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ȚĂRII, CÎT MAI MULT CÂR&UHE !
Cu planul anual îndeplinit

Brigada condusă 
de Nicolae Brutu

t

Sectorul V al I.M. Lupeni
mineri

Plenara Consiliului Național
al Oamenilor Muncii

Prinbe brigăzile frunta
șe in întrecerea socialis
tă de la I.M. Paroșeni, în 
acest an se numără și ce» 
condusă de Nicolae Bru
tu. Minerii din această 
brigadă au reușit o ade
vărată performanță : în
deplinirea sarcinilor de 
plan pentru anul 1983 cu 
mai bine de două decade 
înainte de termen. Pînă 
ieri, minerii din brigada 
condusă de Nicolae Brutu 
au livrat economiei națio
nale 5350 tone de cărbune 
peste sarcinile planului 
anual.

Acest remarcabil succes 
a fost obținut prin buna 
organizare a lucrului pe 
toate schimburile și depă
șirea constantă, lună de 
lună, a productivității mun
cii în cărbune. (V.S.)

Colectivul de
din cadrul sectorului V 
al I.M. Lupeni raportea
ză azi, la sfîrșitul schim
bului II. îndeplinirea 
sarcinilor anuale de plan. 
De la începutul anului 
și pînă în prezent, 
menii 
mează 
lectiv, 
ciniie 
cărbune cocsificabil. 
ducția extrasă ! 
mentar este
unei bune organizări 
locurile de muncă 
cele trei schimburi, 
ganizare care a dus 
depășirea 
muncii, în cărbune, 
590 kg/post.

La realizarea sarcini
lor de plan anuale, cu 
cincisprezece zile mai re
pede, un merit deosebit 
îl au brigăzile conduse 
de Victor Butnaru, Vasi- 
le Rusu și Ion Rotaru,

oa- 
for- 
co- 

sar- 
tone 
Pro- 

supli- 
rezultatul 

la
pe 

or
ia 

productivității 
cu

muncii care 
acest harnic 
au dat peste 

de plan 11 608

care, Împreună, au reu
șit să dea mai mult de 
jumătate din producția 
peste plan a sectorului, 
respectiv 7558 tone căr
bune cocsificabil. Toate 
cele trei brigăzi au reușit 
ca lună de lună să de
pășească productivitatea 
muncii cu 100—490 kg pc 
post. Aceste depășiri ex
primă 
cit al 
se de 
buri le
Bujgoi. Gheorghe Șcurtu, 
Năstase Inoveanu, Cor
nel Panalogea, loan Pop- 
telecan și Gheorghe Ră- 
dulescu. Evident, la re
zultatele frumoase în
registrate au contribuit 
și echipele de electrolă- 
cătuși care au asigurat o 
bună funcționare a 
lajelor din dotare, 
calitatea ridicată a 
viziilor și reparațiilor e- 
xecutate.

Gheorghe SPINU

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, marți 
13 decembrie, a avut loc 
Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, circulația măr
furilor și finanțe.

Tovarășul N j c o 1 a e 
Ceaușescu a fost întâmpi
nat de particlpanții la ple
nară cu cele mai calde 
sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință, la 
sosirea în sala Palatului 
Sporturilor și Culturii, un
de s-au desfășurat lucrări
le. Toți cci prezenți au 
aclamat îndelung, cu mul
tă însuflețire, numele par
tidului, al secretarului său 
general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în pre
zidiu au luat loc membrii 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii.

I-i lucrări au participat 
membri și membri 
anțl ai Comitetului 
Executiv al C.C. al 
membri ai C.C. al 
și ai

Au 
primi 
telor 
care

suple- 
Politic 
P.C.R.,
P.C.R.

invitați, 
com ite- 
partid, 

ai

orga- 
obș-

au

guvernului, 
luat parte, ca 
secretari ai 
județene de
nu sînt membri 

Consiliului Național, cadre 
de conducere din ministe
re și instituții centrale, ac
tiviști de partid, ai 
irizațiilor de masă și 
tești.

Lucrările plenarei
fost conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a adoptat, 
unanimitate, 
ordine de zi:

— Proiectul Planului 
național unic de dezrmlta
re cconomico-soeială 
Republicii Socialiste 
nia pe anul 19R4.

Proiectul Planului 
ciar centralizat al 
miei naționale și 
Bugetului de stat 
1984.

în
următoarea

a
Rorr.â-

finali- 
econo- 

Proieclul 
pe anul

— Programul 
creșterea mai

privind 
accentuată

a productivității muncii șl 
perfecționarea organizării 
și normării muncii în pe
rioada 1983—1985 
în 1990.

— Programul 
îmbunătățirea 
tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consu
murilor de materii prime, 
de combustibil și energie 
și valorificarea superioră a 
materiilor prime șj mate
rialelor în perioada 1933— 
1985 și pînă in 1990.

— Programul privind a- 
plicarea măsurilor de aU- 
toconducere și autoaprovl- 
zionare pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a 
populației cu produse a- 
groalimezitare și bunuri in
dustriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1983 
— 30 septembrie 1984.

— Raport asupra modu
lui in care s-au desfășurat 
adunările generale ale oa
menilor muncii din pe
rioada octombrie — noiem
brie 1933 pentru dezbate-

șl pînă

privind 
nivelului

(Continuare in pag. a 4-a>

efectul ncmijlo- 
strădaniilor depu- 

mlneru din schim- 
conduse de Emilian

utî- 
prin 

re

Noi repere în dezvoltarea 
urbanistică a Petroșaniului

Grija permanentă și 
indicațiile prețioase primi
te de la Minerul de o- 
noare, președintele țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a face 
viața tot mai bună și mai 
frumoasă, pentru a trans
forma fosta noastră 
într-o Vale a bucuriei 
regăsește la tot pasul 
muni< ipiul nostru.

Este o plăcere să ’ 
Petroșaniul azi, 
edificii moderne, 
de stat, magazinul 
versal, stadionul Jiul, 
sa de cultură, ansamblul 
de locuințe Hermes, cine
matograful Paringul și
noul ansamblu de locuin
țe Petroșani-Nord, ce se
integrează armonios In ca
drul natural. In anul 1984 
se va contura în conti
nuare bulevardul Republi
cii, cu noi blocuri moder-

Vale 
se 
în

vezi 
cu noile 

teatrul
uni- 
ca-

spații comercialene și 
începînd cu blocul 119 din 
fosta piață a Victoriei, o 
lucrare ce va constitui un 
cap de perspectivă la in
trarea in municipiu, cu o 
arhitectură modernă. în 
anul 1985 se va ataca an
samblul 
care va 
moderne 
ciale la 
mara 
cenți -i 
construi noul sediu 
co-administrativ și 
moderne.

