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9 Viața de partid — „Rezolvarea 

propunerilor oamenilor muncii — factor 
important în vederea creșterii produc
ției de cărbune".

® Agendă studențească

O Vă informăm
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Ccu planul trimestrial îndeplinit
; SECTORUL IV AL I.M. PETRILA

Minerii, inginerii și tehnicienii secto- 
j rultii IV al I.M. Petrila, colectiv situat 

an de an și lună de lună în actualul cin- 
i cinai între colectivele miniere fruntașe 

în întrecerea socialistă, și-a îndeplinit 
sarcinile la producția fizică de cărbune 

; aferente trimestrului I a.c. Producția ex
trasă pe sector, peste prevederi, de la 
începutul anului, se ridică Ia peste 7 000 
tone de cărbune, astfel încît producția rea
lizată suplimentar pe cincinal este de a- 
proape 40 000 tone. La temelia bilanțului 
rodnic al întregului colectiv se situează 
mobilizarea exemplară, hărnicia și price
perea brigăzilor puternice, omogene, bine 
organizate, care își desfășoară activitatea 
în abatajele și lucrările de pregătiri din 
sector. Faptul este pregnant reflectat prin 
depășirea pe perioada primului trimes
tru cu peste 300 kg/post a productivită
ții medii a muncii pe sector și cu aproa
pe o tonă pe post a celei planificate „în 
cărbune". Prin succesele raportale în lu
na martie se remarcă, brigăzile conduse 
de Eugen Voicu — plus 1520 tone, Gheor-

ghe Toma — plus 660 tone și Stelian Mal
tei — plus 565 tone de cărbune.

ȘANTIERUL NR. 3 VULCAN AL 
I.C.M.M.

Prin avansul de timp cîștigat în execu
ția unui obiectiv de mare însemnătate în 
creșterea viitoare a producției de căr
bune pentru cocs și semicocs din Valea 
Jiului, constructorii și montorii șantieru
lui din Vulcan al I.C.M.M. au creat con
dițiile depășirii cu 150 000 lei a-planului 
de investiții pe trimestrul 1. Cel mai 
recent succes al lor este finalizarea cu 
zece zile mai devreme a stației de filtre 
presă din cadrul modernizării preparației 
Coroești. Un rol remarcabil în finaliza
rea înainte de termen a noii stații revi
ne formațiilor de lucru conduse de Au
rel Vasile, Constantin Frumușelu și Cons
tantin Năstase. Prin ritmurile intense de 
execuție atinse la toate lucrările de mo
dernizare a preparației Coroești, construc
torii din Vulcan creează condițiile certe ale 
finalizării în termen — sfîrșitul semes
trului I a.c. a acestui important obiectiv.

Adunări și 
conferințe ale 
organizațiilor 

pionierilor
In această perioadă, în 

întreaga Vale a Jiului 
s-au desfășurat adunări
le și conferințele orga
nizațiilor de pionieri din 

, școli. La nivelul grupe- 
< lor și detașamentelor de 
; unități precum și a con

siliilor orășenești ale 
'• pionierilor s-a analizat 
i cu spirit de răspundere 
1 activitatea desfășurată 

pînă în prezent, și au 
fost stabilite direcțiile de 
acțiune. pentru viitor în 
întîmpinarea celei de a 
IV-a Conferințe naționa
le a organizației pionie
rilor. De asemenea, cu 
acest prilej au fost a- 
lese noile organe de 
conducere, comandamen
tele și consiliile care își 
desfășoară activitatea pe 
baza statutului șî indicați
ilor organelor superioa
re. Conferința municipa
lă a organizației pionie
rilor va avea loc în ziua 
de 29 martie a.c.. ora 9, 
la Petroșani. (C. Val)

BEHITMCITATEA IN ANCHETA
Mina Dîlja

„La capacitățile de producție 
in funcțiune vom menține 

ritmicitatea realizărilor’1
Din partea conducerii în

treprinderii miniere Dîlja, 
ÎS întrebările :
> 1. Ce măsuri concrete ați 
întreprins pentru tnlătura- 
rea cauzelor care au gene
rat neritmicitatea realiză
rilor î
; 2. Care sînt perspecti
vele Ia întreprinderea dum
neavoastră pentru a răpu
ne în drepturile legitime 
ritmicitatea ?
1 Ne-a răspuns inginerul 
Șei al minei, Aurel Mar- 
han:
? 1. Pentru mina noastră nu 
Se pune atît problema ne-

Pentru o muncă de înaltă productivitate 
în condiții ds securitate deplină in subteran

Prinți-un admirabil efort colectiv, la toa
te minele din Valea Jiului ș-a realizat un 
progres important în modernizarea produc
ției de cărbune. Extinderea mecanizării 
complexe, introducerea unor elemente do 
automatizare, perfecționarea organizării au

făcut posibile creșterea producției și a pro
ductivității muncii odată cu reducerea e- 
fortului fizic și creșterea calificării persona
lului muncitor. Progresul tehnic are însă 
implicații importante și asupra securității 
muncii și securității zăcămîntului.

in general, mecanizarea 
complexă a proceselor de 
producție are un efect 
pozitiv asupra securi
tății muncii. Se elimină ac
țiunea unor factori pericu
loși, se reduce acțiunea 
altora, numărul de munci
tori prezenți în frontul de 
lucru este mai redus; prin 
creșterea nivelului de pre
gătire generală și profesio
nală a personalului se mo
difică în bine atitudinea 
față de problemele de secu
ritate a muncii. In același 
timp, însă, pot. apărea și 
implicații negative în ca
zul în care nu se iau mă
suri corespunzătoare cu ca
racter preventiv. La săpa
rea galeriilor în steril cu 
combine, de exemplu, crește 

rilmicității cit a realizării 
integrale a sarcinilor de 
pian. La nivelul capacități
lor de producție pe care 
le avem in funcțiune pro

ducția extrasă este constan
tă. De aici și constanța rea
lizărilor la nivelul minei, 
unde productivitatea muncii 
realizate ca o confirmare a 
posibilităților de care dis
pun, este la o foarte mică 
diferență față de sarcina 
planificată sub 100 kg/post.

G. DORIN

(Continuare în pag. a 2-a)
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intensitatea de formare a 
prafului silicogen, la aba
taje eu complexe mecani
zate, odată cu creșterea 
vitezei de avansare, pot să 
crească și degajările de 
metan, iar la tăierea cu 
combina crește intensitatea 
de formare a prafului de 
cărbune și, în anumite si
tuații, apare pericolul scin- 
teilor mecanice.

Mecanizarea complexă și 
automatizarea producției 
are implicații importante și 
asupra personalului. Cresc 
cerințele privind pregătirea 
generală și profesională, se 
modifică conținutul muncii, 
crescînd efortul intelectual 
odată cu scăderea efortului 
fizic. Este de reținut însă 
că, în condițiile producției 
complex mecanizate, efec
tul greșelilor de la norme
le de exploatare și securi
tate a muncii este de am
ploare mai mare.

In ceea ce privește secu (Continuare In pag. a 3-a)

Anotimpul retrezirii 
naturii constituie, tradițio
nal, perioada în care cetă
țenii Văii Jiului, mobili
zați de deputății consili. 
ilor populai"®, membri co
mitetelor asociațiilor ele 
locatari și ai organizațiilor 
democrației si unității so
cialiste organizează am. 
ple și rodnice acțiuni gos
podărești. Perioada lunilor 
mărtie.aprilie trebuie să 
aducă și în acest an în 
toate așezările noastre do
vezile curățeniei și ordinii, 
ale înfrumusețării întregu
lui peisaj.

REPERE PRIORITARE
Petroșani'. Un „circuit11 

prin principalele cartiere 
ale orașului — Constructo
rul, Carpați, Aeroport și 
celelalte —, ne-a înlesnit 
cunoașterea nivelului gos
podăresc la. care ne a-

Imagine grăitoare a 
continuei înălțări pe ca
re, ca de altfel întreaga 
țară, Valea Jiului o tră
iește din plin. In foto : 
centrul civic al orașului 
Petroșani.

Foto I. L1CIU 

ritatea zăcămîntului, intro
ducerea progresului tehnic, 
concentrarea producției in 
stratele groase impun a- 
daptrrea măsurilor de pre
venire și combatere a pe
ricolului autoaprinderii căr
bunelui la noile condiții. 
Pierderile de producție da
torate focurilor endogene 
la abatajele mecanizate 
sînt mai importante, iar 
măsurile de combatere sînt 
mai dificile și mai înde
lungate în timp, în com
parație cu abatajele came
ră clasice.

