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TERMOFICAREA VĂII JIULUI 
sub semnul urgențelor

Ieri, la sediul comi
tetului municipal de 
partid Petroșani a avut 
loc o ședință de coman
dament de investiții în 
cadrul căreia s-a dezbă
tut stadiul de execuție a 
lucrărilor la un obiectiv 
de o importanță deosebi
tă — termoficarea Văii 
Jiului. Lucrările au fost 
conduse de tovarășul Pe
tru Barb, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, primarul mu
nicipiului. Au participat 
reprezentanți ai proiectan
tului, constructorului, be
neficiarului și ai unor 
organe centrale de partid 
și de stat.

Au fost analizate cau
zele rămînerilor în urmă 
pe anul 1980 și măsuri
le care se impun pentru 
accelerarea ritmului de 
execuție. S-au constatat 
rămîneri în urmă față de 
stadiile fizice de execu
ție planificate inițial la 
construcția conductei de 
termoficare, la asigurarea 
unor utilaje, echipamen
te și materiale din par
tea furnizorilor pentru 
teuefjciar și constructor.

■ Reprezentanții U.E. Pa- 
roseni, trusturilor Energo- 
construcție și Energopre-

parație au confirmat că 
<în prezent, în linii gene
rale, s-au asigurat condi
ții pentru respectarea ter
menului de livrare de a- 
gent termic de la U.E. 
Paroșenl la Petroșani în 
anul 1981.

Au fost adresate critici 
Ia adresa constructorului

Investițiile la 
termen și de calitate

pentru ritmul nesatisfăcă
tor de lucru de pe magis
trala termoficării, pentru 
slaba preocupare în ce
ea ce privește aprovizio
narea cu materiale și uti
lizarea forței de muncă. 
Intîrzieri îngrijorătoare 
s-au constatat și cu pri
vire la contractarea și 
asigurarea din timp de 
către beneficiar a unor 
utilaje și echipamente 
speciale necesare 
tării agentului 
transformării in 
șani a celor 18
termice de tip vechi 
puncte termice.

exploa- 
termic, 
Petro- 

centrale 
în

Pupă analizarea deta
liată a posibilităților de 
intensificare a lucrărilor 
de construcții-montaj, s-a 
stabilit în detaliu, pe ca
pitole de execuție, un 
program de activitate 
eșalonat, astfel încît la 
31 iulie a.c. să poată fi 
supusă probelor tehnolo
gice conducta de termo- 
fi’care Paroșenj — Petro
șani, pînă în zona cen
trală a reședinței muni
cipiului.

Pentru a imprima un 
ritm - accelerat de execu
ție întregii lucrări de 
termpficare s_a convenit 
ca lunar să se întruneas
că comandamentul de in
vestiții care să asigure 
perspectiva necesară re
zolvării operative și eșa
lonate a problemelor ce 
se vor mai iv, pe parcurs.

Intr.o atmosferă de 
justificată exigență față 
de lipsurile constatate, 
toți participanții și-au 
exprimat hotărîrea de a 
nu-și precupeți eforturile 
pentru a asigura condiți
ile necesare termoficării 
tronsonului Paroșenj — 
Petroșani centru încă din 
toamna acestui an.

O activitate mai puțin 
cunoscută: întreținerea 
și exploatarea în condi
ții de deplină siguranță 
a instalației de transport 
pe cablu din Paring. Fo
toreporterul a surprins 
doi dintre băieții cura
joși Ia lucru.

Minerii Văii Jiului—mobilizați 
plenar pentru a asigura 

CĂRBUNELE NECESAR 
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Relatări de la lucrările adunării -generale a reprezentanților oa
menilor muncii din unitățile C.M.V.J.

? ; (în paginile II și III)

Sectorul IV al I.M. Aninoasa. Unul dintre mineri, 
Vasile Bera — al doilea din dreapta — este șef de 
schimb în brigada condusă de Constantin Ghiorma, 
formație de lucru cunoscută prin vrednicie, dar și 
prin consecvența cu care urmărește respectarea teh

nologiilor de lucru și a normelor de protecție a muncii.

Colectiv de 
asistență socială

Cu sprijinul, comisii
lor de femei, O.D.U.S. 
și al asociațiilor de loca
tari, pe lîngă Casa pen
sionarilor din Lupeni 
s-a constituit un colec
tiv de asistență socială. 
Colectivul va colabora 
strîns în activitatea sa 
cu un număr de opt co
misii constituite pe car
tiere. El și_a propus or
ganizarea de vizite la 
domiciliile unor persoa
ne suferinde, precum 
și antrenarea femeilor 
casnice la acțiuni de 
sprijinire a bătrînilor.

Gabriela ANDRAȘ

Viorel STRAUȚ

Noi capacități de 

fabricare a plasei

In cadrul S.S.H. Vulcan t 
a intrat în funcțiune un ; 
atelier de confecționat pla
să pentru susținere minie
ră. Utilajele de pe fluxul 
de fabricație — cele șase 
mașini de confecționat pla
să puse în funcțiune pînă 
acum —, instalația de mo- . 
norai pentru transportul , 
materiei prime și al pro- • 
dusului finit, dispozitivele . 
de mecanizare a încărcării 
și descărcării au fost e- 
fectuate prin autoutilare de 
compartimentul mecanio 
al secției. Semnificativ es- 
te ritmul de creștere al • 
volumului de plasă con- 1 
fecțională, scop în care au 
fost întreprinse toate mă- ! 
șurile tehnico-organizato- ■ 
rice: de Ia o producție de ’ 
50 de tone în această lună I 
la peste 80 de tone în luna j 
martie. !

SERBĂRILE ZĂPEZII

întîlniri cu schiori de
frunte

Luni, 23 februa
rie, la Casa de cultură din 
Petroșani a avut loc o în- 
tîlnire a elevilor cu schi
ori de frunte care repre
zintă cu cinste Valea Jiu
lui în diferite competiții 
de schi din țară. Despre 
activitatea, performanțele 
lor și frumusețea sporturi
lor de iarnă au vorbit co
piilor Helga Boda. Simo
na Podină, Nicoleta Za- 
pan. Gerlinde Mihuț. Da-

• Punctul culminant al 
manifestărilor „Serbările 
zăpezii, Cupa ziarului Stea
gul roșu" la schi îl va re
prezenta concursul de du
minică 1 martie.

• La redacție se fac zil
nic înscrieri pentru cei ce 
doresc să participe la con
curs și se pot procura și 
insigne.

niel Darie, Mihai Daraba
nă, Alin Ursache, Iudith 
Kacso, Ziegfried Bota, Ra
mona Beke și prof. Victor 
Mihuț de la Școala spor
tivă Petroșani. . —

In cadrul acelorași ac
țiuni marți la Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani și 
ieri la Casa pionierilor din 
Lupeni și la Școala gene
rală nr. 4 Petroșani au 
avut Ioc întîlniri ale tine
rilor cu lector univ. Va
sile Cristocea și lector u- 
niv. Nicolae Visulescu, an
trenor al lotului olimpic de 
bob ăl R.S.R., ambii de la 
I.E.F.S. București.
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Este un adevăr demon
strat că munca făcută cu 
dragoste îl face pe om 
mai bogat sufletește. La 
cei 43 de ani, șeful de 
brigadă Simion Budescu, 
de la sectorul III al I.M. 
Uricani, arată o maturi
tate aspră, dură, dar zîm- 
betul ce-i însoțește fieca
re vorbă, fiecare gest te 
lașă să ghicești câ nu l-au 
biruit niciodată greutăți
le și nici nu se sperie de 
cele ce vor urma. A ve
nit din comuna Vindere!, 
de lingă Bîrlad, la vre
mea cînd armindenii a- 
nului '60 l-au scos în ca
lea cumnațllor săi Gheor- 
ghe Nlstor și Ștefan Nea- 
gu, mineri la Uricani, a- 
flați în concediu. Aceștia 
l-au îndemnat să vină la 
mină, unde, l-au asigu
rat că va găsi „condiții de 
lucru pe măsura puterii 
și cutezanței lui". Simion 
Budescu nu s-a lăsat ru
gat prea mult. Nu s-a 
speriat, deși condițiile de 
lucru erau grele, a par
curs treptele vrednicei ■ 
meserii de la vagonetar. 

pînă în '65. la ajutor mi
ner, pînă în '67, miner, 
pînă în 1970, pentru ca, 
de atunci, să fie la cîrma 
brigăzii.

