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ROADELE DESCHIDERII
> O noutate — exploa

tarea cu complex a stra- 
telor subțiri cu înclinare 
mare Productivități — 
la început 3—4 tone pe 
post, acum, aproape 14 
tone pe post Impor
tante economii la consu
mul de materiale și la 
forța de muncă 4. O rea
litate — cunoașterea u- 
tilajului este cheia tutu
ror succeselor.

După un an, justețea și 
eficiența ideii se confir
mă. Normatorul secto
rului, Gheorghe Dan, de
taliază realizările, axîn-

Creșterea 
productivității 

muncii — în centrul 
preocupărilor

Ne-am propus o ana
liză detaliată a realizări
lor bune obținute de bri
gada condusă de Ioan C. 
Radu, din sectorul V al 
I.M. Petrila. Părerea u- 
nanimă a interlocutori
lor a fost că principala 
cauză a succeselor este 
introducerea complexu
lui în exploatarea stra- 
telor subțiri cu înclinare 
mare și cu avansare pe 
înclinare de sus în 
de la orizontul de cap 
către orizontul de

jos,

bază.

uiiinilllUUlJIIIIIIIIIIIIHII,
< producție și

du-se în special pe pro- ’ tate. 
ductivitatea muncii. Iată, 
spre exemplu, rezulta
tele lunii ianuarie : la
producția de cărbune plus 
560 tone, iar productivi
tatea muncii a fost de
pășită cu 1400 kg pe post. 
Este adevărat, în condi
țiile de zăcămînt din 
stratul 6 s-au obținut și 
productivități mult sub 
capacitatea nominală

complexului, de 3—4 to
ne post. Dar, odată cu 
trecerea la stratul 4, 
productivitățile au osci
lat între 10 tone pe post 
și 13,6 totm pe post. Fi
resc, întrebarea care se 
pune se referă la cauza 
acestor diferențe de pro
ductivitate. Exceptînd 
diferențele dintre condi
țiile de zăcămînt din 
stratele 6 și 4, se impu
ne să evidențiem cauza 
esențială a creșterilor de 

productivî- 
Oamenii lucraseră 

înainte la „figuri11. Fiind 
inai puțin experimentați 
în folosirea mecanizării, 
începutul a fost mai 
greu. Ulterior demontînd 
și montînd complexul la 
trecerile în alt strat și 
în alte panouri au „învă
țat" utilajul, i-au deprins

Mircea BUJORESCU

(Cont, in pag. a 2-a)

4 PAG. — 50 BANI

Aspect de 
-muncă din 
secția con
fecții de la în

treprinderea 
de tricotaje 

Petroșani.
Muncitoare

le Aurelia 
Buzdugan, 

Florica Gal 
și Martha 
Orban exe
cută un Iot 
de produse 
pentru ex
port.

Foto: Cristian
ȘTEFAN

Mica mecanizare - o cale spre 
economisire pe șantierele de locuințe

în prima lună a acestui 
an,constructorii din cadru] 
Grupului de șantiere „Va
lea Jiului" al T.C.H. au 
desfășurat o activitate 
rodnică, raportînd reali
zarea unui plan valoric 
de peste 16 milioane lei. 
Deși condițiile de lucru de 
pe șantiere nu au fost fa
vorabile și s-a resimțit lip
sa carburanților necesari 
utilajelor și mijloacelor
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0 brigadă despre care \ 
faptele '

împreună cu ortacii a 
săpat și betonat drumuri ț 
subterane care însuinea- i 
ză peste 40 km. iar pen- ’ 
tru aceasta a fost nevoie ț 
să disloce și să evacueze l 
peste 520 000 mc de ste
ril.

Prima combină 
înaintare care a fost 
introdusă în subteran în 

muncii a fost depășită anul 1971 Ia mina 
în medie cu 30 la sută, 
iar pe tot parcursul a- 
nului trecut, în cadrul 
brigăzii nu a fost înre
gistrată nici o absență 
nemotivată. Cine este de 
fapt Alexandru Laszlo ?

‘ Este unul dintre vete
ranii de la această mi
nă. Lucrează ca șef de 
brigadă la Paroșeni încă 
de la deschiderea minei. 
Ucenicia și-a făcut-o la 
mina Lupeni, unde a de
prins tainele acestei me
serii bărbătești. 
1965, de ‘ ' 
destinele 
ș-a aflat 
fruntași, 
lună, în 
de ani, lucrați, nu a ră
mas sub plan. De trei 
ori, cu brigada, a ocu
pat locul 1 pe C.M.V.J. 
(ultima dată anul tre
cut), la lucrările de in
vestiții și de mai multe 
ori locul II și III. La 
i.M. Paroșeni a fost pre
zent la deschiderea tu
turor celor 5 orizonturi, 
de la 630 și pînă la 360.

LA DEPOUL CJF.R. PETROȘANI

vorbesc
Locul I în întrecerea 

.socialistă, pe anul 1983, 
la mina Paroșeni 'a fost 
APUndl*- rla EhîifhîȚ'i''ocupat de brigada con
dusă de Alexandru Lasz- 
lo din 
vestiții.
brigada
ml la lucrările de des
chideri peste sarcinile de 
plan, productivitatea

sectorul IV in- 
Pentru locul I, 
a executat 60

Din 
conduce 
brigăzi, 
printre

cînd
acestei 
mereu
Nici măcar o 
cei aproape 20

de i 
fc::t i 

.... în > 
Paro- 

șeni tot brigada lui A- i 
lexăndru Laszlo a folo- 7 
sit-o, ca dealtfel și căru- ț 
vioarele de perforat. ț 

Experiența acumulată 1 
de-a lungul. anilor își / 
spune euvîntul acum, re- ' 
zultatele confirmă. în 1 
luna ianuarie și în pri-ț 
ma jumătate a lunii fe-1

Gheorghe BOȚEA I 
-------------------------------------------ț 

(Continuare in pag. a 2-a) ț

Succesele în muncă — dublate de 
importante economii de combustibil

Pentru desfășurarea
cele mai bune condiții a 
transportului ferov’ar
(marfă și călători) din 
municipiul nostru depoul 
de locomotive din. comple
xul C.F.R. Petroșani are 
un aport substanțial.

în condițiile necesității 
gospodăririi raționale a 
energiei electrice și com
bustibilului, personalul 
depoului raportează re
zultate deosebite la capi
tolul economii : în lunile 
ianuarie și februarie din 
acest an peste 500 kg mo- 

energie 
trecut : 
indi- 
4000

torină și 400 MW 
electrică. în anul 
cifrele Ia economii 
cau cantitățile de 
kg motorină și peste 4400 
MW energie electrică, 
ceste cantități s-au obți
nut prin folosirea judi
cioasă a locomotivelor în 
parcurs și manevră, evi-

în tarea mișcărilor în gol și. 
a staționărilor.

La capitolul evidenței ■ 
trebuie să-i amintim pe 
mecanicii de locomotivă 
Adrian Brăteanu (DA 888), 
Ștefan Szekely (DA 
Constantin Băltarfu, 
lian Ciobanu, loan 
Victor Pană, Vasile 
vas și Iosif Silaghi 
041), Paul 
Gheorghe Sinulescu 
Gheorghe Bîcoi “ 
— personalul amintit 
tingîndu-se și prin 
ținerea ireproșabilă 
comotivelor.

