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Opt unități miniere 
cu sarcinile la cărbune depășite
Prințr-o puternică mobilizare, colecti

vele de oameni ai muncii de la opt din 
cele zece întreprinderi miniere ale 
C.M.V.J. și-au realizat sarcinile de plan 
în ziua de 26 ianuarie, zi în care întrea. 
ga națiune a omagiat pe conducătorul 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ob- 
ținînd, împreună, o depășire de peste 
950 tone de cărbune. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii de la Vul
can, care au extras în această zi cu 
profunde semnificații pentru întregul 
nostru popor, peste planul zilei 594 tone 
de cărbune, totalizînd astfel de la înce
putul lunii un plus de 6 813 tone. Ală
turi de ei, cu rezultate bune obținute 
de la începutul lunii'se află puternicele 

'colective de mineri de la Uricani și Lu- 
țțpeni — întreprinderi producătoare de

cărbune cocsificabil — cărbune atît de 
necesar siderurgiei, care au extras în 
această lună suplimentar 4 653 tone, de 
cărbune pentru eoos. Printre întreprin
derile cu planul depășit de ia începutul 
anului se mai numără și I. M. Paroșeni, 
care totalizează un plus de 2 488 tone de 
cărbune. Remarcabile sînt eforturile fă
cute de minerii de la I. M. Aninoasa, 
care au învins greutățile pe care le-au 
avut, ajungind la exigențele impuse de 
necesitățile economiei naționale, astfel 
trecînd în rîndul întreprinderilor cu plus 
de Cărbune extras (200 tone). Celelalte 
trei întreprinderi miniere, Dîl.ia, Petrila 
și Bărbăteni, cu plusul realizat în a- 
ceasta zi, se apropie de realizarea pla
nului lunar.

J
Preocupări pentru 

Îmbunătățirea calității 
reviziilor și reparațiilor

• DIN BILANȚUL A- 
NULUI '81 • Valoarea
producției nete a fost de
pășită cu 1134000 lei • 
Indicatorul piese de schimb 
a fost realizat în propor
ție de 196,6 la sută • Ser
viciile prestate — 108 la 
sută , 0 Productivitatea 
muncii calculată pe bază 
producției nete a fost de
pășită cu 439 lei pe fiecare 
om al muncii * Cheltuie
lile totale la 1000 lei pro
ducție marfă au fost di
minuate cu 6,8 lei fi Bene
ficiile obținute peste p-e- 
vederi .. se evaluează la 
1 ■’ăjLOCO lei.

Pornind de la aceste re
alizări, adunarea generală _ 
a reprezentanților oameni
lor muncii de la I.R.I.U.M. 
Petroșani a dezbătut, în 
spiritul sarcinilor ce re
vin unității din documen- tîrzierile de la
țelp Congresului al Xll-lea 
al partidului, modul cum 
a fost îndeplinit planul în 
primul an al cincinalului 
și obiectivele ce le are de 
realizat colectivul în 1982.

O primă concluzie ce s-ă' 
desprins din materialele 
prezentate de consiliul oa
menilor muncii cît și din 
numerbășele parti tipări la 
cuvînt : rezultatele obținute 
nu sînt pe măsura resurse
lor umane .și materiale de 
care dispune 
rea. Iată de 
muncitoresc, 
critic.
hotărîrea colectivului de 
la I.R.l.U. M P. ca în 
1982 să înregistreze un 
important salt calitativ 
privind întreținerea și re
pararea utilajelor- miniere, 
în cadrul dezbaterilor s-a 
detașat preocuparea colec
tivului secției de stîlpi hi
draulici Vulcan de a întări 
ordinea și disciplina, de a 
valorifica superior timpul 
de lucru, de a elimina în- 

d- 1-» serviciu, 
precum și de a utiliza zes
trea tehnică la capacitate 
— direcții de acțiune prio-

Cornel BUZESCU

Ca ieș’rea din șut bri
gadierul Gabos Alexan
dru de la sectorul XI 
investiții - de la I.M. A- 
ninoasa împreună cu or
tacii din brigadă îsi a- 
nalizează si discută rea
lizările zilei de muncă.

Foto: Adrian POPA

întreprinde- 
ce, în spirit 

critic și auto- 
adunarea a relevat

(Continuare tn pag. a 2-<x>

Revenim pe urmele anchetelor noastre

întărirea
nu

ordinii și disciplinei 
e facultativă!
au preluat această inițiati
vă — judecata muncito
rească — au generalizat-o 
pe schimburi si sectoare. 
La finele anului trecut, ca 
urmare a activității între
gului activ de partid, nu-

Oamenii Văii Jiului iși exprimă 
adînca prețuire și Înaltul respect 

fată de secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Aniversarea zilei de naștere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, -este 
o sărbătoare a unității indestructibile a poporului nostru 
în jurul partidului și secretarului său generat. Gîndurile 
minerilor, ale oamenilor muncii care trăiesc și muncesc 
pe aceste străvechi meleaguri, gînduri de aleasă stimă 
și profund respect față de cel mai iubit fiu al națiunii 
sînt sintetizate în telegrame de felicitare adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, strălucit luptător pentru pro
gresul și prosperitatea patriei, pentru pace, colaborare 
și prietenie cu toate popoarele lumii. Minerii Văii Jiului 
se angajează, în aceste zile de puternică emulație a 
poporului, să-și pună în valoare noi energii creatoare 
pentru a spori rodnicia muncii înfăptuind exemplar di
rectivele Congresului al Xll-lea al partidului,.

„în anul 1981, primul 
an al cincinalului calității 
și eficienței economice, 
colectivul întreprinderii 
noastre a depășit planul

la cărbunele extras 
peste 6 000 tone, a 
lizat producția netă 
rică în proporție de 
la sută, a redus

tuiellle materiale eu 
peste 10 milioane lei prin 
reducerea consumurilor 
specifice la lemnul de 
mină, cherestea, energie 
și recuperarea, reeondiți- . 
onarea și refolosirea pie
selor de schimb — se

-scrie în telegrama trimi
să de minerii de la I. M. 
Uricani. Pentru anul 1982, 
ne-ani prevăzut să rea
lizăm o producție mal 
mare decît în 1981 cu 
60 000 de tone de căr
bune cocsificabil, șă depă. . 
șim producția netă valo
rică cil 1 milion ’.ei, să 
reclueem cheltuielile de 
pr/ducție cu 1,5 milioane

TRADiJIA SE RESPECTA

La 1 . M. 1L> î 11 j a

Pornită în a doua jumă
tate a anului precedent, 
din inițiativa redacției zia
rului „Steagul roșu" Pe
troșani, cu sprijinul Con
siliului municipal al sindi
catelor „Judecata munci
torească" și-a 
dovedit cu 
prisosință efi. 
ciența. Un e- 
xemplu con
cludent ni-1 o. 
feră I.M. Dîl. 
ja. In ziarul
nr. 8 980 din 22 iulie 1981, 
în cadrul judecății munci
torești menționam faptul 
că media zilnică a absențe
lor ajunsese la mina Dîlja 
la peste'400, din care pes
te 70 erau nemotivate. Ce 
s-a întîmplat de atunci nî- 
nă în prezent în ceea .ce 
privește disciplina muncii? 
Organele si organizațiile 
de partid sindicat si U.T.C.

