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Adunări ale activelor 
de partid din Valea Jiului 
în municipiul nostru s-au desfășurat,

Meri, adunări de lucru ale activelor de
partid orășenești Vulcan, Petrila, Uri-

Valea Jiului, a comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii de a acționa' neobosit 

_____ ,__ ___________ . la locurile de producție în 'vederea în- 
cartî, precum și din comunele Anindasa deplinirii în bune condițiuni a planului
și Banița. Desfășurate în contextul pu- în profil teritorial pe acest an, creșterii
ternicei efervescențe politice ce domi
nă în aceste zile viața întregii țări, dez
baterile au abordat cu răspundere co
munistă sarcinile ce revin organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor oa
menilor muncii, din cuvin tarile secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință de 
lucru comună a C.C. al P.C.K. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, precum și la ședințele Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Insușindu-și cu răspundere și angajare 
comunistă indicațiile deosebit de pre* 
țioase ale secretarului general al parti
dului, sarcinile ce le revin din hotărîrile 
adoptate de conducerea partidului și sta
tului, adunările au dat expresie hotărî- 
rii nestrămutate a activelor de partid din

< ____________________

contribuției municipiului nostru la în
făptuirea planului național unic de dez
voltare economico-socială a patriei din 
cel de-al doilea an al cincinalului, la 
creșterea venitului național și, pe aceas* 
ță cale, a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. în domeniul acti
vității de bază — extracția cărbunelui 

din localitățile miniere ale municipiu
lui, dezbaterile s-au axat pe necesitatea 
mobilizării tuturor forțelor pentru . a 
crește în mai mare măsură contribuția 
minerilor din Valea Jiului la dezvolta
rea bâzei energetice a țării, în primul 
rînd creșterea extracției de cărbune.

Exprimînd sentimentele oamenilor 
muncii din localitățile municipiului, adu
nările de activ și-au manifestat satis
facția față de măsurile privind erește-

(Continuare in pag. a 2-a'

împreună cu ortacii 
mei de muncă am urmărit 
cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 

. dezbaterile din forurile 
supreme de partid și de' 
stat prjvind măsurile a- 
doptate pentru corelarea 
și reașezarea prețurilor 
pe principii economice, e- 
chi tabîle. Am citit
Decretul Consiliului 
de Stat privind aplicarea 
acestei reglementări- la 
produsele agroalimentare, 
precum și Decretul cu 
privire lâ majorarea re
tribuțiilor personalului' 
muncitor, a alocațiilor de 
stat pentru copii, a pen
siilor și a-altor compen- 
sații bănești care se a- 
cordă în raport cu nive
lul retribuțiilor sau pen
siilor. Trebuie să spun că 
o asemenea . corelare a 
preturilor era necesară,

justă, echitabilă și în 
mod obiectiv necesară. 
Noi, minerii, ne-dăm sea
ma că prețul unui pro
dus, al tonei de cărbune, 
de pildă, trebuie să re* 
flecte cit mai bine ehel-

cos- 
u- 

sînt 
se 
pe

tuielile de muncă și 
turile efectuate. Ori, 
nele produse cum 
cele agroalimentare 
realizau cu pierderi 
care le suporta statul."' 
Țin minte că în urmă cu 
peste două decenii, cînd 
m-am încadrat la mină, 
aveam o retribuție luna
ră de cîteva ori mai mică 
față de cea de astăzi. A- 
cum am o retribuție tari
fară de 4900 lei, fără să

Titu TEACENCO, 
miner specialist, șef de 
brigadă. I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎNTĂRIREA rolului

a de ' a o3JJzafi

CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI — 
SARCINA A FIECĂRUI COMUNIST 

■■ y ... "/■■■ ..

Sarcinile trasate cu clar
viziune revoluționară de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul 
Ceaușescu, la

care 
a- 

ivite
Nicolae 

___ ,___ , Plenarele 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie anul trecut și februarie 
1982, tuturor oamenilor 
muncii din domeniul- mine
ritului, comuniștilor, în mod 
deosebit, ne revin în egală 
măsură și nouă, preparato
rilor. Este firesc să fie așa 
pentru că masa minieră ex
trasă din subteran, înainte 
de a ajunge Io beneficiar, 
trece prin instalațiile noas
tre, de fapt, aș putea spu
ne fără nici o exagerare, 
că trece prin mîinile noas
tre. Noi sîntem cei care 
trebuie să îmbunătățim ca
litatea cărbunelui, să atin
gă indicatorii impuși de 
nivelul exigențelor industriei 
românești în plină dezvol
tare. Nu este o sarcină u- 
șoară. Instalațiile trebuie să 
funcționeze continuu, fără 
cusur, iar aceasta depinde 
de oameni, de nivelul pre
gătirii lor profesionale, dar (Continuare în pag. a 2-a,

mai ales de conștiința lor 
muncitoreasca, de răspun
derea comunistă cu 
acționează și intervin 
tunci cînd probleme
în procesul tehnologic re
clamă prezența lor imedia
tă. Rezultatele obținute de 
colectivul nostru, mai ales 
în ceea ce privește prepa
rarea cărbunelui pentru 
cocs, demonstrează cu pri
sosință că fiecare formație 
din secția noastră își 
datoria la locul său 
muncă. Planul stabilit 
cărbunele pentru cocs 
fost depășit. In aceste re- 
zultate se regăsește materia
lizată în primul rînd activi
tatea neobosită a comuniș
tilor, preocupările continue 
ale birourilor organizațiilor 
de bază ale comitetului de 
partid din preparație, pentru 
îmbunătățirea întregii activi-

Gheorghe PANA, 
secretar al comitetului de 

partid, preparația Lupeni

face 
de 
la 
a

Noi plusuri la extracție
Printr-o amplă mobilizare a forțelor umane și 

tehnice de care dispun, expresie a hotărîrii muncito
rești de a acționa energic pentru creșterea producției 
de cărbune necesar economiei naționale, minerii din 
Valea Jiului au înregistrat în ziua de 15 februarie un 
nou succes, raportînd depășirea sarcinilor zilnice la 
extracția de cărbune. Un număr de opt colective de 
întreprinderi miniere — Lonea, Petrila, Dîlja, Ani- 
noasa, Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Uricani au extras 
peste plan, plusurile acestor unități insumînd peste 
1300 de tone de cărbune.

La jumătatea lunii februarie, pe ansamblul în
treprinderilor Văii Jiului, producția fizică de cărbune 
extrasă peste prevederi se ridică la 13 424 tone de 
cărbune chezășie sigură a depășirii, pentru a doua 
lună consecutiv a sarcinilor de plan ale celui de-al 
doilea an al actualului cincinal. In acest cadru de 
vrednicie minerească și emulație colectivă pentru 
realizarea de producții suplimentare de cărbune, se 
detașează prin contribuția adusă marile colective mi
niere ale Văii Jiului — I.M, Vulcan — cu peste 9 200 
tone extrase în plus, .I.M. Lupeni — cu 4366 tone de 
cărbune cocsificabll peste prevederi și I.M. Uricani — 
cu aproape 4000 de tone depășire a sarcinilor la zi.