Pentru ,.acti vitatea 
bună, privind întreținerea 
revizuirea și repararea lo
comotivelor să-i mai . a- 
m intim în aceste rînduri 
pe lliuță Constantin, Gri- 
gore Ciocîrlan și Aurel 
Cazan.

258),
Ste- 

Junc, 
Chir- 
(EC- 

Alexandru, 
și 

(EC-063) 
dis- 

între- 
a lo-

foarte

A-

Al. TĂTAR

de transport, lucrările de 
construcții și montaje au 
continuat în ritm susținut. 
Acum, la sfîrșitul lunii 
februarie se poate spune 
că există condiții pentru 
îndeplinirea sarcinii de 
plan din primul trimestru 
al anului. Pe șantierul I 
Petroșani, au fost atacate 
lucrările la fundațiile blo
curilor cu termene de 
predare în cel de-al doi
lea trimestru și se desfă
șoară ample lucrări de 
finisaje interioare. Pe șan
tierele din Petrila, Vul
can, Lupeni și Uricani, pe 
un front larg de lucru se 
dă bătălia pentru respec
tarea termenelor de pre
dare la recepție a noi blo
curi de locuințe. în aceste 
condiții, o problemă deo
sebită care se ridică la 
nivelul șantierelor o cons
tituie economisirea mate
rialelor, sporirea eficien
ței muncii. „Această pro
blemă — ne-a informat

tovarășul Dumitru Bălan, 
secretarul comitetului de 
partid al Grupului de șan
tiere — se află în centrul 
preocupărilor noastre în 
contextul aplicării noilor 
reglementări de perfec- • 
ționare a acordului glo
bal. La nivelul organi
zațiilor de partid de pe 
toate șantierele se desfă
șoară ample acțiuni prin 
care se vizează întărirea 
spiritului de ăutpgospo- 
dărire, creșterea răspun
derii fiecărui ; om pentru 
economisirea materialelor, V 
energiei electrice și com- 
bustibililor". Evident, e- 
fbetele unor astfel de . ac
țiuni se pot vedea într-o 
perioadă mai îndelungată. 
Cert este că pe unele șan
tiere eficiența lucrului 
este mai mare. în anul 
trecut, cele mai bune re
zultate în ceea ce privește

Viorel STRĂUȚ

(Cont în pag. a 2-a)
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Ample acțiuni cultural-educative l

In localitățile Văii Jiului, la cluburile sindicate- . 
lor, la Casa de eultură din Petroșani. continuă să se li 
desfășoare, ample acțiuni în cadrul săptămânii cultu- J ’ 

■ ral-educative și sportive a ziarului hSteagul roșu". I 
I Astăzi, tot la Casa de cultură, în sala artelor este pro- I. 
” gramată o proiecție de diapozitive cu tema „Frumoasă I 
I ești, patria mea", precum și proiecții de diapozitive și | 
I microspectacol la clubul din Vulcan. Mîine, la toate 
Icluburile sindicatelor din Valea Jiului formațiile artisti- 
I* ce locale vor prezenta un program intitulat „Specta

col de mărțișor", urmat.de discotecă.

I Concomitent, la sediul redacției se primesc în- 
I scrieri pentru concursul de schi din cadrul ediției a 
| X-a a Cupei ziarului „Steagul roșu". Sînt invitați să 
| participe la concurs schiori de toate categoriile de 
I virstă, sportivi legitimați ai oricăror asociații sporti- 
I ve, chiar și din afara municipiului Petroșani, precum

și toți schiorii amatori, conform regulamentului uni- 
| tar al acestei. competiții de masă care an de an a 
■ câștigat în popularitate.

A X-â edit ie a
Cupei ziarului
„Steagul roșua

urmat.de
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r
Atelierul artelor"

Săptămîna trecută, Ca
sa de cultură dip Petro
șani a inaugurat o nouă 
serie de acțiuni cultural- ra, 
educative, de data a- 
ceasta sub genericul „A- 
telierul artelor". Mani
festările se vor un fel 
de contact permanent al 
creatorilor și interpre- 
țilojț de frumos din 
nicipiul nostru, la 
se adaugă invitați 
prestigiu din viața 
tistică, literară sau 
zicală a țării, cu 
cui larg, tineri și 

'.nici dornici să-și 
• vîrșească educația, 
satisfacă gusturile 
tîce. Ea este organizată

mu- 
care 

de 
ar- 

mu- 
publi- 
vîrst- 
desă- 
să-și 

artis

„Steagul roșu" a
De 
rul 
cu

la microfon, scrii to- 
Dumitru Dem Ionaș- 
a întreținut atmosfe- 
legătura cu publicul 

notă mai -puțin bună, 
vorbește

tă" cum este cunoscut 
și din pagina noastră de 
duminică. Virgil Stratu- 
lat, câștigătorul mai 
multor concursuri și fes
tivaluri de muzică folk 
din țară a fost primit cu 
multă căldură de sală,

A FOST ÎNCHIS ROBINETUL RISIPEI, DAR...

La semnalarea „Apă risipită", publicată. în 
„Steagul roșu" nr. 9 753, a răspuns redacției condu
cerea cooperativei „Unirea" Petroșani. „Cu zece zile 
înainte de constatarea risipei de către dv., constatare 
care corespunde realității — se menționează în răs
puns —, aceeași defecțiune a fost remediată, înșă 
personalul din unitatea de coafură nu păstrează bu
nul obștesc". Cele sesizate în ziar fiind juste, defec
țiunea, care înlesnea risipirea apei, ă fost reparată, 
iar lucrătoarele din unitate au fost atenționate 
vederea păstrării cu mai multă grijă a avutului 
lese.

SOLUȚII GĂSITE ȘI 
PROMISIUNI VAGI 

în legătură cu amena
jarea incintei dintre blocu
rile IA și 1B de pe Bd. 
Republicii și cele din Ale
ea Poporului, la care s-au 
referit „propunerile" pu
blicate în ziarul nostru, 
conducerea Grupului de • 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H., ne face cunoscut 
că, în zona respectivă, în 
cursul anului 1984 urmea
ză să se realizeze blocul 
lB-d, cu 12 apartamente. 
Evacuarea pămîntului re
zultat din fundația acestui 
bloc și a altora construite 
în anii trecuți, nivelarea 
terenului și executarea lu
crărilor de drumuri și a- 
lei, în zona amintită, se 
vor face numai după ter
minarea construcției nou
lui bloc. Cînd anume se 
Va termina blocul lB-d ?

Cu referire la alte sem
nalări cuprinse în 
articol, conducerea 
operativei „Unirea" 
informat că a găsit 
pentru depozitarea 
teriorul secției geamuri și 
rame a resturilor de sticlă.

(O 
prezentatorul 
prea mult, uneori se 
pierde în divagații pen
tru prezentarea celor ce deși a cîntat „Anul nou", 
se produc). Despre Ion o melodie pe care sperăm 

că n-o s-o cînte pînă în...

