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9 iulie

Zi rodnică la mina Aninoasa
Luni, 9 iulie, a fost cea 

mai rodnică zi din a- 
ceastă lună pentru colec
tivul minei Aninoasa. 
Proporția de realizare a 
sarcinilor planificate pen
tru ziua respectivă a fost 
de 104 la sută și aceasta 
pe seama depășirii 
ductivității muncii 

. nificată în cărbune
852 kg pe post. Cele mai 
bune realizări în a- 
ceastă lună, în cadrul in-

pro- 
pla- 

cu

treprinderii, 
nut colectivele 
lor II, _ care 
productivitate a 
depășită în cărbune 
845 kg/post a 
un spor de producție de 
488 tone — și IV care, 
de asemenea, și-a depășit 
sarcinile 
producția 
bune și 
muncii.

le-au obți- 
sectoare- 
printr-o 

muncii 
cu ' 

realizat

planificate la 
fizică de căr- 
productivitatea

Î.P.C.V.J. SECȚIA LUPENI

Planul realizat și depășit
la toți indicatorii

Harnicul colectiv al 
preparatorilor din Lu
peni, și-a văzut încunu
nată munca, după prime
le șase luni ale anului, 
cu remarcabile realizări 

la toți indicatorii de plan. 
In primul semestru al 
anului 1979 ei au izbutit 
să îmbunătățească cu 0,1 
puncte calitatea cărbune
lui cocsificabil, iar la re
cuperarea globală să rea
lizeze 14 puncte în plus. 
O contribuție ’de . seamă 
a adus-o echipa, lui Vasi- 
le Răcășan, de Ia spălare.

Producția netă globală 
a fost realizată în pro
porție de 105,5 la sută, 
producția netă spălată 
102.7 la sută, iar la mixte-

șlam — 107,6 la sută. A- 
cesto cifre vin să confir
me hărnicia cu care a- 
cest colectiv întimpină 
sărbătoarea eliberării pa
triei și Congresul al 
XII-lea al partidului. E- 
chipele conduse de Emil 
Alecu, de la transport, 
Constantin Filip de la 
sortare, cele de Ia între
ținere mecanică conduse 
de Andrei Drotzinger și 
Stancu Goropiță, prin 
modul cum au lucrat au 
avut un aport fructuos în 
realizarea sarcinilor de 
plan. Acestea constituie 
un imbold în activitatea 
preparatorilor și o bază 
solidă a unor noi și 
itoare succese. (P.G.)
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Progresul societății în strînsă concordantă
cu bunăstarea oamenilor munciiîncă o dată, din orientarea generală a unui program destinat creșterii bunăstării noastre, rezultă cu claritate referințele care au făcut și continuă să facă prestigiul politicii contemporane românești i 

caracterul științific 
damentat al fiecărei suri în parte, organic grate în ansamblul

de minerul Traian Pep de 
Uri câni a realizat peste plan 
ale anului 5M mc în lucrări-

fun- 
mă- inte- mai vast al dezvoltării întregii societăți, spiritul profund 

democratic în care au fost elaborate aceste măsuri de interes vital, și conținutul 
lor umanitar, expresia u- 
nei politici în centrul căreia se ' află mereu omul, viața, aspirațiile și interesele generale ale tuturor membrilor societății.Fundamentate prevederile noului pun în lumină economiei noastre le și capacitatea tarilor și producătorilor ei de a o îmbogăți mereu, de a devansa prevederile inițial stabilite. Prima e- tapă de majorare a retribuțiilor s-a încheiat la 1 

cu trei luni decît a fost în aceste 3 muncii au peste 2 mir 
supli-

științific, program trăinicia naționa- proprie-
iunie 1978, 
mai devreme prevăzut, iar luni oamenii beneficiat de 
liarde lei venituri

mentare. Iată, în continuare alte exemple : prin planul cincinal s-a prevăzut ca în 1978 retribuția medie nominală netă să fie cu 20,6 la sută mai mare decît în 1975, dar a crescut cu 26,1 la sută; prin același plan s-a prevăzut ca indicatorul amintit să crească, în I960, față de 1975, cu 29,5 la sută, dar creșterea va fi cu mult mai mare, de 403 la sută. Din resurse interne, puse în valoare de oamenii muncii, din gîndirea înaintată a colectivelor, din inițiativa și creativitatea lor, e- conomta națională a fost și este mereu îmbogățită, iar faptul se răsfringe pozitiv asupra calității vieții proprietarilor și producătorilor de bunuri ale societății. Mai notăm că raportul dintre retribuția minimă și maximă din economie se menține, după toate aceste creșteri, la nivelul de 1 i 5,5, în loc de 1 : 5,5 — 6. Și mai notăm că plusul de care am beneficiat prin majorarea retribuțiilor din prima etapă a fost permanent însoțit de menținerea indicelui de creștere a prețurilor și tarifelor limita planificată. Cu goarea pe .care numai elaborare științifică

poate genera, au fost evitate oscilațiile, atît de frecvente în economiile bazate pe profit și concurență, și au fost menținute o stabilitate constantă a prețurilor, și urt echilibru favorabil între veniturile și cheltuielile oamenilor muncii. Drept urmare, ca efect al majorării retribuțiilor, oamenii muncii au

cumpărat în prima etapă mărfuri în valoare de 184,7 miliarde lei, cu 42,3 miliarde mai mult decît volumul desfacerilor planificat inițial.Fundamentarea științifică a prevederilor din noul program al bunăstării ac-
(Continuare in pas. a 2-a)
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1975 ■J gotica

Brigada condusă 
sectorul III al minei 
în primele șase luni 
le de pregătire.

Iată-1 în imagine 
tacii săi.

