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Intr-o singură zi
SUPLIMENTAR - 1200 DE TONE

Luni, 28 ianuarie, minerii de la Dilja, Aninoasa și Paroșeni au ex
tras împreună, suplimentar sarcinilor de plan, peste 1200 tone de cărbune.

■ Cel mai mare plus — 800 tone de 
cărbune — l-a înregistrat colectivul de 
la I.M. Aninoasa, care în ultimele zile 
a extras însemnate cantități de cărbu
ne suplimentar, recuperînd o bună par
te din minusul acumulat în prima parte 
a lunii ianuarie • Peste jumătate din 
plusul zilei — 526 tone — a fost realizat 
din abatajele sectorului I. Din cadrul 
acestui colectiv s-au remarcat fronta- 
lîștii din brigăzile conduse de CLEMENT 
CRĂCIUN, care exploatează un abataj 
frontal echipat cu susținere și tăiere 
mecanizată și PAVEL DEDIU, care lu
crează într-un abataj cu susținere indi
viduală și tăiere clasică. • Minerii sec
toarelor II, III și V au extras împreu
nă, suplimentar, 300 tone de cărbune. 
Din cadrul acestor sectoare s-au remar
cat brigăziie conduse de FLOREA IO- 
NESCU, MICLOȘ BOKOR, GIIEORGHE 
VTSLA, CONSTANTIN BROASCA ȘI 
STAN ROTARU.

■ Un alt colectiv care și-a depășit 
sarcinile de plan în această zi este și 

cel de la I.M. Dilja, care a realizat o 
producție suplimentară de 252 tone de 
cărbune. • De remarcat că toate cele 
trei sectoare de producție ale minei 
și-au realizat sarcinile de plan. Cu cel 
mai mare plus al zilei — aproape 200 
tone de cărbune — se înscriu minerii 
sectorului III, din cadrul căruia merite 
deosebite revin brigăzilor conduse de 
GIIEORGHE MATEI SI LUDOVIC 
VARGA.

■ C.U cele 176 tone extrase suplimen
tar, luni, 28 ianuarie, minerii de la Pa
roșeni acumulează de la începutul lunii 
un plus de 3250 tone, demonstrînd încă 
o dată că acest colectiv este cel mai 
constant în realizări. însemnate plusuri 
înregistrează minerii sectoarelor I și 
IV. Prin obținerea unor productivități 
sporite in abatajele frontale echipate cu 
tăiere și susținere mecanizată pe care 
le exploatează brigăzile conduse de 
GAVRILA MESAROS SI CONSTANTIN 
CTOBANOIU au reușit să obțină însem
nate sporuri la producția fizică de căr
bune.

I Imperativ major în activitatea
5 întreprinderilor miniere
1 CĂRBUNELE ANULUI 1985

| extras în condițiile 
integrării riguroase în

j exigențele protecției mincii 
j (Pagina a 3-a) |
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Ancheta noastră Ia început de an
1. Măsurile întreprinse, condițiile 

create vă asigură posibilitatea înde
plinirii integrale a prevederilor de 
plan pe anul 1985? Cum veți în
cheia luna ianuarie și trimestrul I ?

2 Cum tor acționa consiliul oa
menilor muncii și comisiile pe pro
bleme pentru creșterea producției,

Az* 1 * *, răspund cadre de conducere 
de la I.U.M. Petrossni

Nota dominantă care a 
străbătut întreaga desfă
șurare a adunării repre
zentanților oamenilor mun
cii de la mina Uricani a 
constituit-o răspunderea 
colectivului, a cadrelor de 
bază ale întreprinderii fa
ță de planul anului 1985 
S-a relevat că in 1984 mi
na a înregistrat o restanță 
mare, datorită unor cauze 
care nu au fost în între
gime eliminate, ele in- 
fluențînd în mod negativ 
și buna desfășurare a pro
ducției în prima lună a 
anului în care ne aflăm. 
Cu multă exigență, repre
zentanții oamenilor mun
cii au analizat situația e- 
xistentă în cadrul fiecărui 
sector de producție, ritmul
și stadiul lucrărilor de
pregătire-deschidere, mo
dul în care se acționează 
pentru îndeplinirea celor
lalte sarcini in sectoarele 
electromecanic, de trans
port și aeraj-protecție a 
nuncii. Analiza a fost ex

tinsă, de asemenea, asu
pra preocupărilor mani
festate pe linia creșterii 
nivelului tehnic al produc
ției, a productivității mun
cii, îmbunătățirii calității 
cărbunelui, economisirii și 
încadrării in indicatorii de 
eficiență

1. Ing. Iosif KELEMEN, directorul întreprinderii; 2. Ion PKEDOI, președintele consiliului oamenilor muncit; 3. Sigismund ANTAL, președintele comitetului sindicatului.
„Vom satisface mai bine cerințele 

întreprinderilor miniere !,f
Ing. IOSIF KELEMEN: 

1. In anul trecut am stră
bătut o etapă importantă 
pe calea dotării între
prinderii cu noi capaci
tăți de producție. La ora 
actuală, prin punerea în 
funcțiune a primelor trei 
cuptoare electrice din 
noua turnătorie se asigu
ră o mai bună activitate 
în sectoarele de prelucra
re la cald. In aceste con
diții ne-am creat posibi

lități sporite de fabrica
ție în flux continuu a 
subansămblelor și piese
lor de schimb. Deci vom 
satisface încă din primele 
luni ale anului cu mult 
mai bine cerințele de 
piese turnate necesare în
treprinderilor miniere, un 
capitol la care am rămas 
cu datorii în anul trecut.

Am reușit să asimilăm 
în totalitate echipamen
tul hidraulic de distribu

productivității și eficienței econo
mice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi în
treprinse de organizația de sindicat 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor plani
ficate ?

ție și comandă pentru 
complexele de susținere 
-mecanizată. Chiar în a- 
ceste ultime zile ale lunii 
ianuarie a fost pusă în 
funcțiune și noua capaci
tate de acoperiri metali
ce la secția galvanizare. 
Sîntem astfel in măsură 
să asigurăm și să satisfa-

. Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag a 2-a'

L M. Uricani
Cu exigență, spre 

noi cote aie extracției

ti a saa a a nana
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Cu toate că în anul 1984 
nu au fost îndepliniți prin
cipalii indicatori de plan, 
colectivul și-a consolidat 
experiența în exploatarea 
mecanizată a stratelor sub
țiri. obținînd, in pofida u- 
nor greutăți obiective, o 
creștere a realizărilor a- 
nuale de 86 mii tone de 
cărbune față de 1983. La 
baza acestei creșteri au 
stat, în mod cert, abnega
ția și dăruirea brigăzilor 
de producție, capacitatea 
sporita a cadrelor tehnice 
și conducătorilor locurilor 
de muncă de a soluționa 
problemele tot mai com
plexe ale extracției, în con
dițiile destul de dificile 
create de neregularitatea 
stratelor de cărbune. Con
comitent, eforturi stărui
toare au depus și formați
ile de lucru de la pregă
tiri și deschideri a căror 
activitate — mai fructuoa
să ca în anii precedenți — 
a fost orientată spre lu
crări menite să ridic* 
nivelul tehnic al extrac
ției, prin pregătirea unor 
capacități de producție în 
pas cu sarcini.e din pro
gramul de mecanizare.

Ion MUSTAȚA

(Continual b iii pag. a 2-a)

Acționînd energic pentru depășirea sarcinilor de plan, brigada condusă de Constantin Dimitrașcu, 
din cadrul sectorului VI al minei l’ctrila, ai extras de la începutul anului, suplimentar 400 tone cărbune. 
In imagine, schimbul condus de Voinea Iordan (al treilea din stingă).

