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adresată celor care i-au trims mesaje de felicitare 
și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere 

și a peste cinci decenii de activitate revoluționară

Realegerea tovarășului Kicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al Frontului Democrației

saiisfacție, cu puternică angajare in muncă 4

Vom extrage 
mai mult cărbune

Construim mai mult,
mai bine acesta e

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Paitidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, cu prilejul aniversă
rii zilei sale de naștere și a peste cinci 
decenii de eroică activitate revoluțio
nară, un impresionant număr de me
saje, scrisori și telegrame de felicitare.

Oamenii muncii din întreaga țară, ti
neri și vîrstnici — muncitori, țărani, 
intelectuali — animați de profunde sen
timente de deosebită prețuire și stimă, 
de fierbinte dragoste și aleasă recu
noștință, i-au adresat din toată inima, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, calde

felicitări și urări de sănătate și fericire, 
de viață îndelungată și nesecată putere 
de muncă, de noi și tot mai mari suc
cese în activitatea de supremă răspun
dere pe care o desfășoară, în fruntea 
partidului și a țării, pentru transpune
rea in viață a hotărîrilor adoptate de 
înaltul forum al comuniștilor români, 
pentru edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei.

Mulțumind pentru aceste vibrante 
manifestări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat tuturor celor care i-au trimis 
mesaje și telegrame de felicitare și u- 
rări, următoarea scrisoare :

f Minerii de la Dîlja au urmărit cu vie 
mîndrie patriotică desfășurarea lucrări
lor celui de-al III-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, 
eveniment de o deosebită importanță 
pentru viața socială și politică a țării 
noastre. Magistralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a scos în eviden
ță profundele transformări realizate de 
poporul român în anii luminoși ai so
cialismului. In acest document de o 
deosebită importanță teoretică și prac
tică pentru întreaga noastră națiune so
cialistă au fost prezentate și sarcinile 
ce ne revin pentru a ridica țara șpre noi 
trepte de dezvoltare economică și so
cială.

Mobilizatoarele chemări adresate de 
secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră pentru a înde
plini integral sarcinile de plan în acest 
an, creînd toate condițiile pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite pentru cin
cinalul viitor ne dau nouă minerilor noi 
îndemnuri pentru a spori producția de

Varga LUDOVIC, 
miner șef de brigadă la 
sectorul II, I.M. Dîlja

(Continuare io pag a 2-ai

răspunsul nostru
Constructorii din cadrul brigăzii nr. 

10 a Antreprizei de construcții și mon
taje Petroșani au urmărit cu atenție și 
vie satisfacție lucrările Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Magistralul Raport pre
zentat înaltului forum al democrației 
socialiste, chemările adresate națiunii 
noastre de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
erou între eroii României, constituie și 
pentru noi, constructorii, sarcini de o- 
noare pe care sîntem hotărîți să le înfăp
tuim neabătut. Strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, tovară
șul 
tru

„lini este deosebit de 
plăcut să adresez cele 
mai calde mulțumiri or
ganelor și organizațiilor 
de partid, de masă și 
obștești, instituțiilor și or
ganizațiilor de stat, cen
trale si locale, organizați
ilor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, co
muniștilor, tuturor oa
menilor muncii din pa
tria noastră, din toate 
domeniile vieții economi
ce și sociale, pentru me
sajele, scrisorile, tele
gramele de felicitare și 
urările pe care mi le.au 
transmis cu prilejul ani
versării zilei de naștere 
și activității mele revo
luționare de peste cinci 
decenii.

Toate aceste manifes
tări le apreciez ca o ex
presie a dragostei și ata
șamentului profund, a 
încrederii nestrămutate 
în gloriosul nostru partid

comunist — 
litant sînt și 
căruia am crescut, m-am 
format, am slujit și voi 
sluji neabătut interesele 
și idealurile întregii na
țiuni, cauza operei de 
edificare a socialismului 
și comunismului în Româ
nia — ca o nouă și pu
ternică afirmare a voin
ței de neclintit și a hotă- 
rîrii unanime ale comu
niștilor, 
menilor 
ționa și 
unitate
jurul Partidului Comunist 
Român, pentru înfăptui
rea neabătută a politicii 
interne și externe a parti
dului și statului nostru 
socialist, pentru transpu
nerea ^exemplară în viață 
a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIH-lea 
al partidului, în vederea 
dezvoltării economico-

gii

Nicolae Ceaușescu, strălucitul nos- 
conducător, simbolul unității între- 
noastre națiuni socialiste, vom ac-

Viere. CIMPOIA, 
maistru constructor. 

Antrepriza de construcții 
si montaje Petroșani

■
(C ontinuare tu pag. a 2-a)

al cărui mi- 
în rîndurile

ale tuturor oa_ 
muncii de a ac- 
in viitor, într-o 

indestructibilă în
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Producții suplimentare
După cum ne-a infor

mat ieri, prin telefon, 
ing. Nicolae Radu, di
rectorul carierei Cîmpu 
lui Neag, numai în ziua 
de luni, 11 februarie, 
s-au extras peste planul 
zilei 133 tone de căr
bune. S-au remarcat 
prin hărnicie și abnega
ție, în pofida condițiilor 
grele, de iarnă cu ză_

padă abundentă și ger, 
minerii și mecanizato
rii din brigada condusă 
de Aurel Coșereanu.

Rezultate bune se ob
țin și în activitatea de 
descopertă, unde bri
gada lui Petru Todoruț 
a realizat o depășire de 
6151 mc a planului 
luna februarie, la 
(V.S.)

ZESTRțA TEHNICA
folosit&lntenslv» eficient

acordă tot sprijinul 
in această acțiune*1 (IV)
In legătură cu articolele publicate de ziarul 

nostru sub genericul „Zestrea tehnică, folosită in
tensiv, eficient", în dorința de a clarifica unele 
aspecte constatate, zilele trecute am stat de vorbă 
cu ing. Ion Vasilescu, șeful serviciului dezvoltare 
tehnologii noi, din cadrul

primei
„Utila-

— La sfîrșitul 
anchete, intitulată 
jele tehnice să scoată căr
bune, nu să fie... ascunse 
printre hîrtii (I)“ am a- 
dresat cîteva întrebări. 
Prima era „Pe baza cărei 
gîndiri tehnico-inginerești, 
„de perspectivă", acest 
complex a fost repartizat 
la mina Livezeni, cind se 
știa că nu există condiții 
pentru introducerea sa 
C ne puteți spune ?

— Complexul mecanizat 
SMA-PH2, despre care era 
vorba, a fost achitat de 
mina Bărbăteni pentru că.

cărbune extras impune

EXIGENȚA SPORITA in 
respectarea 
NORMELOR DE 

PROTECȚIE A MUNCII
(Pagina a 3-a)

cele 
suc- 

deosebite

sociale a patriei și ridi
cării continue a nivelului 
de viață și de civilizație 
a poporului.

