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‘84

Sarcina de mare importanță pentru 
economia noastră națională — asigura
rea din resurse proprii a cărbunelui pen
tru cocs — este pentru colectivele în
treprinderilor miniere din Valea Jiului, 
pentru organele și organizațiile de par
tid, sindicat și U.T.C. o preocupare de 
prim ordin. Cu nenumărate prilejuri, 
secretarul general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a cerut să 
se intensifice eforturile' în vederea gă
sirii celor mai bune soluții tehnice pen
tru creșterea continuă a producției de

Întreprindereamîmerâ

cărbune pentru cocs. Care este răspun
sul colectivelor miniere din cadrul 
C.M.V.J. — Lupeni, Uricani și Bărbă- 
teni — la aceste chemări ? Acțiunea 
noastră de presă „Cocs ’84“ își propune 
prin „Reporterul în post fix“ realizarea 
unor analize, anchete, interviuri, repor
taje și note, pe care Ie supunem aten
ției opiniei publice, dezbaterii asupra 
modului în care se acționează pentru 
realizarea sarcinilor la aceste întreprin
deri.

Uricani

Condițiile create și efortul colectiv
asigură succesul

De la început, o preci
zare : mina Uricani a în
registrat în fiecare lună, 
de la începutul anului, 
producții suplimentare 
sarcinilor. In ianuarie — 
plus 5 500 tone de cărbu
ne, în februarie — plus 
3 500 tone, în martie, ia 
zi plus — 3 000 de tone, 
în total, 12 000 tone de 
cărbune pește sarcini, re
zultate care atestă matu
ritatea colectivului. Am 
pornit această analiză de 
la declarațiile directoru
lui minei, ing. Carol 
Schreter, declarații făcute 
în cadrul anchetei noas
tre de la început de an. 
Șase erau direcțiile în 
care s-a orientat atunci 
discuția. Iată modul în

V _____ ____________
Un important eveniment în viața tinerilor

Reporter în post fix
care s-au îndeplinit ace
le angajamente. Ne răs
punde același interlocu
tor U\

fSe estima o crește
re a producției, în 
cele două abataje 

dotate cu complexe de 
mare înălțime, cu 50 la 
sută față de realizările 
anului trecut. într-ădevăr, 
aceasta este creșterea și 
se ui mărește ca ea să fie 
îmbunătățită, 
abataj au mâi fost pro
bleme, întrucît exploata
rea se face cu armare

mixtă, tăiere cu combina 
și pușcare, datorita struc
turii stratului. S-a găsit 
o soluție tehnică — se 
merge cu armare în lemn, 
pe jumătate din abataj, 
și, din spate, se vine cu 
susținere, iar în zonele 
cu denivelări se pușcă, 
datorită faliilor. Oricum 
prezumția creșterii pro
ducției cu 50 la șută s-a 
adeverit.

exploatării panoului 5, șă 
se poată trece în alt pa
nou. Trecerea la panoul 
10, unde se execută deja 
lucrări de pregătire este 
estimată a fi realizată în 
trimestrul IV.

3 Există deja plasate 
brigăzi care lucrea
ză la pregătirea a 

două noi capacități de 
producție, Ia asigurarea 
liniei de front, respectiv 
în blocul-3 Nord și blo
cul 5/4. 
folosesc, 
spuSe la 
combine

Aceste formații 
conform celor 
început de an, 

de înaintare.
La primul Lucrările de pregă-

. . . , a-
vansate, astfel în-

în organizațiile U.T.C.
Incepînd din luna mar

tie, în organizațiile U.T.C., 
din școli se desfășoară ale
gerile noilor organe con
ducătoare, eveniment care 
prilejuiește o exigentă și 
aprofundată analiză a ac
tivității tinerilor, consacra
tă înfăptuirii sarcinilor ce 
le revin. Acest important 
eveniment va marca, în 
continuare, pînă la finele 
lunii aprilie, șl viața orga
nizațiilor de tineret din în
treprinderi economice și 
instituții.
Adunările de dare'de sea

mă și alegeri sînt chemate 
ca în spiritul indicațiilor și

orientărilor formulate de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să asigure o 
largă dezbatere a tuturor 
problemelor vieții de orga
nizație. Pornind de la ex
periența bună, dobîndită 
de organizațiile fruntașe și 
ținînd seama de cauzele 
care au condus la unele 
neîmpliniri, în cadrul con
structiv, critic și autocri
tic al dezbaterilor, adună
rile vor stabili măsuri care 
să conducă la îmbunătăți
rea activității de viitor, *Ia

(Continuare în pag. a 2-a)

2 Lucrările de pi 
tire sînt mult, 

cît, odată cu finalizarea

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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■ 65 de ani de la crearea Uniunii minerilor
■ Vă informăm

■ Actualitatea în lume
■ Sport

Un nou complex 
fabricat la I.U.M.P. I

I
I
l
I
I

Un nou complex

De Ia ing. Iosif Kelemen, 
directorul I.U.M.P. aflăm 

că în aceste zile s-a livrat 
la I.M. Livezeni primul 
complex SMA pitie-1 (de -- 
înălțime mică), gamă mo
dificată. Noul complex pre
zintă avantajul de a fi uti
lizat la exploatarea straie
lor subțiri atît pe orizon
tală, cît și pe înclinare, 
realizînd productivități de 
peste 10 tone pe post.

Pentru asigurarea succesului în îndeplinirea

Ședința Comitetului Național i 
Român pentru Anul

Internațional
Marți, 13 martie, s-au des

fășurat, în Capitală, lu
crările ședinței Comitetu
lui Național Român pen
tru .Anul Internațional al 
Tineretului (A.I.T.), orga
nism guvernamental larg 
reprezentativ, care reuneș
te tineri din toate județe
le țării, reprezentanți ai 
unor ministere și altor in
stituții centrale cu atribuții 
în domeniul tineretului.

Lucrările comitetului au 
fost conduse de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim-șecre- 
tar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist, președintele Comi
tetului Național Român 
pentru Anul Internațional 
al Tineretului.

Comitetul a adoptat Pla
nul național de măsuri și 
acțiuni pentru pregătirea 
și marcarea, în 1985, a A- 
nului Internațional al Ti
neretului. în' spiritul devi
zei Anului Internațional al 
Tineretului „Participare, 
Dezvoltare, Pace", planul 
cuprinde acțiunile ce ur
mează a fi întreprinse în 
perioada 1984 — 1985 pen
tru antrenarea tinerei ge
nerații la înfăptuirea obi
ectivelor de dezvoltare e-

al Tineretului
conomico-socială a patriei»-; 
la îndeplinirea și depășirea’ 
angajamentelor asumate 
prin programele anuale de 
participare a tinerei gene
rații la realizarea, prin 
muncă patriotică, a unor 
obiective de investiții, lu
crări în sprij i nul produc- i 
ției, de cercetare și proiec-Ț 
tare, în industrie și agri-j 
cultură. Sînt prevăzute, de j 
asemenea, măsuri concrete I 
privind asigurarea condiții- j 
lor optime de muncă, via- j 
ță, pregătire și afirmare ; 
multilaterală a tinerei ge
nerații, participarea tinere
tului și a organizațiilor sa
le la procesul de decizie, ; 
acțiunile cu caracter poli
tic, cultural-artistic, sportiv 
și turistic pentru marcarea 
A.I,T. Sînt înscrise, în a- j 
celași timp, manifestările i 
care vor fi organizate, sub 
auspiciile Comitetului Na
țional Român pentru A.I.T., 
cu participare internațio
nală, precum și acțiunile 
de masă ce se vor desfă
șura în întreaga țară, sub 
genericul ^Tineretul Româ
niei dorește pacea", în spri
jinul păcii și dezarmării, 
al reluării cursului spre 
destindere.

