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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚl-VA I

Ortaci clin brigada 
sing. Paul Grasu, în cen
tru, din sectorul IV al 
I.M. Lupeni.injzondiyile noului program de lucru

REGELE REGATULUI 
HAȘEMIT AL 

IORDANIEI VA 
VA EFECTUA O 

VIZITĂ DE 
PRIETENIE IN ȚARĂ 

NOASTRĂ

La invitația tovară
șului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președin
tele Republicii Socia
liste România, maies
tatea sa Hussein tbn 
Talal. regele Regatu
lui Hașemit al Iorda
niei, va efectua o vizi
tă de prietenie în Re
publica Soeiabstă 

România in cursul ec. 
lei dc-a doua decade 
a lunii februarie 1983.

MINERII VĂII IIULUI
UN SINGUR GÎND, O SINGURĂ VOINȚĂ

Ieri, a avut loc ia Petroșani

Conferința organizației 
municipale a U.T.C.

Cercetarea și proiectarea 
minieră—în pas cu exigențele 
producției

Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. eu 
cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
industria minieră și geo
logie, măsurile adoptate, 
sarcinile și orientările 
date de secretarul general 
a' partidului. tovarășul 
Nicelae Ceaușes-eU, prin 
cuvin tarea rostită la în
cheierea - consfătuirii au 
f-st și sînt în continuare 
penti u noi, cercetătorii și 
proiectanții din domeniul 
mineritului un adevărat 
program de lucru atît 
pentru activitatea imedia
tă cit și în ceea ce pri
vește orientarea de pers, 
pectivă.

Sarcinile pentru indus
tria extractivă, pentru 

fuii care lucrează în între
prinderile productive sînt 
deosebit de clare și pre
cise, din ele izvorînd, cu 
aceeași claritate și preci
zie, și sarcinile noastre. 
Voi prezenta Cîteva din 
k__________

aceste sarcini pe care 
le am desprins din cuvîn. 
tarea secretarului general 
al partidului, și direcți
ile spre care ne vom în
drepta preocupările la 
trei genuri de activități : 
executarea lucrărilor de 
deschideri, a lucrărilor 
miniere principale ; folo
sirea eficientă a mecani
zării complexe aflate în 
dotarea întreprinderilor 
miniere și conceperea u- 
nor dispozitive de mică 
mecanizare.

Pentru a fi mai bine în
țeles, voi porni de la e- 
xemple concrete.

In cuvântarea rostită la 
încheierea consfătuirii 
do lucru, tovarășul Nicofae 
Ceaușescu cerea cadrelor 
din industria minieră să 
intensifice ritmul de exe
cuție a lucrărilor de des
chideri pentru a asigura 
capacitățile de producție 
necesare creșterii produc, 
ției de cărbune. Prin in

troducerea combinelor de 
înaintare în subteran, pro
blema tăierii și Încărcării 
mecanizate s-a rezolvat, 
dar obținerea unor viteze 
superioare de înaintare, 
mai este încă îngreunată 
de realizarea susține
rii provizorii in zona de 
acțiune a combinei și sus
ținerea definitivă, lucrări 
care se executau manual. 
Consecințe : pe lingă frî- 
narea avansărilor, consum 
ridicat de manoperă, e- 
fort fizic ridicat, consum 
marc de materiale. In a- 
cest domeniu sîntem în 
pas cu cerințele mineri
tului. In cadrul institutu
lui au fost concepute : 
susținerea pășitoare pro
vizorie pentru galerii (tip 
SPG-1), panourile prefa-

Dr. im;. Valeriu STAN’ClU, 
director tehnic al 

I.C.P.M.C,

(Coni,>it.are în pag. a 3-a)

In sprijinul producției — muncă politică 
dinamică, eficientă

Obiectivul imediat: 
planul realizat ritmic, zi de zi, 

schimb cu schimb

Aspect din 
de cultură 
desfășurării 
Conferinței 
a U.T.C. (N.

sala Casei 
in timpul 
lucrărilor 

municipale 
ȘTEFAN)

Spor substantial 
al extracției

Colectivul de mineri, te’n. 
Dicieri și ingineri dc la 
I.M. Lonea confirmă efi
ciența măsurilor stabilite 
de conducerea superioară 
de partid și de stat privind 
programele speciale dc
creștere a producției dc
cărbune. Ca urmare a a- 
plicării noului program de 
lucru în trei schimburi a 
8 ore. au fost extrase peste 
prevederile planului 1500 
tone de cărbune. în aceste 
condiții noi de lucru, co
lectivul a recuperat minu
sul dc producție acumulat 
în primele zile ale lunii 
și raportează la zi un plus 
de 250 tone de cărbune.

Intr-o atmosferă de pu
ternică manifestare a sen
timentelor tinerești, 
fierbinte patriotism, ab
negație și dăruire revolu
ționară față de cauza so
cialismului, a întregului 
nostru popor, la Petro
șani, s-au desfășurat ieri, 
lucrările < Conferinței or
ganizației municipale a 
U.T.C.

La lucrările conferin
ței au luat parte tovarășii 
Viorel Faur, prim secre
tar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R.. 
preșc d in tele Corni tetul u i 
Executiv al Consiliului 
popular municipal, To- 
riik Francisc, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., Ilic Lavu. prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
U.T.C,, membru al birou
lui Comitetului județean 
de partid. Au fost, de a- 
semenea, prezenți. mem
bri ai secretariatului și

biroului comitetului mu
nicipal de partid, secre- 

dc tari ai comitetelor de 
partid și conducători din 
întreprinderi economice 
ale municipiului, repre
zentanți ai organelor dc 
masă și obștești.

In acordurile răsună-
toare ale Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, intonat de cei 
prezenți, au fost aduse 
in sală drapelele Repu
blicii Socialiste România. 
Partidului Comunist Ro
mân, și Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia.

Conferința organizației 
municipale a U.T.C. a a- 
nalizat, cu exigență și 
responsabilitate. activi
tatea desfășurată de or
ganele și organizațiile 
U.T.C., de comitetul mu
nicipal, în perioada rare 
a trecut de la alegerile
('oi>Rrmar<> in ona a 9-a>

In sala de apel a minei 
Uricani panoul „Faptele 
zilei" atrage atenția asu
pra succeselor deosebite alo 
brigăzilor de mineri în bă
tălia pentru mai. mult căr
bune. Din primele zile de 
aplicare a noului program 
de lucru, mina atinge pro
ducții sporite, fiind de 2778 
tone din a doua zi a noului 
program. Un succes deo
sebit, avînd sorgintea în 
abatajele minei, în efortu
rile minerilor pentru a 
fructifica in cel mai înalt 
grad avantajele noului pro
gram de lucru. Bunăoară, 
în abatajul brigăzii lui Ște
fan Baciu, din sectorul III, 
schimbul format din mi
nerii Dumitru Covrig, Nea- 
gu Bălăjel. Dorel Saucă și 
Ion Sandru a împușcat de 
3 ori, reușind să livreze o 
producție suplimentară de 
60 tone cărbune. Intr-un 
abataj cameră din sectorul

II, minorii din schimb ii II 
al brigăzii lui Ion Nicoiac 
au atins, în 9 februarie, 4 
ml înaintare, ceea ce a a- 
sigurat brigăzii o avansare 
de 8 ml pe zi și o depășire 
a preliminarului eu 80 tone 
de cărbune.

