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Nouă 
Întreprinderi 

miniere 
peste plan 

Acum, la jumătatea lu
nii februarie, colectivele 
de mineri din Valea Jiu
lui continuă seria succe
selor pe frontul cărbune
lui, confirmînd demarajul 
bun în anul 1984. In ziua 
de 14 februarie, nouă în
treprinderi miniere (Lo- 
nea, Petrila, Dilja, Live
zeni, Aninoasa, Vulcan, 
Raroșeni, Lupeni și Băr
băteni) și-au - realizat ți 
depășit sarcinile de plan, 
insumind o producție su
plimentară de peste 1 800 
tone de cărbune.

I

■ Ne-am oprit atenția 
asupra I.M. Petrila. De la 
începutul lunii, colectivul 
de oameni ai muncii de 
la această întreprindere a 
extras, in plus față de
sarcini, o producție de
3 200 tone de cărbune. 
Cele mai bune sectoare 
sint sectorul II (plus 500 
tone) și sectorul IV (plus 
1870 tone de cărbune). 
Tovarășa Maria Dobrescu, 
normator la sectorul IV, 
ne informează asupra re
zultatelor din sector, 
ductivitatea muncii 
că r b u n e, a 
depășită cu 500 kg 
post. Ca de obicei, 
fruntea întrecerii se 
brigada condusă de 
fan Alba, care a extras 
peste sgrcini în luna fe
bruarie 1 350 tone de căr
bune, pe baza depășirii 
productivității muncii cu 
peste 2 tone pe post. Es
te rodul bunei organizări 
a activității pe schimbu
rile conduse de' Vasile 
Herineanu, luliu Boyte, 
Mihai Gavrilă, Ștefan Co- 
dreanu, loan Șipos, Vasi
le Constantin, Dumitru 
Panțucu și Nicolae Bo- 

^>oc. (M B.)

Pro- 
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PENTRU CEFERIȘTI

CREȘTEREA REALIZĂRILOR
Șl RITMICITATEA DEPĂȘIRILOR 

imperative în fața minelor 
furnizoare de cărbune pentru cocs

Minerii Văii Jiului și în 
mod deosebit minerii din ...... ........... .
vestul bazinului nostru car- re îndeplinirii integrale a 
bonifer, au de îndeplinit 
una dintre cele mai * im
portante sarcini care re
vin industriei 
carbonifere — 
tre beneficiari a unor can
tități tot mai mari de lizînd și depășind sarcini-, 
cărbune pentru cocs. Am 
făcut precizarea că aceas
tă sarcină revine în mod 
deosebit minerilor din ves
tul bazinului pentru că, 
aici sînt situate cele mai 
importante furnizoare de 
cărbune pentru cocs — 
minele I.upeni, Bărbăteni 
și Uricani. Conștienți de 
această sarcină, minerii în
treprinderilor amintite, în- 
cepînd din a doua parte a

anului 1983 au trecut la 
crearea condițiilor necesa-

TX■X..

extractive 
livrarea că-

Greu nu înseamnă
niciodată

imposibil de învins

prevederilor de plan încă 
din prima lună a acestui 
an, condiții care în ianua
rie au fost valorificate în 
mod corespunzător, toate 
cele trei întreprinderi rea-

le lunare de plan, totalul 
producției extrase supli
mentar de minerii din Lu
peni, Bărbăteni și Uricani, 
ridicîndu-se la 7 000 de 
tone de cărbune pentru 
cocs. Aceste rezultate au 
confirmat pentru perioada 
amintită — luna ianuarie 
— aprecierile optimiste 
formulate de conducătorii 
întreprinderilor amintite. 
Dar dacă aceasta era si-

tuația la sfîrșitul lunii ia
nuarie, la jumătatea • lunii 
februarie nivelul realiză
rilor arată o scădere a rit
mului de extracție, de fapt 
o neritmieitate a realizări
lor, care a situat două din
tre aceste întreprinderi ftîr- 
nizoare de cărbune pentru 
cocs sub nivelul prevederi
lor de.plan la zi. Cu toate 
că nuna Uricani încă se 
menține în rîndul între
prinderilor miniere cu 
planul depășit, plusul a- 
cumulat, sau mai bine zis 
care i-a mai rămas, nu a- 
coperă minusul celorlalte 
două, : Cu alte cuvinte mi
nele Lupeni și Bărbăteni

Dorin GHEȚA

mai am linii libere... Ter
minați cit mai repede cu 
manevra. .

Din turnul de comandă 
al stației Petroșani lumi- 
niile exterioare nu se dis-

(Continuare in pag. a 2-a)

HOTARIREA COLECTIVULUI I.M. LIVEZENI

REVIRIMENTUL ÎNCEPUTULUI DE AN
va fi confirmat

For superior al demo
crației muncitorești, adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii de la în
treprinderea minieră Li
vezeni și-a propus să ana
lizeze cauzele nerealizări- 
lor din anul trecut, cît și 
măsurile și soluțiile adop
tate pentru anul în curs. 
Cu toate neîmplînirile din 
anul trecut nu se poate 
spune că oamenii muncii 
nu au depus eforturi pen
tru ridicarea nivelului de 
realizare a planului, ci din 
contră. Cele . 55 000 tone 
cărbune extras în plus față 
de realizările anului 1982 
demonstrează că la mina 
Livezeni au existat preo-.

prin rezultate pe 
cupări de a da țării cît mai 
mult cărbune. Din lipsa e- 
fectivelor s-a lucrat cu 
41 247 posturi mai puțin 
•luiiuiunittiuiiiuiHitinH»
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în cărbune, în medie cu 
234 posturi pe” zi la nive
lul întreprinderii, iar în 
abațaj cu 100 de posturi. 
S-au înregistrat un număr 
de 33 209 om zile, absențe 
de la lucru,' în mod deo
sebit nemotivate. A reieșit

măsura dotării
clar din, darea de seamă 
că mai mult de trei sfer
turi din minusul înregistrat 
în anul 1983 s-a datorat 
indisciplinei în muncă. Re- 
ferindu-se la acest aspect 
în cuvîntul său, in8- Traian 
lordache, - șeful sectorului 
I a spus: „Să tragem în
vățăminte din neîmpliniri- 
le anului trecut; Munca și 
greutățile întîmpinate rie-au 
făcut să gîndim mai ma-, 
tur, să fim mai receptivi 
la nou, să întronăm un 
climat de muncă sănătos, 
bazat pe o disciplină de 
fier.

' Gh. SPÎNU '

(Continuare în pag. a 2-a)

- Șeful de schimb Fănicâ 
Mocânașu, împreună cu 
doi ortaci din brigada lui 
Radu C. Ion, din sectorul 
V al I.M. Petrila, discută 
Jespre modul de lucru in 
;bataj, înainte de intra
ta in subteran.

Foto: Șt. NEMECSEK

In ultimele zile, cînd 
puisui muncii — la înce
put de an — are noi di
mensiuni, natura s-a răz
vrătit, iarna aducînd ză
padă abundentă. Pentru 
ceferiști, aceasta înseam. ting cu claritate, sint es- 
nă o aprigă confruntare 
cu vicisitudinile vremii. 
Aflați la datorie, ceferiștii 
înscriu, în aceste zile de 
făurar geros, o pagină de 
„eroism cotidian" lată ce 
am înregistrat în „carne
tul de reporter", în noap
tea de vineri spre sîmbă- 
tă (10/11 februarie).

A nins toată ziua. Nin
soarea nu a contenit -nici 
noaptea. Dacă pe șosele 
utilajele și-au putui do
vedi eficiența, în (și în
tre) stațiile de cale fera
tă situația nu a fost la 
fel de simplă. Și totuși 
activitatea s-a desfășurat zitate (cu 607 
cît se poate de bine.

