
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri, 15 
februarie, ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat Raportul privind evoluția popu-

apoi. Raportul privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii a- 
dresate conducerii partidului, organelor 
locale de partid și organelor de stat, or
ganizațiilor de masă și obștești, presei și 
radioteleviziunii in anul 1984.

proletari din toate țările, uniți va i

l.iției și a principalelor fenomene demo
grafice în anul 1984 și dinamica față de 
anul 1983. Potrivit datelor statistice, popu
lația Republicii Socialiste România era, 
la 1 ianuarie 1985, de 22 687 374 locuitori. 
Sporul natural al populației a fost, în a- 
nul 1984, de 5,2 persoane la 1 000 de lo
cuitori, față de 3,9 în anul 1983.

Evidențiind însemnătatea deosebită a

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că aplicarea indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, în domeniul activității de exa
minare și rezolvare a propunerilor și se
sizărilor celor ce muncesc, a măsurilor 
adoptate în acest sens de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 21—22 martie 1984, a determi
nat ridicarea nivelului calitativ al mun-
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creșterii demografice in ansamblul dez- cii cu scrisorile și de organizare a audi-
voltării multilaterale a societății româ
nești, Comitetul Politic Executiv a cerut 
organelor sanitare, consiliilor populare, 
tuturor factorilor cu răspunderi in acest 
domeniu să se preocupe în continuare cu 
cea mai mare atenție de problemele care 
privesc întărirea familiei și sporirea na
talității. In acest cadru, s-a cerut să fie 
perfecționată activitatea unităților din sis
temul medico-sanitar, să se întărească și 
mai mult răspunderea tuturor cadrelor 
din acest sector, in scopul măririi conti
nue a sporului natural al populației, în 
principal, pe calea creșterii natalității, 
pentru ridicarea stării de sănătate a în
tregului popor. S-a indicat, în același 
timp, să se ia măsuri ferme pentru ex
tinderea și întărirea muncii de educație 
în acest domeniu, pentru dezbaterea lar
gă, în fiecare județ — îndeosebi în județele 
unde se înregistrează un nivel mai scăzut 
al sporului natural al populației — a pro
blemelor legate de creșterea natalității 
și de reducerea în continuare a întreru-

cnțelor, sporirea preocupării organelor de 
partid și de stat, a conducerilor organi
zațiilor de masă și obștești pentru valo
rificarea contribuției pe care o aduc oa
menii muncii — și pe această cale — la 
perfecționarea activității economico-soci- 
ale.

S-a stabilit ca Raportul privind activi
tatea de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii să fie supus dezbaterii Plenarei 
Comitetului Central al partidului.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și adoptat proiectul Ho_ 
tărîrii privind aniversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului și sărbăto
rirea „Zilei independenței României". 
Comitetul Politic Executiv a relevat că 
poporul român va cinsti aceste evenimen
te ca două momente hotărîtoare pentru 
destinele sale, pentru afirmarea sa libe
ră, independentă și demnă în rîndul na
țiunilor lumii.

S-a hotărît, ca în întîmpinarea zilei de

Un nou complex 
mecanizat

Colectivul 
I.M. Vulcan aplică un 
susținut program de ex
tindere a tehnologiilor 
moderne de lucru. De 
ieri a fost pus 
in funcțiune 
un complex de susținere 
și tăiere mecanizată, 
care asigură o produc
ție medie zilnică de 
circa 300 tone de cărbu
ne. Exploatarea acestui 
complex a fost încre
dințată minerilor din 
brigada condusă de 
Gheorghe Buhuțan, din 
sectorul VI. Prin pune
rea în funcțiune a aces
tui modern utilaj, bri
gada condusă de Buhu
țan a trecut la înfăptu
irea angajamentului a- 
sumat în întrecere, de 
a da 1000 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan în trimestrul I.