— Nu aveam decît 22 de 
ani cînd am intrat prima 
oară în mină. De atunci 
sînt 21 de ani de căutări, 
da analiză exigentă, dar 

O pasiune numită 
minerit

mai ales de reale împli
niri în muncă și viață, 
rod al curajului de a mă 
dori mereu în frunte. Me
seria de miner nu se face 
numai cu dăruire și cu
raj, ci și cu pasiune. Poa
te chiar, înainte de toate, 
pasiune.

Despre felul cum înțe
lege Simion Budescu să-și 
facă datoria ne-am con
vins discutând cu Ion Bu- 
zicescu, secretarul comi

tetului de partid al sec
torului III : „Este un om 
pe care nu-1 întîlnești la 
tot pasul. Hotărît și dîrz, 
nu se dă înapoi nici în 
momentele de cumpănă".

Oameni care nu cunosc 
liniștea unei clipe, dacă 
într-o zi nu au lăsat ceva 
trainic și durabil în ur

mă, reporterul a întîlnit 
destul, de mulți. Unul 
dintre ei este cu siguran
ță și acest șef de brigadă. 
El înțelege că trebuie 
să-și ducă răspunderea 

i cum

de 
de

pînă la capăt, așa 
s-a legat în 1969 la pri
mirea carnetului 
partid. Orieit ar fi 
greu. Și dovadă că nu se 
sperie de greutăți, briga
dierul Simion Budescu 
ne-a vorbit cu hotărîre. 

chiar tandrețe despre lu
crarea de mare impor
tanță ce-i este încredin
țată acum și anume pre- 
abatajul frontal, menită 
să asigure, în final, o 
cale de acces și aprovi
zionare cu materiale pen
tru tot sectorul III. Tot 
astfel a vorbit Șimion 
Budescu și despre oame
nii din brigadă, despre 
șefii de schimb Constan
tin Popovici, Aurel Mar- 
covici și Emil Stoican,’ 
despre ajutorul minier 
Ioan Popovici, ca de alt
fel și despre vagonetarii 
Nicolae Negoiță, Gheor- 
ghe Schineanu, loan Țu- 
gulea și Gheorghe Leva.

Cei din brigada lui 
„nea Simion" cum îl nu
mesc cei tineri, sînt oa
meni harnici, dar nicio
dată mulțumiți pe deplin 
de ceea ce au dobîndit 
prin munca lor. Este fi
resc. Ei știu că se poate 
și mai mult. Cum crede 
și îi îndeamnă de fiecare 
dată, comunistul Simion 
Budescu.

T. BURILEANU
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a nivelului 
cedenți. In 
zilnică s-a 
50 000
28 900 tone

în anul 1980, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, consiliul 
oamenilor muncii al C.M.V.J., biroul său 
executiv și conducerile colective ale u- 
nităților miniere și-au axat preocupările 
pe înfăptuirea obiectivelor prevăzute în 
programul unic de măsuri pentru îm
bunătățirea activității pilitice, economice 
și sociale.

In baza orientărilor și indicațiilor 
primite din partea organelor de partid, 
consiliul oamenilor muncii și biroul său 
executiv au deplasat centrul de greutate 
al activității în unități, în mijlocul oa
menilor muncii, asigurînd participarea 
mai largă și efectivă a cadrelor de con
ducere din combinat la soluționarea ope
rativă a problemelor privind moderni
zarea tehnologiilor de lucru, aprovizio
narea tehnico-materiălă, organizarea pro
ducției și a muncii, acordîndu-se prio
ritate abatajelor dotate cu complexe de 
susținere și tăiere mecanizată, sectoa
relor rămase în urmă, precum și uni
tăților producătoare de cărbune cocsi
ficabil— Lupeni, Uricani, Anina, Băr
băteni, Vulcan și Paroșeni — în solu
ționarea problemelor care condiționea
ză realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor. în anul 1980, deși sar
cinile de plan nu au fost realizate pe 
ansamblul combinatului, întreprinderile 
miniere Bărbăteni, Anina, Paroșeni, Lu
peni, Uricani, Petrila, Vulcan și altele, 
ca urmare a acțiunilor întreprinse, au 
înregistrat rezultate pozitive de creștere 

producției față de anii pre- 
anuj 1980, producția medie 
ridicat în Valea Jiului la 
tone față de 
în 1979, ceea ce a condus la 

realizarea unei creșteri de peste -880 000 
tone la producția de cărbune brut ex
tras, 242 000 tone cărbune spălat pen
tru cocs și 40 000 tone brichete pentru 
populație. De asemenea, în anul 1980 
s-au obținut realizări; superioare față 
de anul anterior la producția marfă cu 
274 mii. lei. La lucrările de pregătire 
s-au realizat peste 6000 metri liniari 
peste plan și 10 000 m în plus față de 
anul anterior, ceea ce asigură capacități 
de producție și linia de front necesară 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe anul 
1981.

Analiza în spirit critic și autocritic a 
activității combinatului a subliniat că,' 
deși realizările obținute sînt în creștere, 
în anul 1980, ca și în anii precedenți, 
am înregistrat răiuineri în urmă față de 
plan. Pe ansamblul combinatului, în a- 
nul 1980 la producția de cărbune brut 
extras s-a înregistrat un minus de 
1 870 000 tone cărbune, din care la huilă 
brută 1824 000 tone. Nu s-au realizat 
25 000 tone brichete, mașini și utilaje 
tehnologice pentru lucrări miniere in 
valoare de 3,5 milioane lei.

Principalele cauze ale nerealizării pro
ducției fizice trebuie căutate in primul 
rînd în propria activitate a combina
tului și a unităților, în deficiențele de 
natură organizatorică, în greșelile de 
conducere tehnică, în numeroasele aba
teri de la disciplină, sub toate aspec
tele, precum și in lipsa de prevedere 
care s-a manifestat la unele cadre de 
conducere, în nivelul scăzut al contro
lului și autocontrolului, precum și în 
slaba exigență și fermitate.

Dotarea tehnică și folosirea ei 
eficientă

T’rîn aplicarea politicii partidului, uni
tățile combinatului dispun de o bază 
tehnică puternică. Este ilustrativ în â- 
cest sens faptul că valoarea fondu
rilor fixe ale combinatului a crescut la 
peste 11 miliarde iei din care 55 ia sută 
au fost puse în funcțiune în ultimul 
cipcinal, urmind ca această valoare să 
crească în anul 1981 cu'încă 1,586 mi
liarde lei. Valoarea fondurilor fixe pe 
un muncitor reprezintă in acest an 
327 000 lei.

Indicele de utilizare extensivă la com
plexele de susținere mecanizată a cres
cut în anul 1980 la 66 la sută față de 
60 la sută în anul 1979. Sînt însă uni
tăți cu o slabă preocupare în această 
privință ca I.M. Vulcan unde acest in
dice este de numai 25,5 la sută.