Acestor probleme, colec
tivul Centrului de cerce
tări pentru securitate mi
nieră le acordă o atenție 
deosebită în activitatea de 
cercetare științifică, ingi-

Dr. ing. Petru ROMAN 
directorul C.C.S.M.

flăm, un nivel care nu 
poate mulțumi pe nimeni.

STRĂZILE ȘI TROTUA, 
RELE DIN CENTRUL O- 
RAȘULUI sînt departe de 
aspectul dorit. Dacă, spre 
exemplu, pe unele porii.

Start în primăvara 
gospodarilor

uni din strada Republicii 
se mai mătură, oarecum, 
pe altele, stăruie noroiul 
și praful. Ne facem și de 
această dată ecoul dorin
ței întrutotul . îndreptățite 
a cetățenilor de a vedea 
oamenii sectorului de gos
podărie comunală spălînd 
cu apă străzile Republicii, 
Cloșca, Mihai Viteazul,

Realizarea în termen a Investiților 
sociale obligă toți partenerii la:

Unitate de acțiune, colaborare 
rodnică, respectarea 

obligațiilor contractuale
Azi își exprimă punctul de vedere 

conducerea Grupului de șantiere Petroșani 
al T.C.H. Deva

Realizarea sarcinilor . de 
plan în investițiile sociale 
are o importanță covîrși- 
toare prin însăși destinația 
lor, depinzînd în mare mă
sură de munca oameni
lor de pe șantiere. Dar nu
mai de activitatea construc
torilor depinde înălțarea și 
finisarea noilor apartamen
te ? Cine le sînt „partene
rii" și cum s’e achită la 
rîndul lor de sarcinile con
tractuale care le revin? Se 
ridică cooperarea la nivelul 
dorit, impus de fapt de rit
mul înalt al construcțiilor 
social-culturale ?

La toate aceste întrebări 
am căutat răspuns la cîte- 
va din unitățile prestatoare 
de servicii pentru construc
torii din municipiu, pornind 
de la situația prezentată de 
Grupul de șantiere Petro
șani al T.C.H. Deva. Dar,

I
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SPORT

ACTUALITATEA IN LUME

I.B. Deleanu, 23 August, 
Vasile Roaită, Anton Pann, 
Oituz, Unirii, Aviatorilor, 
Independenței și aitele pe 
care, după cum se știe, 
se desfășoară un intens 
trafic auto și pietonal, ți 

pe care s.au împrăștiat 
materiale antiderapante. 
Intervenții urgente pen
tru înlăturarea grămezilor 
de gheață, cenușă, moloz, 
bolovani si pentru - întro
narea., curățeniei și ordinii 
reclamă din partea ace
lorași edili, dar și a cetă
țenilor, străzile G Martie, 
Constructorul, Eroilor. De 

mai înainte care este punc
tul de vedere al construc
torilor, exprimat de direc
torul grupului de șantiere, 
ing. Emilian Tomulescu, ca
re ne-a prezentat și situa
ția îndeplinirii sarcinilor 
contractuale pe luna febru
arie de către unitățile co
laboratoare :

A.U.T.L. Trebuie să asi
gure transportul a 65 100 
tone, materiale cu carosate 
(9 500 de tone) și basculan
te (55 600 tone) dar reali
zează doar 58 117 tone, ceea 
cțe în procente ar reprezen
ta 89 la sută, proporție de 
realizare a planului.

Autobaza Petroșani a
I.T.A. Deva. Dintr-un plan 
de 2 1000 tone de transpor-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a) 

ce se permite bunăoară 
cetățeanului Gheorghe So- 
rescu și vecinilor lui din 
strada 6 Martie să blo
cheze trotuarul cu bolo
vani și balast și să depu
nă cenușa în grămezi în 
plină stradă (cînd au con
tainer gol la dispoziție), 
spitalului municipal să . o- 
cupe, de asemenea, de as
tă toamnă trotuarul stră
zii Constructorul cu mari 
cantități de moloz. In stra
da Crișan se puteau vede» 
cărbuni, tuburi de oxigen, 
o betonieră, plăci de me
tal, reziduuri. Pe cînd un 
atelier al I.A.C.C.V.J. aici, 
în plină stradă ? Dacă s-au 
dezafectat și demolat cons
trucțiile vechi din strada' 
Republicii nr. 40, este oare 
normal ca porțiunea res.

Toma ȚAțArCA

(ConUamire M pag. a 2-a)
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Rezolvarea propunerilor oamenilor 
muncii—factor important în vederea 

creșterii producției de cărbune

Agendă studențească

Cu 'prilejul alegerilor de 
partid, la întâlnirile, eu 
eahdidății de deputați, în.
adunările generale ale da. 
meni lor , muticii, în cadrul 
discuțiilor individuale cu 
comuniștii, la mina Băr
băteni a fost înregistrai 
Un număr important de 
propuneri. In bună parte 
acestea vizează mai buna 
organizare a producției și 
a muncii, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 
minerilor. „Toate propune
rile au fost centralizate 
la nivelul comitetului de 
partid — ne spunea tova
rășul Cosiică Ignat, secre
tar adjunct — fiind nomi
nalizați factorii responsa
bili pentru a le rezolva în 
timpul cel mai scurt".

Ce s-a întîmplat în con
tinuare? Comitetul de 
partid nu s.a oprit la a- 
cest stadiu. In a doua săp
tămână, a organizat o 
analiză operativă avînd ca 
temă modul în care se în
făptuiesc măsurile stabili
te. Comitetul de partid, 
conducerea colectivă a mi
nei, au trecut imediat la 
acțiune, punînd în func
țiune. două abataje fronta
le cu susținere individua
lă cu stîlpi hidraulici, pre
cum și o combină de î- 
naintare. De asemenea, 
prin mai buna organizare 
a muncii la suprafață au 
fost desființate 25 de 
posturi auxiliare, în fa

voarea întăririi activității 
direct productive din sub
teran. realizînd zilnic în 

abataje 250—300 de posturi.
Comuniștii de la sectorul 
de transport, analizînd cu 
simț de răspundere can. 
zele unor strangulări în 
transportul cărbunelui din 
subteran la suprafață aii 
hotărât și au acționat cu 
răspundere pentru termi
narea la timp a montării 
benzilor la galeria de

Viața de partid
coastă, ceea ce asigură un 
transport operativ, con
tinuu al cărbunelui de la 
sectorul I. O preocupare 
importantă a manifestat-o 
comitetul de partid în ce

ea ce privește rezolvarea u- 
nor propuneri pe care oa
menii muncii le-au făcut 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor sociale. Astfel în 
incinta minei au fost ame
najate un uscător și un ate
lier de croitorie pentru 
întreținerea corespunză
toare și repararea echipa
mentului de lucru al mun
citorilor. La cantină, s.a 
amenaj’at o nouă sală de 
mese, prin aceasta mărin. 
du-se capacitatea de ser
vire, s.a trecut la diversi
ficarea meniurilor prin a- 
sigurarea unui personal bi
ne pregătit și competent.

Toate acestea au con
tribuit la ridicarea ni
velului de muncă șt 
de viață >al minei i- 
lor de „la mina Bărbăteni. 
Acest lucru este demons
trat de realizările obți'iu
te pe primele luni ale a. 
cestui an : depășirea sar.

-(inilor la producția fizică 
cu peste 11 000 tone de 
cărbune. Este și concluzia 
care s.a desprins în ana
liza întreprinsă de biroul 

orășenesc de partid Lupeni. 
prilej cu care au fost; sta
bilite măsuri noi. concre
te pentru înlăturarea unor 
neajunsuri care mai per
sistă. bNu putem spune că 
nu mai avem lipsuri" — 
remarca Vas i le Pupăzan, 
secretarul comitetului de 
partid, enumerînd citeva 
din acestea: nu se asigură 
întreținerea corespunză
toare a utilajelor, ordinea 
și curățenia lasă de dorit, 
Tju s-a rezolvat problema 
spațiilor de locuit nece
sare, a unor activități po
litico-educative permanen. 
te ..la căminul .pentru tine
ret și multe altele. Toate 
aceste probleme sînt cu
noscute de organizațiile de 
partid și sindicat de la LM. 
Bărbăteni, se depun efor
turi susținute pentru înlă. 
turarea lor, pentru solu
ționarea la timp a propu
nerilor făcute de oamenii 
muncii.