In pagina a 3-a

Sporind producția, 
crește bunăstarea 

noastră
*în calitatea mea de 

miner, de om al muncii . 
dintre milioanele de 
proprietari, producători 
și beneficiari, țin să-mi 
exprim deplina adeziu
ne și profunda recunoș*'. 
tință față de grijă per-■ 
manentă pe care p are 
partidul și statul nostru, 
personal tovarășul ■
Nicolae Ceaușescu, pen
tru continua creștere a; 
nivelului de trai- < al 
populației țării. Măsuri
le cuprinse în Decretele : 
Consiliului -de Stat cu 
privire la creșterea re
tribuției personalului 
muncitor, a alocației de

Nicolae OPREA, 
miner, sef de brigadă la

I.M. Bărbăteni

Realizări de prestigiu
ale ceferiștilor

lător. Amintim că în anul 
1981 din stația Petroșani 
au fost expediați 104 767 
călători, iar în primele 45 
de zii?" ale anului 1982 pes
te 10 000 de călători.
• In luna ianuarie mun- i 

ca ceferiștilor din stația 
. Vulcan a fost’ încununata 

de noi și semnificative suc* 
cese. Astfel, s-a depășit 
indicatorul tone încărcate 
cu 160 la sută (I) încărcă
tura statică eu 5,6 lâ sutăt- 
descărcîndu-se de aseme
nea 1900 vagoane pentru 
termocentrala Paroșeni. Re
zultate foarte bune, dacă 
avem în vedere și faptul 
că în prezent stația traver
sează o perioadă de ample 
transformări și moderni
zări : centralizarea stației, 
suplimentarea și prelungi
rea liniilor de primire --

• Rezultatele obținute 
de colectivul stației C.F.R. 
Petroșani dovedesc că ac
tivitatea din acest an a a- 
vut un demaraj bun. De
pășirea în luna ianuarie a
principalilor indicatori, cum 
ar fi încărcătura statică 
(4- 0,12 la sută), tonaj 
brut/tren de marfă (-| ■ 0,04 
Ia sută), tone expediate 
(Ț 0,02 la sută) a fost con
firmată de rezultatele ase
mănătoare din prima ju
mătate a lunii februarie : 
încărcătura statică realiza
tă la 100 la sută, tonaj 
brut/tren de marfă -f- 0,01 
la sută și tone expediate 
4- 0,03 Ia sută.
• Printre principalele

activități care au marcat 
activitatea ceferiștilor din 
aceste’ prime săptămîni ale 
anului 1982 amintim im- __ ....... ... ...____ .
bunătățirea sistemului de expediere, mărirea capaci- 

,comunicare intre partlzile 
de manevră (prin dotarea 
cu stații radio) a regulari
tății circulației trenurilor 
de călători, deservirea ire
proșabilă a publicului că-

tății de manevră prin cons
trucția unei noi linii in
dustriale.
• Stația Iscroni rapor

tează la jumătatea lunii 
■ februarie, reducerea mediei 
de staționare pe vagon cu 
1,41 ore, reeepționarea la 
încărcare a unei cantități 
suplimentare de cărbune 
de 20 969 tones* S-au evi
dențiat în obținerea aces
tor rezultate, cit și a celor 
din ianuarie (tone expedia
te, d- 18 000 tone față de 
plan, depășirea indicatoru
lui „osii încărcate" cu 11,5 
la sută și reducerea medie 
de staționare de 1,2 la su
tă) impiegat,ii de mișcare 
Ovidiu Onisie, Teofil Co- 
roianu, Ștefan ■ Kertesz, 
manevranțiil Gheorghe Da- 
vod. Dumitru Andrei și 
Ion Rusu, magazionerii Ion 
Speriata și Ion Cioveie. ,

1 • Continuă în ritm in
tens lucrările la dublarea

Alexandru TĂTAR

Colectivul sectorului 
IV investiții a ciștigat 
primul loc in întrecerea 
socialistă pentru mai 
mult cărbune la nivelul 
I.M. Bărbăteni în anul 
1981. Printre harnicii 
mineri care au contri
buit la obținerea aces
tui succes de prestigiu 
se numără și cei din 
brigada condusă de Ion 
Nichita. (în foto)

Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune obligă la

Integrarea fermă In exigentele protecției muncii
(Continuare în pag. a 2-a)
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Adunări ale activelor 
de partid din Valea Jiului

Răspundem prin fapte 
de muncă grijii partidului

(Urmare din pag. 1)

rea retribuției întregului personal mun
citor, majorarea alocațiilor de stat pen
tru copii și a pensiilor, măsuri prin care 
conducerea partidului, la inițiativa se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a avut grijă ca veniturile 
populației să nu fie afectate de crește
rea prețurilor cu amănuntul la produ
sele agroalimentare, nivelul de trai al 
celor ce muncesc să se mențină ridicat, 
în somn de prețuire muncitorească și ca 
răspuns la această grijă deosebită a par
tidului. adunările de activ ay dat expre
sie hotărîrii comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a contribui prin 
muncă fără preget la recuperarea în a- 
cest an a cel puțin 30 la sută din volu
mul compensațiilor bănești acordate de 
stat. Din dezbateri a reieșit că minerii 
Văii Jiului au dat țării peste plan . în 
acest an peste 13 000 tone de cărbune, 
cantitate la care ei vor adăuga continuu 
noi sporuri suplimentare. Dezbaterile 
s-au concentrat, de asemenea, asupra 
măsurilor ce trebuie luate în toate uni
tățile productive de către consiliile oa
menilor muncii, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru creșterea pro

ductivității muncii, reducerea costurilor 
de producție, creșterea eficienței econo
mice a întregii activități de extracție și 
realizarea rentabilității in toate între
prinderile miniere din bazin.

Dezbaterile ce au avut loc în adună
rile activelor de partid din comunele 
Aninoasa și Bănița s-au axat pe anga
jarea și contribuția țăranilor cu gospo
dărie individuală, a tuturor locuitorilor 
de a răspunde la măsurile privind rea
șezarea — in avantajul lor — a prețu
rilor agricole, de contractări și achiziții, 
prin ^încheierea de contracte cu statul, 
folosirea tuturor suprafețelor agricole în 
scopul creșterii numărului de animale, 
obținerea unor cantități sporite de fura
je, legume și zarzavaturi pentru consu
mul propriu și al colectivității. întreaga 
activitate politică de explicare și de u- 
nire a forțelor colectivelor de muncă — 
în care să-și implice activ rolul organi
zațiile U.T.C., de sindicat și O.D.U.S. — 
să determine mobilizarea și participarea 
tuturor oamenilor muncii la transpune
rea fermă în viață a acestor măsuri 
la dinamizarea întregii munci produc
tive, la realizarea noii calități în întrea
ga activitate economico-socială din mu
nicipiu.

întărirea rolului 
conducător al partidului

Întreprinderea de con
fecții Vulcan: bucățile 
de material se numero
tează pentru a fi distri
buite formațiilor de lu
cru.