Operativ și concret, mij
loacele propagandei vizua
le evidențiază succesele, 
cheamă colectivul la e- 
forturi susținute pentru 
a realiza zi de zi, schimb 
cu schimb, producții spori
te, productivități înalte, 
onorarea exemplară a an
gajamentului reînnoit în 
ultima adunare a reprezen
tanților oamenilor muncii 
— depășirea planului anual 
cu 10 000 tone de cărbune

Propaganda vizuală este 
doar unul din mijloacele

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un moment de însemnătate istorică, înscris în cronica 
eroicelor lupte revoluționare ale muncitorimii române
Memorabilele lupte ale 

muncitorimii române din 
ianuarie-februarie 1933 
pe care ie comemorăm 
astăzi, la semicentena
rul lor, au polarizat a- 
tenția opiniei publice in
terne și internaționale, în- 
scriindu-se la loc de cins
te în ansamblul gran
dioaselor bătălii ale pro
letariatului mondial, des
fășurate în perioada cri
zei economice din 1929— 
1933.

Ele au fost generate de 
ascuțirea contradicțiilor 
social-economlce, de ac
centuarea exploatării ca
pitaliste, de restrîngerea 
drepturilor și libertăți
lor democratice.

Guvernul național-țără. 
nesc, așa cum preciza un 
document al P.C.R. din 
aprilie 1933, a recurs la 
scăderea salariilor func
ționarilor publici și a

citorilor feroviari și pe
troliști la care s-au soli
darizat muncitorii din 
zeci dc întreprinderi din 
țară, vizau obiective în 
măsură să ducă la apăra-

1933 CINCI DECENII
pensiilor. „El aruncă în 
stradă zeci de mii de 
muncitori... se scad sala
riile minerilor și 
lurgiștilor de la 
Guvernul închide 
spitale, cămine,
toare. aruneînd astfel ța
ra în mizerie și sărăcie".

Declanșate in iarna a- 
nilui 1933, luptele mim-

meta- 
Reșița. 

școli, 
labora-

1983

recuccri- 
chirie, 

unei 
medi- 
comi- 
clibe-

rea dezideratelor maselor 
populare, cum ar fi: mă
rirea acordului, 
rea alocației de 
neadmiterea nici
concedieri, ajutor 
cal, recunoașterea 
tetului de fabrică, 
rarea imediată a celor a- 
restați, ridicarea stării dc 
asediu etc.

Se împleteau. așadar 
obiectivele economice cu 
cele politice, fapt ce con
feră o combativitate pu
ternică bătăliilor revolu
ționare.

Caracteristicile lupte
lor revoluționare din iar
nă anului 1933 au fost 
relevate, cu claritate, de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
mai 1933 : „„.Folosirea ex
perienței luptelor din alte 
țări de către partid; apli
carea cu succes și dezvol
tarea metodelor și forme
lor noi de luptă de către 
organizațiile de partid și

D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)
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precedente și pînă în pre
zent. In cadrul dezbate
rilor, pe marginea dării 
de seamă și a proiectului 
de hotărîre au luat cu
vântul Silviu Năstase, La- 
zăr Ciroe, Doina Monai, 
Adrian Apostu, Ion Toa
că, Ionel Gornic, Maria 
Cătuțiu, Gheorghe Go- 
leanu, Nicușor Rebegea, 

Viorel Guia, Gheorghe Mo- 
goi, Mariana Roznov, Mir
cea Baron, loan Păduccl, 
Ileana Cornea, Felicia 
Hristache, Maria Bărbu- 
lescu, Nicolae Stanciu, 
loan Stuparu, Mariana 
Dumbravă, Gheorghe 
Davidescu, loan Bexa, 
Petru Barb.

Darea de seamă, dezba
terile conferinței au re
liefat că în perioada a- 
nalizată organele și orga
nizațiile U.T.C. din Valea 
Jiului au obținut rezulta
te semnificative, in mobi
lizarea tinerilor la o acti
vitate economică exem
plară, în desfășurarea ac
țiunilor politice, organiza
torice, educative și pa
triotice. Sub conducerea 
și îndrumarea permanen
tă a organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.C. 
și-au sporit participarea 
la realizarea indicatorilor 
de plan în activitatea ex
tractivă și de preparare a 
cărbunelui, în construcțiile 
de mașini și utilaje mi
niere, construcțiile indus- 

\_________ _ _____________

Strungarul Iosif Kolbert, unul dintre harnicii me
seriași de la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani împărtășește 
din experiența sa tinerei muncitoare Maria Miron.

„Steagul roșu" a criticat, organele vizate răspund j
NEGLIJENTA N-A MAI FOST TOLERATĂ î

Referitor la articolul cu 
titlul „Trei apartamente i- 
nundate de neglijență", pu
blicat în „Steagul roșu" nr. 
9404, l.G.C.L. Petroșani, 
în răspunsul dat redacției, 
ne-a făcut cunoscut că în 
urma verificărilor efectua
te s-a constatat că cele re
latate au fost întemeiate.

„Intr-adevăr — se men
ționează in răspuns —, a- 
paitamentele de la parterul 
blocului nr. 12 din strada 
Saturn au fost degradate 
din cauză că locatarii scă
rii respective nu au folosit 
în mod corespunzător ins
talațiile sanitare, în final 
înfundlnd coloana de eva- 

triale și sociale, în ramu
rile industriei ușoare și 
celelalte domenii de acti
vitate. S-a acționat cu 
răspundere pentru spori
rea contribuției tinerilor 
la creșterea producției fi
zice de cărbune și a pro
ductivității muncii, prin 
extinderea mecanizării, 
însușirea temeinică a teh
nologiilor moderne de ex
tracție, folosirea cu ma
ximă eficiență a do
tării tehnice, dezvoltarea 
spiritului de bună gospo
dărire a avuției între
prinderilor, întărirea or
dinii și disciplinei. Un loc 
aparte l-au avut preocu
pările pentru perfecțio
narea profesională și îm
bogățirea cunoștințelor 
tehnice, în pas cu moder
nizarea extracției de căr
bune.

în Valea Jiului, s-a a- 
rătat în cadrul conferin
ței, întreaga activitate e- 
conomică, politică și so
cială are drept coordona
te esențiale cerințele sta
bilite de Conferința Na
țională a partidului și de 
recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
indicațiile trasate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lumina că
rora colectivele de mun
că — din care fac parte 
foarte multi tineri — ac
ționează cu înaltă dărui
re muncitorească pentru 
îndeplinirea unor sarcini

are a apelor reziduale și | 
inundînd cele trei aparta- ! 
mente. Vinovat este și dis
peceratul din cartierul Ae
roport, care nu a acționat 
operativ pentru desfunda
rea coloanei și evitarea i- 
nundării. Față de lipsa de 
inițiativă și operativitate 
legate de cazul relatat și 
per.tru alte abateri în mun
că, eond. cerea I.G.C L. 
Petroșani a hotărît schim
barea din funcția de șef al 
dispeceratului din cartierul 
Aeroport a ing Nicolae 
Goinic și sancționarea jui 
cu diminuarea retribuției 
pe iuna decembrie c>i 20 
la sută". 

de care sînt nemijlocit 
legate ritmurile de pro
gres ale țării noastre. A- 
sigurarea bazei energetice 
și de materii prime a ță
rii se află în centrul preo
cupărilor conducerii par
tidului și statului, perso
nal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care 
a elaborat un complex de 
măsuri practice, capabile 
să conducă la dobîndirea 
independenței energetice a 
țării. Prin prisma acestor 
cerințe, organizațiile de 
tineret din întreprinderi
le miniere ale Văii Jiului 
sînt chemate să răspundă 
cu deplină angajare che
mării patriotice de a da 
tot mai mult cărbune, 
pentru a spori avuția na. 
țională a țării. Dezbate
rile au reliefat totodată
MEMBRII BIROULUI COMITETULUI MUNICIPAL 

AL U.T.C.
Gheorghe Bobar — prim-secretar, Mihal Anghel 

— secretar cu probleme de propogandă și cultură, 
Constantin Stoicoiu — președinte al Consiliului ti
neret muncitoresc, Viorica Bulz — președinte al 
Consiliului municipal al elevilor, Lazăr Ciroie — 
președinte al Consiliului U.A.S.C.R. din Institutul de 
mine Petroșani, Mircea Baron — președinte al Con
siliului municipal al Organizației pionierilor, Lenuța 
Strinu — secretar cu probleme organizatorice, Doina 
Monai, loan Păducel, Dumitru Cojocaru, Constantin 
Lilă — membri.

