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Brigadierul Iosif Țurcaș, șeful <1e Schimb Gheorglie Pop și minerul Aurelian
Codreanu de la sectorul V al minei Lupe ni au ieșit din mină Au justificate motive 
de satisfacție. De la începutul anului au un Plus de zeci de metri cubi excavați 
la locul lor de muncă. Foto: Ion LICIU
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Acum, la începutul anului 1980, anul în care Valea Jiului 
trebuie sâ extragă peste 11 milioane tone de cărbune, anul în 
care se pregătește producția noului cincinal, cînd cifra de plan 
va ajunge în 1985, la 15 — 16 milioane tone, sarcini care 
revin atit minerilor cit și preparatorilor, am adresat conducăto
rului întreprinderii de preparare a cărbunelui Valea Jiului două 
întrebări :

1) CE POSIBILITĂȚI AVEȚI Șl CE VEȚI ÎNTREPRINDE PEN
TRU A ASIGURA PRELUAREA ÎN ÎNTREGIME A CĂRBUNELUI 
SUPLIMENTAR EXTRAS DE MINERII VĂII JIULUI ?

2) SARCINA DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL IMPLICĂ SI O ACTIVITATE DEOSEBITĂ DIN 
PARTEA PREPARATORILOR. SÎNT PREGĂTITE SECȚIILE DE PRE
PARARE PENTRU A CONTRIBUI LA REALIZAREA ACESTEI SAR
CINI ?

La Lupeni

Preparatorii Vâii Jiului vor realiza, 
cantitativ și calitativ, 

sporurile prevăzute la cărbune net" 
ne-a răspuns directorul I.P.C.V.J., ing. Nicolae Vâlcea
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în primul riad recepți- 
..onarea producției de pes
te 11 000 000 tone, pe a- 
hul 1980 presupune o uti
lizare . mai deplină a ca
pacităților noastre de 
parare la toate cele 
instalații. Astfel, va 
bui să funcționăm la
peni și Petrila, în medie, 
20 de oră pe zi, iar la 
Corcești cu o medie de 18 
ope Pe zi și linie de spă
lare.

Creșterea numărului de 
ore de funcționare a ins-: 
talațiilor de preparare im- 

-pune. însă ridicarea la un 
nivel calitativ superior a 
siguranței în funcționarea 
acestora. De aceea contăm 
pe îmbunătățirea aprovi
zionării cu piese de 
schimb, prin realizarea și. 
prelucrarea unui 
tot mai mare de 
în atelierele proprii și 
o mai bună încadrare 
programele de revizii 
nice și săptămînale.

în același timp, 
cursul anului, vor fi puse 
în funcțiune capacități noi 
care vor permite elimina
rea unor locuri înguste în 
fluxul de recepție, prelu
crarea sau > compensarea

unor neritmicități în apro
vizionarea cu vagoane.

La preparația Coroești 
va fi pus în funcțiune un 
culbutor pentru descărca
rea vagoanelor C.F.R. de 
60 de tone prin care ca- 

. pacitatea de recepție a 
producției brute se va du
bla, Va fi pusă în funcție 
o capacitate de însilozare 
de aproximativ 24 000 tone. 
Pe asemenea,, am mai e-

xecutat și sînt în curs de 
efectuare lucrări ce permit 
crearea unor circuite de 
rezervă care să preia pro
ducția de cărbune în caz 
de defectare temporară a 
unor utilaje cheie.

în vara anului trecut, la 
marea adunare populară 
de la Lupeni, secretarul 
general al partidului, to-

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Minerii de la Bărbă- 

teni au depășit în aceas-
' tă lună, zi de zi, sarcinile 
de plan la producția de 
cărbune. Plușul acumulat 
de harnicul colectiv de 
iici este de 5 500 tone. 
Semnificativ, de mențio
nat este faptul că toate 
brigăzile și-au realizat 
și depășit în această pe
rioadă sarcinile de plan. 
Productivitatea muncii 
planificată a fost depă
șită cu peste 1000 kg/post.

• Constant în realizări 
colectivul de oameni ai

în realizări
depășirea sarcinilor afe
rente lunii în curs ou pes
te 3000 tone cărbune. Pro
ducția extrasă mecanizat 
peste plan de acest co
lectiv își are suportul în 
depășirea productivității 

'muncii planificate în a- 
bataje cu 1650 kg post. 
Printr-Q orgăniz.are mai 
bună a producției și a 
munții, brigăzile conduse 
de Ilie Filiche, Titii Tea- 

. ‘ cenco, Ion Deaconu,
Gheorglie Dineu, Fran- 
cisc Fazakaș, au obți-
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La ' comitetul orășenesc 
de partid și consiliul popu
lar din Lupeni, în aceste 
zile numeroși cetățeni se 
perindă, pentru a rezolva 
diferite probleme. Aceasta 
nu numai în cadrul 
gramului de audiențe, 
oarece, așa cum ne 
ma tovarășul Iloria 
prim secretai’ al

pro- 
de- 

infor- 
Toma, 
Comi

tetului orășenesc de partid, 
primarul orașului Lupeni, 
ușile sînt deschise 
oră, mai cu seamă 
cînd este vorba de 
mers al producției, de gos
podărirea judicioasă a avu
tului obștesc, de rezolvarea 
unor probleme în folosul 
cetățenilor.

— Intre consiliul popu-

la orice 
atunci 
bunul

Intensă participare 
a cetățenilor la viața 

localității, pentru 
creșterea bunăstării 

lor materiale
încredere reciprocă. Cons
tituie un lucru îmbucu
rător faptul că cetățenii se 
adresează cu încredere or
ganelor noastre, venind cu 
propuneri s-au sesizînd a- 
numite. lipsuri și deficiențe, 
acordîndu-ne ajutorul în so
luționarea lor operativă.

Prin aplicarea măsurilor 
cu privire la lărgirea ca
drului democratic, de Par
ticipare a oamenilor mun
cii la realizarea sarcinilor 
ce revin orașului Lupeni 
din documentele Congre
sului al XII-lea al partidu
lui, la nivelul organelor de 
partid și de stat se consta
tă un număr mai mare de

Iar și cetățeni, ne declara propuneri și sugestii făcu
te de 
scopul 

pe vității

primarul orașului, există 
o legătură strînsă, : perma
nentă, care se bazează

oamenii muncii în 
îmbunătățirii acti- 

econom ico-sociale, 
adunările de cons- 
a organizațiilor de-

aliste, ățît în întreprinderi 
și instituții cit și în cartie

re aii fost organizate nu
meroase acțiuni în scopul 
sporirii producției de căr
bune, economisirii de ma
teriale, energie și combus
tibil, aprovizionării popu
lației, sporirii gradului de 
civilizație și bunăstare' a 
locuitorilor din Lupeni. Da
torită preocupărilor majore 
ale oamenilor muncii de la 
întreprinderile miniere Lu
peni și Bărbăteni, planul 
de producție a fost depășit 
în. această primă parte a a- 
nului cu peste 10 000 tone 
de cărbune. Rezultate bu
ne au obținut și oamenii 
muncii de la preparație, 
I.F.A. Vîscoza. din comerț 
și cooperație. Tot aici pu
tem amintj ampla acțiune

Valeriu COANDRAȘ

In ziarul de azi
(Continuare în pag. a 2-a)

De la 
tituire 
moerației și unității soci-

Cultufa surprinde în
suși fluidul vieții auten
tice, constituind o ima
gine generală a omului, 
văzut în dimensiunile

. sale ’ esențiale. Cultura 
ș nu are lin scop în sine, 
î ci în slujirea omului, în 

vederea înnobilării sale, 
prin conținutul umanist

seni raportează, la zi,
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Aspect al noii Școli generale nr. 1 din Petrila.
Foto: I. LEONARD

La ordinea zilei 
curățirea de zăpadă și 
gheață a căilor do 
circulație ■ ,
Pentru buna aprovi
zionare, conlucrarea 
dintre merceologi și 
gestionari trebuie să 
fie ireproșabilă

