
«sFC -. relict

PROLETARI DIN TOATE TARILE. WNTTLVA I

•v

ANUL XXXVI, NR. 8540 MIERCURI, 20 FEBRUARIE 1980 4 pag. — 30 bani

Astăzi, la posturile 
de radio

Astăzi, în jurul 
televiziune vor transmite 
gelui Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua o vizită oficială în țara noastră.

Eficienta muncii 
în abatajele 
mecanizate 

la I. M. Lupenl
• Sectorul IV. Din 

abatajele dotate cu sus
ținere și tăiere mecani
zată, conduse de mine
rii tehnicieni Lupulescu, 
Sălăgean, Tofană șl Bon- 
calo, se extrg în fiecare 
lună, în medie pe com
plex peste 49 000 tone 
de cărbune. Productivi
tatea muncii în aceste 
abataje a fost depășită 
cu 1,5 tone/post. Secto
rul are extras, la zi, pes
te prevederi 6 000 tone 
cărbune.

: • Sectorul III. In a- 
batajul condus de La- 
dislau Matyus, dotat cu 
un complex mecanizat 
construit la I.U.M. Pe
troșani, productivitatea 
medie zilnică este de 14 
tone/post, atingînd u- 
neori virfurj de 21—22 
tone/post. Plusul de 5100 
tone cărbune realizat pe 
sector de la începutul si
nului are ia bază depă
șirea productivității 
muncii cu 7.8 lfl sută.

La I. M. Paroșenî
1 1 1 [•

PRODUCTIVITATEA MUNCII 
factor principal de creștere a producției de cărbune

Creșterea intr-un ritm 
înalt a productivității 

. muncii, cerință esenția
lă a saltului la o nouă 
calitate, este un obiectiv 
major pentru oamenii 
munci; de la I.M. Paro- 
șeni. în actualul cincinal 
productivitatea muncii Ia 
unitatea noastră a înre
gistrat o dinamică accele
rată. Dacă în anul 1976 
se realiza acest indica
tor in proporție de 100 la 
sută, în 1977, anul , în

. care se introduc comple
xele mecanizate realiza
rea a sporit ou 7,7 la 
sută ajungînd în 1979 la 
114,6 la sută, iar în 1980 
preeonizîndu-se o crește
re de 24 la sută față de 
1976. Avînd drept călăuză 
documentele celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului în care se sublinia
ză că „productivitatea în 
industrie va trebui să 
crească într-un ritm me
diu anual de 7-7,5 la su
tă contribuind cu circa 80 
la sută la realizarea spo
rului de Producție", co
mitetul de partid. con
ducerea colectivă a mi- 
rief au inițiat, încă din a- 
nul trecut, un program 
special de creștere a pro

ductivității muncii.
Dintre măsurile luate de 

noi pentru creșterea pro
ductivității muncii amin
tim în primul rînd meca
nizarea intensivă a lucră
rilor din subteran. Ca ur
mare a introducerii noi
lor- tehnologii de extrac
ție, productivitatea mun- 

. cii a sporit în abataj cu 
9 la sută, iar pe această 
bază minerii de la Paro- 
șenj au extras peste sar
cinile aferente primilor 
4 ani ai cincinalului 
38 000 tone de cărbune. In 
prezent, ne ocupăm de 
introducerea în stratul 
13 a unui nou complex 
mecanizat, iar în semes
trul II vom introduce, 
tot în stratul 13, încă do
uă complexe mecanizate, 
avînd cș rezultat sporirea 
productivității muncii 
cu 6 la sută- Concomi
tent, ne ocupăm de creș
terea indicelui de utiliza
re a combinelor de aba
taj, prin corelarea insta
lațiilor de susținere și 
transport a cărbunelui, 
astfel încît fiecare com
bină să lie utilizată la 
capacitatea maximă. Mă
sura duce la mărirea in

dicatorului cu 1,7 la su
tă. ,

Un alt factor, principal 
de creștere a rodniciei 
muncii în 1980 îl consti
tuie mecanizarea ș| a lu
crărilor de pregătiri. Plu
sul de 3751 ml lucrări de 
pregătiri față de 1979 es
te o dovadă certă a creș
terii Productivității mun
cii. .

Prin măsurile pe care 
le vom aplica în acest an, 
este asigurată, sporirea 
productivității 'la acest 
gen de lucrări cu 1,5 la 
sută. Oamenii muncii de 
la Paroșehi au obținut în
semnate realizări și în ce
ea ce privește moderniza
rea transportului. Recent, 
s-a pus în funcțiune o 
bandă transportoare care 
servește la evacuarea căr
bunelui din. stratul 18 
blocul I. Noul flux de 
transport a determinat 
creșterea productivității 
cu 1,4 la sută. O altă mă
sură cu efecte directe a-

Vasile NEMEȘ, 
secretarul comitetului 

de partid, președintele 
c.o.m., — I.M. Paroșenî

în întînipiiiarea alegerilor

12,00, posturile de radio și 
direct ceremonia sosirii re-

și televiziune
orei

ALEGATORULUI
ța comisiei electorale și 
consiliului popular orășe
nesc, iar omiterea a fosț 
remediată operativ". Venit* 
să vadă dacă este înscris 
pe listele de alegători, pen
sionarul Eugen Strikber- 
ger ne spunea : „Băiatul 
nostru, Adrian, votează 
pentru prima dată și mă 
interesez dacă toți mem
brii familiei sîntem în
scriși pe liste. Ne dăm cu 
toții votul din inimă pen
tru dezvoltarea și înflori

în aceste zile care 
mai despart de alegerile de 
deputați de la 9 martie, 
mulți tineri, preparatori, 
constructori și alți oameni 
ai muncii de la Petrila — 
cetățeni din circumscripți
ile electorale nr. 1, 2,și .3, . .
aparținătoare secției de vo- rea orașului nostru, a în- 
tare nr. 96 — își îndreaptă 
pașij spre una din sălile 
clubului muncitoresc cu o 
destinație aparte: casa a- 
legătorului. Bibliotecara 
clubului, tovarășa Florina 
Băgăian, ne relata: „Vin 
zilnic mulți cetățeni să 
verifice dacă sînt trecuți 
pe listele de alegători, să 
ceară lămuriri despre exer
citarea votului. Ieri, de 
pildă, alegătorii Gheorghe 
Cornel Tudoran, Zorica 
Mielea, soții Petru Dioane 
și Elena cu fiul lor Dorel 
nu s-au găsit pe liste, fapt 
care l-au adus la cunoștin.

t regii țări.
Casa alegătorului este, 

în aceste zile, un loc că
utat de. cetățeni Ș* pentru 
acțiunile politico-educative 
și culturale dedicate ale
gerilor. Aflăm că aici a 
avut loc o. întîlnire a ti
nerilor care votează pen
tru prima dată, că dumini
că cercul, de recitatori al 
clubului a susținut un re
cital de poezie patriotică 
sub genericul „Votăm oda
tă cu țara", iar activitățile 
cresc in intensitate pe mă
sură ce se apropie 9 mar
tie. (I.B.)

(Continuare In pag. a 2-a)

Manifestări politico-educative
în această perioadă în toate localitățile Văii 

Jiului se desfășoară ample manifestări politice și , 
cultural-educative, organizate de consiliile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

• în acest context se înscrie acțiunea inițiată 
de consiliul municipal al F.D.U.S. ca la toate ca
sele alegătorilor din orașele și comunele municipiu
lui să se desfășoare săptămînal cîte trei întîlnlri ale

i cetățenilor cu juriști. în acest cadru se fac exempli
ficări privind aplicarea Legii electorale, pe baza în
trebărilor formulate de' cetățeni. Primele întîiniri 
s-au desfășurat în primele zile ale acestei săptămîni.

• Tot în acest cadru se înscriu și întîlnirile 
dintre activiștii de partid și de stat cu tinerii care 
votează pentru prima dată. în acest sens comitetele

..municipal și orășenești ale U.T.C.. au organizat nu
meroase asemenea acțiuni în cadrul cărora tinerilor 
li se explică importanța acestui act politic —- ale
gerile de deputați de la 9 martie — la care ei își 
exercită pentru prima oară în viață dreptul de vot.

Tehnologii avansate, cu un grad sporit de 
securitate în subteran

In pag. a IlI-a
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ln organizațiile U.T.C.’

Ample acțiuni in sprijinul producției
In toate organizațiile de 

tineret se desfășoară adu
nările generale de dărj de 
seamă si alegeri și confe
rințe pe întreprinderi, ac
tivitatea tinerilor c-unos- 
cînd o adevărată eferves
cență.