Municipiul Petroșani își 
va îmbogăți zestrea edili- 
tar-administrativă cu noi 
edificii ca: sala de jocuri 
sportive, sala polivalentă, 
bibliotecă și universitate 
populară, casă de mode, 
casa tineretului, centru 
stomatologic și alte cons
trucții .

Se află în 
bilitatea 
transportului 
și călători, 
drumurilor 
Anul 1984 este 
care vor începe 
pentru linia de 
etapa 1, și se vor termina

lin
ed if i-

Pctroșani-Stld, 
cuprinde blocuri 
și spații comer- 

parter și vor de- 
lucrările 
civic, unde

la noul 
se vor 
politi- 

blocuri

lucrările de termofienre 
în Petroșani.

Pentru valorificarea e- 
lementelor cadrului natu
ral. vom urmări, pe 
gă realizarea unor
ciî social-culturale șl alte 
aspecte dintre care menți
onăm : crearea unor punc
te de interes situate în 
zone noi, înalte, din care 
se vor vedea imagini de 
ansamblu cît mai cuprin
zătoare ale loca .tății și spre 
munții înconjurători; cre
area unor spații, plantate, 
în lungul cursurilor de ape 
și a unor alei de promena
dă în lungul Jiului; rea
lizarea unor noi accese 
rutiere spre Retezat: rea
lizarea unor microcentre 
climatoterapeutice în mun
ții Parîngului; împădu
rirea cu specii repede 
crescătoare a versanților 
despăduriți, pentru îmbu-

Miron HORGA, 
sectorului si stema ti - 

arhitectură și disci- 
în construcții ai

Și

(Continuate in pag. a 2-a»

Raportînd G23 tone de cărbune extrase suplimentar sarcinilor dc plan pe 
prima decadă a lunii în curs, brigada condusă de minerul Traian iiorșa din 
sectorul V al minei Vulcan se situează în fruntea întrecerii socialiste pe mină.

Foto: Ștefan NEMECSEK

(Continuare in pag. a 2-a)

0

unei 
la ni- 
cu e- 
mari-

tncă din 
caic

Dumitru GIRJOABA, 
corespondent

Iată 
ele

cel mai
în realizarea 

de plan este 
de autouti-

(
!

(Continuare în pag. a 2-a>

Coneetățeni, întrerupătorul stă 
la îndemîna oricui! îl folosim?

CETĂȚENII
Reducerea tu

sțudiu posi- 
modernizării 

de mărfuri 
modernizarea 

șoselelor, 
anul în 

lucrările 
troleibuz.

Ing. 
șeful 
zare, 
plina 
Consiliului popular muni

cipal Petroșani

Spiritul creator 
al tinerilor crescuți 

la școala muncii

I I
I
1
II
I
I
I
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Ieri dimineața ne-a 
„scurtcircuitat" o idee: 
oare care este „pulsul" 
consumului de energie e- 
lectrică în municipjul 
nostru ? Și am mers la 
„sursă", adică la tovară
șul inginer Andrei Sa
muel. șeful S.D.E.E. Pe
troșani. L-am găsit des
tul de trist. Cauzele o 
să le vedem în cele ce 
urmează.

Marii consumatori.. 
mici economii, 
dar economii

Discuția a plecat de 
marii consumatori de

la 
e- 

nergie, adică de la între
prinderile miniere, de 
construcții de mașini mi
niere, lPSJWEEM §i al-

tele. Acestea se încadrea
ză în consumurile nor
mate. Unele dintre ele — 
I.M. Lupeni, Vulcan, U- 
ricani, cariera Cîmpu lui 
Neag sau mina Petrila — 
realizează chiar și eco
nomii. încurajator este 
faptul că, în urma 
întîlniri organizate 
vel de municipiu 

nergeticienii din
le întreprinderi, s-a sim
țit o scădere a conșumu-

rilor, ceea ce denotă pre
ocupări serioase în acest 
domeniu. Chiar și spita
lul municipal, ICSA și 
AP Petroșani au redus 
considerabil consumuri
le. Inexplicabilă rămîne 
atitudinea ICSMI Pe
troșani, care a... crescut 
consumurile. Este un as
pect care ar trebui să

Mircea BUJORESCU

/.

a consumului 
de energie 
electrică în 
gospodăriile 

proprii 
constituie 

o înaltă 
îndatorire 

civică !

anul 1977, an 
întreprinderea 

de utilaj minier Petro
șani s-a reprofilat, au 
fost concepute, proiecta
te și construite peste 30 
de complexe mecaniza
te de susținere în sub
teran, 50 de combine de 
tăiere pentru abatajele 
de lignit sau huilă, schi- 
puri, colivii, dispozitive 
de legat cabluri în un
sprezece tipodimensiuni, 
funiculare și aparate de 
cuplare, aparataj elec
tronic și de comunicații 
antigrizutos, alte piese
de schimb pentru mine
rit. Harnicul colectiv de 
oameni ai muncii și-a 
adus contribuția și pune 
în practică soluții cores
punzătoare pentru redu
cerea efortului valutar 
al țării și pentru dezvol
tarea continuă a pro
prietății socialiste ce le-a 
fost încredințată. Astfel, 
o preocupare ce se răs-

fringe în 
creț mod 
sarcinilor 
activitatea 
lare și de proiectare, ac- l
țiune care pune în va- 
loare capacitatea de ere- < 
ație tehnică a muncitori- > 

tehnicienilor și in- \ 
care, folosind i 

de producție ’ 
modernizează 

tehnologice, ce- 
răsfrînge pozitiv 

productivității

lor, 
ginerilor 
elemente 
indigenă, 
procesele 

rea ce se 
asupra 
muncii.

Au fost executate sau 
sînt în curs de execuție 
o serie de standuri, ma
șini, dispozitive, 
doar cîteva dintre 
standuri pentru încărca
rea și verificarea me
canismului de avans al
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Afirmarea mai puternică a rolului^ 
asociației de locatari

Pe aceeași stradă, însă, 
locatari din blocurile 16 
și 18 s-au grăbit să re
teze un mare număr de 
arbori ornamentali, pro- 
ducînd o imagine dezo
lantă ce a stîrnit deza
probarea cetățenilor din 
cartier. Pe bună drepta
te consiliul popular mu
nicipal le-a adresat o 
mustrare verbală, aten-

An de an, în cartiere
le Petroșaniului, cetă
țenii depun eforturi sus
ținute în vederea ridică
rii nivelului 
resc-edilitar al 
Există în acest 
întrecere lansată 
șele 
triei. 
tă că 
linia 
lui, a cartierelor, se pot 
obține atunci cînd fieca
re cetățean își cunoaște 
rolul său, participă atît 
la acțiunile de amenaja
re propriu-zise, cît și la 
păstrarea a ceea ce se 
realizează.