Toate acțiunile sînt 
dirijate spre creșterea 
productivității muncii

perilor de sarcină. Va trebui ca. pe baza 
acestor măsuri, să se ajungă, în cel mai 
scurt timp, la o dublare a sporului natu
ral al populației înregistrat în anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a aprobat.

9 Mai, organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă si 
obștești să desfășoare în

(Continuare în pag. o 4-a)

Condițiile deosebit de 
aspre ale acestei ierni au 
determinat- colectivul în
treprinderii noastre să ac
ționeze cu mai multă per
severență, printr-o amplă 
mobilizare și desfășurare 
de forțe, pentru a învinge 
greutățile pricinuite de 
gerurile mari și căderile a- 
bundente de zăpadă. Pro
blemele cu care ne-am 
confruntat și pe care ne 
străduim să le rezolvăm 
în cît mai scurt timp — 
iar pînă la rezolvarea lor 
le vom diminua efectele 
— vizau asigurarea evacu
ării ritmice a cărbunelui 
extras și aprovizionarea o- 
pcrativă cu materiale a 
formațiilor de lucru. Mă
surile pe care le-am luat, 
și acționăm pentru finali
zarea lor cît mai grabni
că, vizează trecerea pro

ducției și concentrarea a- 
cesteia la un orizont infe
rior, pe un flux cu benzi. 
In luna martie această 
problemă va fi rezolvată și 
vom degreva puțul 7 cu a- 
proape 80 la sută din pro
ducția pe care o evacuăm 
pe acest puț, creînd astfel 
posibilitatea unei aprovi
zionări mai bune a forma
țiilor de lucru.

Vom continua să extin
dem tehnologia de lucru 
cu tavan de rezistență și 
grinzi îngropate în vatră, 
care ne va asigura un spor 
de productivitate de 20—30 
la sută, spor care va fi re
găsit în creșterile proporți-

Ing. Ion DABULEANU, 
directorul I.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)

Conferința organizației de sindicat de la mina Lupeni

Activitatea sindicatului — 
orientată spre problemele majore ale colectivului

î
*

î
I 
ț

*
I 
î

0 noapte pe
Cînd trecuse gerul, ce 

cuprinsese, atunci în ia
nuarie, întreaga țară, pro
blemele nu au lipsit nici 
la stația C.F.R. Lupeni. 
Acum însă, în seara zilei 
de 13 februarie, sînt pro
blemele de azi. Este ora 
22,20 și toate liniile sînt 
ocupate. Cursa 2739 tre
buie însă să plece. Im
piegatul de mișcare Tra
ian Oprea, manevranții 
Spiridon Palaloga, Petru 
Daj și Constantin Nanu 
știu acest lucru. Asistați 
de șeful stației Ioan Jo- 
ca, încearcă să facă „or
dine" în stație. Chiar da
că afară sînt 16 grade. 
Desigur, cu minus în fa
ță...

Cînd șeful de tren Ga_ 
vrilă Marica anunță că 
„mașina e pe tren", aca
rii Catinca Deicu și Sil
via Surmei primesc co
manda: „Trenul 2739 ie-

48 de ore
Gerul și zăpada abun

dentă din ultimele zile au 
provocat mari dificultăți 
și în zona triajului din 
nodul C.F.R. Petroșani. 
Pentru a asigura desfășu
rarea normală a activită
ții de compunere și des
compunere a garniturilor 
și circulația normală a 
trenurilor, ceferiștii au 
intervenit cu promptitu
dine. O echipă de deszăpe
zire, coordonată de ing. So
rin Postelnicu a lucrat zi 
și noapte . fără întreruperi 
la degajarea liniilor și cu
rățirea macazelor. Șeful 
districtului L8 Marin Dobre, 
împreună cu meseriașii Va- 
sile și Anela Posteucă, E- 
lena și loan Duduveică, 
Porumbița și Constantin