In spiritul cuvîntăril tovarășul!»
NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara lărgită;

a Consiliului Sanitar Superior

Am citit cu deosebit in
teres cuvîntarea . rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința Con
siliului Sanitar Superior 
și am înțeles grija deose
bită pe care o poartă con
ducerea de partid și de 
stat 'Viitorului națiunii 
noastre socialiste.

Ca mamă, pot să spun 
că nu există o bucurie mai 
marș ca aceea de a avea 
copii și de a-i crește și 
educa pentru a ști să pă-

J

(în pag. a 2-a)

(în pag. a 4-a)

Ue 8 Martie, 5 perechi 
de ochi mi-au însorit viața. 
Cinci perechi de ochi care 
mi-o înveselesc în fiecare 
zi. Sînt copiii mei, născuți 
din dragostea pentru viață 
și nimic nu este mai deo
sebit pe lume decît să cre
ezi viață. Vieți care nașteni 
vieți sîntem noi femeile. 
Un proverb vechi al nos
tru, al românilor, spune 
că nu; simți că ai trecut 
prin viață dacă nu sădești 
un pom, nu faci o casă și

si liantul
l

șească în viață. Copiii dau 
și griji, dar fără aceste 
griji viața nu ar fi atît de 
frumoasă, iar condițiile pe 
care le creează astăzi parti
dul și statul nostru copii
lor sînt incomparabile «eu ■ 
cele din anii trecuți.

Ana ANGHEL, 
președinta comisiei ' i 

de femei,
I.M. Paroșeni

----- -—-- ------------------ -------- .jj
(Continuare în pag. a 2-a)

nu crești un copil. Așa es
te ! Cine să-ți mai învese- ( 
lească viața ? Și cîteodată . 
simți nevoia șă te mai și ! 
necăjească cineva. Iar șoti- ! 
ile copiilor noștri au darul j . 
de a te mai scoate din rit- ' 
mul cotidian. Ei și cînd ne ! 
supără ne sînt dragi. Nu- ' 
mai cine nu are copii nu

Elena PETCU, 
muncitoare, I.M. Livezeni

După prima decadă a lunii

(Continuare în pag. a 2-a) ‘
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Rezultate superioare în domeniul 
serviciilor către populație

, Cele două cooperative 
meșteșugărești din Valea

■ Jiului au obținut rezulta- 
j te bune în prima decadă 

a lunii martie. Printr-un 
continuu efort de diversi
ficare a serviciilor către 
populație și prin perfec
ționarea. profesională a 
meseriașilor care lucrea
ză în spații noi, dotate 
corespunzător, se,realizea
ză un spor de calitate și 
de eficiență economică.

— Oamenii muncii din 
cooperativa noastră, ne 
spunea tovarășul Constan
tin Adămuț, , președintele 
cooperativei „Straja" din 
Lupeni, au desfășurat o 

i, astfel

I
I
I
I
| activitate rodnică,

prima decadă a a 
luni am înregistrat 

la 
de • 

pian: producția marfă .și 
producția globală, depă
șiri de 50 000 Iei; prestări 
servicii — un plus de 
25 000 lei; livrări de măr
furi— plus 30 000 iei și 
la mobilă o depășire de
15 000 Iei. Prîntr-o activi
tate bună, de calitate, 
s-au remarcat unitățile 
mecanică 27 Lupeni, tna- 
rochinărie 17 Lupeni și
16 Vulcan, bobinaj 27 Â 
Vulcan, mecanica fină 28 
Vulcan șl tîmplărie Lu-

că în
ceștei ___  .. ___ „ .
următoarele rezultate 
principalii indicatori

peni. ■■ ■:. ■'
Și la cooperativa „Uni-

rea? din Petroșani 
putui acestei prime 
de primăvară a 
cu însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan Ia li
vrări de mărfuri către 
piață, la producția marfă 
și la prestări de servicii

înce-
Iuni 

debutat

către populație. S-au re
marcat unitățile 37 spă
lătorie •— curățătorie chi
mică (condusă de Haiboc 
Gizela), 19 instalații e- 
lectrice (unitate moder
nă coordonată de Marin 
Marcu) și 66 croitorie 
(condusă de Eugen Chir
ciși, care obțin lună de 
lună rezultate superioare 
sarcinilor de plan.

Tfoeriu SPĂTARU



2 Steagul roșa MlERCWr 14 MARTIE J9M

Organizarea profesională 
a muncitorilor mineri din 
Transilvania și Banat a în
ceput înainte de Marea 
Unire, însă existența unor 
condiții social-economice și 
politice deosebite a stîn- 
jenit activitatea muncitori
lor de aici.

Muncitorii mineri tră
iau și munceau în condiții 
foarte grele, fără să dețină 
vreun „drept definitiv de 
proprietate". Minerii, care 
de bună voie sau cel con- 
Cediați, părăseau Valea 
Jiului, pentru a se stabili 
la minele din Banat sau 
Baia Mare, pierdeau tot ce 
Cotizaseră la „ladă frățeas
că" și, prin urmare, drep
tul la pensia de bătrînețe.

în asemenea condiții, or
ganizarea acestor munci
tori era, evident, grea. Din 
anul 1906 ă apărut la Bu
dapesta ziarul „Minerul" 
(„Banyamunjras"), pentru 
lucrătorii de la minele din 
centrul Ungariei; Cu puțin 
timp înainte au. existat în
cercări de organizare ale 
minerilor de la minele din 
apropierea capitalei statu
lui maghiar. în 1907, gaze
ta „Adevărul** a ’inserat în 
numărul din 15 februarie 
un apel la organizare înti
tulat : „Către robii munți
lor din Petroșani — Lu- 
peni". La Petroșani exista 
în acel moment o „grupă" 
(sindicat) a (1) lucrătorilor 
de la căile ferate, iar la 
Lupeni — o „grupă" de zi
dari. Cu concursul lor s-a 
încercat să se obțină'legă
turi mai ștrînse cu minerii, 
care, în acea perioadă, e- 
rau „în continuă agițajie". 
Au fost ținute „adunări se
crete", de cele mai multe 
ori în păduri, răspîndindu- . 
se „Adevărul , sub foi mă reș, SăCărfmb, Țebea, Ocna 
de abonament pentru mun- pej etc. Gazeta „Adevărul" 
citorii mineri, ceea ce în- făcea aprecieri îh legătură

semna, de fapt, cotizația, 
sindicală.

La data de 1 august 1913, 
gazeta „Adevărut" insera 
pe prima. pagină un ma
nifest intitulat „Către mun
citorii băeși din Ungaria!", 
răspîndit și în centrele car- 
i t.i
țe'ne. Pentru anul următor 
era preconizat un congres 
al minerilor din Ungaria 
(august 1914), tfixîndu-i-se 
și ordinea de zi, însă iz
bucnirea primei conflagra
ții mondiale a împiedicat

65 de ani de la

cu faptul că, la conferin
ță, au fost luate măsuri în 
vederea „stabilirii" ordinei 
și solidarității între munci
tori*1. S-a hotărît constitui
rea „Uniunii muncitorilor 
mineri din România** (Uni
unea minerilor), fiind ales

A fost ales Comitetul Cen
tral al uniunii, avînd ca 
președinte pe Gheorghe Mo- 
goș, ca secretar pe Iosif 
Ciser, ca membri pe Va- 
sile Rotar (Uioara), Dioni- 
sie Muszka (Petrila), Iosif 
Ilie (Zlatna) etc.