(Pag. a Il-a)
Rubrică SPORT

(Pag a IV-a)
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| nouă școală din municipiu, cuprinzînd 16 
i săli spațioase, dotată cu mobilier nou. 
? In întreaga școală era o atmosferă plă- 
1 cută și specifică edificiilor noi, cu miro- 
ț suri de vopsele și lacuri. Aproape în fie- 
ț care clasă, învățători, profesori, elevi 

sau părinți se străduiau să isprăvească 
ultimele detalii, iar pe coridoare se 

T- SPATARU

In școală nouă
Pentru elevii și cadrele didactice de la 

Școala generală nr. 1 din Petrila, tri
mestrul al doilea al acestui an de învă- 
țămînt a coincis cu intrarea în noul lo
cal (în cel care trebuia să fie terminaț în 
toamna anului trecut). Ceea ce nu nu
mai că a presupus, ci â solicitat din 
partea tuturor (cadre didactice, elevi, 
părinți) un apreciabil volum de muncă 
pentru amenajarea claselor din cea mai

1

î 
J

! de idei și valori’ servind, 
înălțării lui. Iată de ce, 
concomitent cu preocu
parea pentru dezvoltarea 
și .modernizarea forțelor 
de producție, partidul 
nostru manifestă o preo
cupare constantă . pentru 
formarea omului nou, cu 
un larg orizont cultural, 
în contradicție cu aces
te adevăruri necesare se

3 mai fac auzite voci care

: V 

t (Continuare în pag. a 2-a)

spun că dacă vei deveni 
muncitor, maistru, ingi
ner hu ai nevoie decît 
de cunoștințele ce se re
feră direct la specialita
tea respectivă.
' Fără cultură însă - un 

om, oricît ar fi de pri
ceput în a-și dobîndi 
pîinea zilnică, nu se va 
putea simți fericit lîngă 
semenii săi, va avea un. 
sentiment de inferiorita
te spirituală, fiindu-i

străine marile înfăptuiri 
generatoare de frumuse
țe și bucurie ale umani
tății. Pentru a-și obține . 
necesitățile zilnice, ba- ș 
menii au nevoie de cu- 
noștințe profesionale, 
spunea într-un eseu cele
bru Eminescu, dar, pen
tru a fi mai buni, mai 
fericiți, au nevoie ' de 
cultură, de legi morale, 
de adevărul spiritual al 
operelor de artă, al. i- 
deilor mărețe și sfinte 
ale umanității. , * ; •

Puneți mina, voi cei 
tineri din fragedă vîrstă 
pe cărți și instrumente 
muzicale, chiar dacă veți 
deveni ingineri, să-i cîn- 
tați ori să-i ascultați pe 
Mozart, Enescu, pe Po- 
rumbescu pentru a fi 
maf fericiți, citiți marile 
cărți ca să fiți mai fe
riciți, admirați creațiile 
lui Rembrandt, Grigo- 
rescu și alții cit ma>i 
mult ca să fiți cît mai 
fericiți, cultivațl-vă ca 
să fiți mai buni și mai 
frumoși și . mai fericiți 
ca să putem să ne eli
berăm șî îmbogățim su
fletește, să ne fericim u- 
pii pe alții.
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2 Stea

la ordinea zilei, m atenția conducerilor în
treprinderilor, instituțiilor, unităților comer

ciale și a cetățenilor

Curățirea de zăpadă și gheață 
a căilor de circulație

ție, pareînd pe trotuar. Aici 
nici de pe scările clădirii 
în care șe află sediul 
treprinderii zăpada nu 
ieri, la ora prinzului, 
rățată. La fel, zăpada 
rămas nederanjată pînă 
către; amiază și în fața 
magazinului „Țăndărică*1, 
a hotelului „Central-11, în 
zona pieței, unde s-au fă
cut doar cărări înguste. 
Lista acestor unități ar pu
tea fi continuată.

Prezenți. ieri pe străzile 
din central municipiului 
și constatînd aceste aspec
te ne-am întrebat: unde 
s-au aflat personalul și 
utilajele E.G.C.L.? Un răs
puns clar am primit de la 
municipalitatea orașului. 
Ca în toată perioada scur
să de la căderea zăpezii, 
E;G.C.L. continuă să do
vedească lipsă de inițiati
vă. Oamenii întreprinderii 
și-au făcut ieri apariția 
pe străzi .către ora 10, au 
acționat cu mare întlr- 
ziere și formal. Cu un a- 
sențenea mod de a munci, 
zăpada gheața nu vor 
dispărea de pe străzile și 
trotuarele orașului, von 
continua să producă gre
utăți circulației, înlătura
rea acestora reclamă atît 
din partea E.G.C.L. cît și 
a întreprinderilor, instituți
ilor, unităților comerciale 
și cetățenilor o acțiune 
susținută și eficientă !

; Duminică a nins, 
de asemenea. Stratul 
zăpadă, proaspătă adăugat 
celui dinainte a accentuat 
necesitatea continuării, cu 
forțe tehnice și umane 
sporite, a acțiunii de degă- 
js»re a străzilor și trotu
arelor. Aspectele întîlnite, 
ieri, către ora prânzului, 
pe străzile Petroșaniului, 
demonstrau că îndeosebi 
cei care trebuiau să fie 
în primele rînduri ale ac
țiunii pentru îndepărtarea 
Zăpezii, oamenii de lă 
K.G.C.l... au avut o pre
zență mai mult simbolică, 
formală. Abia către ora 
10 și-a făcut apariția, pe’ 
calea principală de cir
culație din centrul munici
piului, o mașină cu oameni 
care au împrăștiat zgură. 
De ce oare nu s-a făcut 
acest lucru la ora 4 și în 
continuare în cursul zilei? 
S-ar fi putut evita, cu si
guranță, în cazul cînd se 
împrăștia zgură, tampona
rea destul de gravă din 

'intersecția străzilor M- Vi
teazul și Cloșca, un auto
buz de mare capacitate nu 
ar fi fost retras, cine ști® 
•pentru cit timp, diri acti
vitatea dc transport în 
comun, la fel automaga- 
zinul cu care acesta s-a 
lovit, își continua, acțiunea 
de servire a oamenilor.

Cum au acționat între
prinderile, instituțiile, ma
gazinele ? Unele, întie ca
ri’ Oficiul municipal de 
poștă și telecomunicații, 
magazinele nr. 8 Rustic, 
autoservirea din Piața Vic
toriei, librăria, unitatea 
gospodina, terasa ..Mine
rul1', personalul I.G.C.L. și 
altele au dovedit prompti
tudine și inițiativă, cură- 
țind zăpada de pe porțiu
nile de trotuar din drep
tul lor. Altele, acestea 
constituind majoritatea, 
dimpotrivă, nu au «ară
tat zăpada, lăsind pietonii 
să se descurce cum pot, 
să umple magazinele de 
apă și zlixită Citeva exem
ple : T.A.C.C.V.J., ale că
rei‘mașini, in loc să trans
porte grămezile de zăpadă 
si gheață din fața sed’ului 
unități, le escaladează în 
fiecare .dimineață și ziua 
de ieri tiu a făcut excep

în- 
era 
eu- 

a

ul-

Pentru buna aprovizionare, conlucrarea dintre 
merceologi și gestionari trebuie să fie ireproșabilă

Rețeaua comercială a o- 
rașuîui Vulcan s-a moder
nizat și dezvoltat în
timii ani considerabil. N u- 
mai în anul 1979 au fost 
amenajate ia parterele blo
curilor construite în cen
trul civic al orașului 11 
magazine noi, îndeosebi 
pentru desfacerea produse
lor industriale — confecții, 
tricotaje și încălțăminte —, 
unități ce însumează pes
te 1800 mp spații comerci
ale și care s-au alăturat 
complexelor 
construite în

realizat, în anul trecut vîn- 
zări lunare în valoare dc 
peste 2 000 01X1 lei, fată de 
720 000 lei în 1972. Fala 
de realizările lunare pe a- 
mil 1979, planul magazinu
lui pe acest an prevede 
o creștere a volumului des
facerilor lunare dc măr
furi alimentare 
lei. „Secretul11 
noastre, spunea 
ier, gestionarul

de 275 000 
realizărilor 
Vașile Ma- 
magazinu-

vin. . :
în

Vul-

alimentare 
anii trecuți.