Valeriu COANDRĂȘ

• In urma conferinței 
A.S:C. din institut, una din 
propunerile .valoroase for
mulate in cadrul dezbateri
lor s-a transformat intr-o 
inițiativă demnă de remar
cat. Inițiativa „pentru per
fecționarea integrării învă- 
țămîntulni superior cu cer
cetarea și producția și o- 
rientarea sa spre o structu
ră calitativă nouă: in pe
rioada practicii productive, 
studenților să li se asigure 
participarea la procesul 
productiv în cadrul forma
țiilor de lucru". Ca urmare, 
mai multe grupe de stu
dent! și-au manifestat deja 
dorința de a se încadra în 
producție pe perioada prac
ticii., Așteptăm să consem
năm/ rezultatele bune obți
nute pe frontul cărbunelui 
de formațiile de lucru stu
dențești.

• Azi, ora 17, in Aulă 
se desfășoară simpozionul 
„2 650 de ani — continuita
te, uni late, independență". 
Organizată de catedra de 
științe sociale, acțiunea va 
cuprinde prezentarea unor 
ample studii de istorie. Vor 
prezenta expuneri Camelia 
Băcanii, S'eptimiu Cîmpean,

Daniela Radu, loan Buibaș 
și niutți alții O remarcă 
specială pentru originalul 
program al manifestării ce 
a fost multiplicat la litogra
fia I.M.P.

In întîmpinarea Congresului al XI-lea al U.T.C. și 
a celei de a Xll-a Conferințe a U.A.S.C.R., Ia Institu
tul de mine Petroșani se desfășoară în aceste zile nu
meroase acțiuni politico-educative, profesionale șicul- 
lural-artislice.
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• O veste bună despre 
concursul ■' de matematică 
,,Traian Lalescu" desfășurat 
Sâmbăta la I.M.P., pe ani. 
de studii. Datorită numă
rului mare de participant! 
se mai corectează, încă, lu
crările scrise. Se așteaptă 
cu eihoție rezultatele.

• Gazeta de opinie „As
terisc" a Facultății M.J.M. 
a criticat anul trecut (de 
mult, tare demult) citeva 
aspecte nedorite din mun
ca și viața studenților. De 
atunci... pauză. Care este 
opinia colegiului de redac
ție ?

Mircea BU.IORESCU

<

Comitetului 
municipal de 
Cruce Roșie

; Ieri după-amiază a a. 
' vut loc, la Casa de cui- ■ 
: tură dijt; Petroșani;, ple-.
; nara Gomileiufuî muni- 
icipal al organizației de 

Cruce Roșie, In cadrul 
plenarei a lost prezen
tată darea de seamă a- 
supra activității de Cru
ce Roșie pe anul trecut. 
De asemenea, au lost 
prezentate și aprobate 
planul de activitate pe 
acest an și răspunsul 
Comitetului municipal 
Petroșani de Cruce Roșie 
la chemarea la întrecere 
a Comitetului de Cruce 
Roșie al municipiului 
Deva, Pe marginea dării ; 
de seamă și a celorlalte i 
documente s-au purtat 
discuții, s-au făcut apre

cieri și propuneri pen
tru îmbunătățirea activi
tății de Cruce Roșie.

i

(Urmare din pagina (I

Ia sectoare situația este 
mai bună, sectorul I obți- 
ilind depășiri de producti
vitate de 100 kg/post in 
abataje și 370 kg/post la 
nivelul sectorului, 
estg cert — cele 
tbare vor încheia 
fie, și sperăm că 
trut, cu sarcinile 
realizate. :

Am prezentat această si
tuație pentru a demonstra 
că, repet; la nivelul efecti
velor de care dispunem și 
a capacităților pe care Ie 
avem în funcțiune, ne reali- 

de
se 

ale

Urî lucru 
două sec- 
luna mar- 
și trimes- 
de plan

zăm ritmic sarcinile 
plan, iar nerealizările 
datdresc sectorului II 
cărui capacități de produc-

Start
pectivă de trotuar să ră- 
mîlîă acoperită cu moloz, 
fapt .ee obligă pietonii să 
circule pe partea carosa
bilă și totodată întreține 
un aspect de dezordine ? 
Sudorul Dumitru Anghel, 
întîlnit la punctul în care 
strada Republicii este tra
versată de un canal ter
mic ne-a asigurat că nu 
mai are mult de lucru și 
strada își va primi înfă
țișarea normală. E și ca
zul deoarece canalul res
pectiv a fost săpat de 
constructorii Grupului de 
șantiere Valea Jiului , al 
T.C.If. în vara trecută.

LA GARA C.F.R. liîr- 
tiile t r e b u i e strîn
se și dintre linii, 
de la căpătui pasarelei și 
din jurul; bufetului nu nu
mai de pe peron. De as
pectul degradant al spa
țiului din spatele magazi
ilor ne-am mai ocupat, iar 
acum am . văzut că în
tre timp nir s.a schimbat 
nimic. Acordărh totuși ere. 
dit promisiunii repetate de 
țovairășii Octavian Drago- 
tă, șeful stației și Dumitru 
Simionescu, secretarul co
mitetului de partid al com
plexului C.F.R., făgăduin- 
du-le însă că vom reveni, 
dar nu tot așa. La capătul 
pasarelei, scuarul stației 
PECO și trotuarul de ac
ces erau acoperite de hîr- 
tii și Coji de semințe, iar 
vînzătoarele ;pe poziție, în

ici Ain u

ție sînt încă imobilizate și 
pentru care avem stabilite 
sarcini ce nu au acoperire în 
producție. Se lucrează in
tens la redeschiderea unui 
abataj din cadrul acestui 
sector, care va intra în 
funcțiune cu producție rea
lizabilă din abataje, 
după programele noastre, 
la sfârșitul lunii mai, 
la nivelul capacității 
minale, maxime, in trimes- 
Irul IV al anului. Practic, 
aproape întregul an 1980 
vom avea de lucru cu a- 
< ost sector II, fără a ob-

iar
no-

ține insa producția de căr
bune pe care se sconta îna
inte de închiderea lui. În
treaga noastră activitate va 
fi orientată în două direc
ții — pe de o parte spre 
creșterea producției zilnice 
obținute din cele două sec
toare cu capacitățile de pro
ducție în funcțiune, iar pe 
de altă parte, spre redes
chiderea sectorului II, pu
nerea sa grabnică în func
țiune. Totodată strădaniile 
noastre vor fi dirijate spre 
pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor, a pri
mului an al cincinalului

1981 — 1935. Anul 1980 este 
și va fi pînă în ultimele 
luni un an greu pentru co
lectivul minei Dîlja.

2. La nivelul capacități
lor de producție pe care le 
avem în funcțiune vom 
menține ritmicitatea reali
zărilor și ne vom strădui, 
așa cum mai spuneam, să 
creștem producția- medie 
zilnică obținută din cele 
două sectoare de producție 
(I și III), să creștem produc
ția medie zilnică pe măsură 
ce noi capacități, vor fi rea- . 
duse în circuitul producției.

Dorim și sîntem convinși 
că vom reuși ca în trimes
trul IV al acestui an să a- 
tingem producția medie zil- 

. nică planificată pentru anul 
1981.

Unitate de acțiune
trucții, că nu i s-a dat de 
lucru pe vreunul din șan
tierele noastră.

— Autocritic nu aveți ni
mic de spus ?

— Autocritic,vorbind tre
buie să spunem deschis ră 
drumurile în șantierele 
noastre, unele căi dc acces 
lasă încă deistul de mult de 
dorit.

— De cîte ori vă înțil-

(Urmare din pag. 1)

în primăvara gospodarilor
miilor de trecători, 
vede nimeni ?

calea 
Nu le

PE STRADA CĂRBU
NELUI ne-a atras atenția 
dezordinea din stația de 
preparare a betoanelor a 
.șantierului din Brașov al 
T.C. Ind. și spațiul pe ca
re E.G.C.L. a depozitat e- 
lemente de încălzire cen
trală. Aceste puncte ale 
orașului ar trebui văzute 
cît mai degrabă și de to
varășii ingineri Gheorghe 
Oprea șî Emeric Farkas. 
Nu credem că „ochiul" 
dumnealor gospodăresc 
va rămâne indiferent șt 
ca urmare‘am vrea să firii 
convinși că peisajul, stră
zii se va schimba.