(dreapta) cu doi dintre or-

Fote : Gh. OLTEANU
■

La I. M. Lîvezeni

Deplină adeziune față de măsurile 
adoptate cu privire la creșterea 

nivelului de trai
Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu deosebit interes Hotărîrea 

Plenarei Consiliului Național al Oameni
lor Muncii privind înfăptuirea progra
mului de creștere a nivelului de trai în 
perioada 1976—1980. Exprimîndu-și probarea deplină față de măsurile pre- c;nap animați de dorința de a contribui

mupcii din întreprinderile și instituțiile municipiului se angajează să acționeze cu toate forțele pentru sporirea producției fizice și a valorii producției nete, pentru îndeplinirea integrală a aarcini- a- . lor de plan pe acest an și întregul cin-
mo- pre- care

conizate, prin telegrame și scrisoriconizate, prin telegrame și scrisori a- dresate conducerii de partid și de stat, • secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii nemijlocit la întărirea economiei naționale, baza trainică a creșterii bunăstării tuturor celor ce muncesc.„Prin aplicarea majoră- ma Combinatului rii retribuțiilor din prima etapă se spune în telegra- minier Valea Jiului, minerii din Valea Jiului au realizat

I

„Taie combina!“ l-am 
auzit spunînd pe ingine
rul Dumitru Opriș. di
rectorul I.M. Livezeai. 
Ne apropiam de unui din 
abatajele frontale ale sec
torului li, de abatajul 
dotat cu un complex me
canizat, intrat recent in 
funcțiune pe stratul 13. Șe

ful de brigadă, maistrul mi
nier Ilie Bodeanu, căruia 
i-a fost încredințată co
ordonarea întregii activi
tăți de la acest complex, 
ne-a arătat pe viu cel 
mai mare necaz, cum îl 
numea el, b-am ascultat, 
consemnînd cele spuse :

„Au fost executate 
I.R.I.U.M.P. plăcile 
ghidare sudate pe latera
le și, din cauza distanței 
prea mari în locurile un
de scocurile se îmbină, 
papucul combinei scapă 
din aceste plăci de ghi
dare, iar combina cade 
de pe transportor. Acum 
se lucrează la un* nou 
papuc. Sperăm că astfel 
vom elimina acest nea
juns". Combina taie fără 
cruțare din minusculul 
strat de cărbune, iar 
maistrul supraveghează 
atent lupta dură a ma
șinii cu muntele.

Dan Ciorne», miner șef de schimb, minerii Vasile Dăscăiescu, Vasile Cuciurea- nH, vagonetarii Gheorghe Bucătaru, Simiott Cioțza, lăcătușul Pană Ștefan și electricianul Gheorghe Sirbu, pășesc în fiecare zi în tainele unei meserii necunoscute pînă nu demult pe meleagurile Văii Jiului, aceea de mi- 
per-mecanizator. Complexitatea instalațiilor montate pe cei 167 m eît reprezintă deschiderea a- batajuluî, nu i-a speriat. 
Au început să învețe, iar

acum cînd pătrund 'mai 
adînc secretele noii meserii, încep să descopere noi valențe utilajului. Cuvintele rostite de briga
dier printre zgomotul 
combinei vin să defineas
că atitudinea acestor oa
meni față de notr. 
cepțiwnal, tovarășe, 
cepționai utilaj
semnal optic avertizează 
pe cel de la combină și transportorul este oprit.

In acest moment de 
„respiro“, îi abordăm din 
nou pe omul care poartă 
resfionșabilîtatea muncit 
din abataj, pe maistrul 
Bodeanu. „Problema nu
mărul unu o constituie 
personalul. La un aseme-

Gheorgke POPESCU

în ultimii dai ani venituri suplimentare de aproape 300 milioane lei, iar prin aplicarea majorării retribuției din etapa a II-a spor rul de retribuție de care vor beneficia muncitorii

(Continuare ta pag» « £••)

aeestea 
la lei bucata.

împletirii 
activității 

tinerilor 
timpului 

liber în mod plăcut și

mineri pe întregul cincinal va fi de aproape 700 milioane lei. Faptul că și în etapa a II-a minerii se vor bucura de cel mai mare procent de majorare și se vor situa printre primii în industrie care vor beneficia de noua creștere a retribuției, reflectă. în dul cel mai expresiv țuirea deosebită pepartidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, o acordă oamenilor muncii din acest domeniu de activitate".„Transpunând cu consecvență în viață indicațiile și orientările date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în telegrama minei. Lupeni, în primele 6 luni ale acestui an am extras peste prevederile planului o produc-

(Continuare ia pac. a 2-a)

Pentru amatorii de pescuit: la magazinul cu articole sportive din Pe- 
trașani se găsesc în a- 
ceste sale muitcăutate- 
le vergi telescopice. A- 
decvate pescuitului în a- 
peie de munte, 
pot fi achiziționate, 
prețul de 359 
(C. Val.).
♦------- -----

In vederea 
armonioase a 
productive a 
cu petrecerea

instructiv, comitetul 
U.T.C. de la Preparați* 
Lupeni, organizează, în 
zilele de 14-15 iulie a.c., 
o excursie cu autocarul. 
Itinerariul excursiei Ha
țeg — Orăștie — Geoa- 
gid Băi. (Alexandru Tă
tar).
^In orașul Petrila, la 
cele două întreprinderi 
miniere au loc, la nivel 
de sectoare, 
de fotbal 
lificării 
minerul”, 
cu ocazia 
lut Poate 
noi talente 
în Vale.., (M.B.).