9D 000 000 m
Energeticienii de la Pa

roșeni au .pulsat pină ieri 
in sistemul energetic na
țional peste 90 milioane 
kWh energie electrică. Nu
mai luni, 28 ianuarie, au 
fost livrați economiei na
ționale, de la Paroșeni, 
4674 MWh, depășindu-și 
astfel sarcinile de plan 
ale zilei cu 30 la sută. Pes
te 57 la sută din producția 
realizau! in această zi a 
fost obținută pe bază de 
cărbune. Puterea medie 
realizată a fost de aproa
pe 200 MWh pentru ener
gie electrică, livrînd tot
odată locuitorilor din mu
nicipiul nostru 2136 Gtga- 
calorii.

Continuă rezultatele bune
m sesiunea

De aproape două săp- 
tămîni în Institutul de 
mine se află atmosfera 
atît de specifică sesiuni
lor de examene. Pe cori
doare se vorbește în șoap
tă, iar în fața sălilor de 
examinare studenții răsfo
iesc — pentru a cita oa
ră ? — filele cursurilor.

Intr-un amfiteatru gru
pa 2168, anul V, susține 
examenul la cursul În
treținerea și repararea u- 
tilajelor din 
miniere la zi. 
răspund cu precizie 
întrebările aflate pe 
lete,

repararea 
exploatările 

Studenții 
la 

bi- 
dovedind. ■ cunoștin-

de examene
țe temeinice, însușite prin 
studiu sistematic. Elena 
Cochinâ vorbește despre 
clasificarea sistemelor 
de ungere. E notată cu 
10. La fel și Vasile Săl- 
nieeanu. Studentul Alois 
Chieet primește, pentru 
felul cum a prezentat lu- 
brefianții solizi, nota 9. 
„Este o grupă bună, ne 
spunea examinatorul, șef 
de lucrări clr. ing. Ko- 
ronka Erancisc. Majori
tatea au fost notați cu 10, 
doar cîțiva cu 9, ceea ce 
dovedește că au manifes
tat responsabilitate față

studențești
de pregătirea lor de 
itori ingineri".

Studenții din anul 
subingineri, cursuri 
rale, susțin examenul 
cursul Mașini și 
nări electrice. „Din 11 
studenți care au răspuns 
pină acum, ne 
conf. dr. ing. 
Stoiehițoiu. au 
9 cu note peste 
sint C'iotlăuși Ioan, Benea 
Daniel sau Bejan 
Am remarcat că frecve

vi-

III
se- 
la

aclio-

preciza
Angliei 

promovat 
7, cum

Luca.
n -

1

i
l

T. SI’ATARU



Steagul roșu MIERCURI, 30 IANUARIE 1985

O a treia piesă, care 
atrage atenția, din recen
ta antologie „9 piese de 
teatru", editată prin gri
ja Consiliului județean de 
cultură și educație socia
listă și care are ca au
tori dramaturgi ai cena
clului „Ana Colda" din 
Petroșani, este „Aurel 
Vlaicu", de Costin Ilies
cu, adaptare după un 
stufos roman semnat de 
Victor Ion Popa.

Autorul este un profe
sionist al teatrului, ab
solvent al conservatoru
lui bucureștean de arte 
dramatice, din anul 1940, 
coleg de generație cu 
Radu Beligan. După ce 
a evoluat pe mai multe 
scene bucureștene, Cos- 
tin Iliescu s-a statornicit, 
din 1966, la teatrul mi
nerilor din Vale, rămî- 
nînd și după pensionare 
la obîrșiile Jiurilor. Nu 
este primul sau ultimul 
actor român care se de
dică scrisului, de la Ma
tei Millo pînă la contem
poranul nostru Paul Ioa- 
chim sînt atîtea exemple.

Atras de personalita
tea fascinantă a unuia 
dintre pionierii aviației, 
C o s t i n Iliescu s-a 
aplecat asupra documen
telor epocii, încereînd o 
suită de stampe, în care 
se recunosc multe perso
naje istorice și literare, 
în dorința de a eleva ge
niul lui Aurel Vlaicu, dar 
și patriotismul său. în

Aflăm de la organele de stat

„Aurel Vlaicu“
de Costin Iliescu

treprinderea temerară cu
prinde în șase tablouri un 
deceniu de viață politică, 
culturală și științifică ro
mânească, primul din 
actualul secol, dar Goga, 
Vlahuță sau Caragiale au, 
în piesă, bineînțeles, doar 
darul de a fi implicați în 
sprijinirea morală a flă
căului din Binținți; dra
maturgul nu s-a eliberat 
de fetișul modelului lite
rar; ca și Victor Ion Popa
i'/zz/z/zz/zzz/z/z/zzz///z/zzzzzz/ 

„9 piese de teatru" 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

cade în patima neaoșis
mului exagerat. Vlaicu 
vorbește, chiar și în lim
ba germană (așa se pre
supune, cînd acțiunea se 
desfășoară pe torpilorul 
din Adriatica sau la 
Miinchen), cam astfel: 
„Să mi-te-ndop cu ben- 
zin, nație, cum mama 
curcanu-al moțat de flo
rii" sau „Apăi, dacă ești 
năroadă, o cafea", replică 
adresată unei ospătare, 
de fapt iubita abandona
tă de dragul zborului. Cu 
aceleași gingășii o gratu
lează pe o altă virtuală 
iubire Todora „Dulce nă
roadă și fătuca iasta, fra
te". Abundă supărător 
nemțisme gen „Kunstu 
meu" etc. In final, eroul 
principal se adresează Ma- 
rioarei Bărbulescu : „No! 
Apăi tu ești „cumințenia 
pămîntului", metafora 

ționați, convingîndu-se ast
fel că, și în ceea ce pri
vește domiciliul, cu legea 
nu e de glumit.

PROMPTITUDINE

Gheorghe Laba, din Lu
peni, amînase pînă la 44 
de ani clipa în care să se 
integreze în rîndul oame
nilor cinstiți. Descoperit de 
organele de ordine, a avut 
surpriza să constate că este 
trimis direct în fața com
pletului de judecată. E- 
xemplul de promptitudine 
poate fi molipsitor și pen
tru el...

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani 

tr im ițind poate la Brân- 
cuși. Prea plin de sine, 
eroul minimalizează ex
periența Bleriot. Fără 
vreun scop, Caragiale sus
ține, destul de grosier, 
teoria schopenhauriană 
a geniului damnat, rele
vată mai înainte de Emi- 
nescu și Maiorescu.

încercarea de reconsti
tuire dramatică are însă 
nerv, dialogul e viu, con
flictul cuprinde toate 
personajele in atmosfe
ra deceniului evocat, fapt 
pentru care piesa a ser
vit drept scenariu tele
viziunii, rămînînd în a- 
nalele dramaturgiei ro
mânești ca o minuțioasă 
investigare a biografiei 
lui Vlaicu, o sinteză a 
zbuciumului și destinului 
său de Manole contem
poran.

Costîh Iliescu nu este 
un dramaturg prolific. 
Dimpotrivă, frămîntările 
interioare, cizelarea dia
logului îi pun în valoare 
tocmai respectul în fața 
ideilor abordate. O altă 
lucrare, „Cu fruntea în 
pragul cerului", premiată 
la faza județeană a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României" a intrat 
deja în „vederile" tele
viziunii. Costin Iliescu 
are ambiția comunicării, 
stăpînește genul, dar mij
loacele de realizare ar
tistică nu sînt întotdeau
na la înălțimea așteptă
rilor.

