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îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan impune

INTEGRAREA FERMĂ IN EXIGENTELE 
PROTECȚIEI MUNCII

• Eforturile destinate modernizării tehnologiilor, 
îmbunătățirii condițiilor de muncă din subteran — 
REFLECTATE IN CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE 
CĂRBUNE ȘI A SECURITĂȚII MUNCII MINERILOR

(Pag, a 3-a)

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din unitățile C.M.V.J.

Ieri, a avut Ioc aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii din unitățile aparțină
toare Combinatului mi
nier Valea Jiului.

Au participat mineri 
șefi de brigadă, ingineri, 
tehnicieni, maiștri, mem
bri ai consiliilor oame
nilor muncii, reprezen
tanți ai întreprinderilor 
miniere, de preparare, de 
investiții-construcții și 
reparații de utilaj minier, 
ai institutului de cerceta
re și proiectare minieră, 
aparținînd C.M.V.J.

La lucrările adunării 
au luat parte tovarășii 
llîe Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., 

prim-minisțru al guvernu
lui, V irgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geo
logiei, Ion Ciucu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., Petru Barb, mem
bru supleant al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului. municipal de 
partid. .

Au participat, de ase
menea, reprezentanți ai 
organelor centrale și lo
cale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, precum și nu
meroși invitați.,

Desfășurîndu-și lucră
rile în spiritul documen
telor Congresului al 
XH-lea al P.C.R., în cli
matul fertil generat da 
orientările și indicațiile 
secretarului general al

parțidultii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la ple
narele C.C- al p.C.R. din 
octombrie și decembrie 
1980 și la plenara Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii, adunarea 
generală a dezbătut în- 
tr_un profund spirit ana
litic activitatea consiliu
lui oamenilor muncii și 
rezultatele obținute în 
realizarea sarcinilor de 
plan și a hotărârilor Con-i 
greșului Consiliilor Oa
menilor Muncii, precum 
și analiza execuției bu
getului de venituri și 
cheltuieli a C.M.V.J. pe 
anul 1980.

La dezbaterile dip ca
drul adunării pe margi
nea dării de seamă, pre
zentată de ing. Dan Otto 
Surulescu, directorul ge
neral al C.M.V.J., a ce
lorlalte documente pre
zentate, au luat cuvîntul: 
Gheorghe M/urchîș, direc
torul . I.M. Lupeni, Viorel 
Boantă. șeful sectorului) 
IV al LM. Lonea. Mihaj 
Gavrilă, minei- șef de bri
gadă la I.M. Petrila. Ni
colae Toma, miner șef de 
brigadă Ia I.M. Dîlja, 
Gheorghe Himinîuc, pre
ședintele comitetului sin
dicatului la I.M. Livezeni. 
Dumitru Luca, miner șef 
de brigadă Ia IM. Ani-, 
noasa, Ovidiu Âvramescu, 
directorul I.M. Bărbăteni, 
Vasile Nemeș, președinte
le c.o.m. al I.M. Paro- 
șeni. Gheorghe Scorpie, 
miner șef de brigadă la 
I.M. Uricani, loan Dumi- 
traș. directorul I.M. Vul
can, Paul Violescu, miner 
șef de brigadă la I.M, A-

i Continuare- în pag. a 2-a)

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite si stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU,

Reprezentanții oamenilor muncii din unitățile 
Combinatului minier Valea Jiului întruniți în 
adunarea generală, vă roagă să primiți omagiul fier
binte al celor ce lucrează în adîncurile bazinelor “ 
carbonifere Valea Jiului, Banat și Țebea împreună 
cu cele mai profunde sentimente de recunoștință, 
dragoste și aleasă prețuire pentru prestigioasa acti
vitate pe care o desfășurați cu nemărginită dăruire 
patriotică, înflăcărată dîrzenie și pasiune comunistă 
pentru realizarea celor mai scumpe năzuințe ale 
poporului român, pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. /

In lumina orientărilor programatice cuprinse în 
cuvîntările pe care Ie_ați rostit la plenarele C.C. al 
P.C.R. din octombrie și decembrie anul trecut și la 
recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, precum și a celorlalte documente de partid 
și de stat actuale, adunarea noastră generală a ana
lizat cu exigență și răspundere muncitorească acti
vitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarcinilor de 
Plan pe anul 1980 și măsurile ce se impun pentru 
îndeplinirea exemplară, în condiții de eficiență spo
rită a planului pe primul an al noului cincinal.

Oamenii muncii din întreprinderile miniere și 
celelalte unități ale combinatului, însuflețiți de pre
țioasele dumneavoastră indicații și de înalta atenție 
pe care o acordați îmbunătățirii neîntrerupte a 
condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, au 
acționat cu fermitate pentru creșterea producției de 
cărbune cocșificabil și energetic.

Vă raportăm că în anul 1980. față de anul 1979, 
s-a realizat în plus peste 380 000 tone la producția de 
cărbune brut extras, 242 000 tone de cărbune spălat 
pentru cocs, 40 000 tone brichete pentru populație.

ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

— COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI —
24 februarie 1981

Cărbune peste 
prevederi

• Șase întreprinderi miniere — Petrila, Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Bărbăteni —, împreună cu 
cariera de cărbune Cîmpu Iui Neag și-au realizat sar
cinile de plan și în ziua de 23 februarie, extrăgînd o 
producție suplimentară de 2653 tone cărbune.

• Producția extrasă suplimentar de la începutul 
lunii de către colectivele minelor Lupeni, Bărbăteni, 
Vulcan, Livezeni și cariera Cîmpu lui Neag, însumea
ză 25 128 tone cărbune.

• Oamenii muncii de Ia întreprinderile miniere 
Paroșeni, Lonea, Dîlja și Uricani sînt hotărîți să ono
reze sarcinile de producție 
a minusului înregistrat la

Efortul făcut* de către 
colectivele întreprinderi
lor miniere din Valea Jiu
lui își are suportul în cele 
peste 25 000 tone cărbune 
extrase suplimentar de la 
începutul acestei luni. De 
remarcat este faptul că 
după analiza celei de a 
doua decade, în toate uni
tățile . miniere se resimte 
intensificarea activității 
pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan. In 
mod special, o notă aparte 
pentru colectivele celor

/Continuare în pag. a 2-a)

Noi produse
Ieri, la întreprinderea de 

confecții Vulcan s-a reali
zat seria zero a unor noi 
tipuri de fuste destinate 
exportului. Dimensionate 
corespunzător modelului, 
răspunzînd exigențelor teh
nice și calitative impuse,.

prin recuperarea integrală 
începutul lunii.

patru unități miniere — 
Lonea, Dîlja, Paroșeni și 
Uricani — care s-au an- 

. gajat puternic pentru re
ducerea minusului de căr
bune înregistrat de la în
ceputul lunii februarie.

Rezultatele obținute de 
oamenii muncii din unită
țile menționate se datoresc 
unei organizări mai bune a 
producției și a muncii, fo
losirii mai eficiente a Uti-. 
lajelor din dotare și a tim
pului de lucru destinat pro
cesului de producție.

pentru export
noul sortiment a intrat în 
fluxul de producție, piele 
20 000 de fuste pentru ex
port care fac parte din pri
ma comandă au intrat în 
lucru.

