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Minerii din Lupeni sînt îerm hotărîfi 
să-și îndeplinească exemplar 

sarcinile încredințate de partid
TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al 
Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Reprezentanții oamenilor muncii de la întreprinderea 
minieră Lupeni, întruniți astăzi în forul suprem de auto- 
conducere muncitorească pentru analizarea activității des
fășurate în vederea îndeplinirii planului și angajamentelor 
pe anul 1978 și pentru stabilirea celor mai bune măsuri 
în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor pe cel de-al 
4-lea an al cincinalului, își exprimă din inimă sentimen
tele de aleasă dragoste, stimă și recunoștință față de Co
mitetul Central al partidului, față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și de
votat fiu al poporului, miner de onoare al Văii Jiului, 
conducător încercat al partidului și statului, luptător dîrz 
pentru independența și suveranitatea patriei, pentru feri
cirea poporului, pentru o nouă ordine politică și economi
că internațională, pentru egalitatea în drepturi a tuturor 
popoarelor, pentru triumful păcii în lume.

în spiritul orientărilor și indicațiilor prețioase pe ca
re ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în 
Valea Jiului, adunarea generală a oamenilor muncii a a- 
nalizat cu răspundere și exigență, intr-un climat de înal
tă principialitate comunistă și muncitorească, modul In 
care se înfăptuiesc măsurile stabilite prin programul i-

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunarea 
a reprezentanților 

de la I.
într-un cadru larg demo

cratic marcat de un pro-. 
fund caracter de lucru, la 
întreprinderea minieră Lu
peni a avut loc, ieri, aduna
rea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii. Au 
participat mineri, șefi de 
brigadă și de schimb, mun
citori cu multiple calificări, 
maiștri, ingineri, tehnicieni 
din sectoarele de producție, 
investiții și auxiliare, condu
cători din compartimentele 
tehnice ale întreprinderii.

La adunarea generală au 
luat parte tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprirn-ministru 
al guvernului, Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R., 
Alexandru Toader, adjunct, 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei.

Afirmind înaltele princi
pii ale autoconducerii mun
citorești, adunarea generală

generală 
oamenilor muncii 
M. Lupeni
a făcut bilanțul activității 
desfășurate în 1978, adoptind 
numeroase măsuri politice, 
organizatorice și tehnico- 
materiale in vederea reali
zării și depășirii sarcinilor ce 
revin întreprinderii în acest 
an din planul național unic 
de dezvoltare economico-so- 
cială a României. Animați 
de hotărîrca de a contribui 
plenar la creșterea produc
ției de cărbune și a eficien
ței economice, participanții 
la dezbateri — Petre Cons
tantin, maistru minier la sec
torul IV, Erou al Muncii So
cialiste, Mihai Doroftei, mais
tru minier la sectorul V, 
Mircea Suba, șeful sectoru
lui XII-transport, președinte
le consiliului orășenesc de
control muncitoresc, loan Să- 
lăgean, șef de brigadă la 
sectorul IV, Dumitru Marin, 
maistru minier la sectorul V, 
Constantin Păunescu, șef de 
brigadă la sectorul XI — in
vestiții, Cornel Humeniuc, 
șeful sectorului de investiții,

U iiir ea
întreaga noastră na

țiune socialistă sărbăto
rește astăzi 120 de ani de 
la Unirea Principatelor 
Române, moment epocal 
în istoria bimilenară a
poporului nostru, care a 
pus bazele statului națio
nal unitar și a deschis 
drum larg luptei pentru 
cucerirea independenței de 
stat și desăvirșirirea uni
tății naționale, progresu
lui multilateral al Româ
niei moderne.

în istoria patriei noastre 
actul Unirii de la' 24 Ia
nuarie 1859 are o semnifi
cație aparte, cu adinei re
zonanțe în conștiința tu
turor românilor : atunci se 
transforma în fapt politic 
real un vis pentru care 
poporul nostru a luptat se
cole de-a rînduil. .Deși tră
ia în Muntenia, Moldova 
sau Transilvania, poporul 
nostru a avut dintotdeou- 
na sentimentul unității is
torice, de origine și lim
bă, de comunitate spiritu
ală și de structură soci- 
al-economică. Xdeea uni
tății străbate întreaga 
noastră istorie : de la pri
ma unire a celor trei pro
vincii românești, înfăptui
tă pentru scurt timp de 
Mihai Viteazul, ea a fost 
înscrisă ‘ pe frontispiciul 
tuturor mișcărilor sociale. 
„Noi românii — spunea, în 
anul revoluționar 1848, Ni- 
colae Bălcescu — nu vom 
putea fi puternici pînă 
cînd nu ne vom uni cu 
toții într-unul și același 
corp politic. Să ne con
centrăm toată puterea, toa
te voințele intr-un singur 
popor, într-o singură vo
ință".

Ziua de 24 ianuarie 1859 
este o expresie sintetică a 
voinței și puterii mase
lor largi populare care, în- 
tr-un singur glas, au ce
rut și au luptat pentru 
unire. Din acest moment 
istoric, care a fost întîm- 
pinat cu entuziasm în 
Transilvania, România a 
intrat într-o nouă etapă 
de dezvoltare social-eco- 
nomică, creîndu-se . pre
misele materiale ale cu
ceririi independenței de 
stat. Apariția proletariatu
lui a imprimat un suflu 
nou în lupta poporului 
pentru făurirea statului 
național unitar român la 
1 decembrie 1918." Crearea

Partidului Comunist Ro
mân a stimulat și unifi
cat, conducînd activitatea 
celor mai înaintate forțe 

sociale mie țării în topita 
pentru afirmarea deplinei 
libertăți și independențe a 
patriei. în acest an săr
bătorim 35 de ani de la 
istorica zi. de 23 August 
1944 cînd România, prin 
voința unanimă a popo
rului, condus de Partidul 
Comunist Român, a in
trat într-o nouă etapă de 
dezvoltare, deschizînd po
porului perspectiva făuri
rii unei vieți noi, demne 
și independente.

„Un moment hotărîtor pe 
drumul înfăptuirii statu
lui național unitar român 
— spunea secretarul- ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
l-a constituit unirea Mol
dove; cu țara Româneas
că, la 24 ianuarie 1859, 
cînd au fost puse bazele 
statului modern român —> 
România". Oamenii mun
cii din Valea Jiului, a- 
lături de întregul nostru 
popor, înfăptuiesc astăzi,, 
printr-o activitate econo
mică și socială străbătută 
de responsabilitate, socie
tatea socialistă multilate
ral dezvoltată , traducînd 
în fapte idealurile pen-, 
tru care au luptat gene
rațiile înaintașilor noștri. 
Acele idealuri, înfăptuita 
ma; întîi la 24 ianuarie 
1859, capătă astăzi consis
tența materială a realită
ții contemporane care cons
tituie seva prestigiului 
României în viața inter
națională. Astăzi cinstim 
o pagină strălucită a vo
inței poporului. Și acest 
act memorabil stimulează 
voința contemporană a po
porului angajat cu tot ta
lentul și hărnicia, în . re
alizarea programului da 
dezvoltare a României mo
derne, independentă și su
verană, militantă activă, 
prin cel mai reprezentativ' 
patriot și fiu al națiunii, 
tovarășul Ni colae 
Ceaușescu, în promovarea 
păcii, independenței, suve
ranității și egalității în 
lume. Și această opțiune 
politică este o continuare 
firească a idealurilor care 
însuflețeau poporul nos- 
tru acum 120 de ani, cînd 
Moldova se unea eu Țara 
Românească.

în pag, a 3-at
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Manifestări omagiale
Gîndurî pentru România
Din creațiile membrilor cenaclului literar 
Panait îstrati

tova-

(G. sîn-

Va-
Costea .

de
și I.M. Pa- 
donat 
salva soția 
boală grea

din Vulcan, 
miner

Șeful de schimb 
Constantin Popa din 
brigada condusă de Teo
dor Boncaio de la sec
torul IV Lupeni.