mărul absențelor nemotiva
te scăzuse considerabil fată 
de luna iulie. Totuși. în 
decembrie' 1981. la nivel 
de mină, se mai înregistrau 
încă multe absente nemo
tivate. Colectivul minei, 
minerii, oameni cinstiți 
demni nu s-au împăcat 
această stare de fapt si 
chemat să dea socoteală 
cadrul hidecății touncito-

rești din 17 decembrie 1901 
pe cei 88 de ortaci care 
erau „abonați" la cîte 7-8 
nemotivate pe lună. Jude
cata aspră, dar dreaptă a 
ortacilor s-a soldat cu des
facerea contractu’ui d- 

muncă la 18 
absentomani.
Ceilalți s-au 
angajat în fa
ța ortacilor 
lor de muncă 
că nu vor mai 
greși. E a-

devărat. multi, foarte multi 
dintre ei' si-au respm-tat 
cuvîntul dat. însă o parte 
dintre aceștia, puțini- la 
număr, l-au încălcat. Desi
gur, fiind recidivist!. pier- 
zîndu-sî omenia si încrede
rea in fata ortacilor, aceș-

Constantin GRAURE

(CanUnuare in pag. a 2-a)

Părtașe la marea 
bucurie a țării

■■

Jiului, în ulti- 
apărut unități 

noi. Una din- 
este și între-

și 
cu 
au 
în

Maistrul minier Dumi
tru Popescu a trăit sîm- 
bătă o bucurie unică în 
viață — ortacii de la sec
torul I l-au sărbătorit 
pentru ieșirea la pensie. 
Intre darurile primite, 
cel mai drag îi este fon
tul că sectorul a cucerit, 
în ultimul său an de ac
tivitate, locul I în între
cerea minerilor de la Lu- 
peni.

— Neam de neamul 
meu n-a fost miner, recu
noaște maistrul, după un 
sfert de veac de subteran, 
în Tîmna M ehedințiului, 
de tind s-a știut lumea, 
doar agricultura consti
tuia ocupația de bază. 
Am urmat cursul S.F.U. 
la Anina, am devenit și 
rămas mineri

Au existat și perioade 
mai grele, o recunoaște 
deschis . proaspătul pen si- 
onat, ortacii l-au ajutat 
întotdeauna să le depă- .

ț șească. Oameni pricepuți, (Continuare în pag. a 3-a)

care alcătuiesc un adevă
rat colectiv de muncă, 
disciplina e la loc de 
cinste în sectorul I. Ingi
nerul șef al minei Cornel 
Rădulescu ne prezintă in
dicatorii calității muncii 
lor — plus 7 256 de tone 
cărbune și 304 ml la pre
gătiri, prodn cti vil at ea
muncii .depășește planifi
catul cu 500 kilograme 
pe sector și 1,4 tone în 
cărbune. Economiile la 
prețul de -cost însumează, 
pe anul trecut, 2 300 000 
lei. Recuperarea materia
lelor, iată un domeniu în 
care s-a remarcat •șiȚmai- 
strul Popescu, se desfă
șoară sub deviza „Nu se 
lasă nimic folositor în

Ce 
este uzat merge la fier 
vechi, alte utilaje și ma
teriale sînt recondiționate 
și refolosite.

Ion VULPE

în Valea 
mii ani, au 
industriale 
tre acestea 
prinderea de confecții Vul- »•- 
can. întreprindere care 
face parte din programul 
suplimentar de dezvoltare 
a municipiului nostru, pro-, 
gram inițiat d? conduce
rea superioară de partid 
și .do slat, personal de to
varășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general 
al partidului privind cre
area de noi locuri de mun
că pentru fiicele și soțiile 
de mineri. Aici avem minu
nate condiții de muncă- 
Secțiile sînt moderne, spa
țioase și luminoase. Colec-* 
tivul nostru este. în pre
zent, mobilizat pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor de export din cel 
de-al doilea an al cincina

lului;- ' .
Acum, la aniversarea 

zilei de naștere a tovarășU. 
iul Nicolae Ceaușescu, stră
lucitul conducător al Roniâj 
niei socialiste, noi, munci
toarele de la LXJ. Vulcan, 
părtașe la marea bucurie a 
întregii țări, adresăm din 
toată inima, secretarului 
general al partidului „La 
mulți ani sănătate și pu« 
tere de muncă. j

spațiul exploatat".
Maria ABRAPOAIE, ' 

confecționeră, I. C. Vulcari

In paging a 3-a
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Oamenii muncii din Valea Jiului iși exprimă 
adînca prețuire și înaltul respect față de 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare clin pag. 1)

lei prin reducerea consu
murilor specifice de ma
teriale, piese de schimb și 
energie. La sărbătorirea 
zilei dumneavoastră de 
naștere glodurile mineri
lor, împreună cu ale ță
rii. sînt îndreptate spre 
cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului n^ni. tova. 
râsul Nicolae Ceausescu, 
eminent om politic. Miner 
de onoare al Văii Jiului, 
conducător încercat al 
partidului și statului, 
luptător dîrz pentru inde. 
pendi-nta și -suveran’tatea 
patriei. pentru egalitatea 
în drepturi a tuturor po- 
poare’or, pent-u triumful 
păcii în Iu:tt“.

„Ai'țion’nd ia chemarea 
partidului, la indicațiile 
dumneavons' ră persona
le, privind modernizarea 
invătămîntului superior 
minier, vă asigurăm încă 
o dată. mult stima
te tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, că vom depu
ne toate eforturile și toa. 
tă capacitatea noastră 
creatoare pentru a trans
pune în viață indicațiile 
de valoare inestimabilă 
pe care ni le-ați dat. în 
vederea pregătirii cadre
lor de nădejde care să 
asigure smulgerea din a- 
dîneuri și valorificarea 
superioară a substanțelor 
minerale utile, pentru 
realizarea cit mai rapidă 
a independenței energe
tice a patriei noastre — 
se arată în telegrama a- 
dresată de Institutul de 
mine din Petroșani. Pen
tru grija părintească pe 
care o purtați generației 
tinere, întregului popor, 
vă rugăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceausescu, ca la aniver
sarea zilei dumneavoastră 
de naștere, să primiți în 
dar, înmănuncheate în- 
tr-un buchet, căldura și 
dragostea inimilor noas
tre, alături de urările de 
viață lungă, multă sănă

tate și putere de muncă 
spre, binele și propășirea 
neasemuitei noastre pa
trii, a poporului său".

„Noi, soțiile și fiicele 
de. mineri — se arată în 
telegrama colectivului de 
muncă de la întreprinde
rea de tricotaje din Pe
troșani — trăim cu emoție 
momentul sărbătoresc al 
aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, mult 
stimate tovarășe secretar 
general. Ne sînt și ne vor 
fi mereu vii în inimi cli
pele de înaltiă trăire pa
triotică ale' vizitei pe care 
ați întreprins-o și în în
treprinderea noastră. Tî- 
nărul nostru colectiv își 
îndreaptă cu aleasă stimă 
și recunoștință gîndurile 
spre dumneavoastră, mult 
stimate conducător, rugîn- 
du-vă să primiți urările 
noastre de sănătate si fe. 
ricire, de viață lungă și 
putere de muncă pentru 
înflorirea continuă a pa
triei".

„De veghe la destinele 

țării, deschizîndu-i nea
tinse căi spre ncH culmi 
de împliniri, sînteți pen
tru noi, minerii, exemplu 
de tenacitate și perseve
rență, de munca neobo
sită, consecvent revolu
ționară, în slujba idealu
rilor de fericire și bună- 

.stare ale poporului — se 
subliniază în telegrama 
I. M. Vulcan. Mereu în 
mijlocul nostru, ne dați 
soluții prețioase, ne des
chideți fronturi sigure de 
lucru în mersul înainte 
al muncii noastre. Pentru 
tot ceea ce întreprindeți 
dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mine, 
rii din Vulcan vă expri
mă adînca recunoștință și 
vă urează multă sănătate, 
ani îndelungați și putere 
de muncă pentru a conti
nua marile prefaceri re
voluționare ale României 
socialiste, patria pe care 
o reprezentați cu atîta 
strălucire dn lumea con
temporană".