Oamenii muncii, perso
nalul tehnico-ingineresc 
ai I C, Vulcan sînt antre

EXIGENTE ALE ANULUI 1981

Mecanizare B Productivitate B Rentabilitate
Sarcina preparatorilor — cărbunele extras, valorificat integral !

Prin funcționarea la parametri 
optimi a instalației — spre indicatori 

superiori de preparare
în încheierea ciclului 

nostru de materiale.pe te
ma preocupării preparato
rilor din cele trei uzine 
de profil pentru valorifica
rea la maximum posibil a 
masei combustibile din 
cărbunele extras din a- 
dîncurile Văii Jiului, am a_ 
vut o convorbire cu ing. 
Nicolae V1LCEA, directo
rul I.P.C.V.J.

— Pentru început, am 
dori, tovarășe director, 
să vă referiți la rezul
tatele obținute la prin
cipalii indicatori de pre
parare în luna ianuarie 
și concluziile ce se des
prind pentru activitatea la acest indicator am con- 
de viitor. tat, cit de cit pc o im-

— Important e că, față 
de lunile precedente. în ia
nuarie a crescut attt pro
ducția netă prelucrată, cit 
și producția de cărbune 
special pentru cocs și semi- 
cocs. Vreau să subliniez 
faptul că, în condițiile 
unei luni dificile din 
cauza intemperiilor, am 
reușit să recepționăm în
treaga producție livrată de 
unitățile miniere și să de
pășim planul producției 
nete cu 0,6 la sută. Mai 
puțin ne satisface faptul 
că la cărbunele special nu 
am realizat indicatorii de 
plan nici la Lupeni și nici 
la Coroeșți. Adevărul- e că

a calității 
în ianuarie, 
l-am supus 

la

bunătățire și 
brutului ; or. 
cărbunele ce 
preparării, îndeosebi

Ioan DUBEK

/Continuare in pag. a 2-a)

nați într-o efervescentă în
trecere socialistă in scopul 
asigurării unei 
calități corespunză
toare noului produs, pe 
toate fazele de lucru, un 
aport deosebit revenind 
muncitoarelor Maria Bog
dan. Carolina Banchazi, 
Gioconda Ciuraru, Lucia 
Rizoti și altele.

Sectorul VIII de Ia 
I.M. Vulcan este format 
din brigăzi harnice de 
mineri care-și realizea
ză ritmic sarcinile de 
plan. In imagine șeful 
de brigadă Constantin 
Niță (în dreapta) îm
preună cu unul dintre 
ortaci.

Foto : Șt. NEMECSEK

Duminică, 1 martie, punctul culminant al manifestărilor

SERBĂRILE
Cupa ziarului Steagul roșu la schi“

Relatări de la acțiunile din zilele precedente, în pagina a IV-a
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Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din unitățile C.M.V.J.

Angajament tineresc

(Urmare din pag. I) 

nina și Pană Gheorglie, 
președintele c.o.m. al 
I.P.C.V.J.

Făcind o profundă ana
liză asupra realizărilor 
anului 1980 precum și a 
cerințelor ce le incumbă 
îndeplinirea sarcinilor de 
creștere a extracției de 
cărbune pe acest an. mai 
ales în ceea ce privește 
mecanizarea lucrărilor,

f Urmare din pag II

De asemenea planul lucrărilor de pregătiri a fost 
depășit cu peste 6 000 metri liniari, realizindu-se in 
plus 10 000 metri liniari față de anul precedent, ceea 
ce asigură capacitățile de producție și linia de front 
necesară îndeplinirii sarcinilor de plan pe anul 1981.

Adunarea generală, apreciind eforturile deosebite 
făcute de partidul și statul nostru pentru înzestrarea 
industriei miniere, a unităților miniere din C.M.V.J. cu 
tehnică modernă și pentru ridicarea nivelulu; de trai 
al minerilor, exprimă hotărîrea minerilor și a colecti
velor unităților de a depune întreaga energie și pute
re de muncă pentru realizarea integrală a planulu; de 
stat pe anul 1981 și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea obiectivului stabilit de partid privind obți
nerea independențe; energetice a țării, bază trainică 
a ridicării neîncetate a nivelului de trai al poporului.

Pe deplin conștienți că munca pentru dezvoltarea 
avuției sociale este unicul izvor al creșterii bunăstării 
generaie, ne angajăm în numele colectivelor pe care 
le reprezentăm, să ne consacrăm toate forțele pentru 
folosirea deplină a tehnicii moderne din dotarea mi
nelor, pentru creșterea gradului de securitatfe a mun
cii din subteran, pentru ridicarea calificării și per
fecționarea pregătirii profesionale a tuturor categori
ilor de personal, organizarea superioară a producției

și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la toate 
locurile de muncă.

I’e această cale ne-am propus ca în întrecerea so
cialistă pe acest an, să depășim producția netă valori
că cu 10 milioane lei și producția marfă industrială 
cu 4 milioane lei, să realizăm peste plan 79 000 tone 
de cărbune brut extras din care 14 400 tone huilă 
netă și 3 000 tone huilă spălată pentru cocs și să pro
ducem în plus 30 000 tone brichete pentru consumul 
populației.

De asemenea vom depăși productivitatea muncii 
valorice cu 320 lei pe persoană, vom reduce cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție marfă cu 1,3 lei și 
vom economisi 450 MWh energie electrică.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU că, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, vom munci cu pasiune și dăruire 
revoluționară pentru a îndeplini sarcinile de mare 
răspundere ce ne revin în creșterea producției de 
cărbune, pentru a ne spori contribuția la progresul 
mai rapid al societății noastre, pentru înălțarea 
României pe culmile înalte ale progresulu; și civiliza
ției.

Reafirmăm și cu acest prilej deplina adeziune la 
politica internă și externă a partidului și statului nos
tru care corespunde întrutotul celor mai înalte aspira
ții ale poporului nostru, cauzei menținerii și apărării 
păcii în lume.

perfecționarea organiză
rii producției și a muncii 
și sporirea eliciențe-, eco
nomice. participant» la 
adunare au dat glas hotă- 
rîrii ferme a tuturor co
lectivelor miniere de a-și 
îndeplini exemplar sarci
nile ce le revin în crește
rea producției de cărbu
ne cocsificabil și energe
tic, pentru a contribui din 
plin la dezvoltarea bazei

TELEGRAMĂ

energetice a țării in noul 
cincinal.

In încheierea dezbate
rilor, adunarea generală, 
a aprobat angajamentul 
C.M V.J. pe anul 1981, 
programul unitar de mă
suri (îmbunătățit în urma 
propunerilor formulate ir 
adunare) și Tezele Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii pentru Con
gresul Consiliului Oame
nilor Munții.

Primiți iu vii aplauze, 
au luat cuvintul tovarășii 
Ilie Verdeț și Virgil Tro- 
fin.

Intr-o atmosferă de 
puternică angajare mun
citorească, participants 
la adunare au adoptat 
textul unei telegrame, a- 
dresate conducerii de 
partid și de stat, personal 
tovarășului N i c o J a e 
Ceaușescu.