MECANIZAREA EVA
CUĂRII REZIDUURILOR 
menajere a ajuns la sută 
la sută în cartierele Aero
port, Carpați, Hermes, 
Constructorul și pe cen
trii și la 80 la sută în par
tea mai vecile a orașului. 
„Sectorul de gospodărie co. 
munală din cadrul 
E.G.C.L. — spunea conta
bila sectorului, Maria Lă- 
zăresC’U —, întîmpină gre
utăți din cauză că cetățe
nii depun hîrtii și alte 
reziduuri lingă containere. 
Un lucru în aparență mi
nor. Din. această : cauză, 
însă, îndeosebi cartierul 
Aeroport se „umple" pe
riodic cu hîrtii, în loc de 
opt transporturi, cîte tre
buie sa facă într.un 
schimb, autocontainerele 
efectuează 6, singurul om 
care însoțește mașina și

fiind nevoiți să
timp prețios, în ...

șoferul 
piardă 
care s-ar puțea face două 
transporturi, pentru strîn- 
gerea reziduurilor nedepuse 
în container. Astăzi (17 
martie) am luat oamenii 
din alte sectoare ale ora
șului și i-am trimis în Ae
roport ca să strîngă hîr- 
tiile împrăștiate pe zonele 

ml- 
Vtn 

ne-

verzi". O neglijență 
noră duce astfel la 
aspect de amploare 
plăcut. Fără a disculpa sec
torul de gospodărie comu
nală în cazurile în care se 
face vinovat de neridica. 
rea 14 timp a containere
lor, REAMINTIM 
CIAȚIILOR de 
TARI, TUTUROR 
ȚENILOR
ȚTA
1N PERMANENȚA CU
RATE, PLATFORMELE 
PE CARE SÎNT AMPL A-

ASO- 
LOCA- 
CEȚA- 

OBLIGA-
DE A ÎNTREȚINE

S ATE CONTAI. NERELE.
; Iată de ce în următoa
rele zile, cînd cantitățile 
de reziduuri strînse d'e. pe 
zonele verzi 
atât salubrizarea, cît 
cetățenii trebuie să 
conformeze întrutbtul o- 
bligațiilor ce le revin. 
Este necesar să se înțelea
gă că ordinea și curățenia 
nu vin de la sine. Zilele 
frumoase ale lunilor mar
tie și aprilie trebuie să 
constituie pentru depu
tății consiliilor populare/ 
asociațiile de locatari, 
membrii organizațiilor de
mocrației și unității so. 
cjialiste, pentru toți cetă
țenii, pentru sectoarele de 
gospodărie comunală șl 
conducerile unităților e- 
conomice un îndemn pen
tru organizarea de acțiuni 
gospodărești și înfrumuseța
re.

vor crește,
Și 
se

tat, a realizat doar 15-198 
tone, respectiv 64,5 Ia sută, 
(cu carosate 3 410 tone în 
Joc de 5 000, iar cu bascu
lante 12 088 tone din 19 000).

S.U.T. Livezeni: Planul 
care trebuia realizat era de . 
31 000 tone și au fost trans
portate numai 6 000 de 
tone — în procent do 20 la .. _ . _ ...
șută. Pe tipuri de utilaje niți, cu ce periodicitate vă 
realizările sînt următoarele: consultați. cu cadrele din
17 la sută cu CIFAROM (au- conducerile unităților a-
tobetoniere de mare capa
citate) și 23 la sută cu au- 
toutilaje speciale (trailare 
pentru transportat panourile 
de prefabricate). După a- 
ceastă situație să revenim 
la precizările făcute de 

J; directorul grupului de șan
tiere,; ing. Emilian Tomules- 
cu :

—- Situația evidențiază 
clar greutățile pe care Ie 
întîmpinăm din partea cola
boratorilor cu obligații con
tractuale. P<1 lingă aceasta, 
însă, mașinile, utilajele nu 
sosesc pe șantiere cînd a- 
vem mare nevoie de ele, ci 
Intîrzie o oră, și chiar cîte 
două ore, iar seară se re
trag cel puțin cu o jumă
tate de oră înainte de în
cheierea programului de 
lucru pe șantiere. Asta ca 
să nu mai vorbim că, dacă 7 utilaje (trei mijloace de
șoferului nu-i convine ce- transport speciale și patru

‘ ‘ CIFAROM). Și iată și si
tuația realizărilor: 1 martie 
— A.U.T.L. 19 utilaje; I.T.A. 
— 9 utilaje; S.U.T. — 3

minți te?
— Practic, pînă acum pot 

să sptr» că într-o lună ne-am 
îiitiliiit de vreo două ori 
cu tovarășul Breben de la 
A.U.T.L. și chiar Cil direc
torul întreprinderii de la 
Deva. Cu alții nu ne-am 
mai întîlnit decît ocazional. 
De la noi merg zilnic repre
zentanți la aceste unități. 
Ar fi necesar, ar ii foarte 
bine chiar, dacă 
i'ntîlni mai des mai 
pe șantiere.

Vă prezentăm pe scurt, 
prin sondaj, și situația lunii 
martie. Planul zilnic al 
numărului de utilaje pe „fur- 

rinizor": A.U.T.L. — 48 de 
utilaje (11 carosate și 37 de 
basculante); I.T.A. — 12 u- 
tilăje (4 carosate și, o bas
culantă); S.U.T. Livezeni —

ne-am
ales

șoierului nu-i < L ‘ ‘ \ 
va, declară mașina defectă 
și se retrage la garaj.

— Tovarășe director, au 
fost cazuri cînd nu ați avut 
ce să le dați de lucru, ma- utilaje; 19 martie — A.U T I,.

'■— 33 utilaje; I.T.A. — 8 
utilaje iar S.LLT. — 5 uti
laje.

In numerele viitoare vă 
vom prezenta și punctul de 

' vedere al conducerilor uni
tăților prestatoare de ser
vicii pentru că și ele, după 
cum spunea directorul gru
pului de șantiere, au o par
te de „contribuție" la cele 
aproximativ 2 000 000 de lei 
nerealizări la planul valoric 
pe lunile februarie și mar
tie. ■ ; U.-; . ;

șinilor și utilajelor care 
vă deservesc ? Să vă lip
sească, spre' exemplu) beto
nul, sau prefabricatele?

— Au fost cazuri cu to
tul excepționale cînd au 
apărut unele dereglări, dar 
care nu au durat decît una 
sau cel mult două ore, pî
nă am redistribuit mașini
le, utilajele la alte puncte 
de lucru Ar fi o mare în
drăzneală, nu cred că ar 
putea avea cineva curajul 
să spună că nu are ce 
lucra pe un șantier de cons-

I
• Tinerii de la mina Lu

peni au recuperat prin mun
că patriotică' 150 tone fier 
vechi și 3 000 kg. cupru, 
ceea ce reprezintă 60 la su
tă din planul la economii 
finanțate. In cinstea Con-

• In locul fostului maga
zin „Țăndărică", ieri s-a 
deschis, reamenajat și cu 
noi spații de depozitare a 
mărfurilor, magazinul de ar
ticole sportive.

• Mîine, ora 11, în sala 
de apel a l.M. Vulcan, for
mații artistice ale clubului 
sindicatelor din localitate 
prezintă un spectacol de

greșului al XI-lea al U.T.C. muzică și poezie sub ge- .., —>x muncii".
| ei s-au angajat să realizeze
I 90 la sută din angajamen- 
llul anual. /

n cricul „Laudă 
(V. Alex., coresp.)

• Au început 
de întinerire a

acțiunile 
pomilor.

nu vin, nici să-i pici cu.-A 
.a r„_„. _____ _ mortar! Bine că- vin stu- I
arterele principa- denții și stau degeaba cite I 

un ceas două, după care | 
pleacă pentru că nu le dă , 
nimeni de lucru. Am scris ■ 
aceste rânduri... ca să infor- | 
măm conducerea grupului 
de șantiere care se 
la... 50 de metri și...

Rubrică realizată d'e
Bujor MIRCESCU

Pentru înfrumusețarea co
roanelor la pomii ornamen
tali. pe ‘
le din Petroșani se retea
ză ramurile inutile, numai 
că acestea rămîn gră- 
mezi-grămăjoare pe margini 
de trotuare.