Calitatea
(Urman din pâ$.

ritare scoase în evîăgnță 
de Ioana Ion, secretar ad
junct al comitetului de 
partid pe secție. „De mo
dul cum vom reuși să în
tărim disciplina muncii în 
schimburile II și IIT la ate
lierul mecanic Livezeni, 
depind succesele anului 
1982, realizarea angajamen. 
tului de a da în plus 
500 000 lei la producția 
marfă" (Ștefan Furdui). 
„Putem produce mai mult 
dacă vom fi bine aprovi
zionați cu materiale și 
piese de schimb" (George- 
ta Chircu). „Consumăm 
prea mult metal din cauza 
aplicării unor tehnologii 
învechite" (Iosif Vraciu). 
„Trebuie să ne îndreptăm 
eforturile spre calitate și 
eficiență" (ing. Marcel 
Sterca). „Ne angajăm ca 
în anul 1982 să îmbunătă
țim simțitor calitatea re
viziilor și reparațiilor" 
(Ștefan Donca). „Efortul 
nostru trebuie sporit în di. 
recția recondiționării și a- 
similării. Să ne valorificăm 
mai bine gîndirea și creația 
tehnică prin activitatea de 
autoutilare" (Aurel Vloicu).

reparațiilor
„Trebuie să urgentăm fi
nalizarea depozitului de ia 
Paro.șeni" (loan Ghinea). 

*La rîndul său, directorul 
unității a subliniat în cu- 
vîntul său preocuparea și 
hotărîrea întregului colec
tiv de a îmbunătăți calita
tea reviziilor și reparați
ilor, de a-și intensifica •>. 
forturile în vederea înfăp
tuirii exemplare a sarcini
lor de pian ale celui de-al 
doilea an al cincinalului, 

în contextul acestor e- 
xigențe, adunarea reprezen
tanților a scos în eviden
ță necesitatea preocupării 
mai substanțiale a consi
liului oamenilor mumii 
privind calificarea șk_spe- 
cializarea personalului 
muncitor, punerea în va
loare a însemnatelor rezer
ve de care depind crește
rea productivității muncii, 
scăderea numărului de ne. 
motivate; învoiri, foi de 
boală — datorită cărora 
întreprinderea a pierdut în 
anul precedent o producție 
în valoare de 6 600 000 lei 
— precum și folosirea cu 
maximă eficiență a tutu
ror capacităților de produc, 
ție.

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile U.T.C.

De la hotărîre la fapte uteciste
In întreprinderile șî in. 

stituțiile orașului Lupeni. 
ca de altfel în întreaga 
Vale a Jiului, in întrea
ga țară se desfășoară în 
prezent adunările genera
le «le dări de seamă șî a- 
legeri în organizațiile de 
bază ale U.T.C.

• I. M. LUPENI
Desfășurată sub sem

nul înaltelor exigențe im. 
puse de obiectivele cin
cinalului calității și efi
cienței, adunarea gene
rală de dare de seamă și 
alegeri de la organizația 
U.T.C. nr. 10, I. M. Lu
peni, a scos în evidență 
aportul tinerilor de la 
sectorul aeraj pentru 
buna desfășurare a pro
cesului de extracție, pen
tru asigurarea condițiilor 
de securitate a muncii, 
în anul 1981, se sublinia 
în darea de seamă pre-, 
zentată-de biroul organi
zației de bază U.T.C'. în 
ceea ce privește securita
tea minierii, la întreprin
derea noastră nu am în
registrat nici un eveni
ment mai deosebit. Acest 
lucru se datorește și 
muncii pline de abnega
ție și responsabilitate a 
tinerilor- clin organizația 
U.T.C. nr/10. Au mai fost 
reliefate în darea de sea. 
mă și unele aspecte lega
te de prezența la .adună
rile generale, . întărirea 
ordinii și disciplinei, caii-, 
ficarea și policalificarea 
tinerilor, precum și slaba 
preocupare a b.o.b. pri
vind 'antrenarea tinerilor 
la creația tehnică de 
masă. Participanții. la 
dezbateri — Viorel lane, 
Emil Rad și alții —- s-au 
referit în cuvântul lor la 
necesitatea întăririi or
dinii »și disciplinei, la e- 
xigențele Decretului 4u0 

al Consiliului de Stat, la 
faptul că mai sînt tineri 
care nu se încadrează cu 
toată răspunderea în ac
tivitatea productivă, în e. 
xîgențelp disciplinei mi
niere. Vasile Goga chema 
la întrecere toate secțiile 
din cadrul. sectorului, iar 
Viorica Mihuț s-a referit 
la petrecerea timpului li. 
her al tinerilor, Mariana 
Mămoilă, Traian Bărbat, 
Marla Navradi au făcut 
propuneri, interesante care 
vizează participarea tu
turor tinerilor la viața de 
organizație, la activitatea 
productivă.

PREP ARAȚI A LUPENI

La organizația U.T.C. 
nr. 6 transport de la pre- 
parația Lupeni, adunarea 
generală a scos în evi
dență necesitatea unui 
transport optim, elimina
rea staționărilor nejustifi. 
c-ate precum și creșterea 
răspunderii fiecărui tînăr 
în aetivitttea de transport 
a cărbunelui de la unită
țile miniere la prepara- 
ție. în contextul acestei 
sarcini majore, adunarea 
a hotărît înființarea unei 
brigăzi de tineret. Este 
vorba de brigada forma
tă din Ion Micloș, Ma
rian Dănuțu, Mircea Ka- 
darm. Elena Bîrsan și 
Lucian Eiss,. care vor a- 
vea în primire o locomo
tivă Diesel destinată ex
pres pentru transportuU^ 
cărbunelui de la unitățile 
miniere. Desigur, propu
nerile și soluțiile de îm
bunătățire a activității e_ 
c-<>n.unite făcute sînt mult 
mai mu’te, ele vizînd 
creșterea eficienței între. . 
gii activități de transport.

1. C. S. MIX’! A Ll.’PENI
Tinerii din organizația 

U.T.C. „industrial" din 

cadrul I. C. S. Mixtă Lu
peni au dezbătut în spi
rit de exigență revoluțio
nară. critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de 
b.o.b. de la alegeri și 
pînă în prezent. Pe lîngă 
realizarea sarcinilor de 
plan, atît darea de seamă 
cît și discuțiile purtate 
au scos în evidență apor. 
tul tinerilor la acțiunile 
de muncă patriotică des
fășurate la igienizarea u- 
nităților, recuperarea de
șeurilor materiale. Pro- 
movînd spiritul de exi-. 
gență și combativitate, a. 
dunarea generală a pus 
în discuție pe tinerele 
Nela Păsat și Maria Ma- 
cavei, care nu numai că 
încalcă disciplina la lo
cul de muncă, dar nu au 
participat nici la acțiu
nile organizate de b.o.b. 
Participanții la dezbateri 
— Ana David, Ruesanda 
Hobjilă, Mariana Cohian,. 
Gheorghe Dochițu —. 
s-au pronunțat pentru 
participarea tinerilor la 
un comerț civilizat, la 
extinderea și generaliza
rea în toate unitățile co
merciale, a „brigăzii de 
bună servire".