Doresc, și cu acest pri
lej să adresez, din toată 
inima, tuturor celor ce 
mi-au trimis asemenea 
mesaje și scrisori, între
gului nostru popor, 
mai calde urări de 
cese, realizări
și satisfacții tot mai mari 
în muncă și în viață, în 
activitatea consacrată în
făptuirii prevederilor ac
tualului cincinal, a măre
țelor obiective stabilite 
de Congresul al XlII-lea 
al partidului, a lumino
sului Program de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

Dragi tovarăși și prie
teni, vă doresc tuturor 
multă sănătate și fericire!1*

NICOLAE CEAUȘESCU

Conferința pentru dare de seamă și alegeri
a Comitetului municipal al femeilor

Adeziune deplină, hotărîre unanimă 
de a contribui la accelerarea dezvoltării 

sociai-economice a Văii Jiului
La Petroșani a avut 

ieri, conferința pentru 
re de seamă și alegeri 
comitetului municipal 
femeilor. Desfășurată
climatul exigent, de inten
să activitate creatoare con- 

hotărî- 
l XIII- 

sub 
lu_

Con

loc 
da- 

a 
al 
în

sacrată înfăptuirii I 
rilor Congresului ăl 
lea al partidului, și 
puternica impresie a 
crăcilor recentului 
greș al F.D.U.S., conferin-

ța a prilejuit o analiză a- 
piofundată a activității co
misiilor și comitetelor de 
femei din Valea Jiului, 
prin prisma sarcinilor ce 
le revin, pentru creșterea 
rolului și contribuției în 
accelerarea dezvoltării
multilaterale a patriei. In 
acest context, a fost una
nim exprimată adeziunea 
organizațiilor de femei din 
municipiu lâ întreăg; 
litica a partidului și

tului, hotărîrea fermă de a 
acționa cu forțe sporite 
pentru transpunerea m 
viață a istoricelor hotăriri 
care prefigurează viitorul 
luminos ăl patriei, a sarci
nilor și indicațiilor trasate 
de secretarul general 
partidului, 
atmosferă 
conferința 
timentelor

a!
Intr-o vibranta 
de patriotism, 
a dat glas ser.- 
de satisfacție

C.M.V.J. Eneraeticienii, mereu la datorie

(Continuare în pag. a 2-a)

dată, L.M. Live- 
dispunea de fon-

Li-

la acea 
zeni nu 
durile necesare. Mina 
vezeni, căreia i-a fost re
partizat complexul nu a 
luat măsuri pentru intro
ducerea lui în subteran. 
Mai concret, au avut, în 
paralel cu acest complex, 
un altul similar. Secțiile a- 
cestuia erau suficiente, dar 
s-a mers pe ideea ca unul 
dintre celelalte panouri să

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

(Contnuare în pag. a 2-a) 4

Cu cîteva zile în urmă 
dispecerului de la Uzina 
electrică Paroșeni i-a 
anunțată o avarie 
grupul de 150 MW. 
unul dintre lagărele 
binei nr. 4 aferentă 
cestui grup s-au constatat 
vibrații S-a dispus o- 
ppirea și răcirea turbi
nei conform graficului 
stabilit. Odată răcită tur
bina, echipa condusă de 
Ferdinand Oprișorji a 
început demontarea aces
teia. O parte dintre pie
sele defe te (lagărele și 
labirinții de ulei) nu se

fost 
la 

La 
t ur

a

puteau repara în cadrul 
■uzinei. Conducerea uzinei 
a luat operativ legătura 
cu întreprinderea enei - 
go-reparații București 
pențru repararea acestor 
piese defecte, fără de 
care turbina nu putea fi 
repusă în funcțiune, 
cîteva zile piesele 
schimb au sosit la i 
In perioada de 
atelierul de reparații ca
zane, condus de maistrul 
principal Iuliu Man a 
executat revizii și repa
rații la cazanele 4 și 5 
și la celelalte agregate

In 
de 

uzină, 
stagnare

auxiliare meiente acestei 
turbine. Aulierul de re
parat vurl Te conuus de 
maistrul principal Ioan 
Saltelichî a verificat ro
torul turbinei și a înlătu
rat defecțiunile apărute 
la acesta După ce revi
ziile și reparațiile au 
fost terminate, iar piese
le sosite la întreprindere, 
echipele de mecanici con
duse 
șotii 
ia nu

de Ferdinand Opri
și Constantin Bîrzo- 
au trecut la monta-
Glieorghe BOȚEA

(Continuare io pag. a 2-a)
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Intervenție 
promptă ia 

deszăpezire ! 
Această saptamînă a în

ceput cu ninsori și timp 
geros, iarna continuind 
să-și arate asprimea, .'eii- 
tru a asigura ci culajia 
mijloacelor de vra„ . >urt 
în comun și a autovehicu
lelor destinate aprovizio
nării unităților comercia
le, utilaje specializate in 
deszăpezire au acționat o- 
perativ pe principalele 
străzi din Valea Jiului. In 
acest fel este necesar să 
procedeze, în spiritul pre
vederilor Legii 10, toți lu
crătorii din unitățile co
merciale și prestatoare de 
servicii, oamenii muncii 
din întrepi inderi și insti
tuții din localităție muni
cipiului.

CETĂȚENI !
Interveniți operativ și 

energic pentru înlăturarea 
zăpezii, contribuind la crea
rea unor condiții favorabile 
transportului în comun 
aprovizionării
Este o datorie a tuturor să' 
participăm prompt și i 
cient la toate acțiunile 
degajare a zăpezii de 
trotuare, căi de acces 
magazine, depozite, în 
treprimlcri si instituții.

și
populației.

efi- 
de 
pe 
în 

îji-
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Simbătă, sala Casei de 
cultură din municipiu a 
găzduit primul spectacol 
din seria de manifestări 
artistice grupate în ca
drul etapei municipale a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

S-au prezentat pe sce
nă fanfarele, colective ar
tistice minerești cu o tra
diție deosebit de bogată, 
prezențe permanente în 
viața orașelor Văii Jiului. 

Concursul a fost des
chis de fanfara orașului 
Vulcan, care a interpre
tat două lucrări, „Marșul 
Vulcanului" și un „Pot
puriu național" aparți
nînd lui Francisc Strama, 
dirijorul formației, pre
cum și piesa „Partidul, 
Ceaușescu, România", lu
crare a compozitorului 
George Grigori u.

S-a prezentat apoi pe 
scena de concurs fanfara 
orașului Lupeni, dirijată 
dc Alexandru Drăgan, cu 
piesele „Țară scumpă, să 
trăiești" de Anatol Vie- 
ru, valsul „Primăvara" 
de A. Marian și marșul 
„Eliberatorii", lucrare 
aparținînd lui Horia Ar- 
deleanu. In afară de con
curs am ascultat în in
terpretarea aceleiași for
mații uvertura la opera 
„Norma" a compozitoru
lui italian G. Bellini.