• Cea mai tristă imagi
ne a unui șantier de con
strucții ne-o oferă în con
tinuare noua tipografie din 
Petroșani. Armăturile me
talice... ruginesc in aștep
tarea constructorilor, care

află I

I
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Respectarea desăvîrșifă 
a normelor de protecție a muncii 

condiție a realizării ritmice a sarcinilor de extracție
Specialiștii în domeniul 

protecției muncii — 
efectiv în atribuțiile lor !

întreprinderile miniere 
din Valea Jiului au fost 
dotate eu utilaje și apara
tură de înaltă tehnicitate 
care, exploatate rațional, 
asigură reducerea efortu.... 
lui fizic și, odată cu creș
terea productivității mun
cii, creează condiții de lu
cru cu o siguranță mă
rită., Toate aceste dotări 
sînt corelate cu măsuri 
și reguli de utilizare, ex
ploatare și comportare 
stabilite prin instrucțiuni, 
norme șț legi care au 
drept scop protejarea sub 
toate aspectele a persona, 
lului ce lucrează în sub. 
teran. Mai mult decît atît, 
prin sistemul organizatoric 
al întreprinderilor minie
re la toate sectoarele sînt 
numite persoane cu studii 
corespunzătoare (ingineri, 
subingineri și tehnicieni), 
ou sarcini exprese 
controla și coordona 
tivitatea de aeraj și 
tecție a muncii.

Activitatea acestor 
cialiști se reflectă, în 
mu] rînd, prin reducerea 
de la an la an a accidentelor 
de muncă și obținerea de . . .
rezultate sporite în pro- glijează sarcinile pe linie 
ducție, iar, în al doilea 
rînd, prin reducerea sau 
eliminarea completă' a de
ficientelor care poț condu
ce la situații periculoase

de a 
ac- 

pro-

Spe- 
pri-

în activitatea subterană. 
Marea majoritate a aces
tor cadre își îndeplinesc 

■cu. răspundere atribuțiile 
de serviciu, cu rezultate bu
ne, fapt constatat și cu 
ocazia controalelor pe 
linie de protecție a mun.

• cii efectuate în. trimestrul 
I a.C. de organele biroului 
de protecție a muncii din 
C.M.V.J.

Putem evidenția în acest 
sens activitatea ing. 
Vărgatu de la I.M. Petri- 
Ia, ing. I. Pop de la I.M. 
Dîlja, ing. I. Hodor și 
sub. ing. I. Sichitiu de la 
I.M. Ani'noasa, ing. I. Tur. 
canu de la I.M. Vulcan, 
ing. M. Mărgineanu de la 
I.M. Bărbăteni și altora 
care se străduiesc zi de 
zi să promoveze în rîn. 
dul personalului reguli
le de protecție a muncii, 
urmăresc efectuarea co
respunzătoare a instructa
jului oamenilor muncii.

Cu toate eforturile ma
teriale investite și a con.- 
diților îmbunătățite la lo
curile de muncă din ca- 

■ drul sectoarelor, mai sînt 
unele cadre" care își ne-

de protecție a muncii. Ast
fel, în cadrul sectoarelor 
de care răspund ing. Șt.

. Iuga de la I.M. Lupeni, 
ing. S. Crișan de la I.M.

Neglijențaln vizor :

Lonea, ing. Gh. Aldeă de 
la I.M. Paroșeni s-au gă
sit deficiențe privind res
pectarea monografiilor de 
anuare, nerespectarea or
dinului M.M.P.G. nr. 1318/ 
1979 privind instruirea per
sonalului, nedotarea punc
telor din subteran cu mij
loacele P.S.I. prevăzute de . 
norme, coloane de aeraj 
neetanșe sau lucrări mi-' 
niere de transport, eircu.' 
lație și aeraj neîntreți'nute 
la profite corespunzătoa
re. Rău este faptul că a- 
ceste deficiențe sînt tole
rate în multe cazuri de 
personalul de control și 
conducere al sectoarelor, 
ți al întreprinderilor : nu 
se iau măsuri urgente, ele 
fiind sesizate și se cei- mă-.; 
suri de remediere doar cu 
ocazia constatărilor făcu
te de organele de control 
din combinat sau I.Ș.T.P.M. 
Sînt unii conducători de 
sectoare sau chiar de în
treprindere care minima
lizează problemele de pro
tecție a muncii, dispun per
sonalului responsabil cu a- 
erajul și protecția mun
cii efectuarea unor sarcini 
cu totul străine postului pe 
care este încadrat*

Or, trebuie să înțeleagă 
toți conducătorii unități
lor că pentru desfășurarea 
in condiții optime a pro
cesului de producție, pen. 
tru realizarea ritmică și 
în condiții de eficientă ri
dicată a întregii activități 
productive, cadrele însăr. 
cinate cu supravegherea 
respectării _
protecție a muncii trebuie 
să.și facă datoria, să-și 
îndeplinească efectiv atri
buțiile în domeniul de ca
re răspund — asigurarea 
condițiilor de securitate 
deplină în subteran !

Ing. Paul ROMANEȘCU, 
șeful biroului protecție a 

muncii — C.M.V. J,

I

cadrele însăr.

normelor de

ZONA NEASIGURATA 
A ABATAJULUI constitu
ie cauza multor accidente 
în mină. Frecvența lor 
este direct proporțională 
cu neglijența; se circulă

pot avea urmări fatale. 
Asemenea, urmări a avut 
o surpare ivită în abata
jul frontal nr. 2 din stra
tul 3, Ia sectorul II al mi- 

, neî Vulcan. Surparea s-a
în zona neasigurată a a- produs și nu pentru pri- 
batajului deci cu operația 
<?e susținere neexecutată 
după tăierea fîșiei. Există 
astfel pericolul desprinde
rii de blocuri de cărbune 
sau steril din tavanul ne
asigurat, ceea ce prezintă 
un pericol iminent. Așa 
s-a întîmplat recent în a-

< batajul frontal nr. 12/1 
I din stratul 5, sectorul VI 
I al minei Lupeni unde o a- 
| semenea neglijență a dus 
I la accidentarea cu invali- 
I ditate a unui miner,
I caz dureros, 
5 vățăminte I
I SURPĂRILE 
î PERICOLE,
| prevenite 1 In caz contrar, a mai putut fi salvat...

Un
dar cu în-

PREZINTĂ 
deci trebuie

ma oară, în pofida dispo
zițiilor exprese al'e orga
nelor de control, datorită 
depășirii distanței maxime 
admise între front și ul
timul 
re. In 
ră ca 
qurat, 
ția de 
să se reia lucrul pe fîșie. 
Surparea s-a produs pe o 
lungime de 4 metri, prin- 
zînd șeful de schimb și 
un vagonetar. Vagonetarul 
a scăpat nevătămat, dar 
minerul șef de schimb nu

element de susține- 
aceste condiții, iă- 
tavanul să fîc asl- 
s-a executat opera- 
împușcare, ca apoi

ț 
i 
ț

In cadrul eforturilor co
lectivului I.M. Uricani pen
tru ridicarea calitativă a 
întregii activități economi
ce a întreprinderii, un loc 
prioritar îl ocupă îmbună
tățirea continuă a condi
țiilor de securitate a mun
cii. Concomitent cu pre
ocuparea pentru folosirea 
cît mai eficientă a mijloa
celor tehriico-materiale ce 
ne sînt puse la dispoziție 
în ■ acest scop, ne străduim, 
să întărim răspunderea în
tregului personal pentru 
Respectarea strictă . în cu
noștință de cauză, a nor
melor departamentale de 
protecție a muncii. Una

Baiu*

filor de brigadă, a măiștri- abaterile mai frecvente în 
lor, a conducătorilor de sec- schimburile lor. Prin con
toare față de urmărirea, și, 
mai, ales verificarea modu
lui de însușire de către noii 
încadrați a normelor de se* 
puritate, și de lucru, a com
portamentului acestora la 
locurile de muncă,

O atenție deosebită acor-

troajelte efectuate. am reu
șit să asigurăm ținerea la 
zi. și a fișelor de instructaj 

alei într egului personal, com
pletarea lor făcîndu-se cu 
regularitate de către mai
ștrii minieri. A vein de fapt, 

____ ___ , în general rezultate bune, 
dăm., în cadrul eforturilor la indicatorii de protecție . 
pentru îmbunătățirea indi
cilor ce sintetizează calita
tea activității de protecție 
a muncii, reinslruirii per
manente a întregului, per
sonal, intensificării muncii, 
educative pentru întărirea 
răspunderii, față de respec
tarea normelor și regulilor

preocupare continuă,
w.

din căile principale pe care 
acționăm în acest sens este 
instruirea și reinstruirea 
personalului muncitor, con
form reglementărilor în vi
goare.