☆
Adunările generale de 

dări de seamă și alegeri 
din orașul Lupeni au a- 
doptat programe concrete 
de măsuri și acțiuni, au 
recomandat birourilor or
ganizațiilor de bază nou 
alese să-și îmbunătățeas
că stilul, și metodele de 
muncă, să se ocupe mai 
mult de educarea prin 
muncă și pentru muncă 
a tinerei generații nobi- 
lizarea tutjiror tinerilor 
la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XH-lea al 
părticlu ui

Constantin GRAURE

Instantaneu de muncă din cadrul Intrepriderii de tricotaje Petroșani. Iu 
imagine, Ia mașinile de bobinat, firul este aranjat .și verificat în vederea intro
ducerii lui în fluxul de producție. Foto : Șt. NEMECSEK

Răspundem
• K. MIHAIL, Lupeni:

Ne so ieți : „Este vorba de 
o neglijență mare din par
tea fabricii de bere din 
Hațeg care, după cîte se 
vede, nu spală toate sti
clele. Numai așa se poate 
explica prezența unor im
purități în sticlele cu bere. 
Totodată, centrele de achi
ziționare a ambalajelor de 
sticlă, să nu primească nici 
un fel de sticlă care nu 
este curată șl are pe ea 
resturi din etichetele pro
duselor ambalate anterior". 
Subscriem la opiniile dum. 
neavoasțră, rldicîndu-le în 
atenția fabricii de bere din 
Hațeg și a conducerilor în
treprinderilor comerciale 
din Valea Jiului,
• ION ȘOFRONE, Pe

troșani : Âm intervenit pe 
lîngă dispeceratul din car- . 
tieru.1 Aeroport și, dacă 
oamenii secției apă-canal ■ 
din cadrul I.G.iC.L,, în a- 
tribuțiile cărora intră in
tervenția necesară pentru 
remedierea spărturii din 
apropierea blocului nr. 16, 
str. Aviatorilor, reparația 
respectivă trebuie să fie

cititorilor
făcută. Și-au onorat oare 
ei promisiunea ?
• VASILE FERMEȘAN. 

Petrila : Gestionara magazi
nului respectiv, nu recu
noaște calitatea neeorespun_ 
zătoare a cafelei preparate 
de vînzătoarea Elena Ră- 
doi. Mai mult, susține că 
după ce ați plecat din lo
calul „Cafea-dulciuri", ați 
putut-o dilua cu apă. Con
cluzia s pentru dovedirea 
calității necorespunzătoare 
a cafelei, trebuia procedat 
într-un alt mod.
• NICULINA MEREU- 

ȚA, Vulcan : Pentru rezol
varea scrisorii dv. am luat 
legătura cu conducerea 
S. D. E. E. Petroșani care 
a intervenit cu operativi
tate. în ziua de 8 ianua
rie a.c. contorul din locu
ința dv. a fost testat la 
masa de verificare și este 
bun. în consecință cei 272 
kilowați oră îi aveți plătiți 
în avans. Deci în luna 
martie 1982 veți plăti eu 
272 kWh mai puțin decît 
va fi consumul de curent 
realizat în perioada decem
brie 1981 — martie 1982. 

j Noul program 
I al unităților 
I comerciale | 
i Incepînd din ziua de i 
< 27 ianuarie, a.c, unități-j 
: le coiperciale din Valea ș

Jiului vor funcționa cu ■ 
un program nou, după i 
cum urmează î Maga- I 
zinele alimentare cu au- ; 
toservire pe două schitn-; 
buri vor fi deschise în-; 
tre orele 6,30 — 19,30,: 
iar cele Pe un schimb i 

jintre orele 9—17. Cofetă- 
! viile vor fi deschise în

tre orele 10—19, iar co
fetăriile care servesc mi
cul de iun între orele 
6,30—20. Liniile și bu
fetele de alimentație 
publică vor fi deschise 
între orele 10—20. Res
taurantele obișnuite sînt ■ 
deschise între orele 10— 
22, cele reprezentative 
între orele 10—23, iar 
barurile de zi între ore
le 10—21,

Magazinele nealimen
tare sînt deschise între | 
orele 10—17,45.

(
I
I
I

■ SPECTACOL. Ieri, ora 
20, Ansamblul artistic de 
eîritece și dansuri, „Bana
tul" din Timișoara a pre
zentat, ia clubul sindicate
lor din Lonea spectacolul 
..Citu-i Bănatul de mare", 
în reprezentație 

■prezenți soliștii 
Drăghicescu,
goev, Elena Jurchescu, Du. 
mitru Bolosan, Filofleia

au fost
Mariana 

Lazar Bla-

Moldovan, Aurel Suhane 
si alții. (M. Vacliold).

IU „GHIOCEII 
GULUI". Antrenorul 
s< Iii \ i tor Mihuț de

Ș. Petroșani, antre- 
„ghi-jceilor Parîngu- 
pornit în turneu cu 
cei mai buni schiori 

grupe. Primul

PARÎN- 
de 
la

C. S. 
norul 
lui" a 
13 din 
ai acestei . .
concurs la care vor parti
cipa cei mai mici repre
zentanți ai schiului .din 
Valea Jiului va avea loc 
In județul Cluj.

■ NOI HALE AGROA- 
IJMENTARE. în cursul a- 
eestui an vor fi atacate lu-

crările de 
tindere a 
dustriale 
Vulcan și 
fac parte 
obiective 
noi care 
acest

■ MASA 
Casa...........
șani 
sala 
ora 
pe tema 
în industria minieră și ro
lul ei în creșterea produc
tivității muncii și îndepli
nirea sar> inilpțj d<- plan".

construc-ție și ex- 
halelor -agroin- 
din Petroșani, 
Lupeni. Acestea 

din cele peste 17 
social culturale

vor fi predate în 
și anii viitori.

.ROTUNDA, 
de cultură din Petro- 
organizează azi în 
c.o m. a C.M V.J.. la 

14, o masă rotundă 
z „Creația tehnică

an

■ IGIENIZARE, 
închis pentru e 
nor lucrări de 
magazinul alimentar n.r 
care 
itorii 
Oituz, 
port.
29

Este 
fectuițrea u-, 

igienizare 
.10 

locu- 
Și 

Aera-

aprovîziona
din străzile Păcii 
din cartierul 
începînd de vineri 

ianuarie a.c. va 
chis, de asemenea, 
igienizare magazinul 
mentar' nr. 4 din 
Republicii. Locuitorii aron
dați celor două unități 
vor putea aproviziona 
la magazinele cele mai 
propia U'.

B LA CASA PIONIERI.

fi în- 
pentru 

ali- 
strada

se 
de
a-

LOR ȘI ȘOIMILOR 
TRIEI din Petroșani 
desfășurat în ultimele zile 
un ciclu de lucrări și 
puneri consacrate împlinirii 
a 123 de ani de la istoricul 
act al Unirii Principatelor 
Române. (Subredacția „Cu
tezătorii" de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
Petroșani).

■ DOTĂRI. Vineri va fi 
inaugurată. redeschiderea 
sălii de „port din orașul 
Vulcan iu o dispută de 
volei între echipele celor 
două unități miniere din 
lo- aiile.te și ITeparația Co,

PA-
ș-a

ex-

roești. Reamenajarea sălii 
de sport a clubului sportiv 
orășenesc Vulcan ș-â făcut 
prin hărnicia unor pasio
nați ai sportului : Virgil 
Grecu, Alexandru Trestian, 
Dan Baban, Iosif Solea și 
alții, sub conducerea neo
bositului activist ubștesi 
Nicolae Baban.