întreprinderile miniere Paroșeni și 
Lupeni au realizat în abatajele dotate 
cu complexe mecanizate de susținere, 
productivități medii de 11,446 tone/post 
și respectiv 10,334 tone/post, iar alte 
unități ca Lonea, Petrila sau Uricani 
înregistrează în abatajele dotate cu ast
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fel de utilaje rezultate care se situează 
sub media pe Valea Jiului, de 8,248 
tone/post și aceasta pentru că sînt ca
zuri de nerespectare a disciplinei teh
nologice, și mai ales datorită slabei preo
cupări din partea organizatorilor direcți 
ai producției și insuficientei pregătiri 
tehnico-profesionale a personalului în
sărcinat cu exploatarea și întreținerea 
utilajelor, fermității și exigenței scăzute 
față de cei vinovați pentru calitatea ne
corespunzătoare a reviziilor și reparați
ilor și pentru exploatarea necorespun
zătoare a utilajelor.

Ținînd seama de faptul că îndeplini
rea sarcinilor ce revin combinatului si 
unităților subordonate este condiționată 
în mod hotărîtor de asigurarea și pre
gătirea forței de muncă, ritmul înalt de 
mecanizare și modernizare a tehnolo
giilor prevăzut pentru cincinalul actual 
ne obligă să ridicăm pe o treaptă supe- 
rioadă întreaga activitate de pregătire și 
perfecționare a cadrelor, care este ră
masă în urma progresului tehnic reali
zat în unitățile noastre.

Folosirea judicioasă a forței de 
muncă

Preocupările necorespuhzătoare pen
tru utilizarea jud.icioasă a forței de mun
că a făcut ca importante capacități de 
producție să nu fie suficient folosite. 
Nu au fost create condiții tehnice pen
tru concentrarea producției pe strate și 
blocuri care să conducă la reducerea 
efectivelor indirect productive și plasa
rea lor îp formațiile de la fronturile de 
lucru.' Este necesar ca asistența tehnică 
de înaltă calitate și-eficiență să fie sim
țită de muncitorii din abataje, să se re
flecte pozitiv în activitatea de la fron
turile de lucru, iar fiecare specialist să 
fie tras la răspundere pentru modul în 
care se achită de sarcinile încredințate, 
pentru rezultatele obținute în producție.

Numărul absențelor nemotivate de la 
lucru, ca și al celor cauzate de boală 
și al învoirilor este încă ridicat ceea ce 
contribuie la dezorganizarea activității 
Și atrage după sine însemnate prejudicii 
în producție și cauzează însemnate pier
deri materiale și bănești familiilor ce
lor în cauză prin diminuarea cîștiguri- 
lor și anularea gratuităților.

O consecință a indisciplinei este și 
starea existentă în domeniul protecției 
muncii. In toate întreprinderile miniere 
■s-au creat condiții tehnice și organizato
rice pentru desfășurarea procesului de 
producție în deplină securitate. In cin
cinalul încheiat s-au cheltuit pentru pro
tecția muncii '217 milioane lei din care 
peste 50 milioane lei în anul 1980. Efor
turile depuse în activitatea de protec
ție a muncii au fost umbrite îh mod 
deosebit de cele trei accidente colective 
—s aprinderea de metan de la Petrila, 
surparea de la Livezeni și explozia de 
la Livezeni care au la bază lot in
disciplina.

Lucrătorii din compartimentele de pro
tecție a muncii din combinat și de la 
unități nu au fost întotdeauna suficient 
de exigenți, controlul a avut un carac
ter mai mult constatator, nu s_a finali
zat prin măsuri concrete, nu a urmărit 
realizarea la termeiiele stabilite a pro
gramelor întocmite care au fost apre
ciate ca bune. '

Conducerea combinatului cu sprijinul 
organelor superioare de partid și de 
stat a stabilit măsuri pentru realizarea 
unei îmbunătățiri radicale a activității 
de protecție a muncii, pentru creșterea 
gradului de securitate minieră in toate 
unitățile și eliminarea condițiilor gene
ratoare de accidente, condiție de bază a 
realizării planului de producție.

Investițiile realizate in termen și 
de calitate

în anul 1980, ca urmare a realizării 
planului de investiții la construcții- 
montaj în proporție de numai 84,1 la 
sută, nu au fost puse în funcțiune o se
rie de capacități la întreprinderea mini
eră Lupeni, preparațiile Corcești, Pe
trila și Livezeni și baza de producție se
cundară I.C.M.M. Petroșani, precum și 
unele obiective sociale cum sînt canti
nele Petrila, Vulcan și Lupeni, liceul in
dustrial Vulcan. Aceste nerealizărî au 
fost cauzate în principal de neasigura- 
rea efectivelor de constructori califi
cați în meseriile de bază, utilizarea in
suficientă a parcului de utilaje și echi
pamente tehnologice din doțare, disper
sarea efectivelor existente la un mare 
număr de lucrări în execuție, aprovizio
narea necorespunzătoare cu materiale și 
piese de schimb, elaborarea cu întîrziere 
a unor documentații de către I.C.P.M.C., 
slaba preocupare pentru asigurarea la 
timp a amplasamentelor și documenta
țiilor de execuție, achiziționarea și pre
darea Ia constructor a utilajelor cu 
montaj. .

Este necesar ca direcția tehnică de in
vestiții și compartimentele de speciali
tate din combinat, conducerile colecti
ve ale unităților beneficiare, construc
torii și furnizorii să acționeze pentru 
îmbunătățirea radicală a activității în 
acest domeniu, pentru aplicarea fermă a 
măsurilor stabilite cu privire la reali
zarea la timp a investițiilor, scurtarea 
duratei 'de execuție a lucrărilor.

Noul mecanism economic
Cerințele noului mecanism economico- 

financiar, ale autoconducerii’muncitorești 
și autogestiunii impun desfășurarea unei 
activități eficiente, acoperirea din ve
nituri a tuturor cheltuielilor și, totoda
tă, realizarea de beneficii la nivelul 
planificat. In anul 1980, Combinatul mi
nier Valea Jiului a înregistrat rezul
tate nesatisfăcătoare din acest punct de 
vedere, nerealizînd indicatorii economi- 
co-financiari și nici beneficiile plani
ficate. Veniturile planificate au fost rea
lizate în proporție de numai 93 la sută, 
înregistrînd un minus de peste 302 mi
lioane lei.

Ținînd seama de neajunsurile existen
te, conducerea combinatului a luat mă
suri pentru înțelegerea, de către toți fac
torii răspunzători, acestui mecanism și a 
rolului pe care.l au în activitatea prac
tică autogestiunea șl autoconducerea 
muncitorească, s-au elaborat bugete de 
venituri și cheltuieli la nivelul întreprin
derilor cu defalcarea corespunzătoare la 
nivelul sectoarelor și secțiilor, progra
me pentru reducerea consumului de ma
terii prime, materiale, combustibil și 
energie, de folosire și valorificare a 
materialelor recuperabile, astfel încît la 
fiecare loc de muncă Șă fie cunoscute 
atît sursele de formare a veniturilor cit 
și căile de încadrare în nivelul maxim 
al cheltuielilor stabilite. -

Cu toate măsurile luate de combinat 
pentru îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras, unitățile miniere au depășit în 
anul 1980 conținutul de cenușe în me
die cu 2,9 puncte, ceea ce a condus la 
nerealizarea recuperărilor planificate 
în instalațiile de preparare1 și la pier
derea unei cantități- de pește s 150 000 
tone cărbune cocsificabil și a unei pro
ducții nete de peste 343 000 tone. Re
zultatele slabe obținute la indicatorii de 
calitate a cărbunelui brut au condus, 
de asemenea, la aplicarea unor corec
ții de preț a căror valoare calculată se 
ridică la 123 milioane lei.