La mina Bărbăteni, du
pă cum ne informa Cons
tantin Cațan, secretarul 
comitetului U.T.C., au loc 
în afara orelor de pro
gram și în zilele de dumu 
nică numeroase acțiuni în 
sprijinul producției. Săp
tămînal se trimit la supra
față prin muncă patrioti
că 200 tone cărbune, se 
recuperează 60 armături 
TH și se recondiționează 
75. De curînd, în blocul 7 
la sectorul II s-au recupe
rat 100 tone cărbune prin 
curățirea spațiilor de lin
gă crațere. Pentru buna 
desfășurare a lucrului în 
abataj s-au încărcat 33 
cărucioare de lemn și ad 

fost descongestionați 150 m 
galerii în transversala II. 
„Brigada de tineret",, con
dusă de Pompei Tomolea, 
a extras suplimentar în 
luna ianuarie 350 tone 
cărbune, iar în această 
lună are un plus, la zi, 
de 150 tone.

La sectorul V al minei 
Uricani, organizația de ti
neret, împreună cu orga
nizația democrației șl uni
tății socialiste, a inițiat o 
acțiune de amploare pen
tru colectarea de fier 
vechi din subteran șj de 
la suprafață. Muncitorii 
sectorului, tineri și vârst
nici, au colectat, după o- 
rele de program, 45 tone 
de fier vechi.

Sînt numai cîteva din 
multitudinea de acțiuni 
patriotice, inițiate de ti
neri, în sprijinul produc
ției.

Mircea BUJORESCU

Cetățenii îmbogățesc zestrea socială
Is-

nou

— .t
Școala generală din 
croni, construcția unui 
atelier-școală, patronat de 
întreprinderea minieră, ca
re l-a și dotat cu majori
tatea utilajelor. Copiii A

Alegerile de la 9 martie 
constituie pentru toți ce
tățenii comunei Aninoasa 
un moment de bilanț și 
scrutare a viitorului. In 
cei. doi ani și jumătate 
care au trecut de la 20 
noiembrie 1977, prin mun
ca și inițiativa harnicilor 
ei locuitori, comuna și-a 
îmbogățit zestrea de dota, 
ții sociale, a devenit mai 
frumoasă. Asupra cîtor- 
va aspecte ilustrative în 
acest sens, reamintite de 
tovarășa Marla Dumitraș, 
vicepreședintă a consiliu
lui popular comunal, 
ne-am propus să stăruim' 
în rîndurile ce urmează.

Anul trecut, prin con
tribuții în bani și mun
că ale cetățenilor, mobili
zați de actualul deputat _____  _______
și candidat în alegerile de tată și în vechea legislatură 
9 martie Vălărean Miron și totodată, candidată pentru 
Rădoi, maistru minier la alegerile de la 9 Martie, 
I.M. Aninoasa, de Petru 
Xonașcu, muncitor, de co
mitetul cetățenesc de pă
rinți, a fost terminată, la

â k
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ninoasei învață, se pregă- Noile baze sportive, o 
tesc pentru muncă si via
ță în două școlj generale 
și două ateliere-școală, sub 
îndrumarea competentă a 
cadrelor didactice. De a- 
dăugat că la școala din 
centrul comunei, directoa
re, Ileana Sichitiu, depu-

s-au efectuat în ultimii doi 
ani reparații capitale în 
valoare de 360 000 lei, s-a 
asfaltat curtea, s-a îraprej- 

muit și asfaltat un teren de 
handbal, iar la cea din Is- 
croni, de asemenea, s-a 
nivelat curtea cu zgură și 
balast, în vederea asfal
tării el în acest an.

■q

cu

feră fiilor dc mineri și 
muncitori din comună 
condiții optime pentru 
practicarea sporturilor pre
ferate, pentru o dezvolta
re armonioasă.

Fiecare primăvară de
butează în Aninoasa 
toaleta arborilor ornamen
tali, acțiune în care 
remarcă cu dragoste 
pricepere Andrei Heghe- 
duș, cu plantarea butași
lor de trandafiri, circa 
500, pregătiți de munci-

se
Și

a comunei
toarea de la sectorul 
E.G.C.L. Ana Blaj, cu al
te lucrări de întreținere a 
zonelor verzi și de înfru
musețare a comunei. In 
primele rînduri ale aces
tor acțiuni s-au situat Vi
orel Anița, Teodor Bulea, 
Gheorghe Burlec, Ion Pop, 
Ion Borca, Ilie Broască, 
Gheorghe Țacu, Nandra 
Ceuță, Nicolae Bitan. 
Gheorghe Dănilă, Aurel 
Cristea, Ion Petrescu, 
Gheorghe Costinaș, Iosif 
Simo, toți gospodari frun
tași aț comunei, dintre ca
re o parte actuali deputați 
și candidați de deputați în 
alegerile de la 9 Martie.

Printre alte semnificati
ve realizări gospodărești 
din ultimii doi ani și ju
mătate, au înscris: baza 
de agrement, asfaltarea u- 
nei porțiuni pe o suprafa
ță de peste 2 000 mp din.

Toma ȚAȚARCA 

(Continuare în pag. a 2-a-
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Pe agenda de lucru a organizațiilor Prestările de servicii ale I.A.C.C.V.J. 
in fata unor noi valențe calitative

• înfăptuirea propunerilor oamenilor muncii
în-

Paroșeni și Aninoasa do- ilor prestate, stiădanii ca
tarea celorlalte unități cu re au dus la reducerea

noi, 
func- 

mai

Zilele trecute, într-un 
pronunțat cadru de mobi
lizare și dc lucru, repre
zentanții oamenilor mun
cii de 1 I.A.C.C.V.J. Pe
troșani au făcut bilanțul 
activității unității pe 
nul care a trecut.

Darea de seamă a relie
fat faptul că, printr-o mo
bilizare plenară, colecti
vul de muncă a reușit să 
realizeze și să depășească 
toți indicatorii economici 
pe anul 1979. S-a sublini
at, de asemenea, că în ul
tima perioadă, atît în ac
tivitatea pe linie de can
tine, cit și pe linie de 
cazare și creșe-grădinițe, 
accentul a fost mutat și 
stabilit pe latura calitati
vă a procesului muncii. 
Acest efort notabil al or
ganului colectiv de con
ducere s-a materializat 
prin înființarea și dota
rea de noi unități de can
tine, cum sînt cele de la

ale minei și vizează, 
deosebi, îmbunătățirea a- 
provizionării locurilor 
muncă cu materiale și 
piese de schimb, a între
ținerii utilajelor 
talațiilor din 
perfecționarea 
nală a cadrelor 
rea tehnologiilor 
eru, întărirea 
tehnice. La indicația 
mîtetului de partid 
întreprindere, 
ile de bază, 
sectoarelor au 
deaproape ca 
punerile șă fie 
zate și încredințate 
rezolvare, cu termene 
cise, unor cadre cu

Adunările generale ale 
oamenilor muncii din ca
drul sectoarelor 
Lone# au prilejuit 
ple dezbateri și, mai 
formularea multor 
puneri pentru realizarea 
sarcinilor sporite ce re
vin colectivului minei în 
creșterea producției de 
cărbune. La dezbaterile 
din cadrul adunărilor au 
luat euvîntul 150 oameni 
ăj muncii, , iar peste 50 au 
formulat propuneri 
crete in vederea 
nării cerințelor 
ale desfășurării 
lui de extracție, 
rea mare a propunerilor 
cade în competența con
ducerilor sectoarelor și

• Perfecționarea profesională 
constituie o temă perma
nentă de dezbatere. In 
prezent, cursurile de po
licalificare cuprind 60 de 
cursanți; sînt mineri care 
învață pentru # deveni 
lăcătuși specializați în 
exploatarea complexelor 
și electrolăcătuși pentru 
# învăța 'fainele mineritu
lui. In luna februarie mai 
începe un curs de mașî- 
niști cu 45 de cursanți. De 
reținut că, pe acest 
planul de școlarizare pre
vede calificarea , și 
fecționarea pregătirii pro
fesionale a 450 de muu- . 
citori. Un obiectiv, o sar
cină a cărei înfăptuire es
te urmărită îndeaproape 
de organizațiile de partid 
și sub aspect calitativ, 
respectiv avîndu-se în 
tenție atît prezența

minei 
am- 
ales, 
pro-

con- 
soluțio- 

multiple 
procesu- 

Ponde-

In multe după-amieze, 
de cali-

Lonea 
doar ti- 

mină 
ci și mineri cu vech; sta
te de serviciu, brigadieri 
eu multă experiență. în
vață și ei, își însușesc cu
noștințele pe care noile 
tehnologii din subteran le 
reclamă cu prisosință — 
mecanică, electrotehnică 
etc. E firesc. Spre exem
plu, în acest an ponde
rea producției extrase cu 
tăiere mecanizată va a- 
junge Ia 35,2 la sută față 
de 24,6 la sută, cît a fost 
anul trecut, iar produc
ția realizată în abataje 
susținute cu complexe me
canizate va fi de 32,1 la 
sută față de 24-,5 la sută 
în 1979. Introducerea teh
nicii 
vel 
Iată