La blocul nr. 24, stra
da Independenței, din a- 
sociația noastră, locatarii 
au amenajat spațiul din 
fața blocului și au sădit 
flori. Tot aici se află o 
masă de șah și alte jocuri 
pentru copii. Locatarii 
blocului nr. 22 au cons
truit un gărduleț din fier 
și sîrmă pentru delimi
tarea Și protejarea 
țiului verde unde 
plantat peste 200 de 
dafiri cu concursul 
torilor de frumos 
Hendli, Iosif Cazan, 
Toroca, Fr .Veres și alții, 
blocul avînd în față o a- 
devărată grădină cu flori. 
Blocul nr. 25 
este un edificiu foar
te frumos, bine îngrijit 
în exterior și interior. 
Florile sădite și gărdu- 
lețul ce le protejează, 
vopsit frumos prin con
tribuția locatarilor loan 
Trifu, loan Kerekes. și 
alții, stîrnesc admirația 
tuturor.

des-

*minieră, 
Ion Do- 
mai lu- 
ingineri

în- 
hi-

pen- 
ale

echiparea 
mecanizate 

și alte

uvvuuu J 
profesiona- ț 

tinere i

Spiritul creator

la școala muncii

Noi repere 
în dezvoltarea 

urbanistică 
a Petroșaniului 

(Urmare din pag. I)

al tinerilor crescuți
cum poate, iar cei de-a 
dreptul recalcitranți, e- 
goiști nu șînt sancționați 
precum o merită. Crea
rea și păstrarea ordinii 
și frumosului impun o 
colaborare strînsă între 
asociațiile de locatari șl 
O.DU.S., sub îndrumarea 
organizațiilor de partid 
din cartiere și nu exclud 
măsurile de disciplinare 
a locatarilor care se pre
tează la acțiuni abuzi
ve, destructive uneori, 
acte de neglijență și rea 
voință ce stîrnesc deza
probarea marii majori
tăți a locuitorilor carti
erului. Da, din păcate 
mai sînt locatari care nu 
respectă munca 
de cei ce iubesc 
sul și doresc să 
în mod civilizat,
dițiile asigurate de parti
dul și statul nostru. De 
aceea, solicităm spriji
nul organelor competen
te, este necesară o strîn
să legătură între acestea 
și asociațiile de locatari 
pentru a cunoaște ope
rativ manifestările și ac
țiunile retrograde și 
interveni prompt 
eliminarea lor. 
vedere, pe lingă 
erile făcute mai 
și unele aspecte 
ranjare a ordinii 
niștii la 
din noapte, prezența 
nimalelor pe zonele 
verzi din jurul blocurilor, 
ori ținute în preajma a- 
cestora.

Ing. Viorel HALALAIE, 
vicepreședinte al asocia

ției de locatari nr. 6 
Petroșani — Aeroport

(Urmare din pagina I)nătâțirea condițiilor 
mediu și pentru agremen- 
tarea peisajului.

n etapa actuală trebu
ie însă să subliniem că 
sarcini importante revin 
în special constructorilor, 
care au mari rămîneri în 
urmă în special la spațiile 
comerciale, fapt care îm
piedică acțiunea de eli
berare a amplasamentului 
și creare a frontului 
lucru pentru 1984.

O altă problemă de 
re importanță este 
tecția mediului înconju
rător. Și în acest context 
se impune ca deversarea 
apelor industriale să se 
facă în Jiu după o epu
rare completă șl nu cum 
se face în prezent, apele 
Jiului fiind foarte poluate.

Am dori ca anul 1984 
să fie un an cu rezultate 
și mai bune, iar cetățenii 
municipului Petroșani să 
fie mai receptivi, să con
tribuie la înfăptuirea pre
vederilor din Legea siste
matizării la continua dez
voltare urbanistică a 
ședinței de municipiu.

gospodă- 
orașului. 

sens o 
ora- 
pa- 

ara- 
pe 

orașu-

de 
alefruntașe

Experiența 
rezultate bune 

gospodăririi

i/iiiiiiiiiliiiiiiiiiili/niiiih

împreuna cu cetățenii, 
în folosul cetățenilor

spa- 
s-au 

tran- 
iubi- 
Iosif 

E.

ționîndu-i că o repetare 
a acestei acțiuni le 
poate aduce o măsură 
de sancționare severă.

Aspecte Inestetice, 
umbresc ținuta 
lui Aeroport, 
de asemenea, 
improvizate în jurul unor 
grădini, precum și 
provizațiile pentru 
postirea animalelor, toate 
construite neautorizat, și, 
de ce nu am spune-o, 
de cetățeni care pun prea 
puțin preț pe ținuta car
tierului, au în vedere 
numai interesele lor ego
iste. Prezența acestor 
aspecte se datorește și 
faptului că asociațiile de 
locatari nu și-au luat 
încă în serios toate a- 
tribuțiile în privința gră
dinilor, gardurilor, co
tețelor și pentru organi
zarea și educarea locata
rilor. Vedem în cartier 
foarte multe aspecte ne
plăcute pentru că fiecare 
locatar face ce vrea

ce 
cartieru- 
întrețin, 

gardurile

depusă 
frumo- 

trăiască 
în con-

im- 
adă-

cinci ani

E adevărat că peste dealurile Diljei au 
„trase" în ultimii ani multe linii de înaltă tensiu
ne. S-au depus multe eforturi cu transportul mate
rialelor pe drumuri înnămolite, cu montarea șl fi
xarea pilonilor și întinderea cablurilor. Cele din 
imaginea alăturată au rămas însă în drumul spre 
stația de compresoare a minei Dîlja. Acolo, și în 
postura în care se văd, stau de peste 5 ani. Desi
gur, nu pe drumul Diljei este locul cablurilor chiar 
dacă în decursul celor 5 ani de cînd sînt părăsite 
s-au degradat. Și, după cîte se știe, există și sar
cini să se recupereze materialele î-efolosibile.

I
I

I
I

I
I 
I 
I

TRIBUNA DEMOCRA
ȚIEI. Joi și vineri vor a- 
vea loc la Lupeni (Casa 
pensionarilor), Vulcan (clu
bul sindicatelor), Aninoa- 
sa șl Petrila (cluburile 
muncitorești) dezbaterile 
organizate de consiliile lo
cale ale F.D.U1S., în ca
drul „Tribunei

Aceste
democra- 
dezbateri

constituie o utilă și frec
ventă formă de participa
re activă a oamenilor 
muncii la conducerea tre
burilor obștești, în 
tul adîncirii

socialiste.

clima-
democrației

consfătul- 
de schimb 

în domeniul 
audio-vizuale 
Vulcan. Par- 
vizionat ex-

O REUȘITA 
re cu caracter 
de experiență 1 
propagandei 
a avut loc la 
ticipanțf au 
poziția de machete, mape 
și panouri ale propagan-

a
pentru - 

Am în 
sublini- 
înainte, 
de de

și li- 
ore înaintate 

a-

Experimentatele trico- 
toare Florica Isăcilă și 
Varvara Bercea . în- 
tr-un dialog de lucru 
cu elevele practicante 
din clasa a Xl-a B, 
profil textil de la Li
ceul economic și de 
drept administrativ, Mo
nica Micu și Cristina 
Pelczer, în secția trico
taje a întreprinderii de 
tricotaje Petroșani.