MEMBRI SUPLEANȚI
Ștefan Băbăț, Adrian Apostu, Elena Ciobanu, 

Simina Asandei.
Președinte al Comisiei municipale de cenzori a 

Comitetului municipal al U.T.C. a fost ales tova
rășa Nicoleta Bușoi.

RĂSPUNDEM
ION GLUGA, Petroșani: 

Subiectul preferat de dv. 
oferă suficientă materie, 
chiar pentru mai multe 
articole. Din păcate, dv. 
îl tratați la modul gene
ral, iar apoi deviați de la 
el. Vă interesează con
duita spectatorului sau de
reglările organizatorice și 
tehnice ce incomodează bu
na desfășurare a unor spec
tacole ? Reveniți, pătrun- 
zînd în aspecte concrete,

(Urmare din pag. 1/

pe care comitetul de par
tid, sindicatul minei le 
uzitează din plin pentru 
stimularea emulației mine
rești, a strădaniilor de a a- 
tinge producții sporite. Des. 
pre celelalte forme și mij
loace ale muncii politice, 
despre acțiunile întreprin
se de organizațiile de 
partid ne-au vorbit cîțiva 
secretari de partid :

— Principalul obiectiv al 
preocupărilor acestor zile 
a fost întărirea muncii po
litice la fiecare loc de 
muncă, în fiecare schimb, 
ne spune tovarășul Cornel 
Bololoi, secretarul comite
tului de partid al minei. 
Prin restructurarea orga
nizațiilor de bază pe 3 
schimburi, am urmărit re
partizarea judicioasă a 
membrilor de partid pe 
formații, repartizînd pe 
comuniștii cei mai bine 
pregătiți politic și profesio
nal în brigăzile și schimbu
rile care au avut rezultate 
mai slabe pînă acum. Prin 
noua repartiție, am asigu
rat ca toate brigăzile, iar

a ll.T.C.
și neajunsurile din activi
tatea organelor și organi
zațiilor U.T.C. din Valea 
Jiului, indicînd acțiunile 

ce trebuie întreprinse pen
tru înlăturarea lor, pentru 
a ridica întreaga activita. 
te politică, educativă și 
economică desfășurată în 
rîndul tineretului la ni
velul exigențelor actualei 
etape. în acest sens con. 
ferința a adoptat un am
plu program do măsuri.

In cadrul lucrărilor con
ferinței a luat euvîntul 
tovarășul Viorcl Faur.

Conferința a ales noul 
comitet municipal al 
U.T.C., biroul și secreta
riatul comitetului muni
cipal, precum și comisia 
de cenzori a Comitetului 
municipal al U.T.C.

CITITORILOR
tipice pentru „meseria de 
spectator".

FLORINA DAMIAN, 
Vulcan : Aveți înclinații 
spre meșteșugul scrisului. 
Tema aleasă de dv., de alt
fel bine documentată, nu 
intră în sfera de preocu
pări a ziarului nostru. Pen
tru a vă îndrepta eforturi, 
le spre domenii de mai 
mare actualitate, vă adre
săm rugămintea de a trece 
pe la redacție.

schimburile în proporție 
de 80 la sută, față de nu
mai 50 la sută, înainte, să 
fie conduse de comuniști. 
De asemenea, cadrele teh
nice din conducerea minei 
au fost repartizate în or
ganizațiile de partid din 
sectoarele productive, pri-

Planul realizat ritmic, zi de zi, 
schimb cu schimb

mind sarcina să răspundă 
de activitatea unei brigăzi. 
Atît cadrelor, cît și mem
brilor de partid, li s-a ce
rut să stimuleze răspunde
rea, inițiativa tuturor for
mațiilor pentru ca planul 
să fie realizat exemplar, zi 
de zi, schimb de schimb. 
Și, ca dovadă că am acțio
nat eficient în acest scop, 
in zilele de cînd aplicăm 
noul program mina și-a 
realizat în fiecare schimb 
producția prevăzută.

Colectivul sectorului I,

Un moment 
de însemnătate istorică

(Urmare din pag. 1)

masele însele : grevă com
binată cu ocuparea în
treprinderii și demonstra
țiile de stradă în sprijinul 
greviștilor ; greva combi
nată cu marșul asupra 
centrului administrativ; 
trimiterea din partea cen
trelor C.F.R. și a altor 
întreprinderi și de către 
șomeri de delegați și bri
găzi pentru luarea legă
turilor cu alte detașa
mente ale proletariatului 
și atragerea lor de fapt 
în lupta comună ; orga
nizarea pichetelor de gre
vă de masă și, ca un suc
ces deosebit de important, 
a gărzilor de masă de au
toapărare". Se remarcă, 
în acest context, rolul 
partidului comunist în o- 
rientarea justă a acțiuni
lor muncitorești, în con
ducerea luptelor revolu
ționare de amploarea și 
semnificația celor din ia- 
nuarie-februarie 1933.

Cu toate că în Valea 
Jiului, în iarna anului 
1933, nu s-au desfășurat 
acțiuni de luptă deosebi
te, și aici persistau mari 
nemulțumiri atît în rîn- 
durile muncitorilor cît șl 
ale funcționarilor, pen
sionarilor, șomerilor. Mun
citorii șomeri din Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Lonea, 
au organizat, după exem
plul feroviarilor și petro
liștilor, demonstrații de 
stradă, întruniri ș.a., în 
cadrul cărora au reven
dicat reprimirea lor la lu
cru.

Revendicări proprii de 
luptă au formulat atît o- 
țelarii hunedoreni cît și 
minerii din Ghelar, trans- 
formînd întrunirile orga
nizate în veritabile de
monstrații de protest îm
potriva exploatării capi
taliste și a concedierilor.

Luptele revoluționare 
din iarna anului 1933 ale 
muncitorimii române' au

care a avut greutăți în pri
mele zile ale lunii în reali
zarea planului, își depășeș
te și el din 7 februarie în 
mod ritmic sarcinile.

— Este firesc, ne spune 
maistrul minier Gheorghe 
Vasîi, secretarul organiza
ției de bază I/A. Acum 

avem o plasare mai bună, 
atît la fronturi, cît și la 
aprovizionare, și este timp 
mai mult ca oamenii să-și 
îndeplinească sarcinile. O- 
dată cu repartizarea nouă 
a membrilor de partid, 
le-am cerut să stăruie ca 
fiecare om cu care lucrea
ză să-și facă exemplar da
toria. Și reușim: avem o 
disciplină foarte bună în 
fiecare schimb, oamenii 
știu precis ce au de făcut, 
nu sînt goluri în aprovi
zionare, reparațiile se e- 

ocazionat o afirmare mar
cantă pe arena mondială, 
fiind printre primele mari 
ridicări la luptă ale pro
letariatului după instau
rarea dictaturii hitleriste 
în Germania.