Rubrică realizată de 
Gheorghe ROTEA

V
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Absențe nemotivate ? De 
s-a mai auzit în brigada 
bună i minerit cu. de-a

Datorii
de mama

TRADIȚIA SE RESPECTĂ
(f/rmare din pag. 1)r

I.

nu 
de

mă re- 
colegii 

la sec-

fără 
mă-

și 
Și fe-

Printre brigăzile de frunte din cadrul sectorului I de la I. M. Paroșeni 
se numără și cea condusă de minerul Gavrilă Mesaroș. Jîn imagine, șeful de 
brigadă cu ortacii Ion Bigu, Alexandru Cioflică, Eugen Micloșir-lon Bongioiu și 
Li viu Negru. Foto : Șt. NEMECSEK

mai
ca
a-

Colectivitate • Individ

Bărbați care onorează titlul de miner

Semnalmentele brigăzii 
faptele sale de muncă

Colectivitate

Un nume 
atenția la 
Paroșeni : 
la decada 
9 373 tone

Nu

alături de el, o cifră, ne rețin 
.Fruntașii săptămînii“ de la I. M,

și, 
panoul 
„Mesaroș Gavrila, împreună cu brigada sa, 
a Il-a a lunii ianuarie, are o realizare de 
de cărbune".
e ceva neobișnuit, ne spune îng. Ion Dă-' 

buleanu, șeful sectorului II. Mesaroș și oamenii săi 
ocupă, lunar, un loc: de frunte în „topul" brigăzilor, 
întocmit atît pe sector, cit și lă nivel de între
prindere.

Afirmația .șefului de sector își are suport mate
rial in faptele de muncă ale brigăzii conduse de 
Gavrilă Mesaroș : sarcinile de plan pe anul trecut 
au fost îndeplinite în proporție de 110 la sută, ul
tima lună a Iui 1981 coneretizîndu-se în 55 m li- - 
niari la lucrările de pregătiri realizate peste plan. 
Succinta enumerare a succeselor brigăzii poate con
tinua și în această primă lună a anului 1982, cind, 
paralel cu cele 900 tone de cărbune extrase supli
mentar. productivitatea 'muncii a fost depășită cu 
36 de procente.

Este, dacă vreți, un act de voință, un angaja
ment al celor cincizeci de ortaci din brigada co
munistului Mesaroș, de a nu coborî ștacheta reali
zărilor, cu toate că, în prezent, la locul lor de 
muncă — abatajul frontal din panoul 5, stratul J3, 
blocul 23 —, se confruntă cu dificultăți impuse de 

■ traversarea unei galerii diagonale. Este un „hop" 
"care-‘iții va grevă însă asupra producției de cărbune, 

pentru că preventiv au fost lyate măsuri de secu
ritate a zăcămîntului.

Eugen Hărăștean, Vasile Paduraru, Ioan Gin- 
ghinâ, Ion Holhoș, șefi: de schimb, Costaehe Costa- 
che,, Alexandru Dorofte, loan Bîgu, lordache Pascu 
si Alexandru Cioflic sint mineri unul și unul, ma
joritatea; dintre; ei policălificați. Ce i-a determinat 
să, urmeze cursurile școlii de'policalificare ? Orgo
liul de a-1 ajunge pe șeful de brigadă — el însuși 
poliealificat, specialist ca încadrare, după cum ne 
preciza șeful de sector — și necesitatea impusă de 
continua mecanizare a lucrărilor din subteran.

Comunistul Gavrilă Mesaroș lucrează la acest 
sector de 14 ani. își cunoaște bine ortacii.

— Nu cer imposibilul, doar ordine și disciplină 
în toț ceea ce fac. în abatajul nostru fiecare își 
cunoaște precis sarcinile, 
așa ceva de mult timp nu 
noastră... Eu știu una și 
sila nu se face I

Gheorghe OI4EANU

Toate cele 1 300 de 
armături, folosite anul tre
cut, subliniază iînărul șef 
de sector Gheorghe Spînu, 
sînt de fapt... refolosite. 
Minerii de la pregătiri au 
înaintat, un kilometru 

scoate din magazie 
r vreo armătură.
Maistrul Popescu, 

care cunoaște atît de 
toate locurile de 
ne vorbește ■ eu multă 
țuire de ortacul 

revir, maistrul Ion 
leasă, desp're șefii 
gadă Dumitru Tămtrș 
Ion Diviicăanu. 

a lăsat-o în mîini. 
Constantin . 
parcurs toate 
rarhiei minerești.

cel 
bina 

mu ncă, 
pre

sau de. 
Uratu

ri e bri- 
sati 

„Ștafeta^ 
bune. 

Păunescu a 
; treptele ie- 

.1 fost

Pe*, 
s-a

întărirea
nu

ordinii și disciplinei 
e facultativă I
ză în disciplina

tia au fost chemați la „ba
ră" în cadrul unei judecăți 

; muncitorești unde colecti
vul, ortacii lor, cei care le 
acordaseră clementă au 
fost fermi : „Să plece din 
rîndurile noastre ! Absen- 

. tomanii mai mult ne încur
că decît fac treabă. Ne fac 
colectivul de rușine. De da
ta aceasta nu-i mai iertăm. 
Să li se desfacă contractul 
de muncă, au hotărît mine
rii". Hotărjrea colectivului 
a fost îndeplinită. Li s-a 
desfăcut contractul de 
muncă lui Emerie Kiss, Ni
colae Soare, Constantin A- 
lexa. Emil Dănilă. Gheor
ghe Grecu, Dorel Nicoles- 
cu, Vasile Popescu, Costel 
Lungu, Gavrilă Lăeătușu, 
Victor Lupuleseu, Eugen 
Toth, Gheorghe Popa si la- 
noș Rad. In prezent șusnu- 
miții regretă amarnic fap
tele lor reprobabile. Ba 
mai mult, merg zi de zi —■ 
cazul lui E. Kiss^N. Soare, 
Gh. Popa, Q, Lungu, I. 
Rad —- la întreprindere și 
solicită să se reîncadreze, 
în zadar însă. De ce oare 

V tocmai la mină si nu în 
altă întreprindere ? Pentru 
că la mină sînt multe a- 
vantaje de care beneficia
ză — lucru la care nu s-au 
gîndit absentomanii —■ nu
mai oamenii care muncesc 
cinstit, care au o conduită 
să o comportare demnă.
: Eficienta judecății mun
citorești Ia mina Dîlja a 
crescut odată cu exigenta 
șl hotărîrea colectivului de; 
a înlătura din rîndul lor 
pe cei c-afe nu se încadrea-

muncii. 
Acționînd în acest context 

eu re- ■

șef de brigadă la frontale. 
A făcut școala de 
știi, e cunoscut 
un bun specialist, 
tit în domeniul electromei
eanic, cit și in lucrările 
miniere. Formarea lui .și a 
altora ca el, concretizează 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, me
canizarea șt automatizarea 
lucrărilor în subteran 
pot fi strunite decît
profesioniști de înaltă 
clasă, de minerul-tehnician.. 
Or, la sectorul I acest fapt 
a devenit o obișnuință.

— Bucuria aniversării 
mele, a. ieșirii la pensie se 
împletește cu nemărginita 
stimă față de primul băr
bat al țării, căruia îi urez, 
■și în numele ortacilor mei, 
ani mulți, putere de muncă 
în fruntea partidului 
statului în sănătate 
ricire.

Așadar, maistrul 
Dumitru Popescu ă 
bastonul de pensionar, co
munistul Dumitru Popescu 
nu iese insă la pensie. 
Rămîne să-și aducă contri-

buția la realizarea unor 
succese superioare. S-a an
gajat să-i ajute în conti
nuare, măcar eu un sfat 
bun, pe Alexandru 
Gheorghe BurciU, 
lalți, pe eare i-a 
format ca mineri.

—■ Mi-a.ș dori să 
întîlnesc mereu eu 
mei de muncă de
torul I, tot de la înălțimea 
locului întîi. Fiindcă așa 

e firesc, să facem din iden
titatea numerals a sectoru
lui un renume.' Oamenii 
săi sînt minunați, vor lup
ta cu toate forțele să-și a- 
pere prestigiul atît de greu 
cucerit. :

Un om a intrat tn pen
sie, alt om, demn urmaș, 
îi va lua local. Intr-o con
tinuă maturizare a colec
tivului, într-o firească 
școală de formare a unor 
buni meseriași, dar si al 
unor oameni de mare, ome
nie, al căror țel este să fie 
mereu în frunte, la înălți
mea exigențelor elice pe 
care le impune societatea 
noastră socialistă.