(Urmare din pag. I)

„curenteze" conducerea 
acestei întreprinderi ca 
dealtfel și pe cea a 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului !.„

Micii consumatori... 
mari risipitori

Ce înseamnă mici con
sumatori ? Este vorba, în 
speță, despre noi, 
cetățenii 
lui. Noi, 
avem la 
rupătorul 
se va vedea, nu-1 folosim 
cînd trebuie. Devine în
grijorător consumul zil
nic 1 în ziua de 12 de
cembrie, spre exemplu, 
s-au consumat, în plus 
peste 130 000 kWh I Adi
că, aproape dublu ! în- 
tr-o singură zi, 12 de
cembrie orașul Petroșani 
și-a depășit cota cu

con- 
din Valea Jiu- 
cei care, acasă 
îndemînă între- 
și, după cum

del vizuale din unitățile 
miniere și celelalte între
prinderi, și au făcut o exi
gentă analiză a muncii 
desfășurată în 1983, pen
tru mobilizarea colective
lor la o activitate econo
mică mai bună.

ÎNTREPRINDEREA 
nematografică a județului 
Hunedoara organizează la 
Uricani, o dezbatere pe 
tema „Filmul în sprijinul 
educației tineretului prin

ci-

combinei CA-1, pentru 
încărcarea reductoarelor 
de combină, pentru 
cărcarea cilindrilor 
draulici, dispozitiv 
tru sudat elemente
susținerii mecanizate, 
toate concepute șl create 
pentru reducerea efortu
lui fizic, fabricarea unor 
produse de calitate și în 
scopul creșterii produc
tivității muncii.

Intr-un colectiv
pre a cărui activitate nu 
se știu prea multe, așa 
cum este cel din secția 
de hidraulică 
condus de sing, 
bre — și unde 
crează tinerii 
Virgil Briclu, Ioan Gheor
ghe, Sorin Glurea sau 
subinginerii Viorel Livă- 
daru, loan Colda și alții 
— s-au realizat elemente 
hidraulice, elemente

îmbinare rapidă a supa
pelor și distribuitoarelor 
ce ajută la 
complexelor 
de abataj, cît
piese de schimb și insta
lații de umectat strate 
ce sînt foarte solicitate 
de exploatările miniere, 
pînă de curînd ele fiind 
importate. La realizarea 
cu succes a sarcinilor de ’ 
plan participă tineri cum * 
sînt Nicolae Rădoi, Iosif ț 
Stern, șefi de brigadă la ț 
montaj și prelucrări prin ț 
așchiere, Gheorghe Rad, ‘ 
Tiberiu Mihuț, 
Pică, strungarii

Traian
Leanu 

Lejea, Andrei Peti, reglori < 
sau cadre tehnico-ingine- J 
rești care fac dovada ’ 
competenței | 
le a generației

locul
meni ai muncii
I.U.M. Petroșani.

Concetățeni, întrerupătorul stă la
4_J__ *__ - •____ • 1 II £_l_ •_ 1

73000 kWh, Vulcanul, 
Lupeniul și Uricaniul, de 
asemenea, au înregistrat 
depășiri cuprinse între 
6 000 (Uricani) șl 46 000 
(Lupeni). Doar orașul Pe- 
trila a realizat o econo
mie de 9 000 kWh, ceea 
ce înseamnă că la Petri- 
la treburile s-au înțeles, 
mai bine. Cu această 
cantitate de energie ri
sipită, cariera Cîmpu lui 
Neag putea funcționa 
timp de o lună, „Vîsco- 
za“ Lupeni avea energie 
timp de 10 zile, fabrici
le de pîine din Petroșani 
și Lupeni și fabrica de 
lapte erau alimentate cu 
curent electric timp de 
3^ lunj (pîinea șj laptele 

, nostru !). Energia aceas-

muncă și pentru muncă". 
Cu acest prilej vor fi vi
zionate filmele de scurt 
metraj „S-au cunoscut in 
uzină", „Cele mai frumoa
se clipe" și „A fi briga
dier". (V.S.)

1N ACESTE ZILE au 
fost constituite comanda
mentele municipal, oră
șenești și comunale pentru 
sărbătorirea pomului de 
iarnă. t u fost elaborate 
programe pentru amena
jarea orășelelor copiilor

ta risipită asigură con
sumul pentru întreg ora
șul Petroșani timp de 2 
zile sau timp de 3 zile 
în tot orașul Lupeni. 
Ce-ar însemna ca pentru 
o asemenea risipă (din- 
tr-o singură zi I) trei luni 
de zile să nu funcțione
ze fabricile de pîine și 
cea de lapte ?

Cauze: funcționarea
sub randament a rețe
lei de termoficare' și ne- 
livrarea, conform grafi
celor, a apei calde me
najere. Dar, de aici pînă 
la a sustrage apa caldă 
din calorifere 6au direct 
din rețeaua de termofi- 

scris în 
întreține 

porci" e

care, cum s-a 
ziar, pentru a 
-crescătorii de

mult și ține de conștiin
ța noastră, a tuturor. Se 
folosește abuziv ilumi
natul, pe scări, în ma
gazii, în apartamente, se 
folosesc exagerat apara
tele electrocasnice, se gă
tește pe plite electrice 
pentru... porcine („sen
sibile" la rece, se pare).

Concetățeni, întreru
pătoarele sînt la înde- 
mîna oricui ! Le folosim? 
Trebuie să ne gîndim că 
față de alte zone ale 
țării, 70 la sută din popu
lația Văii Jiului plăteș
te kilowattul la sfert 
de preț iar consumul me
diu pe lună, pe cap de 
locuitor, în Valea Jiului 
este de 112 s\Vh Tfață de 
cel mediu lunar, pe țară, 
de 80 kWh pe cap dp 
locuitor !). Or, dacă bene- 
ficem de acest pnvlleg'U, 
trebuie să-i răspundem 
cu înțelegere și cu spirit 
de economie !

și s-au luat măsuri pen
tru pregătirea sărbători
rii pomului de iarnă în 
școli și la Casa de copii 
din Uricani. (l.D.)