în băncile școli; 
ficare de la mina 
pot fi văzuți, nu 
neri nou veniți Ia

noi, reclamă un ni- 
profesional ridicat, 
de ce organizațiile 

de partid au pus polieali- 
i i car ea minerilor 
preocupările lor 
tare, In discuțiile 
duale ale birouriloi- or
ganizațiilor de partid cu 
comuniștii, în adunările 
de partid, în ședințele de 
sindicat. policalificarea

printre 
prior i- 
indivi-

de

și ins- 
subteran, 
profesio- 
.respecta- 
de lu- 

asistenței 
co
pe 

organizați- 
conducerile 
urmărit în- 
toate pro- 

centrali- 
spre 
pre- 
răs-

an;

per-

a- 
la 

cursuri,, cît și modul în 
care își însușesc eursan- 
ții materialul predat. Tot 
la calitatea acestor 
țiuni se referă 
întreprinse pentru 
rea școli; și 
cursurilor de 
care cu lectori 
dul celor mai 
neri și tehnicienii

Dan STEJARU

xși însușesc

ac- 
măsurlle 

i dota- 
asigurareă 
policalifi- 
din rîn- 

btini , ingi-

a comunei
(Urmare din pagina I)

drumul comunal, urmînd 
itt în 1980 să se asfalteze 
ultima porțiune de circa 
1 000 mp, repararea dru
mului județean Iseroni — 
Aninoasa, construirea mai 
multor poduri noi din be
ton și lemn peste pîrîul 
Aninoasa și reparare# al
tora, balastarea drumuri
lor din așezările Mărti- 
nești, Costeni, Jiului, Prd- 
gresulu.. reamenajarea 

, captării izvorului și înlo
cuirea conductelor care a- 
sigură aprovizionarea cu 
apă a locuitorilor din par
tea de sus a comunei, 
«instruirea a peste 300 
ml ziduri de sprijin pe 
malurile pîrîului Aninoa
sa și alte lucrări la care 
o contribuție deosebită au 
adus cetățenii Teodor Bu
ză, Luca Rebegea, Traian 
Onieă, Ion Flota, Rusu 
Coeolan, Alexandru Bunei 
și mulți alții, în frunte-cu 
deputata circumscripției 
comunale nr. 1. Mari# Du- 
mitraș.

sociale pentru următorii 
ani au, printre altele, 
drept obiective principale, 
înfrumusețarea centrului 
civic al comunei prin de
molarea construcțiilor ve
chi aflate. în cunoscutul 
triunghi dintre incintele 
întreprinderii miniere și 
școlii generale, construi
rea magazinului general; 
din fscroni pentru realiza
rea căruia sînt alocați 

. 1 300 000 lei, construirea u- 
nui bloc cu 103 garsoniere 
și a unui dispensar me
dical cu patru cabinete. 
Din contribuțiile în bani 
și prin acțiuni patriotice 
ale cetățenilor în anul a- 
cesta va fj construită încă 
o porțiune de zid de spri
jin pe albia pîrîului Ani- 
noasa de circa 50 m. vor 
fi dotate spațiile de joa
că pentru copii cu aparate - 
în valoare de 20 000 lei-
Șantierele acestor construc
ții noi ca și cele avînd ca 
scop înfrumusețarea comu

nei constituie tot ați tea locuri 
ce reclamă prezența depu- 
taților, a membrilor orga
nizației democrației și u- 
nițații socialiste, a tuturor 
locuitorilor comuna

Preocupările gospodărești 
ți programul de construcții

• Astăzi (ora 17) la 
Casa de cultură din Pe
troșani are loc vernisa
jul unei expoziții de gra
fică militantă, organizată 
de Uniunea Artiștilor 
Plastici și filiala U.A.P. 
DeVa—Petroșani în . în
tâmpinarea alegerilor ’ de 
la 9 martie. Expun ar
tiști plastici din Bucir-

pundere în domeniul 
care sg referă propunerea- 
Deși a trecut relativ 
țin timp de la data 
fășurării adunărilor, 
multe propuneri, mai 
dintre cele stringente, 
ar fi îmbunătățirea 
provizionării locurilor 
muncă cu materiale 
piese de schimb și-au gă
sit rezolvarea. Astfel, 
pentru a asigura mai. 
multă ritmicitate și efi
ciență în aprovizionarea 
locurilor de muncă s-a sta
bilit „ziua de aprovizio
nare a sectorului". Adi
că, săptămida), o zi . este 
consacrată 
rii cîte unui sector 
ductiv cu toată 
de materiale. De 
nea, în cadrul atelierului 
s-au întreprins măsuri 
pentru confecționarea u- 
nor piese de schimb mult 
solicitate de producție.

P ti
des- 
mai
ales 
cum 

a- 
de 
și

a-

veselă și tacimur; 
mai igienice, mai 
ționale și cu aspect 
atrăgător. Au fost dotate 
cu mobilier nou căminele 
de nefamilișt; de la Pa

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

aprovizionă- 
pro- 

gama 
aseme-

roșeni, Aninoasa, Live- 
zeni și Petrila, iar cu 
instalații moderne de în
călzit apă toate cantinele 
și creșele-grădinițe 
Sistemul IA-C.C.V.J. 
insistat ma; mult în 
recția stabilizării 
climat elevat, civilizat și 
de maximă solicitudine 
în procesul de. servire a 
beneficiarilor — minerii 
Văii Jiului — în direcția 
ridicării calității servici-

din
S-a 
di

urnii

Productivitatea muncii
(-Urmare din pagina I)

supra Productivității mun
ci; este cea vizînd o mai 
bună calitate a reviziilor 
și reparațiilor. Respecta
rea riguroasă ă graficelor 
de reparații precum și 
scurtarea ciclului de scoa
tere, revizie, reintrodu
cere a utilajului în acti
vitatea productivă face ca 
indicatorul amintit 
sporească eu 1,6 la

La baza creșterii 
ductiv ității muncii

să 
sută.
pro- 
s-a 

situat și specializarea pe 
genuri de lucrări și pe 
tipuri de utilaje. a mun
citorilor de la formația 
„service". Calificarea, po
licalificarea și perfecțio
narea unui număr de 427 
de persoane este o altă ac
țiune care vizează atît

sporirea productivității 
muncii cu 3,3 1# sută eît 
și îmbunătățirea sub
stanțială a întregii activi
tăți. Acestea sînt numai 
cîteva din preocupările 
noastre. Comitetul de 
partid, conducerea între
prinderii, fiecare om —al 
muncii din colectivul nos
tru acționează în 
creșterii eficienței 
gii 
ție 
na 
file 
drept 
planului la extracția 
cărbune

vederea 
între- 

extrac- 
ln lu- 
măsu- 

au avut 
depășirea 

de 
cu 2133 tone, de

pășire ce 
prin 
tații 
zale 
post.

In
oamenilor munci

activități de 
a cărbunelui, 
ianuarie ă.c..

aplicate 
Urmare

a fost obțin-ută 
sporirea productivi- 

inecani- 
tone pe

îh-abatajele
cu peste 1.5

continuare. consiliul
orga-

!»■(•■ MU

nizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C-, organiza
ția F. D. U. S. va tre
ce la aplicarea unor 
măsuri ferme pentru 
valorificarea superioară a 
materiilor prime și mate
rialelor, pentru reducerea 
cheltuielilor în vederea 
creșterii eficienței între
gii noastre activități. Co
lectivul de oameni ai 
muncii de la I-M. Paroșeni 
este intens preocupat să 
adauge la realizările pri
milor patru anj ai cin- 

succese, să 
obiectivele 

documentele
celui de-al XH-lea 
greș al partidului, 
țării eît mai mult 
ne cocsificabil.

cina Iul u-i noi 
materializeze 
înscrise . în

Con- 
dînd 

cărbu-

simțitoare # numărului de 
reclamați) în semestrul II 
al anului 1979, față de 
primul semestru al acelu
iași an.