I Foto : Gh. OLTEANU
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salva-
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pa- 
slo- 
ur- 
în- 

vin.

o
ca-

Ro
și 
la

de 
re- 
l-a

lui 
de 
vele și castrele 
pretutindeni de la porțile
senine ale Pontului Euxin 
pină la munții 
in 
nia

Traian, în 
la Adamclisi,

zidurile
Qloșca
Bălces- 

la 
și Prin-

care 
vea- 
liber, 

ori- 
a-

metopele 
în da- 
răsplndite

se
care

Haemus,
Ardeal, Banat, Munte- 
și Moldova, locuri din

noaștre, 
minări 

de 
pe

Ziua cea mare a neamului

am
Din inițiativa Comite

tului orășenesc al femei
lor din Uricani, la Școa
la de copii din localitate 
se organizează cu regula
ritate munci patriotice 
pentru punerea la punct a 
lenjeriei și hainelor ele
vilor de aici. La recenta 
acțiune au participat Iri
na Mardare, Elisabeta Mo
non, Maria Troznay, 
zalia Horșovescu,

de
Si- 

inti- 
cinte-

și își dau

Ro-
Elena

J Rinchiteahu ș.a. (C.D.)

I Mine, la orele 17 și 20 
| la Casa de cultură din Pe- 
l troșani are loc concertul

de muzica populara orga
nizat de Filarmonica 
stat „Cindrelul“ din 
biu. Spectacolul se 
tulează „Mîndre-s 
cele noastre"
concursul Dumitru Mu- 
țiu, Maria Cotîrlea, Sia 
Marla Bologa, precum și 
Viorica Flintașu și Petre 
Săbădeanu, colaboratori ai 
televiziunii române. 
Val.).

---------
Ieri dimineață, 

C.R.C.S. din Petroșani 
donat sînge pentru 
rea soției colegului lor de 
muncă, Viorica Feher, 8 
oameni între care Genu 
Pop, C. Schiopu, N. Crai-

mc de la autobaza 
Lupeni a S.T.R.A. Tot ieri, 
de la același centru ne-au 
fost comunicate 
rele 
și pe 
rășilor 
Roșu,

: următoa-
.,Mulțumesc 

cale
rînduri : 
această
Vasile Moș, Vasile

Dragoș Irimie,
sile Crețu, Vasile 
și celorlalți muncitori 
la I.M. Vulcan 
roșeni care au 
ge pentru a-mi 
internată cu o 
la spitalul 
Petru Bucur,
Vulcan". (T.V.).

aa informam

In fiecare an, cu fieca- 
treaptă de istorie urca- 
din rădăcinile 
vom descoperi 

demni, cbnștienți 
ceea ce am făcut, 
ceea ce sintem, cu pe- 

memoriei ce poartă 
chipurile marilor oameni- 
eroi, portrete votive în 
mici ocnițe de suflet, De- 
cebal la Tape, Basarabii, 
Mircea cel Bătrîn și 
vine, Ștefan cel Mare 
Podul înalt, Ion Vodă 
Roșcani, Mihai Viteazul la 
Călugăreai și Alba lulia, 
apoi Doja lingă 
Aradului, Horea, 
și Crișan, Nicolae 
cu, și Avram Iancu 
1848, Al. I. Caza 
clpatele Unite, în ordinea 
veacurilor, așa cum s-au 
așezat să apere, să-și ape
re drepturile ori să înal
țe una și aceeași casă a 
acestui popor. Și tot a- 
titea adevăruri și sacrifi- 

încrustate iu Columna

t
I

pitale ale Principatelor a- 
celași Alexandru Ioan Cu
za, acest bun român, mo
dest ca și țara, din acest 
binecuvintat Ianuar se va 
vorbi de o țară și un neam 
de aici din jurul Carpați- .. 
lor, despre românul 
s-a dovedit peste 
curi de restriște 
conștient mai tare ca
cind de latinitatea sa, 
șezind firesc in steagurile 
Patriei, sub cerul trico
lor, bourul Moldovei a- 
lături 
bilor,

Din 
torie. 
Românie a noastră, 
re omul de azi o înalță 

marii e- pe culmi de civilizație și 
noi cu 

nestrămutată credință 
puterea noastră vie, 
de atunci, și de mai 
inte, din ianuarie 
din ceasul sfînt al 
mulul nostru .cînd a 
ales Domn în ambele

care, marii eroi
vesc cu aceleași fapte me
reu, cu o nestrămutată 
credință in unitate, 
cea, prosperitatea și 
bozenia noastră, ca o 
mare prin care 
tîmpină veacurile 
Din locurile lor, 
roi privesc spre

bourul Moldovei 
de vulturul basara- 
pentru totdeauna.

i ziua aceasta de is- 
avem o patrie, 

pe

o 
în 

chiar 
ina- 
1859, 

nea-

demnitate, ianuarie 
acum 120 de ani, a 
făcut trupul patriei, 
unit cu sufletul dintotdea- 
una, statornic, viteaz 
demn.

D. Dem IONAȘCU
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Minerii din Lupeni sînt ferm 
hotărîți să-și îndeplinească 

exemplar sarcinile încredințate 
de partid

TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. 1)

nițiat de dumneavoastră privind creșterea ritmului de me
canizare a minelor in vederea ușurării muncii fizice și 
sporirii productivității muncii, ridicării la un nivel supe
rior a pregătirii profesionale și policalificarea minerilor, 
ca ei să stăpînească utilajele moderne din dotare, întări
rii ordinii și disciplinei, îmbunătățirii condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor.

Vă raportăm, mult .iubite și stimate tovarășe secretar 
general că, sub conducerea organizației de partid, colec
tivul de muncă de la mina Lupeni, acționînd cu hotărîre 
pentru îndeplinirea sarcinilor puse în fața lor de condu
cerea partidului a obținut rezultate din ce în ce mai bu
ne în sporirea producției de cărbune, realizînd peste plan, 
în ultimele două luni ale anului 1978, 3 600 tone de căr- 

. bune brut, iar în perioada care a trecut de la începutul 
anului 1979, peste 5 700 tone.

Bazat pe rezultatele obținute și pe condițiile create 
pentru asigurarea îndeplinirii planului pe acest an, colecti
vul minei noastre a chemat la întrecere socialistă toate 
colectivele din unitățile industriei miniere, angajindu-se 
să depășească planul Ia producția netă cu 1 600 000 lei și 
la producția industrială cu 3 000 000 lei, să extragă peste 
plan 12 000 tone cărbune cocsificabil, să realizeze supli
mentar 100 ml la lucrările de deschidere și 150 ml la ce
le de pregătire, să depășească nivelul planificat al pro
ductivității muncii calculată pe baza producției nete cu 1 
la sută, să reducă substanțial consumurile specifice la 
lemn de mină, cherestea, metal, energie electrică și com
bustibil convențional.

Dorim să asigurăm, Comitetul Central al partidului, gu
vernul Republicii Socialiste România, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe secretar general că noi, 
minerii din Lupeni sîntem ferm hotărîți să ducem la în
deplinire în mod exemplar, prin fapte de muncă concre
te, sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului, să dovedim 
în felul acesta adeziunea noastră deplină la întreaga po
litică internă și externă a partidului, aprobarea unanimă 
față de poziția partidului nostru in problemele dezarmă
rii, egalității în drepturi și respectării independenței și 
suveranității popoarelor, instaurării uneî păci durabile în 
lume.

Permiteți-ne, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să folosim acest prilej pentru a vă adresa din toată ini
ma, eu ocazia apropiatei aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, cele mai calde felicitări și urarea să ne trăiți 
ani mulți și fericiți, în fruntea partidului și statului, spre 
binele și prosperitatea României socialiste, pentru ferici
rea poporului român.

ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA LUPENI

Lupeni, 23 ianuarie 1979
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Uniți în suflet Manifestări
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1859

Din douâ țâri, fiind, surori 
strigat au glasuri peste zări 
și cum au vrut așa a fost 
ei și-au făcut eu mintea' rost. 
Unirea-n aer se simțea 
un Milcov doar îi despărțea 
de crezul lor cel demn și sfînt 
unirea intr-un singur gînd 
un singur cuget și-un cuvînt 
cuvintul numeluj de vis . 
ou singe și eu our scris 
să-i întregească nemurirea 
patru silabe — ROMÂNIA.

Rahela BARCAN

VIS ÎMPLINIT

în miezul iernii focul s-a prefăcut în fulgi 
și-aceștia toți în inimi de țară, arzătoare ; 
și-apoj într-o corolă de bătălii prelungi 
ca să-avem limbă, vatră, unire și hotare, 

în miezul 
în pod și 
din singe 
ținuse să

iernii focul a prefăcut un rîu 
soare viu ; cu noi veșminte glia 

de strămoși, cer și galbenul de griu 
se cheme-n vecie, ROMANIA.

l-au scris

cu nuna, 
mare vis.

Nu l-au scris
doar. în hrisoave 

Ci în inimi,
' cald

Cind și-au dat
mină

De-mpliniră-un
Se jertfiră peste veacuri, 
Inimi calde de eroi 
Azi clădim înaltă slovă, 
Arcul vremurilor noi !...

■i 
t

Ioan Dan BALAN

Gînduri
pentru România

oameni
Și 

ale câ- 
fer- 

apăsau 
în-

A>ba

loan CHIRAȘ

Omagiu

omagiale
ora 17.:, în fața 

minier din Petri- 
organizată o mare 

a unităților de 
din oraș : dedica- 

La 
„Hai 

mină cu mină1'

Adunarea generală 
de la I. M. Lupeni

• (Urmare din pag. 1)

Ioan Kacso, șef de brigadă 
la sectorul VI, Anton Du- 
ban, șef de echipă la secto
rul XIII — electromecanic, 
Silviu Năstase, secretarul 
comitetului U.T.C. pe între
prindere, Titus Costache, di
rector tehnic, cu probleme 
electromecanice și loan Gîrea, 
șef de brigadă la sectorul II 
— au făcut propuneri pri
vind găsirea celor mai bune 
căi și valorificarea resurse
lor interne existente care să 
conducă la creșterea produc
ției fizice și a valorii pro
ducției nete prin aplicarea 
de tehnologii „avansate, intro
ducerea utilajelor moderne 
și extinderea tăierii mecani
ce în straturile de mare 
productivitate, modernizarea

• transportului, îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras, 
reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, perfec
ționarea forței de muncă și 
utilizarea cu maximă - efi
ciență a potențialului teh
nic și uman al întreprinde
rii. într-o unanimitate de 
vederi, participanții la dez
bateri au exprimat hotărî- 
rea colectivului de a-și in
tensifica eforturile de gîndi- 
re și acțiune pentru a extra
ge din abataje cantități • spo
rite de cărbune răspunzînd 
astfel grijii permanente cu 
care sînt înconjurați, măsu
rilor deosebite adoptate din 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pen

tru continua îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor.

în încheierea dezbaterilor 
adunării generale a luat cu- 
vîntul tovarășul Virgil Tțo~ 
fin.

într-o atmosferă însufle- 
țitoare, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii a adoptat 
o telegramă adresată condu
cerii de partid și de stat, per
sonal tovarășului NICOLAE 
CEUAȘESCU, prin care este 
reafirmată hotărîrea colecti
vului minei Lupeni de a 
acționa exemplar, avînd în 
frunte organizația de partid, 
pentru înfăptuirea obiective
lor adoptate de Congresul al 
X'-la și Conferința Națio
nală ale partidului, de a con
tribui plenar la accelerarea 
ritmului de dezvoltare econo- 
mico-soeială a patriei, la 
creșterea continuă a bunăstă
rii celor ce muncesc, a în
tregului popor.
7 - - ★

In ziarul nostru de mîine 
vom reveni pe larg asupra 
dezbaterilor, a sarcinilor ce 
stau în fața organului colec
tiv de conducere în vederea 
înfăptuirii neabătute a indi
catorilor de plan și angaja
mentelor asumate în întrece
rea socialistă, perfecționării 
continue a conducerii și or
ganizării producției, adîncirii 
democrației socialiste prin a- 
firmarea pregnantă a princi
piilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

• Azi, 
clubului i 
la este 
acțiune 
pionieri 
tă sărbătoririi Unirii, 
acțiunea intitulată 
să dăm 
participă 1200 pionieri și 
școlări din școlile orașu
lui. (A.H.).

• La clubul feroviari
lor din Petroșani, a fost 
prezentată ieri expune
rea „120. de ani de la u- 
nirea Principatelor Româ
ne". Cu acest prilej, ar
tiștii amatori ai sindicatu
lui C.F.R. au prezentat 
un montaj literar-muzical; 
(Rodica Ardeleanu).

I

i

• Astăzi, la împlinirea 
a 120 de ani de la Uni
rea Principatelor Române, 
la casele de cultură 
Petroșani și Uricani, 
cluburile sindicatelor 
Lupeni, Vulcan și 
au loc (la ora 16) 
festive consacrate 
meniului sărbătorit, 
mațiile artiștilor amatori, 
ale pionierilor și ' elevilor, ■ 
vor susține spectacole’ te
matice dedicate Unirii sub 
genericul „Uniți 
get și simțiri".

din 
la 

din
Petrila 

adunări 
eveni- 

For-,

Sărut acest pămînt
Care răspunde

numelui de țară;
Zîmbesc izvorului

netulburat
Și-un cîntec se naște 
Acum, de împlinire, 

pragul cetății.

fiii pe Milcov și ia 
pentru a ține sfat despre 
trecut și viitor.

A fost, este și 
țară ce împrejmuiește 
cui de piatră și 
Carpaților cu ape 
mini de griu, cu 
maramureșene, cu 
de Sarmizegetusa și 
roneț, cu castele de 
nedoara și Galați, cu 
din ale căror crengi 
cură doine, cu morminte și 
leagăne... Și acolo au 
mai fost oameni care-și 
spuneau frați și care în 
clipe de răgaz cîntau Tri
colorul și jucau Hora U- 
nirii.

Este o țară de basm, 
cu oameni care se numesc 
Români, înfrățiți cu tre- 

și viito
rul și care vor să mun
cească și să cînte în pace, 
să-și cinstească prietenii, 
să trăiască uniți, demni, 
fericiți, liberi.

A fost odată o Țară fru
moasă, mare și liberă, in 
ale cărei ape și „cîmpuri 
de mătasă" Carpații își o- 
glindesc stîncile și brazii.

Au fost odată
ce-și ziceau geți, daci 
mai apoi români, 
ror degete mîngîiau 
înecate fluiere,
coarnele plugului, se 
cleștau pe fierul cu tăiș 
de foc pentru a spinteca 
negura, dumicau miez de 
pline cu sare pentru ini
mile flămînde și calde.

Au fost urgii care au ră
tăcit 
șuri 
Prut 
du-i 
fost-au și Feți frumoși ce 
se numeau Decebal, Mi
hai, Iancu, Cuza ce i-au cutul, prezentul 
chemat din tulnice să le 
arate seninul cerului.