Sîntem hotărîți să ne 
amplificăm succesele

(Urmare din pag. I)

mai amintesc faptul că 
lucrez în acord și cîștig 
în medie pe lună 7000 lei. 
Deci, retribuția mea, a 
ortacilor cu care lucrez 
a crescut de cîteva ori pe 
cînd prețurile la produse
le alimentare de bază au 
rămas neschimbate multă 
vreme. Acesta este unul- 
din argumentele pentru 
care înțeleg eu și ortacii 
mei necesitatea măsuri
lor luate de partid și de 
stat, măsuri pe care le a- 
probăm fără rezerve și 
pe care le vom susține 
prin noi fapte de muncă.

Totodată doresc să-mi 
. exprim recunoștința pen
tru faptul că măsurile 
luate de reașezare a pre
țurilor, noile acte norma
tive sînt aplicate în spi
rit umanist. Ele nu afec
tează veniturile celor ce 
muncesc. De pildă, un 
miner din brigada mea 
primește o compensație 
de 219 lei lunar, la care 
se mai adaugă 67 de lei 
alocație de stat pentru 
fiecare copil. Acest lucru 

K____________ _____________ 

este o dovadă a preocu
pării partidului și statu
lui, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea nivelu
lui nostru de trai mate
rial și spiritual. De ase- 
ne. în prezent lucrez în 
stratul 13, intr-un abataj 
dotat cu complex- meca
nizat și exprim adeziunea 
unanimă a ortacilor cînd 
spun că sîntem ferm ho
tărîți — de fapt realiză
rile noastre, plusul de 
7000 de tone de cărbune 
la zi o confirmă — să ne 
îndeplinim exemplar sar
cinile de plan, șă sporim 
producția de cărbune la

Crește bunăstarea 
noastră

(Urmare din pag h
stat pentru copii și a 
pensiilor ca urmare a re
așezării și corelării pe 
principii economice a pre
țurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, 
constituie o dovadă de 
profund umanism. Pen
tru noi, minerii, este lim
pede ca lumină zilei că 
în condițiile în care pre
țurile la materiile prime 

au crescut considerabil în 
ultimii ani în lume, pen
tru a se realiza un echi
libru între prețurile de 
producere și cele de vîn- 
zare a produselor este 
necesară o reașezare a 
prețurilor, o corelare a 
lor în scopul dezvoltării 
armonioase a economiei 
naționale. Prin asigura
rea unor compensații co
respunzătoare acordate 
oamenilor muncii, pentru 
copii și pensionari se do
vedește efectiv grija față 
de om, față de nevoile 
sale' pentru bunăstare și 
fericirea celor ce produc 
bunurile materiale și spi
rituale. Deci, dacă 
vom munci mai 
bine, dacă vom da 
țării mal mult cărbune 
eocsificabil șl vom gospo
dări mai bine materialele, 
energia și combustibilii, 
va crește eficiența econo
mică a producției între
prinderii, va spori avuția: 
națională, iar pe această 
bază se va îmbunătăți ni
velul de trai al tuturor 
oamenilor muncii din ța
ra noastră. Iată de ce 
vom munci cu toată dă
ruirea pentru a da țării 
eît mai mult cărbune.

(Urmare din pag. 1)

tați. Nici nu se putea altfel 
pentru că din totalul persona
lului muncitor 40 la sută sînt 
comuniști, comuniști care prin 
activitatea lor exercită necon
tenit rolul conducător al 
partidului; Organizația noas- 
t>ă de partid coordonează, 
îndrumă și controlează prac
tic activitatea ce se desfășoa
ră Io noi in unitate. Din 85 
de conducători de formații 
de lucru, 84 sînt membri de 
partid, comuniști cu expe
riență în producție și în via
ța de organizație. Sub con
ducerea birourilor organiza
țiilor de partid ei și-au o- 
rîentat preocupările nu numai 
spre îmbunătățirea procesu
lui de producție, ci și spre 
ridicarea vieții interne de 
partid la un nivel tot mqi 
Înalt prin participarea lor ac
tivă și responsabilă. Spre 
exemplu, în ceea ce privește 
întărirea rîndurilor partidului 
prin primiri de noi membri, 
șefii formațiilor de lucru au 
o contribuție deosebită. Mulți 
au venit în fața birourilor or
ganizațiilor de partid cu pro
puneri concrete recomandînd 
tineri Uteciști cate să . fie pri
miți în rîndul membrilor de 
partid, de exemplu șeful de 
echipă Ștefan Racz, o .reco
mandat o tînără familie pe 
Nicolae și Voichița Puia, 
membri ai formației sale de 
lucru. Mai mult, ei se preo
cupă susținut și de pregăti
rea tinerilor pînă devin mem
bri de partid și te călăuzește 
primii pași în viața de orga
nizație.

O altă dovadă de manifes
tare plenară a rolului condu
cător al partidului în unita
tea noastră o constituie con
tinua îmbunătățire a stării de 
disciplină a personalului mun
citor înțelegînd prin aceasta 
întărirea disciplinei sub toa
te aspectele. Fără o discipli
nă fermă cum ar putea func
ționa la parametrii stabiliți 
instalațiile noastre cu cele

Realizări de prestigiu
‘ 'Urmare din pag. 1;

liniei dc cale ferată pe dis
tanța Petroșani — Livezeni. 
Finalizarea în bune condi
ții. la sfirșitul semestrului 
1, va permite deplasarea 
trenurilor cu -o încărcătură 
ele pînă la 3600 de tone, 
îmbunătățindu-se totoda
tă regularitatea circula
ției trenurilor de călători.
•, Un rol deosebit. în a- 

sigUrarea unei circulații 

peste 300 de motoare, cum 
ar putea interveni prompt și 
operativ în cadrul unor de
fecțiuni echipele de electro- 
lăcătuși, sau cum ar fi posi
bilă altfel evacuarea a peste 
3000 tone de piatră în așa 
fel incit să nu mai treacă 
prin instalații ? Un alt e- 
xemplu de disciplină . exem
plară îl constituie prezența 
la adunările generale de 
dări de seamă și alegeri. In 
toate organizațiile de partid 
unde au avut loc astfel de 
adunări (spre exemplu la or
ganizațiile nr. 1, nr. 3. 6A, ăB, 
și 6C transport) prezența a 
fost de 100 la șută..

Cu toate aceste realizări 
nu putem susține că am fă
cut totul, că în cadrul între
prinderii noastre nu ne mai 
confruntăm cu cazuri de in
disciplină. Numai în luna Ia
nuarie șase nou încadrați Io 
preparația noastră au făcut 
21 de nemotivate. Primii vi- 
novați sînt ei, dar asta nu în
seamnă, că noi nu puteam 
manifesta mai multă exigen
ță, că nu puteam interveni 
mai prompt pentru a nu se 
ajunge la asemenea situație. 
Mai avem încă probleme cu 
încadrarea în indicatorii de 
calitate dar sîntem convinși 
că organizația noastră de 
partid va depăși și aceste 
momente dificile pentru că 
avem comuniști care sînt în 
măsură să se mobilizeze e- 
xemplar, așa cum sînt Victor 
Sibișan, Ștefan Racz, Vasile 
Răcășan, lanos Hotfaludi, A- 
dalbert Tamaș, loan Steian, 
Mihat Cîșlaru, Nistor Moldo
van și mulți afțiî.