In cuvintele lor. șefi; de 
cantine George Pop (Vul
can), Viorel Mohora 
trila), Constantin 
(Bărbăteni) și ~ 
Bujneag (Dîlja), 
tratori; de cămin 
si# Iovi (Vulcan) și Gheor- 
ghe Cazacu (Lonea), pre
cumși alți vorbitori aii 
menționat că rezultatele 
de pînă acurii trebuie să 
constituie un plafon de 
valori care să marchezo 
un punct de referință cu 
semn pozitiv pentru acti
vitatea viitoare. Condu
cătorii cantinelor trebu
ie să elimine din activi-

■ tatea proprie - lipsurile 
semnalate de darea de 
seamă, aceasta în scopul 
pregătirii și omogeniză
rii colectivelor de mun
că pentru a face față ce
rințelor, calitativ supe
rioare, pe care Ie re
clamă modernele și noile 
cantine care se constru
iesc la Petrila. Vulcan și 
Lupeni, dovadă grăitoare 
a grijii pe care o poartă 
conducerea partidului, mi
nerilor, acestui detașa
ment de avangardă al cla
sei noastre -muncitoare.

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii a, purtat ampren
ta hotărîrii 
de oamen; a imuneii 
a imprima activității 
valențe calitative în 
dere-i obținerii unor 
zultate economice . superi
oare și jnibunătălir,; con
tinue a prestărilor de ser
vicii pe care este chema
tă să le asigure' mineri
lor Văii Jiului.

(Pe-
Barna. 

Richard ' 
adminis- 
Horten-

colectivului ■ 
de 

noi 
ve- 
re-

T. KARPATIAN
■ lisa «■■■■aa■■Hâtre» a i ■w w ■ a» aa a a a a a a a a ■£ ■ ■ â â ■a â ■ ■ ■ a-a â a â a>

Sâ cunoaștem prevederile Legii electorale

preVe-
Repu-
Ilomâ-

Constituția țării 
de că: „Cetățenii 
publicii Socialiste 
nia au dreptul de a alege 
și de a fi 
rea Adunare 
și in consiliile

Votul este 
egal, direct și secret. Au 
drept de vot toți cetățenii 
care au împlinit virsta de 
18 ani.
- Cetățenii cu drept de 
vot care au împlinit virs
ta de 23 de ani pot fj a- 
leși deputați in Marea A- 
dunare Națională și in 
consiliile populare".

Merită a fi consemnat 
faptul că Legea electora
lă din 1974 specifică în 
art. 2 : „Alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare 
Națională și consiliile 
populare se întemeiază pe 
deplina egalitate în drep
turi a cetățenilor, fără 
deosebire de rasă, națio
nalitate. sex sau religie". 
In țara noastră este în 
Plină afirmare cadrul 
larg al democrației soci
aliste. Votul este univer- 
■sal, egal, direct Și secret 
pentru toți cetățenii pa
triei. Universalitatea vo
tului constă în faptul că 
dreptul de a alege aparți

rești, Timișoara, Deva, 
Petroșani. (T-S.)

• In cadrul activității 
ce se desfășoară în scopul 
lărgirii orizontului de cu
noaștere al maselor, bri
gada științifică a clubu
lui muncitoresc din Lo- 
nea a avut o întîlnire cu 
locuitorii din această lo-‘ 
calitate minieră. Discuți
ile pe tema „Criza de e- 
nergie — problema seco- 
lulu; XX", prilejuite de 
întîlnire, au fost marca-

aleși in Ma- 
Națională 

populare, 
universal,

ne .tuturor cetățenilor .ca
fe au împlinit virsta pre
văzută de lege și care au 
d iș cernămî-n f. C arader u 1

egal al votului Constă în fap
tul că fiecare alegător are 
dreptul la un singur vot, 
iar voturile â!u aceeași va~ 

- loare. Atît Consti-iuția 
din 1965, cil și Leg.a c- 
leelorală din 1974 '"prevăd 
că voliil e i.' direct, ceea 
ce inseumna că an găiorii 
desemnează ei înșiși și 
nu prin reprezentanți de
putății m M.A.N. și con
siliile populare. In sis
temul nostru 
este, de asemenea, 
ral secretul efectiv 
tului. Votul este

' atunci cînd el este 
organizat îneît nimeni 
nu poate cunoaște felul în 
care a votat alegătorul.

Un alegător nu poate 
fi înscris decît într-o sin
gură listă de alegători și 
anume aceea a domiciliu
lui său. Listele de alegă
tori se fntocmesc de că
tre comitetele 
sau de către 1 
xecutive ale 
populare cel 
eu 30 de zile 1 
zina alegerilor, 
semnează de către pre-

• ți
In
electoral, 

ăsigu- 
al vo- 
secre.l 
astfel

: executive
birourile e- 

consiliâlor 
maj tîrziu 

înainte de 
ele se

cetățenilor
răspund în fața .alegători
lor pentru activitate# pro
prie, cit și pentru 
tatea organului 
sînt aleși, 
fi aleși și 
propunerea 
țrivit legii 
irite 
nului pentru care 
aleși. Instituția 
constituie 
prin care se i 
în țara noastră 
cratism autentic și 
creț, 
timp 
rilor 
trol 
dului .. . _ . .
duc la îndeplinire 
datul. Revocare# deputa
tului se face potrivit pro- 

■ cedurii după care acesta 
a fost propus si #lcs.

Forma organizatorică 
în care se realizează uni
rea in alegeri, încrede
rea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in 
jurul partidului este Fron
tul Democrației și Unită
ții Socialiste.

și secretarul co- 
șau biroului e- 

#1 consiliului 
Lisieie șc îtttpc- 
seeții de votare 

alfabet că și 
numele, prenu- 

și domiciliul 
apoi 

în localul

ședințele 
mitetului

i xi.vuuv 
popular, 
mese pe
în ordine
< aprind 
mele, virsta 
alegătorului, aptă.se afi
șează în localul eonsiu- 
lui popular sau al secțiilor 
de votare. In acest sens,,se 
asigură populației posibi
litatea de a lua 
ță de conținutul 
liste.

Fiecare alegător 
dreptul să verifice 
erea în listele de 
tor;, iar, în cazul 
rilor greșite sau al 
siunilor, să facă 

la comitelui 
executiv

cunoștin- 
acostbr

are 
însefi- 
alegă- 

mscrie- 
omi- 

intîmpi- 
nare la comitelui sau 
biroul executiv ai con- 
siliuluj popular. Acesta es
te obligat să comunice ce
lor interesați 
tă in cel mult 
înregistrarea 
rii. împotriva 
te de comitet, respectiv, 
biroul executiv al consi
liului popular se poate fa
ce plîngere la judecătorie 
a cărui hotărîre rămîne 
definitivă.

Odată aleși, deputății

decizia lua- 
3 zile de la 

întîmpină- 
deciziei da-

te de numeroase între
bări din partea audito
riului, la care au dat răs
punsuri profesorii Cons
tantin Izvereeanu, M-ihai 
Niculescu ți Matei Pu
păză, de la Liceul indus
trial Petrila. (IB.)

• La S.S.H. Vulcan se 
desfășoară o amplă ac
țiune de colectare a fie
rului vechi. Astfel, în lu
na ianuarie au fost co
lectate și expediate 275 
tone șpan oțel. Sub în-

drunaaraă maistrului 
Gheorghe Drîcu s-au evi
dențiat muncitorii C. Dra
gam, loan Bucur, Vic
tor Văduva ți mulți al
ții. Angajamentul pe lu- 
n# februarie este de 250 
tone- (Petru Șteff, eoresp.)

♦ Faza orășenească a 
patrulelor școlare, de 
circulație, la Petrila, și-a 
desemnat câștigătorii ; lo
cul I — Școala generală 
nr.. 1 (instructor înv.

Lăcâmioar# Ioniță); II — 
Școala generală nr. 2 ; 
IU — Școala 
nr. 6. In ziua de 2 
tie se va desfășura 
municipală. (M.B.)

• In magazinele 
Valea Jiuluj au fost .puse 
în vînzare tradiționalele 
mărțișoare. Să ni Ie 
procurăm din timp deoa
rece... numărătoarea in
versă a început.