A fost întotdeauna 
popor care nu și-a 
niciodată numele, 
limba și care și-a

oamenii de pe Cri- 
și Olt, de pe Tirnave, 
și Dunăre, despărțin- 
unii de alții. Dar

va fi o
ar- 

aur al 
și lu- 

porți 
ziduri 

Vo- 
Hu- 
fagi 
pi-

în

Ion ȚIGANTELE

Expoziție
incinta I.U.M.P. s-a 
o expoziție de car- 

tehnscă 
omagiind 
la Uni- 
Române, 

par- 
munci-

în
deschis
te sociai-politică, 
și beletristică 
cei 120 de ani de 
rea Principatelor
expoziție lâ care au 
ticipat numeroși 

și tehnicieni, 
și-au expri- 
de a se în
des cu ase- 

care să 
informarea 

de utilaj 
apariții e-

tori, ingineri 
Cei prezenți 
mat dorința 
tîlni cît mai 
menea expoziții 
contribuie la 
constructorilor 
minier cu noile 
ditoriale ce omagiază 
venimentele istorice

în cu-

de carte
membrii

J}Panait

poporului nostru.
Au participat 

cenaclului literar 
Istrati" al Văii Jiului —
Constantin Cîmpeanu, An
drei Caucar, loan Dan Bă
lan, Mircea Bujorescu și 
Ion Pascal Vlad — care 
au recitat din creația lor 
dedicată Unirii. Și-au mai. 
dat concursul actorii Mi
ra Mirea, Corvin Alexe 
și Rozmarin Delica de 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului". Expoziția va rămî- 
ne deschisă în tot cursul 
lunii ianuarie.

Prof. M. MUNTEANU

i un 
uitat 
nici 

trimis Titu MAICAN

I. M. Lonea

Transportul minier—în fața exigențelor 
impuse de creșterea producției

O primă constatare : dez
baterile oamenilor muncii 
din cadrul sectorului de tran
sport al minei Lonea au fost 
pe deplin ancorate in pro
blematica sectoarelor de pro
ducție. Explicația am aflat-o 
la sfirșitul' adunării gene
rale din schimbul I, cind șe
ful sectorului VII, subingine- 
rul Petru Cenușă, ne-a de
clarat că a fost informat cu 
operativitate asupra proble
melor ridicate de mineri cu 
privire la transport. Prin el, 
au fost informați șefii de 
echipe, maiștrii, numeroși 
alți oameni ai muncii care 
au putut discuta, astfel, pro
blemele sectorului în con
sens cu sarcinile locurilor de 
muncă pe care le deser
vesc, cu observațile și pro
punerile făcute de mineri 
in vederea îmbunătățirii, în 
ansamblu, a activității în
treprinderii.

Pe fondul unei analize a- 
mă.nunțite, făcută in spirit

critic și autocritic, au fost 
dezbătute cu răspundere sar
cinile ce revin sectorului. 
Au fost stabilite măsuri spe
cifice activității de trans
port, care să contribuie la

profesională, îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras, 
respectarea .N.D.P.M. Secto
rul s-a angajat să obțină lu
nar 50 mii lei economii prin 
reducerea cheltuielilor ma-

Adunări generale ale oamenilor muncii

asigurarea capacităților de 
producție (reprofilări de ga
lerii, întreținerea liniilor c.f. 
și repararea locomotivelor 
de mină, aprovizionarea du 
material lemnos în condiți
ile și dimensiunile cerute de 
sectoare), la creșterea pro
ducției și productivității 
muncii (organizarea trans
portului în flux continuu, 
sporirea vitezei de rulare a 
vagonetelor), la reducerea 
consumurilor specifice (evi
tarea mersului în gol al lo
comotivelor și celorlalte u- 
tilaje, decuplarea ilumina
tului în zilele de repaus). Al
te măsuri se referă la com
pletarea efectivelor și ridi
carea gradului de calificare

teriale la piese de schimb, 
soluționînd, prin efort pro
priu, recondiționarea unor 
piese și subansamble la lo
comotive și materialul rulant. 
Din prevederile sectorului nu 
lipsesc măsurile educative, 
orientate spre întărirea con
tinuă a ordinii și discipli
nei.

Preocuparea sporită a sec
torului de a desfășura in a- 
cest an o activitate calitativă 
superioară este dovedită și 
de faptul că șirul de propu
neri făcute de oamenii mun
cii nu a fost încă încheiat. 
Mereu sînt gîndite soluții noi, 
sînt. întrevăzute resurse și 
posibilități care pot conduce 
Ja îmbunătățirea deservirii

locurilor de muncă direct 
productive. De acest fapt 
ne-am convins la adunarea 
schimbului I cind, mai mulți 
vorbitori (Ștefan Chiș, Pe
tru Iacob, Ion Stana, Gheor- 
ghe Gociu, Ianos Baba, Va- 
sile Berbece și alții) au făcut 
propuneri, insistînd mai ales 
asupra punerii la punct a u- 
nor detalii în circuitul de 
transport și creșterii răspun
derii la locurile de muncă 
cheie.

Adunările generale pe 
schimburi au scos în evi
dență, Ia sectorul VII al mi
nei Lonea, atît posibilitățile 
existente pentru îmbunătăți
rea activității de transport 
cît și hotărîrea colectivului 
de a face totul pentru a sus
ține sectoarele de producție 
în efortul comun pentru creș
terea producției și producti
vității muncii, a eficienței ex
tracției de cărbune.

Ion MUSTAȚA
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Extracfia de cărbune cu mijloace mecanizate, moderne, în condiții
de deplină securitate a muncii, solicită imperios

V

INSTRUIREA TEMEINICA A PERSONALULUI
în minele Văii Jiului, creșterea rit

mului de mecanizare și modernizare a 
tehnologiilor de extracție a cărbunelui și 
încadrarea în muncă la întreprinderile 
miniere a unor noi generații de mineri, 
impun cu acuitate intensificarea și îm
bunătățirea conținutului activității 

instruire și educare în probleme 
protecție a muncii. Este necesară 
carea eficienței acestei activități în 
derea utilizării judicioase a mijloacelor 
de. protecție tot mai perfecționate, res
pectarea de către întregul personal mi
nier a prevederilor normelor departa
mentale, a legislației și instrucțiunilor 
interne de protecție a muncii.

Pagina de față, destinată probleme
lor de protecție a muncii, își propune 
să reflecte experiența unor colective de 
muncă, precum și unele neajunsuri, co
mandamente în acest domeniu.

de 
dc 

ridi- 
ve-

Să asigurăm folosirea cit 
judicioasă și eficientă 

a condițiilor materiale create

mai Cabinetul de protecție a muncii de Ia I. M. Paro

șeni, în plină activitate.

O experiență valoroasă

Datoria tuturor cadrelor tehnico-inginerești

Susținerea unei activități 
instructiv-educative mai ample, 

la maseaderente
cărbune și de a ne îndepli
ni angajamentele luate în în
trecerea socialistă, ci și ani-: 
mâți de cea mai înaltă- răs
pundere față de îmbunătăți*

Putem afirma cu toată cer
titudinea' că activitatea in- 
structiv-educativă în dome
niul protecției m u n cil 
cunoaște o îmbunătățire con
tinuă. în primul rînd avem 
o bază materială în conti
nuă creștere și modernizare. 
Cele trei centre de instru
ire — de la Petroșani, Vul
can și Lupeni — au fost a- 
menajate corespunzător și 
dispun de cite o „mină- 
șeoală", de o gamă largă de 
utilaje folosite la ora actu
ală în subteran, inclusiv ce
le moderne de machete pri
vind metodele
tare, efectuarea corectă 
aerăjului, a lucrărilor 
împușcare și 
Pentru anul 1979 s-au 
văzut însemnate 
materiale pentru
rea de aparate de 
și de proiecție 
îngustă, aspecțomate, 
netofoăne, laboratoare
cu care vor fi dotate 
început cabinetele de 
tecție a muncii de la 
trei centre de instruire, 
mind ca în continuare 
fie dotate cu astfel 
Joace și celelalte 
de la unități.