Prezențe remarcabile au 
mai constituit în „ate
lier" lecturarea unui frag
ment din proza lui Cor- 
neliu Rădulescu și poe
ziile citite de invitatul 
manifestării, cunoscutul 
și apreciatul poet Nico
lae Ioana. Ca dealtfel 
și lucrările interpretate 
de grupul coral cameral 
„Armonia", dirijat de 
prof. Adrian Schwitzer. 
Cu „gura pînă la u- 
rechi" s-a rîs la momen
tele vesele susținute de 
George Negraru și Gheor
ghe Sereș. în sfîrșit, dar 
nu în ultimul rînd, nota 
dominantă a spectacolu
lui a fost și de această 
dată, grupu] „Acustic", 
care nu mai are nevoie 
de prezentare și aprecie
ri dar are nevoie de un... 
textier ! Așteptăm cu ne
răbdare manifestarea 
din luna martie 1

'HIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PE MARGINEA UNUI
EVENIMENT 

CULTURAL LA 
CASA DE CULTURĂ 

uuimummummuuiUm

Pascal Vlad a vorbit cri- 
, ca

re a propus publicului 
să urmărească evoluția

Utc. Luci fecu 11CUVU .  

de Casa de cultură din ticul Dumitru Velea, 
. Petroșani, cu
reă cenaclului
„Pândit îstrati",

I lui ■ coral cameral „ 
m'onia" și grupului vocal

; instrumental „Acustic",
: la -care, pe parcurs, se
vor alătura alte formații
artistice dc valoare din

participa- 
literar 
grupu- mereu ascendentă a crea-

Ar- ției poetului. Este adevă-
timpul cît pe.sce- 
citit poezie sala 

murmurat, ceea ce 
că în acest sens 

edu- 
Oricum, poeziile 

lui Ion Pascal Vlad s-au

rat, în 
nă s-a 
a mai 
denotă 
mai trebuie făcută 
cație.; municipiul nostru.

iȚ ■ în cadrul primei
țiuni, peste 600 de spec- ridicat mult deasupra ce- 
tatori majoritatea

; neri, au Urmărit un _ 
; tacpl amplu, cu „de toa
te". „întîmplarea" s-a 
desfășurat cu cortina tra
să, poeții și prozatorii, 

, cîntăreții fiind, tot tim
pul, în fața spectatorilor.

ac-

ti-
spec-

lor pe care Ie știam. Au 
mai citit poezie
Rahela Barcan și
Doru Roman, iar Mircea 
Andraș a ridicat tonusul 
sălii cu fabule și epi
grame, scrise la fel de 
sprințar și de „cu poan-

(bună), 
dr.

CÎND URGENT ÎNSEAMNĂ... NIMIC
Dintr-un alt răspuns al Grupului de șantiere

1

0 brigadă despre care J 
vorbesc

(Urmare din pag. 1)

' bruarie planul a fost 
o 'realizat în proporție de 
r 130 la sută, iar 'produc- 

tîvitatea muncii 
tă cu peste 25 la sută. 
Despre acest șef de 

"brigadă și despre ortacii 
lui, conducerea minei nu 
are decît cuvinte de 
laudă și asta pe bună 
dreptate, întrucît tot 
timpul și-a făcut dato-

In 
obș-

Dințr-un alt răspuns al Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H., cel referitor la căminele de vi
zitare a rețelei de încălzire dintre blocurile 1—3 din 
Aleea Poporului, neacoperite nici acum, am aflat că 
în perioada respectivă . nu s-au montat capacele din 
fontă în-soluție definitivă, pentru că se mai făceau 
probe tehnologice, căminele fiind acoperite provizo
riu cu placaj sau plăci din beton. Acest răspuns, com
parat cu realitatea de pe teren, comportă cîteva în
trebări suplimentare : cînd a fost și cît a durat „pe
rioada respectivă" ? Au fost sau nu acoperite provi
zoriu căminele ? (pentru că ele sînt descoperite și 
în prezent, ca niște guri avide de accidente). Și, ni 
se mai spune în același răspuns că : „în urma sesiză
rii (din ziarul nostru) au fost urgentate lucrările 
pentru remedierea celor semnalate". Cum au fost 

nu s-a făcut nimic ?„urgentate lucrările", dacă

Doi frezori, doi mun
citori fruntași din ca
drul atelierului meca
nic al minei Dilja, Ma
riana Mihuț 
Scoarță.

f

același 
co- 

ne-a 
soluția 
în in-

Deschidere spre nou
'Urmare din pag. I) Producția extrasă cu a- 

cest complex, cu numai 
4 oameni pe schimb, este 
echivalentă cu cea reali
zată cu 8 oameni 
schimb pe trepte

Mircea BUJORESCU
tainele, și-au lărgit ori
zontul de cunoștințe teh
nice. J

în completarea ideii, 
inginerul Ion Mîrlogea- 
nu, șeful sectorului V, 
ne-a spus:

— Oamenii sînt acum 
bine pregătiți, își cunosc 
în detaliu utilajul. Așa 
se explică faptul că, dacă 
la început, la echipări, 
montam 3—4 secții pe zi, 
acum montăm 8, și chiar 
9 secții pe zi. Trebuie să 
spunem că folosirea a- 
cestui complex pe strate 
subțiri cu înclinare mare 
este o noutate în Valea 
Jiului.

Continuînd investiga
țiile pentru relevarea cau
zelor care au condus la 
creșterile de productivi
tate, depistăm cîteva a- 
vantaje ale acestui mod 
de exploatare. Prințul 
dintre acestea îl consti
tuie înseși, producțiile 
obținute cu complexul.

pe 
răs

turnate. • Apoi, se obțin 
importante economii la 
consumul de materiale, 
îndeosebi la lemn. Con
cret, dacă în vechile con
diții se consumau 34—35 
mc lemn la 1000 tone de 
cărbune, acum se consu
mă doar... 4 mc. Și, nu. 
în ultimul rînd, încă o 
cale de creștere a pro
ductivității muncii, deloc 
neglijată în această bri
gadă. Dintre cei 4 oa
meni de pe schimburile 
conduse de Gheorghe 
Rusu, Ștefan Mocănașu 
și Constantin Radu, u- 

’ nul este lăcătuș, cuprins 
' în acordul brigăzii.

O idee cu adevărat e- 
' ficientă, care dovedește 

deschiderea spre > nou. 
Neliniștea creatoare de 

> la mina Petrila își arată 
; roadele. . - j'"s,

(Urmare din pag. 1)

I 
I

Iosif Mărcuș, continuînd 
cu ajutorii mineri Gheor- i 
glie și Ilie Anescu, Mi-,' 
cloș Nyește, Sever Fran- ) 
cisc și toți ceilalți și-au | 
’—mi- i 
neri alături de mine. Cu ’ -■ 
mulți dintre ei lucrez de ț 
ani de zile. Ne cunoaș-1 
tem bine și ne respectăm / 
reciproc", ne spunea cu ț 
mîndrie șeful, de brigadă i 
Alexandru Laszlo. Tot-1. 
deauna, acest comunist! 
devotat a fost un exefn-) 
piu pentru ortacii lui. i 
Tinerii încadrați sînt în- /

. : cursurile) 
de calificare pentru a-și ( 
completa cunoștințele? 
teoretice, căci cele prac- ' 
tice erau însușite acolo, 
jos, în subteran, alături i 
de ortaci. /