• Ieri, pe șantierul 
blocului 69 C din centrul

nr.
generală 

mar- 
faza

din

a:

Deputaț 
revocați
F.D.U.S- 
electoral 

de- expirarea

;vi- 
eire 

li pot 
la

po- 
îna-

terme- 
u fost 

i» ocării 
una din căile 

înfăptuiește 
i un demo-

eon- 
asigurind în același 
posibilitatea alegăto- 
să execute un con- 
efîcăee asupra mo- 
în care deputății își 

man- y

Constantin GRAURE, , 
jurist j

Petroșaniului am întîlnit A 
elevii claselor a XII-a A, 1 
B, și C de la Liceul de | 
matematică și fizică din | 
localitate, care au’ venit - 
în sprijinul constructori
lor, ajutîndu-i la fina
lizare# unor lucrări. (V.S.)

I
I
I

Rubrică realizată de
Cornel BUZESCU

apt%25c4%2583.se


MIERCURI, 20 FEBRUARIE 1«W Sfeagul roșu 3

Preocupări perseverente pentru promovarea de
TEHNOLOGII AVANSATE, CU UN GRAD

Un loc aparte în creș
terea securității muncii 
minerilor și siguranța în 
exploatare a zăcământului 
îl ocupă modernizarea, 
promovarea și introducerea 
în subteran a tehnologiilor 
purtătoare de progres. „Ta
vanul de rezistență", teh
nologie concepută de speci
aliști pentru condițiile 
concrete de exploatare ale 
minelor Văii Jiului, cons
tituie în acest cadru una 
din soluțiile care a cunos
cut în ul.timij doi—trei ani 
o continuă extindere la 
întreprinderile miniere la 

Tavanul de rezistentă 
o tehnologie de mare 
eficiență și siguranță

oare se pretează — Dîlja, 
Petrila, Anlnoasa, Lonea 
și Vulcan. Evidentele.. îm
bunătățiri pe care le a- 
duce, inclusiv în domeniul 
protecției muncii, sînt 
•semnificativ exprimate de 
experiența acumulată ia 
I.M. Vulcan, Opiniile pe 
care le prezentăm m con
tinuare sînt convingătoare 
în această direcție. Ele 
scot, totodată, la lumină 
că și în acest caz, introdu
cerea noului, pentru a se 
Solda cu eficiență ridicată 
impune înaltă pregătire și 
compe teîiță profes; onală, 
exigență și responsabilita-, 
le sporită în respectarea 
programelor de lucru, a 
normelor de protecție a 
muncii.

Vasile BADEA, șef de 
schimb, sectorul II : „Chiar 
de la început, în urmă cu 
trei ani, minerii din bri
gada noastră și-au dat sea
ma de evidentele avantaje 
Pe care ie creează tavanul 
de rezistență față de sus
ținerea cu stîlpi Individu
ali și grinzi sau față de 
abatajele cameră, atît prin 
reducerea efortului fizic, 
cit și în creșterea siguran
ței activității. îngroparea 
profilelor metalice în va
tra feliei aflată in lucru 
simplifică operațiile în fe
lia următoare, în care se 

! 
î

3î
C
? 
e 
|

40000600 lei destinați protecției I 
munc i, într-tn singur an, 1979 |

In anul care a trecut, în întreprinderile miniere ; 
ale Combinatului minier Valea Jiului au fost chel- ș 
tuiți pentru îmbunătățirea stării de securitate a mi- | 
nelor, pentru tehnica securității și echipament de i 
protecție aproape 40 000 000 lei, din care 11 000 000 î 
au fost alocați tehnicii securității, iar peste 18 000 000 ;
lei echipamentului de protecție. Astfel, au fost procu. j 
rate, imbogățindu-se zestrea tehnică destinată opt.- 1 
mizării condițiilor de muncă ia fronturi, 17 despră- • 
fuițoare pentru combinele de înaintări și 45 de ven- = 
tilatoare electropneumatice. Totodată, a fosț procu- ; 
rată aparatura necesară unei pregătiri temeinice, j 
pe bage științifice, a personalului muncitor prin | 
centrele de instruire.

La mina Livezenj cheltuielile pentru protecția f 
muncii s-au ridicat ia peste 2102 uoo lei, la mina I 
Dîlja fondurile alocate în 1970 pentru protecția mun- ■ 
cii — 1700 000 lei — au fost depășite cu peste < 
1000 000 lei, din care cea mai mare parte au fost ; 
cheltuite pentru tehnica securității și echipamentul ; 
de lucru, iar ia mina Aninoasâ cheltuielile pentru j 
protecția muncii s-au ridicat la 2 275 000 lei din ; 
care numai pentru echipamentul de protecție au j 
fost folosiți 983 000, iar pentru echipamentul de lu- I 
cru 570 000 lei. Ne oprim cu. exemplificările doar } 
la aceste trei întreprinderi miniere, preocupări sus- ! 
ținute existînd în această direcție la toate unitățile : 
economice subordonate C.M.V.J.

Rezultatele obținute în anul 1979 la nivelul > 
C.M.V.J. privind creșterea gradului de securitate în j 
subteran sînt materializate în scăderea numărului to- l 
tal al accidentelor de muncă. !

I 
i

s 
î

intră Sub tavan artificial' 
rezistent, sigur din punct 
de vedere al protecției 
muncii. Desigur, tehnolo
gia presupune așezarea și 
legarea corectă a profile- 
lor, buna .întreținere a 
tuturor pieselor compo
nente ale susținerii, inclu
siv a stîlpilor, care tre
buie revjzuiți la timp, 
pentru a prelua egal pre
siunea minieră. Prin res
pectarea programului de 
lucru, surpările sau acci
dentele sînt excluse".

Ioan GRIGORAȘ, mais
tru minier principal: „La 

sectorul II, exploatăm cu 
tavan de rezistență două 
abataje. Dacă legătura în
tre elemente se realizează 
conform monografiei, iar 
plasa se așează corect, ta
vanul de rezistență devine 
elastic, presiunea se diri
jează ușor, iar posibilita
tea de accidentare, este 
înlăturată".

Ing. Nicola© VUCAN, 
șeful sectorului II : „Față 
de -susținerea în abataje 
cameră sau în frontale cu 
stîlpi individuali și grinzi, 
pe care ie înlocuiește ta
vanul de rezistență, diri
jarea presiunii este mult 
mai eficientă. Se elimină 
total golurile — cauza 
multor accidente in cazul 
ceiorlalte tehnologii. Și 
mai important este că, prin 
curățirea completă a căr
bunelui, în vederea așeză
rii susținerii pe vatră, este 
exclus fenomenul de aiito- 
aprindere. Și nu numai a- 
tit ; prin faptul că în ca
zul noii tehnologii nu se 
utilizează* lemn, este ex
clusă și transmiterea focu
rilor din zone superioare 
afectate în trecut de feno
mene de autoaprindere — 
spre deosebire de situații 
de acest gen ivite, în cazul 
abatajelor cameră.

Tehnologia se extinde. 
Trebuie subliniate în acest 

context cîteva cerințe pen
tru viitor. în primul rînd, 
se impune perfecționarea 
sistemului de cuplare și 
decuplare al elementelor 
susținerii, îa sensul de a-1 
realiza astfel incit să fie 
mai rezistent și, totodată, 
maț ușor de îmbinat. 
Odată cu trecerea la me
canizarea tăierii, prin in
termediul ~ eoni bine loBi 
deci prin creșterea deschi
derilor fronturilor ește-ne
voie să se execute elemen
te de susținere din profile 
metalice de rezistență spo
rită".

Ștefan VANDRAȘ, teh
nician în compartimentul 
tbpo-tehnic : „Chiar în zo
na actualelor abataje cu 
tavap de rezistență ale 
sectorului II, în trecut, 
cînd s-a exploatat cu aba
taje cameră, au avut loc 
fenomene de autoapfinde- 
re. Ele au dispărut de 
cînd se utilizează noua 
tehnologie. Aș dori să sub
liniez că viteza de avan
sare, randamentele în a- 
bataj au sporit, de ase
menea, simțitor".

Ing. Andrei FODOR, șe
ful sectorului III : „Am 
generalizat tehnologia ta
vanului de rezistență la 
toate abatajele din blocul 
III al stratului 3. De cîte
va zile am introdus și o 
combină de tăiere. Rezul
tatele, atît sub aspectul 
randamentelor, cit, și ai 
ușurării muncii minerilor 
și sporirii siguranței în 
exploatare ne îndreptățesc 
să extindem folosirea com
binelor la toate abatajele- 
Tehnologia este larg îm
brățișată de' către mineri 
pentru avantajele care le 
aduce în domeniul protec
ției muncii".