Concomitent, au

perso- 
res- 

și măsu- 
a muncii 

încălcă- 
acestora. 

lichidăm cit 
neajunsurile 

această 
' de

a
la cabinetul de protecție
muncii de la I.M. Paroșeni

în anul 1978, numărul ac
cidentelor de muncă a scă
zut la întreprinderea minie-

Vulcan cu 20 la sută față 
anul precedent. Desigur, 
am atins un nivel care rea activității de protecție a 

ne satisfacă, dar cred că 
progresul înregistrat merită 
să fie relevat. Și nu putem 
să nu punem acest rezultat 
în legătură cu eforturile de
puse și activitatea desfășura
tă pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor materi
ale, dar și pentru ridicarea 
la un nivel mai corespunză
tor al muncii instructiv-edu- 
cative in scopul conștientiză
rii și sensibilizării personalu
lui muncitor față de necesita
tea însușirii și respectării 
stricte a legislației, normelor 
departamentale și măsurilor 
interne de protecție a mun
cii.

Am -început noul an cu ho- 
tărirea fermă nu numai de a 
îndeplini exemplar sarcinile 
de creștere a producției de

muncii. Chiar la începutul a- 
cestei luni am analizat ac
tivitatea lucrătorilor din com
partimentul de aeraj și pro
tecție a muncii la nivelul 
întreprinderii și sectoarelor. 
Cu acest prilej am luat noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității și creșterea răs-; 
punderii și autorității acestor 
factori. Sînt convins că prin 
aplicarea acestor măsuri vom 
ridica la cote superioare în
treaga activitate de protec
ție a muncii. Pe această li-; 
nie de preocupări acordăm 
o atenție deosebită îmbună
tățirii activității centrului de 
instruire și cabinetului de 
protecție a muncii, dotării 
lor cu mijloace audio-vizua- 
le moderne pentru a putea 
realiza o activitate înstructiv- 
educativă mai amplă, 
aderentă la mase, mai 
ficientă. Printre altele 
prevăzut măsuri pentru 
curarea unor aparate de fil
mat și de proiectare a fil
melor pe bandă îngustă, as-; 
pectomate, aparatură foto, 
magnetofon ș.a.

Esențialul in activitatea ins- 
tructiv-educativă este con
ținutul, eficiența. Și în aceas
tă privință, cuvîhtul hotărîtor 
îl au oamenii, în primul rînd 
cadrele tehnico-inginerești. 
Personalul 
specialiștii, 
trli de la 
în prezent 
mare la organizarea și 
fășurarea activității 
tiv-educative de protecție 
muncii. Aportul lor la 
ceasta activitate poate 
trebuie să crească insă mult, 
mai ales că în domeniul pro
pagandei de protecție a mun
cii sîntem, după părerea 
mea, încă rămași in urmă, 
desfășurăm insuficiente acti
vități și nu ne-am debara
sat de unele metode 
chite și de activități 
le.

în folosirea unor
mai 

e- 
am 

prb-

entizarea întregului 
nai asupra necesității 
pectării normelor 
rilor de protecție 
și a consecințelor 
rii sau ignorării 
Trebuie să 
mai grabnic
care mai există în 
activitate, aspectele 
formalism și superficiali
tate, de prelucrare stereo
tipă a diferitelor articole 
din norme sau instrucțiuni, 
care se mai practică în li
nele sectoare. Printr-o 
propagandă vie, susținută 
cu exemple concrete, su
gestive, selectate chiar din 
unitatea respectivă să popu
larizăm intens consecințele 
suferite de cei care s-au 
accidentat datorită ignorării 
sau încălcării normelor și 
măsurilor de protecție. Tot
odată, din partea întreprin
derilor miniere se cere 
mai multă inițiativă în fo
losirea mijloacelor și posi
bilităților proprii de inten
sificare și diversificare a 
acestei activități. La nivelul 
combinatului se preconizea 
za, organizarea, în colabora
re cu Consiliul municipal 
al sindicatelor, a unor 
schimburi de experiență cel 
puțin odată pe lună, 
compartimentele de 
tecție a muncii de la 
tați privind activitatea 
tructiv-educativă.

Așa cum ne-a demonstrat 
și ne-a convins tovarășul ing. 
Vasile Pîrvulescu, șeful com
partimentului de protecție a 
muncii din această unitate, 
numai în cea de-a doua ju
mătate a anului trecut, la ca
binetul de protecție a mun
cii au fost instruiți, testați, 
examinați ori au participat la 
diferite acțiuni de propa
gandă și educație pe teme 
de protecție a muncii peste 
4 000 persoane. Și, nimeni n-a 
regretat timpul petrecut aici.

Cabinetul este dotat cu a- 
paratură de protecție, așpec- 
tomat, pupitre de testare. 
Testarea,, la care este supus 
de cîteva ori pe an întregul 
efectiv se face cu ajutorul 
unor tematici cadru, dife
rențiate pentru fiecare ca
tegorie de personal, începînd 
cu noii încadrați în muncă 
și terminînd cu maiștrii.

Tot aici se face și simula
rea unor accidente care s-au 
produs Ia mină, metodă ca
re s-a dovedit deosebit de 
eficientă în sensibilizarea 
muncitorilor predispuși la ac
cidentări, îndeosebi a noilor

încadrați în muncă. Un viu 
interes l-a stirhit, de exem
plu, reconstituirea accidentu
lui suferit de Kertes Ludo
vic ca urmare a nerespectă - 
rii normelor departamentale 
privind electrosecuritatea mi
nieră, caz transpus pe dia
pozitive, ce au fost viziona
te de un număr însemnat 
de muncitori.

Un însemnat. număr de 
muncitori au participat aici 
la proiectarea unor filme de 
protecție a muncii pe bandă 
îngustă cum au fost cele i- 
titulate : „Dispozitivul de si
guranță", „Unde nu-i cap...", 
„Un zîmbet furat", „Șira spi
nării nu-i de fier", „Jocul 
de-a controlul" ș.a., toate cu 
specific minier. Ținînd sea
ma de rezultatele obținute în nieră Paroșeni ; se 
munca cu filmul de protec
ție a muncii, unitatea , a 
contractat pentru anul 1979 
12 filme pe teme de protec
ție și igienă a muncii.

de 
ca- 
mi- 

de 
pentru 

echi-

de exploa-
a 

de 
transport, 

pre- 
resurse 

procura- 
filmat 
bandă 
mag- 

foto 
la 

pro- 
cele 
ur

să 
de mij- 
cabinete

pe

sporit 
.Reocupările pentru asigura
rea unui material de pro
pagandă tot mai bogat și 
variat. în legătură cu , a- 
ceasta se impune însă pre- 

dato- 
asigure 
perso

nalul pentru folosirea a- 
cestei dotații.

Există, de asemenea, 
preocupări pentru îmbună
tățirea propagandei vizu
ale și scrise. în anul 1979 
se vor realiza centralizat 
două afișe avind ca 
modul corect de lucru 
principalele operații 
subteran și, respectiv, 
secințele nerespectării 
rnelor de protecție, al 
conținut a 
de forurile 
și s-au dat 
același timp, 
C.M.V.J. urmează 
tipărite in tiraje 
punzătoare extrase 
N.D.P.M. și instrucțiuni, de 
lucru pentru fiecare me
serie.

Toate acestea nu 
ie însă confundate cu 
bunătățirea activității 
structiv-educative. Ele 
prezintă doar condiții 
bune create in acest 
Datoria noastră este de 
asigura folosirea cît 
judicioasă și deplină a 
cestor condiții. Fiecare 
nitate minieră să acțione
ze mai intens, mai ferm și 
mai eficientt pentru conști-

Prin grija conducerii uni
tății și compartimentului 
protecție a . muncii la 
binet a fost organizată o 
croexpoziție cu aparatură 
salvare; dispozitive 
controlul metanului și
pament de protecție a mun
cii.

La cabinet funcționează cu 
rezultate bune și un labora
tor foto în cadrul căruia se 
realizează fotografii în le
gătură cu unele accidente 
pentru panourile cu aspecte 
de protecție a muncii.