De la „pupitrul de co
mandă" al activității fe
roviare din municipiu, 
R.C.M. Petroșani, șeful de 
tură Ion Neagu împarte 
primele sarcini, asistat de 
operatorul de fir, Vasile 
Stoica :

— lntîi îmi raportați, 
fiecare, cum se prezinți 
situația. Unde este nevoie 
de locomotivă pentru ma
nevră, mă anunțați. De la 
Lupeni, aștept „Mintiile", 
Oprene. Vezi că iți tri
mit două „trase" cu goa
le. Vulcan și Iscroni — 
vedeți că în Livezeni nu

tompate de fulgii deși. La 
ora 20,30 printre linii, 
manevra este tot mai greu 
de efectuat. Oamenii co
ordonați de șeful de ma
nevră Serghei Voica fac 
adevărate minuni, „îno- 
tînd", pur și simplu, prin 
troiene pentru a lega și 
dezlega vagoanele. Truda 
lor nu va fi însă zadarni
că. Pentru că zorii zilei 
de 11 februarie vor con
semna uh bilanț excelent: 
10 trenuri compuse (total 
600 vagoane), 9 trenuri 
descompuse (total 500 va
goane) și 9 trenuri tran- 

vagoane): 
Totodată s-au expediat 6 
trenuri de cărbune cu 
381 vâg'oane (cu o sarci
nă de 11 000 tone).

Eroismul și dăruirea lor 
au cuprins, ca intr-o cu- 1 
nună a abnegației mun- i 

citorești, pe impiegații de 1 
pe secție, Traian Opreau 
(Lupeni), Nicolae Iovan 
(Vulcan), Eugen Coroianu 
(Iscroni), Ion Vlaicu (Li
vezeni), Constantin A- 
ghion (Petroșani), Ion Mă- 
gureanu (Peștera Bolii),

Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Oamenii au biruit 

în confruntarea cu nămeții
URIC ANI. Orașul Uricani trăiește din 

plin rigorile acestei ierni. Zăpada căzu
tă aici în ultimele zjle măsoară, în unele 
locuri, peste un metru grosime.' Toate 
străzile păreau la un moment dat inac
cesibile. Dar locuitorii, în frunte, cu 
președintele și vicepreședintele consiliu
lui popular orășenesc, au pornit lupta 
cu zăpada. In scurt timp au sosit-și au- 
togrederele conduse de Dumitru Gheață 
și Ion Timofte, precum și alte utilaje. 
Arterele principale au fost descongestio
nate în scurt timp, transportul în comun 
al minerilor nu a avut de suferit, în 
întregul oraș viața își continuă cursul 
normal. In lupta cu zăpada s-au remar
cat Vasile Negoiță, Ion Mureșan, Renate 
Scholțner, Nela Toma, Florea Nădrag, 
Gabriela,Gornic, Mihai Calotă, Gheorghe 
Barbu, Iosif Făgaș, Albert Szotyori și 
mulți alții. Aceeași mobilizare a existat 
și în incinta I.M. Uricani unde oamenii 
de la sectoarele de suprafață au muncit 
cu deosebită riynă pentru , înlăturarea 
zăpezii de pe căile de acces pentru a nu 
avea de suferit producția. (Ilie Coandreș)

CARIERA CIMPU LUI NEAG. La 
cariera Cîmpu lui Neag zeci de munci
tori, în frunte cu directorul carierei’, în
că din dimineața zilei de vineri — cînd 
iarna a revenit foarte puternic în aceas
tă parte din Valea Jiului —-, continuând 
în zilele următoare, au participat la des
congestionarea drumurilor, îndepărtînd 
stratul de zăpadă gros de peste 70 cm. 
Mijloacele mecanice — autogredere, bul
dozere — au îndepărtat zăpada de pe

șoseaua națională și drumurile de incin
tă pentru a se putea relua activitatea 
în carieră.

LUPENI. Aceeași masivă participare 
am întilnit-o și în orașul I.upeni unde 
mijloacele de transport ale sectorului 
E.G.C.L., ale întreprinderilor din locali
tate au îndepărtat zăpada de pe DN 66 
A și alte artere de circulație. La acțiu
ne au luat parte lucrătorii din rețeaua 
comercială, din cooperație, cadre sani
tare, elevi, "cetățeni care, cu tot felul de 
unelte, au îndepărtat zăpada de pe spa
țiile aparținînd unitățiloi- economice sau 
instituțiilor.

Din incinta minei Lupeni zăpada a 
fost adunată și transportată aproape în 
întregime. La fel la preparație și la spi
tal. întreg aparatul comitetului orășenesc’ 
de partid și al consiliului popular a fost 
în fruntea cetățenilor.

Pe strada Gh. Sincai, zeci de cetățeni 
au îndepărtat, duminică și luni, zăpada 
•de pe acoperișurile caselor. Acțiunea 
continuă în toate cartierele și zonele o- 
rașului. (A. MICA) . J

In toate cartierele, pe toate străzile 
djn municipiu mai există trotuare, alei, 
poteci pe care cetățenii se deplasează cu 
dificultăți din cauza prezenței zăpezii 
și gheții. Această situație impune con
tinuarea acțiunilor pentru înlăturarea 
gheții persistente îndeosebi pe trotuare? 
le pietonale. ..
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Eroicele lupte revoluționare

din 1933 ale muncitorimii române
rilor de la Lupeni 
august 1929, de la 
șurarea căreia se 
nesc 55 de ani.

Evenimentele de 
ceputuj anului 1933

din 
desfă- 

împli-

realizărilor
și ritmicitatea depășirilor

'Urmare din pag. I)
'Eroicele lupte ale mun

citorimii române din 1933, 
care au culminat cu gre
va din 15—16 februarie 
de la atelierele „Grivița" 
din București, constituie^ ___ _
un moment important din' cînd a* fost semnat acor- 
seria confruntărilor din- dul cu bancherii străini, 
țre» clasa muncitoare și pentru un nou împrumut 
burghezie,care au carac- acordat României, iar la 

sfaturile experților străini 
.. . _ — Voe-
vod a redus salariile la 

• 17 ianuarie cu 10-—12,5 la

la în-

terizat întreaga perioadă ' L____________
a orinduirii capitaliste în guvernul Vaid’a ■ 
țara noastră. Evenimente- - '
le pe care le vom evoca 
au avut loc în condițiile 
accentuării contradicți
ilor de clasă, determinate 
de contextul economic al 
crizei generale din pe
rioada 1929—1933, feno
men care a lovit puter
nic și economia slab dez
voltată a României in
terbelice, clasa muncitoa
re- . • U /:. 1 'Accentuarea exploatării 
ca și politica de spoliere 
a maselor va duce la 
creșterea spiritu
lui combativ al.acestora, 
perioada crizei economi
ce se va caracteriza și 
în România printr-o mul
titudine de manifestări, 
în forme variate, ale ne
mulțumirii. Ele vor crește 
în intensitate și. impor
tanță mai ales în condiți* 
ile refacerii unității 
P.C.R. Important este de 
remarcat faptul că eveni
mentele din februarie 
1933 sînt o continuare și 
o finalizare, ca dealtfel 
și un moment de acumu
lare a experienței pentru 
acțiuni viitoare, a unui 
întreg șir de manifestări 
ale maselor în toată pe
rioada crizei economice, 
începînd cu greva mine-
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alătură ceferiștii din Iași, 
Cluj, Pașcani, Constanța 
etc. Elanul revoluționar 
cuprinde masele, conștien
te nu numai de forța pe 
care o reprezintă, dar și 
de justețea revendicărilor' 
formulate, iar refuzul fi
nal de a satisface cereri
le muncitorilor, că și ati
tudinea represivă a auto
rităților față de conducă
torii muncitorilor vor du
ce la actul de erosim al 
celor 7 000 de muncitori 
ceferiști, care ocupă, în 
dimineața zilei de 15 fe
bruarie, Atelierele „Gri
vița" declărînd grevă și 
opunîndu-se cu pieptul 
și brațele gloanțelor și 
baionetelor armatei.