la datorie
Burlan — trei familii de 
ceferiști, precum și pali- 
gherii din echipa condusă 
de Victor Bușan au dat 
dovadă de abnegație lu- 
crînd 48 de ore în condi
ții deosebit de grele. Ca 
urmare a eforturilor aces
tor oameni devotați și har
nici, circulația și manevra
rea vagoanelor în stația 
triaj s-a asigurat conform 
graficelor de lucru. Iată un 
frumos răspuns muncito
resc la chemarea de a a- 
sigura traficul normal al 
trenurilor în pofida con
dițiilor aspre de iarnă. De 
„Ziua ceferiștilor", harni
cii lucrători feroviari se 
află, ca de obicei la dato
rie, în primele rînduri. 
(V.S.)

magistrala feroviară a Vilii
se de pe linia 3". Și, i- 
mediat, „pregătim par
curs de intrare pentru 
convoi din preparație cu 
marșrute de Mintia". A- 
dică un... viitor tren de 
cărbune cu nr. 23823, cu

IN SEMN DE 
OMAGIERE A 

„ZILEI CEFERIȘTILOR" 

tă doar de replicile pe 
care instrucțiunile de 
mișcare și tracțiune le 
consideră obligatorii: 
„Pasaj liber, barieră des
chisă"; „semnalul pe ver
de, liber cu viteză stabi
lită"; „oprim P.O. Paro- 
șeni"; „semaforul de ra
mificație este pe liber" 
— sînt cuvinte repetate 
„la indigo" de mecanic 
și ajutorul său, semn al 
vigilenței și cooperării 
exacte a celor doi.

Prima stație, în calea 
noastră — Vulcan. Im
piegatul de mișcare Nis- 
tor Lase și manevrantul 
Ion Dohotaru au de lucru 
nu glumă! Stația are 
șase linii de primire-ex- 
pediere și manevră. Nici 
Una liberă însă.

Alexandru TATAR 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Desfășurată la începutul 
ultimului an al cincinalu
lui, an care ridică exigen
țe sporite în fața colecti
vului minei, a fost firesc 
ca dezbaterile din cadrul 
conferinței sindicatului I.M. 
Lupeni să analizeze cu e- 
xigență modalitățile con
crete prin care trebuie să 
acționeze comitetele de 
secții și grupele sindicale, 
întregul activ sindical pen
tru a stimula munca, stră
daniile minerilor în vede
rea sporirii producției, și a 
îmbunătățirii calității căr
bunelui. S-au dezbătut, mai 
ales, activitățile specifice 
pe care trebuie să le des
fășoare organizațiile de 
sindicat pentru o activita
te productivă ritmică, efi
cientă.

O bogată experiență s-a 
acumulat în acest sens în 
ceea ce privește organiza
rea și urmărirea întrece
rii socialiste, prin analize
le lunare și decadale cu 
brigadierii și maiștrii, 
schimburile de experien
ță, generalizarea unor ini
țiative valoroase în rîndul 

formațiilor de lucru, ca 
„Brigada înaltei răspun
deri muncitorești" — apli
cată cu succes de brigăzi
le lui Constantin Popa, 
Mihai Blaga, Aurel Manda, 
Nieolae Kalman, Paul 
Grasu, Matyus Laszlo, Gri- 
gore Florea și altele. S_au 
aflat în atenție și inițiative
le „Contul colector de e- 
conomii al sectorului", „Ju
decata muncitorească" prin 
care s-a supus judecății co
lective comportarea în 
producție a peste 400 de 
încadrați, din care foarte 
rnulți au devenit exemple 
de responsabilitate în 
muncă. In sprijinul întă
ririi climatului de disci
plină a venit și cineclubul 
„Amafilm" printr-Un scurt 
metraj realizat pe tema 
indisciplinei în producție. 
La întărirea dis
ciplinei a contribuit și dis
cutarea diferitelor abateri 
în grupele sindicale.