’ In același an localurile în 
oare își desfășoară activi
tatea o cofetărie și un ma
gazin de pline au fost re
novate. Pentru dotarea no
ilor magazine cu mobilie
rul adecvat s-au destinat 
peste un milion de lei. In 
noile condiții de păstrare, 
prezentare și vînzare ' a 
mărfurilor, condiții care im
primă întregii rețele de a- 

. provizionare nota civiliza
ției socialiste, a crescut vo
lumul fondului de marfă 
asigurat precum și cel al 
desfacerilor. Ilustrăm as
censiunea aprovizionării 
populației orașului, 
teva exemple. Noul 
gazin specializat pe 
facerea articolelor 
tru copii, de la un 
de vînzări de circa 400 000 
lei la înființare, în 
mai — iunie, a ajuns, 
sfîrșitul anului trecut, 
un volum de vînzări
700 — 800 000 lei 
Magazinul alimentar 
autoservire nr. 43, de fapt 

complex alimentar,

Țix, 
ni 

pro- 
ma- 
lip-

în-

eu ci
tii a- 
des- 

pen- 
volum

lunile 
la 
la 
de 

lunar, 
cu

lui 4.3, este aprovizionarea 
operativă cu toate mărfu
rile existente în depozit, 
străduința întregului co
lectiv pentru o servire ire
proșabilă a 
lor".

Intr-âdevăr 
și gondolele 
nr. 43 cumpărătorul găsea 
o mare abundență de pro
duse alimentare

Aceeași bună aprovizio
nare se putea constata și 
la magazinul alimentar nr. 
58 din cadrul complexului 
Corcești.

Din păcate, din rețeaua 
comercială a orașului lip-

cumpărători-

pe rafturile 
magazinului

seau unele sorturi de 
De asemenea, în ziua 
care ne-am aflat la 
can (miercuri, 23 ianuarie 
a.c.) oricît ar fi căutat, 
cumpărătorul nu găsea chi
brituri, șervețele, scobitori, 
detergenți ca Dero super, 
Tim, Biotim. Deval, 
Alba menaj. După cîte 
s-a spus, toate aceste 
duse nu se găseau în 
gazine pentru că ele 
seau ri din depozit.

Magazinul nr. 45 de
.călțăminte și 135 „Sport-fo-.. 
to-nmzică‘‘ se înfățișau 
cumpărătorilor într-o ținu
tă ordonată, curate, cu un 
bogat sortiment de măr
furi Am putut vedea o 
bogată gamă de modele de 
încălțăminte pentru băr
bați și femei, de articole 
sportive, printre care tre
ninguri, scurte din fîș, bi
ciclete, truse de tenis, 
costume pen tru schiori etc. 

Nu se găseau însă schiuri 
și patine, precum și filme
le foto de toate felurile, 
iar din magazinul de în
călțăminte lipseau cizmele, 

șoșonii din cauciuc și ghe
tele cu fețe din piele pen
tru bărbați, pantofii și ghe
tele cu talpă groasă, pentru 
ambele sexe.. Ca și în ca
zul produ-elor alimentare, 
toate aceste obiecte lipseau 
atît din magazine cît și 
din depozitul întreprin
derii.

în intenția de a ne edi
fica asupra posibilităților 
de preîntimpinare a apa
riției unor astfel de goluri 
de produse în rețeaua de 
desfacere, ne-am adresat 
tovarășului Constantin do
lofan, directorul Direcției 
comerciale municipale, ca- 

j re ne-a spus : „Pentru e- 
vitarea absenței unor pro
duse din magazinele de 
desfacere — e vorbă, desi
gur, de goluri sporadice și 
de scurtă durată —, este 

necesar ca merceologii de 
sector să conlucreze strips 
<u gestionarii, să cunoască 
îndeaproape volumul 
samurilor și rezervele 
gazinelor, să preia Ia 
comenzile și să insiste 
pentru onorarea lor 
către I.C.R.A. și
La rîndul lor aceste între
prinderi trebuie, să veghe
ze la realizarea în perspec
tivă a contractelor de către 
furnizori, să-i prevină și să 
se preocupe de asigurarea 
unor rezerve de mărfuri, 
pentru eventualitatea unor 
imposibilități de transport. 
Numai astfel se vor putea 
diminua, dacă nu chiar e- 
limina total, golurile 
produse din rețeaua 
desfacere și asigura i 
vizionarea ritmică a popu
lației".

Toma ȚAțARCA
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Lucrătoarele de Ia m'gazinul „Lucoris" din Pe
troșani „deschid" drum cumpărătorilor.

Foto : I LEONARD

Preparatorii Văii Jiului , 
vor realiza sporurile prevăzute l 

Acestea sînt prezentate | 
succint eîteva din preocu- . 
pările preparatorilor pen- ! 
tru îndeplinirea șarcmilbr ’ 
sporite din acest an, cîte- I 
va din preocupările peh- I 
tru pregătirea producțiilor t 
viitoare. Colectivele noas- I 
tre de preparatori, prin 
activitatea de zi. cu zi, I 
sînt alături de minerii Văii • 
Jiului, gata aricind să pre- I 
ia orice cantitate extrasă | 
suplimentar contribuind I 
astfel Ia îndeplinirea sar- I 
cinilor ce ne revin

.hotărî rile Congresului 
XII-lea ni partidului.

(Urnrare din pag 1»

va 
lo- 
în 
de

Intensă participare a cetățenilor 
viața localității

tă țepilor, în anul trecut, 
a rost amenajată o brută- 

eartieruil „Ște- 
modernizat reș- 
„Retezatul14, a 

extins. laboratorul de 
s-a- reamenajat

la
«Urinare din pagina l)

inițiată . de organizațiile 
F.D.U.S., sub eonduț*erea or
ganizațiilor de partid, pen
tru recuperarea unor ma
teriale din subteran, în a- 

nul care a trecut numai ia 
mina Lupeni fiind realiza
te economii in valoare de 
peste 7 milioane lei. O 
activitate bogată desfășoa
ră in această perioadă con
siliul de control muncito
resc de la nivelul orașului. 
Controalele întreprinse au 
scos în evidență o serie de 
neajunsuri m ce privește 
Întreținerea spațiului loca
tiv, funcționarea centrale
lor termice, gospodărirea 
judicioasă a fondului de 
marfă.

— Pe prim plan în aten
ția comisiilor permanente, 
a deputaților și a comite
telor de cbtățeni, ne infor
ma tovarășul Aurei Cbldfl, 
secretar al comitetului o- 
rășenenc de partid, vice
președinte al consiliului 
popular, se află îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin 
din planul în profil teri
torial pe acest an Avem 
.ele executat peste 500 de a- 
partamente, școli, grădini
țe, o bază de aproviziona
re etc. O parte din aceste 
obiective au și' fost dema
rate. Prin contribuția ce-

ție în 
fan", s-a 
Iau ran tu! 
fost 
patiserie, 
podul peste Jiu care asigu- 

..... . corespunzător
Spi- 
ma- 

un
Băr- 

de- 
putați, între care amintim 
pe Nicu Florea, Victor Bra- 
șoveanti, Ion Colescu, A- 
ron Cristea, Nicoiae Aldi
na și alții țin în permanen
ță legătura cu cetățenii, se 
află în fruntea acțiunilor 
ce se organizează. O con
tribuție deosebită aduc și”’ 
femeile, atît din întreprin
deri și instituții, cît și din 
cartiere. După cum ne Infor
ma tovarășa Iuliana Zam
fir, vicepreședintă a Comis 
tetului orășenesc al femei
lor, acestea confecționează 
lenjerie pentru căminele și 
creșele de copii, contribuie, 
CU diferite obiecte la 
frumusețarea acestor 
cașuri în care învață 
sînt îngrijiți fiii și fiicele 
minerilor, preparatorilor, 
constructorilor, chimiștitor 
din oraș.