Cea de-a treia fanfară 
din concurs, a orașului 
Petrila, dirijată de Ale
xandru Roman a prezen
tat pe scenă piesele „Stea- 

V_____________ ______________

gul partidului" de Ma
tei Socor, „Uvertura 
de promenadă" de Stoltz 
Și „Marș" de Dumitru E- 
remia

Cîteva aprecieri critice 
se impun: am admirat 
pasiunea cu care artiștii 
amatori participă la ac
tul artistic, dorința lor 
de a se autodepăși, de a 
cînta cu adevărat fru

bine ca repertoriile for
mațiilor de acest gen să 
fie formate din lucrări 
aparținînd unor crea
tori consacrați sau, în 
cazul unor lucrări origi
nale, ale unui compozi
tor amator, ele să fie vă
zute de cadre de specia
litate.

Sub aspect sonor, toate 
formațiile au avut pro
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Festivalul național „Cîntarea României"

Fanfarele minerilor 
în concurs
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mos, nuanțat, în ciuda u- 
nor instrumente care, da
torită uzurii, nu permit 
un acordaj de bună ca
litate. Ținuta pe scenă a 
celor trei fanfare a fost 
impecabilă, instrumen
tiștii prezentîndu-se în 
uniformă. Am apreciat 
preocupările existente la 
nivelul celor trei orașe 
amintite pentru a se 
confecționa din timp u- 
niforme noi. In ceea ce 
privește repertoriul, el a 
fost bine ales, mai puțin 
„Portpuriul național" pre
zentat de fanfara orașu
lui Vulcan, unde aranja
mentul instrumental nu 
a fost realizat așa cum o 
cere piesa. In general este

bleme cu acordajul, cu 
omogenizarea fiecărei 
partide (ceva mai puține 
au fost aceste probleme 
la fanfarele din Lupeni 
și Petrila). Acestea apar 
ca urmare a inegalității 
valorice a instrumentiș
tilor și a stării instru
mentelor.

Trebuie subliniat un 
fapt deosebit: marea ma
joritate a membrilor fan
farelor sînt oameni în 
vîrstă care cîntă în fan
fare de mulți ani, cu pa
siune. Dar există perico
lul ca acest gen artistic 
tradițional al minerilor 
să fie pus într-un viitor 
apropiat într-o situație 
foarte dificilă, ca urmare

a lipsei de oameni. Este 
nevoie urgentă ca facto
rii de cultură, organiza
țiile de sindicat, U.T.C. 
și casele pionierilor să 
ia măsuri ferme pentru 
creșterea viitorilor ins
trumentiști. O excepție 
fericită o constituie Lu_ 
peniul, unde, prin munca 
neobosită a lui Alexan
dru Drăgan, fanfara ora
șului are schimbul de 
mîine asigurat. Să nu ui
tăm că in Lupeni mai 
activează o fanfară, cea 
a liceului industrial mi
nier. Iată că, acolo unde 
există preocupare, rezul
tatele se impun de la 
sine.

A surprins neplăcut ab
sența din concurs a fan
farelor orașului Petro
șani și a celor din Ani- 
noasa și Lonea care nu 
s-au prezentat. Comitete
le sindicatelor respective 
aveau datoria să asigure 
participarea tuturor for
mațiilor. De ce n-au fă
cut-o ? Vom reveni cu 
analize la nivelul fiecărei 
formații... absente.

Pentru o mai bună re
prezentare a municipiu
lui în etapele superioare 
ale festivalului, juriul a 
hotărît ca, așa cum s-a 
procedat-și în edițiile an
terioare, fanfarele să fie 
reunite, ceea ce va spori, 
desigur, calitatea prezen
ței muzicale pe scenă.

Horațiu ALEXANDRESCU

Adeziune hotărîre
(Urinare din pag. I)

deplină, unanimă

„C.M.V.J. acordă tot sprijinul 
in această acțiune**

(Urmare din pag. I)

fie echipat cu complexul 
„cu pricina". Dar comple
xul nu a fost introdus. A- 
tunci, C.M.V.J. a luat de
cizia transferării comple
xului la I.M. Uricani, care 
îl va introduce în funcțiu
ne la sfîrșîtul trimestrului 
I, în stratul 17.

— întrebarea a doua era 
„Dacă tot s_a făcut gre
șeala, cine, dacă nu CMVJ 
trebuie să pună ..piciorul 
în prag", pentru a scăpa 
mina Livezeni de „comple
xul" complexului SMA. 
PH2 ?„.

— CMVJ este forul tu
telar metodologic al între- 

, prinderilor miniere din 
bazin. Aici se gîndesc teh

nologii, se achiziționează 
utilaje, se repartizează pe 
ansamblu, le ducem „în 
curtea" minelor. Asta nu 
înseamnă că are posibilita
tea să „forțeze" nota, pen
tru că întreprinderile mi
niere au personalitate ju
ridică. Problemele orga
nizatorice țin de compe
tența conducerilor minelor. 
Din moment ce au primit 
adrese semnate de directo
rul tehnic al CMVJ, prin 
care se indica transferul 
complexului de la Live
zeni la Uricani, înseamnă

■ că nu s-a respectat o sar
cină de serviciu, de către 
conducerea minei Uri
cani. Apoi, notele telefoni
ce emise de CMVJ au fost 
un mod de a obliga con
ducerile unităților să trea
că la transferul complexu
lui. Dacă s-au emis alte

„hîrtii", înseamnă că nu 
s-au respectat din nou sar
cinile trasate de CMVJ. 
Mina Uricani putea să 
refuze complexul. Dar nici 
nu l-a luat, nici nu l-a 
refuzat.

— In legătură cu cele 
două anchete publicate de 
ziarul nostru sub titlul 
„Combinații mari în pro
blema combinelor" (I și II), 
care este opinia dumnea
voastră ?

— Sînt întru totul clare 
și adevărate. Este păcat că 
există întreprinderi minie
re în cadrul cărora folosi
rea zestrei tehnice este 
pusă pe un plan inferior. 
Este curios că nu se cu
noaște întotdeauna situația 
combinelor, pe unde se a- 
flă, în loc să fie folosite. 
Oricum, CMVJ salută ini
țiativa ziarului și vă pro
mitem tot sprijinul, fiind 
convinși că în felul acesta 
„sensibilizăm" preocupă
rile în domeniul gospodă
ririi și folosirii la capaci
tate a dotării tehnice.

— Vă mulțumim.

pentru realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președin
te al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — 
chezășia întăririi și perfec
ționării continue a demo
crației noastre socialiste, 
a accelerării ritmului de 
progres multilateral și în
florire a, patriei. Cu senti
mente deosebit de căldu
roase, participantele la 
conferință au exprimat sen
timentele de stimă și înal
tă prețuire pe care fe
meile din Valea Jiului le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător de partid 
și de stat, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, 
precum și față de tovarășa 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, sa
vant de renume mondial 

"și om politic, unanim a_ 
preciată pentru meritele 
în dezvoltarea științei con
temporane românești.

Conferința a adoptat la 
ordinea de zi ; Darea de 
seamă asupra activității 
desfășurate de comitetul 
municipal al femeilor de 
la alegeri pină în prezent; 
Alegerea noului comitet 
municipal, a delegatelor 
pentru conferința județea
nă și desemnarea candida
telor pentru comitetul ju
dețean al femeilor.