Am înfățișat doar cîteva as
pecte din activitatea cabi
netului dc protecție a mun
cii de la întreprinderea mi- 

înțelege
că aria activităților și proble
melor dezbătute aici este 
mult mai vastă și merită să 
fie cunoscută.

de. conducere, 
inginerii și maiș- 
sectoare participă 

în măsură mai 
des- 

instruc- 
a 

a- 
și

vizarea că este de 
ria unităților să-și 
și să-și pregătească

teme 
la 

din 
con- 
nor- 

căror
fost aprobat 

de specialitate 
în execuție. In 

prin
să

grija 
fie 

cores- 
din

trebu- 
im- 
in
te

rnal
scop, 

a 
mai 

a- 
u-

între 
pro-
uni-
i us

Ing. Paul ROMANESCU, 
șeful biroului de protecție 

a muncii din C.M.V.J.

Pagina realizata la cererea C.M.V.J.

Toată atenția folosirii pe scară iargă a

bogatîi ooiâri audio vizuale
Activitatea de instruire și 

educare pentru conștientiza
rea întregului personal al 
minei ocupă un loc impor
tant in preocupările co
lectivului întreprinderii mi
niere Lupeni în domeniul 
muncii de prevenire a ac
cidentelor de muncă și îm
bolnăvirilor profesionale. Fo
losim în acest scop o gamă 
din ce în ce mai largă -■ de 
forme și mijloace instructiv- 
educative. între acestea, acor
dăm atenție deosebită inten
sificării și modernizării acti
vității centrului de instruire.

Recent a fost pusă la dis
poziția centrului o „mină- 
școală" prevăzută cu toate 
genurile de lucrări miniere 
din subteran Și utilajele a- 
decvate : abataje frontale cu 
mecanizare complexă, abata
je frontale cu susținere in

dividuală, lucrări în galerii, 
suitori, planuri înclinate, tro- 
lii, transportoare de diferi
te tipuri — tot ce este nece
sar pentru a ajuta pe noii 
încadrați în muncă la mină 
să cunoască variatele lucrări 
din subteran, să se familia
rizeze de la început cu ele. 

în cadrul centrului func
ționează, de asemenea, un ca-, 
binet de protecție a muncii 
dotat cu diferite tipuri de 
utilaje și unelte folosite în 
Subteran, aparatură de Con
trol, mijloace de proiecție, 
materiale de propagandă.

Centrul de instruire, „rni- 
na-școală" și cabinetul de 
proteefie a muncii sînt de
servite de personal specia
lizat in probleme de protec
ție a muncii — maiștri ins
tructori și mineri instructori. 
Preocuparea noastră princi - 
pală este în prezent folosi

rea acestor posibilități și mo
dernizarea : în continuare a 
metodelor de instruire și e- 
ducare.

Acordăm, totodată, aten
ție folosirii pe scară mai lar
gă a mijloacelor audio-vizu- 
ale. Odată pe săptămînă se 
rulează în sala de apel fil
me pe teme de protecție a 
muncii și de educație sani
tară, stația de radio-ampli- 
ficăre transmite zilnic ma
teriale în care este reflec
tată activitatea în domeniul 
protecției muncii, relatări 
despre unele accidente — 
cînd este cazul, și cauzele 
lor —, se popularizează in
dicațiile și măsurile de pro
tecție luate la mină.

Desigur, activitatea ins- 
tructiv-educativă în domeniul 
protecției muncii, cu toate 
îmbunătățirile intervenite, nu 
ne satisface pe deplin, mai

ales că scăderea numărului 
total al accidentelor nu este 
pe măsura condițiilor crea
te. Ne străduim să impri
măm acestei activități un ca
racter mai dinamic, mai a- 
propiat de realități, mai con
vingător, să determinăm ca 
ea să capete o aderență mal 
mare în masa de mineri, să 
exercite o influență puterni
că asupra lor.

în același timp, se cer îm
bogățite și diversificate și 
mijloacele necesare ■, desfășu
rării acestei activități. Con
sider că ar fi util ea, pe 
lingă afișele pe care le folo
sim și care se realizează 
prin Centrul de cercetări 
pentru securitatea minieră 
din Petroșani, să facem și 
panouri cu fotografii in le
gătură cu accidentele care se 
produc in întreprindere pen
tru a ajuta oamenii să cu

înve- 
forma-

ing. Ion DUMITRAȘ, 
director I. M. Vulcan

noască și să înțeleagă mai 
bine din ce cauze s-au pro
dus unele accidente, care au 
fost urmările lor și cum s-ar 
fi putut evita. La mina noas
tră nu dispunem deocam
dată, de mijloace pentru 
realizarea unor astfel de fo
tografii. De asemenea, ar tre
bui organizate mai multe 
acțiuni cu filmul de protec
ție a muncii și de educa
ție igienico-sanitară. In a- 
cesl context, cred că nu ar 
fi lipsit de interes să se ini
țieze. o acțiune pentru rea
lizarea, cu concursul clubu-, 
lui cineaștilor amatori din 
localitate și comitetului oră
șenesc al Crucii Roșii. sub. 
egida sindicatului, și unele 
filme de scurt metraj pe te
me de protecție și igienă a 
muncii, folosindu-se aspecte 
concrete de la mina noas
tră.

Ing. Victor STOICOIU, 
șeful compartimentului de 

protecție a muncii de la ■ 
I.M. Lupeni
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani 

de la Unirea Principatelor Române

Sesiunea Comitetului de pregătire 
a conferinței 0. N. U.

pentru știință și tehnologie
Dezbateri de urgență 
în Camera Comunelor

împlinirea a 120 de ani de Ia Unirea Principatelor 
Române — eveniment cu deosebite semnificații în js- 
toria statului și poporului român — prilejuiește, în nu

meroase regiuni ale lumii, organizarea unor manifestări 
consacrate acestei sărbători.

• La Institutul indian de 
artă plastică din Delhi 
a fost deschisă expoziția 
fotodoeumentară „Momente 
din istoria României". în 
fața unei largi asistențe, 
despre semnificația eveni
mentului a vorbii guverna
torul teritoriului unional 
Delhi, D. R. Kohli. Referin- 
du-se la istoria poporului 
român, clădită întotdeauna 
pe aspirația salvgardării 
independenței și unității ță
rii, vorbitorul a spus : „O- 
rice încercare de a subju
ga și diviza poporul român 
a fost zădărnicită de lupta 
dîrză a celor asupriți pen
tru a-și menține intacte 
limba, tradițiile și cultu
ra".

• La Amahasada româ
nă din Ankara a avut loc o 
conferință de presă, la ca
re au participat redactori și 
corespondenți ai principa
telor ziare din Turcia, ai 
agențiilor de presă și radio- 
televiziunii, personalități a- 
le vieții politice 4ih această 
țară. Cu acest prilej, în sa
loanele ambasadei a fost 
prezentată o expoziție do
cumentară privind Unirea

Principatelor Române. De 
asemenea, a fost prezentată 
o expoziție de cărți și re
viste românești.

• La Ambasada Româ
niei din Bagdad, la confe-

. rința de presă ce a avut 
loc cu acest prilej s-a su
bliniat importanța istorică 
a actului Unirii Principate
lor române, precum și a 
formării statului naționâl 
unitar român, ca momente 
de seamă ale ;stoiei Româ
niei moderne.

• La Clubul Națiunilor 
din Brasilia a avut loc pre
zentarea filmului româ
nesc „Urgia". De asemenea, 
în clădirea Universității din 
Brasilia a fost deschisă ex
poziția. „România turistică".

• La Ambasada Româ
niei din Belgia, adunarea 
festivă în cadrul căreia a 
fost prezentată pe larg sem- 
nificația Uniri-, Principate
lor în istoria patriei și a 
poporulu-, român a prile
juit, de asemenea, eviden
țierea realizărilor României 
în anii socialismului, aspec
te ale politicii interne și ex
terne a partidului și statu
lui nostru.

NAȚIUNILE. UNITE 23 
(Agerpres). — La New York 
au început lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comi
tetului de pregătire a con
ferinței O.N..U. pentru ști
ință și tehnologie în slujba 
dezvoltării, care va avea loc 
Ia Viena, la 
august a.c.