In orașul Luperti, ca ur
mare a trecerii la apliea-

ră un acces 
cetățenilor din strada 
ru Ilarei spre mină și 
ternilate, s-a construit 
pod nou in cartierul 
băteni etc. Numeroși

rea în viață a hotă'rîrilor ă- 
doptate de Congresul- al 
Il-Ieă al Frontului Demo- 
craței și Unității Socialis
te se simte o participare in
tensă a cetățenilor ia pre
gătirea alegerilor care vor 
avea loc la 9 martie, pri
lej prin care își aduc 
contribuția la înfrumuseța
rea orașului, la ridicarea 
standardului lor de viață, 
țelul suprem al politicii 
partidului și statului nos
tru.

9

(Urmare din pagina I)

în-
■' lă-

ȘÎ

schițau desene și 1 
murale, începuse, așadar, 

munca de amenajare a ca
drului atît de intim pen- 
tru cej ce frecventează șco
lile.

După noua, moderna și 
spațioasa școală am vizi
tat-o și pe cea veche, a? 
flată doar la ctțiva : pași. 
Primul gînd nu a fost de
cît că, in sfîrșit, elevii a- 
cestei școli au și ei condiții 
(pentru că nu erau săli 
de clasă suficiente) de în
vățătură, la nivelul exi
gențelor actuale. , '

Și, vechea clădire ni s-a 
părut brusc Îmbătrînită, 
poate și din cauză că spe-

varășul Nicoiae Ceaușescu, 
spunea : „Valea Jiului 
continua însă să ocupe 
cui cel măi important 
asigurarea cărbunelui
calitate, nu numai pentru 
energie ci și pentru indus
tria metalurgică". Astfel, 
secretarul general a cu
prins și activitatea noas
tră în sarcinile de pers
pectivă ale economiei Văii 
Jiului. Mai mult decît atît 
concretiza chiar : „Pînă în 
1990 trebuie să asigurăm 
din Valea Jiului cel pu
țin 80 la sută din cărbu
nele cocsificabit pentru 
metalurgia din România".

în felul acesta va creș
te participarea cărbunelui 
românesc la fabritarea 
cocsului. Un rol deosebit 
în valorificarea superioa
ră a cărbunelui revine co
lectivelor dc preparatori.

în acest sens, preocupa
rea noastră s-d concentrat 
spre extragerea din căr
bunele brut, într-o măsură 
tot mai marc, și dacă es
te posibil, chiar a tuturor 
granulelor cu conținut re
dus de cenușă.

Pentru aceasta, in Lu- 
peni, unde a'em o insta
lație cu o tehnologie mo
dernă, adecvată acestui 
scop, efectuăm îmbunătă
țiri suplimentare- cum sînt

utilizarea jgheaburilor e- 
vantai și a unor îmbună
tățiri în, flotație, pe linia 
de tratare a cărbunelui 
mărunt.

I-a Corcești, am luat o 
serie de măsuri pentru îm
bunătățirea funcționării 
mașinilor de. zețaj și pen
tru scoaterea de șlam spe
cial de la flotație, iar la 
Petrila, în cursul trimes
trului IV, va fi pusă în 
funcțiune noua instalație 
modernizată care va dubla 
producția de cărbune spă
lat special.

Duminică dimineața. a avut Ioc concursul pe 
materii ai elevilor din Valea Jiului. Aspect de la 
Școala generală nr. 6 Vulcan. Foto: I. BALOI
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272 ton 
tor de 
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Rubt 
Toi

t

ranțele și întregul interes 
s-au concentrat exclusiv 

"căpicturi spre cea nouă, astfel
n-au mai fost executate 
multe lucrări care ar fi a- 
tît de necesare.

de muncă patriotică. Am 
început trimestrul. în noul 
spațiu deși vor mai fi pro
bleme cu instalațiile sani
tare, eu tîmplâria care e 
fragilă iar ferestrele se

nouă

Maria Pop, Mihaj Ciubota- 
ru, Ion Ciolocu, familiile ’ 
Lăzărescu, Bălăuță și mulți I 
alțij, ai căror copii for- | 
mează cei peste 500 de e- i 
levl ai școlii.' Noul. spațiu j 
de învățămînt de la Petrila , 
se alătură zecilor de școli | 
noi, moderne din 
Jiului, care sînt o

Am întilnit-o pe directoa
rea școlii, profesoara Mo
dica Dincă. implicată 
iureșul mutării.

—- S-a muncit și se mun
cește mult la amenajarea

Dar 
pă- 
e- 

ore

în

școlii, ne-a mărturisit, 
am fost sprijiniți de 
rinți, la fiecare clasă 
f'ectuîndu-se peste 200

manevrează cu greutate.
Vâzind ut it de ntulți pă

rinți în școală, ceea ce es
te un 
pentru unitatea de 
a celor doi factori 
tivi, am întrebat care sînt 
și ni s-a oferit o listă în 
toată regula : Doina Cucu, 
Elena Ciucălău, Ion Haș,

fapt semnificativ 
efort 

educa- ’

Valea 
dova

dă a grijii permanente ce 
se acordă tinerei generații. 
Singura modalitate de a 
răspunde grijii partidului 
și statului pentru condiți
ile superioare de învăță
tură și viață pe care le au 
elevii, este un învățămînt 
de calitate superioară, mo
delator al conștiinței, în 

contact continuu și nemij
locit .cu munca..

I

I 
I
I
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RESPONSABILITATEA
manifestată pe un plan superior 1

Cerințe prioritare în fața fiecărei formații de lucru

Respectarea strictă a tehnologiilor de lucru,

la dis- 
califi- 

mo- 
a mo- 

temelor de 
nare.
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Minerii Văii Jiului au 
pășit în noul an, ultimul 

I din acest cincinal, cu vo
ința și hotărîrea fermă de 

■ a-și pune în valoare în
treaga capacitate de gîn- 

. dire și muncă pentru ex- 
| tragerea celor 11 milioane 
(tone de cărbune prevăzu

te a se asigura economiei 
noastre naționale. In aju
torul minerilor noștri vin 
pregătirile făcute încă din 
anul, trecut, mijloacele de. 
mecanizare complexă și 
noile tehnologii de lucru ____ , — -
introduse în subteran cu cepție și introducerea lor 
menirea de a le face mun- în subteran să fie mereu
ca tot mai productivă și în preocuparea tuturor
să le asigure o deplină 
securitate. Experiența a- 
nului trecut scoate în re
lief faptul că prin me
canizare, crearea de con
diții bune de muncă, prin 
întărirea ordinii și disci
plinei — pe ansamblul ac
tivității miniere din Valea 
Jiului numărul accidente
lor de muncă a scăzut cu 
12 la sută față de anul 
precedent.

Rezultatul în sine, deși 
pozitiv, nu este totuși de 
natură să mulțumească. 
Deși _ au fost și sînt în
treprinse numeroase acți
uni pentru întărirea clima
tului de disciplină, nu la 
toate locurile de muncă 
se respectă eu responsabi- ■ 
litatca cuvenită normele 
de protecție, situații frec
vente fiind Ia minele Li-, 
vezeni, Petrila, Bărbăteni 
și Uricani. Repercusiuni 
nedorite asupra âctivităi 
ții miniere, a producției 
și realizării planului au 
avut, de asemenea, focu
rile de niină apărute (I.M. 
Vulcan și I.M. Dîlja) ca 
urinare d necurățirii 
bunelui extras în 
slab aerisite, neluării 
surilor de prevenire 
autoaprinderii.

Anul 1980, cu sarcini de 
producție sporite, pune la 
toate unitățile miniere e- 
xigențe. deosebite și în ac
tivitatea de protecție a 
muncii. Toți factorii răs-

punzători de organizarea 
și conducerea producției . 
trebuie să acorde maximă 
atenție modului în care se 
efectuează controlul la 
locurile de muncă privind 
prezența gazului metan și 
a prafului de cărbune, cum 
se acționează pentru lichi
darea acumulărilor pericu
loase. Respectarea mono
grafiilor de armare, ins
truirea. oamenilor pentru 
a mînui corect combinele, 
complexele mecanizate și 
întărirea exigenței la re-

! a ordinii și disciplinei

căr- 
zone
mă- 

a

in preocuparea
factorilor. Conducerile' în
treprinderilor miniere să 
se ocupe intens de instru
irea întregului personal în 
cadrul cabinetului de pro
tecție a muncii, care tre
buie să fie dotat cores
punzător, cu aparatură de 
proiecții, machete. afișe 
etc. La nivelul formațiilor 
de lucru, șefii de: brigadă 
și cei de schimb să fie 
primii care să impună 
muncitorilor din subordi
ne efectuarea operațiilor 
tehnologice în mod corect. 
Cadrele tehnice, inginerii 
să desfășoare o susținută 
muncă de educație și con
știentizare în rândurile per
sonalului

■ subteran.
creeze o opinie intransigen
tă împotriva celor care 
comit acte de indiscipli
nă, încalcă normele j de 
protecție. Să nu se tolere
ze în nici un fel actele de 
bravadă inutile în muncă.