Trebuie, este de fapt o în
datorire a noastră de mare 
importanță față de economia 
națională, să ne sporim preo
cupările pentru a da indus
triei cărbune de tot mai bu
nă calitate. Iar comuniștii din 
organizația noastră de partid 
sînt plenar angajați îh tra
ducerea în viață a acestei 
mari sarcini trasate de parti
dul nostru.

feroviare la nivelul celor 
mai înalte exigențe, le re
vine lăcătușilor de revizie 
din stația Petroșani. Planul 
de prestații pe luna ia
nuarie, realizat și depășit 
cu 0,04 la sută se datorea
ză conștiinciozității c'u ca
re s-a lucrat la reviziile 
tehnice la trenuri, la pro 
bele de frină și reparațiile 
curente. S-au evidențiat 
lăcătușii de revizie din tu
rele I și II.

I

I
I

0 măsură care se impune în mod necesar
In .contextul general 

al sporirii cheltuielilor de 
producție — determinate 
de creșterea accentuată 
în ultimul timp a costu
rilor materiilor prime și 
prestărilor de servicii — 
se înscrie și activitatea 
de editare, imprimare și 
difuzare a presei. Așeza
rea prețurilor publicați
ilor pe baze economice a- 
pare în acest context ca 
o necesitate dictată de e- 
voluția ascendentă din 
ultimii ani a cheltuielilor 
de editare.

Exemplificînd, recur
gem la cifre de compara
ție din municipiul nostru: 
în timp ce prețul ziaru
lui cu apariție cotidiană 
a rămas neschimbat de 

PREMIERA. Formația 
de teatru a Casei de cul
tură din Petroșani face 
în prezent ultimele repe
tiții la o nouă piesă. Este
vorba de piesa intitulată 
„Vespasian al 11-lea* de 
Ion Dinescu. a cărei pre
mieră va avea loc sîmbă- 
tă, 20 februarie a.c., de 
la ora 16,30 în sala de 
spectacole a Casei de 
cultură din Petroșani. 

peste două decenii, în ul
timii ani prețul hîrtiei a 
crescut de cîteva ori, ma
nopera tipografică la fel, 
ca de altfel și costul 
transportului, impuse de 
creșterea pe plan mon
dial și național a prețu
rilor materiilor prime 
pentru hîrtie și cerneluri, 
a energiei electrice și 
combustibilului pe de o 
parte, iar pe de altă par
te de creșterile de retri
buții de care a bene
ficiat, împreună cu toți 
oamenii muncii din patria 
noastră. întregul perso
nal muncitor angrenat în 
editarea, tipărirea și di
fuzarea ziarului. S-a a- 
juns astfel ea prețul e- 
itemplarului de ziar să fie

UTILA pentru amato
rii de sport. Magazinul 
din Petroșani pentru des
facerea articolelor de 
sport este închis din mo-

*- tive de inventar între' 
12—20 februarie a.c. Ar
ticolele sportive pot fi 
cumpărate în unitățile co
merciale cu secții de pro
fil similar din Petrila, 
Vulcan si Lupeni.

„CUPA UTILAJUL*. 
Duminică, 21 februarie 
a.c. pe pirtia de schi de 
lingă baza didactică a 
IXFJS. Paring va avea 
loc cea de-a IV-a ediție 

de 5 ori mai mic decît 
costul unui bilet de au
tobuz, între două stații, 
nereflectînd corect din 
punct de vedere econo
mic cheltuielile materia
le și bănești încorporate 
pe tot fluxul de editare, 
imprimare, difuzare. In 
această conjunctură, sin
gura soluție rămine co
relarea economică a pre
țului ziarului cu chel
tuielile materiale pe care 
le incumbă editarea lui, 
astfel incit să se meargă 
pe linia creșterii eficien
ței acestei activități ce-și 
are importanța și ’ locul 
bine definit în contextul 
politic, economie și social 
din bazinul . carbonifer 
al Văii Jiului.

a concursului de schi „Cu
pa Utilajul". . Organizat 
de asociația sportivă a 
I.U.M. Petroșani, acest 
atractiv eoncuis este de
dicat în exclusivitate 
schiorilor nelegitimați, de 
toate vîrstele.

SPECTACOL. Ieri sea
ra, secția de teatru de a- 
matori în limba maghia
ră a clubului sindicate
lor din Lupeni a prezen
tat in sala Palatului cul
tural din localitate un 
reușit spectacol cu come
dia «Viața pe pomul de 
castraveți**. Este al trei-

Pentru 
sănătatea 

ceferiștilor
Dispensarul medical de 

linie C.F.R. Petroșani, ce 
deservește atît personalul 
feroviar cit și cel de la 
I.T.A. și Oficiul P.T.T.R. 
Petroșani, avînd un cabi
net de medicină generală 
și altul de stomatologie și 
un punct de verificare a 
personalului de locomoti
vă la intrarea în tură dis
pune astăzi de aparaturii* 
modernă. Cele 13 cadre me
dicale și medii dt aici se 
străduiesc să prevină îm- > 
bolnăvirile, ca ceferiștii și 
ceilalți oameni ai muncii 
pe care-i servesc să fie 
cit mai sănătoși. în anul 
1981 la cabinetul medical 
de stomatologie s-au efec
tuat 5 042 de consultații și 
7 644 tratamente, iar la cel 
de medicină generală 9 262 
de consultații și 6 585 tra
tamente. Un fapt demn de 
reținut este scăderea în a- 
nul 1981 a incapacității de 
muncă cu 1 000 zile în com
parație cu 1980. .

Se remarcă în activitatea 
acestui dispensar medicii 
Victor Bădulescu — șeful 
dispensarului, Lucia Liska, 
tehnicienii dentari Lidia 
Olah și Iosif Pevelacva, a- 
sistenta Dorina Imling și 
oficiantul sanitar Emil Pla- 
tagea.

lea spectacol în decurs 
de numai o săptămînă. 
Felicitări 1

INIȚIATIVA... PIER
DUTA. Informam nu de
mult că, la Lupeni, în 
sediul fostului chioșc de 
vînzare a ziarelor, s.-a 
deschis o unitate de repa
rații pentru brichete și 
stilouri. Dar, din această 
inițiativă... s-a ales scru
mul. Fiindcă din negli
jență, chioșcul a ars din 
temelii.

y

I
Rubrică realizată de I 
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune obligă fa