Ion VULPE

Aurelia Fusu, din ca
drul lămpăriei I.M. Lu
peni, lucrează la verifi
carea mctanometrelor 

| SS-2.

(Urmare din pag. 1)

cern necesitățile de echi
pament hidraulic pentru 
complexele de susținere 
mecanizate de orice tip 
din dotarea întreprinde
rilor miniere. Trebuie să 
spunem deschis că în pri
vința realizării planului 
pe 1985 avem unele re
zerve. Cifrele de plan 
defalcate, pe întreprin
dere nu sînt, pînă în 
prezent, în concordanță 
cu capacitățile existente 
și nu avem asigurate nici 
comenzi de utilaje la ni
velul planului. In aceste 
condiții am eșalonat sar
cinile de plan astfel incit 
pentru trimestrul I vom 
realiza planul. Desigur 
că vom acționa cu toată 
fermitatea pentru a găsi 
soluții de realizare a 
planului anual. O pro
blemă deosebită pentru 
realizarea sarcinilor de 
producție o constituie in
troducerea gazului me
tan în procesul tehnolo
gic. Am făcut demersuri 
și sperăm să se rezolve 
pozitiv această problemă 
pentru a pune în funcțiu
ne noua turnătorie la 
capacitatea proiectată, în- 
cepînd cu ultima lună 
a trimestrului al II-lea.

Continuă 
rezultatele bune 

in sesiunea 
de examene 
(Urmare din pag. I) 

ța studenților la cursuri 
și lucrări practice este 
direct proporțională cu 
cunoștințele lor, expuse în- 
tr-o formă sintetică acum, 
la examene".

Intr-o altă sală, o grupă 
din anul IV ingineri seral 
avea examen la cursul Mă
surări electrice și electro
nice. „Este o grupă bună, 
ne spunea șeful de lucrări 
ing. Dumitru Cathy. La e- 
xamen se insistă asupra 
aplicațiilor imediate în 
producție, această discipli
nă solicitînd cunoștințele 
asimilate în anii trccuți 
de studiu. Au fost notați 
cu 9 studenții Iosif Gheor
ghe și Bejenaru Dan, a- 
preciați și in colectivele în 
care muncesc".

Era una dintre obișnui
tele zile din actuala sesiu
ne de examene la institut. 
„Pînă acum, ne informa 
conf. dr. ing. Alexandru 
Florea, decanul Facultății 
de mașini și instalații mi
niere, din numărul de 1331 
studenți-examen au pro
movat aproape 83 la sută, 
rezultatele fiind superioare 
în comparație cu sesiunea 
de acum un an. Mai sînt, 
însă, cîteva zile și, jude
cind după modul cum se 
desfășoară, rezultatele sînt 
bune, cxprimînd cu fideli
tate atît cunoștințele stu
denților, cit și responsabi
litatea manifestată de ei 
față de pregătirea temeini
că pentru a fi buni spe
cialiști în producție".

De fapt, din trimestrul 
III vom avea și sarcini 
de producție pentru ex
port. Vom face totul pen
tru a ne realiza sarcinile 
de plan, pentru a asigura 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului și din 
țară utilaje miniere cali
tativ superioare.

ION PREDOI: 2. Consi
liul oamenilor muncii 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/Z/ZZ/zZzzz.VZZ

„Vom satisface mai bine cerințele 
întreprinderilor mmlara l“ 

,/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

acționează cu toată fer
mitatea pentru înfăptui
rea sarcinilor majore ce 
revin întreprinderii în 
lumina Hotărârilor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. Cu sprijinul 
efectiv al comisiilor pe 
probleme ale consiliului 
oamenilor muncii . s-a e- 
laborat un program de 
folosire eficientă a fie
cărui utilaj vizînd crește
rea productivității mun
cii, realizarea unor uti
laje miniere cu o mai 
mare fiabilitate, iar în 
ultimul trimestru va tre
bui să satisfacem și ce

Noi cote ale extracției
Urmare din pag. I)

O sinteză a activității 
din 1984 trebuie să cuprin
dă și faptul că la nivelul 
întreprinderii s-a înregis
trat creșterea cu 20G 
kg/post a productivității 
muncii. Aceeași sinteză cu
prinde, însă, în mod nece
sar și cîteva constatări în
grijorătoare. Neîncadra- 
rea în indicatorii de cali
tate a condus la rebutarca 
unei producții de 114 mii 
tone. In cea mai mare mă
sură, depășirea a fost de
terminată de necorelarea 
normei interne de calitate, 
stabilită de C.M.V.J., cu 
conținutul real de cenușă 
al zăcămîntului — defi
ciență care este constatată 
la mai multe întreprin
deri miniere.

Dezbaterile — la care au 
participat mineri, maiștri, 
ingineri reprezentînd toate 
sectoarele — au reliefat 
hotărârea colectivului de 
a intensifica, în 1985, e- 
fortul de creștere a ex
tracției din abataje. Pro
punerile cu privire la do
tarea unor locuri de mun
că cu transportoare de 
mai mare capacitate (mais
trul minier Gheorghe Vă- 
sîi, sectorul I), înființarea 
de noi brigăzi pentru asi
gurarea viitoarelor capa
cități de producție (loan 
Jocea, maistru de investi
ții, sectorul IV), . îmbună
tățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale a locurilor 

Ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de 
I.M. Paroșeni, colectivul minei Uricani și-a propus: 
depășirea producției fizice cu 3000 tone de cărbune, 
a producției nete cu 950 mii Ici, a producției marfă 
cu 1500 mii lei, reducerea cheltuielilor totale la 1000 
lei producție marfă cu 3 lei, realizarea în avans 
a investițiilor cu 10 zile, depășirea planului la pre
gătiri cu 200 ml, depășirea productivității muncii 
cu 0,5 la sută, îmbunătățirea coeficientului de pre
zență cu 1 la sută.

rințele planului la ex
port. In luna ianuarie 
am reușit să ne achităm 
de sarcinile ce ne-au re
venit din măsurile stabi
lite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au fost ■ redistri
buite efectivele între sec
ții și s-au reeșalonat con
cediile personalului mun
citor pentru a asigura 
condiții optime de crește

re a capacității de pro
ducție în perioada mar
tie — octombrie. Este în 
curs de înfăptuire un am
plu program de reducere 
a cheltuielilor materiale, 
a consumului de energie 
electrică și a altor mă
suri stabilite cu sprijinul 
comisiilor c.o.m. pentru 
a asigura sporirea efi
cienței economice.

SIGISMUND ANTAL: 
3. Sarcinile de plan s-au 
dezbătut pe secții și au 
fost popularizate pînă la 
nivelul formațiilor de lu
cru. Este în curs de îm

de muncă (Dumitru Bor- 
noiu, șef de brigadă la 
sectorul II B, Constantin 
Todea, maistru energetic, 
sectorul V, Gheorghe IIu- 
luban, lăcătuș, sectorul de 
transport), relevă dorința 
colectivelor de a se în
scrie în acest an pe co
ordonatele unei activități 
mai rodnice. O imagine 
sugestivă asupra preocu
părilor sectorului II B, ca
re întimpină multe .greu
tăți obiective — a făcut-o 
șeful acestui sector, ing. 
Iosif Biro. S-a desprins 
cu destulă claritate că me
canizarea — respectiv prin
cipala cale de asigurare a 
creșterilor de plan — nu 
dă rezultate dacă nu este 
sprijinită printr-o consec
ventă aprovizionare cu 
piesele de schimb necesa
re. Și în această privință, 
C.M.V.J. își regăsește în
datoriri majore, cu vala
bilitate pentru multe în
treprinderi miniere care 
dispun de un grad înalt 
de mecanizare. Propuneri 
oportune au fost făcute și 
în domeniul social, cu pri
vire la dotarea bazei ma
teriale a orașului Uricani 
cu un dispcnsar-policlinică 
(Gheorghe Iluluban), co
ordonarea mai atentă a 
distribuirii unor bilete de 
tratament în sezonul de 
vară (loan Dănilă, șef 
sector III), îmbunătățirea 
transportului în comun 
(Gheorghe Nichițelea, șef 
de brigadă sectorul III).