„Scînteiă" din 15— 
18 februarie -1933 va face 
o prezentare succintă a 
evenimentelor petrecute.

au rămas datoare cocseri- 
ilor cu aproape 5 700 tone 
de cărbune.

Reamintim cu această o- 
cazie, promisiunile opti
miste formulate de condu
cătorii întreprinderilor ă- 
mintite și cum sînt con
firmate, pînă la această 
dată, de realizările obți
nute.

Directorul minei Uricani, 
CAROL SCHRETER : 
luna ianuarie vom ob
țin plus de 3 000 tone 
cărbune pentru cocs, 
la sfîrșitul trimestru-

ing.

sută — vor precipita lu
crurile spre marea ridi
care la luptă a proleta
riatului român, în special 
a petroliștilor și ceferiș- _____ ________________
tilor, din ianuarie — fe- jn Care au luptat comu- 
bruarie 1933. Memoriile, ........ • ■■ ■ -
protestele, întrunirile, de
monstrațiile pregătesc 
grevele, în toate cefîndu- 
se satisfacerea unor re
vendicărilor legitime: 
mărirea salariilor, plata 
vechilor indemnizații de 
scumpete și chirie, înce
tarea concedierilor și re
primirea la lucru a celor 
concediați etc.

Primele pilde de eroisin 
le dau petroliștii, care în 
1 februarie 1933^ au Ș^ă" Ceaușescu, „în modul ce] 

mai grăitor spiritul com
bativ al clasei noastre 
muncitoare, afirmarea ro
lului Partidului Comunist, 
a capacității sale de a 
organiza și conduce lupta 
oamenilor muncii".

niști, socialiști indepen
denți, social-democrați, 
membrii sindicatelor re
voluționare și social-de- 
mocrate, lucrători neorga
nizați. .

Semnificația acestei ri
dicări la luptă a proleta
riatului, care nu a fost 
singulară, rezidă din fap
tul că exprimă, după cum 
arăta tovarășul Nicolae

de 
iar 
lui I plusul va fi de 5000 
de tone". Preliminarul — 
angajament este îndeplinit 
și chiar depășit. La zi, mi
na Uricani are un plus de 
peste 6 500 tone de cărbu
ne pentru cocs, în această 
lună producția extrasă su
plimentar fiind de aproape 
1 000 de tone. Cu toate a- 
cestea precizăm, ca -un as- 

. pect negativ, neîncadrări- 
le în producția zilnică pla
nificată de la începutul a- 
cestei decade ceea ce a 
condus la diminuarea plu
sului • de la sfirșituj pri
mei decade cu aproape
1 000 tone de cărbune. Mai 
este oare nevoie să rea
mintim că activitatea coc-

seriilor șl siderurgiei re
clamă zilnic cantitățile 
planificate de cărbune pen
tru cocs ?

Directorul minei Lupeni, 
ing. TITUS COSTACHE, 
preciza în a doua decadă 
a lunii trecute : „Vom în-- plan. Luna ianuarie o vom 
cheia luna ianuarie cu pla- încheia cu un plus de 1 000 
nul realizat, iar la sfîrși- de tone de cărbune, iar 

la sfîrșitul trimestrului I 
vom acumula un plus de 
3 000 tone de cărbune coc- 
sificabil". Pînă acum, de 
la începutul anului, mina 
a rămas sub prevederile 

, de plan cu 321 tone de 
cărbune. Sigur, tui minus 
ușor recuperabil, dar pen
tru aceasta sînt necesare, 
ca și la celelalte două în
treprinderi, eforturi spori
te pentru depășirea ritmi
că a prevederilor de plan.

’ In 14 februarie mina a 
extras peste sarcinile zi
lei 522 tone, dar cu o zi 
înainte, în 13 februarie, a 
rămas sub nivelul preve
derilor cu... 578 de tone.

Prin urmare, situația 
prezentată conduce la o 
singură concluzie: toate 
aceste importante furni- 
zoare de cărbune pentru 
cocs au condiții să-și în
deplinească prevederile de 
plan, dar sînt necesare e- 
forturi susținute pentru 
constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor. ''

tul trimestrului I vom a- 
vea un plus de 5000 tone 
de cărbune cocsificabil". 
La zi, de la începutul a- 
nului, mina are un minus 
de aproape 4 000 tone de ' 
cărbune, în condițiile cînd 
luna ianuarie a fost în
cheiată cu un plus de 1050 
tone. Este foarte adevărat, 
în ultimele trei zile ni
velul realizărilor a depășit 
media zilnică planificată, 
plusul acestor zile fiind de 
peste 1 300 de tone, ceea 
ce dă speranțe îndreptă
țite pentru recuperarea 
minusului și îndeplinirea 
preliminarului — angaja
ment. Aceasta impune însă 
o mobilizare exemplară 
pentru depășirea ritmică, 
constantă, a prevederilor 
zilnice de plan.

Același optimism îl ma
nifesta- și directorul minei 
Bărbăteni, ing. OVIDIU 
AVRAMESCU, care afir
ma la jumătatea lunii ia
nuarie : „Linie de front ar 
vem, fluxul de transport

este pus în ordine, efectiv , 
ve sînt și prin urmare sini 
create — dacă mai adău
găm și puterea de mobili
zare a colectivului — con
dițiile necesare îndeplinirii 
integrale a prevederilor de

pînit străzile Ploieștiului, 
apoi a izbucnit greva din 
2 februarie de la Atelie
rele „Grivița", cînd 7 000 
de muncitori au ocupat 
incinta, programul de re
vendicări prezentat Mi
nisterului Comunicațiilor 
devenind programul de 
luptă al tuturor lucrăto
rilor ceferiști; lor li se

Șeful de brigadă loan 
Foroî împreună cu me
canicii Niță Drăghici și 
Gheorghe Chilin, care 
deservesc mașina de 
honuit, loc de muncă 
„cu foc continuu" din 
cadru] secției de pre
lucrări mecanice de Ia 
S.S.H. Vulcan.

Revirimentul 
începutului de an

(Urmare din pag. I)

Prof. Mircea BARON

(Urmare din pag O

Săptămîna majoratului0

ziuă. Totodată alte două 
trenuri cu un total de 74 
de vagoane goale, au fost 
introduse în Uzina de 
preparare în numai 2 ore

Greu nu înseamnă niciodată

Traian Oprișa (Pui) și 
Gheorghe Toncea (Subce- 
tate). .

Infruntind asprimea ier- și jumătate. Toată acti
nii, întunericul, ei au fost, 
pas cu pas, alături de 
manevranți, acari și per
sonalul de tracțiune.