Cu toate acestea, S-a a- 
rătat în conferință, starea 
de disciplină nu se ridică 
la nivelul cerințelor, dova
dă numărul ridicat al ab

sențelor nemotivate și al 
altor abateri, ceea ce deno
tă că sindicatul minei, mai 
ales grupele sindicale, n-au 
făcut totul pentru dezvol
tarea climatului de exi
gență față de abaterile d& 
la normele de muncă și d* * 
securitate în subteran. Ac
tivitatea productivă est» 
îngreunată, totodată, do 
fluctuația forței de mun
că, situație față de car»

33 vagoane și o încărcă
tură de 2800 tone.

Urcăm în cabina loco
motivei LDH 211, ce du
ce „cursa" la Petroșani. 
Instructorul de tracțiune 
Petru Pătroi face oficiul 
de gazdă și ni-i prezin
tă pe cei cu care vom 
„călători": mecanicul Ni- 
colae Miclea, ajutorul 
Nieolae Niță și asistentul 
Iosif Botescu.

In cabina locomotivei, 
liniștea nopții este spar

Ioan DUBEK

(Continuare iti oae a 2-a)

■
Energeticienii, 

în lupta cu 
rigorile iernii

Datorită scăderilor bruș_ 
Ite de temperatură, în me

diul exterior, în timpul 
| probelor tehnologice la 
I cazanele 4 și 5 aferente I grupului de î5o MW al 
. Uzinei electrice Paroșeni I au apărut fenomene de 
I îngheț, care au dus la a- 
! varierea unor - țevi din 
I circuitul de apă — j abur ale acestor cazane, 
. Pentru înlăturarea aces- 
I tor efecte ale înghețului 
3 au fost mobilizate echi- 
■ pe. de lăcătuși, sudori, e- 
I lectricieni, zidari, izola-"- 
j ’.ori, alți meseriași de 
S înaltă calificare care atl 
' acționat și acționează fă- 
Srj întrerupere pînă la 

^repunerea în funcțiune a 
| grupului de 150 MW. De- 
!și temperatura la locuri

le de muncă este foarte 
"eâzu-ă, de pînă la minus 

| 10 grade Celsius, lăcătușii
‘ din echipele conduse de 
| Ion Chițimia, Ion Adă_ 
■ rnciu, Cornel Jianu și cea I condusă de Gheorghe 
j Bădău, care a venit în

Gheorghe BOȚEA

.(Continuare în pag. a 2-a)
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Festivalul national „Cîntarea României"
✓ —

Activitatea sindicatului
Prezențe 
artistice 

de calitate
Eveniment de senină în 

viața artistică a Petroșa- 
niului, etapa municipală a 
Festivalului național „Cîn
tarea României" a însem
nat. pentru elevi, fără în
doială, un succes.

Am apreciat munca de
pusă de elevi și cadre di
dactice pentru a se pre
zenta cît mai bine. A im
presionat plăcut grija pen
tru un repertoriu adecvat 
la marea majoritate a for
mațiilor, dorința de a se 
califica în etapele superi
oare ale festivalului. Mun
ca tinerilor artiști a fost 
răsplătită cu generoase 
aplauze din partea publi
cului spectator.

Au plăcut corurile șco
lii generale nr. 4 —-
Vulcan, formație ca
re a dovedit acuratețe in- 
tonațională, o frazare jus
tă, sensibilitate, corul 
claselor II—IV al Școlii 
generale nr. 2 Lupeni, 
grupul coral cameral al 
Școlii generale nr. 1 Pe
troșani, soliștii de muzică 
cultă din Petroșani și Vul
can. A plăcut, de aseme
nea, grupul folk de la 
școala nr. 6 — Petrila, for
mația de teatru și brigada 
de Ia școala nr. 6 Petro
șani, formațiile de muzică 
ușoară de la C.P.Ș.P. Pe
troșani și Lupeni șl de la 
școlile5» nr. 1 și 5 Vulcan. 
Dansul a fost reprezentat 
de formațiile școlilor ge
nerale nr. 7 și nr. 4 Petro
șani și nr. 2 Lupeni, pre
cum și de „dansul clasic11 
al școlii nr. 1 Petroșani și