Anton HOFFMAN

Care este rolul și rostul 
măsurilor, pentru ce tre
buie să aibă termene de 
realizare și responsabilități 
știm cu toții. Sau... aproa
pe cu toții,- pentru că ne 
întîlnim și cu unele feno
mene care vin și contrazic 
cele afirmate mai sus. 
Uneori, aceste măsuri, — 
și cu atif mai grav cînd 
este vorba de măsuri pen
tru protecția muncii — se 
stabilesc doar de dragul 
măsurilor. Cel puțin aceas
ta este impresia pe care 
ți-o lasă conținutul lor- 
In unele adunări ale re
prezentanților oamenilor 
muncii, care au avut loc 
recent, în programul de 
măsuri prezentat, în ca
pitolul destinat protecției 
muncii sînt prevăzute mul
te generalități. Cităm ; pe 
linia respectării N.D.P.M. 
—A. M. in mod deosebit 
se ‘vor urmări: probleme 
legate de combaterea a- 
eumulărilor de metan; res
pectarea măsurilor speci
ale la toate locurile de 
muncă unde se lucrează cu 
astfel de programe; pro
bleme legate de combate

Realizări și orientări 
combaterea focurilor

Fie că sînt endogene — 
cauzele datorîndu-se facto
rilor interni cum ar fi, 
spre exemplu, componen- 
ții și elementele petrogra- 
fice ale cărbunilor —, fie 
că sînt exogene — sursa 
de aprindere este indepen
dentă de factorii amintiți 
anterior, vine din exterior 
—, focurile de mină cons
tituie imul dintre cele 
mai mari necazuri care 
pot apărea în procesul de 
extracție a cărbunilor. Au 
o influență nefastă pentru 
că, în primul rînd, imo
bilizează și consumă, prin 
ardere, rezerva de cărbu
ne, de cele măi multe ori 
pregătită, primejduind 
chiar integritatea unui pe
rimetru larg din timpul 
minier în exploatare. Dar, 
focurile de mină sînt ge
neratoare Și de gaze noci
ve, dau naștere unei stări 
de spirit, m rîndul colec
tivelor miniere afectate, 
improprii desfășurării nor
male a procesului de pro
ducție, are repercusiuni ne
gative asupra realizării 
sarcinilor de plan.

Nu voni prezenta însă 
cauzele și implicațiile la 
car© duc focurile de mină, 
aceste fenomene nedorite, 
ei ne vom °Pri asupra rea
lizărilor și orientărilor pri
vind combaterea focurilor 
endogene și exogene, ori
entări elaborate, realizări 
obținute de un colectiv 
mixt de cercetare din: ca
re fac parte inginerii 
Ghcorghe Sin din partea 
M.M.P.G., Mihai Pătrașcu 

rea formării prafului de 
cărbune și a Prafului si- 
licogen. Respectarea tutu
ror planurilor de măsuri 
cu privire la activitatea de 
protecție a muncii. Asigu
rarea tuturor locurilor de 
muncă cu materiale nece
sare respectării cu stricte

Cui ajută asemenea măsuri?
țe a parametrilor cantita
tivi și calitativi de aeraj- 
Respectarea graficelor de 
control preventiv pe linia 
respectării N.D.P.M.

Prin urmare,, pe lingă 
măsurile generale, mai ge
nerale decît în N-D-P-M. 
care oricum sînt ...norme 
generale, s-au stabilit și 
măsuri pentru respectarea 
măsurilor și a tuturor pla
nurilor de măsuri. Gene
rale fiind, au și termene... 
pe măsură —- PERMANENT 
— și responsabilități — 

DIRECTORUL ÎNTREPRIN
DERII ȘI ȘEFII DE SEC
TOARE.

și colaboratorii săi de la
C.G.SiM. Petroșani, dr. 
ing. Constantin Teodorescu 
șj alte cadre didactice de 
la I.M.P. șl, bineînțeles, 

. cercetătorii instituției noas
tre.

In studiul efectuat de 
colectivul amintit ca obi
ective ne-am propus : li
chidarea rapidă a forări
lor endogene și exogene 
pentru a reda cit mai 
grabnic circuitului pro-

Nou în mineritul 
Văii Jiului

ducției rezervele imobili
zate; crearea condițiilor 
necesare pentru .stingerea 
zonelor afectate de foc, a 
condițiilor de lucru cu 
securitate mărită a muncii 
pentru cei care acționează 
în zonă.

Ca să. atingem aceste o- 
biective a fost necesară e- 
laborarea unei metode de 
lucru eficiente, care să dU- 
că la rezolvarea proble
melor ridicate. S-a recurs 
la dezoxigenarea zonelor 
care prezintă pericol de 
focuri exogene și endogene 
prin inertizare cu azot. 
Metoda odată elaborată, cu 
instrucțiunile respective, 
s-a trecut la aplicarea ei 
în practică imediat, mai 
ales că ne. confruntam, la 
una din minele noastre, cu 
un astfel de fenomen care 
tindea să ia amploare. 
Rezultatele au fost imedi-

Dar, cum acest program 
de măsuri este o comple
tare a celui stabilit în 
luna noiembrie 1979, tot 
în adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii, să 
vedem, poate, acesta cu
prinde măsuri mal concre
te, mai Ia obiect. Cităm și 

din acest program de mă
suri : Pe linia respectării 
N.D.P.M. — A.M., îb mod 
deosebit, se vor urmări : 
probleme legate de com
baterea... facem economie 
de spațiu, iar cei dornici 
să afle ce anume proble
me, îi rugăm să citească 
măsurile citețe anterior. 
Apărea însă și o măsură 
mai concretă care viza pu
nerea în funcți-e a stației 
centrale de degazare cu 
termen, trimestrul III 1979.

Să fie în contractul co
lectiv de muncă pe anul 
1980 concretizate mai mult 

privind 
de mină
ate și avidente : s-a consta
tat reducerea cantității de 
oxigen din spațiul îndi- 
guit, sub limitele admise 
de normele în vigoare; a 
avut loc o răcire ma, ra
pidă a zonelor închise și 
s-a putut realiza „spăla
rea" gazelor de ardere și, 
totodată, reducerea canti- 
lății gazelor explozive sub 
limita de periculozitate. 
In felul acesta s-a execu
tat într-un timp mult mai 
soîirt decît pînă acum 
restrîngerea zonelor afec
tate de foc, putîndu-se li
mite și suprafața de ex
tindere a focarului., Deși 
fazele de elaborare, expe
rimentare și aplicare au 
avut loc aproape în para
lel— nu avem timpul ne
cesar, focul nu ne permi
tea să executăm fiecare 
fază în parte într-o ordine 
jmpusă de succesiunea fi
rească a lucrărilor — deci, 
repet, au avut loc aproa
pe paralel fazele aminti
te, rezultatele ne-au dat 
certitudine în privința e- 
ficiențej acestei metode, a 
tehnologiei de combaterea 
focurilor de mină, endoge
ne și exogene. Tehnologie 
pe care nu o considerăm 
totuși încheiată, cercetă
rile continuînd atît în la
boratoare, cît și .. în sub
teran.

Aș dori să mai . eviden
țiez un aspect — armonia 
în care s-a lucrat și efi
ciența pe care a avut-o ac
tivitatea unui grup mixt 
de cercetători unde au fost 
reprezentațî atît oamenii 
din activitatea producti
vă, cu o bogată experien
ță în minerit; dar și cer
cetătorii C.C.S.M., specia
liști cu o temeinică pre
gătire- în domeniul Stu
diat. împreună ‘ cu ca
re și-au desfășurat acti
vitatea, aducîndu-și con
tribuția și cercetătorii in
stitutului nostru. A fost o 
colaborare rodnică în do
meniul combateriii focuri
lor de- mină.
Dr. ing.Valeriu STANCIU, 

director tehnic al 
I.C.P.M.C.

O noutate în comba
terea focurilor de mină 
— instalația de inerti
zare.

măsurile de protecție 3 
muncii ? Cităm și din con
tractul colectiv: Biroul
c.o.m. va urmări îndepli
nirea în termen a planu
lui M.T.O., atît pentru re
alizarea indicatorilor da 
plan, cî( și a planulu; cte 
protecție a muncii pentr* 
îmbunătățirea substanțială 
a activității în acest do
meniu. Termenul est% 
bineînțeles, permanent.