Peste trei ani, cînd va! 
ieși la pensie, va părăsi t 
colectivul eu sentimen-1 
tul datoriei împlinite. La- ' 
să în urma lui oameni ) 
bine pregătiți, iar fiica l 
lui, Magdalena (căsăto- J 
rită Nemeș) a terminat 1 
Institutul de mine din ț 
Petroșani și lucrează tot! 
la Paroșeni. Fiul, Șan- 1 
dor, vrea să-și urmeze l 
tatăl și sora. Recunos- ? 
cîndu-i-se munca depusă ’ 
de-a lungul anilor, Ale-1) 
xandru Laszlo a fost răs- l 
plătit cu Ordinul Muncii ’ 
clasa I

depăși- început cariera de mi-

ria, a lăsat în Urma lui
i lucrări de bună calitate

și oameni bine pregătiți
profesional. Francisc Fa- drumați spre 
zakaș, unul din cei mai 
buni Șefi de. brigadă dei bum șeii de. brigada de 

> la Paroșeni și-a început 
ț ucenicia în brigada con- 
ț dusă de Alexandru Lăs- 
? zio. Aproape toți șefii 
I de schimb de la sectorul

de investiții au învățat 
meserie tot de la el. 
„Toți care au început să 
deslușească tainele me
seriei de miner în briga
da noastră au rămas la

economiile la 1000 lei pro
ducție le-au avut construc
torii din cadrul șantierului 
6 instalații. Realizarea a 
8.5 lei economii la cheltu-

MICA MECANIZARE

I

mină. Acum sînt unii 
din oamenii de bază ai 
sectorului. începînd cu 
șefii de schimb din bri
gada pe care o
— Gheorghe 
Martin Alecu, Ion 
tyuș, Dineș Mester, 
hai Butnaru, Martin 
zio (coincidență de 
me), Nicolae Bogya

conduc 
Amariei, 

Ma- 
Mi- 

Las- 
nu-

’ destinate rețelelor de țevi 
. și cabluri. Pe șantierul din 
Petrila lipsesc lăzile pen
tru depozitarea, lâ primi
re, a mortarelor. Echipe
lor de instalatori le lip
sesc dispozitivele • simple, 
acționate electric, pentru 
perforarea panourilor. E- 
chipele de zidari nu sînt 
peste tot dotate cu pompe 
pentru mortar. ’

în condițiile în care 
constructorilor de locuințe 
le revin în acest an sarcini 
șporite pentru recupera
rea unor restanțe la lu
crările de finisare a fața
delor, la spațiile comer
ciale de la parterul blocu
rilor, numai prin creșterea 
productivității muncii se 
poate estima că se vor în
deplini prevederile planu
lui fizic. Or, în mod evi
dent, în scopul creșterii - 
productivității muncii se 
impune promovarea pe un 
front larg a micii mecani
zări, dotarea formațiilor 
de la punctele de lucru 
cu dispozitive simple, de 
mecanizare a unor lucrări, 
sporirea procentului lu
crărilor de tencuieli rea
lizate cu pompele pentru 
mortar. Rezultatele bune 
obținute pe linia economi
sirii pe șantiere pot fi și 
mai bune prin acordarea 
unei atenții sporite pro
blemelor micii mecanizări.

Pe șantierul din Lupeni, 
Aurel Sîngeorzan ne-a a- 
rătat cît de multe panouri 
din beton celular auto- 
clavizaț se sparg la mon
taj deoarece oamenii 
echipa sa nu dispun 
simplu circular, de 
ționare mecanică a 
nourilor subțiri. Pe 
tierul din Petroșani, 
Petrila și în Vulcan 
îfatîlnit echipe de instala
tori care spărgeau cu dal
ta și cu ciocanul panouri
le montate fiindcă aces
tea nu aveau (încă de la 
turnare !) locurile goale

la nivelul șantierului 6. 
„Colectivul șantierului 
nostru — ne-a spus ing. 

. , Constantin Popescu, șeful
îelile materiale pentru 1000 șantierului 6 instalații — 

ar putea realiza economii 
mult mai ' însemnate dacă 
aprovizionarea cu mate
riale s-ar face în mod 
ritmic, la nivelul necesa
rului fiecărui punct de lu
ării și îndeosebi dacă s-ar 
acorda o mai mare aten
ție problemelor de mică 
mecanizare". Afirmațiile 
șefului de șantier sînt con
firmate la mai multe punc
te de lucru de pe șantiere.

lei producție pe Grupul 
de șantiere demonstrează 
că există posibilități mari 
de sporire a eficienței. A- 

pun 
evidență; prin faptul că 
realizarea economiei de 
lei la 1000 lei produc- 
au participat doar trei 

șantiere, pe cînd unele au 
depășit cheltuielile plani
ficate. Resurse nevalori- * 
ficate se mai află însă și

ceste posibilități se 
în
la
8,5
tie

din 
de un 

sec-
pa- 

șan- 
la 

am

cent o carte valoroasă. Sub 
titlul „Limba română", au
torii Mihail Andrei și Iu
lian Ghiță 
lucrare cu

p in
vede că unii mai cred în 
expresia gnomică 
de îngheață apele". Și ast
fel se irosește o cale a 
bunei gospodăriri și ser
viri, știut fiind că gheața 
naturală nu solicită inves
tiții decît pentru tăiat și 
transportat... (I.V.)

tura în cadre. Lucrările 
sînt executate de cons
tructorii de la T.C.H. (V.S.)
♦—------
SFAT. Acest sfîrșit fri

guros de februarie se do
vedește excelent pentru 
însilozarea gheții natura
le. Și în anii trecuți am 
oferit acest sfat lucrători
lor din alimentație și a- 
limentația publică din 
municipiul nostru, dar 
promisiunile lor n-au fost 
onorate, fapt dovedit vara, 
cînd s-a simțit lipsa gheții 
în rețeaua unităților. Se

are un caracter accesibil 
tuturor. (V.S.)

-

PREMIERĂ ARHITEC
TURALA. în cartierul Pe
troșani Nord se află în 
construcție un bloc de lo
cuințe cu structură de re
zistență turnată în cadre. 
Aceasta reprezintă o lu
crare în premieră în Pe
troșani. Pînă la sfîrșitul

„mint

au elaborat o 
caracter unitar 
de 
cei

I
II
I 1
li
I' ♦—
I O APARIȚIE UTILA. ră compoziție pe baza bloc de locuințe cu 84 
I în librării a apărut re- unor exemple practice și de apartamente cu struc-

DEZBATERE. Casa de 
cultură a sindicatelor din Și complet, 
Petroșani organizează în pentru toți 
colaborare cu procuratura, perfecționeze
municipală locală, ' astăzi, 
de la ora 19, la căminul 
pentru nefamîliști 
I.C.M.M., o dezbatere 
ridică pe tema 
una pentru toți".

larg interes 
ce vor să-și 
cunoștințe- 
lexicologie, 

al gramatică, de stil 
ju- poziție. Lucrarea 

„Legeă-i sistemele limbii, 
mele de stilistică,

le de fonetică,

I
I

și com-
descrie-
pfpble- aceStui an în același car- 

literatu- tier va fi construit încă un

Rubrică realizată 
V. STRĂUT
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S Un colectiv cu multe „brigăzi 
vansare record, de peste 40 ml în abataj 
iării Dentru deoăsirea olanului ® Crește

de excepție* • La sectorul VII, Mircea Murărașu va înregistra în aceasta lună o a~ 
frontal O Deși întîlnesc „lucrări vechi* toate brigăzile sectorului V fac dovada anga- 
producția suplimentară și, odată cu ea, crește vertiginos prestigiul întreprinderii I