întrecerile 
în vederea ea- 
pentru „Cupa 
ce va avea loc 
Zilei mineru- 

»e descoperă 
fotbalistice

.1i
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(Urmare din pag. 1)

Progresul societății 
în strînsă concordanță

cu bunăstarea oamenilor munciiși din toate zo-

(Urmare din pag. I)ție de 48 000 tone cărbune cocsificabil, depășind productivitatea muncii cu 200 . kg/post, reducînd cheltuielile materiale cu 37 lei 
la 1000 lei producție marfă, realizînd producția netă în proporție de 120 la sută. Vă asigurăm mult iubite tovarășe secretar general că minerii, Berii,- tehnicienii, toți menii muncii de la Lupeni, in frunte cu comuniștii, însuflețiți de prevederile 
nu vor precupeți

ingi- 
oa- 

mina

noului program,
niciun

efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor a- sumate prin chemarea Ia întrecere lansată de colectivul nostru către toate colectivele miniere din țară".In telegrama întreprinderii miniere Petrifa se arată: „Colectivul minei noastre, avînd în frunte comuniștii se mîndrește cu faptul că aplicîrid cu fermitate măsurile luate de conducerea partidului, indicațiile deosebit de prețioase date de dumneavoastră ,mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de

față de noi, minerii", lucru în Valea Jiului, a obținut rezultate tot mai bune în întreaga activitate de producție concretizate în nului pe acest an tone de puternic stimulați de noile măsuri adoptate, în care vedem permanenta dumneavoastră grijă și preocupare față de toți oamenii muncii și îndeosebi

depășirea pla- semestrul I din cu peste 30 000 cărbune. Sîntem

Mi

Din viața organizațiilor I

de partid b ti

îmbunătățirea calității producțieiComitetul de partid de la I.F.A. Vîscoza Lupeni, împreună cu consiliul oa- jmenilor muncii, a întreprins o analiză comună în •vederea îmbunătățirii calității firelor artificiale. •Aceasta, datorită faptului Că în ultima perioadă indicatorii de calitate- nu au Tos rut, 
rie sea

ce-realizați la nivelul inregistrîndu-se o se- de deficiențe la măta- livrată. Participant»

-ia discuții — Irina Hribal, Ilie Vasile, Iosif Ulman, Petru Burghiu, Gheorghe Țvein și alții — au subliniat cauzele acestor neajunsuri, făeînd propuneri concrete pentru creșterea calității firelor artificiale. La nivelul comitetului de partid a fost întocmit un plan concret de acțiune pentru îmbunătățirea activității de viitor în acest domeniu.
înfăptuirea programului de mecanizare• ^Intr-o recentă adunare a .organizației de partid de la secția combine a I.U.M. Petroșani, a fost dezbătută preocuparea comuniștilor 

-a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din programul de mecanizare. Cu acest prilej s-a arătat că brigăzile conduse de Viorel Buză, Vasile Rusu și Vasile Holinger se situeâ- 
«ă in fruntea.... . întrecerii,realizînd depășiri aproape în fiecare luriă de 10—15 la sută. La baza acestor realizări stă buna organiza-

re a producției și a muncii, prin folosirea la maximum a- timpului de lucru. Astfel, în luna trecută, în cadrul secției a fost reali- — zat - redactorul principal al noii combine de abataj, precum și un transportor de măre capacitate. La a- ceasta și-au adus contribuția lăcătușii și electromecanicii Gheorghe Sîrbules- cu, Ioan Buducea, Cornel Ungur, Gheorghe : Petcu, Mircea Rusu și alții. In cadrul adunării a fost subliniat, faptul că trebuie îmbunătățită calitatea pieselor.
întărirea ordinii și disciplineiDatorită preocupărilor organizațiilor de partid de la mina Uricani, în ultima perioadă s-a îmbunătățit simțitor ordinea și disciplina în cadrul colectivelor de oameni ai muncii de la sectoare, brigăzi de producție, formații de lucru. In adunările de partid de la sectoarele I, II și III s-a luat atitudine fermă împotriva celor care absentează de la serviciu sau nu își realizează zilnic sarci-

nile de plan. De asemenea, prin intermediul mijloacelor de vizuală baterile muncii.fapt, pe cele 6 luni anului, numărul absențelor nemotivate a scăzut cu a- proape 50 la sută, ceea ce se reflectă pozitiv în creșterea productivității muncii și a producției de cărbune.

propagandă audio- sînt combătute a- de la disciplina Datorită acestui ale

Valeriu COANDRAȘ

1975

centuează încă o latură pozitivă. Creșterea retribuției medii nete se va idealiza în principal pe seama nia- ' jorării retribuției tarifare și a sporului de vechime, precum și pe seama pro- , inovării în categorii, trepte și gradșții superioare. Această orientare stimulează per fecționarea și auto- ■ perfecționarea cadrelor, promovează inițiativa și creativitatea, iar în toate aceste posibilități, practic nelimitate, de afirmare, recunoaștem orientarea cons
tantă spre o nouă calitate 
a omului și, deopotrivă, aproducției de bunuri nia-teriale.Măsurile de creștere anivelului de trai au fostdezbătute și adoptate în-tr-un organism de largă reprezentare democratică. Aprobarea dată de muncitorii,: inginerii și tehnicienii întruniți în plenul Consiliului Național al Oamenilor Muncii a fost urmarea unei examinări atente în acest organism activ, a fiecărei prevederi, astfel încît hotărîrea adoptată exprimă, adeziunea maselor de oameni ai muncii din toate ramurile economiei

naționalenele țării., A fost ’vizibil evidențiată pe această cale unitatea de interese a oamenilor muncii eu interesele generale ale societății noastre socialiste, p societate dinamică, aflată în plină ascensiune : economi- co-soeială, înscrisă în ritmuri și proporții de dezvoltare corespunzător legităților construcției socialiste, posibilităților și realităților concrete ale României contemporane.Oamenii muncii din treaga țară au primit deosebit interes prevederile noului program de creștere a văzînd o nouă muiui politica vată de partid, creatoare a i său general, , _Nicojae Ceaușescu. Creșterile mai accentuate realizate în ramurile de bază ale economiei — industria minieră, siderurgică, metalurgia neferoasă;/ construcții de mașini și chimie — reflectă grija permanentă față de' sectoarele de bază ale procesului de industrializare, locul și rolul deosebit pe care-1 o- cupă clasa muncitoare,