Desfășurată în climatul 
de puternică angajare pen
tru înfăptuirea marilor'4^ 
biective stabilite de Con
gresul al Xll-lea al parti
dului, plenara comite
tului orășenesc Vulcan al 
U.T.C. a marcat un t mo
ment calitativ nou, de an
gajare și afirmare a tine
rilor în procesul de pro
ducție. Darea 
de seamă ji 
pus în evi
dență aportul 
tinerilor din 
organizațiile 
U.T.C. de la unitățile eco
nomice aie orașului la rea
lizarea, în anul 1980, a 
peste 2 249 000 tone cărbu
ne, la efectuarea a peste 
18 490 ml lucrări de pre
gătire, precum și la con
fecționarea a peste 20 700 
bucăți stilpi hidraulici. Ti
nerii vulcăneni s-au pre
zentat la ora -bilanțului eu 
însemnate succese in mun
că. Uteciștii de la I.M. Pa- 
roșeni, de pildă, și-au a- 
dus o contribuție substan
țială la realizarea înainte 
de termen a prevederilor 
cincinalului 1976’— J980. 
Munca tinerilor de la Pre- 
parația Coroești este în
globată în cele peste 
3 000 000 tone cărbune su
pus spălării. Realizări no
tabile au obținut și tinerii 
de la celelalte întreprin
deri din Vulcan.

în cadrul dezbaterilor 
s-au făcut propuneri meni
te să contribuie a'.ît la 
sporirea productivității 
muncii, la reducerea sis
tematică a costurilor de 

Din viata organizațiilor 
U.T.C.

producție, a cheltuielilor 
materiale cit și la crește
rea eficienței economice. 
„Realizările obținute în 
perioada care a trecut din 
acest an la producția de 
cărbune (plus 2100 tone) 
se datore.se și muncii res
ponsabile de care au dat 
dovadă tinerii de la mina 
Vulcan. Este adevărat, re
zultatele noastre puteau fi 

mai substanți
ale dacă co
mitetul U.T.C. 
pe întreprin
dere . mobiliza 
toți tinerii 

la în făptuirea exemplar ă a 
streinilor de plan. Măsurile 
politico-organizatorice pe 
rare le-am luat în acest 
an dovedesc hotărîrea tine
rilor de a da tot mai mult 
cărbune țării". (Constantin 
Parîia) „Tinerele confec- 
ționere de la unitatea noas
tră sint angajate la ora 
actuală în realizarea e- 
xemplară a sarcinilor pre
văzute în planul de export" 
(Dorina Filip). „Organizația 
de U.T.C. de la mina Pa- 
roșeni se angajează să ex
tragă • suplimentar în acest 
an 2500 tone cărbune, să 
economisească 50 000 kW . 
energie electrică, să preste
ze peste 2000 ore muncă 
patriotică. Avem create 
toate condițiile să ne înde
plinim angajamentul luat" 
(Miha; Anghel). „Calitatea 
utilajelor este problema nr. 
1 spre care și_a îndreptat 
atenția organizația U.T.C. 
de la SS1T‘ (Doru Lazăr).

Plenara activului U.T.C. 
a făcut desigur și aprecieri

Cronica
Recenta producție a Ca

sei de filme 5, „O lacrimă 
de fată" este un film sin
cer, respirînd ozonul ade
vărului pe lingă care nu 
poți trece nepăsător. De 
numele Iui Iosif Demian, 
al acestui regizor de bună 
reputație profesională, se 
leagă filme de real inte
res. „Urgia", bunăoară care 
pledează convingător pen

0 lacrimă de fată
tru maturitatea deplină a 
unui artist al cinematogra
fului.

Dar înainte-de a prospec
ta arta regizorală a lui 
Iosif Demian se cade să 
poposim mai întîi la foar
te izbutitul scenariu al lui 
Petre Sălcudeanu, care de
monstrează cu o impresio
nantă sumă de argumente 
că limitele genului polițist 
sînt de fapt iluzorii și că 
în cadrul acestui gen de 
mare popularitate se poa
te vorbi de lucruri foarte 
serioase, de lucruri care, 
privite din unghiul scării 
noastre de valori etice so
cialiste, precum și din 
perspectiva opiniei publice 
active, pot trezi cel mai 
viu interes.

Există în acest film — 
cu care Iosif Demian se 
consacră ca un regizor de
plin stăpîn pe mijloacele 
sale de creație — un strat 
de semnificați; care vizează 
socialul. într-o accepțiune 
realistă de factură cea mai 
pură. Cazul investigat — 
este vorba de moartea mis
terioasă a unei tinere de

filmulu.*

o onestitate superioară — 
nu este măsluit, nu are. 
cu alte cuvinte, nimic con
trafăcut, nimic din schema 
destul de tocită a confrun
tării previzibile dintre bi
ne și rău. Demian, ajutat 
substanțial de interpreții 
săi (marea lor majoritate 
chipuri noi pe ecran) de
rulează acțiunea fără nici 
o concesie față de criterii 

comerciale. Din contră, fil
mul are un merit esențial : 
pune accentul pe necesita
tea eradicării oricăror ma
nifestări revolute, pe ani
hilarea — prin forța socia
lului sănătos și robust — 
moravuri anacronice, cor
puri străine pe trunchiul 
viguros al idealurilor so
cietății noastre.

Mesajul limpede ne dă 
să înțelegem că moartea 
eroinei nu este un simplu 
accident, ei rezultatul ne
fast al unor manifestări 
de necinste, camuflate cu 
inutilă și fariseică pudoa
re.

In ultimă instanță, fil
mul pledează pentru o im
plicare responsabilă a tu
turor în problemele seme
nilor pentru cinste și a- 
devăr. Dorel Visan, George 
Negoescu, Lujza Orosz, 
George Bossun, Uoria Ba
ciu și alții susțin rolurile 
acestui 'film. pus pe 
de-a-ntregul în slujba in
teresului social.

O. ALEXANDRESCU

Duminică, 22 februarie 1981, un grup de comuniști și uteciști aparținînd 
personalului TESA de la I.M. Lonea, au participat la muncă patriotică în de
pozitul de materiale. Foto: AI. SCAIARIU

■ Urmare din pag. I)

Lupeni, a avut un conținut 
de cenușă ridicat, respec
tiv, 47,9 la sută, față de 
norma de 45 la sută. In 
orice caz, pe I.P.C.V.J., re
cuperarea, principalul in
dicator de praparare. a în
registrat un progres evi
dent față de luna decem
brie, recuperarea globală 

' săltind de la 78,4 la 82,2 
la sută, iar recuperarea în 
special de la 25,5 la 27,8 
la sută. Rău e că nu s-a 
realizat recuperarea în căr
bunele cocsificabil la pre- 
parația Lupeni. Și aceas
ta din motivul pe care 
l-am afirmat mai înainte : 
cenușă ridicată în cărbu
nele brut. în orice caz, se 

cer urgentate măsurile pen
tru a asigura o recepție 
corespunzătoare, atît canti
tativă. cît și calitativă a 
producției brute, îndeosebi, 
pentru cărbunele de la 
Bărbăteni.

— în ceea ce privește 
strădaniile colectivului 
I.P.C.V.J., ce măsuri se 
întreprind sau se au în 
vedere în scopul valori
ficării superioare a

Indicatori superiori 
de preparare

cărbunelui supus spă. 
lării ?