Prin efortul comun al 
tuturor factorilor — de la 
brigadier la inginer — tre
buie să se asigure premi- 

. sele realizării sarcinilor 
de plan și a angajamente
lor la producția de cărbu
ne pe acest an în cele mai 
bune condiții de muncă 
și securitate pentru mine
rii Văii Jiului.
Ing. Paul ROMANESCU, 
șeful Biroului protecție a 

muncii C.M.V.J.

muncitor din 
Trebuie să se

LA I.M. LONEA, inter
locutorii noștri au insistat, 

' în primul rînd, asupra ce
rințelor ridicate de tehno- 
nologlile moderne în asigu
rarea securității

ALEXANDRU 
LEANU, șef 
electromecanic : 
periența noastră în exploa
tarea complexelor mecani
zate aș spune că atenția tre
buie concentrată mai ales în 
direcția evitării căderilor 
de roci. Aceasta cere ca 
minerii să asigure manipu
larea cu atenție a cozoroa- 
celor la ort, precum și fi
xarea corectă a plasei în 
tavan. La combină pre
zintă pericol mai ales or
ganul de tăiere. De multe 
ori, cînd se execută alte 
operații decît cea de tă
iere, nu 
utilajul, 
combina intră în funcți
une și cuțitele pot acci
denta. Deci, combina tre
buie deblocată ..atît elec
tric cît și mecanic".

DORI- . MOȘIC, maistru 
electromecanic : „Noile u- 
tilaje cer o disciplină fer
mă. respectarea strictă a 
instrucțiunilor de lucru la 
fiecare Ioc de muncă și 
fiecare utilaj. Or, pentru 
a fi respectate, ele tre
buie bine cunoscute. Deci, 
atenție afișării acestor in
strucțiuni, la locurile de 
muncă, instruirii persona
lului care exploatează u- 
utilajele, precum și con
trolului preventiv din par
tea personalului electro
mecanic. asupra stării u- 
tilajelor și îndeosbi a dis
pozitivelor de protecție".

CORNEL ȚIR, miner șef 
de brigadă: „De zece ani 
în brigada noastră n-am 
avut accidente. Aceasta 
pentru că ori de cîte ori 
se schimbă condițiile lo- 

■ cului de muncă, stăruim 
asupra cerințelor de res
pectare strictă a normelor , 
de lucru. Nu aștept să vi-

muncii.
DEHE- 

de echipă 
„Din ex-

se deblochează 
iar, la un șoc,

Realizarea creșterilor mari ale extracției de căr
bune preconizate pe anul 1980 reclamă cu necesitate 
asigurarea unor condiții optime de securitate și or
dine la fiecare loc de muncă din subteran. In fața 
acestei cerințe, ce trebuie întreprins, în ce sens tre
buie acționat cu prioritate de către factorii răspun
zători pentru a asigura desfășurarea în condiții de 
securitate deplină a procesului de extracție ? Am 
solicitat să răspundă acestor întrebări cadre cu atri
buții în conducerea directă a producției de la două 
unități miniere — Lonea și Livezeni.

nă alții să ne spună cum 
să procedăm în noile con
diții.
de oamenii noi, 
puțină experiență.
cu precădere pentru 
pectarea monografiei 
armare și menținerea 
dinii și disciplinei la 
cui de muncă, pentru 
losirea corectă a utilajelor".

Mă ocup îndeosebi 
noi, cu mai 

Insist 
res- 

de 
or- 
lo- 
fo-

de efective, lucrările de 
întreținere lasă încă de 
dorit".

NICOLAE DRAGOMIR, 
artificier, inspector obștesc 
cu protecția muncii: „Toa
tă atenția trebuie acorda
tă controlului și mai ales 
evitării concentrațiilor de 
metan. Noi întâmpinăm 
greutăți cu aerajul din 
cauza înfundării planurilor'

Anchetă de opinie
VICTOR BOBOC, mais-

„Exlstă multă 
de 
în 

ordine, mai ales la sl'îrși- 
tul schimburilor ; mulți 
tineri o iau la fugă, se 
îmbrîncesc. Noi, maiștrii, 
folosim la. fiecare pontaj 
„momentul de protecție a 
muncii" și insistăm asupra 
modului cum trebuie să 
se lucreze, să se compor
te oamenii în subteran. 
Pentru evitarea dezordinii 
și d accidentărilor pe căile 
de acces fiecare șef. de 
brigadă și de schimb ar 
trebui să intre și să iasă 
din mină cu tot schimbul 
lui, deci în grup".

ION BOGDAN, maistru 
minier : „întreținerea căi
lor de acces, mai ales des
congestionarea lor de di
ferite materiale, lemn și 
fier vechi, constituie o ce
rință deosebită. Din lipsă

tru minier : 
indisciplină pe căile 
acces. Nu se circulă

din coperiș, datorită pre
siunilor mari. Pentru a a- 
sigura aerisirea abatajelor 
s-au montat ventilatoare. 
Dar, la fiecare ripare a 
transportoarelor și pășirea 
secțiunilor, trebuie să mu
tăm și tuburile de aeraj. 
Soluția constă în plasarea 
unor brigăzi speciale pen
tru întreținerea planurilor 
în vederea asigurării unui 
aeraj corespunzător. Toto
dată, evitarea concentrați
ilor de metan presupune 
un control riguros . din 
partea personalului de su
praveghere și un lucru 
foarte important: contro
lul să nu se rezume doar 
la consemnarea pe tablele 
de metan a concentrații
lor de CHi, ci la măsuri 
ferme și operative pentru 
combaterea acestora".

LA MINA LIVEZENI, 
sarcinile sporite ale aces
tui an, în condițiile mo

l/n „ghem" de neglijențe generatoare de riscuri
Cam astfel s-ar putea nu. sînt căptușite metalic, 

califica în puține cuvinte lipsesc extinctoarele și ce-
multiplele neglijențe, de lelalte mijloace de stinge

re a incendiilor. • Galeria 
de bază — intrată excesiv 
în presiune, neîntreținută. 
Din cauza gabaritului re
dus al acestei lucrări mi
niere și neexistînd deci 
secție de circulație, perso
nalul este nevoit să cir
cule... pe transportor (!)

fapt crase . încălcări ale 
normelor de siguranță mi
nieră, constatate la re
centul control (22 ianua
rie) efectuat în subteran, 
la sectorul VII al I.M. 
Vulcan, de către inspec
torul de obiectiv Ladislav 
Maschio 
I.T.S.P.M. .
complex mecanizat 
stratul 13, biocul IV, toc
mai prin făptui că este 
un loc de muncă înzestrat 
cu tehnică de prim rang, 
ar fi trebuit să exceleze 
în ordine desăvîrșită, în 
aspecte de disciplină fer
mă, respectare riguroasă a 
normelor de protecție a 
muncii și • instrucțiunilor 
de lucru. în loc de aspec
te de acest fel, inspecto
rul teritorial de protecția 
muncii și-a notat în car
net un noian de stări de 
lucruri reprobabile, pe ca
re le consemnăm și noi 
• La stația de transfor
mare — transformatorul 
neîmpămîntat, lipsesc mij
loacele de combatere a 
incendiilor (ladă cu nisip, 
cele două extinctoare), nu 
se revizuiește (săptămînal) 
funcționarea releelor de 
scurgere • Nișele de a-

din cadrul 
Abatajul cu 

; din

ritmic apărătorul). Tot la 
același utilaj se mai co
mitea și o altă încălcare 
gravă a normelor de pro
tecție și a instrucțiunilor 
de lucru. în condițiile de
plorabile în care se afla, 
transportorul nu putea fi 
pornit normal. Atunci, e- 
lectricianul a făcut o „în
țelegere1 cu muncitorul de 
la rol ca împreună să