Sediul uniunii se va sta
bili la Cluj (unde, în 1921, 
s-a adoptat și statutul), iar 
din 1930 — la București.

Activitatea Uniunii mi
nerilor, constituită în ur
mă cu 65 de ani, a fost 
bogată în realizări, iar mem
brii ei — potrivit docu
mentelor Congresului VII 
din 1932 —, au avut „sa
tisfacția că și-au făcut da
toria...", reușind, între al
tele, să mențină sindicate
le, să le sporească și întă- 

i rească ; să împiedice multe 
concedieri ; să obțină aju
toare pentru muncitorii din 
regiunile miniere ; să ape
re și să organizeze pensio
narii fostelor „case minie
re" ; să mențină contractele 
colective „cu sporuri de sa
larii" ; să facă astfel ca 
reducerile de salarii (masi- 

______ _  „„„„ ve din 1931) să fie „cît mai 
20 000 exemplare. Definiți- puțin simțite" etc. 
varea hotărîrilor referitoa
re la activitatea uniunii, 
ca și lupta muncitorilor 
mineri pentru a trăi mai 
bine au determinat convo
carea Congresului extraor
dinar’ al minerilor (Sibiu, 
6-8 decembrie 1919). Au 
participat 71 delegați, re- 
prezentînd 22 433 de mun
citori, organizați în 23 de 
sindicate. Erau prezențl și 
reprezentanți ai P.S. ’din 
România, ai Comisiei ge
nerale a sindicatelor din 
București, ai presei socia
liste și sindicale. S-au a- 
doptat cu acest prilej : Re
gulamentul bărbaților de 
încredere, Regulamentul co
tizațiilor și ajutoarelor etc.

bonifere ardelene' și bănă- un Comitet provizoriu (for- 
’ — * - - mat 7 membri), confe

rința dispunînd ca toate 
grupele sindicale să facă 
dările de seamă 1q secre
tariatul din Sibiu.

După conferință, numă
rul membrilor de sindicat 
a crescut considerabil, așa

C P F Â P F A ' 
UNIUNII MINERILOR
■miiimmuiminHiiiHumiuuHiiHtMiiHiiHHiiiiMHimm
ținerea acestui forum mi- îneît la finele anului 1919 

. neresc. . ;
După înfăptuirea Marii 

Uniri (1918) s-au creat con
diții mai bune pentru or
ganizarea activității mun
citorilor mineri. Comitetul 
Executiv al P.S.D. din Ar
deal și Banat, împreună cu 
conducătorii minerilor din 
centrele carbonifere respec
tive, au Convocat, la data 
de 10/23 martie 1919, o 
conferință minieră la Si
biu, de fapt „o primă gru
pare de forțe sindicale", 
realizată în condiții social- 
politice noi. Raportor la 
conferință a fost Iosif Ci
ser. Au participat delegați 
din -Petroșani, Vulcan, Lu
peni, Aninoașa, Lonea, Zlat- 
na, Roșia Montană, ’Aghi-

uniunea întregistra 12 000 
de membri, jar ziarul „Mi
nerul" apărea în circa

Punctarea începuturilor 
activității Uniunii mineri
lor este deopotrivă utilă și 
instructivă întrucît — po
trivit Raportului la Con
gresul din 1932 — „noile 
generații de minieri nu știu 
aproape nimic din viața 
trecută a mișcării noastre, 
nu cunosc luptele și jert
fele înaintașilor lor pe al
tarul ideii de dezrobire de 
sub jugul exploatării . de 
clasă". în acest context, 
cunoașterea activității Uni
unii minerilor trebuie să 
fie un îndrumător și o pil
dă pentru muncitorii mineri 
de azi și mîine.

Alegerile în organizațiile U.T.C.
(Urmare din pag. I)

afirmarea pregnantă a spi
ritului revoluționar în 
munca și viața tinerilor.

Sînt numeroase organiza
țiile U.ȚC. din Valea Jiu
lui,. mai . ales de la unită
țile miniere, care au pus 
accent pe creșterea contri
buției tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor din dome
niul producției materiale, 
educației, vieții

țărireâ ordinii și discipli- lor la acțiunile întreprinse 
nei, realizarea integrală a 
normelor de producție și 
respectarea întocmai a teh
nologiilor. de lucru, efici- ________ .... ..... ___ _
ența unei intense vieți de ., lor este așteptat mereu un 
organizație fiind reflectată plus de inițiativă șl de a- 
în . primul rînd de realiză- firmare a calităților și re-

în cadrul Festivalului na
țional al muncii și creați
ei „Cîntarea României**, fi
ind cunoscut că din partea

firmare a calităților și re
surselor creatoare ce sînt 
proprii tinerei generații.

Scoțînd în evidență căile 
pe care trebuie să se acțio
neze pentru îmbunătățirea

Copiii — bucuria 
și liantul familiei

ședință cu părinții. Atunci 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că vii
torul patriei noastre socia
liste este legat de tinerețe, 
am înțeles ce înseamnă 
copiii nu numai pentru 
mine, dar pentru întrea
ga noastră națiune socia
listă. Mi-au umplut inîjha 
de bucurie cuvintele calde 
rostite de cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, despre 
noi femeile mame care a- 
sigurăm prin copiii noștri •

'Urmare din pag. I)

Statul acordă alocații 
pentru fiecare copil în par
te, asistența medicală și 
învățămîntul de toate gra
dele sînt gratuite pentru 
toți copiii țării, indiferent 
că sînt copii de muncitori, 
țărani sau intelectuali. A- 
vem garanția că fiecare 
din mlădițele noastre poa
te să-și formeze un viitor 
strălucit. Sînt de-a drep
tul fericită cînd le văd 
carnetele de note și cînd
mă întorc acasă de la o viitorul luminos al patriei.

Primul și esențialul 
cuvînt— mama

(Urmare din pag. 1)

știe ■ ce înseamnă mîngîie- _ ...________ ___ ,
rea unei mînuțe plăpînde, eu muncitoare, cîștigăm 
sărutul unei gurițe de co- ’ 1 ' ” ‘ ‘
pili clipele de extraordina-: 
ră bucurie cînd îți vezi o- 
drasla : făcînd primii pași 
sau gîngurind, rostind pri- 
jnul șl esențialul cuvînt, 
ma-ma ! Am cinci copii. 
Primii patru au venit pe 
rînd, în fiecare an cite u- 
nul;: Acum cel mai mare, 
Adrian are 15 ani, Lumini
ța, • Ștefan și Marinela îi 
urmează. Cerasela, mezina 
familiei, are doar doi ani-

șori. Avem condiții minu
nate să-i creștem. Soțul 
meu este conducător auto, 

destul. Alocațiile lor sînt 
destui de mari.
; Acestea sînt gîndurile 
mele modeste de adeziune 
la recenta Hotărîre a Co- 
mitetului Poliție Executiv, 
la cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Consiliului Sâ- 
nitar Superior. Rostul nos
tru al femeilor, datoria 
noastră de căpătîi este de 
a da viață pentru a răs
plăti viața

educației, vieții cultural- 
artistice. Dar, pe de altă 
parte, sînt și unele orga
nizații care au slăbit preo
cupările pentru atragerea 
tinerilor la o activitate cît 
mai rodnică. Prin această 
prismă, adunările de ale
geri își găsesc îndatorirea 
de a pune în dezbatere sti
lul și metodele de muncă 
ale organelor U.T.C., ast
fel ca în lumina observa- 
•țiilor critice ce vor fi fă
cute noile organe conducă
toare s*ă găsească un spri
jin concret, să desfășoare 
o activitate mereu mai bu
nă, la nivelul cerințelor 
actualei etape. în centru 
dezbaterilor este necesar 
să se situeze căutarea de 
noi căi și posibilități pen
tru creșterea contribuției 
organizațiilor U.T.C. la în-

rile economice care încor
porează' și contribuția mai 
mare sau mai mică-a tine
rilor, adusă la îndeplini
rea prevederilor de plan, 
la înfăptuirea mărețelor o- activității de viitor, stabi- 
biective de pe șantierele lind măsuri care să antre- 
muncii patriotice. •