prospătare propaganda 
vizuală. Avem o eviden
ță clară a întrecerii so
cialiste, pe care o urmă
rim îndeaproape. Ii sti
mulăm pe fruntașii în în
trecere, moral și material. 
Aplicăm eu bune rezul
tate inițiativele muncito
rești „Brigada înaltei răs
punderi muncitorești", 
„Contul colector de eco
nomii al secției". Ince- 
pînd din primul trimes
tru al anului, avînd în 
vedere existența unor 
importante efective de 
tineri în uzină, vom a- 
plica și inițiativa „Prie
tenul noului încadrat în 
muncă". In acest an va 
începe construcția unei 
noi .cantine, cu o capa
citate de 1500 locuri, care 
va fi amplasată în incin
ta uzinei. Au fost refă
cute și dotate cu noi ins
talații grupurile sociale. 
Acționăm cu toată hotă
rîrea pentru îmbunătă
țirea condițiilor de mun
că, dar și pentru întări
rea ordinii și disciplinei. 
Avem o bună experien
ță pe linia petrecerii uti
le și plăcute a timpului 
liber al personalului din 
uzină; activități cultural- 
artistice, întreceri spor
tive, schimburi de expe
riență, excursii și altele.

VjBk infOFmcrr
IN CURSUL ANULUI I TRECUT, capacitatea de I cazare a unității forestiere 

din Petroșani a crescut cu i peste 200 de locuri, în ur- I’ ma măsurilor întreprinse 
în fiecare sector forestier

■ pentru construirea de noi 
* cabane. Aceste măsuri pun 
Iîn evidență preocuparea 

conducerii unității pentru 
menținerea stabilității for

ței de muncă pe parcursul 
anului.

MIJLOACELE PROPA
GANDEI audio-vizuale de 
la mina Lupeni au în a- 
tenție, mai mult decît pînă 
acum, crearea unej opinii 
de masă în vederea îmbu
nătățirii calității cărbune
lui. Periodic, este popu
larizat efectul negativ al 
penalizărilor pentru neîn- 
cadrarea în indicatori, a- 
supra fondului de retribui
re pe sectoare și între
prindere.

AU FOST STABILITE 
rezultatele întrecerii so

cialiste, pe județ, a coope
rativelor meșteșugărești, 
pe anul 1984. In urma 
punctajului acordat pe ba
za realizărilor economice, 
cooperativa „Straja" din 
Lupeni a obținut locul al 
III-Iea. Acest loc „pe po
dium" reflectă preocupa
rea stăruitoare a coopera
torilor din Lupeni pentru 
îmbunătățirea prestărilor 
de servicii pentru populație. 
(G.C.)

MIINE, LA ORA 17, Ca
sa de cultură a sindicate
lor din Petroșani invită 
melomanii la o audiție mu

zicală avînd ca temă „Ro
mantismul". Audiția și co
mentariul fac parte din ci
clul de expuneri grupate 
sub genericul „Să înțele
gem muzica", organizat de 
Universitatea cultural-ști- 
intifică din Petroșani. 
(Al. H.)

ZILELE TRECUTE s-a 
analizat bilanțul acțiunilor 
de muncă patriotică desfă
șurate de uteciștii minei U- 
ricani în 1984. A reieșit o 
realizare de seamă: la a- 
proape 160 000 lei se ridi
că valoarea lucrărilor exe
cutate de tineri în cadrul 

acțiunilor finanțate. Motiv 
de satisfacție, dar și de 
angajare pentru a obține 
în 1985 tot un loc fruntaș 
în întrecerea utecistă pe 
municipiu. Tinerii minei 
s-au angajat să realizeze 
60 la sută din planul eco
nomic anual în cinstea Con
gresului al XII-lea al 
U.T.C. (Florian Bejan, U- 
ricani)

APA POTABILA. In 
timp ce locuitorii din blo
curile 14. 16 și altele a- 
flate pe stras a Indepen
denței din Petroșani nu au 
atît de necesita apă pota

bilă, în același cartier Ae
roport, ne informează citi
torii, pe aceeași stradă 
sînt cîteva veritabile iz
voare ale pierderii prețio
sului lichid. Intervenția 
specialiștilor de la I.G.C.L. 
este imperios necesară în 
această zonă. (T.S.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

URARE
O primă campanie de e- 

radicare a parazitismului 
din Lupeni a dus la depis
tarea unor indivizi certați 
cu legea; Vasile Moldovan, 
Nicolae Rotogole și Aron 
Vaschi, care au fost deja 
condamnați la pedepse de 
la 4 la 6 luni. Le urăm 
ca, „la anul și la mulți ani" 
să-și uite năravul.

NICI IN GLUMA
Un control de rutină s-a 

soldat cu concluzia că în 
blocurile de pe strada Jiu
lui din Uricani 16 persoa
ne locuiau fără mutație 
sau viză de flotant. Zece 
dintre ei au fost deja sanc
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Imperativ major în activitatea întreprinderilor miniere

CĂRBUNELE ANULUI 1985 extras în condițiile integrării riguroase în exigențele protecției muncii& •

*

*

I

I

r
Hotărîrea colectivului I.M. Paroșeni

La I. M. Lonea

Chemarea la întrecere 
va fi exemplar onorată 

în condițiile creșterii 
gradului de securitate minieră

Așa cum s-a stabilit în 
chemarea colectivului 
nostru recent adresată că
tre toate unitățile de ex
tracție a cărbunelui, pen
tru realizarea anga
jamentelor ce ni le-am a- 
sumat, în anul 1985 
vom concentra 
pările asupra i 
rii unei activități 
nizate de o 
îneît să ne 
sarcinile de 
jamentele 
creșterii gradului de se
curitate a muncii. 
A fost elaborat 
amplu program de 
truire permanentă a 
sonalului muncitor 
întreprindere, în 
cabinetului de protecție a 
muncii.

Am acordat și acordăm 
o atenție deosebită ex
tinderii dotării cu apara
tură și materiale de pro- 

a 
de 

că- 
în

manual. Do- 
ca paritatea 

de 100 la 100, 
continuu în

Accentul pe optimizarea factorilor determinant 
ai climatului de siguranță în subteran

ne 
preocu- 

desfășură- 
orga- 

așa manieră 
îndeplinim 

plan și anga- 
în condițiile

un 
ins- 
per- 
din

cadrul

tecție. Fiecare sector 
fost dotat cu aparate 
șistificat, cu ajutorul 
rora se pot șistifica 
condiții net superioare 
galeriile programate pen
tru această operație.