...Ora 21. Stația Lupeni 
este cea mai afectată de 
ninsoarea, ce nu mai con
tenește. Manevranții Pe

tru Daju și Alexandru 
Berki lucrează sub rafa
lele de zăpadă, pentru a 
pregăti de plecare naveta 
de Mintia. La ora 21,55 
comanda impiegatului 
Traian Oprean sună la 
cabine ; „Trenul 23823 ie
se de la linia 4 !". Avînd 
la bord pe Gheorghe 
Ciungu și Gheorghe Coșo- 
reanu, locomotiva DA 385 
pornește spre destinație 

. cu un tren de 30 vagoa
ne, cu 2 457 tone. In a- 
ceeași noapte încă două 
trenuri au purtat ampren
ta muncii lor neobosite: 
un „local cu 35 de vagoa
ne, manevră însumind 
peste patru ore(!) și o 
marșrută de Peștiș, care 
a plecat dip stație spre

vitatea s-a desfășurat sub 
coordonarea șefului sta
ției, ing. Teodor Popescu.

La „tracțiune" oamenii 
dirijați de operatorul Pa
vel Maci, iar la „vagoa
ne" cei din subordinea 
operatorului Ion Drăgu- 
lescu s-au alăturat „miș- 
căriștilor" acționînd cu 
promptitudine pentru ca 
întregul parc de mijloace 
C.F.R., întregul personal 
să fie la datorie, acolo 
unde economia munici
piului are nevoie.

In orice situații mun
ca oamenilor este înălța
tă la rang de cinste, f iar 
nu de puține ori ea poar
tă peceta eroismului co
tidian. „Secvențele" pe 
care le-am derulat aduc 
în lumină dăruirea unui 
mănunchi de oameni, 
pentru care strădania de 
a-și face datoria și asi
gura bunul mers al acti
vităților feroviare a de
venit o profesiune de 
credință.

In liceele din Valea Jiului este în plină desfășu
rare tradiționala „Săptămînă a majoratului" (13—18 
februarie), suită de activități educative la ■ care parti
cipă elevii care împlinesc 18 ani. Pe parcursul aces
tor zile conducerile liceelor și comitetele U.T.C., cu 
sprijinul Inspectoratului școlar județean, organizează 
o diversitate-de acțiuni educative: întîlniri ale consi
liilor de conducere ale școlilor cu elevii, sub generi
cul „Ce înseamnă să fii major"; vizite în unități e- 
conomice, în întreprinderile patronatoare, mese ro
tunde cu tema „Ucenicul de azi, muncitorul de mîi- 
ne“; dezbateri la care participă părinți, elevi și juriști. 
„Săptămîna majoratului" se va încheia cu un „Bal 
al tinerilor cetățeni". (T.S,)

Cele 4160 tone cărbune 
date peste plan în luna 
ianuarie cit și rezultatele 
bune obținute la zi în lu
na februarie — depășirea 
productivității muncii în 
abataje cu 2320 kg/post, în 
cărbune cu 1 583 kg/post și 
cu 303 kg/post la nivel de 
întreprindere —• demons
trează capacitatea colecti
vului ca în acest an să 
desfășoare o muncă efici
entă/

Reflectînd această hotă- 
rîre, în cadrul dezbaterilor, 
atît minerii șefi de bri
gadă Aurelian Pipan, Mihai 
Bucevschi, cît și cadrele 
tehnice din conducerea mi
nei și a sectoarelor ca Ion 
Diaconu, Ștefan Czeler, Ion 
Ciungan, Traian Iordache, 
Tudor Zaharescu, Ion Hor- 
topan și Ion Moldovan, 
s-au referit, pe larg, la mă
surile întreprinse în vede
rea înlăturării neajunsuri
lor și desfășurării în con
diții optime a procesului 
de producție. Din cuvîntul 
lor, a reieșit că în noul an 
o atenție deosebită trebuie 
șă se acorde lucrărilor de 
pregătire a noilor capaci
tăți de producție, din care 
cea mai mare parte în 
cîmpul minier Petrila-Sud. 
Pentru ca în trimestrul IV 
sarcinile de plan, să fie 
realizate ritmic, este ne
cesar ca lucrările 
de conturare a 
abatajului unde va fi mon-

activități normale de mi
croclimat la toate locurile 
de muncă este necesar să 
șe pună în funcțiune cît 
mai urgent stația princi
pală de ventilatoare de Ta 
puțul nr. 2. înlocuirea a- 
provizionării cy materiale 
pe la puțul Est, cu cea pe 
puțul din incinta minei ți 
mai departe pînă la locu
rile de muncă cu ajutorul 
monoraiului . va face ca 
aprovizionarea să fie ritmi
că și va diminua efortul 
fizic. Trebuie întărită dis
ciplina tehnologică la aba
taje cu susținere mecaniza
tă încît să fie eliminate 
complet surpările și defec
tele electromecanice. „în
treținerea atentă ți cu 
multă grijă a utilajelor din 
dotare este cheia succesu
lui", spunea cunoscutul șef 
de brigadă Mihai Bucevs
chi.

Este necesar să se depu
nă o muncă susținută pen
tru stabilizarea și califica
rea cadrelor, întărirea or
dinii și disciplinei, să sedinii și disciplinei, să 
renunțe la cei care fac ne
motivate lună de lună. Re
ducerea consumurilor de 
materiale și energie, creș
terea eficienței economice 
vor determina ca mina să 
se înscrie și în lunile ur
mătoare în ritmul realizării 
integrale a tuturor indica
torilor de plan. Cuvîntul 
de ordine al colectivului 
este: dacă luna ianuarie 
a fost prima lună cînd 
mina și-a realizat și depă
șit sarcinile de plan, atuncitat un complex cu susține- anul 1984 să fie ’primul 

re și tăiere mecanizată de - cînd minerii de la Livezeni 
mare înălțime, să se facă 
în timp și de calitate. In 
vederea desfășurării unei

să se înscrie la panoul de 
onoare al muncii cu planul 
anual îndeplinit.

I te UN ’bun renume
’ șî-a cîștigat la mina A-I ninoasa cantina
II.A.C.C.V.J. care asigură- 

masa gratuită pentruI muncitorii mineri, la in- 
Itrarea în subteran. Co

lectivul cantinei, condus
• de responsabilul loan Co- 
I cotă, se preocupă zi de zi 
I de gătitup unor meniuri
I bogate în calorii, care sînt

servite cu solicitudinea 
cuvenită.

SJ MARTI, între orele 
11,30—13,30 din Piața Vic
toriei Petroșani nu a ple
cat nici un autobuz pe 
traseul Vulcan, Lupeni, 
Uricani. Apoi, la 13,30 au 
sosit deodată, două. Cum 

stăm cu organizarea trans
portului în comun, sti- , 
mâți dispeceri ?g FILIALA O.J.T. Pe
troșani face înscrieri pen
tru o excursie în U.R.SB., 
la meciul de fotbal din
tre formațiile Dinamo 
Minsk — Dinamo Bucu

rești. Excursia se va e- 
fectua cu avionul și va 
avea loc în zilele de 
6—8 martie a.c. (I.D.)

■ ACȚIUNI DE MUN
CA PATRIOTICA. De la 
tovarășul Silviu Năștase, 
secretarul comitetului 
U.T.C. al minei Lupeni, 
am aflat că în ultimele 
două duminici, 20 de ti
neri au efectuat acțiuni 
de muncă patriotică în 
subteran, la sectoarele 
III și IV. Ei au curățat 
cărbunele de pe fluxul 
de transport și au recu
perat din abataje și ga

lerii însemnate piese de 
schimb și materiale. 
(A.M.)

■ CERC. Cei peste 250 
de membri ai cercului a- 
picoj din municipiul nos
tru își dau întîlnire în 
ziua de 19 februarie (ora 
9) la sediul Școlii gene
rale nr. 4 din Petroșani, 
pentru a stabili măsurile 
de bună desfășurare a 
noului an apicol (I.V.)