Pe baza unei analize con
crete, exigente, organizații
le U.T.C. își vor asigura 
condițiile necesare întăririi 
climatului de înaltă răs
pundere ce trebuie să ca
racterizeze munca și viața 
colectivităților de tineri. 
Analizele întreprinse cu 
prilejul adunărilor de ale
geri trebuie să se îndrep
te și asupra activității des
fășurate pentru ridicarea 
Calificării și perfecționarea 
pregătirii profesionale, a- 
ceas^a fiind o îndatorire de 
maximă răspundere a tine
rilor în fața ritmurilor 
înalte de progres economi- 
co-social. De. asemenea va 
trebui să fie pusă în dez
batere participarea tineri-

neze întregul activ de ti
neri la o muncă tot mai 
rodnică și, în final, alegînd 
în organele conducătoare 
cei mai buni Uteeiști, ale
gerile din organizațiile 
U.T.C. vor contribui la 
creșterea contribuției tine
rilor la realizările econo
mice, în procesul de învă- 
țămînt, pe șantierele mun
cii patriotice și în bogata 
viața cultural-artistică a 
patriei. Pe această cale, ti
nerii vor da cel mai eloc
vent răspuns, ca semn de 
profundă recunoștință, pen- 
tru grija părintească cu 
care sînt înconjurați, pen
tru condițiile minunate de 
muncă și învățătură ce le 
sînt create în societatea 
noastră socialistă. |

Prof. Dumitru PELIGRAD

s
t

Sub coordonarea me
dicului Veturia Pick, șe
ful - laboratorului de 
pneumoconioze de la 

I.C.P.M.C., se pregătește 
un pacient pentru efec
tuarea unor probe res 
piraterii la Boditest. 
Foto: Șt. NEMECSEK

Efortul colectiv asigură succesul
(Urmare din pag. I)

jg Pentru aprovizionata rea formațiilor de 
*' lucru cu materiale, 

utilaje, piese de schimb 
și subansamble, la nivelul 
întreprinderii se menține 
o echipă specială, așa 
cum s-a promis în anche
ta din ianuarie.

5 La sectorul IIB a 
fost pusă în func
țiune o instalație 

de monorai de mare ca
pacitate, care ușurează 
considerabil transportul 
materialelor și utilajelor 
pentru complexul meca
nizat de mare înălțime.

In ceea ce privește
I* introducerea celui
v de-al doilea mono- 

rai, la sectorul III, se 
lucrează. intens la monta
rea lui în blocul 6. Insta
lația va asigura o bună 
aprovizionare cu materia
le, în special armături, 
și va ajuta activitatea 
mai multor brigăzi.

Acestea sînt, pe scurt, 
măsurile întreprinse la 
mina Uricani, măsuri în 
deplină concordanță cu 
angajamentele asumate 
la început de an. Ba, 
chiar mai mult, angaja
mentul era de a extrage 
în ianuarie un plus de 
3 000 tone (și. s-au extras

5 000), iar la sfîrșitul tri
mestrului 5 000 tone în 
plus (cu două săptămîni 
înainte de finele lunii 
martie, plusul este de 
12 000 tone). Ceea ce în
seamnă că datorită con
dițiilor create,- efortu
lui colectiv succesele pe 
frontul cărbunelui sînt 
asigurate. La mina Uri- 
cani, datoria patriotică 
de a extrage cărbune co- 
csificabil mai mult și mai 
bun este înțeleasă la ni
velul importanței, ceea 
ce dovedește capacitatea 
de mobilizare a colecti
vului, grijă pentru pro
ducțiile viitoare, o gîndi- 
re tehnică la înălțimea 
exigențelor. Vom reveni.

I- ■ CONSFĂTUIRE. în
organizarea Consiliului mu- 

[ nicipal al sindicatelor, vi- 
, neri, 16 martie, începînd 

de la ora 15, în sala mare 
I - a casei de cultură are loc 
p o-consfătuire pe tema con-

1

I
|: trplului oamenilor muncii.

" membrii echipe-H control și ai echi- 
e coordonare a aces- 
vități din Petroșani,

i din localitățile

la ȘI TRATAMENT. La Fi- 
_____  liala Petroșani a O.J.T. au 

B PENTRU GRADINA sosit biletele de odihnă și 
tratament pentru trimestrul 

nitățile C.P.V.I.L.F. din II 1984. Se oferă Celom in- 
Petroșani (hale), Petrila 
(Lonea), mai dispun de se
mințe selecționate de păs- 
tîrnac, dovlecei, ridichi de 
vară și de iarnă, tomate, 
sfeclă, iar cea din Vulcan

economiile păstrate
C.E.C.

Văii Jiului, precum și di
rectori ai întreprinderilor 
comerciale și altor unități 

. a căror activitate este su
pusă controlului oamenilor 
muncii.

■ ÎNSCRIEREA DO- 
BÎNZILOR. Filiala Petro
șani a Casei de Economii 
și Consemnațiuni (C.E.C.), 
efectuează operațiunile de 
înscriere a dobînzilOr In “cornișon." Vă sosit la redacție despre
libretele de. economii. Po- ute^ asjgura acum semin- „izvorul" apărut în strada
seșorii de librete din Va- ’necesare ^„4^ gră. M. Kogălniceanu - Petro- 
lea Jiului se pot prezenta dumneavbastră de le- șani. pricit de mică ar fi,
la filială pentru înscrierea gume; ‘ oamenii tru îngăduie risipa
dobînzilor cuvenite pentru ■ ' BILETE DE ODIHNA de apă. O intervenție peri-

DUMNEAVOASTRĂ. U-

tru eliminarea risipei din terpret de muzică sîrbeas- 
strada menționată este ur- că Laza Blagoev. (G.S.) 
gentă’^ • ■ EXCURSII ÎN U.R.S.S.
..JB^SpEpTACOL FOL- Filiala Petroșani a O.J.T. 

organizează în perioadele 1- 
9 mai și 16-26 mai două 
excursii în U.R.S.S. Prima 
călătorie are ca itinerar 
Moscova — Kiev, iar a do 
ua Chișinău — Odesa — 
Kiev. Se primesc înscrieri

CLORIC. Mîine, 15 martie, 
ora 20, Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Banatul" 
din Timișoara, prezintă, în

teresați bilete de odihnă
12 zile, și tratament — 18 
zile, in stațiunile Hercu- 
lane, Geoagiu, Felix, Șina- sala Casei de cultură din 
ia și altele. Petroșani, spectacolul mu-

_ . - - „Cînd doi
na e la ea acasă". își dau 
concursul orchestra popu
lară, grupul folcloric sîr- 
besc „Kolo", ansamblul de 
dansuri,' ? soliști vocali și 
instrumentiștii dintre Care 
se detâșiează' cuh’oseutul’ in-” -

___ ___ | „IZVOR" RISIPITOR, zical-coregrafic
(piață) și de semințe de Două semnale insistente au

Rubrică realizată de 
Toma TATARCA
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DIRECȚII PRIORITARE 