în-cunivelului de trai, în conținutul său expresie a umaniste caracterizează economică promo- ; gîndirea secretarului tovarășul

clasă conducătoare a societății. \ iIn acest context, evidențiem locul de frunte ocupat de harnicul detașament al minerilor, primii beneficiari ai majorării a- tît în etapa I cît și în etapa a II-a și, totodată, beneficiarii celui mai mare procent de creștere a retribuțiilor. Din opiniile exprimate, în aceste zile, în colectivele miniere, se desprinde hotărîrea lor de a susține înfăptuirea noului program printr-o muncă entuziastă, prin dăruire 
și o înaltă răspundere muneitoresacă, prin acțiuni multiple în direcția perfecționării conducerii șj organizării producției șj numeroase inițiative orientate spre creșterea productivității și eficienței economice. Hotărîrea colectivelor izvorăște din convingerea că fiecare depășire de plan va grăbi creșter^ nivelului de trai, fiecare îmbunătățire adusă în sfera producției materiale se va resimți din plin în viața socială, fiecare efort spre perfecționare și auto- perfecționare va aduce după sine, nemijlocit, un plus de beneficiu țării, oamenilor muncii și familiilor lor. *

Un nou pas pe calea
p;

n(***M1 I

1978 1980

mecanizării
(Urmare din pag. 1) Sperăm căSperăm că se va găsi o 

cale care să ducă la rea
lizarea proiectelor pe ca
re directorul minei 
le-a expus, adică pe. pri- 
mul panou unde se folo-. . 
sește ca tehnologie me
toda 
vans teză

nea complex unde ele- . mentul electromecanic a- re o proporție foarte mare nu sînt decît doi lăcă- " tuși și un electrician pe toate schimburile'*.„Cursul pentru calificare există în cadrul întreprinderii, ne asigura directo- pînă la 2,5 m pe zi, rul, ing. Dumitru Opriș, dar avem nevoie de cîțiva oameni cu o bogată experiență în domeniul electromecanic. Orice redistribuire am face nu putem asigura necesarul de electricieni și lăcătuși". Aveam să ne convingem de acest lucru, consultînd lista cu întreg personalul electromecanic al minei, repartizat pe sectoare.

de exploatare în a- să se realizeze o vide avansare de 2 i, ur- mînd ca în faza a doua, de retragere, viteza de a- vansare să fie dublă. Rezolvarea cu răspundere a acestor probleme la care se adaugă entuziasmul și experiența acumulată deja de cei care lucrează pe acest complex, va da cîștig de cauză mecanizării, iar mecanizarea va spori producția de cărbune.
1 Oameni care se luptă cu focul | 
| ocrotind bunurile obștei j
ț Se întâmplă,, e adevărat ții. Cele trei probe : pista 
4 din ce în ce mai rar șine- de îndemînare și- -viteză, i dorit, să auzim sirena ștafeta P.C.I. ,de^3x56„m J. mașinilor de pompieri, și .. dispozitivul . „de 
ț Munca de stingere și pre- luptă aii adus ia start formații bine pregătite în nenumărate ore de an- . ... .trenament. La încheierea care îi conduc probelor, juriul a dat Daj,

Munca de stingere și pre- l venire a incendiilor, lup- ’ ta cu flăcările nu este de- 
l

| loc ușoară. Ea este dusă, . în afară de formațiile militare de pompieri, și I de formațiile civile cons- i tituite pe lingă întreprinderi și instituții.Duminică, 8 iulie, a a- I vut loc la Lonea, | concursul munici- : pal al acestor formații. ' Au participat 12 echipaje | de la minele Lonea, Pe- I trila, Dîlja, Vulcan, Ani- f noasa, Paroșeni, Lupeni, | Uricani, preparația Co- I roești, stația C.F.R. Pe- troșani, I.F.A. „Vîscoza" 
I Lupeni și U.E. Paroșeni. ț Organizat de Grupul de 1 pompieri al județului llu- ) riedoara, cu aportul com- 1 paniei de pompieri mili- i tari din Petroșani, 
l cursul > semnul s

pompieri al județului Hu-
con- ■' cursul s-a desfășurat sub 

„„...„„1 unei depline spor- | tivități, de întrecere loia- | • lă, de emoții și satisfac-1

formației, am rezolvat • pierilor voluntari, multe incendii, dar am prevenit și mâi multe, pentru că, în munca noastră, prevenirea e activitatea pe care trebuie să punem bază. Băieții pe. —_ 2_j. — Viorel Dumitru Căldărar,
Concursul formațiilor civile 

de pompiericîștig de cauză formației civile a I.M. Lonea, care a totalizat 47 de puncte peste barem. Lacurile II și III au fost ocupate de I.M. Vulcan și I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. Primele două formații vor reprezenta municipiul la faza județeană a concursului.„Pompierii civili de la I.M. Lonea — ne spunea Ion Mărgu'lescu, șeful formației cîșligătoare, confirmă locul I obținut în ultimii trei ani. In cei ție face parte și Ilie Cer-. 18 ani de cînd sînt șeful na, un „veteran1* al pom-

Dumitru Hurez, Ion Cos- tinaș, Petrică' Preda, Ion Constantin, Ilie Bordean, Ion Răscoleanu, ' Petru Grunță și Ion Hordilă — - toți muncitori lă I.M, Lonea — S-au pregătit asiduu pentru acest con- nostru curs, în așa fel încît azi, pe pistă, singurele indicații necesare erau „fugă de iepure" și „racord calm". Sperăm că și faza județeană vom avea o comportare bună".Tot din această forma-

Are 58 
de’ 27 
mărtu-

de ani, din care este pompier. Ne risește: „Cei care au eîș- tigât azi, sînt „copiii mei“, crescuți de mine. In ‘57 eram șef de formație. Pe vremea aceea se cînta o melodie la modă: „Să vină pompierii să-mi stingă inima'*. De atunci e mult. Acum sînt alte condiții, Dotarea este alta, modernă. Dar și în concursul acelui an, tot IM Lonea a cîștigat, dovadă că aței e o tradiție".Există intr-adevăr, la Lonea o tradiție în munca de prevenire și stingere a incendiilor. Acești oameni buni, .dincolo de munca de prevenire a incendiilor, sar, cînd este cazul, „prin foc și prin apă“, pentru a salva din flăcările mistuitoare bula nuri materiale, vieți o- menești. Sînt motive pentru care merită laude, respect și prețuire.
Mircea BUJOKESC'U
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O activitate eficientă la extracția cărbunelui presupune:

DISCIPLINĂ ȘI INTEGRARE FERMĂ 
ÎN EXIGENȚELE PROTECȚIEI MUNCII

Un om s-a accidentat sub ochii ortacilor

ca asemenea evenimente 
SĂ NU SE MAI ÎNTÎMPLE!50 de metri distanță, a e-• șuat. Atunci, rul G.L., venit zul de cărbune te patru ani la același Ioc de muncă — a propus să se folosească un alt troliu, aflat la foarte mică distanță, montat -însă

Reeent, la I.M. Ani- noasa s-a petrecut un accident cu urmări tragice 
pentru G.b. și familia sa, . Societatea și mina au pier- 

. dut un om, un muncitor format, util producției.. Nu răscolim evenimente
le legate de acest caz pentru a șoca, ci doar pentru simplul fapt că ele constituie o grăitoare pildă a ^.urmărilor ce pot interveni■ atunci cînd regulile de protecție a muncii sînt ocolite, neglijate, atunci cînd abaterile de la norme nu sînt preîntîmpina- te la timp, ferm. Și pentru a atrage din, nou a- tenția că o încălcare a normelor 'de protecție a muncii, mică sau mare, poate fi, cel mai adesea, la maneta de comandă. In punctul de plecare al nor grave accidente ■nice sau umane. . .» ...La baza lanțului corn- întâlnit piciorul celuipensator din circuitul pu- ’* ~țului 6 de la mina Ani- noasa deraiase un vago- net și se oprise producția. Maistrul minier Nicolae Suciu a adunat în grabă cîțiva oameni, sprijinul cărora voia elimine stagnarea. Prima I.M. Aninoasa, unde a a- încercare de a ridica va- vut loc accidentul, supu-gonetul prin tragere cu a- nînd opiniei oamenilor a-jutorul troliului, aflat la cest eveniment nedorit:

încărcăto- de la silo- — de pes-
Petru BREBEȘTEANU, 

artificier: „Este durerosce s-a întîmplat. Era greu de prevăzut că se va în- tîmpla așa, deși toți rie-am dat seama, cînd se pregătea de manevră, că L. se pune în pericol. I-am a- tras atenția că poate sări

de el însuși, pe care o am,

DEZBATERE DE CAZ

Obligație a fiecărui conducător
de formație

Controlul și copturirea
frontului de lucru

u-teh-

cîrligul11.
Valentin MORARIU, în

cărcător': „Prestez aceeași activitate ca și L. întâlnim des cu asemenea situații — deraieri de va- gonete. Dar le rezolvăm corect, corespunzător normelor. Exemplul lui ne învață, din nou, că nu a- momentul ridicării vagd- vem dreptul să le încălcăm în nici o împrejurare11.
Petre IOSIF, șef de 

schimb în brigada con
dusă de Alexapdru Vereș: „N-a fost atent, s-a grăbit și a acționat prea pripit față de o situație grea. N-a respectat reguli

pentru manevre în sens invers. Zis și făcut. Contrar normelor, a agățat cîrligul funiei de la tro
liu la marginea, superioară a vagonetului și, tot contrar normelor, a acționat troliul ■ din poziție periculoasă — cu spatele
netului, cîrligul și funia' s-au desprins vijelios, au . a- flat la manevră, antrenîn- du-1 sub iroliul care mergea. Asistau la toate a- cestea un maistru, un artificier și doi muncitori.

Am dezbătut acest Caz eu cu cîțiva din membrii cosă lectivului sectorului IV al

bine știute In calitatea .nu concep să nu controlez mai întîi fiecare detaliu al locului de muncă în care lucrez, și abia după a- ceea, dacă nu contravin normelor, încep activitatea împreună cu ortacii. Cazul petrecut este o învățătură dură pentru noi toți ca să nu ne abatem de la norme11.
Subinginer Gheorghe 

POPA, responsabil cu pro
bleme de protecție a mun
cii în sectorul IV; „Cir- Ne culara emisă de C.M.V.j.în urma analizării accidentului a fost prelucrată cu tot colectivul sectorului și pe mină. Accidentul pune în evidență ce urmări grave poate avea e- xecutarea manevrelor lau- nele utilaje contrar normelor de protecție a muncii, Așa cum s-a stabilit, abaterea cade deopotrivă în răspunderea celui direct -vinovat, ca și a celorlalți lucrători prezenți fața locului11.

Căderile de roci dețin o însemnată pondere între cauzele generatoare de accidente la întreprinderile miniere. La I.M. Băr- băteni pe semestrul I al anului, aceste accidente reprezintă aproape o pătrime din totalul cazurilor. Despre modul în care sînt respectate la I.M. Bărbăteni normele de prevenire a accidentelor datorate căderilor de roci am cules constatări prin- tr-un raid la cîteva fronturi din mină, însoțiți de subinginerul Vasile Pu- 
păzan, secretarul comi
tetului de partid pe mină, 
adjunct al șefului sectoru
lui II al I.M. Bărbăteni.Abatajul brigăzii conduse de Androne , Gru- f ron-II co- pe- ban- exis-