Clasa muncitoare de 
pretutindeni și-a expri
mat activ solidaritatea 
cu muncitorimea din 
România. Cercuri largi 
ale opiniei publice demo
cratice, reprezentanți e- 
minenți ai culturii mon
diale (II. Barbusse, R. 
Rolland, J.R. Bloch, L. 
Aragon) și-au manifestat 
simpatia față de memo- 
morabilele lupte revolu
ționare din țara noastră, 
au protestat „împotriva 
terorii guvernanților vre
mii, împotriva asasinate
lor în masă".

Luptele revoluționare 
din România au deschis 
seria unor mari bătălii 
revoluționare, antifascis- . 
te- 1Marile lor valențe in
terne și internaționale, 
semnificațiile lor istorice 
în dezvoltarea luptei po
porului nostru condus de 
P.C.R., împotriva exploa
tării și asupririi, pentru 
democrație și pace, pen
tru apărarea independen
ței și suveranității pa
triei, au fost subliniate de 
secretarul genera) al 
partidului, tavarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Lup
tele de clasă din pe
rioada crizei economice, 
și mai ales luptele din 
ianuarie-februarie 1933, j 
au constituit un moment I 
de o deosebită importan
ță în istoria mișcării 
noastre muncitorești, au 
avut o profundă înrîurire 
asupra vieții politice și 
sociale din România. Ele 
au dat o puternică lovi
tură claselor, au frinat o- 
fensiva capitalului împo
triva drepturilor econo
mice și politice ale oame
nilor muncii".

xecută cu promptitudine.
— Sectorul III realizează 

o producție de 900 tone pe 
zi, față de media de 600 
tone pînă în 7 februarie, 
ne spune maistrul minier 
Ion Vlad, secretarul orga
nizației de bază III/B. . 
firesc : prin îmbunătățirea 
plasării la fronturi, cu 15 
oameni în plus la aprovi
zionare, cu 12 lăcătuși pe 
schimb, ne putem concentra 
asupra Intensificării acti
vității la locurile de mun
că In frontalul lui Sores- 
cu, de exemplu, am ajuns 
la o productivitate de 8 
tone/post, aproape dublu
față de trecut. In brigada 
lui Roșcan, reușeam rar să 
pușcăm de 4 ori, Iar acum 
am atins și 5 pușcături pe 
zi. Toate brigăzile și schim
burile sînt conduse acum 
de membri de partid ; de 
la aplicarea noului pro
gram de lucru nu am avut 
nici o nemotivată, și se 
respectă ziua liberă a oa
menilor conform programă
rii. Minerii sînt mulțumiți 
și lucrează cu răspundere 
și dăruire. Și aceasta e cel 
mai important

yq jnfopmgnj
• FELICITĂRI. Trei din. 

I trei veteranii minei Lonea 
• — Gheorghe Balica, Grigo- 
Ire Toma și Vasile Vieru — 

s-au despărțit de colectivul 
Iîn mijlocul căruia au pres

tat mulți ani de muncă. Cu 
I acest prilej a fost organizat 

un moment solemn. Comi
tetul de partid și conduce- 

I rea minei le-au adresat ce- 
I lor ce au trecut în pensie 
1 calde mulțumiri pentru 

activitatea îndelungată și 
rodnică depusă și le-au u- 
rat multă sănătate și odih
nă plăcută. (T.T.)

Q> IERI. sub genericul 
„Cinci decenii de la luptele 
revoluționare ale muncito
rimii române", Muzeul mi
neritului, în colaborare cu 
biblioteca municipală, a 
realizat un colocviu de is
torie la Depoul C.F.R. Pe
troșani. (I.L.)

@ DEȘI ESTE NECE
SAR... în Lupeni efectiv nu 
există o unitate corespunză

toare pentru achiziționarea 
ambalajelor de sticlă. în u- 
nitățile aparținînd I.C.S. 
Mixtă Lupeni (care sînt obli
gate a le achiziționa con
tra marfă sau numerar), 
deseori nu există ambalaj 
corespunzător. Dacă aduci 
sticle de 1 1 sînt ambalaje 
pentru 0,5 1 și invers. O in
formație pe care cei în 
drept sperăm s-o ia in se
rios 1 Mai ales că situația 

e cunoscută, nu-i așa? (A.T.) 
$ SPECTACOL PIO- 

NIERESC. Detașamentul 
de pionieri al clasei a Vl-a 
de la Școala generală nr.

2 a prezentat, ieri, la Re
miza de locomotive și tur
nul de comandă C.F.R. Pe
troșani spectacolul intitulat 
„Metaforele muncii", cu pri
lejul împlinirii a cinci de
cenii de la luptele revo
luționare din 1933 ale mun. 
citorimii române. Același 
spectacol omagial va fi 
prezentat vineri, 18 februa
rie, la ora schimbului, și 
în sala de apel a minei 
Dîlja. (T.T.)
• CARTE. Editura „Car

tea Românească" anunță 
pentru proxima primăva
ră un nou volum de po

vestiri al scriitorului pe- 
trilean l.D. Sîrbu. Ca gest 
de înaltă prețuire față de 
concetățenii săi de baștină, 
autorul și-a manifestat do
rința de a lansa volumul 
in Valea Jiului. (I.V.)
• SPECTACOLE. An

samblul folcloric „Parîn- 
gul" al Casei de cultură 
a sindicatelor din reședin
ța de municipiu inițiază 
o nouă serie de spectaco
le, sub genericul „Cîntăm 
cu drag la oameni harnici" 
Dedicate fruntașilor în pro
ducție, spectacolele. care 
beneficiază de concursul 

grupului satiric „Veselia" 
multiplu laureat al Festi
valului național „Cîntarea 
României", se desfășoară 
după următorul program : II 
joi, la Petrila (ora 17), și ■ 
Casa de cultură (20) ; vi- I 
neri, la Uricani (17.30) și I 
Lupeni (20). (I.V)

Rubrică realizată de
Ion VULPE
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în lumina recentelor măsuri, stabilite de conducerea

N 0 U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in mineritul CONCEPȚIA TEHNICĂ PROPRIE, PROMOVATĂ

Văii Jiului

partidului pentru creșterea producției de cărbune

PE UN LARG TEREN DE AFIRMARE
Țării mai mult cărbune — însemn și sarcină, în

datorire de ondare, o cerință a economiei naționale 
care a găsit răsunetul cuvenit și în activitatea cer
cetătorilor și proiectanților, a specialiștilor de la 
I.C.P.M.C. Petroșani. Institutul, creat în mijlocul ba
zinului nostru carbonifer pentru minerit și minerii 
Văii, prin studiile elaborate, prin cercetările efec
tuate, prin materializarea lor la locurile de muncă 
își aduce o contribuție însemnată la creșterea pro
ducției de cărbune în condiții de eficiență ridicată, 
la sporirea productivității muncii, la ușurarea efortu
lui fizic al celor ce muncesc, la modernizarea con
tinuă a tuturor întreprinderilor miniere.