Din carnetul inspectorului de obiectiv

• Transportorul respectiv 
(TR-3) din cauza spațiului 
redus din galeria de bază, 
funcționează în condiții 
deplorabile — fiind literal
mente „betonat" în vatră. 
Ca utilajul să funcționeze 
totuși și în atari condiții 
vitrege, mecanicii au re
curs ia un șiretlic: au des
ființat cuplajul hidraulic, 
improvizîhd o legătură în
tre angrenaj și 
transportorului, 
lanț (deci un 
gid !). Această 
implică riscuri, 
insecuritate ; se 
cită utilajul, era eminent 
pericolul producerii de 

_ _____ ___ „ seîntei (lanțul metalic ce
bataj (executate în cărbune făcea legătura improviza
și în care sînt adăpostite . tă între angrenaj și re- 
echipamențe electrice) — ductor se învîrtea lovind

redactorul 
printr-un 

cuplaj ri- 
„inovație" 
generează 
suprasoli-

j Și re
dactor se învîrtea lovind

forțeze pornirea transpor
torului prin cuplări repe
tate din cele două puncte. 
Se făceau astfel zeci de 
cuplări repetate Iară să 
reușească pornirea trans
portorului, dar supunând 
echipamentul electric la 
mari solicitări — cu ris
cul iminent al unei dete
riorări a cablului electric 
de alimentare • Electri
cienii din cadrul sectoru
lui VII nu sînt dotați cu 
instrumente de control ca 
megometru, cu 
cărora să poată face testă
rile necesare pentru depis
tarea defecțiunilor interve
nite în rețeaua electrică, 
iar din această cauză re
curg la cuplări repetate 
în încercarea de a porni 
utilajul (cum s-a.u petrecut

lucrurile la transportorul 
amintit) • Galeria de cap 
a aceluiași abataj era și 
ea intrată în presiune, a- 
vea gabaritul redus, iar 
în plus mai era și plină 
cu apă (mai rar aș a con
diții de acces sau de eva
cuare a personalului din 
abataj!). De notat că la 
abatajul adiacent, cel al 
brigăzii conduse de mine
rul Calotă, care exploatea
ză cărbunele în retragere, 
galeria de cap este între
ținută corespunzător avîrid 
gabaritul normai. Deci se 
poate ! Oare minerii din

■ abatajul mecanizat, 
se complac 
consemnate,

vesc în „ograda" ortacilor 
din vecini ? Ar avea de 
ciștigat !

Pînă. una, alta — întî.1- 
nind acest adevărat „ghem" 
de grave neglijențe în a- 
batajul pe care l-a con
trolat, inspectorul terito
rial de protecție a muncii 
a chemat la ordine facto
rii responsabili cu organi
zarea și conducerea proce
sului productiv la acel loc 
de muncă obligîndu-i 
ia grabnic măsuri de ■ 
mediere a deficiențelor, 
ce oare n-au făcut-o 
din proprie inițiativă 
la timp ?

I. BRADEANU

dernizării producției și 
dezvoltării capacităților 
de extracție, ridică exi
gențe mari. La ele s-au re
ferit interlocutorii noștri.

AFTONIC COSTEA, mi
ner șef de brigadă : „Ar
măm frontalul cu stîlpi in
dividuali. Ca să nu avem 
probleme cu tavanul, stâl
pii trebuie bine ancorați. 
Pentru aceasta ne trebuie 
pompe în bună stare de 
funcționare și. piese de 
schimb necesare, în cazul 
defectării acestora".

ALBERT MATEI, miner 
șef de schimb: „Tavanul 
e slab. Dar dacă munpim 
corect, dacă realizăm o 
avansare bună, tavanul nu 
are timp să slăbească și să 
ne pericliteze căderile de 
roci. Iată de ce, facem to
tul, în fiecare schimb, pen
tru. a asigura executarea 
ritmică și corectă a tutu
ror operațiilor, de la tă
ierea cu combina și pînă 
la pășirea secțiilor. Ceea 
ce cerem e o mai bună a- 
provizionare cu materialul 
lemnos necesar armării".

MIHAI APETRI, maistru 
minier principal: „O pro
blemă deosebită în aba
tajele sectorului ar fi că
derile de roci. Preîntîra- 
pinarea lor cere bandajarea 
corectă a frontului cu 
grinzi din jumătăți de ar
mături TH, care să fie ri
dicate în consolă după tă
ierea primului făgaș. O 
altă problemă : instruirea 
personalului. Pentru maiș
tri constituie o îndatorire 
deosebită, mai ales 
lucrăm eu mulți noi 
cadrați".

GHEORGHE HOCH, 
ner, inspector obștesc 
protecția muncii: „în 
torul de investiții ‘am ur
mărit mai ales instruirea 
temeinică a personalului și 
discutarea operativă a a- 
baterilor în grupele sindi
cale. Un mare sprijin pen
tru munca educativă ar fi 
prezentarea de filme pe 
teme de protecție a mun
cii care să vizeze aspecte 
concrete de la noi din mi
nă, precum și îmbunătăți
rea activității cabinetului 
de protecție, a muncii".

Dan stejaru

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

ajutorul

ca 
în-

care
în neregulile 
de ce nu pri-

o tenta- 
in vizu-

ÎNTRE ȘOBOLANI ;
— Ce-o fi cu ăștia ?
— Mă tem că se an

trenează pentru 
ti vă de intrare 
îna noastră !...
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române adresat
Uniunii Socialiste Sudaneze

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Iran

KHARTUM 28
pres); — In cadrul lucrări
lor celui de-al IH-lea Con
gres al Uniunii Socialiste . 
Sudaneze, tovarășul. Ludo- . 

1 vie, Fazekaș, membru al
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al CC. al 

. P.C.R., conducătorul dele
gației române, a adresat 
congresului, tuturor mem
brilor partidului și între
gului popor sudanez un 
cald salut prietenesc din 
partea Partidului" Comu
nist Rpmân,* a secretarului 
său general, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul
Ceaușescu, împreună 
cele mai bune urări 
succese în eforturile de e-

- • -,.T ... - .‘7'. ’..
(Ager- dificare a unui Sudan pros

per și independent. Vor
bitorul a relevat cursul 
ascendent al relațiilor ro- 
mâno-stldaneze, în im-, 
pulsionarea cărora un rol 
hotărîtor l-au avut con
vorbirile dintre conducă
torii celor două partide și 
state, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar El 
Nimeiri.

TEHERAN 28 (Agerpreș). 
Comisia electorală a 

Ministerului de interne i- 
ranian a dat, publicității, 
luni rezultatele oficiale fi
nale ale alegerilor prezi
dențiale desfășurate în ța
ră la sfârșitul săptămâni 
trecute — informează a- 
genția I’.A.R.S.
, Potrivit ■ acestor r rezulta
te, Abolhassan Banisadr, 
în prezent ministrul < ono- 

. miei și finanțelor, a în
trunit cel mai mare nu

măr de, Voturi — 10 709 230, 
ceea ce reprezintă 75,7 la 
sută ditî totalul sufragiilor 
exprimate, devenind, ast
fel. președintele . Iranului.