Pe marginea dării de 
seamă, prezentată de Emi
lia Man, președinta comi
tetului municipal al femei
lor, au luat cuvîntul Elena 
Diaconu, Elena Chelaru, 
Elena Suciu, Lenuța Ne
goi, Sevastița Kappl, Ilea
na Ianc, Viorica Răgan, 
Angelica Nițar, Maria Ma- 
reș, Maria Băcilă, Ținea 
Stici, Aurica Rădulescu, 
Veronica Jugănaru, Maria 
Tița, Erna Farcaș, Ghizela 
Iuga și Eufrosina Banyai. 
Atît darea de seamă cît și 
participantele la dezbateri 
au făcut o aprofundată a- 
naliză a activității comite
tului municipal, a comisi
ilor și comitetelor de fe
mei, au evidențiat resurse
le interne prin valorifica
rea cărora este necesar să

sporească, în această etapă, 
rolul și contribuția femei
lor la îndeplinirea sarcini
lor ce Ie revin. In acest 
sens, pentru îmbunătățirea 
activității de viitor a fost 
adoptat un cuprinzător 
program de măsuri în lu
mina cbactivelor de mare 
Însemnătate ce revin or
ganizațiilor de femei din 
documentele Congresului 
al XIJI-lea al partidului, 
din cuvîntăiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
cum și în spiritul indica
țiilor Consiliului Național 
al Femcdor.

Intr-o atmosferă de cald 
patriotism, participantele 
la conferință au adoptat 
textul unei telegrame adre
sată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, prin care 
este reafirmată hotărîrea 
tuturor femeilor Văii Jiu
lui de a acționa cu forțe 
sporite pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii parti
dului, de dezvoltare multi
laterală a patriei și înian- 
tare spre comunism.

Conferința a ales noul 
comitet municipal al fe
meilor și delegatele pen
tru conferința organizației 
județene, și a desemnat 
candidatele pentru comi
tetul județean al femeilor. 
In prima sa plenară, co
mitetul municipal al fe
meilor a ales biroul său, 
avînd următoarea com
ponență: Emilia Man, pre
ședintă, Adriana Karacso. 
nyi, Lidia diver, Adriana 
lacob, Ioana Mihalcea, 
vicepreședinte, Vasilica 
Barth, secretară. Elena 
Diaconu, Clara Buliga, Spe
ranța Popescu, Maria Sîr- 
bușcă, Marja Tița, Elena 
Chelaru, Rodica Marhan, 
Lenuța Negoi și Voichița 
Gabor, membre.

In secția „mecanică I" 
a I.U.M. Petroșani, strun
garul Eugen Aradi este 
recunoscut, atît pentru 
priceperea cu care lu
crează cit șî pentru mo
dul în care știe să ins
truiască pe mai tinerii 
săi tovarăși de muncă.

Foto: T. ALEXANDRU

Vom extrage 
mai mult cărbune

(Urmare din pag. 1)

Construim mai
(Urmare din pag. i)

ționa cu toată fermitatea 
pentru îmbunătățirea cali
tății lucrărilor de con
strucții, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan care ne revin, în con
diții de eficiență economi
că sporită. Ne vom expri-

mult, mai bine
ma astfel, prin fapte de 
muncă, deplina aprobare 
și satisfacție pentru reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, garanție sigură a 
înaintării României pe ca
lea socialismului și comu
nismului.

cărbune. Incepînd din a- 
eest an, brigada pe care 
o conduc folosește în aba
taj o nouă tehnologie de 
lucru, tehnologie aplicată 
în premieră la mina noas
tră — exploatarea cărbu
nelui în abataj frontal e- 
chipat cu stilpi individuali 
și grinzi îngropate în va
tră. Prin folosirea acestei 
tehnologii de lucru, pro
ductivitatea muncii crește 
față de metoda clasică cu 
aproape trei tone pe post.

Minerii șefi de schimb 
Ion Avădanei, Aurel Jura- 
vlea și Sima Zegheanu nu 
au admis nici o abatere de 
la respectarea tehnologi
lor de lucru la montarea ta
vanului de rezistență și 
acest lucru ne dă garanția

că în viitor producția ex
trasă suplimentar de bri
gada noastră va crește ne
contenit.

Dealtfel, rezultatele obți
nute în prima lună din 
acest an, precum și în pri
ma parte a lunii februarie, 
cînd am extras 500 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan ne dau garanția 
că vom răspunde chemării 
adresate de conducerea 
partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Brigada pe care o conduc, 
minerii de la Dîlja își ex
primă întreaga adeziune și 
satisfacție față de realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste.

AUTOBUZE NOI.
cursul primului trimestru 
parcul de mașini al 
A.U.T.L. Petroșani ur
mează să se îmbogățească 
cu 21 autobuze noi, de 
fabricație indigenă. Din 
noul lot de mașini, 6 au 
și intrat de săptămîna 

L trecută în circulație pe
traseele transportului în 
comun. (I.D.)

MÂRȚIȘOARE. Deși

iarna bîntuie din plin, 
apropierea primăverii 
este și ea o certiudine. 
Un argument... palpabil: 
peste 100 000 de mărțișoa- 
re au început să fie vîn- 
dute prin unitățile de 
specialitate ale întreprin
derilor comerciale și în 
papetăriile din munici
piu. Deci bărbați luați 
aminte... mărțișoarele vă 
așteaptă. (I.D.j

LA CASA DE CULTU
RA a sindicatelor, în ziua 
de 14 februarie, orele 
17 și 20, iubitorii muzicii

rock sînt invitați la un 
concert susținut de grupul 
„Compact", formație cu
noscută publicului prin 
profesionalismul membri
lor ei, Paul Csucsi, un 
solist vocal cu timbrali- 
tate aparte,a vocii, dublat 
de un chitarist de excep
ție, Constantin Cămără- 
șan, completați artistic 
de Aurel Vasilescu — to
be, Teo Peter — bass.

In spectacol, iubitorii 
muzicii folk se vor putea 
reîntllnl cu Mircea Bodo-Z 
lan, Gheorghc Gheor
ghiu, „Alfa și Betta", Va.

sile Bucovină, interpreți 
cu un simț al echilibru
lui muzicii și poeziei. 
(A1.1I.)

DIPLOMA. Intre dis
tincțiile decernate recent 
de juriul A.C.I.N. (pre
ședinte, regizorul Lucian 
Bratu), aflăm cu bucurie 
că diploma de onoare a 
fost acordată tinerei ac
trițe Magda Catone, de 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani, 
pentru rolurile interpre
tate în peliculele „Baloa
ne de curcubeu" și „Sfîr- 
șitul nopții".

INSIGNE. Conform tra
diției și cea de-a Xl-a e- 
diție a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" la schi 
(Paring, 3 martie a.c.) este 
marcată insignografic. In
signa acestei ediții (fond 
roșu, cu un schior în alb) 
poate fi deja procurată 
de la redacție.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I 
I
I
I

[nergeticienii, 
mereu la datorie

(Urmare dip pag. D

rea subansamblelor; s-a 
lucrat în schimburi pre
lungite, s-au depus efortuii 
susținute de către cele do
uă echipe, reușind ca de 
luni să înceapă probele 
tehnologice ale turbinei.