DE ACȚIUNE
••

De curînd, Valea Jiului a găzduit analiza — a- 
vînd caracter de consfătuire-schimb de experiență — 
pe anul 1983 in domeniul activității de protecție a 
muncii în industria minieră. Organizatorul acțiunii — 
Ministerul Minelor — nu întîmplător a ales ca loc 
de desfășurare a analizei bazinul nostru carbonifer, 
cu condițiile Iui de subteran de o caracteristică apar- trolînd locurile de mun-

A

pentru instructaj este lo
cul de muncă, unde mun
citorul își are concentra- 

\ tă întreaga atenție asupra 
problemelor producției cu 
care este confruntat. Con-

că, în timpul schimbului, 
cadrele tehnice răspunză
toare de organizarea și 
conducerea producției să- 
și exercite ca atare și 

- atribuțiile privind face
rea: instructajului" de pro
tecție a muncii pentru 

. personalul din subordine. 
Se propune ca persona
lul muncitor să fie cu
prins totodată la o instru
ire de educație sanitară 
și alte probleme de or
din juridic, social, care 
să se facă în afara orelor 
de program, într-o zi anu- 

: me. în orice caz, ’și în 
ideea acestor perfecțio
nări sugerate, cabinetul 
de protecție a muncii ră- 
mîne locul — dotat și 
organizat corespunzător 
— adecvat pentru instruc
tajul periodic al perso- 

, naiului. . •:( • - ; ■ •:
; — Alte concluzii, cerin

țe ? ■■
— S-a desprins ca o 

cerință, ca analizele de 
protecție a muncii să se 
facă trimestrial, pentru a 
prilejui mai deș schim
bul de experiență, de pă
reri și opinii îndreptate 

....... . ... ... spre îmbunătățirea acti-
jmuncă dotate cu eomple- tajul de protecție a mun- vității în acest domeniu; .

jje revine ca sarcină de 
a pune iriai bine în va
loare rezervele pe care 
le avem la întreprinderi
le miniere din Valea Jiu- 
lui-privind îmbunătățirea 
conlucrării compartimen
telor de protecție a mun
cii cu celelalte comparti
mente funcționale, desfă
șurarea cu mai mare efi
ciență a propagandei de 
protecție a muncii, a tu
turor acțiunilor menite 
să ridice la un nivel ca
litativ superior activita
tea în acest domeniu.

Interviu realizat de 
i. bAlan

le. Despre semnificațiile ținerii analizei de protecție 
a muncii în Valea Jiului, concluziile desprinse și di- 

’ recțiile de acțiune rezultate din acestea pentru acti
vitatea practică de zi cu zi a cadrelor care răspund 
de organizarea, conducerea și controlul activității 
productive din subteran în vederea desfășurării ei în 
condiții de deplină siguranță, am solicitat detalii de 
la tovarășul ing. Iosif Remete, inginerul șef cu pro
bleme de securitate a muncii la C.M.V.J.

— Să nu uităm între
prinderile miniere din 
Valea Jiului sînt în plin 
proces de dezvoltare, mo
dernizare, de înnoire a 
tehnologiilor de lucru și 
de introducere pe scară 

j largă a mecanizării 'corn- ; 
i ple .e în subteran, asigu- 
rîixi condiții. superioare 
de . securitate . a. muncii 

r’cCSa ce .a putut într-ade- 
văr' oferi '■ pârtîeipanțiîor 
la. analiză..terenul propice 
pentru împărtășirea expe
rienței, pentru un schimb 
larg de opinii și păreri.

— Care au fost impre
siile oaspeților ?

— MăfMhtîi o preciza
re: în ziua â doua a ac
țiunii de analiză s-a efec- resante, cerințe viabile, au 
tuat un schimb de expe- fost exprimate cu privi- 
riență în unele ( mine re la instruirea persona
din Valea Jiului. Pârtiei- . lului. Toți participanții au 
panții au vizitat locuri de' fost de acord cu instruc-

’ xe mecanizate. Atît lai mi
nă Petrila Tă complexul 
mecanizat pentru strate 
subțiri și înclinare mare, 
cît și la mina Lupeni în 
abatajul frontal din pa
noul zero stratul 3, blo
cul III A dotat cii com
plex mecanizat S.M.A.-2 
(în condiții de exploata
re sub tavan artificial) 
s-a putut vedea pe viu 
cum sînt folosite tehnolo
giile moderne de exploa
tare care conferă o de
plină securitate a muncii.

ițiile moderne șl exploa
tarea cu bune rezultate 
a utilajelor de mare com
plexitate, de a rezolva cu ’ 
competență profesională 
problemele de protecție a 
muncii legate de acestea.

VlllWIIIIIIIIIIIIHtlllHIUH

PORNIND DE LA 
CONCLUZIILE RECENTEI 

ANALIZE PRIVIND , 
ACTIVITATEA 

DE PROTECȚIE A MUNCII 
IN SUBTERAN

Hlllliniiiiiiiirmiiiniimm

— Ce concluzii se des
prind din analiză, ce di
recții de acțiune ? ..

— Bunăoară, idei irite-

cii făcut . personalului 
"muncitor, la începutul 
schimbului, nu este cel mai 
potrivit. Minerii, ceilalți 
muncitori sînt grăbiți să 
intre în schimb astfel că 
„momentul de protecție a 
muncii“ este compromis, 
alunecînd spre formalism, 
neavînd efectul scontat. 
Nicf după schimb, mo
mentul instructajului nu 
este bine ales, cei cărora 
li se adresează, fiind obo
siți, nu asimilează deta
liile de protecție a mun

A fost apreciată capaci- cii transmise. Părerea, o- 
tatea cadrelor tehnico-in- 
ginerești' din bazinul nos
tru de a stăpîni tehnolo-

pinia generală a partici- 
panților la analiză a fost 
că cel mai adecvat loc

O cerință majoră la ordinea zilei
însușirea și cunoașterea temeinică a prevederilor 

noilor norme de protectie a muncii
Potrivit Ordinului nr. 41 al Ministerului Minelor, începînd cu data i'de 

intîi aprilie 1984 intră în vigoare noile norme de protecție a muncii pentru 
industria minieră, ediția 1981. De la aceeași dată se aplică și instrucțiunile teh
nice — ediția 1983 — la aceste norme. Se prevede că pentru verificarea mo
dului de însușire a noilor norme de protecție a muncii,’întreg personalul teh- 
nico-ingineresc va fi supus examinării, acțiune care se va încheia pînă la sfir- 
șitul lunii martie a.c. în legătură cu această importantă acțiune tan sttlicitat 
detalii unor specialiști, pe care le vom înfățișa în cele ce urmează:

Exigențe firești, în concordanța 
cu actuala dezvoltare a

Pregătirile în vederea 
trecerii, de la 1 aprilie 
a.c., la aplicarea noilor nor
me de protecție a muncii 
pentru industria minieră 

(ediția .1981) sînt abordate .
cu toată exigența și res- fășura activitatea profesio- 
ponsabilitatea cuvenită . ă- 
tît de serviciul de specia
litate din C.M.V.J. cît și de 
compartimentele respective 
ale întreprinderilor minie
re, de către conducerile co
lective. Au fost difuzate lâ 
unități 14 000 exemplare din 
noile norme de protecție 
a muncii pentru industria 
minieră, precum și 1 400 
de Instrucții tehnice de 
aplicare a acestora. 
Va urma examinarea tu
turor cadrelor tehnico-ingi-

nerești — inclusiv artifi
cierii — cu responsabilități 
în organizarea, conducerea 
și controlul activității de 
producție. ......