— Se fac pregătir; pen
tru funcționarea cu două 
linii de spălare la prepa- 
rația Lupeni. în vederea 
creșterii producției de căr
bune special. Urmărim re
ducerea pierderilor tehno
logice prin intensificarea 
claubajului atît la Lupeni 
cît și la Coroești. Tot la Co
roești vom executa adaptăr’ 
ale fluxului tehnologic la 
noile necesități de valo
rificare. iar prin punerea 

în funcțiune a noului cul- 
butor se va mări substan
țial capacitatea de recep
ție. Prin creșterea capaci
tății de recepție si de pre
lucrare. vom evita livrarea 

drept cărbune energetic a 
unei părți din cărbunele 
destinat pentru cocs. Tot 
pentru reducerea pierderi
lor tehnologice, se 
vor pune în funcție 
la Lupeni și Coroești apa
ratele de determinare ra
pidă a cenușii și a extrac- 
toarelor de metal la toa
te cele trei preparații. me- 
nbe să determine creșterea 
siguranței de funcționarea 
instalațiilor și un control 
al fluxului tehnologic subs
tanțial îmbunătățit. 

critice, evidențiind rezerve
le însemnate de care dis
pune fiecare organizație de 

tineret, fiecare tînăr din Vul
can. In cutfîntul lor uteciști 
ca Petrache Bugan, Valeriu 
Vîlceanu, Silvia Turcescu, 
Adrian Sturza. Florin But, 
au evidențiat hotărîrea ti
nerilor pe care îi reprezin
tă de a pune în valoare 
toate rezervele de care dis
pun, de a ridica pe o no
uă treaptă întreaga acti
vitate politico-educativă și 
productivă.

Constantin GRAURE

în scopul terminării no
ului obiectiv de preparare 
la Petrila urmărim intensi
ficarea ritmului de execu
ție la lucrările de cons
trucții montaj, în același 
scop, am făcut intervenții 
pentru a devansa livrarea 
mașinilor de zețaj și pen
tru finalizarea contractării 
centrifugelor.

Evident, creșterea selec
tivității. îmbunătățirea re
cuperării. îndeosebi în căr
bunele special pentru cocs 
și semicocs, se află în cen
trul atenției conducerilor 
și colectivelor de la cele 
trei preparații și a 
I.P.C.V.J. Stăruim, pe ba
za unor programe speciale, 
pentru punerea in funcți
une a noilor instalații de 
concentrare pentru supra
vegherea și reglarea ope
rativă a întregii instalații 
pentru a atinge parametrii 
optimi de funcționare și 
indicatori superiori de va
lorificare a cărbunelui.

• LOCURI FRUNTAȘE 
La faza județeană a Festi
valului național „Cîntarea 
României", desfășurată du
minică la clubul Siderur- 
gistul din Hunedoara, for
mațiile reprezentative ale 
Văi; Jiului de muzică U- 
șoară, muzică vocal-ins- 
trumentală și muzică folk 
au ocupat 3 locuri I, 3 

locuri II și 3 locuri III. 
Felicitări și mult succes la 
etapele următoare ale fes
tivalului.

• CONTRACTĂRI. Pen
tru acest an, locuitorii cu 
gospodărie individuală din 
comuna Bănița au încheiat 
cu statul contracte pentru 
livrarea a 20 capete bovi
ne adulte. 144 capete tine
ret bovin, 52 capete porci
ne. 47 capete miei, 23 ca
pete oi. 100 hl lapte vacă, 
20 hl lapte oaie, 1,2 tone 
lină. Din contractele înche

iate au fost predate către 
fondul centralizat al sta
tului 13,5 tone carne. Pre
dările continuă decadal la 
carne și zilnic la lapte.

• CALIFICARE. In a- 
ceste zile la Oficiul de 
poștă și telecomunicații 
Petroșani se încheie cursul 
de calificare în meseria de 
telefonistă. început în ur
mă cu 9 luni, cursul a fost 
frecventat de telefoniste de 
la toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului. Ca
dre cu înaltă pregătire de 

specialitate au asigurat 
predarea noțiunilor de te
lefonie internă, internațio
nală. urbană, aparataj te
lefonic, statistică geografie, 
etică și protecție a muncii.
• OAMENI ÎNTREPRIN

ZĂTORI. Pentru cabana 
„Pasul Vîlcan". unde se 
desfășoară iarna intense 
întrecer; de schi. cîțiva 
îndrăgostiți ai muntelui, 
între care Ludovic Deac 
și Ioan Horincaru de la 
I.M Vulcan au construit o 

ak.e pentru transportul ac_ 
cm. i;iuților. Ușoară, rezis
tentă și deosebit de func
țională, akia devine, în 
caz de nevoie, de un real 
sprijin schiorilor și turiști
lor care frecventează a- 
ceastă cabană, reuniți ad_ 
hoc într-o echipă salva- 
mont.

• CINECLUB. Membrii 
cineclubului „Orizont XI“ 
de la Aninoasa au fost ieri 
oaspeți ai căminului de ne- 
familiști din comună. A 
fost un bun prilej pentru

tinerii nefamiliști din că- 1 
min de a cunoaște merito- I 
ria activitate a cineclubu- i 
lui. de a viziona proiecții I
cu filme de scurt-metrai 
realizate din viața colecti
vului I.M. Aninoasa și a 
oamenilor săi.

Rubrică redactată de

datore.se
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îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan impune 
INTEGRAREA FERMĂ IN EXIGENȚELE

PROTECȚIEI MUNCII
La începutul acestei 

luni a avut loc la Pe
troșani ședința de ana
liză a activității de pro
tecția muncii pe anul 
1980 desfășurată în u- 
nitățile economice, cu 
deosebire în întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului.

Au fost dezbătute în- 
tr--un spirit de înaltă e- 
xigență, problemele ma
jore din acest domeniu, 
inseparabil legat de ac
tivitatea direct produc
tivă, s-au analizat aba
terile de la normele de 
protecția muncii, cauze
le accidentelor și îmbol
năvirilor profesionale și 
au fost trase concluziile 
de bază ce. trebuie să 
stea în atenția condu
cătorilor și organizato
rilor procesului; de ex
tracție 
minării 
tehnice 
scopul 
nue a producției de căr
bune, realizării sarcini
lor economice care stau 
în fața întreprinderilor 
miniere în acest an Și- 
în actualul cincinal.

citâte, dotate eu complexe 
de susținere și tăiere me
canizată. Au crescut subs
tanțial in anul și cincina
lul care au trecut fonduri
le și preocupările ee au ca 
scop ' stabilizarea forței de 
muncă, instruirea și per- 

*. fecționarea pregătirii profe
sionale și de protecție a 
muncii a personalului. 
Toate acestea s_au reper
cutat pozitiv asupra rezul
tatelor productive ale co
lectivelor de întreprinderi, 
în reducerea accidentelor 
și îmbolnăvirilor.

Lucrările analizei a’i in-

în vederea eli- 
accidențelor 

și umane, în 
creșterii conti-

măsuri imediate 
eliminarea lor.

prindă 
pentru

In domeniul prevenirii 
focurilor endogene, acțiu
nile întreprinse de co
mandamentele de resort 
care au funcționat sub co
ordonarea C.M.V.J. s-au 
soldat prin scurtarea dura
telor de imobilizare a unor 
rezerve de zăcămînt, prin 
asigurarea unei mai bune 
securități a acestuia. To
tuși. au fost înregistrate și 
în 1980 focuri endogene, 
determinate de neîntreține
rea unor coloane tubate 
sub acoperișul stratului 3 
la minele Lonea, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan și Lu_ 
peni, de formațiunile căr- 
bunoase necercetate și lă
sate în zone exploatate —• 
la toate minele —, de ne- 
închiderea etanșă a acestor 
zone și întîrzierea cu care, 
prin lipsuri organizatorice,, 
se acționează pentru 
ehiderea lor.