Din datele cuprinse în bilanț rezultă 
că. planul valorii producției nete pe a- 
nul 1980 la nivelul combinatului a fost 
îndeplinit în proporție de 79,2 la sută, 
datorită L în principal neîndeplinirii va
lorii producției din activitatea de bază, 
determinată de nerealizarea planului.

Productivitatea muncii valorică pe 
combinat a fost realizată. în proporție 
de numai 87,8 la sută, raportată la pro
ducția globală și de 79,2 la sută ra
portată la producția neta datorită, îp 
principal, nerealizării nivelului Planul; 
cat ai producției globale și producției 
nete valorice, iar productivitatea

' fizice nu s-a realizat cu aproape 300 kg 
pe post.

Activitatea organelor de 
conducere colectivă

Neajunsurile din activitatea combina
tului si unităților miniere sînt strips le
gate de stilul și metodele de .munca ale 
consiliilor oamenilor muncii. Trebuie 
să arătăm că aceste organe colective de 
conducere nu au acționat în toate cazu
rile cu fermitate și operativitatea nece
sară pentru rezolvarea problemelor 
complexe, uneori dificile, cu care ne-arc 
confruntat în anul trecut. Au fost ca
zuri cînd consiliile oamenilor muncii, 
birourile lor executive au scapat din a- 
tenție problemele de perspectiva, nu au 
reușit întotdeauna să asigure concen.ira- 
rea eforturilor tuturor compartimentelor 
tehnice și funcționale către obiectivele 
de bază, în vederea întăririi conlucră
rii dintre acestea și eliminării paralelis
melor. ■■■■. .

în lumina orientărilor Și indicațiilor 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae CeaUșescU la plenara Consiliu
lui Național al oamenilor muncii și la 
adunarea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea „23 August din 
București, consiliile oamenilor muncii 
trebuie'să tragă toate învățămintele sa 
ia toate măsurile pentru a-și îmbunătăți 
activitatea, pentru a lichida birocratis
mul, pentru a deplasa munca m mij
locul oamenilor muncii. 'Așa curm sub
linia secretarul general al partidului, 
trebuie să facem astfel incit, realmente, 
consiliile oamenilor muncii, adunările 
generale să constituie expresia accentu
ării continue a autoconducerii, a crește
rii răspunderii fiecărui colectiv pen.ru 
buna gospodărire a mijloacelor încre
dințate de popor în folosință.

Sarcini pentru anul 1981
în cursul lunii octombrie, în adună- 

rile generale ale oamenilor muncii m 
unități si la nivelul combinatului au 
fost dezbătute și adoptate sarcinile de 
plan pe anul 1981. Nouă ne revine sar
cina să asigurăm o importantă cantitate 
din cărbunele necesar cocsificării, pen
tru industria metalurgică și să livram, 
in același timp, cantități sporite de căr
bune industriei energetice pentru a a- 
juta în mai mare măsură economia na- 
ț'în^anul 1981, pentru dezvoltarea în 

continuare .a capacităților de producție, 
urmează să realizăm investiții în va
loare de 2,1 miliarde lei, din care circa 
650 milioane lei construcții cu montaj, 
în același timp producția fizică la huila 
brută extrasă va fi mai mare cu circa 
800 000 tone față de realizările anului 
trecut, iar nivelul producției de huila 
spălată pentru cocs — sortiment la care 
vom înregistra cele mai mari creșteri 
urmează să se ridice la peste 2,8 mili
oane tone. ....

Pe baza propunerilor și sugestiilor oa
menilor muncii, făcute cu prilejul dez
baterii sarcinilor de plan pe anul iuții, 
la nivelul sectoarelor, secțiilor, întreprin
derilor și al combinatului, precum și in 
recentele adunări generale, consiliul oa
menilor muncii a întocmit un program 
unitar de măsuri menit să asigure înde
plinirea ritmică a tuturor indicatorilor. 

Puternic stimulați de sarcinile măre
țe stabilite de partid în noua etapă isto
rică pe care am inaugurat-o odată cu in
trarea în cincinalul calității și eficienței, 
de chemările ce ,ne.au fost adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii, toți 
oamenii muncii din unitățile combinatu
lui în frunte cu comuniștii s-au mobili
zat plenar din primele zile ale anului 
pentru îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan. Realizările obținute în luni
le ianuarie și februarie, îndeosebi la în
treprinderile miniere Lupeni, Vulcan Și 
Bărbăteni, puternicul spirit de emulație 
socialistă care se manifestă în toate co
lectivele noastre de muncă, ne îndreptă
țesc să afirmăm că măsurile ce le-am 
întreprins își dovedesc eficiența scon.ată 
și că sînt create condiții ca sarcinile de 
plan și angajamentele pe anul 1981 sa fie 
îndeplinite și depășite.

(Text prescurtat)
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Ing. GHEOI
CHIȘ, director 
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o rămînere în 
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pentru a asigura
El NAȚIONALE
a cuvântul parțicipanților la dezbateri
jerile purtate pe marginea dării de seamă 
le documente, au participat numeroși re- 
ai oamenilor muncii din întreprinderile 
C.M.V.J. In cuvîntul lor și-au exprimat 

palizat în mod critic și autocritic activi- 
pată de Consiliul oamenilor muncii din 
opria activitate. Redăm, pe scurt, cuvîntul 
»r la dezbateri i
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1979 cu 
cărbune

că minerii din Lonea au 
pășit ferm pe calea înfăp
tuirii sarcinilor de creștere 
continuă a producției 
cărbune.
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numărului 
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MIHAI GAVRILA, 
ner șef de brigadă la 
Petriia : „Avem două 
curl de muncă ceea ce ne 
permite o mai bună orga
nizare a activității la fron
turi și o mai bună folosire 
a timpului de lucru11. Șeful 
de brigadă raporta în con
tinuare în fața adunării 
generale o depășire a pre
vederilor de plan ale anu
lui 1980 cu 15 749 tone de 
cărbune, dar ridica și pro
blema slabe, calități a 
complexului mecanizat tip 
SSP, evidențiind calitatea 
deosebită a tipului de com
plex SMA-2, realizat tot în 
Valea Jiului, angajîndu-se 
totodată să exploateze în 
mod eficient două aseme
nea complexe mecanizate. 
El s_a angajat în numele 
formației pe care 6 condu
ce la realizarea integrală 
a tuturor indicatorilor de 
plan. Minerul șef de bri
gadă semnala totodată, ab
sența unor mecanisme de 
mică mecanizare care i-au 
determinat să abandoneze 
una din tehnologiile de 
lucru — abataj cu front 
scurt și preabataj tubular 
scufundat — nou introduse,

mi- 
l.M, 
lo-

ja părintească cu care ne-a 
înconjurat ■ în momente 
grele prin care am trecut. 
Tînărul nostru colectiv a 
reușit, printr-o mobilizare 
de excepție, cu bărbăție 
minerească să treacă peste 
necazuri și să repună în 
funcțiune capacitățile de 
producție imobilizate". In 
continuare vorbitorul a 
prezentat activitatea desfă
șurată de colectivul minei 
pentru traducerea în viață 
a amplului program stabi
lit pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din 
subteran, pentru crearea 
unor condiții de securitate 
sporită a muncii afirmînd 
că minerii acestei între
prinderi sînt ferm hotărîți 
ca printr_o activitate neo
bosită să ridice necontenit 
nivelul realizărilor la pro
ducția de cărbune extras.

multe locuințe pentru mina 
noastră, condiție strict ne
cesară pentru stabilizarea 
noilor încadrați14.
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NlCOLAE TOMA, miner 
șef de brigadă la l.M. 
Dîlja : Brigada pe care o 
ednduc a experimentat du 
succes în stratul 5 o nouă 
metodă de exploatare, sus
ținerea metalică cu prea
bataj tubular scufundat, 
metodă care prezintă im
portante avantaje tehni- 
co-econornice, mai ales în 
creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuie
lilor materiale și a efecti
velor. Pentru că în curînd, 
în stratul 3 blocul III Est, 
voi deschide un nou aba
taj, propun ca și acesta să 
fie exploatat cu aceeași 
metodă. De asemenea, dat 
fiind avantajele metodei ar 
trebui extinsă și lă alte 
mine din Valea Jiului,

Brigada pe care o con
duc va extrage în acest 
an' 500 tone cărbune peste 
plan. Totodată, în calitate 
de vicepreședinte al c.o.m., 
asigur adunarea că mina 
noastră. întregul colectiv, 
sîntem pregătiți pentru în
vingerea greutăților 
care ne-am confruntat
1980 și pentru a realiza in
tegral sarcinile pe 1981.