în cuvîntul 
reprezentantul
bliniat importanța deosebită 
a. sesiunii, a cărei principa
lă sarcină este începerea pro- . 
cesului de elaborare a pro
iectului planului dc acțiune 
ce va fi adoptat de confe
rință.

EI a remarcat faptul că, 
în anul 1978, în aproape toa
te țările lumii au fost dc-

sfirșitul lunii

de deschidere, 
român a su-

clanșate ample procese națio
nale de pregătire a conferin
ței. In acest context, a fost re
levată însemnătatea deosebi
tă a reuniunii regionale pen
tru Europa, care a avut loc 
la București, în iunie 1978.

în/ următoarele zile, lu
crările sesiunii, la care par
ticipă toate satele membre 
ale O.N.U., se vor concen
tra asupra formulării de re
comandări și măsuri con
crete vizind stimularea co
operării tehnico-științifice in
ternaționale, facilitarea ac
cesului nestingherit al fie
cărei națiuni la cuceririle 
științei și tehnologiei mo
derne.

LONDRA 23 (Agerpres). — 
In Camera Coțnunelor a 
Marii Britanii au avut loc 
dezbateri de urgență consa
crate actualei situații social- 
economice din țară, caracte
rizată prin ample mișcări re
vendicative ale diferitelor 
categorii de salariați. In con
textul criticilor conservatoa
re. la adresa politicii econo
mice a guvernului laburist al 
premierului James Callaghan, 
dezbaterile au prilejuit un 
vot cu caracter procedural 
— neprevăzut inițial — asu
pra politicii guvernamenta
le. Votul a dat cîștig de 
cauză guvernului laburist, 
care a beneficiat de spriji
nul a 305 deputați.

j PETROȘANI — 7 No-
I iembrie: Curierii clțplo- 
• matici roșii . Republica : 
iUn om cu idei; Unirea:

Acel blestemat tren 
I blindat.

PETRILA : Star, seri-

I.....
I
I
I
I

ile I-II.
LONEA: Vremea băr

baților.
ÂNINOASA: Pivotul 

echipei de baschet.
VULCAN: Soțul meu, 

seriile I-II;
LUPENI — Cultural: 

Orchestra ambulantă. 
Muncitoresc: Taina mi
cilor revoluționari.

URIC ANI: Aurul lui 
Mackenha, seriile I-II.

TV,

LA SEDIUL NAȚIUNI
LOR UNITE din New York 
a avut loc, luni, prima reu
niune pe anul în curs a 
Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia. A fost ales, în 
funcția de președinte al 
Consiliului, noul reprezen
tant permanent al Zambie; 
la O.N.U., Paul John Fer- 
mino Lusaka, care succede 
lui Gwendoline Chomba 
Konie, rechemată în patrie.

sub numele de Abu Hassan, 
șeful serviciilor de securi
tate ale organizației pales
tiniene „Al Fatah", a în
cetat, luni seara, din viață 
— a anunțat agenția pales
tiniană de presă WAFA.

ÎN URMA UNUI ATEN
TAT comis la Beirut de 
persoane neidentificate, Aii 
Hassan Salamph, cunoscut

șase mii de persoa
ne MOR ANUAL în R.F. 
Germania ca urmare a in-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ’SPORT •SPORT . SPORT ’SPORT • SPORT .

rJ°pice Minerul Vulcan a cucerit „Cupa Uniriiil LA MINERUL URIC ANI

Pe arena de popice Ji
ul din Petrila, s-au desfă
șurat întrecerile tradițio
nalei competiții dotată cu 
„Cupa Unirii". Au fost pre
zente echipele care activea
ză în campionatul munici
pal precum și divizionara 
A Jiul Petrila. Conform re
gulamentului competiției, 
fiecare echipă a fost alcă
tuită din 4 jucători, care au 
lansat 100 bile mixte. Cu- 
noscînd valoarea competiți
ilor divizionare A de la 
Jiul Petrila, comisia a ho-

tărît acordarea celorlalte e- 
chipe un for de 100 puncte, 
ceea ce în final a constitu
it un handicap greu de re- 

componen- 
for-
Jiul

cuperat pentru
ții celor două echipe 
mate din divizionarii 
Petrila. Iată clasamentul fi
nal :
P.d.,
P-d.,
1710
trila
Ia 1703 p.d.,
1700 p.d., Constructorul

■ nier 1686 p.d.

Minerul Vulcan 
Parîngul Lonea 
Jiul Petrila 

p.d., Preparatorul
1704 p.d. Jiul II Petri- 

Jiul I Petrila 
mi-

1730
1715

(tineret) 
Pe-

9,00 Teleșcoală. 
Tribuna TV. 10,20 
nă vă aparține, Specta- 
ool prezentat de jud. Si
biu. 11,20 Șoimii patriei. 
11,35 Panoramic. 17,25 
Curs de limbă ger
mană. 17,40 Tragerea 
pronoexpres. 17,50 în- 
vățămînt, educație. 18,10 
Turneul celor patru 
trambuline la sărituri cu 
schiturile. 18,45 Ttele- 
cronică pentru pionieri. 
19,00 Festivalul național 
„Cîntorea României" 

19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Obiec- 

i tivul central al întrece
rii socialiste—■ eficiența.

, 20,10 Unirea — națiunea 
a făcut-o! 20,30 E scris 
Pe tricolor unire. Spec- 

| tacol TV. 21,45 Pastel de
I iarnă. Film documentar- 
| artistic TV. 22,15 Tele-, 
jurnal.

| RADIO

10,00 
Ante-

toxicărilor, arată ultimele 
statistici ale organizației 
federale „Casa sigură", în
sărcinată ou prevederea ac
cidentelor casnice. Intoxi
cările adulților se dato- 
resc, în majoritatea cazuri
lor, consumului excesiv de 
somnifere și tranchilizante.

GUVERNUL JAPONEZ 
STUDIAZĂ UN PLAN 
pentru transformarea ac
tualelor termocentrale pe 

-bază de petrol în termo
centrale care să utilizeze 
cărbunele drept combusti
bil, interZicînd construirea 
de termocentrale care să 
folosească petrolul sau ga
zele naturale drept combus
tibil, relatează agenția 
Kyodo.

F.B.I. IȘI ÎNDREAPTĂ 
ATENȚIA de la spargerile 
de bancă spre criminalita
tea în rîndul categoriilor so
ciale mijlocii din SU.A., în
deosebi asupra corupției în 
rîndul funcționarilor gu
vernamentali, a declarat, 
într-un interviu acordat 
săptămânalului „US News 
And World Report", direc
torul acestui organism, Wil
liam Webster. „Anul trecut, 
în februarie, a spus el, in
vestigam 574 de cazuri, la 
toate nivelurile — local, de 
stat și federal — acum nu
mărul cazurilor este de a- 
proape 900".

I

I 
I
I
I

I 5,00 Buletin-- de știri. 
5,05 Ritmuri matinale.

i 6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista 

'presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 An
sambluri folclorice. 10,30 
Din țările socialiste. 
10,45 Uniți pe veci sub 
tricolor — cin-tece. 11,00 
Buletin de știri. 11,05

I Microfonul pionierilor. 
112,00 Buletin de știri.
12,05 Din comoara 
eforului nostru.
Muzică ușoară. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul 
invitaților. 16,00 Radio

jurnal. 16,15 Cînteee pa
triotice. 16,25 Coordona
te economice. 16,40 „Uni- 
re-n cuget și-n simțiri". 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Odă limbii româ
ne. 17,25 Folclor contem
poran. 17,45 Evantai rit
mic. 18,00 Orele serii, j 
20,00 Uniți în crez, uniți 
în fapte. 20,30 Cadențe I 
sonore. 22,00 O z; într-o ' 
oră. 23,00—5,00 Non stop I 
muzical nocturn. i

Pregătiri în vederea 
returuluicel mai 

obținut 
tineret) 
(Jiul I 
Nicolae

La individual, 
frumos rezultat l-a 
Mihai Ernest (Jiul 

Ioan Popa 
499 p.d. 
(Jiul II) 448 p.d., 

Păsărică (Jiul tine- 
p.d. Așadar, echipa 

Vulcan alcătuită 
Bella Schuler,

succintă a- 
în 

de 
în

care 
fotbal 

cadrul

466 p.d., 
Petrila), 
Croitoru 
Nicolae 
ret) 439 
Minerul 
din
tantin Bălan, Petre 
toi și Iaco Scheanu, 
șește să cucerească 
pus în joc, primul 
cest an la disciplina

Cons- 
Apos- 

reu- 
trofeul 
din a- 
popice.