Printr-o scrisoare plină 
de amărăciune, cu accente 
de durere sufletească, A- 
neta Bărgan (strada Păcii, 
blocul 16/4 din Petroșani) 
ne roagă s-o ajutăm, 
disperare s-a adresat 
multor foruri, dar, dtn 
cate, pînă acum ttU .
găsit o soluție rezonabilă 
în situația ei. Despre ee 
este vorba ? Prin grija sta
tului, primul ei copil, Ne
culai Bărgan, acum în e- 
tate de 15 ani, a fost re
partizat să învețe meserie 
în județul Prahova, în 
urma cărui fapt inire 
Grupul școlar nf- 
lea și mama băiatului 
încheiat un contract punt 
perioada de școlari/: 
lată însă că, în loc să 
prindă tainele meseriei

7 Ne-le-
■ș.-ă 
ru
e.

ie
i-a 

puțină vreme de la înscrie
re, Neculai Bărgan a fugit 
de la școală, nici, a doua 
tentativă de reintegrare a 
sa în procesul de învăță* 
mint nu s-a soldat cu suc- 

Copilul stă

I

și în conformitate
centul Decret al Consiliu
lui de Stat, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
Dîlja, marți, 26 ianuarie, 
au chemat să dea socotea
lă pentru faptele lor pe 
cei care nu au reușit sau 
pur și simplu nu vor să se 
încadreze cu responsabilita
te în procesul de produc
ție, pe cei care trag colec
tivul înapoi, știrbesc pres
tigiul zecilor, sutelor de 
muncitori harnici și price- 
puți de aici. Francisc Lat- 
kulik a fost primul care a 
sosit în fața ortacilor 
'■are a 
ultima 
șese", 
schimb 
plieat ferm 1 „Dacă nu-ți 
respecți cuvîntul, Francisc, 
să mergi singur să ceri să 
pleci dintre noi". Gheorghe 
Ciurariu. un alt certat cu 
disciplina, a venit să cea
ră la ortacii săi- o Ultimă 
șansă. Șeful de schimb N-i
ță Strechinaru i-a su 
„Ești singurul om 
schimbul nostru care 
mai provoacă greutăți, 
că nu te debarasezi de 
ravul de a lipsi de la 
ne lipsim noi de tine. Ni 
mai poate să muncim 
și pentru tine, așa că 
mai acordăm o ultimă 
să. Ultima însă". La 
dul Iui Constantin ' 
miner, cu peste .15 ani ve
chime în minerit, om care 
nu a întinziat niciodată de 
la serviciu. î-a spus priete
nește i „Gheorghe, dacă nu 
te gîndt’ști bine la ceea ce

Și 
spus :. „Este pentru 
dată eînd mai xre- 
Cunoscutul șef de 
Aurel Lazăr i-a re- 

ferm :

DE LA O INIMA LA ALTA

u se 
noi 
îți 

. san- 
rîn- 

Oros,

nivel de 
de lucru, 
„Judecata 
creat — 
hotărîre

Gheorghe Acsinte, Vul
can. Scrisoarea dv. ne-a 
purtat pe drumuri și cam... 
degeaba. Am aflat cu sur
prindere că agresorul ano
nim, care v-a molestat des
tul de serios, este chiar... 
cuscra dv. Emilia Saucă. 
Gurile rele susțin că toc
mai dv. ați, provocat scan
dalul (și nu pentru prima 
oară), într-o stare avansa
tă de... imponderabilitate. 
Suspectați de pomană pe

subofiter de miliție, 
că a împiedicat înche-

acel 
<-’um 
ierea dosarului de cerceta
re. Dimpotrivă, dosarul e- 
xistă. a fost întocmit de 
un eu totul alt lucrător de 
miliție. Asa cft, dacă între 
timp nu vă veți împăca cu 
rubedenia dv.. vă veți în- 
tîlni și în fața completului 
de judecată. Pînă la... re
curs, satisfaceti-le curiozi
tatea — care este mobilul 
certei ?

ai de făcut de acum înain
te, -dahă nu dovedești că 
te-aj îndreptat și că meriți 
să faci parte din colecti
vul nostru, ți-o spun sin
cer, voi cere să ți se des
facă contractul de muncă". 
Au mai fost, de asemenea, 
chemați si avertizați Vasi
le. Dîrheă, Ion Pavelescu, 
Nicolae Molodeț. Vasile AI- 
bu, Aritochie Chiriile. Con
stantin Paza si Vasile Tur- 
nea.

Generalizată la 
brigadă, formații 
schimb si sector 
muncitorească" a 
prin exigentă și

în rtadurile minerilor de 
la Dîlja, o puternică opinie 
colectivă împotriva 
certați 
gen ta 
cu care 
colectiv 
ordinii si disciplinei se re
găsește în numărul scăzut 
al absentelor nemotivate, 
în sporirea producției. Să 
argumentăm i în luna ia
nuarie a.o. numărul absen
țelor nemotivate a scăzut, 
în medie, eu zece pe zi. iar 
producția de cărbune a 
sporit, în medie, pe zi eu 
150 de tone. Am înțeles, 
din cuvîntul celor care au 
participat la judecata mun
citorească,. din cuvîntul in
ginerului

celor 
cu disciplina.’ Exi
și responsabilitatea 
acționează întregul 
pentru întărirea

șef Aurel Mar- 
han si al președintelui co
mitetului sindicatului 
tor Negru că minerii 
aici sînt ferm hotărîți 
întărească ordinea și disci
plina.' să sporească prin 
fapte de muncă prestigiul 
colectivului; să-și realizeze 
exemplar sarcinile de pian.

execută unAiezatorul Vasile Bad 
reper pentru C.A.-2.

eu 11 țin. ce să fa 
buie să-i dau hrană și 
îmbrac... Am crezut 
voi fi ajutată de stat, 
mai mare necaz am“, 
serie petiționara, 
continuă : ■’
cești bani
Este vorba de cheltuielile 
de școlarizare, stipulate în 
contract, care, în mod 
mal, sînt suportate de 
(hrană, îmbrăcăminte, 
zare, echipament- de 
tecție, rechizite etc.), 
cazul eînd nu sînt respec
tate 
este 
le-a 
fața 
Bărgan se 
drpptățită, în loc să se 
trebe cum și-a educat pro- 
pria-i odraslă. Cum de nu 
are nici o putere de influ
ențare asupra fiului ? Ba 
mai mult, consideră nor
mală atitudinea Iții, conti
nuă să-i ofere hrană și 
îmbrăcăminte, deși știe că1 
astfel va stimula înclinația 
lui spre traiul parazitar. 
Singura soluție '"‘rezonabilă 
este sa-si lămurească tiu\ 
acum eînd -nu este ' încă 
prea tîrziu, care este rostul 
iui în societate, să-1 con
vingă pe îndelete că doar 
munca cinstită este prețu
ită' în societatea •. noastră 
socialistă. în acest sens, 
intr-adevăr, solicităm spri
jin din partea organului 
municipal de miliție, a al
tor factori educaționali și 
Oficiului de muncă și o- 
crotiri sociale. Anetel Băi- 
gan îi recomandăm st si. 
îndeplinească cu mai inul-, 
ta exigență îndatoririle de 
mamă, să țiu considere că; ■ 
Cineva vrea s-o frustreze, 
pe nedrept, d® venfturile 
casei, obținute ■' prin ---ror-. 
turi. (I. V. ).

dar .
ne

ba chiar 
,Cine îmi ia a* 

pe nedrept ?“.

pro-
în

contractuluiclauzele
firesc ca partea care 

ignorat să răspundă în 
legii. Așadar, Aneta 

consideră ne- 
în-
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ACTUAUTATEA iN LUAiE
Feîicitări adresate tovarășului 
Uicufeie Ceaușssc cu prilejul 

aniversării zilei de naștere
MONROVIA 27 (Ager

pres). — „Felicitări tovară
șului Nicolae Ceaușescu — 
campionul păcii mondiale". 
«Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, aniver
sează ziua de naștere", sînt 
titlurile sub care ziarele 
liberiene „New Liberian'1 
și ..Daily Observer" publică 
articole însoțite de foto
grafia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul zilei 
sale de naștere.