■ abonament; in 
Capitală și în alte orașe

ale țării, specialiștii co
operativelor meșteșugă
rești asigură funcționarea 
televizoarelor cetățenilor 
pe bază de abonament a- 
nuaj (0,80 lei/zi). Pe cînd 
acest util sistem de ser
vire și în municipiul nos
tru ? (I.V.)

■ ATELIER DE VUL
CANIZARE. La I.M. Lo- 
nea a început amenajarea 
unui atelier de vulcaniza
re pentru cizmele mine
rilor. Au fost calificați, 
prin eursuri de califica-

re, doi vulcanizatori. A- | 
telierul a fost amenajat I 
cu forțe proprii. (G.B.) I ■

■ IGIENIZARE. S-au • 
finalizat lucrările de igie
nizare a unității pentru 
desfacerea produselor de 
cofetărie și patiserie 
„Mignon" a I.CB.A.-AJ’. 
din Petroșani. (M.B.)

I 
I
I
IRubrică realizată de 

I. MUSTAȚA
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MODERNIZĂRI Șl DEZVOL TARI FĂRĂ PRECEDENT
la I.F.A. „Viscoza" Lupeni

Pentru colectivul nos
tru anul 1984 are semni
ficații deosebite. La sfîr- 
șitul trimestrului III este 
programată intrarea în 
probe tehnologice a noii 
capacități de producție 
care; va -contribui la spo
rirea producției de fire 
artificiale. Astfel va prin
de viață indicația dată cu 
cîțiva ani ta urmă de to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, cu prilejul vi
zitei de lucru în Valea 
Jiului și în județul Hu
nedoara, ideea generoasă 
de a crea noi locuri de 
muncă, îndeosebi pentru 
femei, pentru soțiile și fi
icele minerilor din Lu
peni. Izvorîtă din grija 
permanentă pe care o ma
nifestă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru crește
rea necontenită. a nivelu
lui de trai al oamenilor 
muncii, ideea este viu 
concretizată și prin am
ploarea dezvoltării și mo
dernizării I.F.A. „Vîsco
za" Lupeni. Pe întreg 
fluxul tehnologic de fa
bricație al noii instalații 
de producere a firelor de 
mătase artificială, se vor 
produce mutații calitative. 
In prima fază de fabrica
ție în noua ’ instalație se 
va aplica procedeul mo

Preocupări meritorii 
pentru autodotare

Prin recondiționarea și 
refolosirea unor piese de 
schimb, colectivul compar
timentului. mecano-energe- 
tic de la LF.A. „Viscoza” 
Lupeni a contribuit direct 
la realizarea unor econo
mii de 2 milioane lei, 
Pentru acest an se ■» pre
vede creșterea considera
bilă a gamei de piese de 
schimb care vor fi asigura
te din resurse proprii in 
vederea reparațiilor cu
rente și a reparațiilor ca
pitale la principalele ins? 
talații și utilaje. Odată cu 
punerea in funcțiune a

In scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă la 
IJA. „Vîscoza", în 1983 
au fost cheltuite pentru 
protecția muncii sume în 
valoare totală de peste un 
milion de lei. Din acestea 
93 000 lei au fost cheltuiți 
pentru tehnica securității 
muncii, 70 000 lei pentru 
măsuri igienico-sanitare, 
364 000 pentru echipament 
de protecție, 193 000 lei 
pentru alimentație de pro
tecție. In comparație cu 

^anul precedent,, ta 1983, 
'sumele alocate pentru pro
tecția muncii au fost .mai 
mari cu 283 000 lei. An de 
an sporurile la cheltuieli
le ta scopul asigurării u- 
nel depline protecții a mun
cii ilustrează grija față de 
sănătatea oamenilor. A- 
ceastă preocupare este deo
sebit de semnificativă și în 
eeea ce privește noua ca
pacitate de producție. No
ua instalație de producere 
a firelor are prevăzută ta 
dotare pentru toate halele 
de fabricație utilaje mo
derne, prin care se asigu
ră un microclimat supe
rior la fiecare loc de mun
că. Evacuarea gazelor și 
noxelor se face printr-un 
sistem unitar, prin inter
mediul coșului înalt de 
210 m. In prealabil toate 
impuritățile din aerul ha
lelor sînt supuse unul tra

dem al xantogenării. Es
te un proces chimic care 
se va desfășura complet 
automatizat, cu mult su
perior celui din vechea 
instalație de la barate. 
Operatorul chimist nu va 
depune efort -fizic, ci va 
avea doar de suprave
gheat desfășurarea opera
ției de preparare chimi
lUiuiiHHiiiiHHHiiimuiHtiiiih-iiiiiiiiiiiHiiituuHHuiiii

Mutații calitative pe 
viitorul flux tehnologic 

de fabricație
HHHiiiiuiuuuuiutHHiHmmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiui)

că. Adaosul de sulfura de 
carbon și de- sodă, doza
rea optimă, se fac în în
tregime automatizat, în- 
tr-o instalație etanșă. 
Contactul omului; direct 
cu aceste substanțe jeste 
complet eliminat.

De asemenea, în cea 
de-a doua fază de fabri
cație, Ia filatură, moder
nele mașini de filat exe
cută patru operațiuni, în 
flux continuu. Sfat elimi
nate astfel, în comparație 
cu vechea instalație, fa
zele de discontinuitate. 
Răsucitul, uscatul și spă

noii capacități de fire, vor 
fi asigurate și posibilități 
sporite pentru autodotare. 
Astfel va fi dat in folosin
ță un nou atelier mecanic, 
utilat cu mașini moderne, 
capabil să asigure toate 
piesele de schimb și pen
tru reparații capitale la ni
velul intreprinderii. Printre 
alte preocupări meritorii 
pe linia autodotării * și bu
nei gospodăriri se numără 
și confecționarea, prin efor
turi proprii, a unei instala
ții pentru recuperarea 'pier
derilor de căldură.

tament special, de spălare 
și purificare după care 
vor fi dispersate la peste 
200 m înălțime.

Munca de operator chi
mist se va face țn condi
țiile eliminării efortului. 
fizic și al contactului cu 
substanțele chimice. . La 
baia de acizi, la prepara

Condiții 
optime 

de munca
rea citi mică, munca manua
lă este complet înlocuită 
prin operații automatiza

te, conduse și dirijate de 
la distanță. O modernă 
stație de epurare a ape
lor va asigura purificarea 
Jiului în deval, după uti
lizarea apei în scopuri in
dustriale.

Pentru evitarea poluării 
mediului înconjurător, co
șul de evacuare a fumu
lui de la viitoarea centra
lă termică, aflată în pre
zent fa construcție ta in
cinta întreprinderii, va fi 
dotat cu electrofiltre.

Dispunem în incinta în
treprinderii de un cabinet 

latul firelor se va face 
automatizat și... în flux 
continuu.

Noua instalație de pro
ducere a firelor va trebui 
să realizeze din totalul
producției 90 la sută fire 
din sortimentele A-f-B.
Acest fapt implică răs- 

. punderi sporite pentru 
întregul nostru colectiv.