Deficiențe serioase 
fost evidențiate în 
ționarea utilajelor și 
lațiilor mecanice și electri
ce, subliniindu-se necesi
tatea unor mai bune revi
zii și reparații, controlului 
ferm ce se impune în func
ționarea lor corespunză
toare desfășurării în sigu
ranță a activității miniere. 
In transport pe ’
și verticală, în 
de tăiere și de 
accidentele care 
loc s-au datorat 
adesea nerespectării norms. 
lor de protecția muncii, 
ceea ce impune și în con
tinuare creșterea preocupă
rilor pentru o mai bună 
instruire a personalului in 
vederea cunoașterii norme
lor generale și a celor speci
fice locului de muncă, in 
paralel cu luarea de mă
suri pentru crearea de căi. 
de circulație corespunză
toare normelor, a întronă
rii ordinii și disciplinei.

__________ .______  au subliniat cu puterea de 
convingere a faptelor că la toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, conducerile colective, cadrele 
tehnice de specialiști, compartimentele de resort, or
ganizatorii producției din sectoare, conducătorii de 
formații de lucru au datoria să acționeze mult mai 
energic și mai eficient pentru respectarea normelor 
de protecția muncii, a măsurilor cuprinse în propriile 
programe de lucru, să asigure astfel realizarea în con
diții de securitate deplină a producției fizice de căr
bune, a planului.

tîrzierea cu care au acțio* 
-nat conducerile minelor, 
personalul tehnic de-supra
veghere și control în apli
carea imediată a măsurilor 
ce se impuneau a fi luate. 
Deși pentru urmărirea per
manentă a regimului de 
gaze în toate lucrările mi
niere se dispune de stații 
telegrizumetrice moderne, 
sînt precizate prin norme 
răspunderile celor care 
controlează locurile de 
muncă și există . o nouă 
metodologie pentru stabili
zarea zonelor periculoase 
din punctul de vedere al

I

Eforturile destinate modernizării 
tehnologiilor, îmbunătățirii condițiilor 

de muncă din subteran
Reflectate în creșterea 

producției de cărbune și a 
securității muncii minerilor

in

s' au 
func- 
ihsta-

Notăm eîțeva din măsurile de protecție a muncii 
stabilite de Inspectoratul de stat pentru protecția 
muticii — Hunedoara pentru întreprinderile miniere ■ 
din Valea Jiului, măsurj cu termen scadent de re
zolvare: ;

• La rapoartele zilnice se va analiza ca punct 
distinct problemele legate de prezența metanului și 
starea de securitate a minei • Pentru menținerea 
în stare de funcționare a* tuturor dispozitivelor de 
proiecție din dotarea Instalațiilor electromecanice pre
cum și pentru menținerea caracterului antigrizutos al 
echipamentului aflat în fucțiune în subteran se vor 
organiza in cadrul fiecărei unități miniere echipe 
„service" cu atribuții exprese de control și verificare 
a acestora' • Directorii întreprinderilor miniere din 
Valea Jiului vor organiza și urmări, în permanență, 
ca in cadrul cabinetelor de protecție a muncii să se 
efectueze instruirea întregului personal încadrat în 
muncă în conformitate cu prevederile circularei nr. 
20/1979 și a Ordinului nr. 1319/1979 al M.M.P.G, 
• Inginerii cu aerajul și protecția muncii de la sec
toare vor ține Ia z; harta de aeraj a sectorului pe 
care vor evidenția : debitele de aer intrate și ieșite 
din sector Ia stațiile de măsurare stabilite; amplasa- , 
rea 'ventilatoarelor după debit, tip și mod de alimen
tare ; amplasarea capetelor de detecție cu reglarea și 
funcționalitatea acestora după caz, precum și regimul 
gazodinamic (gradul de periculozitate — circulara nr. 
35 a C.M.V.J.) la locurile de muncă.

De asemenea, se vor evidenția atît zonele șistifi- 
cate cit și barajele cu praf inert. • Pentru funcțio
narea corespunzătoare a capetelor de detecție se vor 
lua măsuri de nominalizare a persoanelor cărora Ie 
revine obligația să verifice în fiecare schimb, ampla
sarea acestora în conformitate cu prevederile instruc
țiunilor, anexă la N.D.P.M. — AM ed. 1977 și a pro
gramelor aprobate de conducerile unităților.

emanațiilor de gaz metan, 
au fost deseori constatate 
cencentrații de metan peste 
cele admise. Numeroase si
tuații de pericol au avut 
drept cauză abaterile și 
lipsa de fermitate în exerci
tarea atribuțiilor din partea 
celor numiți, să asigure la 
un nivel înalt de compe
tență asistența tehnică la 
toate locurile de muncă și 
pe toate schimburile. Una 
din concluziile importante 
trase cu acest prilej a fost 

.. . __ ..................  aceea că accidentele grave,
microclimat optim in cele colective îndeosebi se 

produc ca urmare a situa
țiilor de pericol iminent 
ivite și care se mențin timp 
îndelungat din cauza ne
glijenței, acțiunii întîrzia- 
te a celor datori să între-

Concluziile analizei ;

sistat, totodată, în spirit 
critic și autocritic, asupra 
neajunsurilor manifestate 
în domeniul protecției 
muncii la întreprinderile 
miniere privind respecta
rea tehnologiilor de lucru. . 
a normelor de securita-' 
te. In organizarea procese
lor de muncă de la unele 
mine s-fțu constatat în 
1980 abateri grave în ceea 
ce privește asigurarea ae- 
rajului general și parțial 
în vederea prevenirii acu-

Darea de seamă prezen
tată și dezbaterile purtate 
au evidențiat succesele ob
ținute în modernizarea pro
ducției, în îmbunătățirea 
tehnologiilor din subteran 
și perfecționarea organiza
torică a proceselor de 
muncă, reliefîndu-se efor
turile financiare uriașe ca
re se fac anual pentru 
creșterea securității zăcă- 
mîntului și a muncii, grija 
permanentă oe care parti- molarilor de metan, creării 
dul și statul le acordă îm
bunătățirii condițiilor de 
muncă si de viață ale mi
nerilor, pentru reducerea 
efortului fizic. Un ele
ment semnificativ al saltu- 
Jjr-i calitativ înregistrat în
•îmbunătățirea -»•-
de muncă, subliniat preg
nant cu prilejul analizei, 
constă în introducerea pe 
scară largă în subteran a 
modernizărilor tehnologi-

orizontală 
operațiile 
susținere, 
au avut 

cel mai

unu;
fronturile de lucru. In a-
cest cadru, s-a arătat că
au fost neglijate soluțiile 
cuprinse în preliminariile 
de producție, n-au fost a- 
plicate integral programe- 

cbndițiilor le de lucru stabilite pen
tru întreținerea lucrărilor 
miniere și dirijarea curen. 
ților de aer. Din aceste 
cauze, la I.M. Petrila și 
I.M. Livezeni. la minele 

ce, a mecanizării complexe Vulcan ^și Lonea s-au pe- 
îndeosebi, fapt reflectat în 
primul rînd, de sporirea la 
peste 25 ]a sută, din volu
mul total, a producției de 
cărbune extrasă în 1980 
din abataje de mare capa-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••••••••••••

trecut fie accidente grave 
umane, fie stagnări ale 
procesului de extracție sol
date cu pierderi de pro
ducție. Prevenirea unor 
asemenea urmări a fost de
seori împiedicată de în—