Cum de cuteaza
să se joace cu metanul ?preocupări turarca căilor de intrare a aerului proaspăt, deși știa că este înfundat colectorul, că peretele ' des- părțior (fîrlogul) era spart, iar cărbunele curgea în suitor (culcușul stratului 3 orizontul 200—250) _ închi- zînd intrarea aerului. Nu s-au luat măsurile ce se, impuneau nici cînd măsurătorul de gaze, a detectat în abataj metan’ în procente neadmise de norme.' In loc să dea drumul la transportor pentru a se goli cărbunele din rol, a se curați suitorul și reface peretele despărțitor, în loc de a acționa pentru inten-, sificarea ventilației și ev.a-1 cuarea • metanului, • - șeful brigăzii a prefejaț ,șă ,§.țea. cu ortacii în abatajul plin eu metan.De abia în schimbul II s-au luat măsurile ce se impuneau. Se pune întrebarea : cadrele tehnice din* conducerea sectorului’', nu au trecut prin acei abataj pentru a-1 chema la ordine pe îndărătnicul șef de brigadă ? De trecut au trecut ,dar nu și-au făcut datoria de vreme ce alături de șeful de brigadă Petru Cocolan și minerul șef de schimb Gheorghe Vrîncea- nu, și-au primit sancțiunea meritată — pe măsura gravității indisciplinei lor — și inginerul Pavel Vladislav și maistrul minier Lucian Bîrsănescu. Poate vor înțelege că nu-i de jucat cu metanul I

După atîtea _ ...pentru îmbunătățirea instructajului și cunoașterea temeinică a normelor de siguranță de către întreg personalul minier, după o susținută muncă cu omul și multiple acțiuni conștientizare — este de neconceput, incredibil cineva să se încumete să încalce în mod grosolan normele de protecție a muncii intr-un domeniu a- tît de drastic cum este cel ’ ' al combaterii gazului metan în subteran. Și cu toate acestea, întrebarea din titlul rîndurilor de față vizează tocmai un astfel de - caz. El este cu atît .mai grav cu ’ cîf cei implicați 
aveau atribuțiuni de răspundere la locul de muncă.In ultimul timp în abatajul cameră' nr. 137 din sectorul I de la mina Pe- trila, organele de control au mai găsit acumulări de. metan* în concentrații periculoase. Schimburile brigăzii conduse de minerul Petru Cocolan au măi fost trase 4a răspundere pentru deficiențe și indis-- ciplină de această natură.Nu au tras îvățăminte. Au 'continuat să se joace cu metanul. In ziua de 18 iunie ac. gazul metan a inundat din nou suitorul și abatajul în concentrații ce depășeau limitele admise de norme. Ce se întâmplase? Schimbul I, condus chiar de șeful brigăzii Petre Cocolan, nu a acționat pentru a preveni op-

de
ca

măzescu. Copturirea tulul pentru schimbul era făcută atent și rect. Tavanul, ca și reții „camerei11, sînt dajați complet. Nu tă nici urmă de cărbune sau steril care ar putea cădea accidental din tavan sau pereți.Frontul de lucru al brigăzii conduse de Mihai Marton. La începutul schimbului II sînt pre- zenți în abataj șeful de schimb Nicolae Bălăuță cu trei ortaci. Intîlnim tot acolo pe maiștrii minieri Dumitru Sima, din schimbul I, și Pantelimon Go- gan, din schimbul II. Ni se face cunoscut că pen-

tru minerii din schimbul II sarcinile de susținere sînt îngreunate din cauza altor schimburi. Un „jug“ din urmă nu are montați toți stîlpii. Maistrul Gogan e ferm în a cere ca operația să fîe executată imediat, deși trebuia efectuată în schimburile precedente. La culcuș, o săritură obligă un jug suplimentar să susțină roca fî_ Căutăm împreună grafia de armare și jungem la concluzia acest detaliu nu e prins în ea, deși se crează în condiții noi 
cîteva zile. Cerem lui de schimb să leze bandajele din și după o foarte ușoară mișcare a lor se desprind bucăți de rocă ce ar putea surprinde oricînd lucrătorii. Golul de deasupra nu este umplut așa cum prevăd normele...Ne oprim aici cu relatările. Situația întâlnită reclamă ca problemelor / de susținere corectă, de cop- turire și bandajare corespunzător normelor de protecție a muncii să li se acorde pe fiecarS" schimb toată atenția pentru a se preîntâmpina producerea unor accidente.

Ia care fisurată.mono- a- că cu- Iu- de șefu- contro- tavan

A. ANTONIU
■xk»x»uti»iuMuiDUuuuuixijuuji>iM<x>eij» ,

5

Diapozitive color pentru 
instruirea personaluluiLa C.C.S.M. Petroșani s-a terminat prima peliculă diapozitiv color destinată â fi folosită în instruireapersonalului. Pelicula tratează ca temă de protecție a muncii manipularea corectă. a măștii de autosalvare. După ce va fi multiplicată, pelicula va fi distribuită j beneficiarilor — întreprinderile miniere,- în primulrînd, centrele de instruire a personalului, grupurile j școlare, institutul de mine. - "4Pe măsură ce producătorul — C.C.S.M. — va ;cîștiga experiență, se vor trata, prin diapozitiv color, .1 * subiecte tot mai diverse și complexe din domeniul ;securității muncii. Dispunînd de epidiascoape, de alte i ■aparate de proiecție aliate în dotarea cabinetelor de ■ protecție a muncii, întreprinderile miniere din Valea : Jiului au posibilitatea să realizeze cu diapozitive co-’ : lor un instructaj de protecție a muncii modern, tot i mai eficient.- (I.B.). -‘i

■

I. BRADEAN

PAGINA REALIZATA La CEREREA
C.M.V.J.