O problemă deosebită o 
constituie- recrutarea, ca
lificarea și perfecționarea 
pregătirii forței de mun
că la nivelul cerințelor 
și exigențelor noii tehno
logii. Pentru rezolvarea 
acestei probleme din 
timp, astfel facît să se 
asigure necesarul de for
ță de muncă, s-au luat 
primele măsuri. Primii 
specialiști, cadre cu pre
gătire superioară, ne-au 
sosit și au fost reparti
zați cu preponderență în 
noile hale de fabricație, 
acolo unde se desfășoară 

tag. Itodka ÎATULICi, 
director al I.FA. „Viscoza” 

lupeni

Calitatea superioară a firelor de mătase se obține și datorită vredniciei lu
crătoarelor din secția bobinaj.

bine dotat pentru cunoaș
terea și însușirea norme
lor specifice de protecție 
a muncii. Urmărim îndea
proape respectarea cu stric
tețe a normelor de pro
tecție a muncii, a controa
lelor periodice pe fluxul 
tehnologic. Cazurile de în
călcare a normelor de secu
ritate a muncii sînt trata
te cu toată severitatea. Fo
losim cu bune rezultate 
„Momentul de protecție a 
muncii" ca .o acțiune per
manentă, cu bune rezulta
te pe linia îmbunătățirii 
climatului de siguranță și 
disciplină în procesul pro
ductiv. Ne vom strădui să 
derulăm procesul de pro
ducție la nivelul calitativ 
prevăzut prin plan în de
plină concordanță cu exi
gențele protecției muncii. 
Sîntem ferm hotărîți să 
acționăm cu răspundere 
sporită și pentru instrui
rea corespunzătoare a în
tregului personal munci
tor, care Va lucra pe flu
xul modern de fabricație 
din noua instalație ce ur
mează să producă în acest 
an, astfel facît să obținem 
calitatea și eficiența eco
nomică prevăzute ca sar
cini de plan în 1984.

Ibolya NEHEZ,
inginer principal, responsabil 

compartiment protecția 
muncii

din plin lucrările de 
montaj a utilajelor. Au 
început și cursurile pen
tru primii operatori chi
miști. In. următoarele do
uă trimestre ale acestui 
an vor fi organizate, prin 
eforturi proprii, cursuri 
de calificare de scurtă 
durată pentru meseriile 
de sudori mase plastice, 
electromecanici aparate 
de măsurat și automati
zări, lăcătuși mecanici, 
electricieni, prelucrători 
prin așchiere și fochiști. 
In paralel cu urmărirea 
bunului mers at proce
sului de producție, vom 
acorda o atenție deose
bită înfăptuirii progra
mului lucrărilor de in
vestiții. Din cele .. 2 000 
tone fire de mătase -cît 
se prevede fa planul a- 
nual să producem, >200 
de tone urmează să fie 
realizate în ultimul tri
mestru fa noua instalație. 
Vom mobiliza toate re
sursele și -ne vom stră
dui să facem totul pen
tru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru a 
realiza fire de calitate 
superioară ta condiții de 
eficiență economică spo
rită.

Cifre și date semnificative
Q| Pentru anul 1984 producția industrială a I.F.A. 

„Viscoza" Lupeni va crește cu 243 la sută, in compa
rație cu anul trecut. ■ Volumul lucrărilor de investiții 
din acest an pentru punerea in funcțiune a noii capa
cități de fire de la I.F.A. „Vîscoza” este de peste 225 
milioane Iei, la capitolul construcții și montaje. ■ Pen
tru personalul muncitor din întreprindere, s-au rezolvat 
favorabil, in anul trecut, 72 cereri privind acordarea de 
locuințe și 64 cereri privind primirea copiilor fa grădi
nițe. ■ De la 1 octombrie 1983, retribuirea personaju
lui muncitor se face in acord global, in raport cu mun
ca prestată și cu rezultatele obținute. S-a asigurat ast
fel posibilitatea ca, in cazul depășirii sarcinilor de pro
ducție planificate, veniturile directe, din retribuții, să 
crească neptafonat. In cursul anului trecut au fost 
încadrați in întreprindere 332 de oameni ai muncii, din 
care 53 absolvenți ai școlilor profesionale și ai liceelor 
de specialitate. ■ Pe baza activității bune desfășurate 
în producție și creșterii nivelului de pregătire profesio
nală, 143 de muncitori au fost promovați, in cursul ul
timelor 12 luni, fa categorii superioare de calificare. 
B Pentru rezultate deosebite, 530 de oameni ai mun
cii au fost stimulați anul trecut cu importante sume 
de bani care au totalizat 172 000 lei, din fondul de 

premiere al întreprinderii.

Imagine din secția fi
nisaj textil Colectivul a- 
cestei secții se mîndrețte 
că in anul trecut a câș
tigat locul I in întrecerea 
socialista din cadrul in- ; 
treprinderii, iar prin re
zultatele obținute in a* 
cest an se menține pe 
loc de frunte.

Personal de

pe măsura 
necesităților

Pentru a asigura nece
sarul de personal munci- 

. tor și de maiștri coordctna- 
I tori direcți ai formațiilor 

de lucru, corespunzător cg- 
' rințelor punerii în func- 
] țiuite a noii instalații de 
'producere a firelor, condu

cerea I.F.A. „Vîscoza" a 
trecut la înfăptuirea unui 
amplu program de măsuri. 
Intr-o primă etapă se pre
vede pregătirea a 447 ope
ratori chimiști. Cursurile 
pentru operatorii chimiști 
au și fost organizate la 
începutul acestui an ji vor 
fi continuate in trimestre
le I și II, atît in Intre- 

, prinderea noastră cit și in 
alte localități din țară.

; Pentru cei interesați este 
de reținut că pregătirea 
pentru meseria de opera
tor chimist se face peba- 
ză de contract încheiat cu 
întreprinderea și prin 
încadrarea pe post de 
muncitor necalificat, cu o 
retribuție de bază de 1525 
lei pe lună pe toată dura
ta școlarizării fără scoate
re din producție. ; ,

Primul lot de muncitori 
pentru calificarea în me
seria de fochist, în condi
țiile asigurării unei retri
buții la nivelul I bazâ, a 
fost trimis pentru pregă
tire la Sibiu.

Desigur, pe lingă perso
nalul muncitor pregătit 

: prin cursuri de scurtă du
rată, ne vor fi repartizate 
cadre de la liceele cu pro
fil chimic și de la institu- 

’ tele care pregătesc cadre 
tehnice de specialitate. Fa
ță de actualul nivel de 
personal muncitor in etapa 
finală a I.F.A. Vîscoza se 
prevede un personal dublu 
de 2 400 muncitori și ca
dre tehnice de specialitate, 
pe măsura necesarului U- 
nei unități moderne, cum 
este cea a noii instalații 
de producere a 'firelor.

Eduard PETROVICl, 
inspector birou personal 
I.F.A. „Viscoza" Lupeni

Pagină realizată de 
Viorel STRĂUf, 

Ilustrația :
Ștefan NEMECSEK

»
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MOSCOVA 15 (Agerpres). 
K. Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe George Bush, 
vicepreședintele S.U.A. La 
convorbire au participat A: 
Gromîko și Howard Ba
ker, liderul majorității^ re
publicane din Senatul 
S.U.A.