Toți cei care își vor des-

mineritului
rițate a muncii în subteran;. 
Fac mențiunea că, potrivit- 
Ordinului Ministerului Mi-' 
nelor, acele cadre care, ar 
jiinse la reexaminare, niț 
reușesc nici la această ve
rificare a cunoștințelor des
pre noile norme de protec
ție a muncii, nu vor inar 
putea ocupa postul avut 
Așadar, din'partea tuturor 
cadrelor se impune stării- , 
ință, autoexigență în tot

nală pe baza noilor norme 
trebuie să privească cu 
toată seriozitatea însușirea 
și cunoașterea prevederilor 
acestora. Mai ales că . 
noua ediție se vine cu re- uu.wAw.utu m
glementări în plus față de ceea ce fac pentru însuși-

■ vechea ediție, cu eomple- rea șj cunoașterea (noilor
țări. Sînt mai exact defi- norme de protecție a miin» 
nite, mat bine precizate c,j

răspunderile pe funcții, 
competențele de decizie, de 

avizare în soluționarea mul
tiplelor probleme de secu-

in

Ing. Dumitru POPIA NAȘ, 
șeful serviciului 

de protecție a muncii 
.' C.M.V.J.

îmbunătățiri calitative binevenite
a energiei electrice la de
pășirea concentrației de 
metan prevalate, în cazul 
urior locuri de muncă din 
subteran ; obligativitatea 
montării unor dispozitive 
de siguranță la transportul 
pe galerii plane, înclinate 
și puțuri ; asigurarea unui 
mod de protecție ridicat la 
utilajele electromecanice fo
losite în minele grizutoase, 
precum și stabilirea terme
nelor în vederea efectuă
rii reviziilor și reparațiilor

Noile „Norme de protec
ție a înuneii în industria 
minieră" și instrucțiunile 
anexă pentru aplicarea a- 
cestora — ediția 1983, care 
intră în vigoare începînd 
cu data de 1 aprilie 1984, 
aduc unele modificări edi
ției vechi. Rațiunea acesto
ra 7 îmbunătățirea stării de 
securitate în industria mi
nieră. Iată eîteva dintre 
principalele prevederi care 
se referă la : reducerea li
mitei admise a concentra
țiilor de metan în curentul în scopul menținerii carac- 
de ieșire din abataje, sec
toare, canalul ventilatoare
lor principale precum și la

tehnico-ingineresc în vede
rea examinării din noile 
„Norme de protecție a mun
cii în ■industria minieră®, 
se, duce o activitate Inten- • 
să pentru adaptarea și pu
nerea în ordine a locurilor” 
de muncă din subteran în 
conformitate cu noile pre-: 
vederi "din normele menția- 
nate. • ..;- i<4.

Sub îndrumarea •organe
lor de partid, printr-o conlu
crare strînsă cu organiza
țiile de sindicat, conduce
rile unităților miniere din 
Valea Jiului vor pregăti cu 
exigență și fermitate spc- . 
rită terenul pentru trece
rea la aplicarea noilor nor
me, prilej pentru ridicarea 
la un nivel superior a ac
tivității de prevenire a ac
cidentelor de muncă și a

terului antiexploziv ; apli
carea unor măsuri supli
mentare pentru minele 

utilizarea "explozivilor or- grizutoase cu zone de scur- 
dinari și de inițiere; con- geri de cărbune ; stabili- 
trolul continuu al metanii-. rea sarcinilor concrete în- 
lui prin stațiile de tefegri- cepînd de la nivel de di- 
zumetrie cu posibilitatea de 
alarmare și' de întrerupere

rector pînă la șeful de . ..
echipă, toate, acestea mc- , îmbolnăvirilor profesionale, 
nite să contribuie la întă
rirea ordinii și disciplinei 
la locurile de muncă.

De asemenea, se mențio
nează faptul că, în paralel 
cu pregătirea personalului

------------ ------ 7 

timpul funcționării trans
portorul T.R. 3 s-a repetat, 
de data aceasta în abata
jul frontal 73, din aceiași 
sector. Vinovat direct de 
această deficiență s-a fă
cut lăcătușul Vasile Gene

ale normelor de securitate 
în exploatarea Și întreține
rea transportoarelor cu ră- 
clete, în locuri de muncă 
cu praf de cărbune — si
milare ca abaterile de la 
I.M. Lonea — au fost con
statate, în perioada trecu
tă din luna martie, și la 
minele Bărbăteni, Dîlja, 
Petrila Și Lupeni. în toate , 
aceste cazuri, organele de 
control ale I.S.T.P.M. au 
intervenit prompt oprind 
utilajele care funcționau în 
condiții necorespunzătoare, 
impunînd urgență pentru 
luarea de măsuri pe loc 
pentru remedierea defecțiu
nilor găsite.

CONCLUZIA: întreaga 
atenție din partea factorilor 
responsabili să fie concen
trată asupra asigurării con- 

, .. - x .. • ■ dițiilor de funcționare a
deficiențe și evenimente. întocmit dosar de cerceta- transportoarelor cu raclete'
Drept urmare, la numai re penală, pentru abatere' jn deplină concordanță cu

............  * >" <»»"»-. S„?ivrevedcri" Dt" - ..........................  
prinderea prafului decăr»'r*e>tin caz similar de îp- ■ Rău este" că asemenea 
buna depus în jUruL reduc- călzire a redactorului în cazuri de încălcări grave

Supunem atenției citito
rilor două abajpri flagrante 
de la normele de protec
ție a muncii, cu consecințe 
implacabile, petrecute în 
ultima vreme la mina Lo
nea, din care trebuie șă șe 
tragă învățăminte. In ziua 
de 16 februarie a.c., a avut 
loc o explozie de praf de 
cărbune în abatajul fron
tal 71 din sectorul II al 
I.M. Lonea. Cauzele ? Ne- 
respectarea măsurilor de 
combatere a prafului de 
cărbune în timpul încăr
cării manuale a producției 
pe transportor ; funcționa
rea transportorului T.R. 3 
fără ca pulverizatorul (din 
lipsa apei) să funcționeze ; 
întreținerea necorespunză
toare a transportorului cu 
racletc respectiv, în sensul 
că lipsea uleiul de ungere 
din cutia reductorului, de
ficiență care a dus lă în
călzirea acestuia pînă la 
incandescență provocî-nd aș-

torului și motorului de 
acționare. Consecințele ? 
Accidentarea gravă a doi 
muncitori, însă explozia 
prafului putea să aibă e- 
fecte nedorite mult mai 
mari.

pentru creșterea gradului 
de securitate a muncii în 
subteran.
Ing. Traian AVRAMESCU, 

inspector șef adjunct 
I.S.T.I’.M. Hunedoara ,

li* mi* •*■■*■■■■

Cu toate acestea, organe- te, care a lăsat inștalația 
le de conducere și supra- să funcționeze neeorespun- 
veghere de la mina Lonea zător, el fiind găsit de or- 
nu au acționat cu toată ho- ganele de control tolănit 
tărîrea păntru a se preve- în nișă și pus pe somn... 
ni repetarea unor asemenea Firește, vinovatului i s-a

te, care a lăsat instalația

normele și cerințele secu
rității muncii din \ubter?n!

.1 L BRĂDEANU
Pagină realizată la cererea C.M.V.J.
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Știri din țările socialiste
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— Distanța dintre cele do
uă șantiere ale căii ferate 
Baikal — Amur s-a redus

. STOCKHOLM 13 
pres). — In cadrul 
rinței pentru măsuri 
încredere și de securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa, care își desfășoară 
lucrările la Stockholm, con
tinuă schimbul de vederi 
în legătură cu propunerile 
avansate de diferite state 
participante, printre bare 
și România. Conform prin
cipiului rotației, ședința 
plenară de marți s-a des
fășurat sub președinția șe
fului delegației române, 
ambasadorul Constantin. 
Ene.