Odată cu trecerea la mecanizarea complexă a a- batajelor s-au dobîridit a- , ivăntaje economice eviden
te. - S-au modificat cîțiva parametri dimensionali ai abatajelor, secțiunea liberă a acestora crescînd cu a- proape 10 la sută, ceea ce înseamnă posibilități sporite de creștere a producției de cărbune pe seama unei productivități a muncii superioare, înseamnă totodată condiții mai bune de muncă și o securitate deplină a personalului din frontul de lucru.Mecanizarea este tot așa de bine un mijloc de prevenire a bolilor profesionale deoarece reduce efortul fizic și creează posibilitatea combaterii acumulărilor de praf, de cărbune și silico- gen. Pentru a împiedica formarea prafului în suspensie, este însă necesar să se acționeze cu ajutorul

apei pulverizate la tăierea cu combine. In majoritatea abatajelor de la mi A a Lupeni se prețuiese aceste avantaje ale mecanizării. Sînt și unele excepții. Nu
ale sectorului IV, combaineri i au o atitudine profund responsabilă în problema combaterii prafului de cărbune. La complexul nr. 2 din stratul 3/IV

Prin mecanizare prevenim 
și combatem acumulările prafului

de cărbune și silicagenodată au fost semnalate cazuri cînd combaineri eu experiență neglijau simpla deschidere a unui ventil pentru punerea în funcțiune a rețelei de apă pulverizată la tăierea frontului cu combina, ceea ce a condus la acumulări nepermise de praf de cărbune.In abatajele mecanizate

combainerul Iosif Hege- duș, a .găsit un procedeu simplu de refulare a unui jet suplimentar sub presiune spre tamburii tăietori ai combinei, obținînd în final rezultate bune in combaterea prafului silico- gen și de cărbune, la trc- cerea combinei în tăiere prin intercalațule sterosi-

deritice din strat. {Nu este lipsit de importanță nici dispozitivul de ■ umezire cu apă pulverizată (cu ajutorul aerului) t zonei în tăiere, dispozitiv conceput de către maistrul mecanic Virgil Vîlcu din cadrul sectorului IV și experimentat cu rezultate pozitive într-un abataj din stratul 4, blocul IV la tăierea cu combina. Astăzi acest dispozitiv este generalizat adueîndu-și o însemnată contribuție la combaterea prafului de cărbune și silicogen.
l In abatajele mecanizate ale sectorului IV se aplică și se respectă cu strictețe normele de siguranță și instrucțiunile de lucru ce se referă la prevenirea formării prafului de cărbune și șilicogen. ,

Ing. Ioan Gif DEAC 
sectorul IV, I.M. Lupeni
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zi LITZ!JiN LU/Me
O declarație a M.A.E. 

al R.P.D. Coreene
PHENIAN 10 (Ager-,preș). _ Un purtător de cuvînt al Ministerului A-facerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicitățiio declarație în care este respinsă „propunerea comună" privind nei așa-numite 

a principalilor tanti oficiali", ținerea u-„întîlniri reprezen- la care săparticipe Coreea de nord, Statele Unite și Coreea de sud, propunere făcută de S.U.A. și autoritățile sud-coreene la încheiereavizitei președintelui Carter la Seul.Așa cum sp știe, a spus , purtătorul de cuvînt, pentru rezolvarea • problemei coreene există aspecte specifice care trebuie să fie rezolvate între Coreea de nord și Coreea de sud. „Americanii nu au nimic de-a face cu această

problemă. Amestecul a- mCrican în această chestiune ar constitui o imixtiune în problemele noastre interne".„Pentru a realiza reu- nificarea independentă și pașnică a țării, sîntem gata să inițiem o amplă acțiune de negociere și dialog între autoritățile și reprezentanții partidelor politice și organizațiilor publice din Nord și Sud și ai organizațiilor com- patrioților de peste mări. Invităm, de asemenea, la convorbiri separate, Statele Unite, în- legătură cu problema retragerii trupelor americane din Coreea și cu înlocuirea acordului de armistițiu prin- 
tr-un acord de pace", se mai arată în declarația transmisă de ACTC.

Convorbiri turco-bnlgare
ANKARA 10 (Agerpres). — La Ankara au început convorbirile oficiale între primul ministru alTurciei, Bulent Ecevit, și Todor Jivkov, președintele Consiliului de stat al R.P. Bulgaria, care face o vizită oficială în Turcia. Părțile au trecut în revistă ■ stadiul și pers

pectivele relațiilor bilaterale, îndeosebi în domeniul economic. :Todor Jivkov și Bulent Ecevit au subliniat că vor continua șă depună eforturi active pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și cooperare în Balcani, informea- sză agenția B.T.A.
Orientul Mijlociți

Incursiuni ale avioanelor militare israeliene 
în sudul Libanului

BEIRUT 10 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au survolat marți la joasă altitudine tabăra de refugiați palestinieni de la Ain Heloue, situată la 45 kilometri sud de Beirut, și orașul-port Tyr (40 kilometri mai la nord), informează agenția France Presse, citind corespondenți de presă
Situația din. Nicaragua

MANAGUA 10 (Agerpres). Pe aproape întreg teritoriul Republicii Nicaragua continuă luptele violente între detașamente ale Frontului Sandinist de E- liberare Națională și unități' ale trupelor somoziste, aflate în derută. Potrivit agențiilor internaționale de presă, patrioții sandiniști au obținut noi victorii importante în nordul și sudul țării, obligînd detașamentele Gărzii Naționale a lui Somoza să se retragă. Un comunicat al postului de radio ,,Sandino“ relevă că luptele se desfășoară la 20 de kilometri de capitală. patrioții fiind pregătiți pentru asaltul final asupra acesteia. Forțele sandiniste. care controlează nordul țării, au preluat din nou controlul asupra orașului sudic Leon, cel de al doilea

lupte violente împotriva trupelor Gărzii Naționale, care apără dictatura lui Somoza.
ir

SAN JOSE — 10 (Agerpres). — întrunită în sesiune extraordinară pentru a dezbate prezența pe aeroportul localității Liberia a unor avioane și efective militare ale S.U.A., Adunarea Legislativă a Costa Ricăi a hotărît să nu autorizeze staționarea unor efective militare străine pe teritoriul țării.In cadrul dezbaterilor, numeroși deputați au relevat că ' prin această acțiune S.U.A. urmăresc transformarea Costa Ricfi în- tr-un cap de pod pentru o intervenție militară împotriva iminentei victorii a Frontului Sandinist de E-

liberare Națională și a activității de reconstrucție inițiată de guvernul de reconstrucție națională din Nicaragua.
ir