Alegerea temelor de studiu vizînd cele mai 
importante problemele cu care se confruntă mine- 

iritul, zilele și nopțile petrecute deasupra planșetelor 
șl meselor de lucru, asistența tehnică, încărcată de 
emoțiile premierei, acordată în timpul experimen
tării tehnicilor, tehnologiilor și utilajelor concepute 
sînt etapele firești ale activității creatoare a proiec
tanților și cercetătorilor, a specialiștilor și cadrelor 
tehnice din cadrul institutului, sînt etape cu o fina
lizare concretă ce apare numai după luni și luni de 
muncă : un nou utilaj, o nouă tehnologie creată de 
omul de la planșetă pentru omul din subteran, 
pentru sporirea eficienței muncii lui. Aceasta este con
tribuția cercetătorilor și proiectanților la cîștigarea in
dependenței energetice a țării, sarcină de cea mai mare 
răspundere, cu un profund caracter patriotic, încre
dințată tuturor oamenilor muncii din domeniul mi- 
neritului, de Conferința Națională a partidului.

Prevenirea și combaterea opeiativă 
a focurilor endogene

Pentru izolarea cores
punzătoare și la timp a 
spațiilor exploatate sau a 
zonelor afectate de focuri 
endogene a fost elaborată 
în cadrul I.C.P.M.C. Pe
troșani tehnologia construi
rii digurilor de izolare din 
lianți sulfatici cu priză ra
pidă și au fost create ins
talațiile adecvate pentru 
punerea în operă a liantu
lui prin pompare. Avanta
jele oferite de noua tehno
logie față de digurile cla
sice : reducerea timpului 
de execuție a unui dig de 
circa 3 ori ; etanșeitatea di
gurilor este de circa 1000 
de ori mai mare ; materia- 
llil^-avînd o dilatare în 
timpul prizei aderă mai 
bine pe pereții lucrărilor 
miniere în curs de izolare;

(Urmare din pag I)

bricate din beton armat; 
manipulatorul de montat 
panouri prefabricate (tip 
MP—750) și mașina de 
montat armături (tip 
MMA—500). In același 
timp au fost elaborate și 
tehnologiile de lucru ne
cesare. Rezultatele obți
nute în urma experimen
tărilor la diferite mine 
din Valea Jiului sînt pe 
măsura așteptărilor. Nu in
tru în detalii. Cert este 
că prin aplicarea corectă 
a acestei tehnologii putem 
obține avansări, atit la 
săpare cît și la betonare, 
cu mult superioare celor 
realizate prin tehnologi
ile clasice.

Legat de mecanizarea 
lucrărilor din abatajele 
minelor noastre, su
bliniez că dacă au exis
tat și există preocupări 
susținute pentru conce
perea și realizarea unor 
utilaje adecvate condi
țiilor noastre de zăcămînt, 
preocupări la nivelul tu
turor institutelor de cer
cetare și proiectare din 
domeniul minier, nu ace
lași lucru se poate spune 
despre rezolvarea unor 
probleme care îngreunea
ză folosirea eficientă a 
complexelor mecanizate.

Spre exemplu, într-un 

prețul de cost este de circa 
două ori mai mic ; materia
lul avînd o rezistență la 
compresiune, după două 
ore, de 20—35 kg forță pe 
mp, poate prelua efectul 
dinamic al unei eventuale 
exploziții a gazelor de ar
dere și de distilare din spa
țiul închis.

Pentru izolarea rapidă 
a spațiilor în care se sem
nalează procese de auto- 
aprindere, umplerea de go
luri din jurul lucrărilor 
miniere, etanșarea supli
mentară a unor diguri 
construite din materiale 
plastice, a fost experimen
tată cu o eficiență ridicată 
tehnologia utilizării spu
melor chimice ureoformal- 
dehidice de tip izoschaum. 
Avantaje oferite : instala

abataj dotat cu unul din
tre cele mai moderne com
plexe, totul este mecani
zat, dar tavanul artificial 
se execută manual. Aceas
ta este una dintre proble
mele pe care ni le-am 
propus să le rezolvăm 
pentru că executarea a- 
cestor lucrări lungește ci
clul de producție și ne
cesită un volum mare de 
muncă, un număr mare 
de oameni care ar putea 

Cercetarea și 
proiectarea minieră

fi folosiți la alte lucrări, 
care să scurteze ciclul 
și deci, implicit, să con
ducă la creșteri de pro
ducție, la sporuri de pro. 
ductivitate.

O altă problemă nere
zolvată și care intră în 
sfera preocupărilor noas
tre este intersecția abata
jului mecanizat cu lucră
rile miniere aferente. A- 
batajul nu poate avansa 
intr-un ritm mai rapid din 
cauza acestor intersecții 
care sînt realizate cu sus
ținere individuală meta
lică sau in lemn. Deci, în 

LA I.C.P.M.C.

Dispozitive de 
mică mecanizare

La I.C.P.M.C. se află în 
diferite faze de concepere 
și proiectare dispozitive de 
mică mecanizare, dispozi
tive care să vină în spriji
nul muncii minerului. Prin
tre cele mai importante 
dispozitive amintim : mai 
multe tipodimensiuni (de la 
1,5 la 6 tone) de dispoziti
ve de întins și ridicat, des
tinate montării, demontă
rii și transportului comple
xelor mecanizate dar și al
tor lucrări de acest gen ;' 
dispozitive de paletizare și 
containerizare a transpor
tului de materiale (paleti- 
zarea lemnului și containe- 
rizarea materialului mă
runt).

ția este portabilă și utilir 
zabilă în orice punct din 
subteran ; tehnologia este 
simplă și operativă : mate
rialele utilizate au greu
tăți specifice de B—20 
kg/mc, fiind ușor transpor. 
taoile . distanța de inter
venții este de 20—100 me
tri, ceea ce mărește sigu
ranța de lucru a persona
lului de execuție ; materia
lul arde numai în prezen
ța flăcării, nu propagă fla
căra și nu se încarcă elec
trostatic în limite pericu
loase ; la punerea în operă 
a materialului, la un ae
ra] de peste 30 mc/min., 
nu rezultă gaxe toxice și 
iritante peste conținuturile 
admise de normele în vi
goare.

aceste lucrări pe lingă 
faptul că sînt solicitări 
fizice, apare și un con
sum ridicat de materiale, 
șl au loc și cele mai mul
te accidente tehnice, sur
pări. Aș vrea să fiu bine 
înțeles: acestea sînt doar 
două exemple, dar cu ele 
doresc să evidențiez un 
alt aspect și anume că 
numai îmbunătățirea or
ganizării muncii și meca
nizarea, fără a ține cont

de toate elementele care 
apar, eficiența muncii nu 
va fi cea scontată. Și
pentru că am atins a- 
ceastă problemă, mă voi 
referi in citeva cuvinte și 
la conceperea dispoziti
velor de mică mecanizare, 
dispozitive care au un 
rol deosebit in creșterea 
eficienței activității fiecă
rui om al muncii din 
subteran. Ne vom extin
de și intensifica 
preocupările și in a- 
cest domeniu de activita
te tocmai pentru impor
tanța sa. Spre exemplu

Modernizarea
Dezvoltarea în ritm 

susținut a mineritului Văii 
Jiului, introducerea pe 
scară largă a mecaniză
rii impune, pentru un 
sistem de conducere di
namic și eficient, obține
rea informațiilor exacte, 
analiza și sinteza opera
tivă a acestora, necesi
tatea intervenției directe 
asupra proceselor tehno
logice conduse; cu alte 

(cuvinte, modernizarea 
conducerii proceselor mi
niere iși găsește soluția 

I în realizarea unor siste- 
i me automate de comandă 

și supraveghere centrali
zată. Un astfel de sistem 
a fost conceput de ingi
nerul Wilmos Balasko și 
Carol Szabo. Fără a intra 

i în detaliile constructive 
i amintim doar cîteva date 
î privind funcționarea sis- 
I ternului: în momentul
f detectării unei abateri
î se aprinde o lampă de 
i semnalizare pe panoul 
i sinoptic și prin unele 
l semnale avertizează o- 
i peratorul din camera de 
; comandă ; pe ecran apare 
i denumirea parametrului, 
• locul și valoarea sa, ora 
I și minutul evenimentului; 
i operatorul poate solicita 
i oricînd orice informație 
1 'privind starea parame- 
: trilor, utilajelor și insta- 

■■ lațiilor tehnologice, poa- 
: te solicita efectuarea de 
j bilanțuri și analize pe 
i baza datelor din sistem ; 
; prin semnalele luminoase 
j de pe panoul sinoptic se 
i cunoaște în orice moment

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.

noi avem un proiect de 
execuție al unui pistol de 
înșurubat piulițe. Va fi 
acționat cu aer compri
mat.