Deși producția pe acest 
an înregistrează un spor 
substanțial față de realiză
rile din 1980, colectivul și-a 
fixat drept obiectiv de în
trecere depășirea planului 
cu 3000 tone cărbune.

DUMITRU LUCA, mi
ner șef de brigadă la l.M. 
Aninoasa : „Anul trecut, 
majoritatea brigăzilor sec
torului II au obținut re
zultate bune în creșterea 
producției, iar brigada ce 
o conduc a avut o depăși
re de peste 3600 tone căr
bune. In ianuarie am de
marat, de asemenea, bine, 
avînd un plus de 925 tone 
cărbune. Este rodul îmbu
nătățirii organizării pro
ducției și a muncii, al res
pectării N.D.P.M. al omo
genizării formației de lu
cru. Perseverând pe aceas
tă cale, colectivul sectoru
lui este hotărît să obțină 
rezultate superioare în 
1981, mai ales în creșterea 
productivității pruncii, îm
bunătățirea' calității pro
ducției. în stabilizarea și 
creșterea pregătirii profe
sionale a minerilor.

Pentru a ne realiza sar
cinile, solicităm ajutor în 
ceea ce privește aprovizio
narea cu piese de schimb, 
dotarea cu dispozitive de 
mică mecanizare, precum 
și repartizarea de mai

Ing. OVIDIU AVRAMES- 
' CU, directbrul l.M. Bărbă- 

teni: „Urmind cu perse
verență indicațiile secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consiliul oame
nilor muncii de la mina 
Bărbăteni și-a îmbunătățit 
permanent stilul și meto
dele de muncă11, arăta în 
cuvîntul său directorul mi
nei care preciza că roadele 
acestor preocupări au fost 
rezultatele deosebite obți
nute de minerii Bărbăte- 
niului în anul care a tre
cut și care i-a situat în 
fruntea întrecerii pe bazin. 
In încheiere, vorbitorul se 
angaja în numele colecti
vului : „Nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne 
realiza integral angaja
mentul pe care ni l-am a- 
sumat, pentru a ocupa în 
continuare unul din pri
mele locuri printre între
prinderile fruntașe ale Văii 
Jiului",

VASILE NEMEȘ, pre
ședintele c.o.m. al l.M, Pa- 
roșeni: Obiectivul central 
al activității politice desfă
șurate de organizațiile de 
partid din cadrul minei l-a 
constituit înfăptuirea sar
cinilor de creștere a pro
ducției. „Am urmărit în
deosebi extinderea tehnolo
giilor noi, a mecanizării, 
creșterea indicilor de utili
zare a utilajelor din dota
re. a calificării oamenilor, 
obțineera unei eficiențe ri
dicate — premise sigure 
pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan pe 
1981. Primul an al noului 
cincinal pune în fața fie
cărui colectiv o exigență 
majoră : rentabilizarea în
tregii activități productive. 
Această exigență, ca de

cu 
în

GHEORGIIE HIMINIUC, 
președintele 
sindicatului de la I-M. Li- 
vezeni: „Colectivul • minei 
Livezem mi-a încredințat 
cinstea deosebită de a 
mulțumi conducerii de 
partid și, de" stat pentru gri-

comitetului

i Angajamentul C.A1.L
Indicatorul

1. pe anul 1981
* U/M Angajament 

de depășire
1
| Valoarea producției nete industriale mii lei .4-10 ooo

Valoarea producției marfă industrială mii lei 4- 4 000

Producția de cărbune extras tone + 79 000

Producția de cărbune net 
j din care : huilă netă

tone 
tone

+ 14 400 
+14 400

din aceasta: 
huilă spălată pt. cocs 

►— brichete

tone 
tone

+ 3 000 
h ; 30000

Productivitatea muncii
calculată cu valoarea producției nete lei/pers. +320

Cheltuieli totale 
la 1000 lei prod, marfă lei -1,3

Reducerea consumurilor' materiale 
metal;, 
energie electrică . :

— comb. conv.

tone 
MWh 
tone

' ■ — 30
—450
— 50

Indice de utilizare a mașinilor unelte % ' +0,1

Producția netă a org. de constr. montaj ,? mii Iei +10Q'

Productiv, muncii la org. de constr. montaj 
calculată cu valoarea producției de C + M lei/pers. li' :''+ -+200
Cheltuieli totale la 1000 lei prod, de (J+M

1 ’A'
lei

altfel și chemarea la în
trecere pe care a lansat-o 
colectivul nostru către toți 
minerii țării, ne obligă la 
o activitate exemplară, 
pentru realizarea integrală 
a obiectivelor prevăzute în 
chemare pentru creșterea 
producției de cărbune, a 
eficienței economice11.

GHEORGHE SCORPIE, 
miner șef de brigadă la 
l.M. Uricani: Evidențiind 
rezultatele bune obținute 
de minerii din formația pe 
care o conduce, aportul lor 
la sporurile de producție 
obținute pe ansamblul mi
nei față de anul 1979, șeful 
de brigadă se angaja în 
numele ortacilor săi la o 
depășire a prevederilor de 
plan stabilite pentru acest 
an cu 1500 tone de cărbu
ne cocsificabil.

Ing. Ion DUMITRAȘ, 
directorul l.M. Vulcan ; 
„Bilanțul cu care mina 
noastră a încheiat anul 1980 
nu e deloc satisfăcător. Am 
înregistrat rămâneri în ur
mă la producție, producti
vitatea muncii, la calitatea

cărbunelui și, de aici, în 
mod firesc,' nici indicatorii 
de eficiență nu s-au ridi
cat la nivelul prevederilor. 
Pe lingă o seamă de greu
tăți, rămînerile în urmă se 
datorează și lipsurilor pro
prii, îndeosebi în realiza
rea ritmică a producției, fo
losirea tehnicii din dotare, 
în menținerea ordinii și 
disciplinei. ? '

In baza unui program 
complex de măsuri elabo
rat pentru acest an stăruim 
pentru asigurarea capaci
tăților de producție, ex
tinderea mecanizării, îm
bunătățirea protecției zăcă- 
mîntului, a pregătirii ca
drelor, întărirea ordinii și 
disciplinei, a securității 
muncii. Măsurile întreprin
se în acest sens și-au do
vedit cu prisosință efectul, 
mina noastră avînd un de
maraj bun pe acest an la 
extracția de cărbune. Prin 
valorificarea superioară a 
bazei tehnico-materiale de 
care dispunem, a expe
rienței colectivului nostru, 
mina Vulcan își va realiza 
integrai sarcinile pe noul 
an11.