Prezența montajului 
al Liceului industrial 
al tinereții, frumuseții și

C.P.Ș.P. Petroșani. Merito
rie prezența „dansului de 
societate" de la Școala ge-

literar muz.icai-coregrafic
Petroșani, un mesaj vibrant 

păcii.

lui de matematică-fizică din

(Urmare din pag. 1)

Elevii în concurs

nerală nr. 5 Petroșani și a 
dansului tematic de la 
Școala generală nr. 2 Lu
peni.

Calitate în actul artistic 
au demonstrat ansamblul 
folcloric de Ia școala nr. 
3 Lupeni, formația de o- 
biceiuri de la școala Bani
ța, dansul popular ma
ghiar de la școala nr. 1 
Lupeni, poemul dramatic 
prezentat de școala nr. 2 
Petroșani și montajul șco
lii nr. 6 Petrila.

De la licee, am apreciat 
corul de cameră al Liceu-

Petroșani, fanfara liceului 
nr. 1 Lupeni, soliștii la 
pian și chitară clasică din 
Petroșani, grupurile folk 
din Petroșani, monta
jele literar - muzical 
coregrafice ale Liceului in
dustrial Petroșani și Lice
ului nr. 1 — Lupeni, for
mația de dansuri a Liceu
lui industrial Petroșani, 
grupul vocal-folcloric al 
Liceului industrial Lupeni, 
formația de muzică ușoară 
a Liceului nr. 2 Lupeni.

Nu avem pretenția că 
am epuizat lista formațiilor 
și soliștilor evidențiați. 
Vom publica ulterior cla
samentul, după ce juriul 
va delibera.

Munca plină de abnega
ție a copiilor și cadrelor 
didactice merită calde fe
licitări.

H. ALEXANDRESCU

organizațiile sindicale nu 
au depus strădaniile nece
sare. A fost neglijată chiar 
și inițiativa „Prietenul nou
lui încadrat", respectiv, in
tegrarea tinerilor în for
mațiile de lucru, califica
rea și perfecționarea pro
fesională a personalului.

Din complexitatea pro
blemelor abordate în ca
drul conferinței, un loc 
important l-au ocupat și 
cele privind stilul de mun
că, activitatea cultllral-e- 
ducativă și sportivă, solu-

I Pentru sănătatea! 
minerilor

Grija deosebită pe i 
care partidul și statui i 
nostru, o acordă cu ge- i 
nerozitate minerilor se ! 
concretizează la fieca. = 
re pas în Valea Jiului. î 
Printre beneficiile de ca- : 
re ei se bucură din : 
plin la loc de cinste se i 
situează și îndruma- i 
rea metodologică a ea- i 
drelor medicale și con- ; 
tinua creștere calitati- | 
vă a asistenței medi
cale. In cadrul acestei i 
ample acțiuni, în Valea i 
Jiului se află profeso
rul doctor loan Orha, i . 
șeful secției cardiologie i 
preventivă a Spitalului i 
clinic Fundeni din i 
București. Cu acest pri- î 
Iej vor fi organizate și i 
întilniri cu publicul in- | 
teresat pe tema preve- i 
nirii și tratamentului i 
bolilor cardiovasculare, i 
întilniri ce vor avea loc i 
luni la Casa de cultură i 
din Petroșani și marți ; 
la I.M. Vulcan cu mi- i 
nerii.