INTEGRAREA ferma
ÎN EXIGENȚELE PROTECȚIE]MUNCII

Pentru aerajul optim • 
galerii corespunzător 

întreținute
Expresia grijii față 

de om, activitatea de pro
tecția muncii — legifera
tă în țara noastră ca po
litică de- stat — urmăreș
te elaborarea și aplicarea 
unui ansamblu de măsuri 
menit să asigure in toa
te domeniile de activita
te îndeplinirea sarcini
lor de producție în con
diții normale de muncă, 
fără accidente și îmbol
năviri profesionale. în 
întreaga industrie minie
ră a țării s-a trecut la a- 
plicarea noilor norme de 
protecția muncii. Acest 
cadru nou de aplicare a 
măsurilor de protecție a 
muncii în minerit se în
scrie nemijlocit pe linia 
acțiunilor ample între
prinse la nivelul întregii 
economii în vederea în
tăririi ordinii și discipli
nei, îndeplinirii cu înaltă 
răspundere a sarcinilor 
de serviciu de către între
gul personal muncitor. 0 
primă subliniere ce se 
cere făcută privind noi
le norme de protecție a 
muncii pentru industria 
minieră este aceea că s-a 
impus ca de toate proble
mele legate de tehnica 
securității muncii să se 
țină seama încă de la 
proiectarea întreprinde
rilor, sectoarelor,' lucrări
lor, mașinilor și instala
țiilor miniere. Față de 
ediția precedentă a nor
melor, în pas eu exigen
țele actuale ale dezvoltă
rii mineritului, noul 
N.P.M. — I.M. stipulează 
că experimentarea și in
troducerea noilor tehno
logii de extracție, a unor 
noi tipuri de utilaje și

instalații complexe se va 
face pe bază de documen
tații tehnice avizate în, 
consiliile tehnico-econo- 
miee ale unităților și fo
rurilor tutelare, însușite 
de organele colective de 
conducere ale acestora 
și aprobate de organul 
central tutelar. Toate pro
iectele sau studiile de 
cercetare vor cuprinde un 
capitol distinct de măsuri 
de protecția muncii, ins
trucțiuni de protecție a 
muncii pentru procesele 
tehnologice, mașinile și u- 
tilajele pentru care, deo-

Pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, noile 
N.P.M. — l.M. impun ca 
înainte de intrarea în sub
teran, întregul personal 
este obligat să se prezin
te la locul de pontaj pen
tru luarea în evidență, 
iar la ieșire să respecte 
măsurile stabilite de uni
tate privind 
personalului (să 
lampa, masca, 
metrul). Toate ___
miniere din subteran vor 
fi dotate cu sisteme de a- 
larmare eficientă a per
sonalului din subteran în

evidența 
predea 

metano- 
lucrările

Noile norme de protecția muncii pentru 
industria minieră

camdată, nu există pre
vederi în N.PtM. — l.M. 

în ce privește reguli
le generale de siguranță, 
ca noutate față de ve
chile prevederi, progra
mele generale de exploa
tare (preliminarele anua
le) vor fi avizate de că
tre organele teritoriale a- 
le Inspecției de Stat pen
tru protecția muncit Pre
liminarele vor cuprinde 
obligatoriu și 
anual de aeraj, un capi
tol distinct cu 
preventive de : 
a muncii necesare a 
luate (program de dega- 
zare, de șistificare, di
guri, pilier! de siguranță, 
zone cu măsuri speciale, 
măsuri de combatere a 
pulberilor industriale etc) 
și planul operativ de pre
venire și lichidare a ava
riilor.

proiectul

măsuri 
securitate 

fi

eaz de avarie în funcție 
de specificul unității, mo
dul- de realizare a aera
jului și existența rețelei 
de aer comprimat. în an
samblul măsurilor de în
tărire a disciplinei se ac
centuează că intrarea' în 

" incinta unităților, in sub
teran și la locurile de 
muncă de la suprafață 
a persoanelor sub 
fluența alcoolului 
interzisă. Introducerea 

.și consumarea de alcool 
în subteran constituie 
pericole iminente de ac
cidentare și se sancțio
nează sever potrivit legii.

Așa cum am spus deja, 
un mare rol în realizarea 
unui climat de muncă 
propice desfășurării nor
male a activității în sub
teran revine sistemului 
de ~ aeraj. în . acest capitol

in- 
cste

al .noilor norme se pre
vede că la toate minele 
aerajul va fi condus pe 
bază de proiect anual de 
aeraj, reactualizat tri
mestrial. Proiectul anual 
de aeraj se aprobă odată 
cu programul general 
de exploatare. Aici este 
prezentată și concentra
ția maximă admisă de 
metan în subteran :

1 la sută în curentul de 
ieșire din sectoare ;

1 la sută în curentul 
de ieșire din abataje ;

1,5 la sută în curentul 
de ieșire din abataje cu 
condiția efectuării con
trolului continuu al con
centrațiilor de metan 
prin instalații automate, 
cu alarmare și întrerupe
rea alimentării cu ener
gie electrică la atingerea 
acestui conținut.

întreg cadrul de mă
suri cuprinse în N.P.M, 
— IM., din care doar o 
parte au fost amintite, 
reprezintă un sistem de 
reguli instituit în minerit 
cu scopul realizării unei 
depline concordanțe în
tre nivelul ridicat al do
tării tehnologice de care 
dispun minele și exigen
țele ce stau în țața per
sonalului muncitor care 
lucrează în subteran, spre 
a realiza sarcinile spori
te de cărbune și alte ma
terii prime necesare eco
nomiei naționale în depli
nă siguranță a muncii 
minerilor.

Ing. Traian ^VRAMESCU. 
inspector sef adjunct al 

I.S.T.P.M. Hunedoara __________ J

Continuitatea activității 
în abataje eît și menține
rea capacităților de pro
ducție în stare de exploa
tare, printr-o deplină secu
ritate a muncii, depinde 
în mod deosebit de Asigu
rarea unui aeraj optim, 
o susținută activitate de 
cunoaștere și stăpînire a 
normelor de protecția mun
cii de către fiecare lucră
tor. în acest sens ne-am 
adresat inginerului șef cu 
securitatea minieră Vergilă 
Stănescu de la mina Dîlja, 
unitate cunoscută ca avind 
greutăți încă din anii pre
cedent datorită zăcămîn
tului minier predispus la 
autoaprindere, care ne re
lata :

— Experiența’ anilor tre- 
cuți ne-a demonstrat că 
fenomenul de autoaprin
dere poate fi stăpînit nu
mai printr-o dirijare aten
tă ă aerajului în limitele 
normale care să asigure 
microclimatul corespunză
tor în abataje, cît și res
pectarea riguroasă a teh
nologiilor de lucru. Aceste 
două mari probleme de 
esență în specificul minei 
Dîija. sînt urmărite cu ma
re atenție. Pentru aerajul 
minei în conformitate 
proiectele de aeraj se 
măresc în permanență 
le principale de aeraj
circuitele respective, luîn- 
du-se . măsuri operative 
pentru întreținerea lor, 
menținînd la această acti
vitate personal calificat 
corespunzător. Se știe că 
acolo unde căile de aeraj 
cu o suprafață redusă con
duc la creșterea rezisten
ței în aerajul general, iar 
cu aceasta crește și depre
siunea în circuit, înrăută
țind activitatea în sensul 
că pot apărea zone încăl-

menținerea 
corespunzător 
și suitoarelor 
nivelul cerin-

Respectarea normelor
de protecția muncii impune 

rind cunoașterea lorin primul
In preocuparea de a extra

ge cit mai mult cărbune, mi
nerilor de la Lupeni le revi
ne și sarcina, deosebit de 
importantă, de o respecta în
tocmai normele de protecția 
muncii. In acest sens am 
purtat o discuție cu tovară
șul Aurelian Grosu, inginer 
șef cu securitatea minieră la 
l.M. Lupeni.

