Centrul de li
brării din Deva -, în ziua 
de 9 februarie 1978, la 
librăria „Ion Creangă" 
din Petroșani a fost or
ganizată o consfătuire cu 
toți librarii din Valea 
Jiului în cadrul căreia a- 
titudinea necuviincioasă 
față de cumpărători a 
vînzătoarei Florinela Ton- 
tea a făcut obiectul unor 
critici principiale. Totoda

tă vînzătoarea menționa
tă a fost sancționată 
diminuarea retribuției 
durata unei luni.

cu 
pe

Pe- 
au 

indică

| „O PROPUNERE"...
, ÎNSUȘITĂ

■ Prin răspunsul referitor 
Ila nota „O propunere", 
E.G.C. Petroșani ne-a fă-

Icut cunoscut că toate au
tobuzele de pe linia 
troșani - Paroșeni

I tablă pe care se 
traseul. Frecvența plecă-

Irilor din Petroșani a a- 
cestor autobuze este din

120 în 20 de minute. Intre 
aceste intervale de timp, 
se intercalează traseul

I Petroșani - Uricani, rea- 
lizîndu-se astfet pentru 
tronsonul Petroșani - Pa 
roșeni plecări în ambele 
sensuri din 10 în 10 mi
nute.

I 
I 
I

RESPONSABILUL... VA
RĂSPUNDE IN FAȚA

ORGANELOR DE
URMĂRIRE PENALA

Cooperativa „Deservi
rea" din Lupeni, răspun- 
zînd la articolul „Așa ser
vire mai rar", publicat în 
„Steagul roșu" nr. 7913 
ciin TO februarie a.c., ne-a 
făcut cunoscut următogre- 
le : In urma unui control 
efectuat asupra gestiunii 
responsabilului Gheorghe 
Hangu de la unitatea de 
cizmărie din Vulcan s-au 
constatat grave abateri 
în gestionarea mijloace
lor materiale și bănești. 
Ca urmare, responsabilul 
a fost schimbat din func
ție și deferit organelor 
de urmărire penală. Pen
tru a preîntîmpina astfel 
de situații, cazul a fost' 
prelucrat cu toți șefii u- 
nităților./ I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ATENȚIE FUMĂTORI I

In articolul întitulat 
„Respectarea normelor de 
conduită civică nu este 
facultativă", publicat în 
nr. 7848 al ziarului nos
tru, se critica faptul că 
deși este interzis, mulți 
tineri fumează în cofetă
ria „Scala" din Petrila.

Miliția orașului Petrila 
recunoscînd justețea cri
ticii, comunică redacției 

că în urrr.a controalelor 
efectuate au fost depis
tați și avertizați pentru că 
fumează în local sau au 
o atitudine necorespunză
toare Alexandru Moraru, 
Ferencz Socaci, Dumitru 
Ion, Alexandru Tudose, 
Istfan Pusok, Gheorghe 
Afilipoaie și Dumitru Fi- 
lipache. Asemenea ac
țiuni și controale se vor 
desfășura în continuare.
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S I MPOZI ON 
consacrat împlinirii a trei decenii 

de la făurirea partidului 
muncitoresc unic, revoluționar o-n.u. Intervenție românească în problema 

folosirii pașnice a spațiului extra-atmosferic
(Urmare din pag. 1)

secretar al C.C. al P.C.R., - 
„întărirea unității partidului, 
premisa esențială a creșterii 
rolului său conducător în o- 
pera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate", Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, - „însem
nătatea istorică a transfor
mării socialiste a agriculturii. 
Politica P.C.R. de dezvoltare 
și modernizare a agricultu
rii", Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei Centra
le de Revizie a P.C.R., - 
„Experiența luptei clasei 
muncitoare, a celorlalte for
țe democratice și patriotice 
împotriva fascismului - bază 
a realizării Frontului Unic 
Muncitoresc (aprilie 1944)”, 
Nicolae Guină, președintele 
Comitetului foștilor luptători 
antifasciști, - „P.C.R. în frun
tea luptei pentru apărarea 
intereselor maselor munci
toare, a suveranității și inte
grității patriei, împotriva pe
ricolului fascist și a războiu
lui hitlerist contra Uniunii 
Sovietice", Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., — „Con
cepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind colabora
rea comuniștilor cu socialiș
tii, cu toate forțele progre
siste și democratice", Andrei 
Neagu, activist de partid din 
ilegalitate, - „Demonstrația 
de la 1 Mai 1939, expresie 
a voinței poporului nostru 
pentru apărarea integrității 
și suveranității țării", Gheor- 
ghe Zaharia, director adjunct 
al Institutului de studii isto
rice și social-politice, - „Po
litica P.C.R. de industrializa