MINA VULCAN
CU ÎHALTĂ ABNEGAȚIE, UN COLECTIV 

FRUNTAȘ RĂSPUNDE CHEMĂRII 

PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE!
Obiectivul minerilor din abataje

Valorificarea maximă 
a capacităților de producție a lte brigăzi de frun- 

. I te, care fac să spo- 
■’rească prestigiul în

treprinderii se află 
la sectoarele VI și 
VII: Gheorghe Buhuțan 
și Constantin Ciocan, de 
la VI, două brigăzi de 
frontaliști cu randamente 
de cîte 8 tone pe post, 
Mircea Murărașu și loan 
Calotă, de la VII. Brigada 
lui Murărașu are toate șan-

tă lună o avansare de 40 
ml, depășind cu 5 ml săr- 

" C.M.V.J.

i
n ectorul I are „la zi" maximum celelalte capa-
\ un plus de peste cități de producție. Se lu-

99 U 2300 tone de cărbu- efează cu multă răspunde- 
ne. în prezent, în perime- re în brigăzile conduse de 
trul sectorului se execu- Gheorghe Păduraru și Ti- 
tă lucrări destul de pre- beriu Benedek, acesta din
tențioase pentru intrarea urmă fiind un maistru
într-o „zonă închisă", în 1 „-.--.tx „x.
stratul 3, blocul 7". Ama
bil, și minuțios în detalii, 
directorul minei Vulcan, 
ing. loan Dumițraș trece 
în revistă la cererea noas
tră sectoarele de produc
ție ale întreprinderii. La

de apreciere pentru două tarea celor trei frontale a- cina trasată de . w » __ ««*> Tnn C'nlniS nro 1
„Mihai Dudescu 
lunar cîte 6—7 mii tone 
din abataj cameră. Deși Sectorul IV a constituit 
are condiții .mai dificile, revelația minei, înregis-

dresare în 1984 față ' de 
anul trecut, pe baza mai 
bunei organizări a produc
ției și a muncii. Și în a- 

fost transformată în aba- nm tone de cărbune, 
taj cu front scurt, eu sus- ceastă cifră încorporează 
ținere individuală și tavan efortul multor brigăzi, în 
de rezistență. Brigada con- mare parte amintite, 
dusă de Aurel Beleț Se ■ . .

- numără printre cele mai 
bune formații de lucru di
rect productive. - - 

f~ără îndoială, dacă 
r mipa Vulcan a în— 

99"^ registrat rezultate 
bune de la începutul anu
lui, faptul se datorește bri
găzilor de excepție de la 
sectoarele V, VI și 
ne-a mărturisit în 
nuare, directorul 
prinderii. Traian 
care a cîștigăt

minier cu experiență, că
ruia sectorul ’ i-a încredin
țat conducerea unui fron
tal cu dotare modernă. Ad
junctul șefului de sector, 
sing. Constantin Bajma-

___ sebită atenție de funcțio- 
sectorul I găsește cuvinte narea combinelor din do-

tară se îngrijește cu deo- sele să realizeze în aceas-

brigăzi dealtfel cunoscute: 
„Mihai Dudescu < w

le sectorului, fiind un ne- Ion Calotă are un abataj 
extrage obosit promotor al tehni

cii noi".

are condiții .mai atjtcue, reveiapa «unei, 
Mihai Neștian îndeplineș- trînd o- spectaculoasă 
te sarcina de plan datori- ■’........ *
tă gradului ridicat de pre
gătire profesională și răș- . 
punderii dovedite de toți 
minerii formației de lucru". 
Sectorul II are o linie de 
front foarte bună, notăm 
în continuare, din spusele 
directorului. Prin • eforturi 
proprii acest colectiv a 
soluționat cu bine toate 
problemele legate de schim
barea^ metodei de exploa
tare, prin trecerea de la 
„camere" îa abataje --
front scurt, de regulă cu 
cîte două aripi. Adam A- 
zamfirei, Petru Ailincăi, 
loachim Moldovan și loan 
Tamaș se descurcă fără 
probleme în noile condiții 
de lucru, unde aplică cu 
bune rezultate susținerea 
cu stîlpi individuali și ta
van de rezistență. în toate, 
aceste abataje cu front 
scurt, inclusiv în „came
ra" unde lucrează brigada 
lui Florea PetriȘOr, se ob
țin constant depășiri ■ ale 
productivității muncii <’* 
1,5—2 tone pe post.

j, rmătorul colectiv, 
f/ sectorul III: „Cu
V toate dificultățile în- 

ttmpinate de închiderea u- 
nor abataje, sectorul se 
Străduiește să valorifice la tone de cărbune peste plan.

soluționat cu bine toate

cu

VII, 
conți-' 
între- 
Borja, 

„ .. —r-o— dealtfel
întrecerea socialistă ■ în 
1983 pe ' întreprindere, 
Constantin Curea, Paras- 
chiv Ciurăscu, ■, Petrache 
Marin, Ioan Bud, Nicolae 
Țobîcă, de la V, se în

de scriu în fiecare lună
realizări constante, 
care le obțin în condiții 
deosebit de grele". Secto
rul: avea pînă la data 
documentării noastre 7683

cu
pe

In timp
VI
a-

record

vestiții, brigada condusă 
de Gheorghe Buță se 
remarcă prin lucrări de 
calitate, efectuate cu 
mult înaintea terme
nelor planificate.

Situată în fruntea în
trecerii socialiste la in;

Oamenii — certitudinea 
viitoarelor realizări

Ce probleme tehnice 
stau în fața colectivului 
sectorului V pentru urmă
toarele luni ? La întreba
rea noastră a răspuns șe-

Va trebui să plasăm 
gada de la reprofilări, 
lucrări de pregătire și 
formăm „din mers'

mai greu, dar nici oamenii 
lui nu se lasă mai' prejos, 
realizează productivități
mari,, chiar în condiții, di-’ 
ficile ......
,, 1 Jina .Vulcan a obținut 
' mic Ia' începutul anu- 

lui o producție su
plimentară de aproape 15

iui sectorului, maistrul mi-, 
nier principal, Mircea Băl- 
țătescu ; „Executăm :\un 
volum mare de pregătiri, 
pentru a cobori producția 
la orizontul 420. Cu un 
abataj am intrat în zonă 
de foc și va.trgbqi șlȚ in
tensificăm ritmul de avfln- 
sare, să scoatem mai repe
de cărbunele. în acest a- 
batâj este vital pentru noi 
să ni se asigure _ sterilul 
pentru rambleu. Ne ștră-. 
duira să găsim o soluție 
pentru un alt abataj . care 
va rămîne cu circă 70 ' la 
sută din frontul de lucru 
îți pilier. Avem presiuni 
mari pe galeria de trans
port de la orizontul 480.

care

bri- 
la 
să 

formăm „din mers" altă 
brigadă pentru galeriile 
presionate".