ționarea unor cerințe de 
ordin social ale membrilor 
de sindicat. S-a cerut co
mitetului sindicatului să 
mențină o legătură mai 
strînsă cu grupele sindica
le, cu activul obștesc, să 
asigure7 ca acestea să se 
implice în mai marc măsu
ră în soluționarea proble
melor producției, ale între
cerii pentru mai mult căr
bune. Activul sindicatului 
arătau Gheorghe Leovea- 
nu și Ion Pupăză, trebuie 
să aibă în atenție și timpul 
liber al oamenilor, atrage
rea acestora la bogate ac
țiuni cultural-educative. 
Alți vorbitori s-au arătat 
nemulțumiți de faptul că 
a slăbit munca culturală 
în cadrul minei, nu s-a pu
tut reînființa corul mineri
lor, iar fanfara minei, de
și dispune de cadre tinere,

CERUL GRI VIȚEL In luptă cu rigorile iernii
Tăiatul măr, sub falduri de omăt, 
ascultă zvon desprins din alăute, 
Și Timpul, cu plivirea îndărăt 
Mîngîie cerul Griviței durute.
Acestui cer, să nu-i faci inventar ! 
Prea multe-s ciocîrliile, sub stele, 
Trecînd prin amintirile de jar, 
Perena tindere aprinsă-n ele.
Și de-ai s-auzi sirenele, chemînd 
Albastre primăveri, înnoitoare.
Adună cerul Maiului, în gînd,
Si toate Ciocîrliile sub soare !

(Urmare din pag I)

Maria DINCA

La sfîrșit de săptămînă
g Sfârșitul săptămî- 

nii este dominat de pre
zența în concurs a for
mațiilor artiștilor amatori 
pe scena Festivalului na
țional „Cîntarea Români
ei". La Teatrul de stat 
„Valea Jiului" se vor în
trece formațiile de tea
tru; teatru muncitoresc, 
teatru politic, teatru pen
tru copii și tineret și 
teatru folcloric. Specta
colul va avea loc sîmbă- 
tă, 16 februarie, începînd 
cu ora 13. Brigăzile ar
tistice, grupurile satirice, 
momente vesele vor evo
lua la Petrila, pe scena 
clubului muncitoresc in

tr-un spectacol ce va 
avea loc duminică, la ora 
9.

Q Așezămintelc cul
turale îi așteaptă pe toți 
prietenii dansului și mu
zicii, astăzi și mîine, se
rile cultural-educative 
organizate pentru ei pro
mit programe variate și 
interesante.

jjgj Videoteca Teatrului 
de stat din Petroșani își 
așteaptă prietenii cu fil
me de mare atracție. Dis
tingem și cîteva pelicule 
cu desene animate, con
certe cu muzică de di
vertisment. filme de a- 
venturi ș.a.

sprijin de la S.C.M. De
va, lot Petroșani, precum 
și sudorii Alexandru Rad, 
Ludovic Czerva, Iosif 
Horvath, Alion Bălușe, 
bumitru Călugăru, Gheor- 
ghe Maxim au întreprins 
acțiuni de depistare și re
mediere a defecțiunilor 
prin înlocuirea țevilor 
sparte din elementele ser
pentinelor. Pentru ca a- 
ceștia să poată să-și des
fășoare activitatea de în
lăturare a avariilor din 
rețea, echipele de zidari 
conduse de Ion Vătăman, 
Dumitru Ungureanu, A_ 
lexandru Slăvei, sub di
recta îndrumare și supra
veghere a maistrului Va- 
sile Păcală, prin demola
rea zidăriei refractare a 
celor două cazane la 
punctul de lucru au creat 
condiții lăcătușilor și su
dorilor pentru remedie
rea defecțiunilor. In pe
rioada cînd echipele de 
lăcătuși și sudori efectuau 
lucrările în cazane, zida
rii din echipele amintite 
au acționat pentru adu
cerea materialelor nece
sare refacerii zidăriei ca— 
zânelor în apropierea 
punctului de lucru.