I

i

I

PANA GHEORGHE, pre
ședintele c.o.m. de la 
I.P.C.V.J. : După o pre- 
zentare detaliată a greută
ților întâmpinate de pre
paratorii Văii Jiului în 
valorificarea superioară a 
cărbunelui din cauza cali
tății cărbunelui brut, a 
propriilor neajunsuri ma
nifestate în activitatea de 
preparare, vorbitorul a 
prezentat preocupările în
tregului colectiv, direcțiile 
în care va acționa pentru 
a se încadra în indicatorii 
de preparare în condiții de 
eficiență economică sporită. 
In continuare, vorbitorul 
preciza : „Măsurile între
prinse și dotarea tehnică 
de care dispunem — și ca
re va fi sporită în acest 
»n — ne vor conduce la de
pășirea cu 1 000 000 lei a 
planului valoric, cu 30 000 
tone la producția de briche
te, la reducerea cu un leu 
a cheltuielilor la 1000 lei 
producție marfă, la îm
plinirea’ integrală a angaja
mentului pe care colectvie- 
le de preparatori și l_au a- 
sumat".

zilei
Eficientă maximă întregului proces de extracție

Cerință la ordinea

Expresie elocventă a de
mocrației noastre socialis
te, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din unitățile 
C.M.V.J. a dovedit încă 
odată înaltul spirit de răs
pundere, competența și 
conștiința muncitorească 
a minerilor, a tuturor ca
drelor din industria carbo
niferă a Văii Jiului în 
abordarea sarcinilor ce Ie 
revin în noul cincinal, în 
strânsă legătură cu cerințe
le economiei naționale.

Făcînd bilanțul rezulta
telor obținute în anul tre
cut în creșterea produc
ției de cărbune, în dez
voltarea și modernizarea 
procesului de extracție — 
rod al grijii deosebite a 
conducerii partidului și sta
tului față de îmbunătăți
rea condițiilorJ de muncă 
și de viață în bazinul nos
tru carbonifer, precum și 
al muncii pline de dărui
re și inițiativă a mineri
lor, a tuturor oamenilor 
muncii din unitățile mi
niere, adunarea generală a 
supus unei analize exigen
te acțiunile ce trebuie între
prinse, măsurile ce se im- 
pun pentru a înfăptui sar- fiecărei mine. Progresele 
cinile primului an al nou- realizate în acest domeniu 
lui cincinal. nu au ținut pasul cu me-

Dintre sarcinile priori- canizarea fronturilor de 
tare care revin, în lumina lucru și de aici o seamă 
exigențelor noului cinci- de strangulări care dimi- 
nal colectivelor 
miniere, pe prim 
preocupărilor, s-a 
niat în adunare, trebuie să 
se afle creșterea produc
ției fizice de cărbune, 
deci a volumului de masă 
utilă, pe măsura cerințe
lor siderurgiei și ale in
dustriei energetice a țării. 
Or, calea principală pe 
care se cere perseverat 
în înfăptuirea acestui dezi
derat major este creșterea 
productivității muncii, atît 
în abataje, la fiecare loc 
de muncă, cît și pe fiecare 
întreprindere. Este o cerin
ță complexă, iar realizarea 
ei incumbă, concomitent 
cu folosirea intensivă, la 
randament maxim a utila
jelor din dotarea abata
jelor, strădanii multiple 
pentru perfecționarea or
ganizării producției, a 
întregului proces de extrac
ție, inclusiv a fluxurilor 
de transport și a structu
rii efectivelor, pentru a a- 
sigura o corelație optimă 
a activității abatajelor cu 
întregul flux tehnologic al

Noua calitate, superioară, 
în întreaga activitate pro-

nelor, concentrarea pro
ducției, desfășurarea _ _
condiții optime a procesu- ductivă ridică cerințe mul- 
lui extractiv. Din neajun- ‘ .'
șurile anului 1980 se cer îmbunătățirea activității e- 
trase învățămintele necesa
re în acest sens, mai ales 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, respectarea
N.D.P.M,

S-a cerut conducerilor
unităților ca, în paralel cu . 
intensificarea preocupărilor' ducerea cheltuielilor

în

tipie în ceea ce priveștenoastre nuează în mare măsură 
planul nivelul productivității mun- 
subli- cii. Remedierea acestui 

neajuns obligă la o răs
pundere deosebită pentru 
soluționarea problemelor 
de perspectivă, rezolvarea 
conceptivă a cerințelor 
tehnologice ale producției, 
ale dezvoltării și mecani
zării minelor. In această 
perspectivă trebuie acțio
nat în introducerea noilor 
utilaje, executarea lucrări
lor miniere, în organizarea 
transportului și, în primul 
rînd, pentru asigurarea se
curității muncii' în subte
ran, a condițiilor optime 
de lucru. In acest scop, tre
buie acționat cu stăruință 
pentru folosirea integra
lă și rațională a mijloa- cărbunelui extras, pentru 
celor tehnico-materiale a- realizarea sortimentului de 
fia te în dotarea minelor cărbune cocsificabil. Coji
și, concomitent, pentru per- comitent cu reducerea con
fecționarea pregătirii pro- ținutului de steril al pro
fesionale a personalii- ducției extrase de 
lui. Această cerință se unitățile miniere, prepara- 
impune în fața întregului torii au obligația să facă 
personal minier, fiind, în totul pentru creșterea re- 
fond, condiția eficienței în cuperării, evitarea pierderi- 
utilizarea rațională a uti- ior tehnologice și valorifi- 
lajelor moderne, în rea- carea maximă a masei XII-lea al partidului, a o- 

de înflorire 
multilaterală a patriei.

conomice, satisfacerea ce
rințelor mecanismului eco- 
nomico-fînanciar ale auto- 
conducerii și autogestiunii 
muncitorești. Realizarea 
acestor cerințe reclamă ac
țiuni stăruitoare pentru re- 

,_____*_____ ’ .... — .
pentru explorarea și'pune- producție, gospodărirea ju- 
rea în valoare a noi rezer- J-—"--x ~ ‘ ’ ‘:”“
ve de cărbune, prin 
intensificarea 1— 
geologico-miniere, — 
ales că în anul 1980 
înregistrat restanțe la a- 
cest capitol — să stăruie 
mai mult’ pentru îmbună
tățirea calității producției, 
cerință hotărîtoare pentru 
valorificarea superioară a

dicioasă a fondurilor fixe, 
întărirea ordinii și disci- 

lucrărTlor Plinei, a autocontrolului 
mai Ia fiecare loc de muncă, a 
s-au

către

lajelor moderne, în rea- ___  ___ ___
Uzarea cerințelor pe care combustibile din cărbunele biectivelor 
le ridică sistematizarea mi- supus preparării,

răspunderii tuturor oame
nilor muncii atît față de 
soarta producției, calitatea 
acesteia, cit pentru renta
bilizarea întregii activități 
productive.

Conștienți de cerințele 
calitative ale'noului an 
și cincinal, participanții la 
adunare au exprimat hotă- 
rirea fermă a tuturor colec
tivelor miniere de a-și rea
liza exemplar sarcinile pe 
1981, angajamentele asu
mate în creșterea produc
ției de cărbune, a eficien
ței economice, de a contri
bui din pjjn la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al
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Lucrările celui de^al
XXVI-lea Congres 

al P.C.U.S.
MOSCOVA 25 — Trimi

sul Agerpres, I. Dumitraș- - 
cu, transmite: Miercuri, 
în cea de-a treia zi a lu
crărilor Congresului al

Revizie a P.C.U.S. 
Președintele Comisiei 

validare a congresului. 
Kapitonov, secretar al C.G. 
al P.C.U.S., a prezentat ra- 

XXVI-lea al Partidului Co- ’ portul acestei comisii, 
munist al Uniunii Sovieti
ce, au continuat dezbate
rile pe marginea raportu
lui C.C. al P.C.U.S., expus 
de L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
precum și asupra raportu
lui Comisiei Centrale de

In aceeași zi au adresat 
congresului mesaje de sa
lut reprezentanți ai unor 
partide prezente la lucră
rile celui de-al XXVI-lea 
•Congres al P.C.U.S.