De ieri, grupul de 150 
MW al uzinei a început să 
intre în sarcină, urmînd 
ca astăzi să ajungă la 
puterea nominală.

In zilele cînd grupul de 
150 MW nu s-a aflat în 
funcțiune din cauza aces
tei avarii, entrgeticienii 
de la Parcșeni s.au stră-, 
duit și au reușit să menți
nă celelalte trei grupuri în 
funcțiune, realizînd o pu
tere medie de 95—100 
MWh, pulsînd în sistemul 
energetic național peste 
IC milioane kWh, realizînd 
în acest fel peste 118 mi
lioane kWh pulsați de la 
începutul anului. Totodată 
a fost asigurată energia 
termică necesară încălzirii 
apartamentelor din Valea 
Jiului.

Pentru funcționarea ne
întreruptă, la parametrii 
stabiliți, turele conduse de 
Mitică Bordeanu, Gheorghe 
Arsinte și Alexandru Savu 
au acționat cu toată hotă
rîrea pentru o aprovizionare 
ritmică a uzinei cu căr
bune. Deși condițiile de 
muncă au fost destul de 
grele din cauza acestei 
ierni aspre, zilnic au fost 
descărcate 30—35 vagoane 
cu cărbune și trimise ia
răși la încărcat. Atelierul 
chimic a depus și depune, 
strădanii în asigurarea ne, 
cesarului de apă tehnolo
gică pentru funcționarea 
termocentralei.

I
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Creșterea producției de cărbune extras impune

EXIGENȚA SPORITA ÎN RESPECTAREA 
NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII

In prim plan
grija față de om

constantă 
statului 

față de 
răsfrînge

Preocupare 
a partidului și 
nostru — grija 
omul muncii se
la un înalt nivel calitativ 
și asupra minerilor, a 
celor care printr-o mun
că asiduă de zi cu zi asi
gură cărbunele atît de 
necesar dezvoltării impe
tuoase a țării noastre. 
Mecanizarea principale
lor lucrări din subteran, 
introducerea noilor teh
nologii de lucru nu sînt 
doar mijloace pentru creș
terea mai accentuată a 
producției și productivi
tății muncii, ci și impor
tante căi prin care se a- 
sigură o securitate spori
tă tuturor celor care își 
desfășoară activitatea în 
subteran, pe lîngă ușura
rea considerabilă a efor
tului fizic.

Numai simplul para
lelism între gradul de 
siguranță oferit de Un a- 
bataj dotat cu complex 
mecanizat și unul susți
nut individual este sufi
cient pentru a demonstra 
avantajele oferite de me
canizare. Un alt exemplu 
în acest sens — introdu
cerea tehnologiilor cu

front scurt și 
rezistență cu 
gropate în vatră în locul 
abatajelor cameră oferă, 
de asemenea, multiple a- 
vantaje pe linia protec
ției muncii minerilor.

La toate acestea tre
buie să adăugăm preocu
pările și strădaniile, 
forturile depuse 
procurarea și 
întreprinderilor
cu stații telegrizumetri- 
ce, stații de dagazare, a- 
paratură modernă de con
trol și determinare a ga
zelor de mină, adaptarea 
unor instalații de pulve
rizare cu 
de tăiere 
sterilului, 
găurilor
care, toate avînd 
scop crearea unui 
optim de lucru în 
ran.

Importante valori 
teriale, milioane de 
care sînt alocate anual 
pentru proiecția muncii 
omului și siguranței ză- 
cămîntului, demonstrea
ză încă o dată grija pe 
care partidul și statul 
nostru o poartă minerilor.

tavan de 
grinzi în-

e-
pentru 

dotarea 
miniere

apă la utilajele 
a cărbunelui și 
de perforare a 
pentru

în vizor

O plimbare 
costisitoare

Incr-una din zile Mihai 
Dumitru, ajutor miner la 
mina Dîlja s-a trezit cu un 
chef grozav să facă o plim
bare, dar nu oricum, 
motorizat. Și cum 
îi venise în mină și 
îndemînă nu avea 
mijloc de transport 
mai sofisticat a recurs 
o locomotivă Diesel, 
se afla in apropiere. Sigur 
și-a justificat acțiunea pe 
seama necesităților produc
ției, dar asta nu l-a scutit 
de sancțiune, o amendă de 
500 de Iei. De ce ? Nu era 
autorizat să conducă lo
comotive Diesel de mină. 
Astfel, l-a costat o plim
bare de cîțiva metri, mai 
mult decît i-ar fi cerut o- 
rice taximetrist, după cea 
mai elegantă limuzină a- 
flată în circulație pe dru
murile publice. Să 
noaștem, nu oricine 
poate permite să se 
be cu o locomotivă, 
că și plata a fost pe 
sura... plăcerii avute, 
dacă în final s_a trezit cu 
punga simțitor ușurată.

ci... 
cheful 

la 
vreun 

auto 
la 

care

rccu-
își 

pli at
așa 

mă- 
chiar

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

Noi dotări pe linie de protecție a muncii
In cadrul preocupă

rilor generale de dotare 
tehnică a întreprinderi
lor miniere un loc a- 
parte ii ocupă creșterea 
și îmbunătățirea dotării 
pe linie de protecție a 
muncii. Notăm, pe scurt, 
cîteva aparate care vor 
mtra în cursul acestui 
an in dotarea între
prinderilor miniere.

mască de autosalvare se 
află deja, pentru testări, în 
dotarea întreprinderilor 
miniere Vulcan și Petrila. 
Noul tip oferă avantaje 
multiple dintre care a- 
mintim operativitatea spo
rită la desfacere și folosi
rea ei rapidă.

mează în felul acesta per
sonalul de la locurile 
muncă din subteran, 
pozitivul este în curs 
experimentare la mina 
peni.

de
Dis- 

de
Lu-

BA

DE

■ LAMPA PORTATIVĂ 
DE ȘOLD, de producție 
românească; va avea carac
teristici îmbunătățite con
tribuind la reducerea im
portului.

E MASCA DE AUTO- 
SALVARE. Un nou tip de

Q INSTALAȚIE 
SEMNALIZARE ACUSTI
CĂ (ASAT-1) la locurile 
de muncă unde există po
sibilitatea acumulărilor de 
metan peste limitele ad
mise O asemenea instala
ție proiectată și construită 
la CCSM Petroșani, sem
nalizează acustic întreru
perile de energie electrică, 
acumulările de metan, fi
ind comandată de centrala 
telegrizumetrică și alar-

E VASE PENTRU 
RAJE DE APĂ. Un nou tip 
de vase pentru barajele cu 
apă, atit de necesare limi
tării exploziilor de praf 
de cărbune au intrat în 
dotarea întreprinderilor 
miniere. Fiind construite 
din material plastic, ele 
oferă posibilități sporite 
de creștere a calității și 
a rapidității formării ba
rajelor de apă.

Pe lîngă aceste noutăți 
pe care le vom întilni în 
număr tot mai mare la u- 
nitățile noastre miniere

trebuie să mai evidențiem 
și preocupările 
pentru crearea unui

. tip de exploziv cu caracte
ristici mult 
Acest tip de 
AG — este superior 
folosite pină acum, 
cum o demonstrează 
zultatele obținute în 
folosirii sale la minele Pe
trila și Lonea.