N-am nominaliza.^ unita 
tea pentru că exemple s< 
pot întîlni la mai mulid 
unități. Ele s-înt suficient 
de clare pentru g ne scijM 
de oțice. comentarii și rgf 

rezumăm la o singură intsSP 
bare : Măsurile sînt stabi
lite doar de dragul mă
surilor ?

Pagina realizată

cerere^ C.M.V.J.
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STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — în cadrul mani
festărilor culturale con
sacrate aniversării a 2050 
de ani de la întemeierea 
primului stat dac centrali
zat, sub auspiciile bibliote
cii orășenești din Sudsval 
a fost deschisă expoziția 
documentară de fotogra
fii „Vestigii dacice din 
Munții Orăștiei", împre
ună cu o expoziție 
carte arheologică și 
torică.

nifestărilor organizate cu 
romă- 
poetul 
confe- 
„Pers- 
româ-

prilejul „Zilelor 
nești", 'a Liege, 
Vasile Nicolescu 
rențiat pe tema 
Pectivele poeziei 
nești contemporane'

★

c

i

a

★

de 
is-

(A-
îri cadrul ma-

BRUXELLES 19 
gerpres).

HAGA 19 (Agerpres). 
— La Amsterdam a avut 
loc inaugurarea expozi
ției de produse ale in
dustriei ușoare din Ro
mânia. Totodată, în O- 
landa a început „Luna 
manifestărilor consacrate 
turismului din România".

COTIDIANUL „TIMES" 
publică, în numărul său 
de luni, datele unui studiu 
guvernamental confidențial, 
potrivit căruia, în 1981, 
Marea Britanie va avea 
peste 2 milioane șomeri. 
Potrivit ziarului britanic, 
autorii documentului au 
calculat că în primul tri
mestru din 1981 numărul 
celor fără locuri de muncă 
înregistrați oficial va fi de 
1,820 milioane, la care se 
vor adăuga șomerii din Ir
landa de Nord, precum și 
tinerii absolvenți ai diferi
telor școli care nu vor pu
tea găsi unde să munceas
că.

POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE de Ministerul 
de Finanțe, balanța comer-

Evoluția situației din
SALISBURY 19 (Ager

pres), — Intr-o conferință 
de presă organizată la Sa
lisbury, Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe 
(ZANU) a declarat că re
centele atentate și acțiuni 
teroriste înregistrate în ța
ră au fost inițiate cu cu
noștința înaltului coman
dament militar rhodesian 
— informează agențiile 
U.P.I., A.P. și France Pres- 
se. In mod special, el s-a 
referit la ultima acțiune de 
acest fel — plantarea unei 
bombe a cărei explozie a

distrus clădirea unde se 
aflau sediile a cinti parti
de ale Populației de culoa
re, inclusiv al ZANU, din 
orașul Gwelo — mențio- 
nînd că există indicii clare 
ce dovedesc faptul că uni
tăți speciale ale armatei 
rhodesiene (aparținând re
gimului minoritar de la 
Salisbury) poartă responsa
bilitatea atentatului. De a- 
semenea, el a acuzat for
țele auxiliare — fidele lui 
Muzorewa — că inițiază 
operațiuni teroriste și; de 
intimidare a populației.

Rhodesia
Robert Mugabe a subli

niat că toate asemenea ac
țiuni se încadrează intr-o 
strategie deliberată vizînd 
discriminarea ZANU, pen
tru a-i mina șansele la a- 
propiatele alegeri. El a ce
rut guvernatorului britanic 
în Rhodesia, lordul Soames, 
să procedeze ncîntîrziat la 
dezarmarea și desființarea 
trupelor fostului regim, 
precum și a celor auxilia
re, așa cum prevăd acordu
rile semnate la Londra în 
problema rhodesiană.

cîală a Japoniei pe luna 
ianuarie a acestui an a în
registrat un deficit record 
de 2,25 miliarde dolari. O- 
ficialitățile nipone atribuie 
deficitul în esență crește
rii valorii importurilor, cu 
33 la sută în luna de re
ferință, îndeosebi a achi
zițiilor de petrol și produse 
petroliere.

LA PARIS a început o 
reuniune a Comitetului di
rector al Agenției Interna
ționale pentru Energie 
(A.I.E.), care grupează prin
cipalele 20 de țări occiden
tale, mai puțin Franța. 
Reuniunea este consacrată 
pregătirii Consiliului Mi
nisterial al A.I.E., prevăzut 
să se desfășoare la sfîrși- 
tul lunii martie pentru a 
definitiva plafonul impor
turilor de petrol pe anul 
în curs. In cadrul ultimei 
reuniuni ministeriale, ți
nută în luna decembrie, a- 
cesta a fost fixat la 23,1 
milioane barili pe zi.

P ARTICOLE DE ANTI. 
MATERIE constituite din 
antiprotoni. au fost desco
perite de către astrofizi
cienii de la Institutul de fi
zică „Joffee“ din Lenin
grad, a anunț# luni agen
ția TASS. Acest important 
pas pe calea cunoașterii 
formării universului a fost 
realizat datorită unui echi
pament. special lansat în 
straturile superioare ale 
atmosferei cu ajutorul ți
nui aerostat.. Acești anti
protoni, a căror prezență 
în radiațiile cosmice pri
mare a fost înregistrată, 
sînt produși de interacțiu- 
n ;ă radiațiilor cosmice și 
a gazului, interstelar, arată 
agenția TASS.

ssssssssfisss
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Hamlet, seriile 
I-II ; — Republica : Rec
viemul roșu; Unirea: 
Mi-e teamă, seriile l_n.

ț PETRILA : Omul care 
ne trebuie,

LONEA: Ultimul Fleks- 
ness.

I ANINOASA: Pieclone 
I Africanul, seriile I-II.
• VULCAN: Al 5-lea a-
I notimp.J LUPENI — Cultural :
I Olga și poetul; Muncito

resc: Abel, fratele tău.
URICANI: Umbra lui 

Casey,

TV
în jurul orei 12,00 — 
Transmisiune directă: Ce
remonia sosirii regelui 
Hussein Ibn Talal aL 
Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

14.30 Fotbal: Universita
tea Craiova — Olim
pia Satu Mare în 
„Cupa României". 
Transmisiune direc
tă de la Timișoara. 
In pauză : Telex. 
Tragerea pronoex- 
pres.

16.20 Colocviile ;; Țele- 
școălă.

16,40 Curs de limbă rusă.
17,00 Curs de limbă ger- 
' ' mană.
17.20 Documentar artis

tic : Ion Vlăsiu.
17.50 Itinerare turistice.
18.r0 Profiluri sonore — 

Baritonul Eduard 
Tumageanian.

18.30 Forum cetățenesc.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate : pre

gătirea alegerilor dă 
la 9 martie I

19,35 Noi, femeile 1
20,15 Telecinemateca: Ci

clul „Ecranizări du
pă opere literare". 
„Azilul de noapte". 
Producție a studio
urilor franceze.

21,45 Telejurnal.

Agendă energetică internațională
BEIJING 10 (Agerpres). 

— In provincia Zhejiang 
din R.P. Chineză este utili
zată, pe scară tot mai lar
gă, energia solară în ins
talații de încălzire a apei, 
în funcționarea unor insta
lații electrice și în alte 
scopuri. Circa 20 de locali
tăți din această provincie 
au instalații de încălzire a 
apei pentru băi, restauran
te și frizerii. Cu ajutorul 
unor panouri plasate pe o 
suprafață de 90 metri pă- 
trați se pot încălzi circa 
10 tone de apă zilnic pînă 
la temperaura de 45—60 de 
grade. Pentru coordonarea 
eforturilor în vederea u- 
tilizării energiei solare a 
fost creată o comisie spe
cială, care va studia toate 
posibilitățile de folosire a 
celei mai ieftine și mai cu
rate forme de energie.

BRUXELLES 19 (Ager
pres). — Importurile de 
petrol ale țărilor Pieței co-

murie vest-eUropene au 
sporit, în 1979, cu 2,3 la su
tă comparativ cu anul pre
cedent— relevă datele sta
tistice publicate de C.E.E. 
la Bruxelles. Aceeași sursă 
precizează că Marea Brita
nie, care a devenit produ
cătoare de petrol, și-a re
dus anul trecut importurile 
la acest produs cu 12,7 la 
sută față de 1978, mențio
nează agenția ANSA. In ce 
privește gazele, „Cei nouă" 
și-au sporit impor
turile cu 24,4 la su
tă în perioada mențio
nată, iar cererea de cărbu
ne a atins, în 1979, 300 mi
lioane tone, cu 16 milioa
ne mai mult decît în 1978.