Șeful de sector ne-a 
vorbit despre toate aces
tea în directă legătură cu 
forțele colectivului: ■ „Cu 
oameni ca cei din brigăzile 
conduse de Borșa, CiurăS- 
cu, Bud, Curea, Marin Pe
trache și Țobîcă, sau Va
sile Lupu de la pregătiri, 
ave m i certitudinea că 
vom men ț in e și 
în continuare actualul ni- 
Velș al realizărilor; Brigă
zile .obțin în mod . cons
tant productivități cu 

peste pîănȚ.că 
; să prețuiqscă 

de lucru, pînă la 
minut.

au 
t i in
ul ti-

Avansări rapide
Amplasat la extremita

tea vestică a minei, sec
torul VII a avut de recu
perat întîrzierj mari 
lucrările de pregătire. Du
pă cum aflăm de la ing. 
Aurel Matiaș, șeful sec
torului, în partea a doua 
ă anului 1982 și1 în 1983 
restanțele au fost în îh- 
tregime recuperate, ,secto
rul avînd în prezent chiar 
lin avans la acest gen de 
lucrări. Au fpst asigurate 

^astfel capacități de pro- 
' ducție mai bine conturate, 
gîndite în ideea promovă
rii unor tehnologii «noi. 
„Sectorul privește foarte 
atent spre mecanizare". 
Sînt cuvintele șefului de 
sector și este datoria noas
tră să adăugăm că acest 
harnic colectiv a acumulat 
deja o bună experiență în 
acest domeniu. De pildă, 
C.M.V.J. a trasat 
Vulcan sarcina să organi-

minei

zeze o brigadă de fronta
liști care să obțină o a- 
vănsare medic lunară de 
35 ml. Mircea Murărașu 
va depăși 40 ml. Tot din 
sarcina C.M.V.J., sectorul 
a asigurat organizarea u- 
nei brigăzi pentru o avan
sare de 150 ml la săparea 
unei galerii direcționale, 
în luna februarie, loan 
Iriza, căruia i 
dințat lucrarea, 
150 ml.
, Cu experiența 

tă, și pe baza 
foarte atente a 
lor, sectorul VII va fi în 
măsură, șă preia în ,, tri
mestrul IV, întreaga creș
tere de■ plan stabilită în 
sarcina întreprinderii.

s-a încre- 
, va depăși

acumula- 
pregătirii 
abataje-

Brigadierul Traian 
Borșa (al treilea din 
stingă), în mijlocul u- 
nuia dintre schimburi.

pri-

Brigăzile sectorului 
sînt cunoscute pentru 
portul lor sporit la reali
zarea și depășirea planu
lui pe întreprindere, 
ful de sector, ing. 
Teu, a amintit în 
context cele două' formații 
de frontaliști, conduse de 
Gheorghe Buhuțan și Cons
tantin Ciocan, insistînd să 
notăm în mod deosebit și 
brigăzile de la pregătiri, 
conduse de Mihai Potsch, 
Vasile Mihai și Petru Bor
dei. „în cadrul sectorului,

Șe- 
Ioan 
acest

s-a realizat o dezechipare 
și echipare de frontal în 
timp record, fără pierderi 
de producție. Pentru a- 
ceastă realizare, brigada 
lui Buhuțan a fost premia
tă cu suma de 20 mii lei. 
Urmează a doua lucrare de 
același gen, pentru care 
și brigada lui Ciocan are 
perspectiva unui premiu 
la fel de substanțial, dacă 
îndeplinește aceleași con
diții. Adică, scurtarea tim
pului de execuție și pre
venirea pierderilor de pro
ducție".

De notat sprijinul 
mit de aceste brigăzi, din 
partea unor maiștri 
muncitori de bază 
sînt Marin Mrrea, 
nicul sectorului, 
Oargă, loan Sava, 
Culea, Vasile llieș. 
Salcie, Gheorghe Lupoaie, 
Gheorghe Boroș, Vasile 
Rogoz, Mihai Damian și 
mulți alții. Maistrul mi
nier Mihai Culea, de pil
dă, deși se află in pragul 
pensiei, este deosebit de 
activ în conducerea raio
nului II, care asigură cea 
mai mare producție pe 
sector.

Și 
cum 

meca- 
Aurel 
Mihai 

Jeriică

Securitatea
La întreprinderea mi

nieră Vulcan se acționea
ză insistent, în cadrul tu
turor sectoarelor, pentru 
ca producția extrasă să 
fie obținută prin respecta
rea întocmai a normelor 
de protecție, a muncii. în 
centrul preocupărilor se 
situează urmărirea respec
tării riguroase a monogra
fiilor de armare, a modu
lui în care se asigură sus
ținerea abatajelor. Practi
ca a dovedit, că acolo un
de, din grabă, se face o 
cît de mică abatere de la sută a numărului acciden- 
monografie, mai devreme. telor față de anul prece- 
sau mai tîrziu această 
grabă poate fi plătită cu 
O surpare, șl avunvi peu- 
tru producție nu se va în-

minei
registra un cîștig, ci, evi
dent, o pierdere.

O atenție deosebită este 
acordată și calității contro
lului locurilor de muncă 
și îndeplinirii măsurilor 
stabilite în urma fiecărui: 
control. în acest sens sînt 
activizați inspectorii obș
tești și este 
activitatea 
în grupele 
zurilor de 
N.D.P.M.

în anul 1983 s-a înregis
trat scăderea cu 15 la

securitatea omului ,
titudinea pătrunsă de or- I 
dine și disciplină ce a ca- ' 
racterizat majoritatea bri
găzilor din subteran. Este ; 
necesar ca și în continua
re să se acționeze pentru 
asigurarea unui climat de 
disciplină exemplar, la 
fiecare loc de muncă, ast- 
.... — —....... .----- —‘ Pro
ducție-să reflecte nu nu
mai hărnicia brigăzilor ci 
și grija lor față de starea 
de securitate a mirîei, față 
de securitatea oamenilor.

intensificată fel ca activitatea de 
de prelucrare 
sindicale, a ca- 
a batere de la

dent. La aceasta au con
tribuit răspunderea mun- 

o surpare,- și atunci pen- citorilor față de normele 
tru producție nu se va în- de protecție a muncii, a-

Pagină realizată■ 4»' i 
Ion MUSTAȚĂ 

Foto : Șt. . NEMECSEK
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zacruziLiîkiTezi în lu/HF Prognoza pentru luna martie
încheierea, lucrărilor sesiunii 

Comisiei guvernamentale mixte 
de cooperare româno-franceză

concrete pentru creșterea 
și diversificarea schimbu
rilor comerciale bilatera
le, precum și pentru lăr
girea cooperării economi
ce, industriale și tehnico- 
științifice în domeniile 
.construcției de mașini, a- 
viației, electronicii, chir 
miei și în alte sectoare de 
interes comun, inclusiv pe 
terțe piețe.

PARIS 28 (Agerpres). 
Marți s-au încheiat la Pa- 
ris lucrările celei de-a 

' KIII-a sesiuni a Comisiei 
guvernamentale mixte de 
cooperare economică, in
dustrială și tehnico-știin- 
țifică româno-franceză. 
Delegația română a fost 
condusă de Gheorghe O- 
prea, prim viceprim-mi- 
nistru al -guvernului, pre-

ședințele părții române în 
comisia mixtă, iar delega
ția franceză, de Edith Cres
son, ministrul comerțului 
exterior și turismului, pre
ședintele părții franceze.

Măsurile convenite au 
fost consemnate în proto
colul sesiunii, semnat 
președinții celor 
părți în comisie. Docu
mentul prevede

de 
două

soluții

Convorbiri 
sovieto7americane

MOSCOVA 28 (Agerpres); 
Stadiul și perspectivele 
relațiilor economice și 
comerciale sovieto-ameri- 
cane au fost examinate în 
cadrul convorbirii care a 
avut loc la Moscova între 
Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și 
William Verity, președin
tele Comitetului Executiv 
al corporației americane 
„Armco".