Pentru reducerea și e- 
liminarea concentrațiilor 
de metan, avem 
vedere folosirea în 
mai bune condițiuni 
rețelei de degazare. 
ajutorul stației de dega
zare a minei pompăm din 
subteran, anual, peste 3 
milioane metri cubi me
tan. Prin intermediul sta
ției telegrizumetrice ur
mărim toate locurile prin
cipale de muncă sau cu 
pericol potențial de acu
mulare de metan, prin 18 
capete de detecție mon
tate pe regim automat și

în 
cele 

a 
Cu

Infăptuirea creșterilor de 
producție prevăzute pe a- 
cest an și în perspectivă 
incumbă cu necesitate ac
țiuni stăruitoare pentru îm
bunătățirea protecției mun
cii, a activității de preve
nire a accidentelor și a 
îmbolnăvirilor profesiona
le. Este necesar deci și în 
cadrul minei Lupeni, chiar 
dacă situația statistică pe 
anul 1984 indică o îmbună
tățire la principalii indi
catori față de anul prece
dent — respectiv 
rea numărului de 
te, a indicilor de 
ță și de gravitate, 
și a duratei medii 
dentelor — să se 
ze cu stăruință în 
sector și formație
cru pentru întărirea conti
nuă a climatului de secu
ritate a muncii. Aceasta se 
impune cu atît mai mult, 
cu cît, din analiza activi
tății de protecție a muncii 
pe anul trecut rezultă 
împrejurările în care 
produs accidentele se 
petă în cea mai mare 
sură, ceea ce denotă 
deficiențele deși sînt 
noscute, înlăturarea
nu constituie e preocupare 
ctZSi'iiifrorr. rîîn n.’lrlp^ fae-

reduce- 
acciden- 
frecven- 
precum 
a acci- 

acțione- 
fiecare 

de lu-

că 
s-au 

re
ni ă-

că 
cu
făr

noi

13 pe regim 
uă sonde cu 
de măsurare 
funcționează 
circuitul stației de dega
zare. In eventualitatea 
semnalizării unui nou loc 
din subteran cu posibili
tate potențială de acu
mulare a metanului, e- 
chipa operativă a stației 
telegrizumetrice montea
ză rapid unul din cele 7 
capete de detecție de re
zervă.

Sectorul aeraj are per
manent în atenție
posibilități de îmbună
tățire a aerajului și întă
rirea controlului micro
climatului minier din 
subteran. Odată cu epui
zarea cîmpurilor de ex
ploatare a abatajelor, sînt 
desființate și izolate lu
crările miniere , depășite, 
aerul proaspăt fiind re- 
dirijat pe căi noi, mai 
scorie, spre fronturile de 
lucru.

In vederea depistării 
din timp a unor posibile 
îmbolnăviri profesionale, 
urmăi im cu rigurozitate 
graficele controalelor me
dicale periodice ale per
sonalului muncitor.

Mobilizîndu-și întregul 
potențial tehnic și uman 
de care dispune, I.M. Pa
roșeni a extras suplimen
tar peste 3000 tone de 
cărbune în această lună, 
iar colectivul nostru este 
ferm hotărît să-și onore
ze exemplar chemarea la 
întrecere, în condițiile 
creșterii gradului de 
guranță a muncii.

Ing. Vasile PIRVULESCU, 
inginer șef cu securitatea 
minieră, I.M. Paroșeni

torilor responsabili, și 
perpetuează.

O sarcină importantă re
vine .vtuturor factorilor ca
re au atribuții în domeniul 
protecției muncii în ceea 
ce privește îmbunătățirea 
continuă a activității ins- 
tructiv-educative și de 
propagandă. In acest sens 
în toate acțiunile desfășu-

Cum a început anul, colectivul întreprinderii ? 
Ce obiective are în preocupări privind creșterea 
producției de cărbune și îndeplinirea sarcinilor de 
extracție, dar nu în ultimul rînd privind realizarea 
de noi progrese pe planul ridicării gradului de 
securitate la locurile de muncă ? La aceste între
bări ne-a răspuns inginerul șef cu securitatea 
nieră la I.M. Lonea, tovarășul Bogye Carol :

aerajului general. Aș 
minți că în a doua 
a anului 1984 a fost pusă 
în funcțiune noua stație de 
ventilatoare de la Jieț cu 
o capacitate de 7400 
mc/minut; prin intermediul 
ei s-a reușit îmbunătățirea 
aerajului în blocurile I și 
II, la locurile de muncă 
din sectoarele IV și V.

Incepînd din trimestrul 
II 1985 se va introduce ae
rul proaspăt în subteran 
și pe suitorul de aeraj 
Dcfor. Aceasta va permite 
o mai mare îmbunătățire 
a aerajului în general, dar 
mai ales în cele două sec
toare de producție.

In domeniul aerajului a- 
vem, așadar, împliniri, lu
cruri bune, dar pentru ca 
eficiența măsurilor între
prinse să fie maximă mai 
trebuie acționat în sec
toare pentru îmbunătăți-

— Colectivul nostru a de
marat în anul 1985, cu ac
tivitatea de producție, sub 
auspicii favorabile obține
rii unor rezultate superioa
re. Punînd în valoare con
dițiile create în acest scop 
încă din ultimul trimestru 
al anului trecut, mina Lo
nea a izbutit să învingă 
greutățile iernii și să ex
tragă în acest început de 
an un plus de peste 3000 
tone cărbune.

— Prin ce măsuri Se 
acționează pentru 
gurarea condițiilor 
muncă necesare, a
matului de siguranță în 
subteran ?

— In primul rînd ne preo
cupă îmbunătățirea aera
jului sub toate aspectele. 
Continuăm în acest sens 
derularea programului de 
măsuri, început anul tre
cut, pentru îmbunătățirea

asi
de 

cli

mi-

a-
parte

»
rea căilor de circulație a 
acrului. Sînt încă necores
punzătoare căile de aeraj 
și vor trebui urgentate lu
crările de readucere la 
normal a gabaritelor unor 
trasee ca de exemplu ga
leria direcțională de la a- 
coperiș blocul VII, orizon
tul 480, sectorul II, între 
planurile înclinate 72—73 
mai ales. Pe de altă parte, 
mai avem probleme cu 
scurtcircuitări în aeraj, ca 
Ia abatajul cameră 32 din 
sectorul V, din cauză că, 
între acesta și abatajul 
frontal 25, construcțiile de 
aeraj (ușile) nu sînt între
ținute corespunzător, defi
ciență pe care o vom re
media fără întîrziere.

— Alte direcții în ca
re se acționează, tova
rășe inginer șef ?

— îmbunătățind aerajul, 
punem în același timp ac
centul prioritar pe comba
terea metanului 
lui de cărbune, 
acumulărilor de 
subteran se face 
guros și obiectiv 
lația telegrizumetrică 
capetele de detecție fiind 
folosite cu competență pro
fesională — luîndu-se mă
suri exemplare de comba
tere în cazul apariției u- 
nor concentrații de metan.

Măsuri se iau și pentru 
prevenirea și combaterea 
prafului de cărbune, pen
tru limitarea zonei 
propagare a unor 
tuale explozii. In 
scop s-a reușit, de 
două luni, să se realizeze 
barajele cu apă in astfel 
de zone în subteran, înlo- 
cuindu-se barajele cu praf 
inert. Măsura a fost reali
zată pe deplin în sectoare
le I și II urmînd ca și în 
sectorul IV să se monteze 
baraje cu apă, după închi
derea orizontului 475 pre-

și prafu- 
Controlul 
gaze în 
foarte ri- 
— irista- 

Și

de 
even- 
acest 
vreo

văzută pentru trimestrele 
II—III ale acestui an.

— Ce alte măsuri, al
te rezerve de îmbună
tățire se mai au în ve
dere ?

— Ne aflăm pe calea cea 
bună, dar mai sînt, desi
gur, rezerve pentru mai 
bine în întărirea securită
ții muncii. Mai apar în 
sectoare, ici-colo, neajun
suri privind respectarea 
tehnologiilor de lucru, a 
monografiilor de armare, 
s-au mai produs și sur
pări, cu consecințe nedo
rite. In unele abataje acea 
rezervă de stîlpi de 10 la 
sută, obligatorie prin nor
me, nu este asigurată con-; 
tinuu.