Cercetări, studii, rea
lizări în domeniul protec
ției muncii 
cestea sînt 
dominante în 
de dezvoltare 
producției de 
tras card trebuie să 
realizeze în deplină 
ranță a omului din subte
ran.

existente 
nou

îmbunătățite, 
exploziv — 

celor 
după' 

re- 
urma

— pe scurt a- 
caracteristici 

actuala etapă 
a 

ex- 
se 

sigu-

intensă 
cărbune

I
I
I
I
I

împuș- 
drept 

climat 
subte-

• ••1

De veghe la stația telegrizumetrică a minei Petrila. 
Foto: Al. TÂTAR

Atentie la concentrațiile
■> >

de metan!
Statistic, organele 

îndrumare și control, 
linie de protecție a mun
cii din cadrul ISTPM — 
grupa Petroșani, înregis
trau în luna ianuarie, în 
urma controalelor efec
tuate, numeroase cazuri 
în care acumulările de 
metan au depășit 2 la 
sută. Este o constatare 
care trebuie să dea de 
gîndit, să determine o 
activitate susținută, o in
tensificare a 
rilor în acest 
al evitării
de metan peste 
admise, 
evidențiat și 
pozitiv — și anume fap
tul că nu a existat nici 
un caz de acumulare de 
metan de peste 2 la sută 
care să nu fi fost lichi
dată în mai puțin de 24 
de ore. Aceasta demons
trează receptivitate, ope
rativitate și răspundere 
în acțiunile de lichidare 
a acumulărilor 
tan, dar de ce 
se ajungă la 
acțiuni ?

Cauzele zare

de
Pe

preocupă- 
domeniu, 

acumulări lor 
limitele

Desigur trebuie 
un aspect

insista 
consem- 
vom no- 
avut loc, 
determi- 
control.

Nu vom intra în detalii 
tehnice, nu vom 
asupra abaterilor 
nate și nici nu le 
minaliza. Ele au 
s-a'u produs și au 
nat organele de
îndrumare și supraveghe
re pe linie de protecție a 
muncii să ia măsurile ne
cesare pentru remedierea 
lor. Drept urmare, avarii 
și accidente nu au avut loc, 
dar... dar s-a pierdut pro
ducție, producție care ar

fi trebuit și putea fi ex
trasă dacă normele erau 
respectate, dacă tehnolo
giile de lucru se aplicau 
întocmai. Este vorba de o- 
prirea temporară, în acest 
început de an, a 10 locuri 
de muncă pentru evitarea 
producerii unor accidente 
și avarii și anume: două 
abataje cameră (19 A și 19 
B) din stratul 3 de la mi
na Bărbăteni; 5 abataje 
frontale (4—5 și 6—5—4) 
din stratul 3 blocurile I și

Pentru îmbunătățirea 
climatului ia mina Livezeni

XII de la mina Vulcan; a- 
batajul 14—15 din stratul 
3 de la mina 
Aninoasa și abatajele fron
tale 25 și 33 din stratul 3 
de la mina Lonea.

Prin urmare 10 abataje 
au fost oprite temporar pe 
diferite perioade de timp 
pentru că nu s-a acționat 
preventiv, pentru că nu 
s_au respectat normele de 
protecție a muncii, tehno
logiile 
vărat, 
neam, 
nu au 
derea 
evidentă și de această pa
gubă trebuie să fie cineva 
răspunzător, pentru a 
evitată pe viitor.

3 
a3

terminat demonstrează că 
ele puteau fi evitate dacă 
se acționa din vreme și 
cu eficiență asupra lor. 
Care sînt aceste cauze ? 
Vi le prezentăm. Din to
talul depășirilor de con
centrații de metan de 
peste 2 la sută, 20 de ca
zuri se datoresc decuplă
rii energiei electrice, 7 
cazuri din lipsa aerului 
comprimat, 8 cazuri — o- 
priri de ventilatoare, un 
caz — dereglare în aeraj 
datorită ușilor deschise, 
10 cazuri — profilele de 
galerii obturate, 11 ca
zuri — emanații din ză- 
cămînt sau spații exploa
tate, 10 cazuri instalații 
de aeraj parțial neîntre
ținute corespunzător și 10 
alte cauze.

Pe întreprinderi 
niere cele mai multe 
ziții s-au înregistrat 
I.M. Bărbăteni — 18, 
Paroșeni — 12 și I.M. 
peni — 12.

In loc de concluzii fa
cem un apel :

ATENȚIE, LA CON
CENTRAȚIILE DE ME
TAN !

Mină, cu un grad ridicat 
de mecanizare a principa
lelor lucrări din subteran, 
practic cea mai mecaniza
tă mină din Valea Jiului, 
se confruntă la ora ac
tuală cu o problemă care 
trebuie rezolvată cu mare 
urgență și anume: reduce
rea prafului silicogen a- 
flat în suspensie. Inutil să 
mai atragem atenția sau 
să explicăm de ce este ne
cesară această acțiune, de 
ce trebuie urgentată, 
fectele prafului aflat 
suspensie, ale prafului 
cogen sînt cunoscute,
tocmai cunoașterea acestor

E_
în 

sili— 
Or

efecte trebuie să determi
ne laboratorul de pneumo- 
conioze, laboratorul 
specialitate al CCSM 
conducerea minei Livezeni 
să treacă la elaborarea u- 
nor studii care să conducă 
la reducerea prafului aflai 
în suspensie sub limita 
admisă astfel încît să nu 
constituie o sursă de îm
bolnăviri profesionale.

Recepționarea operativă 
a acestui semnal, luarea 
promptă a măsurilor ce se 
impun, trebuie să conducă 
la îmbunătățirea climatului 
la mina Livezeni.

le-au de-

mi- 
po- 

la

spu- 
avarii 
pier- 
este

de lucru, 
așa cum 
accidente 
avut loc, 

de producție

Site ade- 
mai 
Și 
dar

de me-
trebuie să

I.M.
Lu-

asemenea

CAPUL

Atu INTRODU CETI

intre vagoncte
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Știri din tărik socialiste
MOSCOVA 12 (Agerpres:. 

Uzina de utilaj pentru cen
tralele atomoelectrice din 
Harkov continuă să reali
zeze noi produse ale teh
nologiei de vîrf în ace-4 
domeniu. Astfel, au fost 
produse două turbine pen
tru centrala atomoelectri- 
că de la Ignalin (R.S.S. Li
tuaniană), care va avea 
O putere de un milion și 
jumătate kW. Supusă re
cent unui proces de mo
dernizare și reutilare, uzi
na a fost dotată cu insta
lații cu comandă-program, 
care prelucrează piese fi
nite cu o greutate de pînă 
Ia 200 tone.