Lucrările congresului 
continuă.

MADRID 25 (Agerpres). . rii și dezarmare în Euro- 
Corespondență de la Radu pa, în legătură cu care.
Adrian: In grupul de re- după cum este știut, a a-
dactare nr. 1 al Reuniunii vansat propuneri concrete
gcncral-europene de la și țara noastră. După în-
Madrid au continuat în ul- delungi discuții procedura-
timele zile dezbaterile pe 
marginea aspectelor mili
tare ale securității și, în 
acest context, a inițiativei 
de convocare a unei confe
rințe. de întărire a încrede-

le, s_a reușit să se ajungă 
la un acord în legătură cu 
modalitățile de abordare a 
sa. luîndu-se drept bază 
toate cele cinci propuneri 
existente, cu scopul de a

se ajunge la soluții 
să ducă la apropierea po
zițiilor. Reprezentantul ță
rii noastre, ambasadorul 
Constantin Ene, a evi
dențiat trăsăturile de fond 
ale propunerii României, 
arătînd că acestea sînt de 
natură să ajute la identi
ficarea unei baze comune 
pentru realizarea de pro
grese și promovarea impe
rativului dezarmării.

J

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Burebista I-H; 
Republica : I se spunea 
Buldozerul: Unirea: O 
lacrimă de fată.

PETRILA: Pilotul.

LONEA: Proba de 
microfon.

Evoluția situației din Spania
MADRID 25 (Agerpres). 

După eșuarea tentativei de 
lovitură d'e stat din Spa
nia, regele Juan Carlos i-a 
primit pe liderii principa
lelor partide politice re
prezentate în parlament — 
Augustin Rodriguez Saha- 
gun, președintele partidu
lui de guvernămînt, Uniu
nea Centrului Democratic; 
Felipe Gonzalez, secretar 
general al Partidului So
cialist Muncitoresc Spa
niol; Santiago Carrillo, se
cretar general al Parti
dului Comunist din Spa
nia; Manuel Fraga Iri- 
barne, președintele „Alian
ței Populare". La convor
biri a participat, de ase
menea, Adolfo Suarez, pre
mierul demisjonar. După 
cum relevă agenția spa-

niolă E.F.E., principala 
problemă abordată a fost 
situația creată în urma 
cercării de lovitură 
stat.

Consiliul de Miniștri 
reunit într-o ședință 
urgență hotărînd ca gene
ralul Milans del Bosch, 
comandantul regiunii mi
litare Valencia, care a de
cretat starea excepțională 
în acea regiune în spriji
nul tentativei de puci mi
litar, să fie destituit și 
arestat. Totodată, coman
dantul Richard Pardo, de 
la Statul Major al diviziei 
de blindate „Brunete", a 
fost arestat, fiind acuzat 
că s-a alăturat grupului 
de membri ai Gărzii Civile 
care a ocupat temporar 
clădirea Congresului Depci
tați lor.

în
de

s-a
de

PENTRU REDRESAREA 
ECONOMIEI. — Congresul 
american a început dezba
terile asupra programului 
de redresare economică a- 
nunțat recent de președin
tele Ronald Reagan. Deli
berările parlamentare r~ 
această temă au debutat 
prin audiere, în Comisia 
pentru căi și mijloace a 
Camerei Reprezentanților, 
a ministrului de finanțe, 
Donald T. Regan și a di
rectorului Oficiului pentru 
buget și probleme de con
ducere, David Stockman.

PANAIT ISTRATI IN 
ELVEȚIA. Editura elvețiană 
„Castella" a publicat, în 
limba franceză romanul 
„Ciulinii Bărăganului" de 
Panait Istrati. Cotidianul 
„Journal de Geneve" con
semnează noutatea edito- „ „
rială, apreciind-o drept cest pr[)ej au fost sub- 
o apariție valoroasă in Co- .... ,
lecția pentru scriitori stră- hniate dezvoltarea favora- 
ini. bilă a cooperării pe multi-

GREVA. La chemarea Ple planuri dintre Iugosla-
celor trei mari centrale via și Franța, precum și

sindicale' din Italia — 
Pe CGIL, CISL și UIL — în 

mai multe orașe din sudul 
țării a avut loc o grevă ge
nerală de patru ore în 
sprijinul revendicării oa
menilor muncii de a li se 
asigura „locuri de muncă 
și locuințe".

CONVORBIRI. Veselin 
Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, a 
avut convorbiri
Chaban-Delmas, președin
tele Adunării
Franceze, aflat

cu Jacques

Naționale
---------, ------ în vizită 

la Belgrad. După cum re
levă agenția Taniug, cu a-
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Rezultate de valoare 
ale reprezentantelor

C.S.Ș. Petroșani în echipa 
națională

Reîntors pentru o scurtă 
perioadă în mijlocul fami
liei dintr-o serie de com
petiții interne și interna
ționale .antrenorul lotului 
național de sanie, prof. 
Grigore Peter de la C.S.Ș. 
Petroșani ne-a acordat un 
interviu cu privire la e- 
voluția iotului național și 
în special a celor trei 
eleve din Petroșani, suro
rile Rita și Livia Gheor- 
ghiță și Dorina Crețu. com
ponentele de bază ale <•- 
chipei Româniie.

— Care este evoluția e- 
chipei naționale și ce locuri 
au ocupat fetele de ia 
C.S.Ș. Petroșani în prime
le competiții interne și 
internaționale ale acestui 
an ?

— Pot spune că in gene
ral echipa a evoluat bine, 
confirmind așteptările la 
fel ca și fetele noastre din 
Vale. Intre 12—18 ianua
rie am participat l-a cam
pionatele europene de ju
niori la Bleudens (Austria) 
unde Rita Gheorghiță s-a 
clasat pe locul IX ; la cam
pionatele internaționale de 
seniori ale Cehoslovaciei, 
dotată cu „Cupa Lomnică". 
Livia Gheorghiță s-a si
tuat pe locul VI. iar Dori
na Crețu pe locul VIII, 
locuri foarte bune avînd în 

. vedere că pîrtia pe care au 
concurat este socotită ca 

. una din cele mai rapide și 
dificile din Europa. Am 
revenit apoi în țară parti- 
cipînd. între 28—29 ianua
rie. Ia campionatele națio
nale de seniori, competiție 
organizată în cadrul „Da- 
ciadei", la Sinaia, unde Ri
ta a ocupat locul IV. In fi
ne. între 31 ianuarie și 1 
februarie. ’in cadrul celui

Rugby-ul nu e singur
le 
a-

de sanie

de

mai important concurs in
tern al sezonului, cu ca
racter internațional, dotat 
cu cupa Bucegi, aceeași 
Rita a ocupat un merituos 
loc III întrecînd numeroa
se concurente din R.D.G., 
U.R.S.S., Cehoslovacia,, și 
Polonia care conduc ie
rarhia mondială a acestei 
ramuri sportive.

— Cum apreciați rezul
tatele obținute ?

— Deși nu vorbim
locurile I—III, . rezultatele 
obținute de fetele noastre 
sînt deosebit de Valoroase 
clin mai multe motive:, 
deși Rita. Livia și Dorina 
practică acest sport a- 
proape de doi ani. au ajuns 
ca performanță undeva în 
apropierea sportivelor re
marcate care conduc elita 
mondială la această disci
plină ; avînd în 
vîrsta lor tînără, rezulta
tele actuale și 
voința și dorința continuă 
de a* itodepiisire,' în pers
pectivă. putem să ne aștep
tăm . ca fetele noastre din 
Petroșani să șe; situeze 
printre vîrfurile acestei noi 
discipline olimpice.