MANAGUA 10 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Frontului Sandinist de Eliberare din Nicaragua se arată că detașamente de pușcași marini ai S.U.A., care au debarcat pe teritoriul costarican, împiedică trecerea proviziilor spre Nicaragua. Totodată, se spune în comunicat, S.U.A. au pus în practică un plan menit să-1 înlăture pe dictatorul Anastasio Somoza și să-l înlocuiască cu o juntă de militări și civili somoziști.

aflați în regiune. Forțele palestiniaAo-progresiste libaneze au ripostat, des- chizînd foc de artilerie.
Protest israelian 

respins de Austria

VIeNA 10 (Agerpres). — Dupăz cum informează a- genția A.P.A., însărcinatul cu afaoeri al Republicii Austria în Israel a respins un protest formulat de Ministerul de Externe israelian în legătură cu întîlnirea care a a- vut. loc la Viena între președintele și vicepreședintele Internaționalei Socialiste — Willy Brandt și, respectiv. Bruno Kreis- ky — și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei Yăsser Arafat. El a declarat că „protestul israelian reprezintă o încercare de amestec în treburile interne ale Austriei. Israelul nu are nici un drept să decidă dacă președintele și vicepreședintele Internaționalei Socialiste se pot în- tîlni sau nu în Austria cu președintele Comitetului Executiv al O.E.P.", se a- rată într-un comunicatei Ministerului de Externe austriac, citat de agenția A.P.A.

întreprinderea de construcții 
monta'e miniere Petroșani

RECRUTEAZĂ DE URGENȚĂ 

candidați (băieți) pentru școala profe
sională de mecanici conducători auto, cu 
durata de 1 an, în localitatea Aiud — jude
țul Alba.

Condiții de admitere :

— absolvenți ai treptei I de liceu
— vîrsta 16-19 ani
Școala este dotată cu un bogat ma

terial didactic și aparatură modernă.
In perioada școlarizării se asigură e- 

chipament, cazare, hrană.

După absolvirea școlii se vor obține' 
permise de conducere a autovehiculelor din 
categoriile B, C și E.

Informații suplimentare la Biroul per
sonal, învățămînt, retribuire, al I.C.M.M. Pe
troșani, strada M; .Viteazul nr. 11, telefon 
42670 42671.

din Nicaragua.în desperare de cauză, dictatorul Somoza a dispus înrolarea în Garda Națională a unor contingente de tineri pînă la 15 ani, măsură apreciată de observatori ca ahsolut inutilă și inumană.
~ ... ir

MANAGUA 10 (Agerpres). — Detașamentele Frontului Sandinist de E- liberare Națională (FSLN) din Nicaragua au început ieri un marș asupra capitalei țării, Managua, îna- intînd dinspre nord, din direcția orașului Leon, și dinspre sud, din direcțiile orașelor Diriamba și Jino- tepe — a anunțat postul „Radio Sandino", precizînd, totodată, că, în cadrul acestei acțiuni ofensive, forțele sandiniste au angajat
Sesiunea O.UX

MONROVIA 10 — Trimi
sul special Agerpres, Cons
tantin Alexandroaie, trans
mite : La Monrovia au con
tinuat marți, cu ușile în
chise, lucrările celei de-a 
33-a sesiuni a Consiliului 
Ministerial al Organizației 
Unității Africane.

Peter Onu. secretar ge
neral adjunct al O.U.A. 
pentru problemele politice, 
și de decolonizare, a 
informat presa că plena
ra a abordat capitolul pri
vind chestiunile decoloniză- zării continentului.
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Tragerea la sorți a meciurilor din primul 
tur al ediției 1979-1980 a cupelor 

europene la fotbal
ZURICH 10 (Agerpres). — Marți, a fost. efectuată la Zurich tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al ediției 1979— 1980 a cupelor europene de fotbal. Campioana României, F.C. Argeș, participantă la „Cupa Campionilor europeni", va e- volua în primul tur în compania echipei A.E.K. Atena, primul joc urmând

a se disputa pe terenul formației piteștene.In Cupa Cupelor, echipa S t ea u a va în- tîlni (primul joc in deplasare) formația elvețiană Young Boys Berna, ,Cele două reprezentante ale țării noastre în „Cupa U.EJ’.A." — Dinamo București și Universitatea Craiova — ifor avea ca adversare formațiile Aliki

Larnaka (Cipru) și, respectiv, Wiener Sport Club (Austria). Dinamoviștii vor disputa prima partidă pe teren propriu, în timp ce studenții craio- veni vor juca în primul meci în deplasare.Meciurile tur se vor-disputa la 19 septembrie, iar cele retur — la 3 octombrie.

Grupul de șantiere Tnergecenstrucția
Deva-Mintia
ÎNCADREAZĂ

ABSOLVENȚI Al TREPTEI I DE LICEU 

pentru calificare în următoarele meserii :

— dulgheri

— fierari beton

— instalator sanitar

— instalator ventilații

— izolatori termici

De asemenea, încadrează

ABSOLVENȚII TREPTEI A ll-A DE LICEU

în următoarele meserii :

— mecanici auto Diesel și Benz

— tinichigiu auto

— sudori autogen

— instalatori sanitari

— tinichigiu constructor și ventilații 

izolatori termici

Informații suplimentare la sediul gru
pului din Mintia sau telefon 13220 E 13221-
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Mfea puMdfift
VIND motocicletă MZ 

175 cmc. Vulcan, strada 
Bazinului nr, 5. (558)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Imfto» 
Iulian, eliberată de U.8, 
Paroșenî. Se declară nulă. 
(55T1 ini

PIERDUT legitimație «e 
serviciu pe numele An- 
daol Anton, eliberată de 
E.G.C.h. feupeni. Se' de
clară nulă. (559)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Vereș 
loan, eliberată de IM. Pe
trii», se declari nulă,

PIERDUT legitimație ft 
serviciu pa numele Mag- 
dalin Grigorița, eliberată 
de Spitalul municipal Pe
troșani. Sa declară culă. 
(561).
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