Ședința Biroului Politic al P.M.U.P.
VARȘOVIA 22 (Agerpres). 

La Varșovia a avut loc o 
ședință a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., care a fă
cut aprecieri privind rezulta
tele anului 1977 și situația 
economică actuală din punc
tul de vedere al sarcinilor 
planului pe anul 1978 și_ ho- 
tărîrilor celei de-a doua 
Conferințe Naționale a 
P.M.U.P.

S-a constatat - arată a- 
genția PAP - că țelurile și 
sarcinile planului pe anul 
1977 au fost îndeplinite, cu 
toate că, în unele sectoare

Un teren viran
Un muncitor din bazinul Briey (Lorena) poves

tește cum, în zece ani, a văzut dispărînd, rînd pe 
rînd, mina sa și oțelăria sa.

„Un adevărat deșert". 
Vincent Naldi privește în 
jurul său, înspăimîntat de 
amploarea dezastrului. Din 
mina de fier căreia el i-a 
consacrat . 22 de ani din 
viață, nu a mai rămas 
practic nimic. Un teren vi
ran. Toate clădirile care au 
fost la suprafață au fost 
rase de pe fața pămîntului, 
șterse de pe hartă, iar cei 
350 mineri împrăștiați în 
cele patru colțuri ale regiu
nii.

Vincent consideră, că, în 
ciuda acestui fapt, a avut 
noroc : după ce a fost con
cediat de la- mina din Lan- 
âres, acum zece ani, el a 
fost reclasat la uzina side
rurgică de la Homecourt, 
în departamentul Meurthe- 
et-Moselle, nu prea departe 
de casa lui.

Dar, vai ! pentru el ca 
și pentru alți foști mineri 
acest prilej nu era, de fapt, 

re a țării.- Clasa muncitoare
- forță conducătoare a re
voluției și construcției so
cialiste", Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de 
științe sociale și politice, - 
„Congresele IX, X, XI, ale 
P.C.R. - momente hotărîtoa- 
re în accelerarea progresu
lui multilateral al României", 
Vasile lonescu, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., — „Solidaritatea 
clasei muncitoare din Româ
nia cu lupta proletariatului 
internațional, a forțelor de
mocratice și progresiste", 
Ofelia Manole, activistă de 
partid din ilegalitate, 
„Contribuția luptei revoluțio
nare a femeilor împotriva 
pericolului fascismului, pen
tru apărarea libertăților de
mocratice", Ladislau Banyai, 
vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice,
- „Participarea madoszului 
la lupta antifascistă împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc", Nicolae Cioroiu, 
directorul Muzeului de isto
rie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și 
democratice din România, - 
„Lupta unită a tineretului 
muncitor împotriva pericolu
lui fascist", Emeric Stoffel 
redactor-șef al revistei „Neue 
Literatur" - „Rezolvarea 
problemei naționale, expre
sie a politicii marxist-leni- 
niste a Partidului Comunist 
Român" și Ion Ceterchi, pre
ședintele Consiliului Legisla
tiv, - „Continua adîncire și 
lărgire a democrației noas
tre socialiste, expresie a po
liticii științifice a Partidului 
Comunist Român".

In încheierea lucrărilor 
simpozionului, participanții 
au adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidu
lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

ale economiei naționale, re
zultatele sînt nesatisfăcătoa
re Economia națională s-a 
întărit, s-a ridicat la un nou 
nivel calitativ și este în sta
re să se adapteze la condi
țiile schimbate. Au avut loc 
noi îmbunătățiri ale condiți
ilor materiale și culturale, 
de viață, ale poporului.

Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a stabilit că, în 
ciuda greutăților și condiți
ilor înrăutățite de dezvolta
re, în țară se continuă cu 
consecvență politica stabilită 
de Congresul al Vll-lea al 
P.M.U.P.

decît o amînare. Pe baza 
miliardelor de franci obți
nute din fondurile publice, 
monopolurile siderurgiei nu 
se mulțumesc să închidă 
numai minele, ele desfiin
țează și uzinele. Și cum 
s-ar fi putut înșela Vincent

Din presa străină

NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres) - Prezentînd pozi
ția țărn noastre în cadrul 
lucrărilor reuniunii subco
mitetului științific și tehnic 
al Comitetului pentru utili
zarea pașnică a spațiului 
extra-atmosferic, reprezen
tantul român a relevat prin

Pregătiri intense în vederea sesiunii speciale 
consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres) - La New York con
tinuă intens activitatea Co
mitetului pregătitor al sesiu
nii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

Pînă în prezent, în cadrul 
subgrupelor de redactare, au 
fost abordate primele sec
țiuni din documentele ce ur
mează a fi aprobate la se
siune - Declarația și Pro
gramul de măsuri. Dată fiind 
importanța pe care, în con
cepția României, o are me
canismul de negocieri, de 
care, în ultimă instanță, de
pinde punerea în aplicare a 
hotărîrilor sesiunii speciale, 
delegația țării noastre a in
sistat ca și secțiunea referi
toare la acest aspect să fie 
dezbătută în această etapă. 
Poziția României a fost îm
părtășită și de alte țări.

PREȘEDINTELE CONF- 
INDUSTRIEI (organizația pa
tronatului italian), Guido 
Carii, a apreciat că . la ora 
actuală în Italia sînt 1,6 mi
lioane șomeri.

MIERCURI a început gre
va celor 100 000 de side- 
rurgiști din provincia spani
olă Asturia. Greviștii cer în
cheierea unui nou contract 
colectiv care să prevadă ma
jorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de mun
că.

8 000 DE MUNCITORI ME- 
TALURGIȘTI au demonstrat 
marți la Neunkirchen împo
triva intențiilor patronatului 
de a închide întreprinderea 
metalurgică din acest oraș.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE 
SECURITATE al O.N.U. con
sacrată examinării diferen
dului dintre Ciad și Jamahr- 
ria Libiană, care trebuia să 
aibă loc, marți seara, a fost 
anulată la cererea delega
ției ciadiene, „ca urmare a 
negocierilor bilaterale an
gajate între cele două țări".

(„L’HUMANITE")

Chiers-Chatillon, stăpînesc 
această regiune. In plin 
randament, uzina din Ho
mecourt, cu o capacitate 
de 2 milioane tone de oțel 
pe an, dădea de lucru la 
4 000 muncitori. Sacilor a 
concediat deja jumătate 
dintre ei, iar pentru ceilalți 
amenințarea rămîne perma
nentă. Patronatul pare ho- 
tărît să lichideze uzina : o 
sută alte noi concedieri au 
fost anunțate pentru luna 
martie.

Din decembrie. 1974, în si
derurgia Lorenei .au fost 
suprimate 25 000 locuri de 
muncă. Iar acestei acțiuni 
brutale trebuie să i se a- 
dauge șomajul parțial, a- 
dică cel puțin 15 milioane 
ore de muncă pierdute. Și, 
în timp ce patronii Sacilor 
și alți asemenea lor încasau 
miliarde de franci acordate 
din fondurile publice, mun
citorii pierdeau, în medie, 
cîte 500 franci pe lună.

Acest bazin siderurgic, 
ca și altele, vrea însă, să 
trăiască !

(Agerpres) 

cipalele realizări obținute 
de țara noastră în domeniul 
spațial, subliniind că Româ
nia este interesată în mod 
deosebit în aplicațiile teh
nicilor spațiale în economie.