☆

BELGRAD 12 (Agerpres). 
țO nouă rafinărie de ulei 
[Comestibil se construiește 
fn apropierea orașului iu
goslav "Krușevaț, din R.S. 
'Serbia. In anul 1988, cînd 

j. va fi dată în funcțiune, 
fabrica va produce anual 

!. aproximativ' 50 000 tone 
de ulei. Unitatea va dis
pune, de asemenea, de un 
siloz cu o capacitate de 
20 000 tone, pentru depozi
tarea materiei prime, res
pectiv floarea soarelui și 
soia

BUDAPESTA 12 (Ager
pres). In ultimii 15 ani, în

GRECIA A RESPINS 
CEREREA comandantului 
suprem al forțelor NATO 
din Europa, generalul Ber
nard Rogers, cu privire 
la modernizarea actuale
lor rampe de lansare a 
rachetelor nucleare de pe 
teritoriul grec, s-a anunțat 
oficial la Atena

R.F. CIIINEZÂ SI ERAN- 
ȚA AU IIOTARIT să co
opereze în dezvoltarea teh
nologiei spațiale. După cum 
relatează agenția China 
Nouă, un protocol privind 
această cooperare a fost 
semnat, la Paris, de către 
reprezentanții oficiali ai 
ministerelor de, resort ale 
celor două țări care pre

Starea
După cum comunică Ins

titutul de meteorologie și 
hidrologie, în intervalul 
13—16 februarie vremea 
se menține deosebit de 
rece, iar cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit 
în estul țării în prima 
parte a intervalului. Vor 
cădea precipitații tempo
rare sub formă de ninsoa
re în Moldova, Bărăgan și 
Dobrogea, restrîngîndu~se 
tieptat ca arie. In celelal
te regiuni ninsorile vor fi 
izolate, vîntul prezentînd 
intensificări temporare, 
predominînd din sectorul 
nord-estic în primele zile, 
viscolind zăpada în Mol
dova, Dobrogea și Munte-

FILME
! PETROȘANI — 7 No. 
î iembrie: împușcături sub 
1 spînzurătoare; Unirea : 
i Fantezii desenate; Pa- 
l ringul: Tăunul.
i PETRILA: Madona pă- 
; gînă.

R.P. Ungară, industria alu
miniului a fost moderni
zată și dezvoltată. Conco
mitent. producția de bau
xită a crescut de la 2 la 
3 milioane de tone. iar 
producția de alumină a 
fost aproape dublată. In 
prezent această ramură in
dustrială realizează de cinci 
ori mai multe produse fi
nite din aluminiu decît în 
anul 1970.

☆

ULAN BATOR 12 (A-
gerpres). In cadrul centra
lei termoelectrice nr. 4 
din Ulan Bator au intrat 
în funcțiune o turbină de 
100 MW, cea mai puterni
că din R.P. Mongolă, și al 
treilea cazan de presiune 
cu capacitate de 420 tone- 
abur pe oră. Odată cu a- 
ceasta a fost pusă sub ten
siune și linia electrică de 
înaltă tensiune care leagă 
orașele Baga-Nur și Cioir, 

Realizarea acestor obiec
tive constituie o etapă im
portantă în îndeplinirea 
programului trasat de Con
gresul al XVIII-lea de a 
spori puterea energetică 
a Mongoliei de 1,7 ori în 
cursul actualului plan 
cincinal.

vede că părțile vor coope
ra în sectoarele cercetării 
fundamentale și aplicate 
ale utilizării civile a teh
nologiei spațiale.

IN SUDUL MEXICULUI, 
LUNI A FOST ÎNREGIS
TRAT UN CUTREMUR cu 
o intensitate de 5,5 grade 
pe scara Richter. Potrivit 
agențiilor internaționale 
de presă, cutremurul, al 
cărui epicentru a fost lo
calizat în apropierea ora
șului Tehuantepec, a fost 
resimțit și în capitala țării.

vremii și a
nia. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între mi
nus 25 și minus 15 grade, 
mai coborîte în nord-vest 
și centrul țării, iar maxi
mele între minus 17 și mi
nus 7 grade, local mai co
borîte spre sfîrșitul inter
valului în vestul țării. Spre 
sfîrșitul perioadei se ■ va 
produce ceață, însoțită și 
de depuneri de chiciură.

La București, vremea se 
menține deosebit de rece, 
cu cer variabil, mai mult 
acoperit. Temporar va nin
ge, iar vîntul va prezenta 
intensificări în prima par
te a intervalului, predo
minînd din sectorul estic.

LONEA: Arma miste
rioasă.

ANINOASA: S-a oprit 
un tren.

VULCAN — Luceafărul; 
Romeo și Julieta ’82.

LUPENI — Cultural : 
Inimă sinceră.

URICANI: Nava ae
riană.

TV.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,15 Cabinet de infor

Acord pentru o acțiune comuna 
iordaniano-pGiestiniană

AMMAN 12 (Agerpres). 
Iordania și Organizația 
pentru Eliberarea Palesti
nei au ajuns la un acord 
asupra unei „formule de 
acțiune comună iordaniano- 
palestiniană pentru o so
luționare pașnică și justă 
a problemei palestiniene'* 
— informează un comuni
cat oficial dat publicității 
la Amman. Acest acord

Demisia președintelui 
Uruguayuiui

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). Președintele Uru
guayuiui, generalul Gre
gorio Alvarez, a demisio
nat luni din funcție — a- 
nunță agențiile Prensa 
Latina, EFE, France Pres- 
se, AP și Reuter citind 
un comunicat oficial dat 
publicității la Montevideo.

Consiliul Națiunii — cea 
mai înaltă instanță politi- 
co-administrativă actuală 
a țării — s-a reunit pentru 
a desemna un președinte 
interimar, care va rămîne 
în post pînă la 1 martie, 
dată la care va fi instalat 
oficial noul președinte ales 
al Uruguayuiui, Julio Ma
ria Sanguinctti.

Demisia din funcție a ge
neralului Gregorio Alvarez, 
unul din autorii loviturii 
de stat militare din 1973,

Nu au fost anunțate pa
gube materiale.

CINCI ȚARI MEMBRE 
ale Comitetului interstate 
de luptă contra secetei din 
Sahel — Burkina, Mali, 
Niger, Senegal și Guineea 
— au pus la punct un pro
iect de supraveghere a re
surselor naturale recupe
rabile din regiune. Pro
iectul prevede, în princi
pal, întocmirea unor stu
dii de previziune a pro
ducției de cereale a aces
tor state — în special a 
producției de orez, și a 
disponibilităților de apă 
pentru irigații în perime
trul fluviului Niger.

drumurilor în țară
viscolind zăpada. Tempe
raturile minime vor fi cu
prinse între minus 20 și 
minus 16 grade, iar maxi
mele între minus 16 și 
minus 12 grade.

☆

Din cauza vîntului pu
ternic, cu viteze cuprinse 
între 40—60 km/oră în 
Moldova și Dobrogea, care 
a viscolit zăpada formînd 
suluri cu diametrul de un 
metru, în unele zone de pe 
următoarele drumuri na
ționale circulația rutieră 
este închisă: DN 1 D — 
Ciocani — Albești, DN 2 
— Limpeziși — Mihăilești, 
DN 41 — km 8—13, zona

mare politico-ideo- 
logică: Direcțiile
dezvoltării ecOno- 
mico-sociale ale 
României, trasate de 
Congresul al XIII- 
lea al partidului 
pentru perioada 
cincinalului 1986— 
1990 și pînă în anul 
2000.