Pe locul al doilea se si
tuează amiralul Sayed Ah
mad Madani, fost coman-

dant șef al forțelor na
vale și guvernator general 
al provinciei Khuzistan, în 
favoarea căruia s-au pro
nunțat 2 224 554 alegători 
(aproximativ 14.6 la sută 
din totalul sufragiilor ex
primate); ■

Ceilalți candidați — ara
tă agenția P.A.R.S. — au 
obținut un număr mic de 
voturi. i • i,:

Nicolae
cu
de

Pronunțări pentru 
reglementarea 

problemei cipriote

NICOSIA 28 (Agerpreș). 
— Cei 200 000 de refugiați 
ciprioți greci au invitat pe 

.secretarul general al O N.U., 
Kurt Waldheim, „să convoa
ce cît mai urgent posibil 

convorbirile intercomunita- 
re în vederea reglementării 
problemei cipriote, pe ba
za acordului semnat de 
președintele Republicii Ci
pru, Spyros- Kyprianou, 
<i Rauf Denktaș, li
derul comunității, ci

priote turce, la 19 mai, a- 
nul. trecut",

Totodată, 
Kyprianou a 

tr-un discurs r 
fața congresului că guvernul 
va. lua în eurîrid unele niă- 
suri „în vederea unei apro- 

■ pieri între cele două comu
nități din insulă".

președintele 
anunțat în- 

pronunțat în

Ședința Comitetului C.A.E.R
MOSCOVA 28 (Agerpreș). 

—- La Moscova s-au des
fășurat lucrările ședinței 
a 10-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colabora
re în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale.

Participanții la ședință 
au examinat și convenit 
mai multe programe de

colaborare . menite Să asi
gure înfăptuirea- prevede
rilor documentelor adopta
te de sesiunea a XXXIII-a 
a C.A.E.R.. îndeosebi pro
gramul privind colabora
rea în domeniul economi
sirii energiei șl combusti
bililor.

HAFEZ AL-ASSAD. pre- 
• ședințele Republicii Arabe 
Siriene, l-a primit, luni, 
pe Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., care între
prinde o vizită oficială de 
prietenie în Siria. Părțile 
au examinat un cerc larg 
de probleme ce interesează 
U.R.S.S. și Siria — infor
mează agenția TASS, a- 
dăugînd că o atenție deo
sebită a fost acordată si
tuației din Orientul Apro
piat.

ÎNCEPÎND DE DUMI
NICA, între Israel și Egipt 
s-au deschis oficial legă
turi poștale și telefonice, 
precum și căile de comu
nicații terestre — anunță 
agențiile de presă.

COMUNICATUL cu pri
vire la vizita in .Uniunea 
Sovietică a ministrului a- 
facerilor externe al R.P. 
Bulgaria. Peter Mladenov.

IlOwr
relevă că: părțile au exa
minat probleme legate de 
stadiul actual șl dezvolta
rea continuă a relațiilor 
sovieto-bulgare. precum și 
aspecte ale actualității in
ternaționale.

PREȘEDINTELE FILI- 
PINELOR, Ferdinand Mar
cos, a avut, la Manila, 
convorbiri ou cancelarul 
federal al Austriei, Bruno 
Kreisky. aliat intr-o vizi
tă oficială de trei zile în 
Fi lip! ne. După 
ționează agenția 
au " 
ale 
ne 
în 
s-au discutat probleme in
ternaționale actuale.

cum men- 
A.P.A., 

fost abordate aspecte 
cooperării dintre Filipi- 
și Austria, în special 
domeniul economic, și

Convorbiri între delegația P.C. Italian și 
delegația P.C. din Spania

zat probleme privind situa
ția internațională actuală 
și s-au informat asupra ac
tivității celor două parti
de. După ce exprimă îngri
jorarea în legătură cu ac
celerarea cursei înarmări
lor și a unor stări de ten- 
si une, comunicatul — in
formează agenția ANSA — 
subliniază rolul important 
pe care îl pot avea în Eu
ropa occidentală „Forțele 
muncitorești și democratice, 
comuniste, socialiste, social- 
democrațe, de inspirație 
creștină" în vederea îmbu
nătățirii relațiilor dintre 
state. ■' '

ROMA 28 (Agerpreș). —‘ 
La Roma ap avut loc con
vorbiri între delegația Par
tidului Comunist Italian, 
condusă de Enrico Berlin- 
guer, secretar general al 
P.G.I., și delegația Partidu
lui Comunist din Spania, 
condusă de Santiago Ca
rillo, secretar general 

P.C.S. In comunicatul
mun dat publicității se re
levă că delegațiile au anali-

FILME
I PETROȘANI — 7 No- i 
iembrie: O dramă 1;1 vi-, I 

Inătoare ; Republica: Cine , 
I nu-1 cunoaște pe Kod- 1 
jkin; Unirea.;-. Adio, dar 
■eu rămîn cu tine; /.,;Ț 
I PETRILA: Capcană I
pentru rată; (

ANINOĂSA:. Speranța; j 
VULCAN: Teatrul cel , 

Mare; . |
•LUPENI — Cultural: * 

Cineva ca tine; Munci- | 
toresc: Frate și soră. i

'tv';-.'...;? ' |‘ ■
10,00 Teleșcoală. 11,00- , 

Film serial : Dallas — • 
Conipahia petrolieră E. 1 

Telex. 16,00 ■ 
Invătămînț, | 

-. I
I 
I

al
co

PESTE , 10 000 DE PER 
SOANE, între care mun
citori, țărani, studenți și 
oameni ai muncii șomeri, 
au participat la o mani
festație care s-a desfășurat 
la Napbli, din inițiativa 
Partidului Comunist Ita
lian. Participanții au ce
rut autorităților să ia mă
suri pentru lichidarea gra
vei crize din domeniul lo
cuințelor și să aloce fon
duri suplimentare pentru 
construirea de școli, spi
tale și alte instituții ‘so
ciale.

LA MILANO, elemente 
neofasciste au comis o 
nouă provocare arunetnd 
o sticlă cu lichid incen
diar în clădirea unei sec
ții locale a Partidului Co
munist Italian. Ca urmare 
a incendiului declanșat, a,u 
fost înregistrate pagube 
materiale. ,

wing. rll,50 Telex. 16,00 
Telex. 16,05 .
— educație. 16,25 Cur ’ 
de limbă engleză. 16,55 
Din țările socialiste. 17,20 
Almanah pionieresc. 
18,30 Revista social- 
politică TV. 18.50 1001
de seri. 19,00 Telejurnal.’ 
19,20 In actualitate: 
pregătirea alegerilor de 
la 9 martie. 19,35 Cînte- 
eul oțelarilor gălățeni.

19,50 Călătorie prin ța
ra mea. 20,15 Seară de 
teatru : „Sufletul fiecă
rui loc“ de Cornelia_ 

Leu. 21,15 Melodii, 
melodii... 21,40 Telejur-’ 
nai. |i

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SCHI

Etapa județeană a 
campionatului 

republican școlar 
la schi alpin

In organizarea Inspecto
ratului școlar județean, 
cu sprijinul catedrei de 
schi de la Clubul sportiv 

. școlar Petroșani, pe pîrtia 
de la baza didactică . din 
Paring a avut loc etapa 
județeană a campionatului 
republican școlar l.a schi 
alpin. - . • ■ ........

Desfășurate . sub. generi
cul • „DaciadeC, la startul 
întrecerilor au fost pre
zenți ’peste 60 concurenți, 
reprezentanți al Liceului 
pedagogic Deva, Liceului 
industrial minier Lupeni, 
Liceului de matematică-in- 
formatică Hunedoara, Li
ceului de construcții--Deva 
și respectiv Liceului in
dustrial minier Petroșani.

Concursul s-a desfășurat 
în 2 manșe. Iată primii - 
trei clasați: Coborîre : 1. 
Dumitru Lazăr, 2. Tiberiu 
Kovacs, ambii de la Li
ceul industrial minier Pe
troșanii 3,’■■-.Marius Cocan, 
Liceul de construcții De
va. Slalom: 1. Dumitru
Lazăr, 2, Adrian Coșorea- 
nu, 3. Tiberiu Kovacs, 
toți de la Liceul industrial 
minier Petroșani. Fete: 1. 
Iuliâna Moraru, Liceul de 
construcții Deva.

Organizatorii competiției 
au acordat schiorilor .cla
sați pe primele locuri pre
mii.
Prof. Dorel VLADISLAV

„Cupa U.G.S.R." la fond si slalom
Șaizeci de coițcurenți, 

reprezentînd orașele Deva, 
Brad, Hunedoara, Petro
șani, Uricani și Vulcan au 
fost prezenți la întreerile 
etapei județene de schi — 
ediția 1980 — a „Cupei 

, U.G.S.R.". Pirtiile din îm
prejurimile cabanei Rusii 
au oferit condiții optime Isacj 
concurentilor, aceasta da
torită și efortului depus 
de corpul de arbitri care 
au depus o muncă inten
sa pentru trasare^ și mar
cajul celor ■ două pîrtii, 
mai ales că în. noaptea

■ precedentă concursului, 
ninsoarea a acoperit- pârti
ile cu un strat gros de 
zăpadă.