Evidențiind punctele de 
convergență ale țării sale 
cu propunerile avansate de 
statele neutre și nealiniate, 
șeful delegației irlandeze 

j â arătat că acestea repre- 
Izintfi o contribuție utilă la 

‘Impulsionarea lucrărilor 
Conferinței, că ele pot per
mute detașarea unor punc
te de vedere comune, co- 

1 respunzătoare intereselor 
Muturor celor 35 de state 
! participante.
H La rîndul său reprezen- 
! tantul Austriei a subliniat 
că în actualele condiții de 

^încordare din Europa ar fi 
f foarte importantă conveni-

(Ager- 
Confe-

de

rea unor acorduri de limi
tare și reducere a activită
ților militare ca mijloc e- 
ficace de întărire reală a 
încrederii și securității tu
turor statelor de pe conti
nent.

Șeful delegației iugosla
ve a insistat asupra nece
sității ca ansamblul de 
măsuri ce se va negocia la 
Stockholm să fie echilibrat, 
cuprinzînd măsuri de cu
noaștere a activităților 
mill ta re .■ care pot 
prezenta un pericol pentru 
securitatea altor state și, 
în special, măsuri de res- 
trîngere a acestor activități.

Numeroase delegații sus
țin punctul de vedere, pro
movat cu consecvență de 
România potrivit căruia în 
actualul moment al lucră
rilor este necesar să se 
treacă cît mai rapid la un 
dialog real, la negocieri con
crete și, pe această cale, 
la convertirea graduală de 
la simplu la c o m plex 
a unor m ă s u r 
ale și eficiente de 
dere și de securitate 
re toate popoarele 
nentului le așteaptă 
Conferința de la Stockholm.

i ră- 
încre- 
pe ca- 
conți- 
de la

piere de Ostrava, a ' intrat 
în funcțiune un combinat 
de celuloză și hîrtie. Noul 
obiectiv industrial are o 

la 290 de kilometri, anunță capacitate anuală de 200 000 
agenția TASS, subliniind tone celuloză. întreaga can

ea montarea ultimului tron- titate de apă utilizată în 
son de șine pe marea ma
gistrală feroviară transsi- 
beriană urmează să se fa
că în toamna acestui an.

Din punct de vedere teh
nic, porțiunea aflată în lu
cru impune. construirea a 
aproape 150 de poduri, a 
numeroase lucrări de artă.

★
PR AGA 13 (Agerpres). — 

în Cehoslovacia, în apro- folosite drept combustibil.

procesul de producție este 
epurată și utilizată din 
nou de întreprindere, iar 
substanțele chimice ajunse 
în apele reziduale sînt re
cuperate și folosite din nou 
în producție. Paralel cu 
producția de celuloză, din 
substanțele organice rezi
duale se obțin furaje, iar 
cojile sînt brichetate și

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

CARACAS 13 (Agerpres). 
— Sub egida UNESCO, în 
Venezuela s-a constituit 
organizația de masă a par
tizanilor păcii intitulată 
„Comunidad". După cum 
s-a relevat, la Caracas, or
ganizația își propune drept 
obiectiv: principal conștien
tizarea opiniei publice ve- 
nezuelene asupra consecin
țelor unui război termonu
clear pentru întreaga pla
netă. Activiștii organizației 
au și inițiat o campanie 
de strîngere de semnături 
pe un mesaj care cheamă

populația Venezuelei să se 
alăture luptei forțelor iu
bitoare de pace ale plane
tei împotriva cursei înar
mărilor nucleare. Campania 
se desfășoară sub lozinca 
„Dezarmare înseamnă pa
ce !“.

AGENDA DIPLOMATICA
MOSCOVA .13 (Agerpres). 

i. — Konstantin Cernenko, 
secretar general al CC. al 
P.C.U.S., l-a primit pe 

. Ilans Jochen Vogel, mem- 
j bru al Prezidiului Partidu
lui Social-Democrat . din 
i H.F. Germania, președintele 
fracțiunii P.S.D. din Bun- 

, clestag, care întreprinde o 
* vizită în U.R.S.S. -După 
cum transmite agenția Tass,

convorbirea s-a referit la 
unele probleme ale relații
lor bilaterale și la aspecte 
ale situației internaționale,

DAMASC 13 (Agerpres). 
—- La Damasc au avut loc 
convorbiri între Hafez Al 
Assad, președintele Siriei, 
și Gheidar Aliev, membru 
al Biroului Politic al C.C.

al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.SS. — in-, 
formează agenția TASS. Cu 
acest prilej a avut Ioc un 
schimb de păreri în pro
bleme ale situației interna
ționale actuale și din Ori
entul Mijlociu. S-a subli
niat dorința de a dezvolta 
și consolida relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Siria.

★
ISLAMABAD 13 (Ager

pres). — Organizația Con
ferinței Islamice (OCI) a 
lansat un apel la interzi
cerea folosirii armelor nu
cleare și la crearea de zo- 
nș denuclearizate în Ori
entul Mijlociu, sudul Asiei 
și în Africa — informează 
agenția GNA. Luînd cuvîij- 
tul la un seminar asupra 
problemelor din lumea a- 
rabă, organizat-la Karachi, 
secretarul general al aces
tui organism, Habib Chatti, 
a menționat că în prezent 
comunitatea internațională 
trebuie să adopte măsuri 
efective care să asigure 
securitatea statelor nepose- 
soare de arme nucleare.

I

1
I 
I

bal: Steaua — Universi
tatea Craiova din Campio
natul național al diviziei 
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Actualitatea în economie. 
20,35 Caleidoscop muzi
cal. 20,55 Magistrala re
voluției (I). 21,15 Teatru 
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trînei Vera ;
Strada Hanovra.

PETRI LA :
Bucureștilor.

LONEA : Dublu delict.
ANINOASA : Șatra.

VULCAN : Familie trăz- 
nită.

LUPENI : 
părută.

URI CÂNI 
în patru.I

I
Lr:

Mica publicitate
VIND casă situată în 

Livadia. Relații, Tulcea, 
telefon 15044, după ora 16. 
(369)

VIND apartament trei 
camere parter, hol central, 
cărămidă, gaze, Gojdu-De- 
va. Informații 
după orele 16.

PIERDUT

956/13990, 
(372) 

legitimații

ANUNȚURI

speciale nr. 74 și 451, eli
berate de E.G.C.L. Petro
șani. Le declarăm nule. 
(368)

PIERDUT mini aparat 
radio japonez „Sony". \- 
dresați telefon 41427 d oă 
ora 15. Aducătorului re
compensă, valoarea apara
tului. (374)

DE FAMILIE

Familia amintește că la 14 martie 1984 se împll- 
nesc 8 ani triști de la decesul scumpei noastre so
ție, mamă si bunică ,

. ’ SZELLAN PIROSKA
Lacrimi fierbinți îi însoțesc veșnic amintirea. (371)

Colectivul de oameni ai muncii din cadrul secto
rului II, I.M. Lonea transmit sincere - condoleanțe 
familiei greu încercate prin pierderea celui care a fost 

HANG PETRU

Familia Șardi Iosif anunță cu aceeași durere îm
plinirea unui an de cînd ne^a părăsit pentru totdea
una cea care a fost o ideală soție, mamă, bunică, 
soacră, soră și cumnată

ȘARDI ROZALIA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile noas

tre. < 'If; < ’ (375)

Sport • Sport » Sport * Sport • Sport • Sport • Sport
„Clipa veteranilor" 