Pentru ca de la începutul 
muncii în subteran, fiecare 
lucrător să fie înarmat cu 
principalele cunoștințe pro
fesionale și de protecție a 
muncii specifice activități
lor pe care le va desfășu
ra, acordăm o atenție deo
sebită instruirii acestora 
prin cabinetul de protecție 
a muncii. Ceea ce avem 
în vedere în mod deose
bit, este repartizarea nou
lui. încadrat după instructa
jul introductiv general de 
10 zile, în formațiile de lu
cru cefe mai bune unde, 
sub supravegherea directă 
a maiștrilor minieri, sînt în
drumați direct în formarea 
deprinderilor necesare mun
cii în mină. Concomitent 
cu respectarea programului, 
a tematicii, și diversificarea 
mijloacelor de instruire, 
(filme, machete, aparate 
ele.) în cadrul cabinetului, 
punem un accent deosebit 
pe întărirea răspunderii șe-

de securitate. Un 
mijloc important în 
acest sens îl constituie mo
mentul de protecție a mun
cii. Urmărim ca la începu
tul fiecărui schimb, maiștrii 
ninieri să folosească cît mai 
eficient această modalitate 
pentru a ține mereu trea
ză atenția muncitorilor a- 
supra cerințelor de securita
te a muncii. Cu acest prilej, 
se prelucrează cu fiecare 
schimb abaterile constatate, 
se prezintă situațiile ivite la 
locurile de muncă, perico
lele ce le pot genera aces
tea. Putem evidenția că, 
dacă marea majoritate a 
maiștrilor, cum sînt M. Stoi- 
culescu, C. Crîlmaru, 
Pînzaru, Al. Vincze, 
Arv.inte, Al. Donciu, 
Costea, M. Ceucă își fac 
cu prisosință datoria în 

. ceea ce privește folosirea 
momentului de protecție a 
muncii, unii maiștrii, ca 
N. Roșu, E. Negrită; P. OL 
teanu, N. Stănilă, nu acor
dă toată atenția acestei 
forme de instruire, nu ma
nifestă suficientă exigență 
față de respectarea N.D.P.M., 
fapt ce se constată și prin

A.C. 
lou 
Ion

>. muncii. In anul ti>eeut s-au 
redus substanțial atît frec
vența, cît și gravitatea ic- 
cidentelor’, iar în acest tri
mestru la accidente ușoa
re avem cu două mai pu
ține dccit in aceeași peri
oadă a anului trecut iar 
accidente grave și foarte 
grave nu avem deloc.

Deși avem rezultate sem
nificative, nu înseamnă că 
ele ne satisfac pe deplin. 
Am în vedere mai ales 
faptul că în ceea ce pri
vește reinstruirea trimes
trială pe meserii (în baza 
circularei nr. 20/6 martie 
1979) avem încă neajunsuri. 
Am elaborat un grafic de
taliat pe sectoare pentru 
desfășurarea acestor instru
iri Ia cabinetul de protec
ție a muncii și putem spu
ne că, în cea mai mare mă
sură, inginerii cu protecția 
muncii reușesc să respec
te programul și tematica 
de instruire. Neajunsul con
stă în faptul că în unele 
cazuri, datorită suprapune
rii cu alte activități, ședin
țele de instruire se amină 
sau, datorită unor situații 
deosebite la locurile de 
muncă, unii muncitori în- 
tîrzie și nu participă efec
tiv la programul de instru
ire. Avem in vedere și a- 
cest neajuns și facem to
tul pentru eliminarea caren
țelor, pentru îmbunătățirea 
continuă a instruirii și re- 
instruirii personalului. a 
întregii noastre activități 
in domeniul protecției mun
cii, astfel ca și în acest 
domeniu, ca de altfel in în
treaga activitate a minei, 
să avem rezultate mereu 
mai bune. ’

Ing. Grigore PUPĂZĂ, 
compartimentul de 
protecție a muncii 

I.M. Uricani

(Urmare din pagina I)

a-
mi-

In
de

nerie tehnologică și de 
sister,iă . tehnică pentru 
nete din Valea Jiului, 
anul 1979 colectivele 
cercetare au obținut unele
rezultate remarcabile pri
vind metode și mijloace de 
creștere a gradului de se
curitate a muncii. Au fost 
•create și experimentate in
stalații și aparate ca insta
lație locală țelegrizumetri- 
că cu posibilități die semna
lizare și de decuplare a e- 
nergiei electrice la depă
șirea concentrației admise 
de metan, instalație de des- 
prăfuire de mare capacita
te pentru înaintările in ste
ril cu combine, aparat 
pentru detectarea locului 
defectelor în cablurile e- 
lectrice miniere și sisteme 
de siguranță pentru îmbi-, 
narea cablurilor electrice 
în subteran și la suprafață, 
atenuatoare de zgomot pen
tru instalațiile de aeraj 
parțial, ușa automată. ■ de 
aeraj cu acționaro pneu
matică, stație automată de 
detectare a focurilor endo
gene în fază incipientă. 
Instalațiile și aparatele rea
lizate au fost experimenta
te în condiții de mină 
participarea directă a 
cetătorilor la 
exploatare în 
cu ajutorul 
dift producție

legate. Specialiștii au parti
cipat la rezolvarea unor 
probleme privind degaza- 
roa straielor de cărbune .și 
a spațiului exploatat, sta
bilirea măsurilor pentru e- 
xecutarea lucrărilor în si
tuații deosebite ca 
mene gazodinamîce, 
trații de hidrocarburi 
de, focuri endogene.

In activitatea de produc-

Ținînd seama de aceste 
aspecte, în colaborare cu 
conducerea Combinatului 
minier Valea Jiului, ' s-au 
inclus in planul de cerce
tare pe anul 1980
teme care să contribuie 

. creșterea eficienței și 
caracterului preventiv 
măsurilor de securitate. 
Ireprindem masuri hotarî-
te pentru valorificarea re-

feno- 
infil- 
lichi-

unele 
la 
a 

al 
In-

Pentru o muncă de 
înalta productivitate
ție a minelor din Valea 
Jiulâi mai au loc, insă, fe
nomene ca focuri endoge- 

(iiiei. acumulări periculoase
de metan, incendii care nu 
sînt prevenite, ce pot du
ce Ia pierderi mari de pro
ducție și la pericol de ac
cidentare a personalului 
Nu întotdeauna sesizăm la 
timp schimbările care sur
vin în procesul de produc
ție 
riî, 

j Și
rilor

tivă a problematicii pe care 
o ridică activitatea de pro
ducție și schimbul perma
nent de experiență cu spe
cialiștii din producție și 
muncitorii de înaltă cali
ficare. In același timp, s-au 
creat condiții pentru ex
perimentarea și valorifica
rea rezultatelor cercetării 
științificte în condițiile con
crete de mină. In realiza
rea acestui program benefi
ciem de sprijinul și de co
laborarea - permanentă a 
colectivului minei Lupeni. 
In continuare vom acorda 
atenția, cuvenită și "celor 
talie mine.

Pentru îndeplinirea șaF 
cinilor de pian și a anga« 
jamentelor asumate pe anul 
1980, colectivul de muncă 
al C.C.S.M. a adoptat , un 
program de măsuri prin a* 
plicarea căruia vom răs
punde cerințelor de calitate 
și de eficiență în activita
tea de cercetare științifică 
puse de Congrlesul aii 
Xlf-lea al partidului pentru 
e t a p a actuală și da 
viitor, contribuind eficient 
la creșterea securității mun
cii și protecției 
lui în industria 
îndeosebi, în 
Valea Jiului.

zultalelpr cercetării prin 
generalizarea metodelor și 
mijloacelor care s-au ve
rificat ca eficiente. De ase
menea, pentru valorificarea 
cunoștințelor și experienței 
specialiștilor din cadrul 
C.C.S.M. s-a stabilit un pro
gram concret cu conduce
rea I.M. Lupeni pentru o 
colaborare, directă în re
zolvarea problemelor de 
securitate a muncii și de 
protecție a zăcăinîntului, cu 
care se confruntă această 
mină. Realizarea acestui 
program va constitui un 
ajutor și pentru cercetători 
prin contactul mai strîns 
cu realitățile din minele Văii 
.Jiului, cunoașterea' ! dpera-

zăcămînlu- 
mînieră și, / 
minele din

ca urmare a mecanizâ- 
intensificării producției 
a schimbării faclo- 

cu rilor naturali în 
cer- . care se desfășoară activita

tea minieră. Ca urmare, o 
serie de metode și mijloace 
de securițate nu au efi
ciența necesară. " 1'

și 
si

montare 
subteran 
specialiștilor 

au fost omo-

Pagină realizată Ia V
cererea C.M.V.J.