Acționînd pentru rezol
varea unor probleme do 
ordin tehnic și tehnologic 
de care depinde bunul 
mers al producției și secu
ritatea muncii, avem în ve
dere, în primul rînd, — 
OMUL. In programul nos
tru de măsuri avem ca o- 
biectiv și ridicarea ins
tructajului de protecție a 
muncii la un nivel calita
tiv superior, iar totodată 
îmbunătățirea propagan
dei de tehnică a securității 
miniere. De curînd între
prinderea noastră a fost 
dotată cu o stație moder
nă de radioamplificare ca
re, deîndată ce va fi pusă 
în funcțiune, o vom folosi 
intens pentru desfășura
rea unor susținute emi
siuni cu tematică de pro
tecție a muncii. ' Ne-am 
propus, de asemenea, să 
aducem îmbunătățirile cu
venite propagandei vizua
le de protecție a muncii în 
sensul de a include în ea 
extrasele necesare din noi
le norme aflate în vigoare.

Convorbire realizată de 
I. BALAN

tor în subteran și implicit 
a unui aeraj general fără 
pierderi ca urmare a creș
terii rezistențelor 
namice datorate 
lor 
unor lucrări miniere, 
deosebită atenție se 
acordată întreținerii 1 
rilor miniere pentru 
vea gabaritul optim.

aerodi- 
gabarite- 

necorespunzătoare a 
, o 

cere 
lucră- 
a a- 

Or,
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Nevoia de perseverență
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rate trebuie să se accen
tueze cunoașterea temeini
că a proceselor tehnologice, 
a tehnologiilor de lucru, 
să se insiste mai mult pe 
respectarea lor și detalie
rea operațiilor care pro
duc cele mai multe acci
dente, așa cum ar fi căde
rile de roci, transportul 
manual și mecanizat în lu
crări miniere. Trebuie in
tensificate așadar acțiunile 
de conștientizare a între
gului personal privind ris
curile de accidentare și 
îmbolnăvire profesională.

In scopul realizării unui 
microclimat .corespunză-

în prezent avem o seamă 
de lucrări cu gabarit re
dus, ca de exemplu: gale
ria de aeraj din stratul 3 
blocul III A, între panoul 
O și planul nr. 2 din sec
torul III; galerie sub aco
periș orizontul 480, stratul 
3 blocul V sectorul V; plan 
de aeraj panoul 17/1 —
siloz colector panoul 14 
din stratul 5 blocul V, sec
torul 
noul 
V S 
pune 
întreținere să fie dirijate 
și folosite exclusiv pentru 
descongestionarea și re

profilarea lucrărilor minie
re să se evite diminuarea 
posturilor sau plasarea a- 
cestor formații la alte lu 
crări Este necesar, de ase
menea, ca în cel mai scurt 
timp să se asigure pune
rea în funcțiune a celei 
de-a doua instalații de ex
tracție la puțul cu schip și 
a fluxului de transport cu 
benzi de la orizontul 300 
în vederea descongestio
nării puțurilor 12 și Cen
tru pentru a se putea în
cepe reparațiile capitale 
le acestora.

In final, subliniind 
activitatea de protecție 
muncii pe 1984, a fost
tisfăcătoare, trebuie reți
nut totuși, că este necesar 
ca și în continuare toți 
factorii de răspundere de 
la toate nivelele să acțio
neze cu perseverență pen
tru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă, 
diminuarea riscurilor și si
tuațiilor preaccidentalex, 
pentru crearea unui climat 
de muncă în deplină sigu
ranță.

Efort financiar în beneficiul
ceior

Și în acest an, 
efort financiar

a-

că
a

sa

ce muncesc
facpartidul și statul nostru 

considerabil pentru asigurarea 
de muncă și de siguranță în

VI; plan de aeraj pa- 
I Est stratul 3 blocul 
sectorul VII. Se im- 
deci ca echipele de

s

un
unor condiții bune 
întreprinderile miniere, în unitățile de preparare, 
de întreținere și reparare a utilajelor, de aprovizio
nare și transport și în celelalte unități ale Combi
natului minier Valea Jiului. Valoarea cheltuielilor 
planificate pentru anul 1985 în scopul protecției 
muncii se cifrează pe C.M.V.J. la 58,342 milioane 
lei din care 51,054 milioane revin unităților din 
Valea Jiului ale combinatului minier.

Cele mai mari sume șînt alocate pentru tehnica 
securității (13,560 milioane lei), echipament de pro
tecție (i3,105 milioane lei), echipament de lucru 
(7,370 milioane lei), propagandă și instructaj (6,303 
milioane lei), ventilație de protecție a muncii (5,121 
milioane lei), materiale igienico-sanitare 
lioane lei) etc. Dintre unitățile din Valea 
combinatului beneficiază de sumele cele 
tanțiale minele: Vulcan, Petrila, Lupeni, 
Lonca și Aninoasa.

Un fapt la fel de semnificativ mai trebuie sub
liniat: suma cheltuielilor totale prevăzute pentru 
acest an pe ansamblul unităților din Valea Jiului 
ale combinatului depășește cu peste 6,6 milioane lei 
nivelul celor din anul trecut.

(2,541 mi- 
Jiului ale 
mai subs- 

Uricani,

= 
î
î 
c 

!

Ing. Ristea UZONOVICI, 
inspector principal 

în cadrul I.S.T.P.M.
Petroșani

Pagină realizată la cererea C.M.V.J.
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

ATENA 29 (Agerpres). Gu-
vernul Greciei este pe de
plin hotărît să elimine ar
mele nucleare de pe teri
toriul său, a declarat pri
mul ministru Andreas Pa- 
pandreu.

El a condamnat cursa 
„frenetică, ilogică" a înar
mărilor nucleare, care a- 
menință să se termine 
printr-un „holocaust pe 
planeta noastră", și a re
afirmat dorința Greciei de 
a coopera cu celelalte țări 
din zonă pentru denuclea- 
rizarea Balcanilor.

Reamintind că armele 
nucleare au fost instalate 
in Grecia cu decenii în 
urmă fără aprobarea par
lamentului și că ele sînt 
controlate de Guvernul 
S.U.A. și nu de cel elen, 
Andreas Papandreu a a- 
rătat că a informat oficial 
S.U.A. în legătură cu deci
zia Greciei de a acționa 
pentru eliminarea acestor 
arme.

VIENA 29 (Agerpres). La 
Viena s-au încheiat lucră
rile celei de-a treia confe
rințe internaționale cu te
ma „Dialogul asupra pro-

blemelor dezarmării și 
destinderii", la care au 
participat reprezentanți ai 
unor organizații obștești 
din mai multe țări ale lu
mii.

Conferința a adoptat do
cumente în problemele dis
cutate și un comunicat fi
nal în care se subliniază 
necesitatea unirii efortu
rilor forțelor iubitoare de 
pace în lupta pentru pace 
în lumea întreagă.

BONN 29 (Agerpres). 
Sub deviza luptei pentru 
pace, împotriva amplasării 
de rachete nucleare pe te
ritoriul R.F. Germania, la 
Koln s-a desfășurat o con
ferință a femeilor, la care 
au participat reprezentan
te ale organizațiilor de fe
mei din toate landurile ță
rii. A fost adoptată hotărî- 
rea de a se sărbători zilele 
de 8 Martie — Ziua inter
națională a Femeii — și 
8 Mai — Ziua victoriei a- 
supra fascismului — sub 
semnul mobilizării maselor 
largi de femei la lupta 
pentru pace, pentru înce
tarea amplasării de rache
te nucleare pe continent șl 
retragerea celor amplasate.