- Prima întrebare : care 
este in esență activitatea 
compartimentului pe care-l . 
conduceți ?

— Jelui acțiunilor noastre 
este integritatea oamenilor, 
siguranța muncii lor, securi
tatea zăcămîntului. Săptămî- 
nal, conducerea întreprinde
rii organizează prin biroul de 
protecția muncii. analiza stă
rii de securitate a minei cu 
întregul personal de protec
ția muncii, iar trimestrial se 
face instruirea pe meserii la de protecția muncii, 
cabinetul de protecția mun
cii. Să mai amintesc că în
tregul personal face parte 
din colectivele de control ca
re își desfășoară activitatea 
la nivei de sectoare și de 
întreprindere.

- Cum acționați pentru 
popularizarea noilor nor
me de protecția muncii 
pentru industria minieră ?

— Deși am intrat de cu- 
rînd în posesia tor am luai

— O ultimă întrebare. 
Vă rugăm să ne spuneți 
care sînt principalele căi 
de acțiune preconizate 
pentru acest an î

— In primul rind, o îmbu
nătățire a activității prin 
toate mijloacele. Ca prim ar
gument vâ rog să notați o

CQ- cifră : 5 900 000 lei - atît re
prezintă cheltuielile pe care 
ie vom face în acest an în 
vederea îmbunătățirii situației 
la prdtecția muncii, cheltu
ieli in caie intră procurarea 
de echipament de protecție,

măsuri ca ele să fie difuzate 
și - probabil - nu peste 
mult timp vor avea lor exa
minările. Vom acționa în a- 
cest sens prin cursuri, pro
paganda vizuală, instruiri 
periodice pentru cunoașterea 
lor și vom fi sprijiniți de ins
pectorii obștești responsabili 
cu protecția muncii din 
drul sectoarelor.

- Ce întreprindeți pen
tru preîntimpinarea acci
dentelor la noii angajați î

- întreaga noastră activi
tate are ca scop nu... trata
rea, ci preîntimpinarea aba- ventilație de protecție, echi

pament de lucru, material 
de propagandă și instructaj. 
Și, pentru că e bine să spu
nem și pe cele bune, dar și 
pe cele... rele, aș vrea să 
notați două, hai să zicem 
„necazuri" : primul, că nu 
putem asigura de multe ori 
rezerva de stîipi hidraulici, și 
al doilea, calitatea foarte sla
bă a ventilatoarelor electro- 
pneumatice primite de la 
Vaslui. Or, rezolvarea celor 
două probleme ar crea „cîmp 
larg" pentru îmbunătățirea 
considerabilă a calității mun
cii, noastre. Ceea ce nu nu
mai că o dorim, dar este și 
obligatorie.

loon Alex. TĂTAR

terilor. In cazul noilor înca
drați in muncă, pretențiile 
sînt mai mari, și deci, și o- 
rientările noastre sînt mai 
diverse. Se face o instruire 
prealabilă de 10 zile în care 
mare parte din timp este con
sacrată însușirii normelor 

în pri
mele trei luni se face, o da
tă pe-lună, o instruire deta
liată, noii încadrați fiind su
puși unor chestionare. O al
tă măsură eficientă, ei sint 
repartizați la brigăzi sau a- 
batoje mecanizate, la lucrări 
de pregătire, adică în for
mații de lucru cu personal 
calificat pe lingă care se ins
truiesc, fiind dați in răspun
derea muncitorilor cu multă 
experiență.

cu
ur

că i-
din

zite în abataj provoeînd a- 
pariția focurilor endogene. 
Pentru că noi ne-am con
fruntat eu astfel de feno
mene, factorii de răspun
dere din conducerea mi
nei și sectoarelor urmăresc 
îndeaproape 
profilului 
al galeriilor 
de aeraj Ia
țelor de proiect. Măsură
torile făcute pentru ridica
rea curbei caracteristice 
la ventilatoare satisfac ce
rințele de aeraj și pentru 
creșterea producției pre
văzută în acest an și cin
cinal. Pentru protecția ză
cământului cit și securita
tea muncii acționăm în ve
derea respectării tehnolo
giei de lucru de către toa
te formațiile noastre, prin- 
tr-un control riguros al 
tuturor locurilor de mun
că, prin conducătorii pro
cesului de producție, asi- 
gurînd cercetarea stratelor 
de cărbune prin găuri de 
probă în zonele laminate 
cit și izolarea spațiului îm
potriva focurilor 
ne eu bicarbonat
Preventiv pentru 
ția zăcămîntului 
molesc lucrările

In cadrul laboratoru
lui ergonomie-salvare 
de la C.C.S.M. Petro
șani, ing. principal loan 
Pascu predă unei serii 
de salvatori și personal 
de Întreținere a apara
turii de salvare din ca
drul Ministerului mi
nelor, petrolului și geo
logiei, cunoașterea și fo
losirea aparaturii izo- 
lante pentru protecția 
respirației în timpul in
tervențiilor.
Foto: St.

siguranță 
protecția 
cărbune,

endoge- 
de sodiu, 

proteo
se înă- 

miniere
din zona sectorului II cit 
și în zona Exploatată

Măsurile de 
maximă pentru 
zăcămîntului de
luate de colectivul minei 
Dîlja, asigură în continua
re condițiile pentru crește
rea producției de cărbune. 
Realizarea sarcinilor de 
producție din prima lună 
a acestui an, reprezintă 
garanția celor afirmate de 
inginerul șef cu securita
tea minieră de la mina 
Dîlja. •

Teodor ARVINTE

Mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni
Numai respectînd normele de protecția muncii 

puteți contribui eficient la sporirea productivității 
muncii, la realizarea sarcinilor suplimentare în ex- 

î tracția de cărbune.

NEMECSEK
Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.
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^CTUZlLH21TEz!l «N LU/Me
Schimb de mesaje între 

președintele României 
și președintele R.D.S. Sri Lanka

C OLOMBO 16 (Agerpres). 
La Colombo a avut loc un 
se limb de mesaje între 
tovarășul N i c o 1 a e 
( eaușescu; președintele 
Republicii Socialiste Româ
ni. i. și Junius Richard Ja- 
v cwardene, președintele
Republicii Democratice
S:.. :,iliste Sri Lanka.

S iambul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele R.D.S. 
Sri Lanka a însărcinatului 
cu afaceri a.i. al țării noas
tre la Colombo, Gheorghe 
Săvuică.

Desfășurată într-o at
mosferă cordială, întreve
derea a permis reafirma
rea dorinței și a hotărîrii 
celor două țări de a dezvol
ta pe mai departe bunele 
relații de cooperare eco
nomică reciproc avanta
joasă dintre popoarele ro
mân și srilankez.