După ce prezintă date 
biografice, ziarele sublini
ază că. sub conducerea 
președintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu, România s-a 
afirmat pe plan internațio
nal prin angajarea activă 
în soluționarea probleme
lor de interes global. Opi
nia publică mondială cu
noaște bine rolul determi
nant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și aplicarea în 
practică a politicii externe 
a României, oferind lumii

La treisprezece ani, campioană națională
la seniori, la slalom uriaș

Potrivit tradiției, elita 
schiorilor- alpini din țară 
și-au dat întîlnire în fru
moasa stațiune montană 
Poiana Brașov, unde au 

■participat la tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 
Dinamo Brașov". Printre 
reprezentanții seniorilor și 
senioarelor, la competiție ■ 
au fost prezență și tineri 
schiori ai Clubului sportiv 
școlar din Petroșani, antre
nați cu competență profe
sională de prof. Virginia 

. Peterfi. în ultima zi a 
concursului s-au desfășurat 
pe pîrtia Lupului cele 
două manșe la slalom u- 

: riaș senioare. După prima 
. manșă, cu 44 de porți, e- 

leva Simona Costinaș, în 
' vîrstă de numai 13 ani, de 
i la Clubul sportiv școlar 
i Sin Petroșani, s-a situat 
i pe locul patru. Un loc 

demn de laudă ținînd sea- 
tna de vîrsta ei și valoa
rea celorlalte concurente. 
Sigură de victorie. Daniela 
Uncrop, clasată pe primul 
loc după prima manșă, a 
coborît în manșa a doua 
CU prea multă grijă și- 
surpriza s-a produs. Simo
na Costinaș a pornit ca o

„Festivalul sporturilor de iarnă“
în Paring s-a desfășurat 

etapa a Il-a a „Festivalu
lui sporturilor de iarnă" la 
Sanie și schi alpin. între
ceri ie de sanie — școli ge
nerale — au fost dominate 
atît la fete cît și la băieți, 
de echipajele Școlii gene
rale nr. 4 Petroșani evi
dent lin du-se elevii : Cristi
na Humei, Carmen Lazăr, 
Lucian Boța și Adrian 
Ghiura. S-ău mai eviden
țiat Sorin Crețu (Școala 
gem'cală nr. 1 Petroșani), 
Cri st i na Cenușe (Școala 
generală nr. 1 Petrila), 
LUci-eția Cic (Școala gene
rală nr. 4 Petrila), Carmen 
Podaru (Școala generală 
nr. 6 Petroșani), Layos 
Kel< men (Școala generală 
nr. i Vulcan) și alții.

Dc -.ă două etape, la sa

un exemplu de promovare 
constantă a idealurilor in
dependenței, democrației, 
progresului și păcii, men- 
ționeajă cotidienele liberi
ene.

Presa evidențiază con
cepțiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea dialogului la 
nivel înalt, promovarea re. 
lațiilor de bună vecinătate/ 
și de colaborare internațio
nală între toate statele pe 
baza egalității în drepturi, 
a respectului independenței 
și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, re
zolvarea numai . pe cale 
pașnică a diferendelor 
dintre state, asigurarea pă
cii mondiale.

Sînt menționate inițiati
vele de pace ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
manifestările pentru de
zarmare și pace organizate 
recent în România.

vijelie, a trecut cu sigu
ranță printre fanioane ob- 
ținînd 4’42”72 timp care a 
propulsat-o după manșa a 
doua pe primul ioc. Apre- 
ciindu-se calitățile Simo- 
nei Costinaș, această ta
lentată schioară de mare 
perspectivă a fost al doi
lea an consecutiv selecțio
nată în lot. Bravo Simona !

Rezultate demne de re
marcat în „Cupa Dinamo 
Brașov" au obținut și alte 
componente ale secției de 
schi alpin de la C. S. Ș. 
Petroșani, Iudith Karda, lo. 
cui VI, slalom special, Iu
dith Kacso, locul VIII la 
slalom special și locul IX 
la slalom uriaș,- precum și 
Ileana ' Vladislav, locul ~ X 
la slalom uriaș.

în perioada 11—23 ia
nuarie 1982 schiorii de la 
C. S. Ș. Petroșani au par
ticipat și la alte concursuri 
cu caracter republican : 
„Cupa Brașovia" pentru 
juniori și seniori și „Cupa 
Predeal" pentru juniori. 
Printre rezultatele obținute 
de schiorii noștri la „Cupa 
Brașovia" amintim locul IX 
la slalom uriaș și, respec

nie, clasamentul se pre
zintă astfel: Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani cu 
188 puncte ; Școala genera- 
lănr. 4 Petrila, 108 puncte, 
Școala generală nr. ~3 Lu- 
peni, 99 puncte, Școala ge
nerală nr. 4 Vulcan. 98 
puncte, trmate de repre
zentantele școlilor nr. 6 
Petrila, 6 Vulcan, 1 Petri
la, 1 Petroșani, 6 Petro
șani, 7 Petroșani, 2 Petri
la, 1 Lupeni și 5 Petroșani.

La schi alpin, cates. 8-10 
ani fete, locul I a foșt cu
cerit de eleva Corina Airi- 
nei (C. S. Ș. Petroșani), iar 
la băieți de către Vasile 
Niță (C. S. Ș. Petroșani). 
La categoria 14—19 ani 
fete, locul I a fost cîștigat 
de Daniela Ciortan (Liceul 
de matematică-fizieă Pe

troșani), iar la băieți de

Prezențe
TRIPOLI 27 (Agerpres)’, 

— în cadrul vizitei pe care 
o efectuează în Jamahiria 
Libiană, Mihail Țenea, ad
junct al ministrului în De
partamentul pentru * Con
strucții în Străinătate, a a- 
vut convorbiri cu secretarii 
Comitetului Popular Ge
neral pentru locuințe, Mo. 
hamed Mankush, și asigu
rări social’e — Ibrahim 
Hassan, precum și cu alte 
personalități din conduce
rea secretariatelor finanțe, 
lor și locuințelor.

Convorbirile s-au referit 
la necesitatea dezvoltării 
‘cooperării între cele două 
țări în domeniul construc
țiilor, la realizarea obiecti
velor de construcții pe care 
România le execută în 
conformitate cu înțelege
rile convenite între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și colonelul 
Moammer El Geddafi, con. 
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja-

tiv, XIII la slalom' special 
obținute de Ilorațiu Țip- 
țer, locul IX la slalom 
special cucerit de Florian 
Filip, locurile VII la sla
lom uriaș și XIII la slalom 
special ale Simonei Costi
naș, precum și XII la sla
lom specia] și XIII la u- 
riaș cucerit de Iudith 
Kacso. Se cuvine subliniat 
locul III la slalom special 
(la junidri) în cadrul „Cu
pei Predeal" cucerit de 
Florian Filip deși face 
parte din grupa juniorilor 
mici, precum și locurile 
IV și VII la slalom spe
cial ocupate de Ilorațiu 
Țipțer. Avînd în vedere di
ficultatea pîrtiilor (înghe
țate și denivelate) precum 
și faptul că la fiecare pro
bă au participat 70—80 de 
concurenți de la majorita
tea cluburilor din țară, re
zultatele sînt, intr-adevăr, 
bune, fapt ce denotă că 
la secția de schi alpin a 
C. S. Ș. Petroșani se mun
cește cu dragoste și pasi
une pentru descoperirea, 
șlefuirea și creșterea tine
relor talente. •

D. CRIȘAN

Nicolae Pătrașcu de la 
Parîngul Petroșani. La 
categoria peste 19 ani 
fete, cîștigătoare a fost 
Gabriela Pică (A. S. Pa
rîngul), iar Ia băieți, Doru 
Mureșan (I. C. P. M. C. Pe
troșani).