______ i
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Sărbătorirea centenarului 
relațiilor diplomatice 

româno-franceze
diul primăriei orașului 
Verneuil, au rostit alocu
țiuni P. Guilbaud, pre
ședintele Consiliului ge
neral al Departamentului 
Eure și J. Demaire, pri
marul orașului, vorbitorii 
subliniind tradiția relați- 

dintre 
ro.

(Agerpres).
sărbătoririi 

centenarului relațiilor di
plomatice româno-france- 
ze, la Verneuil-sur-Avre 
au fost organizate o serie 
de manifestări dedicate 
României. A fost prezenta
tă o expoziție de carte — ilor de prietenie 
la loc de cinste figurînd popoarele francez și 
ultimele lucrări, i 
în limba franceză, 
operele 
României, 
Nicolae Ceaușescu.
țile cuprinse în expoziție 

au făcut obiectul unei do
nații a ambasadei româ
ne Bibliotecii municipale 
a orașului. O altă expozi
ție cuprinde afișe cinema
tografice și fotografii din 
filme românești.

Cu prilejul unei mani
festări desfășurate la se-

traduse mân.
, din A 

nea, 
că", 
fost 
rință despre istoria popo
rului român, despre reali
zările sale economice, so
ciale și culturale din anii 
construcției socialiste, 
despre perspectivele dez
voltării țării noastre în 
următorii a’ni. Conferința 
a fost ilustrată cu filme _ 
documentare românești.

președintelui 
tovarășul 

Căr.

avut loc. de aseme- 
o „seară româneas- 

î'n cadrul căreia a 
prezentată o confe.

NAȚIUNILE
25 (Agerpres). Referin- 
dmse la recenta hotărîre 
a guvernului de la Tel A- 
viv de a înființa două ins
tituții de învățămînt reli
gios în orașul Hebron din 
Cisiordania ocupată, secre
tarul general al O.N.U. 
Kurt Waldheim, și-a rea
firmat „profunda sa îngri
jorare în legătură cu fap
tul că asemenea acțiuni 
vor impieta grav asupra 
eforturilor vizînd instaura
rea unei 
re, juste 
Orientul

UNITE pentru drepturile inaliena
bile ale poporului pălești, 
nian, ambasadorul sehega- 
lez Falilou Kane, 
președintelui 
al Consiliului 
te al O.N.U. 
în care cere

păci cuprinzătoa- 
și durabile 
Mijlociu.

X
NAȚIUNILE

25 (Agerpres).
tele Comitetului

Unite
Presedin-i

O.N.U.

a remis 
în exercițiu 
de Seeufita- 
o scrisoare 
convocarea 

consiliului săptămîna vi
itoare pentru discutarea 
drepturilor palestiniene.

O altă cerere pentru 
convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate a 

-fost formulată de repre
zentantul Ligii Arabe la 
O.N.U., Clovis Maksoud, 
în urma unor consultări cu 
reprezentanții țărilor ara
be la Organizația Națiuni, 
lor Unite.

DELEGAȚIA Consiliului 
Central al Tineretului 
ber German (F.D.J.) 
R.D. Germană a 
Bonn, convorbiri 
bri ai conducerii 
a Tinerilor 
(J.U.S.O.),

avut.
cu niem- 

fcderale 
Socialiști 

organizație de 
tineret din cadrul Partidu
lui Social-Democrat din 
R.F.G. și ai conducerii Ti
neretului Democrat (subor
donată Partidului Liber — 
Democrat). Agenția A.D.N. 
care transmite această .in
formație precizează că au 
„fost abordate probleme 
privind activitatea 'organi
zațiilor de tineret, consacra
tă apărării păcii și conti
nuării procesului de des
tindere.

Reuniunea „ce’or nouă“ a fost amînată
BRUXELLES 25 (Ager

pres). — Exprimând speran
ța că reuniunea la nivel 
înalt a „celor nouă" va a-

precizat că accidentul s-a 
produs la 10 martie și in 
el și-a pierdut viața pilotul. 
Este pentru prima dată când 
se prăbușește un avion 
„F-16"
armate ale unei țări 
europene, 
landa, Belgia 
achiziționat, 
ceea ce a 
„vînzarea de
Iui", sute de exemplare de 
avioane americane „F-16".

GUVERNUL INDIAN a 
hotărît să se construiască, 
în următorii cinci ani, cinci 
noi posturi de radio. Anun- 
țînd această hotărîre, în 
parlament, ministrul infor
mațiilor și al radiodifuziu
nii al Indiei, V.P. Sathe,, a 
arătat că mijloacele de in
formare în masă și mai a- 
les radioul și televiziunea

trebuie să devină un bun 
al întregii populații și, în 
primul rind, al celei rura
le, care reprezintă peste 80 
la sută din populația țării.

ANUL 1980 se anunță) 
dificil pentru Italia, atit 
din punct de vedere eco
nomic, cît și politic. Italia 
se confruntă cu o puterni
că rată a inflației, iar, de. 
săptămîna’trecută, și cu 
o criză guvernamentală, ce 
se întrevedea de mai mul. 
tă vreme. Rata inflației, 
care a atins, anul trecut, 
18,8 la sută, a demarat a- 
nul acesta într-un ritm ga
lopant — trei la sută, în 
luna ianuarie, scrie agen
ția ANSA.

din dotarea forțelor 
vest-

Danemar. ,i, O-
și'Norvegia au 
în cadrul a 
fost denumit 
arme a secolu-

vea loc „cât mai curînd po
sibil". Cdmisia Pieței co
mune, de la Bruxelles, du
pă ce manifestă înțelegere 
fața de rațiunile 
condus pe 
italian să 
subliniază, 
cat, că se 
importanță 
unei soluții problemelor cu 
care este confruntată Piața 
comupă. Este vorba — 
după cum precizează comu
nicatul — despre contri
buția britanică .la . bugetul 
C.E.E., precum și despre 
discutarea altor teme pre
văzute să figureze pe or
dinea de zi a reuniunii la 
nivel înalt, între care ener
gia,

sasca icranw obes cssbs ttaum nw as

primul 
amine 
într-un 
acordă 
găsirii

care l-au 
ministru 

lucrările, 
comun i- 

o mare 
rapide a

FORȚELE AERIENE DA
NEZE au pierdut un avion 
de vânătoare de tip „F—16“, 
a dezvăluit ziarul danez 
„Jyllands Posten“, care a

Autobaza uzină de 
transport local Petroșani 

SECȚIA I CĂLĂTORI ISCRONI

încadrează de urgență :
— conducători auto categoria C, D, E
— strungari
— lăcătuși
— mecanici auto
— muncitori necalificați (bărbați) pen

tru calificare în meseria de mecanici 
auto

U.M.T.C.F. Uricani
încadrează de urgență: 

șoferi, mecanici auto, sudor și forjor 
Informații la telefon 180, Uricani.

E. Q. C. L. Lupeni
încadrează urgent:

- șoferi pentru autocarosată tip 
containere

Retribuția se acordă conform Legii 
57/1974 și Decretului 188/1977.

Informații, zilnic la compartimentul per
sonal, Lupeni, strada 23 August nr. 8. Tele
fon 602, 603.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pălărie tare și 
nas de cartof;. Republica: 
De ce să-l împușcăm pe 
profesor ? Unirea : Sa
far’ expres.

PETRILA: Cazul Go'r- 
gonova, seriile I-II.

LONE A : Răzbunarea 
Panterei roz.

ANINOASA : Certificat 
de pauperitate.

VULCAN : Luceafărul: 
Elefantul alb; Muncito
resc : Jorg Ratgeb pic
torul.