în opinia unor veterani
Clasamentul pe grupe 

de vîrstâ

Publicăm alăturat clasa
mentul câștigătorilor din 
cadrul ediției a XIII-a a 
„Cupei veteranilor11, lista ce
lor care au înscris rezulta
tele cele mai bune pe ta
belele de arbitraj ale com
petiției. Printre ei sînt ve
terani cu vechi state de 
serviciu in acest sport al 
bărbăției și cutezanței, din
tre care unii se apropie de 
70 de ani, vîrstă ce nu-i 
împiedică insă să se afle 
printre primii clasați... Par- 
ticipanț'ii la „Cupa vetera
nilor11 au urmărit cu o deo
sebită simpatie pe soții Fa- 
ni și Iosif Gedeon din Re
șița, pe Grigore Kovacs 
din Vulcan, Simion Ciofli- 
ca și Alexandru Fodor din 
Lupeni, pe Vasile Pop din 
■Petroșani, oameni care, în 
pofida vîrstei . înaintate, 
s-au dovedit printre cei mai 
inimoși concurenți. Desi-

gur, mai tinerii lor parte- acum. Pentru că mi-a din Reșița : „Noi
neri au reușit .să înscrie, plăcut totul: concursul, în- vea în cUrînd în
timpi mai buni pe fișele ■ tîlnirile, bucuria foștilor 
de arbitraj, dar, atît unii, 
cît și alții, respectiv mai 
tinerii veterani, au marele 
merit că prin exemplul lor 
de dăruire și cutezanță fac
ea schiul, acest frumos Și 
tradițional sport al Văii 
Jiului să dăinuie și să cîș- 
tige de la an la an noi 
adepți în rîndul . tineretu
lui. De fapt ce altă demon
strație a „tinereții fără bă- 
trînețe" ar fi mai cdnvin-
gătoare decît această com
petiție a „Cupei veterani
lor11, decît această sărbă
toare a sporturilor de iar
nă de Ia an la an tot mai'

copii pe care i-am învățat, 
deveniți veterani și ei 
deci bucuria lor de a se 
reîntîlni, de a-și reaminti 
de vechile performanțe. Și 
sînt., fericit că „lotul vete
ranilor11 crește de la an la 
an, că schiul are în Valea 
Jiului prieteni tot mai 
multi. La aceasta contribu
ie în mare măsură și „Cu
pa veteranilor". Așa că fe
licitări organizatorilor și 
la revedere în ’85 !“

reușită și mai bogată in mi s-au adresat

vom a*
Semenic

satisfacții pentru partici- 
panți! Tocmai despre aceas
tă satisfacție ne-au vorbit 
cîțiva dintre veterani :

ILIE MUNTEANU, fost 
multiplu campion național 
și animator al școlii de 
schi pentru copii din Va
lea Jiului : „Revin în fie
care an cu nerăbdare la 
„Cupa veteranilor11 și mă 
întorc la Predeal cu o bu
curie fără seamăn. Așa și

GHEORGHE TAMPA, fost 
schior de elită și instruc
tor ' de schi : „Cuvintele 
frumoase, de mulțumire, ce 

aici la
festivitatea de premiere de 
către Vasile Pop, dar și de 
alții, mă fac deosebit de 
fericit. Mă bucur că du
pă decenii, dragostea cu 
care am învățat copiii din 
Vale să facă sport, să schi
eze, se reîntoarce tot la 
mine, că foștii mei elevi 
mă înconjoară cu stimă și 
considerație11.

LADIST.AU ORZ, condu
cătorul lotului veteranilor

cea de-a XVIII-a ediție a 
„Cupei veteranilor11. Dar, de 
4 ani, sîntem prezenți și 
la Cupa celor din Valea
Jiului și venim cu drag;
doar avem prieteni vechi, 
pe foștii noștri antrenori
de acum 41 de ani — la
Straja, Ilie Munteanu, iar 
la Reșița pe Gheorghe 
Tampa. Și avem mulțj pri
eteni mai tineri pe care 
i-am cunoscut în ultimii 4 
ani, deci inclusiv la aceas
tă întîlnire, și pe care do
rim să-i revedem și în e- 
dițiile viitoare. i

Ce ne-a plăcut mai mult?. 
Mai ales buna organizare, 
desfășurarea fără cusur a 
concursului, a tuturor ma
nifestărilor. Ne place și 
faptul că aveți pîrtii bune, 
dar și schiori mulți și 'oa
meni ‘minunați. Așa că îi 
așteptăm în 23 martie în 
Semenic pe toți invitații 
noștri din Valea Jiului și 
promitem că la anul vom

■ fi prezenți la Straja11,

Ioan DUBEK

SLALOM. Feminin, cate
goria 35-40 de ani: 1. Li
dia Kelț, Lupeni, 2. Elena 
Szuhanek, Petroșani ; cate
goria 41-45 ani: 1. Virgi
nia Peterfi, Petroșani, 2. 
Maria Acs, Petroșani, 3. 
Veturia Jilinschî, Deva ; 
categoria 46-50 de ani; 1. 
Rozalia Kovacs, Petroșani, 
2. Xenia David, Petroșani ; 
categoria 61-65 de ani : 1. 
Francisca Gedeon, Reșița, 
Masculin, categoria 35-40 
de ani: 1. Carol Lauran, 
Petroșani, 2. Dumitru Bîr- 
lida, Petroșani, 3. Gheor
ghe Krausz, Vulcan ; ca
tegoria 41-45 ani: 1.. Ale
xandru Acs, Petroșani, 2. 
Dan Bîrlida, Petroșani, 3. 
Alexandru Dobai, Petro
șani ; categoria 46-50 ani: 
î. Eugen Peterfi, Petroșani,
2. Iosif Zlăgneanu, Aninoa- 
sa, 3. Ioan On, Lupeni ; 
categoria 51-55 ani: 1. A- 
dalbert Kato, Lupeni, 2. 
Pavel Kovacs, Petroșani,

3. Liviti Gros, Deva; ca
tegoria 56'60 ani: 1. Iosif 
Kuhn, Reșița, 2. Ladislau 
Orz, Reșița, 3. Petru Ba- 
leia, Deva ; categoria 61-65 
ani: 1, Francisc Edelîn,

Petroșani, 2. Zoltan Toth I, 
Petroșani, 3. Iosif Tellmann, 
Lupeni; categoria 66-70 
ani: 1. Iosif Gedeon, Reșița,
2. Grigore Kovacs, Vulcan,
3. Vasile Pop, Petroșani.

FOND. Feminin, catego
ria 35-40 ani : 1. Margare
ta Schmidt, Lupeni ; cate
goria 41-45 ani: 1, Ileana 
Czimbalmoș, **Vulcan, 2. 
Rodica Flaider, Vulcan ; 
categoria 46"50 ani; 1.
Tereza Kato, Lupeni. Mas
culin, categoria 35-40 ani :
1. loan Magheru, Petroșani,
2. Iosif Peter, Lupeni, 3.
Zoltan Ușurelu, Lupeni ; 

categoria 41-45 ani: 1. A- 
ron Peter, Lupeni, 2. Gheor
ghe Pop, Petroșani, 3. Wi
liam Stoianovici, Reșița ; 
catego >a 46-50 ani: 1. Pe
tec Arabruș, Lupeni; eaten 
goria 51-55 ani; 1. Andrei 
Drotzinger, Lupeni, 2. Fran
cisc Kolath, Reșița, 3 Si
mion Plev, Reșița ; catego
ria 56-60 ani: 1. George 
Lupaș, Lupeni, 2. Rusalin 
Modor, Reșița, 3, Ernest 
Burlan, Reșița ; categoria 
61*65 ani: 1. Alexandru
Fodor, Lupeni, - ,
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