— Ce veți face pînă la 
încheierea prezentului se
zon sportiv de iarnă ?

— Vom participa la con
cursurile în tară, la Poiana 
Brașov și pe Valea Praho
vei. apoi ne vom aiinia la 
startul unor competiții cu 

în 
U.R.S.S..

Cehoslovacia, 
hotărîți să 
puțin rezulta- 
bune ca pînă

vedere

desigur

caracter internațional 
Austria. R.D.G.. 
Polonia și 
unde sîntem 
obținem cel 
te la fel de 
acum

Ștefan NEMECSEK

paradoxalul balon oval 
va da multora ghes să 
lerge după el în teren.

In acele momente, simp
tomatic parcă, alte zeci de 
elevi se înghesuiau să dea 
buzna pe ușa unei săli ar
hipline. Cei trei „visători" 
vedeau în această sală un 

Bucu- stadion, iar în „piticii" ca
re „șarjau" cu întrebări, 
niște ciraci într-o viitoare 
linie de trei sferturi. Pro
blemele erau luate în se
rios. E posibilăJntemeierea 
unor echipe de rugby în 
școli ? Cu puține eforturi, 
da. Specialiști, în toată pu
terea cuvântului, există. 
Entuziasm se stârnește, a- 
petit infantil, idem. Pașio- 
nații știu că rugby-ul e un 
sport simplu prin simplita- 

de ini- tea regulilor de bază.
Din impresie în impresie, 

trecutul devine fermentul 
viitorului. La Eastburne,

Franța, Noua Zeelandă, 
Țara Galilor, Irlanda... Co
loșii învinși... ai „Petroșa- 
niului" I Nu vă vine să cre
deți ? Atunci ascultați-i 
vorbind despre rugby pe 
internaționalii Mircea Or- 
telecan, Ion Bucan. Teo- 
doriu Tudose.

„Franța vine la 
rești pentru a bate Româ
nia !“. Intr-o după-amiază 
de duminică a sfârșitului 
de noiembrie 1980, pe 
„Giulești" zecile de mii de 
participanți morali la acel 
15—0 de pomină refuzau să 
creadă minunea, păstrînd 
încă întrebarea dacă visul 
e realitate. Atunci, printre 
„zimbrii" din teren — Ion 
Bucan. Acum, autorul unui 
prim „eseu" sentimental 
marcat în „meciul" 
țiere anecdotică cu elevii 
unei școli din Petrila,

Dincolo de „linia de mar
caj" a inocenței de 11—12 undeva în Noua Zeelandă, 
ani și a melancoliei de 
peste 30. Mircea Ortelecan 
crede că rugby-ul a ajuns 
subiect de discuție după un 
secol ■ și jumătate de exis
tență. Dar a juca rugby 
înseamnă a alege lupta 
bărbătească în primul rînd 
ca spectacol. Desigur. a- 
tracția începe de la a vi
ziona spectacolul. Cît mai 
multi copii, dacă se poate 
nu numai îndemnați ci și 
aduși în grupuri organiza
te. Intîi în tribună. apoi

dorința extinderii lor în 
continuare.

VICTIMELE RASISMU
LUI. Peste 900 de persoa
ne au fost arestate de po
liția sud-africană, în anul 
1980, din motive politice, 
scrie ziarul „Star" din 
Johannesburg.' Dintre a- 
cestea 36 au fost condam
nate pe o perioadă totală 
de 227 de ani închisoare. 
Victime ale regimului rasist 
și de apartheid sînt și co
piii, Peste o treime din 
numărul celor arestați do 
poliție în cursul anului 
trecut sînt elevi.

INDEPENDENȚA
MIBIEI. Adresîndu-se par- 
ticipanților la sesiunea 
Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Afri
cane (OUA), secretarul ge
neral al organizației. Edem 
Kodjo, a relevat necesita
tea sprijinirii ' ' ferme a 
luptei poporului namibian 
pentru dobîndirea indepen
denței. In context, el a a_ 
rătat că Republica4 Sud-A- 
fricană. care ocupă ilegal 
teritoriul Namibiei, mani
festă „o atitudine deliberat 
ostilă și în mod constant 
negativă" față de negocie
rile avînd drept scop so
luționarea pe cale politică 
a situației din Namibia.

PRIMIRE. Președintele 
Ronald Reagan l-a primit 
la Casa Albă, ne ministrul 
afacerilor externe al Israe
lului, Yitzhak Shamir, ca
re efectuează o vizită ofi
cială în S.U.A.

NA-

4

ANINOASA: . Proba 
focului și apei.

VULCAN — Luceafă
rul : Colombo lă Lon
dra ; Muncitoresc: Cas
tele de gheață.

LUPENI — Culturali
Vagabondul, I-1I.

URIC ANI: Rețeaua S.)
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9,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton t | 

Trecea un călăreț. !
Reluarea episoa- j

10 și 11. 4
12,40
15,55
16,35

17,25
18,35

19,45
20,35

21,35

feminin i 
Consatnța

delor 
Telex. 
Telex. 
Volei 
Farul

— Dinamo Bucu
rești.
Viața culturală.
Desene animate i 
Rechinul albas
tru. Episodul 1. 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Ora tineretului.
Călătorie în Uni
vers, Serial știin
țific.,
Din murmur de 
limpezi izvoare : 
balet.
Telejurnal.

tot orașul a venit să vadă 
la joc echipa României. 
Cele mai reușite meciuri 
au fost în Irlanda, deoa
rece... stadioanele erau 
arhipline. Poate că de la 
primăvară la Petroșani 
meciurile vor fi mai fru
moase. dacă stadionul „Ști
ința" Va fi asaltat de co
pii. Da, trebuie să o spu
nem cît mai e timp, rug- 
by-ul nostru duce lipsă de 
copii.

Ioan I. LASCU

Competițiile
Duminică dimineața, pe 

pîrtia „Poienița" din Pa
ring, s-a desfășurat etapa 
județeană a „Cupei U.T.C." 
la sanie, rezervată catego
riei 14—19 ani, la startul 
căreia au participat peste 
50 de concurenți din ora
șele și municipiile județu
lui Hunedoara.

Concursul a constat din 
două manse, atît la fete, 
cît și la băieți, în urma 
rezultatelor înregistrate, pe

s 22,10

MARȚIȘOARE, MARȚIȘOARE 
PENTRU FIECARE!

„Daciadei“
primele trei locuri s-au 
clasat, fete: Lia Frungă 
și Ileana Bulgaru, ambele 
din Ghelar și Carolina 
Hompot (Deva); băieți : E- 
mil Turcu și Francisc 
mon 
nier 
fiind 
caru,

Si- 
mi-
III 

Vă-

(Liceul industrial 
Petroșani), locul 
ocupat de Florin 
din Brad. Comitetul 

județean al țl.T.C. a acor
dat primilor trei clasați, 
diplome și premii.

Cu prilejul lui MĂRȚIȘOR ’81, oferiți 
celor dragi daruri plăcute și utile I

NU UITAȚI 1
Un bun șfătuitor în alegerea celui mai 

potrivit cadou veți găsi in personalul ce vă 
stă la dispoziție în magazinele specializate 
și in marile magazine universale ale comer
țului de stat.

Și incă un amănunt :

LUNA FEBRUARIE ARE NUMAI 28 DE 
ZILE I

REDAI TIA Si ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nt. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