CLUBURILE SINDICA
TELOR programează pen
tru astăzi multiple acțiuni 
educative. Iată cîteva spi
cuiri : în sala de 
minei Uricani va 
un microspectacol 
schimbul II ; la
pentru minerii din schim-

bul III cineclubul prezin
tă filmul „Indisciplinațli", 
„Viața modernă și factorii 
de risc" este dezbaterea 
ce va avea loc în cadrul 
„Cadranului mondial", pen
tru muncitoarele de la fa
brica de confecții din Vul
can. (l.D.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

1

I
I
I

apel a 
avea loc 

pentru 
Lupeni,
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A

întreaga, activitate minieră, eforturile pentru 
realizarea sarcinilor la extraefia cărbunelui

j

IN RIGUROS CONS
Jj

ENS CU NORMELE

r
DE PROTECT IE A MUNCII

AERAJUL OPTIM 
condiție esențială pentru desfășurarea 

normală a

Mineri, 
șefi de brigadă I

Buna pregătire

procesului de
Una dintre cele 

importante activități 
linia asigurării 
țiilor optime de 
în subteran, — 
JUL —, a constituit 
constituie în 
ță preocuparea 
lă a specialiștilor 
meniul protecției 
Rezultatele, pe 
preocupărilor, sînt 
derrte în subteranul 
nelor noastre, sînt 
cretizate, în final, 
creșterile continue 
producție, care nu ar fi 
posibile fără condițiile 
de lucru conferite de un 
aeraj optim, 
aceste adevăruri 
pectele întîlnite 
Vulcan unde 
torile efectuate 
ile principale de ventila- 

I toare și pe circuitele 
aeraj au evidențiat 
sînt realizate
necesare; 
principale 
alternativ în baza 
program lunar; i 
le stabilite 
tele de aeraj, dar și prin 
nroiectul general de ex
ploatare sînt realizate; 
construcțiile de aeraj din 
V____________________

mal 
pe 

condi- 
lucru 

AERA- 
Și 

permanen- 
esenția- 
din do- 
muncii. 
măsura 

evi- 
mi- 

con- 
în 
de

Ilustrăm 
cu as
ia mina 
măsură- 

la stați-

ae- 
de 
la 
de

și-a spus
Participanțli din cadrul 

Combinatului minier Va
lea Jiului la faza pe ra
mură, care a avut loc la 
I.M. Teliuc, a concursul'ii 
de protecție a muncii in
titulat „Cunoscînd și apli- 
cînd normele de tehnică a 
securității muncii — pre
venim accidentele și îm
bolnăvirile profesionale** 
au demonstrat o pregăti
re profesion .lă de un înalt 
nivel calitativ. în faza fi
nală a concursului, după 
proba practică și scrisă, la 
fiecare meserie am avut 
calificați reprezentanți 
printre primii 10 ; la mi
neri un reprezentant, 3 la 
preparatori, 2 la lăcătuși și 
unul la electricieni.

Comportarea deosebită 
a participanților din Va
lea Jiului, bogatul bagaj 
de cunoștințe teoretice și 
practice s-a materializat 
prin ocuparea unor locuri

cuvîntul
fruntașe în clasamentul 
general.

LA MINERI, LOCUL I 
ION 
LM.

extracție
de aeraj (cazul suitoru
lui de atac din stratul 3, 
blocul VII 
cameră nr. 6 din 
5, blocul VIII) și 
ne neetanșe la 
abataj cameră nr.

• Respectarea cu 
strictețe a normelor de 
protecție a muncii vă 
creează condiții optime 
de muncă în subte
ran asigurînd reali
zarea unor producții 
cît mai mari de cărbu
ne !

a fost ocupat de 
MUNTEANU de la 
Vulcan, LA PREPARA
TORI MARIA WEILIN- 
GER, de la preparația din 
Coroeștl A OCUPAT LO
CUL III, iar colegul de 
muncă și echipă PETRU 
SACALUȘ A OBȚINUT O 
MENȚIUNE. Tot O MEN
ȚIUNE A OBȚINUT ȘI 
LĂCĂTUȘUL ILIE MAR- ! 
CEL de la I.M. Livezeni. |

Rezultatele înregistrate, 
locurile fruntașe obținute 1 
sînt cu atît mai meritorii 
cu cît la concurs au fost 
peste 100 de participant! 
din întreaga industrie mi
nieră a țării.
Ing. Elena NEGREANU, 
serviciul de protecție a 

muncii, C.M.V.J.

ș| abatajul 
stratul 
coloa- 

același 
6. 

abatajul cameră nr. 
Sud, din stratul 3, 
cui XI, la lucrările 
pregătiri din stratul 
blocul XI și galeria 
cercetare din blocul 
panoul 6. Aceasta ca 
nu mai amintim de 1 
le de aeraj rupte 
fără semnalizare. Cazuri 
de coloane de aeraj ne
etanșe s-au întîlnit și la 
mina Vulcan, la toate 
sectoarele.

Sigur, organele de con
trol au dispus pe loc 
măsuri de remediere a 
acestor deficiențe, dar de 
ce să se aștepte mereu 
intervenția controlului, 
mina nu are tehnicieni și 
ingineri, cînd realizarea 
unui aeraj optim este o 
sarcină deosebit de im
portantă și constituie, în 
același timp, o condiție 
esențială pentru desfă
șurarea normală a proce
sului de producție 7

subteran sînt amplasate 
conform schemei de 
raj existînd 8 perechi 
uși cu semnalizare 
post fix și 3 perechi
uși cu pază, etc. Situații 
identice se pot lesne găsi 
și la mina Paroșeni, ca 
dealtfel și la alte între
prinderi miniere din Va
lea Jiului.

Iată însă că s-au întîl
nit, în urma controale
lor efectuate de specia
liștii C.M.V.J., și cazuri 
de abateri, de încălcare 
a normelor și reglemen
tărilor în vigoare- 
Astfel de abateri, într-un 
număr destul de mare 
au fost sesizate la mina 
Bărbăteni; abateri dintre 
care amintim cîteva. Cu 
toate că apăruseră gazele 
de distilare 
fenomenului 
prindere a

la 
18 

blo- 
de
5, 

de
X 

i să 
uși- 
sau

norme

NU UITAȚI!
în activitatea subte*- 

rană nu există 
de protecție a muncii
cu caracter facultativ ! 

Viața și sănătatea voas
tră și a ortacilor stă în 
mîinile voastre, ale tutu
ror și ale fiecăruia 
parte l

urma 
autoa-

de 
au 

de-

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

ÎN VIZOR

sînt

I

MECANICI

muncitori
pASTRATi DiSCiPlina

ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI I

la 
doar 

ca-

și 
rea- 
co-

Iu- 
res- 

monografiilor 
nu. cre-

__ „_____ ___ __ t sem-
chiar și’ nalate în cadrul sectoru-
încadrat, lui ’ III, unde distanța

dintre frontalele 65
era de 20 m, Iar

de 
că 

debitele 
ventilatoarele 
funcționează 

i unui 
măsuri- 

prin proiec-

în 
de 
cărbunelui, 

măsurile întreprinse
conducerea minei nu 
condus la realizarea 
bitelor de aer necesare. 
S-au constatat distanțe
mari între frontul de lu
cru și capătul coloanei