LUPENI — Cultural : 
Antichități; Muncitoresc: 
Umbrele . verii fierbinți.

URICANI : Domnul Mi
liard.

și F.C. Baia Mare 
Steaua București, 
în campionatul na
tional divizia A. 
Transmisiuni di
recte alternative 
de la București și 
Baia Mare.

17,45 Țeleșcoală.
18,00 Almanah pionie

resc.
18,15. Secvențe din Ban

gladesh.
18,35 Forum cetățenesc.
18,50 
19,00 
19,00 
20,00

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Noi, femeile I 
Telecinematieca. 
ciul „Mari 
zori, mari i 
„Oklahoma", 
mieră pe

Ci- 
reffi- 

actori" 
. Pre

tară. 
Producție a studio
urilor americane. 
Telejurnal.

I
I

16,00 Fotbal: Dinamp
București — Uni
versitatea Craiova

TV

Mica publicitate
V1ND Dacia 1300, în sta

re perfecta, Roșu Traian, 
Petroșani, strada Aviatorilor 
bloc 3-1 .1, sc. a Il-a, ap. 52. 
(274)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șotîngă 
Anșu, eliberată de Prepa
ra! ia Pelrila. Se declară nu
lă. (275)

Constantin lolan, Caldăra- 
riu Ioana, Sămărtînean Cor
nelia, mulțumesc medicului 
Victor Marge și sorei șefe 
Reghina Bucur, precum și 
întregului personal de la 
secția psihiatrie a Spitalului 
Petroșani pentru grija deo
sebită ce o poartă bolnavi
lor. (276)

SPORT 0 SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT 0 SPORT

Etapa a XXV=a cu... 
Nicolae Hristea, maistru instalator 
la Grupul de șantiere Valea Jiului 

al T.C.H.

DIVIZIA C

Desprindere, doar in repriza secundă

— Iată că nici în etapa 
trecută, băieții noștri n-au 
reușit să aducă bucurie in 
tribună, iar semieșecul în
registrat ne_a cam pus pe 
gânduri. Azi, Jiul joacă pe 
malul Someșului în com
pania „șepcilor roșii". Cum 
vedeți deznodămîntul a- 
cestei partide ?

— Jiul se poate numi pe 
drept cuvint echipa cam
pioană a ocaziilor ratate. 
Și cum ratările se răzbu
nă... realitatea este că Jiul 
trece printr-o eclipsă de 
formă dar, nefiind prima 
dată, optimismul și încre
derea în băieții noștri mă 
fac să cred că și de a. 
ceasta dată echipa se va. 
redresa, se va mobiliza 
mai mult în teren, iar 
punctul pierdut acasă cred 
că-1 va cîștiga in deplasa, 
re. Ar li o datorie de o. 
noarc de cure băieții noștri 
s.ar achita în fața propri
ilor suporteri.

— Privind meciurile de 
astăzi, întrevedeți o etapă 
„calmă" ?

— Dimpotrivă. Cred că 
în etapa de astăzi, multe 
echipe gazdă vor pierde 
puncte. ’Uind spun acest 
lucru, mă gindesc în pri
mul rind la Olimpia Satu 
Mare. Apoi, întîlnirea 
de la Baia Mare o văd ter- 
minîndu.so la egalitate, 
după meciul cu Chimia, 
Steaua nu cred că va mai 
pierde „cursa".' Politehnica 
Timișoara, în ascendența 

de formă va încerca să ple
ce de la Slatina cu un 
punct. Deschis oricărui re
zultat mi se pare meciul 
de la București dintre Di
namo și studenții craioveni.

— Dar celelalte intîlniri, 
cum credeți că se vor 
mina ?

— Studenții ieșeni, 
victoria obținută la

ter.

cu
Bu-

zău, vor intra pe propriul 
a-i 

Și
teren eu dorința de 
surclasa și pe vîleeni 
cred că vor reuși. La Ba. 
eău, pe elevii lui Traian 
Ionescu îi văd învingători 
în întîlnirea lor cu C.S. 
Tîrgoviște, în ciuda ambi- 

a 
a

Tg. 
mai 

iși 
în 

partida cu gălățenii, iar pe 
buzoieni îi văd apărîndu-și 
.sportiv șansele, t

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

ției tîrgovișteniîor de 
părăsi zona fierbinte 
clasamentului. A.S.A. 
Mureș, pentru a nu 
aluneca pe „tobogan", 
va adjudeca victoria

minerul vulcan — 
LAMINORUL NĂDRAG 2—0 
(0—0). Cîteva sute de su
porteri ai echipei locale au 
urmărit, duminică, pe sta
dionul „Minerul", un meci 
care poate din cauza tere
nului moale și alunecos 
sau poate din cauza unei 
insuficiente pregătiri a e- 
chipei, s-a putut ridica doar 
la un nivel mediocru. In 
prima repriză s-a alergat 
mult, dar fără folos, au 
fost multe pase greșite, li
nia de atac neputînd cons
trui nici o fază de poartă,, 
din cauza centrărilor de
fectuos executate. Sporadi
cele infiltrări ale lui Zlate 
spre poarta oaspete nu au 
putut fi finalizate din cau- 
za pripelii și execuțiilor 
imprecise.

Repriza secundă debutea
ză cu un joc mai hotărît 
al gazdelor, care după două 
minute, deschid scorul prin 
Zlăte. Schimbarea lui la- 
cov cu Arhip dă o eficaci
tate mai pronunțată atacu
lui. Minerii joacă din ce in 
ce mai bine î -construiesc . 
faze reușite în careul oas
peților. Ca urmare, în 
miti. 70 același Zlate, care 
a jucat cel mai bun meci al 
său, reușește să majoreze 
scorul la 2—0. Ultimele mi
nute ale meciului 
tot minerilor care
cîteva ocazii bune de 
majora scorul, însă aceeași 
pripeală face ca șuturile 
să nu-și atingă ținta și ta
bela de marcaj să rămînă 
tot 2—0.

Cristian ȘTEFAN

aparțin 
mai au 

a

Lupte Itbere

Opt titluri republicane

• Sala de lupte din Pe- 
trila a fost, recent, gazda 
întrecerilor fazei finale a 
campionatului de lupte din 
unitățile școlare ale Mi
nisterului Minelor, Petro
lului și Geologiei, la care 
au participat garnituri din 
Bălan, Baia Mare, Filipeș- 
tii de Pădure, Deva, Mo. 
tru. Pitești, Petroșani etc. 
La lupte libere, juniorii 
Grupului școlar minier din 
Petroșani, elevi ai antre-

norilor Gheorghe Pop, Ion 
Blaj și Vasile Făgaș, au a- 
vut o comportare excelen
tă. ocupînd primul loc pe 
echipe. L.a proba indivi
duală, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de 
premiere au urcat : Marius 
Rotea (48 kg), Petru Stan- 
ciu (60), Ion Vladislav (70), 
Marian 
foto), 
miau 
lean (87). Cone.urînd 
stilul greco-romane, < 
gul lor Gh. Tirintică 
fost declarat cel mai bun 
în cadrul categoriei de 
plus 87 kg. Laureații fina
lei pe minister au cîștigat, 
totodată, dreptul de a 
participa la finala campio
natului republican școlar 
de lupte, programată la 
Galați, între 11 și 13 apri
lie.

• La Brașov, s.a dispu-

Șișu (75),
Iulian 

(81), și Nicuț

(în
Da- 

Mun- 
la 

cole- 
i a

tat, nu demult, cea de a 
II-a etapă de zonă a cam. 
pionatului republican de 
lupte libere, rezervat co
piilor mari, (individual). 
Dintre campionii județului 
Hunedoara, care activează 
în cadrul Clubului sportiv 
școlar Petroșani, Sorin 
Cioban u (72) și Octavian 
Văcăreanu (67) s-au clasat 
pe locul secund, iar Gelu 
Madear (67) și Ion Șuiu- 
gan (52) au ocupat locul 
III. Cei 11 sportivi ai clu
bului școlar din Vale vor 
participa la cea de a treia 
și botărîtoare etapă de 
zonă, de la Sfîntu Gheor- 
ghe, după care primii trei 
luptători clasați pe catego
rii de greutate vor repre
zenta „floarea11 liberiștllor 
din 11 județe ale țării Ia 
finalele campionatului, a- 
lături de cîștigătorii celor
lalte zone. (Andrei Apostol)
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