S-a procedat la un 
schimb de păreri privind 
situația internațională ac
tuală și relațiile sovieto- 
americane. K. Cernenko 
informează agenția TASS, 
a reafirmat că politica U- 
niunii Sovietice pe plan 
internațional .va continua 
să fie orientată în direc
ția prevenirii războiului 
nuclear* întăririi păcii și 
dezvoltării colaborării 

gale în drepturi între toa
te țările și popoarele. Re-

lațiile sovieto-americane, a 
spus K. Cernenko, trebuie 
să fie așezate pe baza e- 
galitâții și securității ega
le, respectării reciproce a 
intereselor legitime, nea
mestecului reciproc în tre
burile interne. Dacă partea 
americană va manifesta 
dorința practică de a spri
jini aceste principii, s-ar 
putea trece la redresarea 
relațiilor dintre cele două 
țări. '■ '//'•///■•■'■'''’’■■c/ .:

K. Cernenko a avut, de 
asemenea, întîlniri cu 

_președintele Italiei Ales
sandro Pertini, primul mi
nistru britanic, Margaret 
Thatcher, premierul Ca
nadei Pierre Elliott Tru
deau, premierul francez, 
Pierre Maurou și cancela
rul R.F.G., Helmut Khol,

Reuniunea de la Atena 
a grupului 

din țările
ATENA ÎS

Miercuri, 'au __ ___
crările conferinței țărilor 
balcanice la nivel de ex
perți, cu examinarea pro
blemelor privind utilizarea 
pașnică a energiei nuclea
re în Balcani și cooperarea 
în domeniul energiei. Pre- 
zentînd poziția țării noas
tre în legătură cu acest 
punct de pe ordinea de 
zi, delegația română a ară
tat că dezvoltarea colabo
rării multilaterale între 
statele balcanice trebuie să 
includă și utilizarea pașni
că a energiei nucleare, ca

de experți 
balcanice
re și cooperare, lipsită de 
arme nucleare, de baze 
militare și de ‘ trupe străi
ne. S-a relevat, totodată, 
necesitatea accesului nes
tingherit al tuturor țărilor 
la informația tehnico-ști- 
ințifică nucleară, la tehno
logie și la materiile prime 
energetice, ca surse impor
tante ale progresului eco- 
nomico-social în .lumea 
contemporană.

Pornind de la orientările 
și ideile enunțate, delega
ția română a supus aten
ției reuniunii o serie de 
propuneri și sugestii con- 

una dintre componențele crete privind dezvoltarea 
principale ale eforturilor 
vizînd crearea în regiune 
a unei zone de pace și bu- și exploatarea economicoa- 
nă vecinătate, de încrede-

(Agerpres). 
continuat lu-

cooperăril interbalcanice 
în producerea, transportul

să a energiei.
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t 20,20 Actualitatea în eco- j nomie. .

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Omul păianjen 
se întoarce ; Unirea: 
Misterele . Bucureștilor ; 
Parîngul : Atenție la ga
fe !

PETRILA : Agonia I-II.

20,35 Partidul, patria, po
porul.

20,45 Locuri de luptă și 
izbîndă. Reporta j- 
documentar.

21,00 Film serial: „Vîn~ 
tul fierbinte". Episo
dul 2.'(color)

21,55, Discorama.
22,15

22,30
LONEA: Femeia dispă-

ruta. .. ...’/
VULCAN: Iubire 

soare. *
LUPENI: Haiducii 

Șaptecai.
URIC ANI:- Ceață 

muntele zînelor.

fără

Telejurnal, 
color).
închiderea 

mului.

RADIO
13,00 De la 1

(parțial

progra-

13,00 De la 1 la 3. 
lui 15,00 Club univers 20. 

l;ț,O(J Buletin de știri. 16,05 
pe Muzică ușoară româneas

că. 16,15 Melodii popu
lare cu Emilia Bubulac.. 
16,25 Radiogazeta econo
mică. 16,55 Sfatul medi- 

15,30 Școala satului, școa- cului. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Tribuna radio. 
17,35 Program muzical. 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal. 22,00 O zi într-o 
oră. Radiojurnal. 23,00 
Bijuterii muzicale : 23,30 
— 5,00 Non stop muzi
cal.

TV.

lă pentru, sat.
15,45 Studioul tineretului.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal, (parțial 

color)
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Schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 

U.R.S.S. și R.P. Chineză
MOSCOVA 15 (Ager

pres). Gheidar Aliev, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-iTi- 
cepreședinte al Consiliului' 
de Miniștri al U.R.SJS., 4-a 
primit pe Wăn Li, vice- 
premier ai Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

Cu . acest prilej, infor
mează agenția TASS, s-a 
efectuat un schimb de pă
reri privind unele proble- . 
me de interes reciproc. G. 
Aliev a declarat că condu
cerea sovietică se pronun
ță neabătut pentru im-

bunătățirea relațiilor din
tre U.R.S.S. și R.P. Chi
neză — două mari state 
vecine.

Un mesaj al Federației Sindicale Mondiale
PRAGA 15 (Agerpres). 

Cu prilejul apropiatei zile 
de 8 Martie, Federația 
Sindicală Mondială a dat 
publicității un mesaj a- 
dresat femeilor din întrea
ga lifme, în care este evi
dențiat rolul lor de mili
tante pentru pace și pre- mijloace de exterminare 
întîmpinarea unui război în masă.

nuclear, pentru dreptul 
popoarelor de a trăi in 
pace și securitate. Ziua de 
8 Martie, se spune în do
cument, trebuie să fie o zi 
a luptei împotriva cursei 
înarmărilor, pentru inter
zicerea tuturor5 tipurilor de 
arme nucleare și altor

Teleschiul din Paring 
vă așteaptă 1

O FETIȚA în vîrstă de 
șase ani, originară din Te
xas, a fost supusă, la Spi
talul de copii din Pitts
burgh, Unei duble trans
plantări. In cursul unei in
tervenții chirurgicale, ca
lificată drept premieră 
mondială, echipa doctoru
lui Henry Bahnson a pro
cedat la transplantarea 1- 
nimii micuței Stormie Jo
nes, apoi a ficatului.

Starea pacientei după o-

perație, care a durat 16 
ore, este considerată cri
tică".

IN TIMP CE IN SUDUL 
CONTINENTULUI BIN- 
TUIE VISCOLE puternice, 
în Islanda s-a produs o

încălzire â atmosferei, neo
bișnuită pentru această pe
rioadă a anului. Din cau- 

; za topirij rapide a ză
pezii, în regiunile sudice 
ale Islandei rîurile s-au 
revărsat și au inundat , o 
suprafață de 200000 de 
hectare de terenuri agri
cole. Din cauza inundați
ilor au .avut de suferit și 
unele artere rutiere.

•••••aa••••••••••••••••••••<••••••<•••••••••••••••••••••••

De la 1 februarie, zestrea materială a sporturilor 
hibernale din Paring a sporit prin construirea de că
tre lucrătorii Șantierului nr. 2 Livezeni al I.C.M.M. 
Petroșani, pe pîrtia B, a teleschiului monocablu cu 
mers unidirecțional, avînd dispozitiv de tracta re cu 
uh loc. întreținut de Stația de transport pe cablu Bra
șov, teleschiul din Paring oferă numeroșilor iubitori 
ai schiului posibilitatea urcușului fără eforturi pe 6 
porțiune de 1038 m cît măsoară lungimea sa de în- ' 
clinare, la o diferență de nivel de aproape 365 in. 
Viteza de circulație a instalației, de 2,5 m/secundă, 
asigură o capacitate orară de transport de 600 schiori, 
traseul teleschiului fiind acoperit în 6 nfin. și 46 se
cunde...':..,/;,/'/,.-./ /' <■ / //,■ -// /:/ / ' /// :;>

Așadar, contra unei taxe de 4 lei, puteți benefi
cia de serviciile teleschiului monocablu din Paring, 
practicînd astfel, în condiții moderne și de confort, 
sportul dumneavoastră preferat — schiul.

Jocurile Olimpice de iarnă FOTBAL, DIVIZIA A

Pe ultima turnanta
țările, în rîndul jucătorilor 
indisponibili aflîndu-se Ve-

BELGRAD 15 (Agerpres). 
Jocurile olimpice de iarnă 
aflate în plină desfășurare 

. în orașul iugoslav Saraje
vo, au oferit miercuri nu
meroșilor spectatori între
ceri de schi, patinaj și să
niuțe.