AU IN7RODUCE7I

CAPUL
Intre valonele

Regulile trebuie respectate de toți, 
chiar și de maiștri

■ Respectarea tehno
logiilor de lucru și a mo
nografiilor de armare nu 

e facultativă, ci
,iă de serviciu, 

obligatorie pentru 
mers al producției, 
jutorul sancțiunilor 
convinși de acest 
maiștrii minieri

o sar- 
absolut 

bunul 
Cu a- 

au fost 
adevăr 

Toth 
Koloman și Gheorghe O- 
nofrei, șefii de brigadă 
Mihai Kovacs și Iosif Mar- 
cuș și . minerii șefi de 
schimb Dumitru Iordache ■ 
și Vasile Gherghina, toți 
de la sectorul I al minei 
Bărbăteni. - ■■

B Pentru organizarea 
^corespunzătoare a acti
vității Și a nișelor cu e- 
chipament electric din ca
drul sectorului VII al mi
nei Vulcan, electricianul 
Constantin Anghelina și-a

primit răsplata cuvenită.
H Amnezia costă, după 

cum au constatat maiștrii 
minieri Mihai Soldea și 
Liviu Rosmenteniusc din 
sectorul I al minei Paro
șeni, ca dealtfel și arti
ficierul Șerban Calotă, din 
același sector. Ei au uitat 
să consemneze în raportul 
zilnic și în carnetul de buzu
nar, situația prafului de 
cărbune și a concentrației 
metanului.

3 Nu controla concen
trația de metan (de fapt 
nici nu avea cu ce pentru 
că uitase să-și ridice me- 
tanometrul de la stație) in 
timp ce exeeuia lucrări la 
instalațiile electrice din- 
tr-o nișă nici electricianul 
Ion Poenaru din sectorul 
IV al minei Bărbătenl. Nu 
o va mai face I •

RESPECTAȚI
N/iTEZA REGLEMENTARA

Atenție la 
acumulările de metan !

La întreprinderea minieră Paroșeni sînt preocu
pări susținute pentru evitarea, pentru prevenirea a- 
cumulărilor de metan peste limitele admise. Capete
le de detecție ale stației telegrizumetrice au fost gă
site, în urma unui recent control efectuat de orga
nele de specialitate ale C.M.V.J., amplasate conform 
schemei și tabelului întocmit pentru acest an, iar 
pentru toate locurile de muncă s-au efectuat deter
minări ale regimului gazo-dinamic. Cu toate acestea 
iu mai fost semnalate unele acumulări de metan peste 
limitele admise. Cauzele principale: decuplări de ener
gie electrică, defecțiuni electrice la instalațiile de aeraj 
parțial; deteriorări ale coloanelor de aeraj parțial, 
ale construcțiilor de aeraj, blocări de ventilatoare. 
Atenție și la aceste citeva mici acumulări I Metanul 
nu iartă I

Susținerea lucrărilor miniere, 
respectarea monografiilor de armare 
SARCINI PERMANENTE

I 
I I

Cît de importante 
aceste două sarcini 
susținerea corectă a 
crăcilor miniere și 
pectarea 
de armare — 
dem că există miner sau 
oricare alt om al" mun- decalajului' dintre 
cii, care 
activitatea , . , __ , ________________
să nu știe. Practfc, - .sînt' de - exploatare. ■ Astfel 
primele sarcini cu ' care' de “cazuri au fost 
ia cunoștință < 
cel mai nou f 
în clipa cînd intră in
tr-un abataj sau ajunge 
la o lucrare minieră de abatajele frontale nr, 65 
înaintare. Cu toate aces
tea mai apar încă, și 
din păcate nu de puține 
ori, situații de încălcare, 
a acestor norme și pre
vederi. Vă prezentăm cî- 
teva 
Lonea.

care au condus la re
medierea acestor defi
ciențe. Dar pentru exe
cutarea lor, abatajele au 
fost oprite și s-a pier
dut producție. Un alt 
aspect nerespectarea

j ~ aba-
își desfășoară tajele frontale în fnricți- 

în subteran, une, conform metodei tip

și ’64. de 25 m. Și în a- 
cest caz au fost dispuse 
măsuri de reducere a de
calajului.

Pe lingă aceste abateri 
în urma controalelor e- 

cazuri de la I.M. fectuate s-au întîlnit și 
La abatajul fron- lucrări- miniere cu pro- 

72—73 din stra- 
blocul VI, secto- 
în zona intersec- 
preabatajul din 

culcuș șl chiar pe 10 m 
din fîșie, densitatea de 
susținere era redusă față 
de monografia de arma
re. O situație similară 
fiind și la abatajul fron
tal nr. 63, tot din stra
tul 3, dar din blocul VI, 
sectorul III. Organele de 
control au dispus măsuri

fii redus care îngreunea
ză aerajul, circulația și 
transportul.

Situațiile întîlnlte 
Lonea constituie 
exemple, asemenea 
zuri fiind șl la alte în
treprinderi miniere 
tocmai de aceea 
mințim : susținerea 
rectă a lucrărilor minie
re și respectarea mono
grafiei de armare sînt 
sarcini permanente.

I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
II
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Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

(Urmare din pag. 1)

rea indicatorilor de plan 
pe anul 1984.

In cadrul ședinței plena
re au luat cuvîntul nume
roși participant!.

în cadrul lucrărilor pe 
secțiuni de specialitate, 
desfășurate în cursul dimi
neții, au luat cuvîntul 257 
tovarăși.

In mod enanini, partici- 
panțij la dezbateri au su
bliniat că documentele în
scrise pe ordinea de zi a 
plenarei, elaborate sub în
drumarea directă și cu a- 
portul esențial al secreta
rului general al partidului, 
în strînsă concordanță cu 
hotărârile Congresului al 
NTI-lea șl Conferinței Na
ționale ale P.C.R., asigură 
dezvoltarea in continuare a 
economiei noastre naționa
le, creează condițiile pen
tru realizarea unei noi ca
lități a muncii și a vieții 
tn toate domeniile de acti
vitate, ilustrează pregnant 
opțiunile noastre funda
mentale pentru actuala e- 
tapă de edificare socialis
tă a patriei.

Vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere contribuției de
terminante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii interne șj externe a 
partidului și statului, la 
stabilirea pe baze realiste, 
riguros științifice, a stra
tegiei dezvoltării economiei 
noastre, la stimularea e- 
nergiilor și forțelor crea
toare ale națiunii, la solu
ționarea problemelor ma
jore pe care le ridică pro
gresul neîntrerupt al țării. 
Ei au relevat preocuparea 
statornică a conducătorului 
partidului și statului nos
tru pentru adîn- 
cirea continuă a 
laturilor calitative ale pro
cesului evoluției generale a 
țării, pentru perfecționarea 
mecanismului economico- 
financiar, întărirea auto- 
gestiunii și au’.oconducerii 
muncitorești, pentru orien
tarea fermă a eforturilor 
în direcția valorificării su
perioare a tuturor resurse
lor de care dispunem și 
creșterii tot mai accentua
te a eficienței economice, 
ca o premisă sigură a spo
ririi necontenite a bunăstă
rii, gradului de civilizație 
al întregului popor.