Cîștigătorii probelor au .
‘fost următorii: fond 5

km băieți, ■ 1. -Constantin 
Fodor, 2. Alexandru Fo- 
dor, ambii de la I.M. Uri- 
cani; 3. Nicolae Grigoraș, 
I.M, Barza. Slalom fețe: 
j. Gabriela I.eib, I-G.I’.M.C’. 
Petroșani; (Cornelia

Metalul .Hunedoara, 
3.. Olga Bîrlida, I.HU.C. 
Petroșani. Băieți : 1. Fran- 
cisc Boda, I.G.C.L. Petro
șani ; 2. Francisc Edelin, 

- I.C.P.M.C. Petroșani ; . 3,
. Ștefan Maier, ’ Constructo

rul. .minier Petroșani.
Cu prilejul festivității 

■ de. premiere, Consiliul ju
dețean al sindicatelor, îm
preună cu C.M.E.F-S. Pe-

troșani au premiat echipa 
Salva,mont a municipiului 
Petroșani, care în acest an 
a împlinit un deceniu de 

' activitate, pentru rodnica 
muncă desfășurată de 
membrii săi. Echipei i-au 
fost oferite o diplomă și 
o cupă.

S. BALOI

î

I

î

î

J

Toate titlurile au revenit concurentilor
din Vale

Comitetul municipal 
U.T.C. și Consiliul orășe
nesc pentru educație fizi
că și sport Vulcan au con
tribuit la organizarea eta- 
pei județene a „Cupei 
U.T.C.“ la schi fond și 
biatlon pentru categoriile 
de vîrstă 14—16 ani, 16— 
19 ani și peste 19 ani. Re
prezentanții . municipiului 
nostru, în majoritate din 
Vulcan, și care au bene
ficiat în pregătire , de a-

să se califice pentru eta
pele ■ superioare. Iată pri
mii clasați: schi, categoria 
14—16 ani : 1. Violeta Mi- 
hăiasă (Liceul chimic Lu- 
peni); 2. Lucia Rusu (Li
ceul economic Petroșani). 
Băieți: 1. Iancu Popescu - 
și Vâsile Sâlceanu, ambii 
de la Liceul Vulcan. La 
categoria 16 — 19 ani, • 
Gheorghe Coșoveanu, Pro
fil Todeilă, ambii de la 

... Liceul Vulcan, iar peste
portul secției de schi fond 19 ani, Iustinian Buga de 
a Clubului sportiv școlar la I.M. Lonea. La băieți . 
Petroșani (antrenor, prof, aceiași câștigători au fost . 
Iacob Imling), au reușit și la biatlon.
să cîștige toate titlurile și A SLĂBII

s f
I 
j 
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5
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Duminica ce ,a trecut 
muntele a atras irezistibil 
numeroși oameni ai mun
cii de toate vîrstele, dor
nici să petreacă o zi de 
odihnă în cadrul tonifi
ant al pădurii înzăpezite. 
Telescăuiîul din ‘ Pafîhg 
a fost solicitat de dimi
neața pînă seara. Dar 
muntele a oferit o sur
priză nu tocmai plăctită 
celor care se aventurea
ză î'n drumeții lungi, iar
na, fără să aibă echipa
ment adecvat. înșelătoa
rea ^i însorită de dimi
neața s-a transformat, 
treptat, în... viscol și nin
soare. Mulți din cei ca
re urcaseră la munte 
nu s-au mai încumetat 
să coboare decît cu tele- 
scaunul- Dînd dovadă de .
solicitudine, , dispeceratul 
E.T.P. a trimis după-a- 
miaza două, autobuze 
spre tel.escaun. Cel de-al 
doilea autobuz, care era 
și ultimul, în jurul orei 
16,30, s-a împotmolit în 

i zăpadă, pe- marginea, șo- 
: selei, 1. circa 100 m de 
; teleseaun. A fost trimis

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bălă- 
nescii Nicolae, eliberată de 

de-I.U.M. Petroșani, 
clară nulă. (72)

PIERDUT carnet 
pe numele Radu .. . , 
eliberat de I.M. Petroșani. 
Se declară nul. (73)

PIERDUT carnet dc stu
dent pe numele Itițese Pe
tru, eliberat de Institutul 
dd" mine Petroșani. Se de
clară nul. (76)

CAUT femeie pentru în
grijit copil la domiciliu. 
Strada Matei Basarab 1/2 
Petroșani. (78)

Si

student 
Adrian,

ANUNȚ DE FAMILIE

cuFAMILIA anunță 
nemărginită durere dis
pariția prematură 
viață a celui care a fost 
cel mai bun soț, tată, 
frate, cumnat

CHIȘ ȘTEFAN 
' (ȘTEFăNICA)

Amintirea lui scumpă, 
figura lui luminoasă va 
rămîne veșnic în inimile 
noastre.

înmormîntarea astăzi, 
ora 14,30, strada Ale
xandru Sabia, bloc 23, 
Petrila. (82)

din

Și totuși. Florin Gheorghiu va susține 
simultane în

După cum ne-a infor
mat tovarășul Mlree.a Bo
tez, membru în comisia 
municipală de șah, pri
mul simultan de șah al 
Marelui Maestru inter
național Florin Gheor
ghiu, va avea loc 
miercuri,

Valea Jiului
cepînd cu ora 17, la Clu
bul sindicatelor din Lu- 
peni, 
bă tă.

urmînd
17,bălă, ora 17, să sus-, 

țină altul la Casa de 
cultură din Petroșani. 
Utimul din seria simul
tanelor are loc* ■ duminică, 

va avea loc ora țg ța institutul de
i, 30 ianuarie, în- mine din Petroșani. (D.C.)

din oraș un utilaj greu 
’ să ‘scoată autobuzul, dar...

Cei întîrziați pînă la a- 
. ceaștă oră au fost ne- 

voiți să coboare prin 
viscol, pe jos. Unii din 
ei, cu copii preșcolari 
șau școlari mici și ne
echipați corespunzător

l1
i
3

|

î

se echipa corespunzător, 
înainte de a porni Spre 
înălțimi.

Ar mai fi de notat un 
fapf supărător, ‘ deloc ne
glijabil,. cate se' repetă 
duminică de duminică 
pe pirtiile dih Paring și 
nu numai pe acestea. 
Simțindd-se „la munte" 
grupuri compacte (unele 
din' ele cu tranzistoare !) 
invadează toată lățimea 
pîrtiei; Or, pe pîrtie îșî 
dau drumul și încăpători 
în ale schiului și ama
tori de săniliș (cu tot fe- ‘ 
Iul de improvizații' năs
trușnice !). în aceste con
diții nu rare șînt cioc
nirile pe pîrtie între dru
meți și „sportivi", une
ori soldate cu acciden
tări destul de grave. Iată 
de ce și la munte e ne
cesar să se înțeleagă ne- 

, . cesitateâ de â se circulă
cules de pe pe' marginea pîrtiei ți
m'“ Rr“- nicidecum PP mijloc,

pentru a se asigura ast- 
fel un minimum de secu- . ; 
riiata. - • » - . ■ I

Viorel STRAUȚ i

Cronica muntelui

cerințelor deplasării pe 
jos in condiții de iarnă, 
a.u avut probleme. De 
bine, de rău, cine a avut 
schiuri a coborît ceva 
mai repede, chiar dacă 
au fost surprinși de în
tuneric pe drum. Ceilalți

, au avut noroc numai cu 
' inimoșii șoferi de pe au

tobuzele în convenție, 
care i-au . ' _ _ _ , . 
drum după ora 18. Spe
răm că viscolul de du
minică a constituit un 
avertisment plin de învă
țăminte pentru toți cei 
ce ignoră cerința dc a
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