După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie, în luna 
martie temperaturile voi' 
fi mai scăzute decît valo
rile medii multianuale, în 
cea mai mare parte a țării. 
Regimul pluviometric va 
fi, în general, deficitar, 
exceptînd unele zone din 
Maramureș, nordul Tran
silvaniei și al Moldovei, 
unde se va situa în limite 
normale.

Prima decadă a lunii 
martie se va caracteriza 
printr-o vreme în general 
rece, cu cerul variabil, 
mai mult noros. Precipi- 

mare 
canti-
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dispari-
Rezultate tehnice careului magic**

Steaua — F.C. Argeș 2—0; Dunărea C.S.U. Ga
lați — Jiul 2—0 ; Sportul studențesc — F.C. Bihor 
3—1; F.C. Olt — F.C. Baia Mare 3—0 ; Corvinul — 
Rapid 2—0 ; Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—0 ; Politehnica Iași —- S.C. Bacău 0—1; 
Chimia — C.S. Tîrgoviște 3—0; Petrolul Dinamo 0—0.

J ~ ■CLASAMENTUL

C.S.

1. Steaua 20 13 3 4 45—13 29
2. Dinamo T r 20 11 7 2 38—17 29
3. Univ. Craiova 20 12 2 6 32—16 26
4. Sportul studențesc 20 11 4 5 31—19 26
5. S.C. Bacău 20 10 3 7 20—25 23
6. F.C. Bihor 20 9 4 7 34—26 22
7. F.C. Argeș 20 10 2 8 26—21 22
8. Politehnica Iași 20 7 8 5 21—20 22
9. F.C. Olt 20 6 9 5 17—13 21

10. Jiul t 20 8 4 .8 16—24 20
ÎL Chimia ■ ' 20 7 5 8 24—29 19
12. Corvinul 20 7 4 9 26—25 18
13. F.C. Baia Mare 20 7 4 9 20—35 18
11. Rapid 20 5 6 9 15—22 16
15. A.S.A. Tg. Mureș 20 6 4 10 17—25 16
16. Dunărea C.S.U. '? 20 O 7 10 11—21 13
17. C.S. Tîrgoviște 20 3 5 12 13—34 11
18. Petrolul Ploiești 20 2 5 13 13—34 9

ETAPA DE AZI : F .C. Bihor — Politehnica Iași;
A.S.A. Tg. Mureș —
Rapid ; Jiul Petroșani

Tîrgoviște ; Dinamo — 
Corvinul; S.C, Bacău — 

Petrolul Ploiești ; Sportul studențesc — Steaua ; 
F.C. Argeș — Universitatea Craiova ; F.C. Olt — 
Dunărea C.S.U. ; Chimia Hm. Vîlcea — F.C. Baia 
Mare.

Iată că după o 
ție ciudată și nedorită, bo
xul a reapărut pe afișele 
sportive din Valea Jiului. 
Este vorba de gala amica
lă în care s-au confruntat 
echipele „Minerul" Lupeni 
și „Jiul" Petrila. Cum 
fost reprimit boxul, 
gala ce s-a desfășurat 
Lupeni, sîmbătă, 25 
bruarie ? Vorbesc despre 
aceasta recordul de pu
blic ce s-a înregistrat, cei 
peste 400 de spectatori ca- 
re-au umplut pînă la refuz 
sala Palatului „Muncito
resc". Am Urmărit mul
te meciuri frumoase, pa
sionante, care, efectiv, au 
ridicat sala în picioare. 
Elevii celor doi antrenori 
inimoși (i-am numit pe 
Nicolae Barbu — „Mine
rul" Lupeni și Gheorghe 
Pancti — „Jiul" Petrila) 
au dovedit că neglijarea 
acestui sport este o mare 
greșeală, o regretabilă 
pierdere pentru mișcarea 
sportivă. Atîta timp cît 
tinerii sînt atrași de mira
jul „careului magic".

Fiind o gală de verifica
re a celor două loturi, re
zultatul are mai puțină 
importanță. în schimb tre
buie să amintim că țineri 
boxeri ca Vasile Păcpraru, 
Gheorghe Nițoi, Ion Ducii,

a 
în 
la 

fe-

Dan Onisie, Cornel Nea- 
goș și Valică Curelariu 
(„Minerul" Lupeni), Ion 
Stănică, Florea Cotoi, loan 
Dărămuș, Liviu Tăslaru 
și loan Simion („Jiul" Pe
trila) merită alte condiții 
decît cele în care ei se 
pregătesc. Pentru că, din 
nefericire, pe lîngă părțile 
bune ale galei de box am 
putut constata și lipsuri. 
Și nu puține..'. In primul 
rînd, nimeni din conduce
rea asociației sportive 
„Minerul" Lupeni sau a 
secției de box, nu s-a „o- 
bosit" să sprijine desfășu
rarea galei. Acțiunea ini
țiată de inimosul antrenor 
Nicolae Barbu nu s-a bu
curat de nici o atenție din 
partea celor ce diriguiesc 
sportul din Lupeni. Echi
pament destul de uzat, o 
brigadă de arbitri... impro
vizată, lipsa de bilete de 
intrare, lipsa materialelor 
— minim necesar —, pen
tru o gală, iată ce am pu
tut vedea.

Am înțeles că elevii în
drumați de N.B. doresc cît 
mai curînd să-și verifice 
forțele în compania unei 
echipe din Arad. Prilej 
pentru a putea consemna 
cu totul alte aspecte. Căci 
se poate. Noi așteptăm.

Alexandru TATAR

tațiile, în cea mai 
parte neînsemnate 
tativ, vor fi sub formă de 
ninsoare, iar către sfîrșit 
și sub formă de lapoviță, 
ploaie și burniță. Izolat, 
se va produce polei. Vîntul 
va predomina din sectorul 
nord-est, prezentînd 
tensificări de scurtă du
rată. Temperatura va pre
zenta o creștere ușoară 
spre sfîrșitul perioadei. 
Maximele cele mai ridica
te pot atinge 12 grade, iar 
pe alocuri chiar vor depă
și această valoare, în timp 
ce temperaturile minime 
cele mai coborî te se vor 
situa, izolat, sub minus 
10 grade în centrul și nor
dul țării.

în decada a doua va ■ 
predomina o vreme schim-

in-

URICANI: Galbenul
nu e numai culoarea soa
relui. ■
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Deși peste cîteva zile va 
fi mărțișorul, în munții 
din împrejurimi e mai... 
iarnă decît chiar în ia
nuarie. A nins. A nins 
mult, și frumos. Grosimea 
stratului de zăpadă, atît 
în Paring, dar mai ales în 
masivul Vîlcan și la Stra
ja, întrece un metru. Deci 
o zăpadă proaspătă, pu
foasă, exeelentă pentru 
practicarea sporturilor de 
iarnă.

Dar stratul de zăpadă, 
cît o fi de mare — și 
sportivii știu asta — nu 
este singura condiție ne
cesară și suficientă pentru 
a schia. Practicarea schiu
lui necesită pîrtii amena
jate corespunzător pe care 
să se poată face coborîrile 
în slalom — schiul mo
dern și adevărat, pîrtii 
care — corespunzător a- 
menajate — să garanteze 
evitarea accidentelor.