întrecerile din cadrul 
„Festivalului sporturilor de 
iarnă", care au constituit 
un important mijloc de 
mobilizare a tinerilor și 
oamenilor muncii de la 
practicarea sporturilor de 
iarnă, vor continua în ziua 
de 31 ianuarie a.c. în ma
sivul Paring cind va avea 
loc finala festivalului în 
urma căreia se vor întoc
mi clasamentele finale pe 
asociații sportive și unități 
școlare.

Staicu BALO!

românești
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

★
ATENA 27 (Agerpres). — 

La Atena a apărut, în 
condiții grafice deosebite, 
sub îngrijirea scriitorului 
Iannis Benkaș, „Antologia 
nuvelei balcanice".

Capitolul dedicat țării 
noastre este precedat de 
o prezentare a literaturii 
române, semnată de Tudor 
Vianu. Sînt publicate, cu 
note biografice, lucrări de 
Tudor Arghezi, Al. Brătes. 
cu-Voinești, Ion Creangă, 
Liviu Rebreanu .-și Mihail 
Sadoveanu.

☆
ALGER 27 (Agerpres). — 

La Alger se desfășoară lu
crările celei de-a V-a sesi
uni a Comisiei Mixte ro- 
mâno-algeriene de coopera, 
re economică, tehnică și 
științifică. Delegația româ
nă la sesiune este condusă 
de Trandafir Cocîrlă, mi
nistrul energiei electrice, 
iar cea algeriană, de Nabi 
Belkasem,- ministrul ener. 
giei și industriei - petrochi
mice.

O înțeleaptă vorbă veche 
românească spune că omul 
sfințește locul. Unul din 
multele exemple care sus
țin sensurile acestui pro
verb, de atîtea ori verifi
cat, îl constituie și cabana 
Pasu Vîlcan. Începînd cu 
ceaiul fierbinte și urarea 
de bun sosit rostită cu 
căldură de. cabanierul Ale
xandru Văss, continumd 
cu plăcutele seri de caba
nă la care participă nume
roși tineri .și „abonații" 
mai vechi sau mai noi ai 
acesteia, oameni de o mo
lipsitoare bună dispoziție,

ia■ii••■<>■■■■■■•••»»•••• 

0 oază 
de recreere 

activă
niiiiiiit ■ • ■ ■ ■ ta a ?

încheind cu exodul du
minical a, zeci și zeci de 
iubitori ai soarelui, zăpe
zii si aerului curat, aceas
tă oază de sănătate, un a- 
devărat pol al schiului 
Văii Jiului, atrage ca un 
magnet.

Ce păcat că această ca
bană se dovedește a fi tot 
mai neîneăpătoară. Cele 
50 de locuri de cazare e- 
xistente satisfac din ce în 
ce mai puțin solicitările, 
motiv care ne îndeamnă să 
sugerăm Consiliului popu
lar al orașului Vulcan, stu
dierea posibilității sporirii 
capacității cabanei, prin 
alipirea în tronsonul vestic 
al acesteia a încă uneia 
sau a două încăperi care 
ar putea dubla capacitatea 
actuală. Cu sprijinul uni
tăților din oraș și — sîn- 
tem convinși — al tinere
tului din oraș, dispus să 
presteze orele de muncă 
patriotică necesară, acest 
deziderat ar putea deveni 
realitate. Așteptăm I

Aurel DULA

întreprinderea pentru 
administrafea cantinelor și 

cazare Valea Jiului Petroșani
cu sediul în Petroșani, 

str. Grivița Roșie, nr. 36

încadrează
— FOCHIȘTI pentru încălzire centrală
— INSTALATOR de încălzire centrală 
Informații se pot primi de la biroul OPIR 

al întreprinderii.

Liceul industrial Petrila
cu sediul în strada Republicii, nr. 196 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
— SECRETAR
— MUNCITOR CALIFICAT (SUDOR)
Concursul va avea loc în data de 29 ia

nuarie 1982, ora 14.

Mica publicitate
PIERDUT diplomă mași

nist mină si miner subte
ran seriile D 48434 si F 
226050 pe numele Wald
mann Virgil, eliberate de 
I.M. Petrila. Le declar 
nule. (177)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beldea 
Ana. eliberată de prepa- 
rația Petrila. O declar, nu
lă. (178)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ■ Pușcaș 
Gheorghe. eliberată de 
A.It T.L Petroșani, O de
clar nulă. (179)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Loy 
Silvia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. .. O declar nulă. 
(180) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tămas 
Traian eliberată de F.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(181)

PIERDUT legitimație de 
serviciu ne .numeie Vaișin 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă (182)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strătică. 
Vasile. eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. (183)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțumește sincer celor care 
au fost alături de noi la marea durere pricinuită de 
dispariția mult regretatului nostru fiu, soț si tată 

ȘTEFAN CUGEREANU
Lacrimi fierbinți vor însoți amintirea celui ce a 

plecat pe drumul fără întorcere. (170)

SOȚIA mulțumește tuturor colegilor și cunoscu- 
ților care l-au însoțit pe ultimul său drum pe cel 
care a fost.

ȘTEFAN CUGEREANU
(171)

... -FAMIIJA; Jurca mulțumește rudelor, prietenilor, 
vecinilor, cunoscuților care au fost alături de noi 
la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpei 
noastre

JURCA OLGA „
soție, mamă și bunică (184)

Diriginta și colectivul clasei a Xll-a C de la 
Liceul de matematică și fizică, sînt alături de colegul 
lor Vegh Miklos în greaua încercare pricinuită de 
pierderea mamei sale

VEGH ILEANA

SOȚUL Sandu, fml Nelu, fiica Lenuța, ginerele 
lonuț și nepoții Adriana, Cristi și Adi anunță că se 
împlinesc 4 ani de la decesul iubitei lor soție, mamă 
și bunică

OPRIS ANA
din Lonea. Sufletul ei blind îl vom păstra in inima 
si gindul n-'stru toată viața. (157)

PIERDUT legitimație d-.' 
serviciu pe numele IleiF. ' 
Olga. eliberată de B.AȚ/ 
Petroșani. O declar nulă. 
(185)

PIERDUT carnet, student 
și legitimație de bibliotecă 
pe numele Lincu Mihai, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (186)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Martin 

Emil, eliberată de I.R.LU.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(187)

PIERDUT carnet student 
pe numeie Tâstea loan, e- 
liberat de Institutul de mi
ne Petroșani. 11 declar nul.
(188)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nagy 
Ștefan, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. O declar nulă. (193,

PIERDUT carnet de stu
dent' pe numele Loew Ri
chard, eliberat de Institu
tul <le mine- Petroșani. îl 
declar nul. . 1 •'

PIERDUT legitimație*'' 1 
serviciu pe numele ’ Durii- 
brăveanu Tatiana, elibera
tă de I. U. M. Petroșani. 
Q, declar nulă. (195)

!~r,â SI ADMINISTRAȚIA r Petrosonî. str Nicolae Bălceseu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipocrafio Petroșani, str N Bălceseu - 2.