Sicii cu BALO!

Primele locuri au revenit
schiorilor din Valea Jiului

Faza județeană a Cam
pionatelor republicane șco
lare de schi fond s-a des
fășurat pe pîrtiile din preaj
ma orașului Vulcan, 
afirmat elevii loan 
și Lucia Scurtu, 
detașați în

2. Gheorghe 
in-

Do- 
mecanic 

Marius 
mecanic 

1. Scur- 
nr. 5 

Me- 
Vul- 

Șc. 
Vio- 
chi-

S-au 
Crișu 

învingători 
cursa juniorilor

chiar dacă sînt încă la ca
tegoria copii mari, lată și 
rezultatele, tehnice ; Juni
ori : 1. loan Crișu, Șc. gen. 
nr. 5 Vulcan,
COsovcanu, Liceul de 
formatică Petroșani, 3. 
rel Crișu, Liceul 
nr. 1 Petroșani, 4. 
Popescu, Liceul 
Vulcan. Junioare : 
tu Lucia, Șc. gen.
Vulcan, 2. Czimbalmos 
lania, Liceul mecanic. 
caii, 3. Paulina Frîncu, 

„ gen. nr. 5 Vulcan, 4. 
leța Mihăiasă, Liceul 
mic Lupeni.

Primii patru clasați 
participa la faza de 
ce se va desfășura în
țiunea Semenic, județul 
Căraș-Severin.

Prof. Alfred IMLING
★

Pc pîrtla mare din 
ring s-au desfășurat

trecerile fazei județene a 
campionatului republican de 
slalom rezervat elevilor. Re
dăm măi jos primii clasați 
pe probe. Slalom uriaș licee, 
fete : 1. Iudith Kacso, Li
ceul de matematică-fizică 
Petroșani, 2. Ileana Vladis
lav, Grupul școlar minier 
Petroșani, 3. Dorina Pop, 
Liceul de matematică-fizică 
Petroșani, 4. Iudith Karda, 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani. Băieți : 1. Emil Saf- 
ta, Grupul școlar minier 
Petroșani, 2. Horațiu Țipțer, 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani, 3. Aristică Popescu, 
Grupul școlar minier 
troșani, 4. Dorel Toma 
ca, Școala generală 
Lupeni. Slalom special
te ; 1. Dorina Pop, 2. Ilea
na Vladislav, 3. Iudith Kar
da, 4. Iudith Kacso. Băieți : 
1. Emil Safta. 2. Dumitru 
Lazăr, Grupul școlar mi
nier. 3. Horațiu Țipțer. Sla
lom uriaș fete I : Nicoleea 
Armaș, Școala generală nr. 
5 Petroșani. Fete II : Simo
na Costinaș, 2. Alina Doro- 
banțu, '3. Corina Vladislav, 
4. Mihaela Hiciu, toate de

1 
Flo- 

Școala generală 
Călin 

nr.
Ni- 
nr.

Slo-

Ni-
1. 

Vla-
3. Simona gostinaș,

toate

vor 
zonă 
sta-

Pa- 
în-

Pe-
An-

nr. 6 
/e-

la Școala generală nr. 
Petroșani. Băieți I : 1. 
rin Filip,
nr. 6 Petroșani, 2.
Țipțer, Școala generală 
1 Petroșani, 3. Marian 
coară, Școala generală 
6 Petroșani. 4. Robert
Venschi, Școala generală nr. 
5 Petroșani. Băieți II : 1.
Dan Negruț,- 2, Răzvan Pop,
3. Zicfrid Bota, 4. Răzvan 
Marica, toți de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani. Sla
lom special fete I: 1. 
coleea Armaș, fete II : 
Liana Grosu, 2. Corina 
dislav,
4. Alina Dorobanțu, 
de la Școala generală nr. 1 
Petroșani. Băieți I : Călin 
Țipțer, Școala generală nr.
1 Petroșani, 2. Marian Ni-' 
coară, 3. Florian Filip, am
bii de la Școala generală 
nr. 6 Petroșani, 4. Sorin 
Costinaș, Școala generală nr.

1.
Ne-

4.
la

Pe-

1 Petroșani. Băieți II: 
Claudiu Popa, 2. Dan 
gruț, 
Zicfrid 
Școala 
troșani.

3. Răzvan Pop, 
Bota — toți de 
generală nr. 1

MICA PUBLICITATE

I
fol-

12,35

cauze
e-
a-

Făcînd o analiză 
supra modului 
a evoluat echipa 
Minerul Uricani
campionatului, am putea spu
ne că nu s-a ridicat la nive
lul așteptărilor. După un de
but timid și apoi cîteva me
ciuri cîștigate, spre sfirșitul 
campionatului, echipa a dat 
din nou semne de oboseală, 
pierzînd partide, chiar pe te
ren propriu. Poziția pe care 
a ocupat-o în clasament la 
sfirșitul turului, a nemulțu
mit suporterii. Este adevăral 
că au existat și cîteva cau
ze obiective. Unii jucători ca 
Pușcaș, Munteanu, Andrașy 
au suferit accidentări, fapt ce 
a făcut ca ei să nu-și poată 
aduce aportul maxim. Au e- 
xistat, însă, și unele
mai puțin obiective. De 
xemplu, portarul Rusu, 
bia către sfirșitul campiona
tului a început să intre în 
„formă", în timp ce al doi
lea portar, Găti, a făcut tușă 
un campionat întreg.

în acest an, în vederea re
turului, deși timpul a fost 
nefavorabil (zăpadă și ger), 
echipa și-a început pregătiri
le sub „bagheta" antrenoru
lui Alexandru Kelemen. Lo
tul ele jucători prezent la an
trenamente este compus din: 
Rus, Găti, Sandu, Kiraly, 
Toldea, Kelemen II, Dinoiu, 
Munteanu, Danciu, Andrasy, 
Buca, Bălan, Petrovan, Va- 
sian Și Pușcaș. i

Solicitînd antrenorului A- 
lexandru Kelemen. părerea in 
legătură cu evoluția proba
bilă a echipei, interlocuto
rul ne-a relatat : „Băieții se 
antrenează cu dirzenie, do
vedesc poftă de joc, bună 
dispoziție pentru fotbal. Pu
nem un accent deosebit pe 
pregătirea fizică a jucători
lor precum și pe jocul dina
mic, care să solicite între
gul colectiv".

VlND Fiat 850, Ungur Ga- 
vril, strada Aleea Crizante
melor, bloc 7 sc. I, ap. 1, 
Vulcan. (43)

SCHIMB apartament două 
camere, fără încălzire, Pe
trila, 7 Noiembrie bloc 2/21 
cu similar încălzire în Pe
troșani. Informații după o- 
ra 15. (46)
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Centrala pentru valorificarea 
ambalaje'or 

Unitatea Petroșani
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ÎNCADREAZĂ urgent pentru
DEPOZITELE PETROȘANI Șl LUPENI:

- MUNCITORI NECALIFICATI
- COLABORATORI CU PLATA CU BU

CATA
Condițiile de remunerare conform Legii 

nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul unității 

din strada Cloșca nr. 2, telefon 41023 și 
43712,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. $7»