Proba 
fetă 4x5 
muntele 
me rece 
s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Norvegiei (In
ger—Helene ~ Nybraaten, 
Anne Jahren, Brit Peter
sen, Berit Aunli) cronome
trată cu timpul de lh 06’ 
49”7/10. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine: 
Cehoslovacia — la 45”, Fin
landa — la 47” U.R.S.S. — 
la l’05”3/10, Suedia — la 
1’40” 3/10, Elveția — la 
2’50”6/10. Schioarele nor
vegiene au condus în tot 
timplil cursei.

Concursul olimpic de 
săniuța a programat' pro
ba masculină de două per
soane, primul loc revenind 
echipajului Hans Stangas- 
singer — Franz Wenbacher 
(R.F. Germania), înregis
trat în două manșe cu 
timpul de. l’23”620/1000, 
urmat de Evgheni Belou
sov — Aleksandr Beliakov 
(U.R.S.S.) — 1’23”660/1000. 
Echipajul român compus 
din Ion Apostol și Lauren- 
țiu Bălănoiu s-a situat 
pe locul 11 cu timpul de 
1’25”660/1000.

Pe pista 
Zetra în ultima probă a 
competiției feminine de 
patinaj viteză Andrea 
Schogne (R.D. Germană) 
s-a situat pe locul întîi la

3 000 m cu timpul de 
• 4’24”79/100, fiind urmată 

de compatrioatele sale Ka
rin Enke — 4’26”33/100 și 
Gabi Schoen brunn — 
4’33”13/100. Pe locul 4 s-a 
clasat Olga Pleskova 
(U.R.S.S.) — 4’34”42/100.

In concursul de patinaj 
artistic la proba de dansuri 
titlul olimpic a fost atri
buit cuplului britanic 
Jayne Torvill — Christop
her Dean, urmat în clasa-' 
ment de Natalia Bestemia- 
nova și Andrei Bukin 
(U.R.S.S.) Marina Klimova 
— Serghei Ponomarenko 
(U.R.S.S.),

In proba masculină in
dividuală de patinaj artis
tic, după programul scurt, 
conduce Scott Hamilton 
(S.U.A.), urmat de Jean 
Christophe Simond (Fran
ța, Rudi Cerne (R.F.G.).

Proba feminină de cobo- 
rîre ce urma să se dispute 
joi pe pîrtia trasată pe 
muntele Jahorina a fost 
amînată din nou din cau
za timpului nefavorabil 
(vizibilitate redusă) și a 
crustei de gheață ce putea 
periclita securitatea concu
rentelor. Dacă starea pîr- 
tiei va permite, proba fe
minină de coborîre se va 
disputa astăzi paralel cu 
cea masculină ce va avea 
loc pe muntele Bielașnița. 
In programul de joi mai 

. sînt înscrise ștafeta mas- 
complexului culină de 4x10 km la 

schi-fond, cursa de 1500 m 
bărbați la patinaj viteză, 
precum și întreceri de pa
tinaj artistic.

feminină de șta- 
km disputată pe 
Igman, pe o vre- 
(minus 11 grade)

Luni seara, după o scur
tă odisee hibernală, fotba
liștii de la Jiul Petroșani sa și Szgkely. Cei doi Po- 
au revenit acasă. De fapt, 
în calitate de invitați ai 
divizionarei B din Szarvas, 
ei au plecat joi dimineața 
în Ungaria, dar timpul ne
favorabil (viscol, abunden- ropenele de la Paris, seva 
te căderi de zăpadă) a desfășura deja sîmbătă, Pe
zădărnicit scurtul turneu. teren propriu, divizionara

In ziua sosirii, acuzînd o- A Jiul primește replica 
boseala traseului parcurs, formației militare din Tg. 
elevii lui Gogu Tonca au Mureș, A.S.A. Sperăm că, 

echipa depășind din mers greută-
•0 țile și indisponibilitățile

(astăzi prima formație sus
ține un joc de verificare 
„în familie", cu juniorii), 
fotbaliștii noștri se vor 
reangaja cu și mai multă 
dăruire în întrecerea re
publicană, folosind întrea
ga lor capacitate tehnico-

INCADREAZA
DIRECT SAU PRIN TRANSFER:

■ conducători auto pentru autobasculante
16 tone ,pa, Vasile și Mircea, abia 

au reînceput antrenamen
tele, din același motiv.

Prima etapă a returului, 
grăbit de performanța tri
colorilor, calificarea la eu-

■ muncitori necalificați, în vîrstă de pînă 
35 de ani, în vederea calificării în meseriile 
miner suprafață, mecanic utilaj, miner, son- 

dor-forezor.

Informații suplimentare la sediul carierei 
din Cîmpu lui Neag.

fost întrecuți de 
gazdă cu scorul de 2- 
(0—0), învinșii invocînd pe 
lîngă scuza terenului im
practicabil și „partitura" 
părtinitoare a cavalerilor 
fluierului din localitate. 
Celelalte partide fiind con
tramandate, fotbaliștii noș
tri au efecțuat antrenamen
te zilnice pe zăpadă, pen-, tactică în scopul obținerii 
tru ca apoi să se întoarcă 
în țară cu autocarul. Ace
lași motiv meteorologic a 
anulat și meciul amical în 
compania fotbaliștilor din 
Pecica.

— Din păcate — consem
nează antrenorul Gogu 
Tonca, fără vina noastră- 
am ratat scopul turneului, 
totuși băieții manifestă 
multă ambiție și poftă de 
joc la antrenamente. Avem 
unele probleme cu acciden-

Mica publicitate

victoriei. Să mi uităm că, în 
meciul de debut al actua- 

. lei ediții a campionatului, 
dr. Boloni și comp, au ad
ministrat o severă înfrîn- 
gere fotbaliștilor noștri, la 
scor de forfait. Iată de ce 
aportul celui de-al „12-lea“ 
jucător al gazdelor — ga
leria — este binevenit, 
pregătirea suporterilor se 
desfășoară, sperăm, tot pe 
ultima turnantă. (Ion 
VULPE) - -'-'S:'.:

CU ocazia zilei de naș
tere, fiica, ginerele și ne
poții urează scumpei lor 
mame și bunică Kecskes 
Ana, multă sănătate și 

’„La mulți ani !“. (232) 
~ SOȚIA Ecaterina, fiicele 
Elena și Georgeta, urează 
soțului și tatălui Gheorma 
Constantin, la aniversarea 
celor 50 de ani și a ieșirii 
la pensie, tradiționalul „La 
mulți ani !“, sănătate și 
fericire. (243)

VIND cîine „Foxter", Pe- 
trila, strada Vulturului nr. 
5 ap. 2, Crăsuc Maria. (239) 

SCHIMB apartament do
uă camere, Petrila, 8 Mar-

tie, 8/40, cu similar 
garsonieră, Petroșani, 
tre orele 17—19. (244)

PIERDUT carnet student 
pe numele Nicolau Gigi, e- 
liberat de Institutul de mi
ne Petroșani. II declar nul. 
(240)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cbvei 
Dumitru, eliberată de 
E.G.C.L. Vulcan. O declar 
nulă. (241)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hor tu 
Victoria, eliberată de Pre- 
parația Lupeni. O declar 
nulă. (243)

ANUNȚ DE FAMILIE

La 1 martie se împlinesc șase luni de cînd scum
pa noastră mamă, soție și bunică

SUBA VIORICA
s-a stins din viață, după o grea suferință, părăsin- 
du-ne pentru totdeauna. Inimile noastre vor fi veșnic 
zdrobite de durere și nu te vom uita niciodată. (242)

REDACȚIA și ADMlNISTRAȚlAi Petroșani, țtr. N, Bftlcescu — 2, telefoane 41662 (seaetariat), 41663, 42464 (secții). TL&ARULi Tipografia Patr^j»nit str. It, HMo—on g