Monoraiurile, sînt, de 
asemenea, dispozitive de 
mică mecanizare, dar că
rora nu la toate între
prinderile miniere li se 
acordă atenția cuvenită, 
în mod normal, monora- 
iul trebuie montat încă 
de la atacarea lucrării de 
deschidere, și el trebuie 
astfel conceput și execu
tat (fără improvizații) in
cit să poată funcționa și 
în timpul exploatării ză- 
cămîntului. Noi sîntem 
hotărîți să aducem și a- 
cestor dispozitive îmbună
tățirile necesare

Prin exemplele date, 
am dorit să ilustrez și 
să fac, așa cum su
bliniam, cunoscute preocu
pările institutului nostru 
în cîteva domenii de ac
tivitate in rezolvarea cî- 
torva probleme cu are 
mineritul încă se mai 
confruntă Este de datoria 
noastră, a cercetătorilor 
și proiectanților, să venim 
prin activitatea pe care o 
desfășurăm, in sprijinul 
minerilor, de la fronturi
le de lucru, aceasta fiind 
în fond contribuția noas
tră la creșterea nroduc- 
ției de cărbune..

*

conducerii proceselor miniere

starea instalațiilor. în ca. 
zul apariției unor avarii, 
sistemul indică măsurile 
optime în funcție de in
formațiile ce le primește 
prin traductoare și, e- 
ventual, solicită date su
plimentare pentru edifica
re. La apariția unor de
conectări de utilaje sau 
la apariția unor parame
tri de alarmă, semnalul 
pîlpiitor însoțit de un su
net de alarmă nu se anu
lează decît la intervenția 
operatorului.

Tehnologii noi de executare a 
lucrărilor miniere principale
Prin dotarea minelor cu 

combine de înaintare s-au 
soluționat problemele com
plexe de tăiere și încărca
rea mecanizată, dar rămî- 
neau nerezolvate în mod 
corespunzător problemele 
legate de susținerea pro
vizorie, în raza de acțiune 
a combinei, precum și cele 
de susținere definitivă a 
galeriilor, lucrări care ne

• Susținerea pășitoare provizorie pentru galerii 
(tip SPG-1), este concepută pentru galeriile cu profil 
boltit în raza de acțiune a combinei, pentru susține
rea imediată a spațiului excavat într-un interval de 
timp scurt făcînd posibilă realizarea susținerii defi
nitive la o distanță mică de front.

• Manipulatorul de montat panouri prefabricate 
(tip MP-750). Panourile prefabricate se montează me
canizat cu ajutorul a două manipulatoare de tipul 
MP 750 dispuse pe fiecare parte a galeriei, rulînd pe 
căi fixe, in system monorai

In aceste condiții fluxul 
tehnologic de execuție a 
lucrărilor miniere, in cite
va cuvinte, se prezintă ast
fel : săparea galeriei se e- 
xecută prin tăiere cu com
bina, susținerea provizorie 
se realizează mecanizat 
(constind in pășirea și a- 
poi poziționarea susținerii 
hidiaulice tip SPG-1), iar 
in spatele susținerii provi
zorii se execută susținerea 
definitivă cu panouri pre
fabricate din beton armat.

Avantajele oferite : du
rata de montare manuală 
a unei armături metalice, 
in condițiile tăierii cu com

1

Prin Implementarea sis
temului se asigură urmă
toarele efecte economice 
mai importante: redu
cerea duratelor de sta
ționare a utilajului ; pre
întâmpinarea declanșării 
unor avarii de amploare, 
reducerea consumurilor 
specifice prin posibilita
tea intervenției operati
ve asupra cauzelor care 
le determină.

cesită consumuri importan
te de' timp, manoperă și 
materiale, fiind o frînă în 
sporirea vitezelor de avan
sare. Pentru soluționarea 
acestei neconcordanțe, în 
cadrul I.C.P.M.C. au fost 
concepute și proiectate teh
nologiile de lucru și echi
pamentele necesare meca
nizării susținerii provizorii 
și definitive 

bina, este de 4u—4a de 
minute în timp ce durata 
de pășire a susținerii SPG-1 
este de 5—7 minute ; se 
reduc considerabil consu
murile de muncă și de ma
teriale; al volumului de ma
teriale transportate spre 
fronturile de lucru respec
tive.

De o deosebită importan
ță este faptul că prin y a- 
ceastă tehnologie susține
rea definitivă 6e realizează 
in același ritm cu săparea', 
redueîndu-se efortul fizic 
pentru personalul de exe- i 
cuție.
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Reuniunea de la Madrid 
a statelor participante

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

MADRID 15 (Agerpres).
Lucrările reuniunii de la 
Madrid a statelor partici
pante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în 
Europa continuă sub sem
nul cerinței de a se ajunge 
cit mai curînd posibil la 
încheierea reuniunii cu re
zultate pozitive, cu adopta
rea unui document final 
substanțial și echilibrat și 
a! dorinței exprimate, prac
tic. de toate delegațiile de 
a contribui la realizarea 
acestui obiectiv.

După intervențiile din 
prima ședință plenară și 
in ti ini rea neoficială a șefi
lor de delegații de săptă- 
mina trecută — în cadrul 
cărora a luat cuvintul și

LA 15 FEBRUARIE. LA 
GENEVA A AVUT LOC 
O ȘEDINȚA PLENARA 
a delegațiilor U.R.S.S. și 
SALA. în cadrul negocieri
lor privind limitarea și 
reducerea armamentelor 
strategice, relatează agen
ția TASS

DIN SURSE ALE NASA 
s-a anunțat că primul zbor 
ai .-clei de-a doua navete 
spațiale americane, „Chal
lenger", prevăzut inițial 
pentru 27 ianuarie și ul
terior amînat, va avea, pro
babil, loc între 13 și 19 
martie Conform declara- 

-țiilor unui purtător de cu- 
vînt al NASA, specialiștii 
de la Cape Canaveral vor 

reprezentantul țării noas
tre — centrul de greutate 
al reuniunii se deplasează 
spre consultări, și nego
cieri în vederea trecerii la 
redactarea părților necon- 
venite din proiectul docu
mentului final propus de 
țările neutre și nealiniate. 
Tn acest scop, au fost crea
te mai multe grupuri neo
ficiale de redactare, care 
și-au început deja activi
tatea.

în ședința plenară de 
marți. 15 februarie, au luat 
cuvintul reprezentanții O- 
landei și R.D, Germane ca
re au prezentat poziția ță
rilor respective privind ne
cesitatea încheierii cit mai 
curînd posibil a reuniunii.