în spiritul profundului 
democratism ce caracteri
zează orînduirea noastră 
socialistă, în ședința ple

nară și în dezbaterile pe 
secțiuni au fost analizate 
cu responsabilitate și exi
gență muncitorească acti
vitatea economică din 1983, 
precum și marile sarcini 
ce revin Unităților socia
liste In următorul an al 
cincinalului. în acest sens, 
s-a arătat că, prin larga 
mobilizare a celor ce mun
cesc, s-au înregistrat re
zultate deosebite în înde
plinirea planului pe anul 
în curs și a angajamente
lor asumate în întrecerea 
socialistă. Totodată, au fost 
semnalate unele lipsuri 
manifestate în organizarea 
producției, în utilizarea 
forței de muncă și a ca
pacităților industriale, io 
respectarea ordinii și dis
ciplinei, în păstrarea și 
gospodărirea avutului obș
tesc, făcîndu-se propuneri 
concrete pentru înlătura
rea cît mai grabnică a 
deficiențelor existente, pen
tru îmbunătățirea întregii 
activități.

în timpul lucrărilor ple
narei s-a subliniat că pro
iectul de plan i» 1984 și 
programele speciale — ca
re prevăd dezvoltarea eco
nom ico-socială a țării în 
ritmuri susținute — au fost 
examinate în adunările ge
nerale, întrunind adeziunea 
deplină a oamenilor mun
cii. în acest cadru s-a men
ționat faptul că programe
le complexe de măsuri. în
tocmite în fiecare între
prindere, pornesc de la 
cunoașterea temeinică a 
sarcinilor economice, a le
gilor țării, a hotărârilor 
de partid și de stat, asigu
ră pregătirea minuțioasă 
a fiecărei etape de plan, 
realizarea ritmică și inte
grală a producției fizice, 
respectarea strictă a struc
turii sortimentale prevăzu
te, îndeplinirea planului 
producției marfă vîndută și 
încasată și, cu prioritate, a 
producției destinate expor
tului, înfăptuirea, la terme
nele fixate, a investițiilor, 
în cursul dezbaterilor au 
fost evidențiate acțiunile 
întreprinse pentru dezvol
tarea mai accentuată a ba
zei de materii prime și e- 
nergetice, economisirea șl 
folosirea rațională a ener
giei electrice, reducerea 
substanțială a consumurilor 
de materii prime și mate
riale, de energie și com
bustibili, recuperarea și 
refolosirea materialelor, 
subansamblelor și pieselor, 
diminuarea continuă a im

porturilor, aplicarea mal 
operativă în producție a 
rezultatelor cercetării, pu
nerea cît mal deplină în 
valoare a potențialului 
tehnic, material și uman 
de care dispune economia 
noastră națională. S-a su
bliniat, de asemenea, aten
ția acordată în cadrul fie
cărui colectiv de muncă, 
ridicării performanțelor 
tehnice și calitative ale 
produselor românești, pen
tru ca ele să fie tot mai 
competitive, să se situeze 
la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial 
Vorbitorii au relief ut e- 
forturile susținute pentru 
înfăptuirea obiectivului ma
jor stabilit de secretarul 
general al partidului pen
tru economia națională — 
dublarea productivității 
muncii în cîțjva ani. pe 
calea automatizării și me
canizării, bunel organizări 
a muncii, a producției, în
tăririi ordinii și discipli
nei în muncă.

S-a relevat că, potrivit 
sarcinilor ce revin între
prinderilor din bugetul de 
venituri și cheltuieli, se 
va acționa ferm și în vi
itor pentru sporirea renta
bilității tuturor produselor, 
gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor din dotare, pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei financiare, ridica
rea pe o treaptă superioară 
a eficienței întregii activi
tăți economico-financiare.

Un loc important în ca
drul dezbaterilor l-au ocu
pat problemele aplicării 
consecvente a noului meca
nism economico-flnanciar, 
a noilor reglementări pri
vind generalizarea acordu
lui global, perfecționării 
conducerii activității econo
mice, reașezării mai bune 
și transpunerii în viață, în 
toate sectoarele^ a princi
piilor retribuției în raport 
cu munca desfășurată de 
fiecare om al muncii, în
tăririi autoconducerii mun
citorești și autogestiunii.

în cuvîntul lor, vorbito
rii s-au referit pe larg la 
modul de funcționare a »r- 
ganismelor democrației 
muncitorești, subliniind ne
cesitatea perfecționării ac
tivității consiliilor oameni
lor muncii, creșterii răs
punderii adunărilor gene
rale, pentru ca acestea 
să-și exercite pe de-antre- 
gul atribuțiile conferite prin 
lege și să devină o forță 
tot mai puternică în toate 
sectoarele de activitate,

contribuind la dezvoltarea 
largă a democrației mua i- 
torești.

Participanții au aprobat 
în unanimitate documente
le supuse dezbaterii și au 
adoptat o hotărîre care dă 
expresie voinței tuturor 
oamenilor muncii de a 
face totul, în calitatea lor 
de proprietari, producători 
și beneficiari, pentru în
deplinirea în mod exem
plar a sarcinilor economi
ce pe 1984, pe întregul cin
cinal.

Primit cu mul»ă căldură 
și însuflețire, în încheie
rea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președinte
le Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu profundă satis
facție și deplină aprobare, 
fiind subliniată, în repeta- 
te rînduri, cu vii și puter
nice aplauze.

Plenara s-a încheiat în- 
tr-o atmosferă vibrantă, 
în vastg sală au răsunat 
din nou îndelungi urale și 
ovații. Dînd glas gîndurilor 
și sentimentelor pe care le 
împărtășeau, în aceste 
momente deosebite, cei 
prezenți au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.".

Această manifestare en
tuziastă a ilustrat, încă o 
dată, pregnant unitatea 
strînsă, indestructibilă. a 
întregii națiuni în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general. Ea a rea
firmat, totodată, hotărîrea 
fermă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a înfăptui 
neabătut politica internă 
șl externă a partidului și 
statului, care corespunde 
în cel mai înalt grad aspi
rațiilor de progres, bună
stare și pace ale poporului 
nostru, de a întimpina cu 
realizări tot mai mari ce
le două evenimente de 
seamă din viața țării: a 
40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an- 
tiimperialistă, de la 23 Au
gust 1944, și al XIH-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

■ o

Tinerii schiori ai Lupeniului
Fată în

Odată cu noul sezon al 
sporturilor de iarnă 1983— 
1984, tînăra pepinieră de 
schiori din Lupeni — clu
bul sportiv școlar Pio
nierul" — inaugurează cel 
de al șaselea an de activi
tate prodigioasă. Refe
ritor la modul cum pă
șește lotul pionierilor spre 
confruntările sportive din 
noul sezon, am cerut pă
rerea profesorilor-antre- 
nori Angela Manole și Iosif 
Huda.