Sîmbătă la Straja, 
asistat la o elocventă 
generoasă inițiativă 
partea unui veteran 
schiorilor care, ca 
zentant al asociației 
nerul" Lupeni, a declanșat 
o binevenită acțiune pen
tru pregătirea pîrtiei de 
lingă cabană în vederea 
întrecerilor de duminică.

Și-a dat adică seama că, 
deși în urma ultimelor 
ninsori abundente pîrtia 
a fost bătută, după o săp- 
tămînă de folosire ea a 
devenit dificilă, aproape 
impracticabilă din cauza 
denivelărilor. S-a apucat 
deci veteranul schiorilor, 
Adalbert Kato și timp de 
5 orc a tăiat cu lopata ta- 
îuzurile de zăpadă și a

x
bătoare caracteristică a- 
cestei perioade a anului. 
Ninsori pasagere, lapoviță . 
sau ploi, cantitativ neîn
semnate, sînt de așteptat 
mai ales în nord-est și în 
sudul țării. Pentru inter
vale scurte de timp ele 
pot fi însoțite și de unele 
intensificări ale vîntului 
care va predomina din 
sectorul estic, favorizînd 
pasager producerea locală 
a fenomenului de viscol în \ 
unele zone din estul țării. >. 
In partea a doua a inter- ’ 
valului se așteaptă o creș
tere a temperaturii în cea 
mai mare parte -a țării. 
Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 
grade, iar maximele pot 
atinge 15 grade.

Creșteri mai semnifica
tive ale temperaturilor ma
xime, pînă la 18—20 de 
grade și, local, chiar mai 
ridicate și minime cuprinse 
între 2 și 12 grade se pre
văd în decada a treia. Ca
racteristica mai caldă a 
vremii va fi totuși între
ruptă de răciri scurte și 
ușoare. Cerul va fi tempo
rar noros. Ploile predo
minant locale cu caracter 
de aversă vor afecta în
deosebi zonele din vestul 
și nordul țării. Vîntul va 
predomina din vest și sud- 
veșt. Ultimele zile vor fi 
cele mai calde în sud- 
estul j țării. ;

TV
15,30 Fotbal. Sportul 

iembrie : Elvis; _ Unirea: studențesc — Steaua. 17,15 
Emisiune în limba ma
ghiară (parțial color). 
20,00 Telejurnal (parțial 
color). 20,20 Actualitatea 
în economie. 20,35 In 
poale de codru nins — 
muzică populară. 20,45 
Memoria documentelor. 
21,00 Film artistic. Ope
rațiunea. Premieră pe 
țară. 22,15 Telejurnal 
(parțial color). Sport,

Cîntecul viorii ; Parîngul: 
Competiția.

PETRILA : Marele șar
pe.

LONEA : Adio, dar ră- 
mîn cu tine.

ANINOASA : Al 6-lea.
VULCAN — Luceafărul: 

Agonia, I-II.
LUPENI — Cultural : 

Dublu delict.
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încadrează direct sau prin transfer î
în Paring, pe pîrtia de 
la Poieni s-a produs, tot 
duminică, un accident pro
dus de coliziunea dintre 
un schior și o sanie. Cel

tedă, dreaptă, oferind "atît 
sîmbătă, pînă la căderea 
întunericului, cît și du
minică toată ziua benefi
ciile unui teren splendid 

schiu- cu picionul fracturat — 
schiorul. Cauza : o aba
tere gravă de la o regulă 
despre care s-a mai 
în ’ ziarul nostru : 
ponsabilitatea unor 
tori de munte care 
gînd pe pîrtiile de schi le «zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj confundă pe acestea cu 
un derdeluș pentru sănii. 
Degradarea pîrtiei, încru
cișarea dintre schiori și 
sănii, ca cea de duminică, 
sînt tot atîtea pericole pen
tru sportivi. Or, duminică, 
pîrtiile din Paring au 
„invadate" de unii 
sănii, alții cu pungi 
plastic, toți turiști, din 
județe. Așadar, cu toată 
înțelegerea pentru 
torii de munte, se impune 
respectarea, regulilor prac
ticării sporturilor de iarnă 
și evitarea accidentelor. Se 
impune deci delimitarea 
riguroasă a pîrtiilor și a 
ul'lucili.ju. nu,. „Salvamon- 
tul" și organele de ordine 
e necesar să-și impună cu 
mai multă fermitate și e- 
xigență cuvîritul.

Ioan DU BEK

pentru practicarea
lui.

Așa a fost bine, așa 
cere regula: să se __
pîrtii optime pentru schiat. 
Aceasta e una din reguli. 
Dar mai era o regulă : cel

CRONICA MUNTELUI

o
asigure scris

ireș- 
ama- 
ajun-

■ conducători auto categoria D, pentru 
transport în comun

■ conducători auto categoriile B, C, E, 
pentru transport tehnologic.

Retribuirea se face conform Legii 57/1974 
republicată și Legii 12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal 
al unității, telefon 43328—43622.

Mica publicitate
pîrtiei

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!

umplut gropile. Tot el — 
a procedat după o veche 
regulă a pîrtiei și schiului 
— a invitat și la nevoie 
a obligat pe toți schiorii 
care sîmbătă Ia ora prîn- 
zului și-au făcut apariția 
pe pîrtie să bată cu șchiu- 
rile zăpada tăiată. Desi
gur, nu e o plăcere să 
bați timp de o oră zăpada,

care face gropi pe pîrtie 
— uri adevărat pericol de 
accidentale pentru un ne
avizat —, avea obligația 
să le și astupe. Or, am 
văzut duminică tot la 
Straja un începător... per
severent care a semănat 
zeci de gropi de-a lungul 
și de-a latul pîrtiei.
ridicat de fiecare dată, s-a 
scuturat de zăpadă și s-a 
aventurat într-o nouă... 
căzătură, fără să se sinchi
sească de „urmele" ce le 
lăsa în urmă.;

Altceva și mai grav :

fost 
cu 
de 

alte

ama-

VÎND apartament două 
camere, confort I, cu îm
bunătățiri. Deva, Bălcescu, 
Bloc 1 ap. 56, telefon 20519. 
(319)

îngrijesc Copil la domi
ciliul meu. Telefon 43401. 
(316)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Goga Maria-Cristina, 
eliberată de Institutul de

ANUNT DE

. mine. Petroșani. O declar 
nulă. (317) >

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ’ Popa 
Ioana, eliberată de I.M, 
Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT schi Rubin 
1,40 m, culoare verde, pe 
drumul Piața Victoriei — 
cabana Rusu. Informații : 
telefon 44976. Găsitorului 
recompensă, (313)

FAMILIE

am
Și

din
al

repre-
„Mi- în loc să zbori în slalom 

pe pîrtia ademenitoare. Dar 
satisfacția a venit ulterior, 
cînd, așa cum a spus chiar 
nea Berți, pîrtia a devenit 
ca p „masă de biliard", ne-<

S-a
derdelușurilor. Soția, fiicele, ginerii și nepoatele, mulțumesc tu

turor celor care au fost alături. de noi în dureroasa 
pierdere a iubitului și bunului nostru soț, tată, socru 

și bunic
GHENIA ILIE .

Ii vom păstra o veșnică amintire. (318)
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