"efectua în această săptămî- 
rtă ultimele testări ale mo
torului nr. 1 al navetei, la 
care a fost constatată în 
decembrie 1982 o pierdere 
de hidrogen lichid, motiv 
care a determinat amîna- 
rea lansării pînă la re
medierea defecțiunii.

LA DELHI S-AU DES
CHIS LUCRĂRILE UNEI 
REUNIUNI a Grupului de 
coordonare al experților în 
domeniul agriculturii din 
țările în curs de dezvoltare 
— informează agenția Ta- 
niug. Parlicipanții urmează 
să elaboreze o strategie pe 
termen lung privind mo
dernizarea agriculturii și 
creșterea producției ali
mentare.

FIRMA JAPONEZĂ 
CONSTRICTOARE DE 
AUTOMOBILE TOYOTA" 
și firma similară america
nă „General Motors" au că

Ședință a Consiliului 
de Securitate al O.NT.U 

la cererea
NEW YORK 15 (Agerpres). 

Luni seara a avut loc o 
nouă ședință a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., 
care, la cererea Iordaniei, 
a reluat dezbaterile ou 
privire la continuarea po
liticii israelienc do implan
tări în teritoriile arabe și 
palestiniene ocupate.

Reprezentantul Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei (OEP) a informat 
Consiliul asupra ultimelor 
acțiuni întreprinse de Is
rael împotriva palestinieni
lor din teritoriile ocupate.

Delegatul Iordaniei a a- 

zut de acord asupra produ
cerii în cooperare, în Sta
tele Unite, a unui automo
bil de tip „Chevrolet" de 
l-.traj redus — a declarat 
la Nagoya, la o conferință 
de presă, președintele fir
mei nipone, Shojiro Toyoda.

LA BELGRAD A AVUT 
LOC ședința Comisiei de 
coordonare pentru pregă
tirea participării Iugosla
viei la reuniunea la nivel 
înalt de la Delhi a țărilor 
nealiniate, la care a luat 
cuvintul președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia. 
Petar Stambolici. în cursul 
ședinței, relatează agenția 
Tanîug, a fost subliniată 
necesitatea ca țările neali
niate să-și concentreze a- 
tenția asupra problemelor- 
cheie privind pacea, secu
ritatea, independența, re
venirea la politica de des
tindere, dezarmarea.

•>

Ioidaniei
cuzat Israelul de politica 
«a privind modificarea 
structurii demografice din 
teritoriile ocupate, violînd 
astfel prevederile conven
ției de la Geneva din 1949, 
care cuprinde reguli refe
ritoare la ocupația milita
ră.

Ambasadorul R.P. Chine
ze a cerut Consiliului de 
Securitate să condamne po
litica expansionistă a Israe
lului, să determine acest 
stat să renunțe la o astfel 
de politică și să se retra 
gă din toate teritoriile a- 
rabe ocupate.

INTR-UN INTERVIU a- 
cordat agenției Associated 
Press, Alois Moclt, candi
dat din partea partidului 
Populist din Austria la 
funcția de cancelar în ale
gerile parlamentare ce vor 
avea loc la 24 aprilie, a 
declarat că în cazul în ca
re va fi ales, el va adopta 
o atitudine de strictă neu
tralitate. în altă ordine de 
idei, Moclt a afirmat că, 
in pofida unor deosebiri 
ideologice fundamentale, 
el va promova „relații prie
tenești și active” cu vecinii 
Austriei din estul Europei 
și cu alte țări socialiste”.

FILME
i PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Prea tineri pen- 
: tru riduri ; Unirea : Me- 
; fisto, I-II.
i LONEA : Un om trăind 
i în viitor.
i ANINOASA : Astrid,
i dragostea mea.
; VULCAN — Luceafărul: 
; Emigrantul.
! LUPENI — Cultural :

Fericire dc țigan.
URICANI : Șapte zile

i de ianuarie.
TV

ț 16,00 Telex. 16.05 Con- 
i sultații pentru admiterea

Mica oublicitate
CUMPĂR casă, Petro

șani sau Petrila. Adresați, 
Aviatorilor, Bl. 40/25. Bod
nar Andrei. (191)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Oprea 
Paul, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szekely 
loan, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp) 

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adîneă durere încetarea din 
viată a preotesei

POP DOR1NA-PIA
mamă, soacră, bunică și străbunică.

înmorinîntarea va avea loe joi. 17 februarie 1983, 
ora 14, Petroșani, informații la telefon 43327. (190)

COLEGII de la C.C.S.T.T.U.M. filiala Petroșani, 
sînt alături de colegul lor ing. Pop luliu la pierderea 
grea pricinuită de moartea mamei sale. Sincere con
doleanțe. (187)

Familia Kiss, anunță împlinirea unui an de la 
decesul iubitului lor

KISS LADISLAU
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (192)

în învățămîntul superior 
agricol. 16,25 Tragerea 
pronoexpres. 16,35 Din 
inimă un cîntcc patriei 
și partidului. Cîntcce re
voluționare și patriotice. 
17,00 Universul femeilor. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,45 
Monumente pentru zile 
eroice. 50 dc ani de la e- 
roicele lupte revoluțio
nare din 1933 ale munci
torimii române. 21,15 Sub 
gloriosul steag muncito
resc. 22,10 Spectacol mu. 
zical-literar-coregrafic, de
dicat omagierii eroicelor 
lupte revoluționare din 
1933 ale muncitorimii ro
mâne. 22,20 Izvor de fru
musețe — program de 
muzică ușoară.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Juri 
Romulus, eliberată de
I.G.C.L.  Petroșani. O de
clar nulă. (188)

PIERDUT autorizație flo- 
răreasă nr. 180 din 24 maj 
1977 seria A 114833. elibț* 
rată de Consiliul popular 
Petroșani pe numele Altman 
Iozefina. O declar nulă. 
(189)

Cu antrenorul Ladislau Vlad, despre returul diviziei A de fotbal

„Vedeta“ Jiului rămîne jocul colectiv!
Returul campionatului de fotbal se apropie verti

ginos, iată de ce, pentru a-i pune in temă pe iubito
rii sportului cu balonul rotund din Vale, cu ultimele 
noutăți, 1-am abordat recent pe antrenorul principal 
Ladislau Vlad, de la Jiul Petroșani, într-un dialog pe 
această temă :

— Ce a fost interesează 
acum mai puțin. Ne gîndim 
cu seriozitate la retur. Din
tre achizițiile noi, Guda 
(fost la Dinamo-Victoria 
București) se anunță, la 
numai 20 de ani, un vîrf de 
atac incisiv. Dosan s-a re
întors la Jiul, complet 
schimbat în bine, din păca
te mai sînt încă discuții cu 
clubul din Brad. Condu
cerea federației de specia
litate, prin antrenorul Mir
cea Lucescu și unul din 
vicepreședinți, prof. Mir
cea Pascu, ne-a promis tot 
sprijinul pentru ca jucăto
rul format în Vale să evo
lueze în echipa care l-a 
consacrat. Un oaz mai di
ficil este Ciobanu. Format 
în pepiniera craioveană, a 
urcat pină în loturile de 
tineret și olimpic. La Bra
șov a evoluat în linia o- 
fensivă ca titular, apoi în 
urma unui conflict cu con
ducerea clubului, a rămas 
pe tușă. E păcat ca un ast
fel de talent să stea pe 
banca rezervelor. Și-a ma
nifestat dorința de a juca 
la Jiul, de a învăța, 
de a munci, de a-și 
desăvirși personalitatea în 
municipiul nostru. La înce
putul acestei săptămîni, re
prezentanții clubului nostru 

au reluat discuțiile pe a- 
ceastă temă cu conducerea 
clubului brașovean, să spe
răm cu un rezultat favora
bil pentru Ciobanu, pentru 
fotbal.