Ing. Ion MINULESCU, 
I.S.T.P.M. Hunedoara — Petroșani

totul — afirma Ioan Kiss, 
artificier, Inspector obștesc 
cu protecția muncii la sec
torul V — ele trebuiesc 
îmbinate cu o susținută 
muncă de educare, de 

numai respectind nor- instruire continuă a tutu
ror muncitorilor. Există i 
și la noi o meteahnă ve-

buie să reflecte fiecare om 
ai muncii, începînd de la 
muncitor și pînă la di
rector.

„Criteriile de alegere a 
inspectorilor obștești cu 
protecția muncii în grupele 

sindicatele, ne mărturisea to
varășul Aurel Negru, pre-

Anual, pentru securitatea 
muncii în subteran se 
cheltuiesc importante fon
duri în fiecare unitate mi
nieră. Ih conștiința perso
nalului își face loc ideea 
că „ 
mele de tehnica securității 
muncii pot fi create cu a- 
devărat condiții optime 
pentru realizarea sarcini
lor de plan". O astfel de 
optică am întîlnit-o în mod 
deosebit la inspectorii cu 
proiecția muncii aleși în 
grupele sindicale, la cadre
le tehnico-inginerești în
sărcinate să vegheze la 
securitatea muncii în sub
teran. lată ce ne spunea __   ...
în acest sens Marton Cui- sfirșitul schimbului 
cear, inspector obștesc cu 
protecția muncii de la sec
torul I al l.M. Dilja : „Pe 
toți ne interesează secu
ritatea muncii. De aceea, 
inspector cu protecția mun
cii trebuie să fie fiecare 
muncitor la locul său de 
muncă. Dacă mina noastră 
nu ar 
zilele de incapacitate în 
muncă în 
cîștigat 
prestate în plus în cărbu- ...........
ne. care ar fi echivalat re de activitate, nu odată te și protecția muncii",
cu o producție suplimenta- anl DUtut să constat acest

fi înregistrat

anul 1980, am fi 
•sute de posturi

Echipa de salvare de Ia I.M. Paroșeni, t la una 
din antrenamentele care au ca scop o intervenție 
rapidă și eficace în acțiunile de lichidare a avariilor.

• • ••••;• • • • • • •• • • • • • • • • • •

pectorilor. relata subing. 
Antoaneta Hodor din com
partimentul de protecția 
muncii, urmînd ca să le 
confecționăm insigne de 
inspector obștesc cu pro
tecția muncii. EU aș pro
pune ca acest lucru să se 
realizeze de către Consi-

muncitor — un inspector 
obștesc cu protecția muncii

che : munca în asalt la 
care 

ne face uneori să uităm că 
securitatea muncii e va
labilă pe toată durata 
schimbului. Cauza princi
pală ? Cred eu. că ar fi 
tocmai neritmicitatea în 
aprovizionare. La începu
tul șutului minerii merg 
după materiale, mai trag 
uneori de timp și se tre
zesc că preliminarul nu 
l_au făcut. Atunci începe 
munca contra cronometru. 
Ca artificier cu rază ma-

ședințele comitetului sin
dicatului, au fost acelea de 
autoritate, competență pro
fesională și rază mare de 
acțiune. Ca să exemplific 
avem 15 artificieri, șapte 
maiștri și 13 lăcătuși, elec
tricieni și măsurători de 
gaze. Cei 35 de inspectori 
obștești aleși in grupele 
sindicale își vor aduce o 
contribuție mai substanți
ală la dezvoltarea unei 
opinii exigente la munci
torii noștri pentru respec
tarea normelor de securita-

ră de cărbune". lucru". Este într-adevăr U-
„Sancțiunile nu rezolvă na din cauze la care tre-

„Acum sîntem angrenați 
într_o amplă acțiune . de 
temeinică instruire a ins-

liul municipal al sindica
telor pentru toate între
prinderile din Vale. De 
fapt no, am întocmit un 
caiet registru, unde fiecare 
'inspector obștesc semnalea
ză neajunsurile care nu au 
fost posibile de rezolvat la 
fața locului. Acest regis
tru este consultat zilnic de 
către tehnicienii din com
partiment și împreună cu 
conducerile sectoarelor se 
rezolvă".

Emeric Nagy, secretarul 
comitetului de partid : „Am 
cheltuit în anul trecut 
2 661 300 lei pentru protec
ția muncii, mai mult cu 
□61 000 lei, față de 1979,

respectîndu-se capitolele 
de destinație a fondurilor. 
Considerăm de un real a- 
jutor activitatea inspecto
rilor obștești. De aceea- am 
hotărît în consiliul oame
nilor muncii, ca la con
troalele încrucișate ce se 
fac între sectoare ne linie 
de protecția muncii să fie 
antrenați și acești inspec
tori obștești, care nu re
prezintă decît controlul 
muncitoresc în permanentă 
acțiune".

Sintetizînd efortul comi
tetului de sindicat, a com
partimentului de protecția 
muncii pe linia selectării, 
instruirii și activizării ins
pectorilor obștești cu pro
iecția muncii la întărirea 
climatului de răspundere 
în muncă, prin respectarea 
întocmai a prevederilor le
gale, insistăm în mod deo
sebit pentru finalizarea ca
binetului de protecția mun_ 

■ cii. concomitent cu labora
torul foto, care ar fi de 
mare ajutor în instruirea 
și educarea personalului, 
în creșterea răspunderii 
fiecărui om al muncii pen
tru respectarea normelor 
de tehnica securității 
muncii.

Teodor ARVTNl’E

MINERI!
Ridicarea vagonete- 

lor deraiate se va face 
numai cu ajutorul pîr- 
ghiilor (pălugilor) fiind 
interzisă ridicarea prin 
introducerea mîinilor 
sub tampoane sau ra
ma vagonetelor precum 
și împingerea lor late
rală cu spatele, în ga
lerii, la locul de gara- 
re, vagonetele vor fi i- 
mobilizate cu opritoare 
speciale sau frîne.

Nu este permis să se
- imobilizeze vagonetele 
cu bucăți de piatră sau 
cărbune!

Pagină realizată

la cererea' C.M.V.J.

* t f
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Lucrările celui de-al 
XXVI-!ea Congres 

al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

M O S C O V A 24 — 
De Ia trimisul 
Agerpres, ' I. Dumitraș- 
cu : La Palatul Congrese
lor din Kremlin au conti
nuat marți lucrările celui 
de-al XXVI-Iea Congres ăl 
Partidului Comunist al

■ Uniunii Sovietice.
In ședința de după-amia- 

ză, delegații și invitații la 
congres au întîmpinat cu 
vii și îndelungate aplauze 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, care, în numele co
muniștilor români, al tutu
ror oamenilor muncii din 
țara noastră, a adresat 
congresului un cordial me
saj de prietenie și solida
ritate comunistă.