WELLINGTON 19 (Ager
pres). — In Noua Zeelan- 
dă s-au întreprins în ulti
mul timp studii și cerce
tări la nivel național pen
tru depistarea de noi ză
căminte de cărbune, unul 
din principalele articole de

export ale acestei țări. 
Specialiștii apreciază că în 
prezent rezervele se ridică 
la 4,4 miliarde tone, față 
de 850 milioane cît se esti
mase anterior.

Din totalul rezervelor, 
aproximativ 40 milioane to_ 
ne reprezintă zăcăminte ce 
pot fi exploatate la supra
față, ceea ce v.a permite 
reducerea costului de pro
ducție. .

TOKIO 10 (Agerpres). 
— Guvernul japonez a ho- 
tărît să studieze posibili
tatea construirii unei rețele 
de întreprinderi pentru re
ciclarea reziduurilor me
najere ale marilor orașe 
nipone, se relevă într-un ra
port dat publicității la To
kio de Agenția pentru ști
ință și tehnologie. Se pre
cizează că această hotărîre 
a fost adoptată după experi
mentarea,. timp de șapte 
ani, a unei întreprinderi- 
pilot, construită ia Yoko-

hania, cu o capacitate de 
prelucrare zilnică a 100 to
ne de reziduuri menajere. 
Unitatea, al cărei cost de 
construcție a depășit Cl! 
puțin pe cel al unui incine
rator obișnuit, transformă 
cele 100 tone de reziduuri 
menajere în îngrășăminte 
suficiente pentru 1,4 hec
tare de teren de cultură, 
în pastă de hîrție .suficien
tă pentru ;>l> :ner<’.i a 
55 000 ziare, în combustibil 
pentru încălzirea a 2 000 
locuințe.

Faza orășenească 
a luat sfîrșit

Sub egida „Daciadei" „

Cupa ilarului „Steagul r#șu“, la schi
EDIȚIA A VI-A

PARING, 24 FEBRUARIE 1980

Mai sînt doar cîteva zile 
pînă la tradiționala noas
tră competiție dotată cu 
diplome, medalii și . cupe 
pentru cîștigarea cărora se 
aliniază la start, cu mic, 
cu mare, sute de concu- 
renți, dornici să-și afirme 
talentul, curajul și înde- 
mînarea. Pînă în prezent, 
ritmul înscrierilor dove
dește'că interesul se men
ține și' în acest an la un 
nivel ridicat. Recomandăm 
(pentru operativitate) să se

• Și la această ediție, înscrierile de pînă acum 
dovedesc interesul sporit față de populara noastră 
competiție, dedicată tuturor vîrstelor « Recomandăm 
să fie preluată buna inițiativă a unor asociații care 
au prezentat la redacție liste complete de concu
renți (cu date privind virsta acestora) • Contăm, ca 
și pînă acum, pe asigurarea unui transport corespun
zător prin AU.T.L. (Autobaza uzinală de transport 
local) precum și pe pornirea mai devreme a tele
scaunului.

recurgă la înscrieri prin a. 
sociațiile sportive. Nu re
fuzăm, de asemenea, înscri
erile telefonice (41662 și 
42464), zilnic, între orele 
8—16, țar sîmbătă, 23 fe-. 
bruarie, pînă la ora 10.

Cîteva precizări în legă
tură cu transportul : con
ducerea AU.T.L. ne va

sprijini, ca în fiecare an, 
asigurînd un număr spo
rit de autobuze cu pleca-' 
rea din Piața Victoriei. 
Contăm, de asemenea, pe 
pornirea telescaunului din 
timp, pentru a face față 
afluxului de concurenți și 
spectatori.

Desfășurate sub generi
cul „Daciadei", timp de 2 
luni, la clubul din Petrila, 
au avut loc întrecerile fa
zei pe oraș la șah. Au 
participat numeroși jucă
tori reprezentînd asociații 
sportive din raza locali
tății.

Concursul s-a desfășurat 
în 3 etape și primele trei 
locurj au fost cîștigate de 
următorii jucători.

Etapa I: 1. Eugen Stici, 
As. sportivă Comerțul cu 
43 p; 2. Teodor Berințan 
cu 47 p; 3. Ion Albu, CU 
36 p, ambij de la As. sp. 
Jiul II. Etapa a U-a: Ion 
Albu, 21 p; 2. Teodor Be
rințan, 20 p, ambii de la 
Jiul II; 3. ing. Gh. Imling, 
Preparatorul, 19 p. Etapa 
a IH-a: 1. Nicolae Preduți 
cu 12 p, de la As. sp. Pa- 
rîngul; 2. Ion Albu, 11 p; 
3. Teodor Berințan cu 10 
p, ambii de la Jiul II.

Primi trei clasați din 
ultima etapă ău fost de
clarați câștigătorii ediției 
a III-a de iarnă a „Daci- 
adei“, faza pe oraș, obți- 
nînd în acest fel dreptul 
de a participa la faza ‘mu
nicipală,

Ladislau LUPA, 
preparația Petrila

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului Petroșani 

încadrează prin concurs
• șef depozit pentru preparația Live- 

zeni.
Condiții de studii și stagiu conform Or

dinului M.M. 1 906/1971 și Legii nr. 
22/1969. Retribuirea conform Decretului 
280/1979. <

Concursul va avea loc în ziua de 1 
martie 1980 la sediul întreprinderii din stra
da Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani, unde se 
pot obține și informații suplimentare la bi
roul personal al unității.

Mica publicitate
VIND casă cu curte, 

Strada Vilelor nr. 7 Pe
troșani. (151)

V1ND casă, strada De- 
cebal nr. 17, Vulcan, tele
fon ,70771. (167)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baban 
Marian, eliberată ■ de 
I.U.M. Petroșani, Se decla
ră nula. (164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coțan 
Titi, eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(166) '

SCHIMB apartament 2 
camere Carpați 2/3/10 
Petroșani (încălzire cen-» 
trală) eu apartament 3-4 
camere. Telefon 41495, du
pă ora 18. (168)

Jocurile Olimpice 
de iarnă

LAKE PLACID 19 (A-
gerpres). — Patinatorul a- 
merican Eric. Heiden a 
cîștigat a treia medalie de 
aur la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Lake Pla
cid, terminînd pe locul în_ 
tîi în proba de 1 000 m, 
după ce anterior obținuse 
victoria în probele de 500 
m și 5 000 m. Heiden a a- 
coperit distanța de 1000 
m cu un nou record olim
pic — ri5”18T00, fiind ur
mat de Gaetan Boucher 
(Canada) — 1T6”68/100 și 

(Norvegia) 
Lobanov 

ambij cu

și-a pro
pus să cîștige toate cele 
cincj medalii puse în joc, 
a egalat deocamdată recor
dul norvegienilor Ballan- 
grund șj Andersen și al 
olandezului Schenk, care 
cuceriseră înaintea lui cîte 
trei medalii de aur la O- 
limpiada Albă,

Proba de biatlon 10 km 
a revenit schiorului Frank

Frode Roenning 
și Vladimir 
(U.R.S.S.) —
l’16”91/100.

Heiden, care

Ulrich dm RD. Germană, 
cronometrat cu timpul de 
32’10”69 100. Pe locurile 
următoare s-au clasat Vla
dimir Alikin (U.R.S.S.) — 
32’53”10100 si Anatoli A- 
libaiev (U.R.S.S.) — 33’09’’ 
16/100.

Marele favorit al probei 
de slalom uriaș, suedezul 
Ingemar Stenmark, clasat 
pe . locul trei după prima 
manșă, dar fără a-și pier
de speranțele în victorie, 
a avut o coborîre remar
cabilă în cea de-a doua 
manșă, realizind,' pe o 
pîrtie în lungime de 1 354 m 
pichetată cu 59 de porți, 
timpul de 1’2O”25/1OO, în 
timp ce liderul din prima 
zi, Andreas Wenzel (Lie
chtenstein) a realizat doar 
1’21 ”32/100. Astfel, Sten
mark cucerește medalia de 
aur cu un avantaj consis
tent : 2’40”74/100 la totalul 
celor două manșe, urmat 
de Wenzel — 2’41”49,'100 
și Hans . Enn (Austria) — 
2’42”51/100.
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