Redeschiderea lucrărilor Conferinței 
de la Stockholm

STOCKIIOLM 29 (Ager
pres). Conferința pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezar
mare în Europa și-a reluat 
lucrările la Stockholm. 
Din intervențiile rostite' în 
ședința plenară de deschi
dere s-a desprins dorința 
țărilor participante ca la 
această etapă a conferin
ței să se treacă la o nouă 
fază, la negocieri, concrete 
și aprofundate, folosindu-se 
plenar noua structură de 
lucru a conferinței, creată 
la sfîrșitul anului 1984, 
prezentindu-se mai detaliat 
pozițiile și propunerile ex-

primate pînă acum, în ve
derea găsirii elementelor 
comune apte să întruneas
că consensul și să ducă la 
adoptarea de măsuri sem
nificative pentru dezvol
tarea procesului de întă
rire a încrederii și securi
tății tuturor statelor parti
cipante.

Delegația U.R.S.S. a pre
zentat un document de lu
cru intitulat „Prevederi 
de bază pentru un tratat 
cu privire la nefolosirea re
ciprocă a forței militare și 
menținerea unor relații 
pașnice între state".

promovarea colaborării intre popoarePentru
ATENA 29 (Agerpres). 

Necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și realizarea u- 
nor pași concreți în direc
ția dezarmării vor repre
zenta principalele teme ale 
reuniunii internaționale ca
re va începe, la 31 ianua
rie, la Atena, cu participa
rea a peste 50 de persona-

Pe citul din nou... acasă ?
Dialog pe (ema fotbalului din Uricani

Știri din
R. D. Germană

BERLIN 29 (Agerpres). 
Valoarea lucrărilor exe
cutate de cetățenii R.D. 
Germane în cadrul mișcă
rii populare do înfrumuse
țare a orașelor și satelor 
se ridică la aproximativ 
4,5 miliarde de mărci. Mi
lioane de oameni lucrează 
anual în timpul lor liber 
în cadrul acțiunilor de 
restaurare și modernizare 
a fondului locativ, a școli
lor și altor edificii, pentru 
amenajarea de noi parcuri 
și scuaruri. Wumai în anul 
1984, prin muncă patrioti
că s-au reparat și moder
nizat aproape 140 000 de 
apartamente, sute de săli 
de clasă, grădinițe pentru 
copii și cămine.

BERLIN 29 (Agerpres). 
Specialiștii Institutului e- 
nergetic de la Leipzig au 
pus la punct o metodă pen
tru reducerea considerabi
lă a emanațiilor nocive ale 
termocentralei electrice 
„Elba", fără să fie necesa
ră instalarea unor aparate 
noi sau modificarea tehno
logiei. Pentru aceasta ei 
au propus ca la cărbunele 
brun folosit de centrală 
sâ se adauge o cantitate 
de var. Arzînd împreună 
cu cărbunele, acesta neu
tralizează sulful. Metoda 
propusă asigură o bună 
protecție și nu este deose
bit de costisitoare, întrucât 
în R.D.G există importan
te cantități de var.

Lucrările Comitetului special 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 29 
(Agerpres). La sediul 
din New York al 
Națiunilor Unite au fost 
reluate lucrările Comite
tului special al O.N.U. pri
vind întărirea eficacități i 
principiului nerecurgerii 
la forță în relațiile inter
naționale. In baza rezolu-

țiilor adoptate de Aduna
rea Generală a O.N.U., co
mitetul are misiunea de a 
elabora un instrument ju
ridic internațional, cu va
loare universală, privind 
interzicerea folosirii forței 
și a amenințării cu folosi
rea forței în raporturile 
dintre state.

lități politice din lume. 
Reuniunea a fost concepu
tă ca o continuare a con
ferinței internaționale de 
la Delhi, la care au parti
cipat șefii de stat sau de 
guvern din Șase țări nepo- 
sesoare de arme nucleare. 
După cum relevă agențiile 
internaționale de presă, 
reuniunea din capitala e- 
lenă este menită să dea 
o mai mare amploare ini
țiativei statelor semnatare 
ale „Declarației de la Del
hi" și, în același timp, să 
reprezinte punctul de.ple
care „al unei campanii in
ternaționale pentru promo
varea colaborării între po
poare, pentru pace, înceta
rea cursei înarmărilor nu
cleare și realizarea dezar
mării generale".

Cu două ediții în urmă, 
echipa Minerul Uricani 
cîșțiga seria în care juca 
(lucru repetat și în ediția 
1983—1984), participînd la 
baraj cu cealaltă fruntașă 
din seria Mureșului a 
campionatului județean de 
fotbal. Dar iată că în noua 
ediție de campionat 1984— 
'85 Minerul Uricani nu mai 
poate ține pasul cu celelal
te competitoare. Pentru ex
plicarea acestui lucru ne-am 
adresat antrenorului echi
pei, Alexandru Kellemen :

— Cînd ați început pre
gătirile și unde le desfășu- 
rați ?

— In scopul unei cît mai 
bune pregătiri am început 
antrenamentele foarte de
vreme la toate capitolele. 
Vizita, medicală a avut 
loc în primele zile ale lu
nii, iar din 7 ianuarie s-a 
dat startul oficial pentru 
pregătirea returului. In ce
ea ce privește locul de 
desfășurare a antrena
mentelor, am rămas în 
localitate întrueît toți fot
baliștii sînt angrenați în 
procesul de producție la 
I.M. Uricani. Ne-am pro
pus ca pînă la data de 29 
ianuarie să efectuăm pre
gătirea fizică, trecînd apoi 
la etapa a doua, de verifi
cări cu alte echipe din di
ferite eșaloane ale fotbalu
lui nostru.

— Cu ce lot ați pornii 
în pregătirea returului ?

— Prin plecarea unor 
jucători de bază ca Bălta- 
ru, Păuna, Cîmpeanu, Lef
ter, Steti, lotul actual cu
prinde doar 17 jucători. 
Avem în vedere aducerea 
a 3—4 jucători, dar...

— Valoarea componen- 
ților lotului restrîns să fie

cauza comportării slabe 
in turul campionatului ?

— Ar fi o cauză; insă, 
eu consider că problema nr. 
1 este lipsa unui teren co
respunzător, drept urmare 
partidele de acasă le-am 
jucat în... deplasare la A- 
ninoasa. Am primit însă 
asigurări din pai tea con
ducerii întreprinderii că 
se va rezolva și această 
problemă. Mai există un 
teren gazonat la Casa de 
copii, dar trebuie amena
jat. In același timp țin să 
mulțumesc comitetului sin
dicatului minei pentru 
procurarea de echipament.

— Cu ce ați dori să mai 
fiți sprijiniți ?

— Așa cum menționam, 
cu legitimarea a 3—4 ju
cători, și mai mult sprijin 
din partea consiliului popu
lar ca, în colaborare cu 
conducerea asociației Mi
nerul și conducerea I.M. 
Uricani, să se gazoneze te
renul așa cum ni s-a pro
mis din vară sau să se ur
genteze amenajarea tere
nului de la Casa de copii, 
pentru a putea fi omolo
gat și astfel să putem juca 
și noi acasă în fața pu
blicului din Uricani.

— Dar despre schimbul 
de inline al echipei, ce ne 
puteți spune ?

— Juniorii lui Minerul 
Uricani sînt copii nă'scuți 
și crescuți aici; Acordăm 6 
mare atenție acestor copii 
pasionați. îndrăgostiți de 
sportul cu balonul rotund, 
antrenați de Ion Iacov și 
sperăm ca la sfîrșitul a- 
cestui campionat să putem 
promova. 2—3 juniori la 
prima echipă.