Cuvîntarea secretarului
- general al Partidului Co
munist Român a foșț ur
mărită cu deosebită aten-

re- 
în-

au 
că-

ție, fiind subliniată, în 
petate rînduri, cu vii și 
delungate aplauze.

In cadrul lucrărilor 
mai transmis salutări
tre congres alte delegații 
străine prezente la lucră
rile celui de al XXVI-lea 
Congres al P.C.U.S.

In cadrul dezbaterilor de 
marți pe marginea rapor- 

si a 
Cen-

tului C.C. al P.C.U.S. 
raportului Comisiei 
trale de Revizie, au 
cuvîntul delegații 
UJR.S.S. Ia congres, care au 
evidențiat succesele dobîn- 
dite de poporul sovietic în 
cel de-al X-lea cincinal, pre
cum și sarcinile ce revin 
comuniștilor, oamenilor 
muncii sovietici pentru 
realizarea prevederilor îns
crise în documentele su
puse dezbaterii congresu
lui.

Lucrările congresului 
continuă.

încercare eșuată de lovitură 
în Spaniade stat

MADRID 24 (Agerpres). 
Agențiile internaționale de 
presă au informat că în 
Spania s-a produs o încer
care eșuată de lovitură de 
stat. Agenția spaniolă EFE 
a precizat că un grup de 
militari purtînd uniforme 
ale poliției și Gărzii Civi
le, a pătruns, luni după- 
amiază, sub conducerea co
lonelului Antonio Tejero, în 
sala Congresului Deputați- 
lor din Madrid, unde urma 
să aibă loc votul pentru 
investirea noului prim-mî- 
nistru, a întrerupt lucrări
le și i-a sechestrat pe toți 
parlamentarii prezenți la 
sesiune. După acest mo
ment, toate comunicațiile 
sălii Congresului Deputați- 
lor cu exteriorul au fost 
întrerupte.

Intr-un mesaj televizat 
ulterior națiunii, regele 
Juan Carlos a dat asigu
rări că se face „garant al 
voinței populare, 
tînd 
prin 
El a 
apel
rea în instituțiile statului,

di-
Se- 
îm- 
De-

v't-

No-
re-

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Ultimul 
velion ; Republica : Nu
vreau să aud nimic; Uni
rea : O lacrimă de fată.

PETRILA: Pilotul.
LONEA : Șaua de ar

gint.
ANI NO AS A : întoar

cerea fiului.
VULCAN — Luceafă

rul : Solo Sunny; Mun
citoresc : Castele de 
gheață.

LUPENI — Cultural r

A doua primăvară: 
Muncitoresc: O casă sub 
soarele fierbinte.

URICANI: Rețeaua S.»

TV
16,00 Telex. 16,05 Te- 

lescoală. 16,30 Tragerea 
pronoexpres. 16,40 Vo
lei feminin: Farul Cons
tanța — C.S.U. Galați. 
17,40 Kuweit — docu
mentar. 18,00 Mult e 
dulce și frumoasă limba 
ce-o vorbim. 18,25 Al
manah pionieresc. 18*50 

1001 de seri. 19.00 Tele
jurnal. 19,25 Actualita
tea economică. 19,45 O- 
mul și sănătatea. 20.10 
Telecinemateca. „Eboli". 
22,20 Telejurnal.

Mica publicitate

respec- 
Constituția aprobată 
referendum de popor“. 
adresat populației un 
să-și păstreze încrede-

deoarece nu vor fi tolerate 
„acțiun, sau atitudini per
sonale de forță împotriva, 
democrației consacrate de 
Constituție", și a declarat 
că „a ordonat autorităților 
civile și Juntei șefilor de 
Stat Major să adopte mă
surile necesare pentru a 
menține ordinea în confor
mitate cu legile în vigoare".

Printr_un comunicat 
fuzat marți dimineață, 
natul „care reprezinte 
preună cu Congresul
putaților poporul spaniol", 
a fost convocat pentru o- 
rele 10,00 „pentru a-și e- 
xercita. ca instituție repre
zentativă a statului, com
petențele ce i le atribuie 
Constituția". „Parlamentul 
continuă astfel. să-și exer
cite, prin intermediul Se
natului, funcțiile pe care 
poporul spaniol i le-a con
ferit prin prevederile cons
tituționale" — conchide 
comunicatul.

Marți la amiază, agenția 
EFE a anunțat că colonelul 
Tejero_s-a predat, deputății 
părăsind apoi sala de șe
dințe în care au fost se-

. chestrați timp de 15 ore.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Me- 
lanca Elena, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani, 
clară nulă. (173)

PIERDUT 'carnet 
timație de student
mele Marinescu Constantin

ANUNȚ DE FAMILIE

Se de-

și legi- 
pe nu-

Dan, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nule. (174)

SCHIMB apartament do
uă camere contra trei sau 
patru camere. Informații 
Petroșani, strada Venus, 
blocul I, sc. II, ap. 58. Ma
rinescu NicolaO. (175)

Cu profundă și nemărginită durere soțul, 
fratele, cumnata și nepoții anunță încetarea din 
după o scurtă și grea suferință, în 23 februarie 

: a celei care a fost mult iubită’și stimată
GUȚAN IRINA

Inmormîntarea va avea loc în 26 februarie 
ora 15,30 de Ia domiciliu din strada Republicii 119,

fiul, 
viată 
1981,

1981,
(172)

Breviar

Deplină sportivitate la

s-a
Au

or-
cu

al
se

a
Pe-cabana 

avut 
dormit 

semn evident

„Cine știe fotbal, cîștigă“

• BASCHET, divizia B 
(tineret) : Univ. II Cluj- 
Napoca — Jiul-Știinta 77— 
66.

• FOTBAL (amicale):
Aurul Certej — Minerul 
Lupeni 1—3; Pandurii Tg. 
Jiu — Minerul Lupeni 
6—3, „Cupa de iarnă": Pa- 
rîngfil Lonea — Jiul (spe
ranțe) 1—3; Minerul Ani-

Serbările zăpezii în Valea Jiului
Alte relatări despre întrecerile desfășurate duminică 

pe pîrtiife de schi și sanie
• Au început înscrierile la concurs
• înscrierile se pot face la asociații sportive, școli, case 

pionierilor, precum și individual, indiferent de vîrstă.

noasa — Minerul Vulcan 
2^--3, j ;• c , >■

• ȘAH, campionatul re
publican școlar, echipe, fe
te și băieți, etapa inter- 
localități: Selecționata Lu
peni — Selecționata Pe
troșani 4—0; Petroșani — 
Petrila 4—0, la fete; Petro
șani — Lupeni 3,5 — 2,5 și 
Petroșani — Petrila 4—2 
la băieți.

ciștigat 
mai buni
Pirtia de sanie 
locul numit Huț 

duminică 
elevi de la

și

Adal- 
și-au făcut da- 
dreptul impre- 
fost evoluția 

Strajei", copii

cei
Lonea. 

schi din 
a ' fost asaltată
de numeroși 
școlile generale nr. 2, 5 și 
6 ale orașului Petrila. Dor
nici, ca și la celelalte e- 
diții ale cupei „ Steagul 
roșu", de a participa la 
întreceri sportive, concu- 
renții s-au întrecut la co- 
borîre schi și sanie. Au 
participat elevi între 10—14 
ani, fete și băieți. La fi
nele concursului, de cobo- 
rîre schi și două manșe la 
săniuțe, s-au clasat pe pri
mele locuri următorii con- 
curenți: Școala generală
nr. 2: fete: Eva Nagy, 
Maria Moise. Daniela Ba- 
rabulă; băieți: lonuț și 
Adrian Poienaru, Gabriel 
Duck, Victor Șerban, Ma
rius Rusu, Viorel Roman. 
Școala generală nr. 5, fete: 
Etna Szakacs; băieți: Ni
colae Enache. Iulian Da- 
mianovicj, Cristian Brîn- 
'dușa, Emilian Hagiu, A- 
drian Marinescu. Școala . 
generală nr. 6: fete : Ana 
Fencș. Cristina Savu, Vio
rica Cioica; băieți: Adrian 
Iuga.