— Cum se prezintă, 
tovarășă Angelica Mano
le, micii schiori în. fața 
competițiilor din noul se
zon?

— Am intrat în noul 
sezon cu un efectiv de 100 
de copii. Din rîndurile a- 
cestora grupa da Inițiere 
a crescut ca număr șl a 
scăzut ca medie de vîrstă, 
grupa reprezentînd aproxi
mativ jumătate din tota
lul lotului. Vreau să spun 
că avem în componența

fată cu noul
acestei grupe și copii de 
5 ani din care sperăm să 
creștem sportivi de per
formanță.

— Despre pregătirea 
micilor schiori cc ne spu
neți?

— Pregătirea fizică ge
nerală și specifică e bu
nă. Toți sportivii reprezen
tativei clubului și-au luat 
normele fizice prevăzute 
de Federația Română de 
schi-biatlon, ca urmare 
a antrenamentelor asidue, 
zilnice, atît pe teren va
riat (slalom printre fa
nioane, sprinturi în deal), 
cît și la exercițiile în sa
la sportivă a orașului. Du
pă primele ninsori, am 
început acomodarea pe 
zăpadă, adică antrena
mentele pe pîrtli de la 
Brăița.

— Pe ce rezultate spor
tive mizați în noul se
zon competițional ?

sezon
— Mizăm mai ales pe 

grupa de fete de nivel 
superior (copii mari și 
mici) care au toate șanse
le să se claseze în prime
le 6 locuri la concursul 
național al copiilor, spe
ranțele clubului la cate
goria copii mari fiind 
Cristina Fildan și Came
lia Szigyarto, iar la copii 
mici — Ecaterina Dinicu 
și Narcisa Dvorak.

— Cum se prezintă bă
ieții ? l-am solicitat să 
răspundă pc noul cadru 
— instructor Iosif Iluda.

— Am preluat de curînd 
antrenarea grupei de bă
ieți și ne străduim să 
ajungem din urmă sau 
cel puțin să ne apropiem... 
dar cît mai mult posibil, 
de fete. Prin intensifica
rea antrenamentelor, spe
răm, deci, că și băieții se 
vor apropia de nivelul de 
pregătire al fetelor șl se 
vor afirma ca atare. Mai 
ales că avem și noi ti

nere speranțe, îndeosebi 
la copiii mici prin Marius 
Polgar, Cazimir Nicola și 
Marius Hațapuc.

PI . încă o precizare : 
noul regulament compe
titions), elaborat de 
F.R.S.B. pentru sezonul 
1983—1984 stabilește o 
participare mai restrînsă 
la concursurile republica
ne — doar primii 15 din 
listele de punctaj, plus 
doi sportivi reprezentanți 
ai județului.

— Alte probleme?
— O problemă majoră, 

o adevărată greutate pen
tru noi, o constituie caza
rea copiilor, datorată lip
sei unei baze proprii în 
masivul Straja. A doua 
problemă: punerea în
funcțiune a telescaunului 
după reparațiile din vară. 
Sperăm să pornească cît 
mai curînd și să începem 
antrenamentele pe pîrtiile 
din Straja.

loan DUBEK

FILME
7 No- 
malul 

Albas-

PEȚROȘANI - 
iembrie: Pe
sting al Dunării 
tre: Paringu*: Omul pă
ianjen se întoarce; Uni
rea : Curcubeul celor 
șapte speranțe.

PETRILA : Escapada.

LONEA : Roberto Car
los și diamantul

ANINOASA î 
vacanțe.

roz.
Marile

ParadaVULCAN;
Chaplin.

LUPENI -
Apașii.

URICANl : Pe căi ne
legale.

Cultural :

TV

15,00
15,05

15,25

15,30

16,30

Telex.
Consultații în spri
jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.
Rezultatele tragerii 
pronoexpres.
Emisiune In limba 
maghiară. (CP) 
închiderea progra
mului.

20,00 TelejurnaL (CP)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Melodii și interpreți.
20.45 Fotograme din rea

litate.
21.20 Videoteca interna

țională. (C)
21.45 Telejurnal. (CP) 
22,00 *închiderea progra

mului.

13,00 Actualități și mu
zică. 13,55 Fotbal minut 
cu minut. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Recital fol
cloric Maria Butaciu. 
16,20 Sfatul medicului. 
16,25 Partidul, Ceaușescu, 
România 
16,40 
mice, 
știri. 
17,30

•» 
piese corale. 

Coordonate econo- 
17,00 Buletin de 

17,05 Tribuna radio. 
Cîntece de Ludovic 

Paceag. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal. 19,00 Muzi
că, informații, muzică. 
20,00 Radiojurnal. 22,00 
O zi într-o oră. Radiojur
nal. Dezarmarea, între 
deziderat și realitate. 
23,00 Opera „Sărmanul 
matelot* de Darius Mil
haud. 23,30—5,00 Non stop 
muzical. (Buletine de știri 

la orele: 24,00; 2,00; 4,00).
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întreprinderea de mașini 
unelte pentru presare 

și forjare Tg. Jiu 
sfrada Macului nr. 1

ÎNCADREAZĂ:
i

9 sfrungars, categoriile II—VII
© frezori, categoriile li—VII
® rectificatori, categoriile II-VII
® borhwerkiști, cci-ag. II—VII <
S caruseîiști, categ. îl—VII !
■> rabotori, categ. li-Vil
© sudori, categ. II—Vii
® lăcătuși, coleg. lî—VII

Cei ce doresc să se încadreze se vor pre- * 
zenta la sediul unității, bit oul personal, învăță- , 
mint, retribuire și vor avea asupra lor actul de 
studii în original.

Se asigură masă, contra cosi, la cantina 
unității și locuință pentru nefamiliști la cămine
le unității, pentru familiști apartamente.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Călin 
Dumitru, eliberată de Pre- 
parația Coroesti. O declar 
nulă.' (1457)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ga- 
vriloae Elena, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (1458)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Canter- 
mit loan, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1460)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr.

4835, eliberată de Institu
tul d? mine Petroșani. O 
declar nulă. (x461)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Rusănescu Marian, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1462).

FILOZOFIE, economie, 
ciclu scurt, pregătire in
tensivă prin corespon
dență, admitere, drept, fi
lozofie, ASE. Adresați U- 
niversitar căsuța poștală 
77—7, București — 77.' 
(m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE

CU adîncă durere, familia anunță încetarea din 
viață a iubitului lor soț, tată, frate și bunic 

HEBEDEAN IOAN
Inmormîntarea joi, 15 decembrie ora 14,30. (1459)

KEuarJiA Șl ADMINISTRAȚIA) Petroșani, »tr. N. Bâlcescu — 2, teletoane 41662 (secretariat!. 41663. (2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. N. Băl eseu 2,