Congresul Sindical Mondial 
și-a încheiat lucrările

HAVANA 16 (Agerpres). 
La Havana au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al X-Iea 
Congres Sindical Mondial. 
Congresul a adoptat do
cumente în problemele 
dezbătute, între care „Sin
dicatele și problemele ma
jore ale anilor ’80" și „Car
ta securității sociale", și 
a ales noile organe de con
ducere ale F.S.M.

riLME 16,25

Exerciții de război 
în Coreea de Sud

PHENIAN 16 (Agerpres). 
Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afa erilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, 
citat de agenția ACTC, a 
arătat. într-o declarație fă
cută presei, la Phenian, că 
exercițiile militare de mare 
amploare, cu numele codi
ficat „Team Spirit—82". pe 
care forțele militare 
coreene și americane 
desfășoară în comun 
teritoriul Coreii de 
incefJind de la 13 februarie, 
sînt îndreptate împotriva 
R.P.D. Coreene. Aceste 
exerciții reprezintă — a 
spus el — o violare a a- 
cordului coreean de armis
tițiu și o gravă amenința
re împotriva întregului 
popor coreean ; ele au loc 
în pofida protestelor între
gului popor coreean și ale 
tuturor popoarelor iubitoa
re de pace.

«id
le 
pe

Sud,

LA TORONTO au
sfirsit lucrările Congresu
lui al XXV-lea al P.C. din 
Canada. Congresul a apro
bat linia politică, expusă 
în raportul prezentat de 
secretarul general al parti
dului, William Kashtan, și 
programul de acțiuni con
crete în lupta pentru inte
resele vitale ale poporului 
canadian, pentru pace și 
progres social. Congresul 
a adoptat rezoluția „O ca
le nouă pentru Canada", 
care definește sarcinile 
partidului pe anii urmă
tori, strategia și tactica ac
tivității sale.

ÎNTR-O DECLARAȚIE 
făcută în Knesset (Parla
mentul unicameral), secre
tarul general al C.C. al 
P.C. din Israel, Meir Vil- 
ner, s-a pronunțat pentru 
anularea imediată a legii 
privind anexarea înălți
milor Golan. Vorbitorul a 
subliniat că această măsu
ră aduce un prejudiciu pă
cii, precum și intereselor 
poporului israelian.

NUMĂRUL adolescenți
lor de vîrstă școlară din 
R.F. Germania care nu au 
asigurată posibilitatea de a 
se instrui se ridică. în pre-

zent, la 273 000, a declamat 
în cadrul unei conferințe 
de presă, deputatul social
democrat in Bundestag, 
Gerd Weisskinchen. Acest 
fenomen, a subliniat depu
tatul vest-german, afec
tează astfel. în prezent, 
fiecare al optulea elev al 
țării.

„HARLAND AND.
WOOLF*1, șantierul naval 
din Belfast unde în 
a fost construit vasul 
tanic", a anunțat luni 
va concedia imediat 
de salariați din lipsă 
comenzi. Șantierul este în
treprinderea cu cel mai nu
meros personal din Irlanda 
de Nord și, de unde odi
nioară avea circa 25 000 
salariați, în prezent nu 
mai dă de lucru decît la 
7000 — inclusiv cei li>(’0 
care trebuie să fie conce- 
diați. Irlanda de Nord de
ține în Marea Britanie re
cordul în ceea ce privește 
șomajul, cu 113 000 oameni 
fără lucru, ceea ce rcure-

1912 
„Ti- 

că
1000 

de

Președinție F.S.M.
fost ales Sandor Gaspar 
(Ungaria), iar secretar ge
neral — Ibrahim Zackaria 
(Sudan).

Din partea Uniunii 
nerale a Sindicatelor 
România, la lucrările Con
gresului a participat o de
legație condusă de Cornel 
Onescu, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

zintă 19,7 la sută din forța 
de muncă a provinciei.

O NOUA organizație lo
cală a Partidului Social 
Democrat din R.F. Germa
nia, de guvernămînt, a ce
rut guvernului să se opu
nă staționării și desfășură
rii de noi arme nucleare 
americane în Europa, ce- 
rînd totodată încetarea pre
gătirilor pentru instalarea 
-de noi arme nucleare.

POPULAȚIA DRUZA din 
zona Înălțimilor 
(13 000 de locuitori) 
tinuat luni, pentru 
zi, greva generală 
tată declarată în semn de 
protest împotriva anexă
rii de către Israel a aces
tui teritoriu sirian și pen
tru eliberarea a patru per
sonalități druze arestate 
vinerea trecută, relatea
ză agențiile internaționa
le de presă. Greva a fost 
totală, relatează corespon
denții de presă aflați în 
regiune ; școlile și magazi
nele au fost închise. în
treaga activitate economi
că a încetat, iar muncito
rii nu s-au dus la locurile 
lor de muncă de pe terito
riul israelian.

Golan 
a con- 
a doua 
nelimi-
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Baschet, divizia B (tineret)
A

înfrîngere severă
Schiorii

din Vale
fondiști 
se afirmă

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Polițist 
delincvent ;
Milă pentru

sau
Unirea : 

cei vii.

16,30
16,45
17,00

TV
Telex.
Consultații 
tru elevii 
rilor serale.
Rezultatele 
rii pronoexpres. 
Șah.
Reportaj pc glol 
Universul femei
lor.
Desene animate.

pen- 
cursu-

trage-

17,45
PETRILA : Viu sau 18,00 închiderea pro-

mort. gramului.
LONEA : îmi sare 20,00 Telejurnal.

țandăra. 20,20 Actualitatea 
nomică.

eco-

ANINOASA : întoar- 20,40 Ancheta TV. „Dus-
cerea lui Hordubal. întors de pe dru-

VULCAN — Luceafă
rul : Procurorul acuză.

LUPENI — Cultural : 
Olimpiada 40 : Muncito
resc : Centrala este pe 
emisie.

mul amăgirilor".
21,00 Telecinemateca. Ci

clul Dosarele ecra
nului.
ciudat, 
pe țară.

21,50 Baletul

Un caz
Premier^

URICANI : Clinele.

„Omagiu 
lui Brîncuși". 

22,15 Telejurnal.

întreprinderea minieră 
Dîlja-Petroșanî

strada Cărbunelui nr. 20 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 

de
— șef sector aeraj
Concursul va avea loc în 26 februarie 1982 

ora 10 la sediul l.M. Dîlja.
Relații privind încadrarea și retribuirea, se 

pot obține zilnic la biroul O.P.I.R telefon 
42491 — interior 198.

electrocentralâ Rovinari
cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeti- 
cianului nr. 1, județul Gorj, încadrează de ur
gență următoarele categorii de personal :

turbine

a

C.S.Ș. 2 POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — JIUL-ȘTI- 
INȚA PETROȘANI 9L—64 
(36—28) Partida derbi 
returului a dat cîștig de
cauză liderei, care pe teren 
propriu a reușit să obțină 
o victorie concludentă în 
fața echipei din Petroșani. 
Au cîștigat, dovedind 
merită să promoveze 
prima divizie.

Meciul a început în nota 
de dominare a echipei 
noastre. în minutul 6 avem 
chiar 10—4, minutul 7,14— 
8, iar în minutul 8, 16—12. 
Urmează minutele 9 și 10, 
nefaste pentru noi — bucu- 
reștenii dau patru coșuri 
consecutive: 16—20. Aces
te coșuri au fost și 
care au departajat teamu- 
rile în prima repriză: 28 
—36.