Referindu-se la probleme
le ordinii de zi a lucrări

Ca urmare a acestor ce
reri, la 20 februarie, Centrul 
O.N.U. pentru dezarmare a 
elaborat un tabel sinoptic 
comparativ privind Progra-

Convorbirile sovieto-siriene 
an luat sfîrșit

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
- La Moscova s-au încheiat 
miercuri convorbirile sovie- 
to-siriene. In cadrul con
vorbirilor, la care au parti
cipat Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, 
Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Dmitri Ustinov, mi
nistrul apărării, iar din par
tea siriană Hafez Al-Assad, 
secretar general al Parti-

POLIȚIA DIN MARSILIA a 
arestat două persoane, soț 
și soție, care organizaseră la 
domiciliul lor o adevărată 
școală de hoți"; ei au adunat 
copii din același cartier pen
tru a le „preda" modul în 
care pot fi devalizate su- 
permagazinele.

IN ZONA INDUSTRIALA 
ARZEW șeful statului alge- 
rian, Houari Boumediene, a 
inaugurat, marți, uzina de 
lichefiere a gazului metan 
„GNL-1" - uzină considera

A

întreprinderea minieră Petrila
încadrează prin concur

CABANIER, pentru cabana „Lunca Florii".

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57z1974.

înscrierile se fac la biroul personal- 
învățămînt-retribuire al I.M. Petrila, pînă la 
data de 27 februarie a.c.

MICA PUBLICITATE
VIND „Dacia 1100", în 

perfectă stare, Vulcan, Va
lea Arsului 9. (103)

PIERDUT certificat de ab
solvire a 8 clase nr. 102188. 
eliberat de Liceul Horia, 
Cloșca și Crișan - Alba lulia, 
pe numele Danci Vasile. Se 
declară nul. (99)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măricuța 
Ion, eliberată de I.M. Ani- 
noasa. Se declară nulă. (100)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Atănăsoae 
Tatiana, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(101)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Liteanu 

lor subcomitetului, delegatul 
român a subliniat necesita
tea selectării problemelor 
care au cele mai ample‘im
plicații economice pentru 
state - în mod special pen
tru țările în curs de dezvol
tare și care necesită solu
ționări imediate.

mul de măsuri, conținînd 
punctele de vedere ale sta
telor și grupelor de state în 
legătură cu această chestiu
ne.

dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și 
ministru de externe, s-a
procedat la un schimb de 
opinii asupra relațiilor bi
laterale. Totodată, părțile 
au examinat situația inter
națională, o atenție princi
pală acordîndu-se proble
melor reglementării con
flictului din Orientul Apro
piat.

tă ca cel mai important o- 
biectiv industrial de acest 
gen din lume.

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
IN DANEMARCA este în 
continuă creștere. Cele mai 
recente date statistice arată 
că numărul celor care nu au 
de lucru se ridică în prezent, 
la 213 627.

A FOST DATA IN EXPLOA
TARE prima porțiune a liniei 
de înaltă tensiune Ust-llim- 
Ust-Kut, care transportă cu
rent electric de la hidrocen
trala Ust-llim spre magistra
la Baikal-Amur. Porțiunea 
dată în funcțiune are o lun
gime de 95 km și transportă 
curent electric cu o tensiune 
de 220 KV.

Marioara, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(102)
ANUNȚ DE FAMILIE

Nicolae, frate și toți pri
etenii și cunoscuții, anunță 
cu profundă durere încetarea 
din viață, după o lungă și 
grea suferință, în ziua de 21 
februarie 1978, a celui ce a 
fost scump frate și prieten 
drag
ALEXANDRU ZANGLIDIS 

în vîrstă de 70 ani.
Inmormînfarea va avea loc 

în ziua de 24 februarie 1978, 
ora 15. . Cârtegiul va porni 

de la domiciliul defunctului, 
strada 9 Mai, nr. 6, Petro
șani. (104)

j memento’
| FILME
j PETROȘANI - 7 No- j
I iembrie : Iarba verde de . 
I acasă; Republica : Mînie I

rece; Unirea : Rîul care • 
urcă muntele; PETRILA ; | 
Un loc sub soare; LO- I 
NEA : A dispărut o fată; | 
ANINOASA : Misiune pe I 
lantzîi; VULCAN : Fair , 