— Cum au decurs pre
gătirile ?

— Conform programului, 
majoritatea jucătorilor au 
răspuns cu responsabilita
te solicitărilor. Au interve
nit însă unele indisponibi
lități : Muia și Colceag se 
resimt în urma unui lanț 
de accidentări, Ciobanu a 
fost răcit. în partidele de 
verificare, mai ales cu pri
lejul revanșei cu Videoton. 
Dina a evoluat sub aștep
tări, dar să nu uităm că 
face parte din categoria 
jucătorilor pe care terenul 
desfundat îi incomodează 
vizibil.

— Ce urmează după reu
șita remiză cu Reșița ?

— Partida revanșă, mîl- 
ne pe vechiul stadion (ora 
15,30), apoi vom fi prezenți 
la un puternic turneu pe 
malul Begăi; sînt anunța
te formații din ambele e. 
șaloane — C.F.R. și Poli 
Timișoara, A.S.A., Corvinul, 
F.C. Bihor, U.T.A. Conco
mitent, continuăm antre
namentele într-un ritm in

tens, vizîild și integrarea noi
lor achiziții în sistemul nos
tru tactic. Primul meci de 
cupă îl susținem, la 23 fe
bruarie, la Auto Timișoa
ra. Șansa ne aparține, dar 
imediat, tot în cupă, se în
trevede un adversar difi
cil — învingătoarca din 
confruntarea U. Craiova — 
A.S.A. Preconizăm ca a- 
ceastă dispută să se desfă
șoare la Tg. Jiu și chiar 
dacă adversar ne va fi U. 
Craiova ne vom strădui să 
evoluăm la adevărata noas
tră valoare. După cum se 
știe, cupa e competiția sur
prizelor...

— Cît privește campio
natul ?

— Returul se anunță foar
te dificil. Iată de ce nu 
luăm în seamă poziția noas
tră bună în clasament (zero 
puncte în clasamentul a- 
devărului). în retur e mai 
greu să joci acasă cu e- 
chipe mai slab cotate, pre
cum Chimia, Brașovul, de- 
cît chiar să evoluezi la 
Sportul studențesc sau
F.C. Argeș. Formațiile co
dașe își apără cu dinții șan
sele. Iată de ce abordăm cu 
seriozitate toate întîlniri- 
le. Jiul este o echipă omo
genă, „vedeta” sa rămîne 
jocul colectiv, iată de ce 
este nevoie ca toți jucătorii 
să se mobilizeze exemplar 
pentru a reprezenta cît 
mai onorabil culorile mine
rești în primul eșalon al 
fotbalului româneso.

Ion VULPE

Sub egida „Daciadei“

„Cupa U.G.S.R.“ la schi
Duminică, 13 februarie, 

1983, pîrtiile dc schi alpin 
și fond din masivul Paring 
au găzduit etapa județeană 
a „Cupei U.G.S.R." la care 
au fost prezenți schiori din 
orașele Hunedoara, Deva, 
Lupeni, Uricani, Vulcan, 
Petroșani și Petrila.

La proba de slalom au 
participat peste 60 dc con- 
curenți.

Iată primii trei clasați : 
categoria 19—30 ani, fete : 
1. Gabriela Pică ; 2. Imola 
Csiki ; 3. Gertrude Anger, 
toate do la Asociația spor
tivă „Parîngul" Petroșani ;

HANDBAL, divizia B
Pregătiri pentru 

noua ediție
Divizionara B de handbal 

Utilajul-Știința Petroșani 
și-a reluat pregătirile, sub 
conducerea profesorului 
Eronim Ceacu, cu perioada 
acumulărilor fizice la 
Geoagiu-băi pînă la 21 fe
bruarie. în lot nu sînt a- 
nunțate noutăți. în avan
premiera sezonului oficial, 
handbaliștii din Valea Jiu
lui își vor măsura forțele 
în cadrul unor turnee de 
verificare la Pitești, Rm. 
Vîlcea, Hunedoara. Partide 
de verificare vor fi susți
nute și la Petroșani. După 
cum se știe, prima etapă 
a noii ediții de campionat 
e programată pentru 2 a- 
prllie, ambițiile favoriților 
noștri vizează unul din pri
mele trei locuri ale seriei 
in care evoluează. (I.V.) 

băieți, aceeași categorie:
1. Rudolf Vaszita ; 2, Aris-
tică Popescu, ambii de la 
„Parîngul” Petroșani ; 3.
Ghcorghe Costache, „Uti
lajul” Petroșani ; categoria 
31—45 ani, băieți : 1. Du
mitru Bîrlida („Parîngul”);
2. Alexandru Acs („Voința" 
Petroșani); 3. Dionisie Ma
ior („Metalul” Hunedoara).

Fond, categoria 19—30 
ani, fete : 1. Violeta Mihă- 
iasă ; 2. Aurora Imling,
ambele de la „Minerul" 
Vulcan ; 3. Floriea Stad- 
nic („Minerul" Lupeni); 
băieți, aceeași categorie: 
1. Ion Sălceanu și Nicolae 
Ciurea, ambii de la „Mine
rul" Vulcan ; 3. Vasile Ru- 
su („Parîngul" Petroșani); 
categoria 31 — 40 ani : 
1. Margareta Orășan („Mi
nerul” Lupeni) la fete și 
Aurel Orășan („Minerul” 
Uricani) la băieți.

Staicu BÂLOI

Etapa pe institut
a campionatului
Tot pe pîrtiile din masi

vul Paring s-au desfășurat, 
în ziua de 13 februarie a.c., 
întrecerile campionatului 
republican universitar de 
schi, faza pe institut. Au 
luat startul cei mai buni 
schiori de la Institutul de 
mine din Petroșani. Iată 
rezultatele : schi alpin i 1. 
Rudolf Vaszita, anul II 
mine, 2. Gabriel Silvian, 
anul I mine; 3. Alexandru 
Csiki, anul IV M.I.M. La

| „Cupa 16 Februarie**, i
i la tenis de masă

i Sala de antrenament i
î a Clubului sportiv șco-‘ j 
i Iar din Petroșani a găz- I 
i duit un reușit concurs I 
î la care au participat cei 
i mai buni jucători de 
i tenis de masă din ca- 
, drul cluburilor și aso- 
i ciațiilor sportive din lo- \ 
i calitate.
i La categoria copii, con- f 
î cursul a fost cîștigat de i 
i Cristina Buză, urmată i 

de Cristina Pop și Cris- i 
tina Lovas, iar la se- i 
niori, Lucian Șipoș („Hi- î 
dromin" Petroșani), Cri- = 
nel Costel („Știința") și ? 
Marius Rozenfeld („Hi- ; 
dromin”) au ocupat în i 
ordine primele trei lo- i 
curi.

; Competiția a fost or- ș 
ș ganizată de catedra de ș 
i specialitate a Clubului | 
i sportiv școlar Petroșani, ș 

B. STAICU |

universitar
fete ; 1. Iudith Kacso, anul 
II mine; 2. Ileana Vladis
lav, anul I mine ; 3. Imola 
Csiki, anul II mine. Schi 
fond : 1. Aurora Poclovă- 
lișteanu — Imling, anul 
IV mine, la fete și Horea 
Trlf, anul I mine, la băieți.

Etapa finală a campio
natului republican univer
sitar urmează să se desfă
șoare Intre 11—13 martie 
la Poiana Brașov.
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