în a doua parte a întîl- 
• nirii jocul trece definitiv

că
în

cele

carede partea gazdelor, 
avînd în Dan Grigorescu 
un bun punctator reușesc 
să cîștige detașat repriza 
55—36. Total 91—64 pen
tru politehnisti.

‘ Prin 
echipa 
bulescu 
poziția 
mentului. îi urmăm noi la 
trei puncte diferență. E- 
chipa antrenorului Teodor 
Szilagyi, formată 
Gheorghe Ghiță (22 
puncte-n meci), Alexe Glii— 
ță (12 p.), Nicolae Mihuți 
(7), Petru Sîngeorzan (4), 
Virgil Giura, Radu Bucer- 
zan, Alexandru Șipanu (7), 
Mircea Bratu, Mircea Puș
caș (6). Dan Rîmniceanu 
(6), suferă cea mai severă 
înfrîngere din ultimii 
ani.

această victorie 
antrenorului Băr- 

își consolidează 
în fruntea clasa-

Iozscf PILDNER, 
student

din 
de

trei

„CUPA U.G.S
în ziua de 14 februa-, 

rie a.c. pîrtiile din ma
sivul Paring, au găzduit 
etapa județeană a „Cu
pei U.G.S.R." la schi al
pin și fond. Au partici
pat 170 de schiori din 
Brad, Hunedoara, Deva, 
Lupeni, Vulcan și Pe
troșani.

Timpul excelent, ca 
de altfel și organizarea, 
au contribuit deopotri
vă la reușita acestei în
treceri. Deschiderea con
cursului a fost marcată 
de participarea unei

grupe de copii de la 
C.S. Școlar, care concu- 
rînd pe același traseu 
cu juniorii și seniorii au 
lăsat o frumoasă impre
sie iubitorilor muntelui 
prezenți unii ca specta
tori iar alții în calitate 
de coneurenți.

Iată pe cîștigătorii 
probelor : Fond 1,5 km 
fete: Violeta Mihăiasă 
(Vîscoza Lupeni) ; Fio- 
riea Stadnic (I.C.S. Mixt 
Lupeni), Irina Asandei 
(Preparația Coroești) : 
băieți : Ionel Săleeanu

în zilele de 13—14 fe
bruarie pe pîrtia excelent 
amenajată pe valea Rîș- 
noavei — Predeal au a- 
vut loc întrecerile de schi 
la nivel republican rezer
vate copiilor. Au participat 
300 coneurenți îndrumați 
de 50 de antrenori și con
ducători din cele 25 de a- 
sociații și cluburi sportive 
școlare ce și-au aliniat e- 
levii la startul întrecerilor.

Dintre cele 12 
acordate primilor 
la categoriile băieți I, 
km, băieți II. 5 km, 
I. 5 km și fete II, 2,5 km 
una a revenit reprezen
tantei Clubului sportiv șco
lar din Petroșani Lumini
ța Trandafir elevă a Școlii 
generale nr. 5 Vulcan care 
a devenit vicecampioană 
republicană la categoria fe
te I. Cu 
eu locul

medalii 
clasați 

10 
fete

acest ioc secund. 
I la „Cupa Bra-

șovia", locul III la „Cupa 
Rîșnov" și locul II la „Cu
pa Bistrița" ea deține o 
poziție fruntașă și în ie
rarhia F.R.S.B. care punc
tează. din acest an și con
cursurile de schi fond. Au 
obținut puncte prețioase 
fără însă a fi medaliați și 
sportivii Ernest Czimbal- 
mos. Marcel Piesa, Danie
la Mureșan, Iulian Pleșa. 
Dan Prișcă.

O nouă confruntare îi 
așteaptă pe schiorii fondiști 
în zilele de 5—6 martie în 
Semenic unde va avea lotj 
concursul republican al u- 
nităților sportive școlare 
și în 8 martie cînd pe pîr
tiile din preajma motelului 
Valea de Pești va avea ioc 
tradiționalul concurs inter- 
județean „Cupa Văii Jiu
lui". competiție organiza
tă de C.S.Ș. Petroșani.

Prof. Alfred IMLING

— operatori instalații cazane
— lăcătuși
— mineri suprafață
— concasatoriști
— mașiniști mașini fixe
— vulcanizatori
— excavatoriști
— electricieni
— topografi — inginer sau subingiiter
— mecanici locomotivă
— ajutori mecanici locomotivă L.D.H.
— manevranți, șefi manevră, magazineri
— muncitori necalificați pentru calificare 

meseriile de mașiniști, excavatoriști
Unitatea dispune de liceu industrial și fa

cultate de subingineri — curs seral.
Relații suplimentare la telefon 17350 inte

rior 338.

în

Mica publicitate
ROD1CA, Alex și 

urează părinților eu 
împlinirii a 25 de ani 
căsnicie „La mulți ani 
multă fericire

Ducu 
ocazia 

de 
Și

(339) 
PIERDUT certificat de

naștere pe numele Vasiu 
Petru Călin, seria X 272139 
eliberat de Consiliul popu
lar comuna Ilia. îl declar 
nul. (337)

ANUNȚURI DE FAMILIE

LA SCHI
(l.M. Vulcan) ; Zoltan 
Ușurelu (l.M. Lupeni) ; 
Ion Niță (Brad); Slalom, 
fete, categoria 16—19 
ani : Rozalia Ei.-seîeȚ și 
Irnola Csiki. ambele de 
la Parîngul Petroșani. 
Categoria 19—30 ani : 
Gabriela Pică (Parîngul 
Petroșani). Băieți, cate
goria 16—19 ani : Nico- 
lae Pătrașeu (Parîngul 
Petroșani); categoria 19 
—30 ani : Dumitru La- 
zăr (Parîngul Petroșani). 
Merită să evidențiem 
comportarea sportivilor

de performanță pre- 
zenți- la acest concurs 
ca : lud i th Kacso, Cori
na Vladislav, Florin Fi
lip (C.S..Ș.), Rudolf Vas- 
sito (Știința) ca și a co
piilor de la C.S.Ș. (ani
na Podină, Nicoleta ?,a- 
pan. Narcis Gușă. Mi
hai Dărăboancă, Marius 
Marica etc.

Organizatorii au a- 
cordat premii în obiecte 
și diplome primilor trei 
clasați la cele două pro
be.

S. BALOI

SOȚIA și rudele anunță cu adîncă durere înceta
rea prematură din viață a scumpului lor

MAGDA IOAN
Înmormintarea va avea loc az^_ ora 16,00 din stra

da Crîngului, 4/1, Petroșani.

Copiii, ginerii, nurorile și nepoții anunță cu a- 
dîncă durere încetarea din viață a scumpei lor

KOVACS IULIANA
înmormintarea va avea loc azi. 17 februarie a.c. 

ora 15 din strada 7 Noiembrie blocul 8 Lupeni. (340)

FAMILIILE Niedermayer, Remote Antweis, nepoții, 
nepoatele anunță cu adîncă durere încetarea din via
ță după o scurtă suferință a iubitului lor 

MUNTEAN GEORGE 
înmormintarea are loc azi, 17 februarie 1932,. ora 

16 din strada Zorilor, nr. 4 Petroșani. (341)
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