I Play; LUPENI - Cultural: I 
I împușcături sub clar de ■ 
J lună; URICANI: B.D. în j 
I alertă. I
I TV' i 

* 16,00 Telex; 16,05 Tele- I
I școală; 16,35 Curs de ' 

limbă rusă; 17,05 Repor- I 
taj Pe si°b : „Tara ape- ■ 
lor". Film realizat în | 
Republica Cooperatistă | 
Guyana; 17,25 Muzică ■ 

* populară; 17,45 Muncă= ! 
I bunăstare. Reportaj an- • 
(chetă; 18,15 „C u p a I 

mondială" la schi alpin; I 
! 18,50 România nitoreas- I

că; 19,20 1001 de seri; | 
* 19,30 Telejurnal; 19,50 
1 Roadele politicii partidu

lui de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării. Azi 
județul Sibiu; 20,15 Ora 
tineretului - ediție dedi
cată Conferinței Naționa
le a U.A.S.C.R. 21,15 Te- 
lerecital Florin Scărlătes- 
cii; 22,25 Telejurnal; 22,35 
închiderea programului.

j RADIO
• 5,00 Buletin de știri;
15,05 Ritmuri matinale;

6,00 Radioprogramul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei; 8,10 
Curierul melodiilor; 9,00 ■ 
Răspundem ascultătorilor; ■ 
10,00 Buletin de știri; I 
10.05 Operetă : Oscar I 
Straus; 10,25 Gintă - Ni- | 
coletta; 10,45 Atlas fol- I 
doric; 11,00 Buletin de | 
știri; 11,05 Cîntă Gheor- ■ 
ghe Bazavan; 11,35 Dis- I 
coteca „U" - Mirabela 
Dauer; 12,00 Buletin de I 
știri; 12,05 Din comoara * 
folclorului nostru; 12,35 I 
Muzică ușoară de Ma- | 
rius Țeicu; 13,00 De la 1 ■ 
la 3; 15,00 Tehnic-club; I 
16,00 Radiojurnal; 16,15 
Prelucrări corale; 16,25 I 
Coordonate economice; I 
16,40 Instantanee solisti- I 
ce; 17,00 Buletin de știri; | 
17,05 Opinia publică; 
17,45 Folclor contempo
ran; 18,00 Orele serii; 
20,00 Viers de cîntec, 
ritm de joc; 20,30 Refle
xele timpului; 20,40 Ca- i 
dențe sonore; 22,00 O zi [ 
într-o oră; 23,00 - 5,00 ■ 
Non stop muzical nocturn. ’

VREMEA ii
Stația meteorologică I 

Petroșani comunică : ie- I 
ri temperatura maximă a I 
aerului la Petroșani a fost | 
de +4 grade, iar la Pa- ■ 
rîng de -2 grade. Mini- I 
mele au fost de -15 și, 
respectiv, -17 grade. |

Stratul de zăpadă la ' 
Paring : 46 cm. ?

Pentru următoarele 24 | 
de ore: Vremea în încăl- | 
zire ușoară, geroasă • 
noaptea și dimineață. 
Vînt slab din sectorul su
dic. Dimineața ceață lo
cală.

Pronoexpres 
REZULTATELE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 
22 FEBRUARIE 1978

Extragerea I : 17 20
18 14 29 16
Extragerea a Fl-a: 10 30 
40 27 4 42
Fond de cîștiguri 1 143 604 
din care Report la cate
goria 1 = 311 810 

j
’ /ZZZZZZZZZ/b'ZZZZZZlWZZ/ZZZZZZZ 
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon: 4 16 62 (secretariat) 4 24 64 (secții). , TIPARUL t Tipografia Petroșani, rtr. Republicii nr. 67

— cea de la Homecourt 
figura pe lunga listă nea
gră.

Vincent a asistat, deci, în 
numai cîțiva ani, la două 
lichidări : cea a minei sale, 
apoi a uzinei sale. O expe
riență dureroasă pe care o 
cunosc mii de oameni ai 
muncii din Lorena. Sub o- 
chii mei, „ei au început să 
demonteze oțelăria și restul 
a urmat". Ei sînt, în acest 
caz, grupul Sacilor care, 
împreună cu Usinor și