Teo BR XDEANU

Cutremur
BUENOS AIRES 29 (A-

gerpres). In provincia ar- 
gentiniană Mendoza, unde 
la 26 ianuarie a avut loc 
un puternic cutremur, a 
fost decretată starea de 
urgență. Ca urmare a seis
mului, care a avut o mag
nitudine de 6—7 grade pe 
scara Richter, și-au pierdut 
viața 6000 de persoane, iar 
in orașul Mendoza au fost 
distruse sau avariate 10 000 
de clădiri, 5000 de persoa
ne rămînînd fără adăpost. 
In orașele Villa Jovita, Lu
jan de Cuyo și Maipu, din 
această provincie, au fost 
distruse 70 la sută din clă
diri.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

In nord-vestul R.S.S. Ka- 
zahe a început punerea în 
valoare a unor bogate re
zerve de fosforiți, impor
tantă materie primă pen
tru industria chimică. La 
Cilisaisk și Bogdanovsk 
se construiesc unități in
dustriale care vor extrage 
și prelucra, anual, pînă la 
28 milioane tone de fosfo
riți.

In acest fel, zona aridă 
din nord-vestul Kazahsta- 
nului va deveni, încă în 
anii ’80, o importantă bază 
pentru producerea de în
grășăminte chimice. Tot 
aici, la Jiliansk, au fost 
descoperite zăcăminte ce 
conțin o altă materie pri
mă utilizabilă in acest sec
tor al chimici — săruri de 
potasiu.

Agenția TASS, care 
transmite știrea, precizea
ză că oamenii de știință 
din Leningrad au pus la 
punct metode de producere 
a unor îngrășăminte com-

plexe pe baza materiilor 
prime oferite de zăcămin
tele din nord-vestul R.S.S. 
Kazahe.

BEIJING 29 (Agerpres). 
O centură forestieră, lun
gă de 3000 km și lată d<4 
10 km, va fi plantată de-a 
lungul Fluviului Galben, 
pînă în anul 1990, Inscri- 
indu-se în efortul, la scară 
națională, al Chinei de a 
pune-sub control cursul 
marelui fluviu și a apăra 
suprafețele agricole împo
triva furtunilor de nisip 
ce au loc în regiunile de 
nord și nord-vest ale țării, 
acest proiect de mare am
ploare va fi realizat ex
clusiv prin munca patrio
tică a tineretului — rela
tează agenția China Nouă.

Concomitent, in aceeași 
zonă a Chinei, organizați
ile de tineret, împreună cu 
departamentele de resort 
ale organelor administra
tive centrale și locale, vor 
realiza' plantații de copaci, 
sub formă de centuri și 
împăduriri pe suprafețele

ncagricole, în lungul a
10 000 km cale ferată și 
300 000 km căi rutiere.

HAVANA 29 (Agerpres). 
Pentru dezvoltarea indus
triei metalurgice și side
rurgice. în Cuba vor fi In
vestiți, în acest an, 140 mi
lioane de pesos, informea
ză agenția Prensă Latina. 
Această sumă este mai 
mare cu 16 la sută decît 
cea alocată aceluiași sec
tor economic în anul tre
cut.

Printre proiectele aflate 
în diferite faze de reali
zare se numără lucrările 
fazei a treia de construcție 
a combinatului siderurgic 
„Jose Marti", din apropie
re de Havana, precum și 
unitățile de profil din 
Pinar del Rio, Villa Clara, 
Holguin, Las Tumas, San
tiago de Cuba. In aceste 
localități se construiesc 
unități de reparare a ve
hiculelor, constructoare de 
vagoane, de echipament 
medical etc.

URICANI: Dame tan-

Realități social-economice
din țările

BANGKOK 29 (Ager
pres). Guvernul thailandez 
a hotărît sâ finanțeze cons
truirea unor unități indus
triale de prelucrare a să
rurilor de potasiu, ale că
ror rezerve situate în nord- 
estul țării, sînt apreciate la 
250 milioane tone, fiind 
unele dintre cele mai mari 
de pe continentul asiatic. 
Potrivit ziarului „Finan
cial Times", din comercia
lizarea sărurilor de potasiu 
guvernul thailandez va în
casa venituri în devize ne-

în curs de dezvoltare
cesare finanțării planuri
lor de dezvoltare a econo
miei naționale.

LIMA 29 (Agerpres). Un 
amplu proiect de dezvol
tare agricolă, energetică și 
minieră va fi pus în apli
care în regiunea Arequipa, 
din Peru. Planul, ce va fi 
realizat cu sprijinul Orga
nizației Statelor Americane 
(OSA), include extinderea 
sistemului de irigații și 
construirea unei centrale 
hidroelectrice de 38 000 
k\V, care va permite apro

vizionarea cu energie a 
contrelor miniere din a- 
ceastă zonă.

HARARE 29 (Agerpres). 
Compania națională de căi 
ferate din Zimbabwe ur
mează să pună în aplicare 
un plan vizînd construirea 
la Lochinvar, gară de triaj 
din Harare, a unui termi
nal pentru descărcarea 
containerelor. Noul centru 
feroviar va putea, de ase
menea, să controleze dis
tribuirea mărfurilor con- 
tainerizate.

COLEGI! i. DE REDaCȚIE Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GIIEl'A, Ion 
MJ’Si'AȚA, Sirnion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Imeriu SI' \ 1 \Kt .
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Avertismentul,
I-1I; Unirea: Arma miste
rioasă; Parîngul: Moara 
lui Călifar

PETRltA : Clinele din 
sertar.

LONE A;
I-II.

ANINOASA: Nu 
să-ți spun adio.

LUPENI — Cultural : 
Tații și bunicii.

Campionul.
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20,20
20,35
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SOȚILOR Ceuță Iancu și 

Maria, cu ocazia împlinirii 
a 30 de ani de căsătorie, 
nurorile, ginerii, nepoții 
și cei 12 copiii, le urează 
„La mulți ani !“. (3242)

SCHIMB garsonieră, cen
tral (proaspăt zugrăvită), 
cu apartament 2(3) camere. 
Informații, telefon 41448, 
după ora 14. (3248)

SCHIMB casă colonie, cu 
apartament, zonă centrală. 
Informații, Petroșani, stra
da Vasile Alecsandri nr. 
23/2. (3250)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stana 
Maria, eliberată de Oficiul 
P.T.T. Petroșani. O declar 
nulă. (3241)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe 'numele Pricop

TV
Telejurnal (parțial 
color).
Tribuna TV
Revista literar-ar- 
tistică TV (c).
Film artistic 
Cererea în 
rie.
Telejurnal 
color).

(c). 
casăto-

(parțial

Maria, eliberată do 1'.“- 
parația Coroești. O declar 
nulă. (3239)

PIERDUT legitimație <ip 
serviciu pe numele Pătraș- 
cu Maria, eliberată 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (3240)

PIERDUT împuternici
re nr. 35 și legitimație nr. 
511, eliberate de Consiliul 
^municipal al sindicatelor 
Petroșani și legitimație de 
serviciu, eliberată de I.M. 
Dîlja, pe numele Morariu 
Maria. Le declar nule. 
(3244)

PIERDUT autorizație ra
dio amator emisie-rec&pție 
clasa III, pe numele Ve- 
lescu Ilie, eliberată de 
N.T.T.C. București. O de
clar nulă. (3243)

ANUNȚ DE FAMILIE

Colecții ui redacției ziarului „Steagul roșu" Pe
troșani aduce cu tristețe un ultim omagiu fostului 
coleg, tovarăș și prieten

VASILE PAȚAN 
ziarist la „Drumul socialismului". Deva.

întreaga compasiune familiei îndoliate.
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