Câștigătorilor li s-au în- 
mînat Diploma de parti
cipant la Cupa „Steagul 
roșu" Ia schi, ediția a Vil-a.

La mobilizarea elevilor 
și la reușita concursului 
și-au adus contribuția ca
drele didactice Steia Po
lis, Dan Heredea, Lena U- 
lici, Angela Diaconu. (T.R.)

Sîmbătă seara, 
„Straja" Lupeni a 
toate locurile de 
ocupate,
popularității de care 
bucură cupa „Steagul 
șu“. Serviciile oferite 
cabanierul Viorel Rus 
soția sa au fost la înălți
me. Majoritatea celor pru
denți era formată din ti
neri, care au organizat o 
frumoasă seară de cabană, 
cu muzică, dans și multă 
veselie.

A doua zi, duminică Sn- 
tr-o atmosferă de deplină 
sportivitate, în faza, pe o- 
rașul Lupeni a Cupei 
„Steagul roșu" la schi, s-au 
desfășurat întrecerile la 
probele alpine și fond. 
Ceața și viscolul au creat

în-

uncie dificultăți. Dar 
ganizatorii, în frunte 
inimosul om de munte și 
arbitr «-coordonator 
bert Kato 
toria. De-a 
s ion antă a 
„ghioceilor
școlari și chiar preșcolari, 
șoimi ai patriei care sub 
îndrumarea prof. Angela 
Manole au demonstrat că 
în curînd vor avea un cu- . 
vînt greu de spus în 
trecerile de schi.

Probele alpine, consti
tuite din două manșe de 
combinată slalom uriaș cu 
slalom special, s-au des
fășurat în poiana de lingă 
cabană. Iar proba de fond 
de 3 000 m a avut loc pe 
o pîrtie amen'ajată printre

brazi, de-a •lungul potecii. 
Dar iată rezultatele: PRO
BELE ALI’INE, categoria 
șoimi ai patriei, FETE, lo
cul I, Narcisa Vorac; BĂ
IEȚI, I Marius Polgar, II 
Nicula Cormoș, III Lau- 
rențiu Blăjan. Categoria 
copii mici, FETE, I Came
lia Szigyarto, II, Ecaterina 
Dinicu, III Cristina Fildan, 
BĂIEȚI, I Giani Cimpo- 
ieș, II Mihăiță Csiki, III 
Augustin Nagy. Categoria 
copii mari, FETE, I Corina 
Chiș, II Larisa Ion, III Ni- 
colela Maier. BĂIEȚI, I 
Edmund lozsa, II Dorian 
Cosma, III Cristian lozsa.

PROBA DE FOND, 3000 
m, BĂIEȚI MARI, I, Cons
tantin Sămărtinean, II Do- 
rel Andone, SENIORI, 
Iosif Peter.

Viorel STRĂUT

Vineri, în sala mare 
Casei de cultură din

> troșani, în prezența a pes
te 700 de spectatori, 
desfășurat ediția a Il-a a
concursului „Cine știe fot
bal cîștigă", concurs inter
secții de fotbal competițio- 
nale din Valea Jiului. Te
matica actualei ediții a 
fost constituită din regula
mentul de fotbal și regu
lamentul de organizare al 
activității fotbalistice. Fie
care secție s-a 
cu 2 reprezentanți, , i 
trebuiau să răspundă 
scris și, prin rotație, 
fața microfonului la cele 
14 întrebări categorisite eu 
punctaj de 15, 20 și 25 de 
puncte. Concursul a fost 
reușit ățj.t prin buna pre
zentare a concurenților, cît 
și prin modul în care ju-

prezentat 
care 

în 
în

riul stabilit de către forul* 
organizator C.M.E.F.S. ;Pe
troșani, a apreciat exacti
tatea răspunsurilor, con
form regulamentelor. Iată 
clasamentul: Minerul Lu- 
peni (Stelian Homan și 
Ștefan Colceag) — 219
puncte, Jiul Petroșani (Mi
hai Stoichiță și George 
Mușat) — 214 puncte, Mi
ner ul-Știința Vulcan (Cos- 
tică Cătuț și Petru Zlate) 
— 205 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Mi
nerul Paroșeni (169), Pa- 
rîngul Lonea (150) și C.F.R. 
Petroșani (138).

Primilor clasați le-au 
fost acordate diplome și 
premii. Colectivul casei de 
cultură a oferit cu acest 
prilej Un frumos program 
de muzică ușoară și folie. 
A. SLĂBII și S. BĂLOI

Punctul de agrement de 
la Brazi a 
mația unei 
sportive de 
s-au întilnit 
lor generale 
6 din orașul

ani-* 
zile

Aici 
școli-

5 și 
care 

un veri- 
schi și

cunoscut
plăcute
iarnă.
elevii ■

nr. 1, 4, 
Vulcan 

au luat startul la 
tabil concurs de 
săniuțe.

Luptînd pentru
bun la -concursul 
s-au evidențiat în 
Silviu 

generală 
Gută ' și 

ambii

un loc
cit mai 
de schi, 
ordine: 
Școala 
Cristian 
tin Baciu, 
Școala generală nr. 5.

La săniuțe participarea 
a fost mai numeroasă. Băie
ții și-au ales un traseu mai 
dificil față de cel al fete
lor, cele mai iuți săniuțe

Nicoară.
nr. 6,
Augus- 
de la

s-au dovedit cele conduse 
de Vasile Suciu, Nicolae 
Dan și Ioan Szucz, toți de 
la Școala generală nr. 5. 
Cu aceeași îndemînare au 
condus săniile și 
Coca Vasilache, 
Popescu, ambele 
Școala generală nr. 1 
Cornelia Bădărău de 
Școala generală nr. 6.

Diplome au mai fost 
cordate participanților 
pentru cea mai frumoasă 
sanie evidențiincta-se: So
nia Doica, Doru Burtea. 
Marius Bunăiașu, Florin 
Damșa și alții. La reușita 
concursului „Duminică pe 
zăpadă" au colaborat si. 
profesorii de sport din șco
lile amintite.

Teodor ARVINTE
Moment festiv la locul de agrement Brăila — Lupeni. Pe podium, câștigă

torii probei de sanie desfășurată pe pirtia de aici.

fetele
Simon a 
de

■ " ’ ■ Uf
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