20,35 A patriei cinstire 
(color).

20,45 Viața culturală (co
lor).

— transmit agențiile MEN 
și KUNA — a fost realizat 
în cadrul convoi birilor din
tre regele Hussein al Ior
daniei și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, purtate la Amman la 
începutul acestei săptă- 
mini.

semnifică simbolic înceta
rea regimului militar Uru
guayan. Ea a fost primită 
cu satisfacție de masele 
largi populare din Uru
guay, pe străzile capitalei, 
Montevideo, avînd loc ma
nifestații de sprijin față de 
regimul civil al președin
telui ales, Julio Maria San- 
guinetti.

Pe tot globul
In prezent se fac ulti

mele pregătiri pentru stră
pungerea tronsonului final 
al celui mai lung tunel din 
lume construit parțial sub 
nivelul mării, și anume 
cel care va face legătura 
dintre zona centrală a Ja
poniei și insulele din nord. 
După mai mult de 20 de 
ani de la începerea con
strucției, tunelul va avea 
în final, 53,85 km.

☆

O echipă de chirurgi de 
la spitalul Yale — New 
Haven, din statul Connec
ticut!, a efectuat o opera
ție de transplant de ficat 
asupra unei fetițe în vîi*stă 
de 12 săptămîni — rela
tează agenția United Pre3s 
International. Intervenția 
chirurgicală a durat nouă 
ore și jumătate, după care 
mica pacientă a fost trans
ferată într-o unitate de 
terapie intensivă, fiind 
nevoie de circa 72 ore pen
tru a se evalua exact po
sibilitățile de a depăși sta
rea critică.

Oltenița, DN 22 — Rînani- 
cu Sărat — Balta Albă.

Pe drumurile naționale 
din Moldova și din sud- 
estul țării, respectiv Bucu
rești — Urziceni — Slobo
zia — Constanța, Bucu
rești — Călărași, București 
— Oltenița, București — 
Giurgiu, circulația rutieră 
este îngreunată.

Importante forțe mate
riale și umane-au fost mo
bilizate la acțiunea de des
zăpezire dar datorită vis
colului, aceasta se desfă
șoară anevoios.

Pe calea ferată, traficul 
de călători și mărfuri se 
desfășoară normal.

21,00 Film serial: l'ineri j 
in luptă. Copro- 1 
ducție internațio- i 
nală. Premieră pe 1 
țară. Episodul 2.

21,50 Telejurnal (parțial i 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Pregătirile echipelor de fotbal din Vale

Minerul Aninoasa tintesta 
revenirea in divizia C

Cursa pentru repromo- 
vare în divizia C, cu tan
demul tehnic Iulian Bălosu 
— Emil Dobrescu Ia cîrmă, 
angajează fotbaliștii din 
Aninoasa într-o suită de 
preparative speciale în
vederea returului. Mine
rii au reluat pregătirile în
că din data de 16 ianuarie, 
în prezent aflîndu.se la 
Geoagiu Băi, unde îmbină 
acumulările fizice cu parti
dele amicale. Campioni ju
dețeni de toamnă (15 12 2 
1 40—5 26), cu un avans de 
trei puncte față de CFR Si- 
meria, minerii mizează 
deci și pe partidele în de
plasare, remarcabil este 
bilanțul la jumătatea com
petiției, plus 10 în clasa
mentul adevărului. Ce nou
tăți au survenit ?

— Am renunțat la Gă_ 
man. încă înainte de ulti
ma etapă a turului, în ca
drul schimbului de jucă
tori cu Minerul Paroșeni, 
l-am cedat pe Hădărean si 
i-am primit pe Pintea, Fîță 
și Dandreea, demarează dia
logul nostru Iulian Bălosu.

— Doar Guran. Tudor 
și Pintea nu sînt născuți 
și crescuți în Vale. Deci 
componenții lotului sînt 
legați de culorile asociației 
noastre, o atenție deosebi
tă acordăm juniorilor Bo- 

Concursuri pionierești
In cursul săptăminii trecute aproape 150 de i 

pionieri din Valea Jiului au luat parte Ia faza ju- i 
dețeană a concursului pionieresc al sporturilor de 
iarnă din cadrul competiției „Daciada". Concursul i 
a avut loc la trei probe: schi alpin, biatlon și sa- 
nie. Iată primii clasați la cele trei probe:

Schi alpin, categoria 11—12 ani, fete: Alina Cadar, î 
Șc. gen. nr. 2 Lupeni; băieți: Marius Polgar, Șc. gen.

i nr. 1 Lupeni; categoria 13—14 ani, fete: Bianca Ma- 
i xim, Șc. gen. nr. 1 Lupeni; băieți: Dorin On, Șc. gen. 
î nr. 1 Lupeni.

Sanie, categoria 13—14 ani, fete: Irina Sekely, i 
i Șc. gen. nr. 1 Petrila; băieți: Oliver Minzat, Șc. gen. i 
i nr. 1 Petrila. (Prof. Dumitru PâCUKARIU, Consiliul 

■ municipal al organizației pionierilor).

întreprinderea miniera 
Paroșeni

încadrează urgent, prin transfer sau direct :
— trei paznici O.S.
— șase muncitori necalificați pentru băi, 

vestiare

Încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile legilor nr. 12/1971 și 
57/1971.

întreprinderea 
„Viscoza" Lupeni 

încadrează 
direct sau prin transfer :

— 5 paznici, bărbați
— 5 mecanici motopompă pentru forma

ția P.S.I.
— 2 maiștri instructori pentru atelier- 

școală.
Informații suplimentare la biroul P.I.K.

— I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni.
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iasciuc și frații Mihai si 
Gabriel Nițu. Buna pregă
tire se conjugă fericit cu 
disciplina, în tur echipa 
noastră a fost sancționată 
doar cu trei cartonașe gal
bene, dintre care două „a- 
chiziționate" de Ghițan. Am 
dori să beneficiem de ar
bitraje bune și în deplasa
re, între arbitrii foarte co- 
recți i-am aminti de Hansi 
(Deva) și Terheș (Hunedoa
ra), completează Emil Do
brescu.

Din 3 martie se va pune 
accentul pe partidele de 
verificare, fotbaliștii din 
Aninoasa acționînd astfel 
pentru omogenizarea „uns- 
prezecelui" de bază și îm
bogățirea cunoștințelor teh_ 
nico-tactice. Subliniind că 
echipa are asigurat spriji
nul conducerii minei, 
considerăm că există toate 
condițiile ca Minerul Ani
noasa să revină în rîndul 
divizionarelor C. Rămîne 
însă ca fotbaliștii acestei 
echipe cu vechi tradiții 
(chiar și în divizia secun
dă 1) să răsplătească prin 
dăruire atenția de care se 
bucură din partea între
prinderii și a suporterilor 
săi, de fapt colegii de 
muncă ai fotbaliștilor.

Andrei APOSTOL
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