In această perioadă 
cînd se depun eforturi 
susținute pentru repune
rea în funcțiune a gru
pului de 150 MW, perso
nalul de exploatare din 
turele conduse de maiș
trii Gheorghe Munteanu, 
'Nicolae Gavrilă, Nicolae 
Sălanț și Vasile Donciu 
au acționat pentru repu
nerea în funcțiune a cir
cuitelor tehnologice. Pen
tru înlăturarea efectelor 
înghețului, personalul 
laboratoarelor ĂMT — 
condus de sing. Alfred 
Schmidt — și PRAM — 
condus de maistrul prin
cipal Tiberiu Ungurea
nu — a desfășurat o ac
tivitate intensă de dez
ghețare a circuitelor de 
măsură și pentru efectu
area probelor tehnologice 
la motoare. In această 
perioadă grea, cînd oa
menii au stat zi și noap
te la datorie, s_a primit 
un sprijin deosebit din 
partea organelor locale de 
partid.

Prin aceste eforturi 
colective în scurt timp 
se va cupla la re
țeaua națională blocul dc 
150 MW de la Uzina e- 
lectrică Paroșeni.

i a

pentru prestări de servi
cii. (V.S.)

DE CURIND, 59 de e- 
levi ai școlii profesiorta-

de fire artificiale „Vîs- 
coza" Lupeni. (G.C.)

PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA alimentării cu

IN CARTIERUL Pe- 
troșani-Nord, construc
torii din cadrul brigăzii. 

I 10 a A.C.M. au început
? lucrările de construcție

la un nou bloc dc locu
ințe. Este vorba de blo
cul 61, amplasat în zona 
fostei clădiri a policlini
cii. Blocul va avea 28 de 
aprtamente, iar la par
ter spații comerciale și

le cu profil chimic, de pe 
lingă Liceul de chimie 
industrială nr. 2 din Lu
peni au trecut cu brio 
examenul de absolvire, 
obținînd diplome ce le 
atestă calificarea în me
seria de operator chi
mist. După o binemeri
tată vacanță, cei 59 de e- 
levi vor primi repartiții 
pentru a se încadra în 
muncă la întreprinderea

apă potabilă a Petroșa- 
niului, în cursul acestui 
an vor fi executate lu
crări de captare pe pîrîul 
Jieț. Captarea va fi ter
minată — după cum ne 
asigură constructorii — 
la finele ultimului tri
mestru al anului. (V.S.)

IN PRIMUL număr 
din acest an al revistei 
„Speotelex" editată de

Comisia centrală de spe
ologie sportivă din Bucu
rești este menționată și 
activitatea rodnică a cer
cului speologic „Hidro- 
carst" din orașul Vulcan. 
Acest cerc a participat în 
anul trecut, la șase acți
uni de teren, contribuind 
efectiv la descoperirea 
unei noi peșteri în mun
ții Sebeș, totalizînd 758 
ml de galerie cercetată 
și 84 m denivelare.

UN NOU record de 
temperatură, minus 23

nu arc destui susținători; 
alți vorbitori, inclusiv di
rectorul clubului, s-au re. 
ferit la necesitatea îmbu. 
nătățirii bazei materiali 
pentru activitatea cultu
rală, a reparării Palatului 
Cultural, cu unica sală d< 
spectacole în Lupeni. S-ai 
formulat critic și la adre
sa unor neajunsuri de o-, 
din social cum sînt caii, 
tatea necorespunzătoare a 
unor apartamente, neajun
suri în transportul local, 
dar și la lipsa de fermita
te în cazul acelor cetățeni 
care devastează și distrug 
apartamentele în care lo
cuiesc.

Pentru îmbunătățirea ac
tivității sindicatului și 
implicarea mai activă a a- 
cestuia în viața colectivu
lui, conferința a adoptat 
măsuri complexe.

8 noapte pe magistraia\
feroviară a Văii

(Urmare din pag. n

Drumul șerpuiește, 
după oprirea de la P.O. 
Coroești, spre Iscroni un
de chiar și cele 12 linii 
par insuficiente, 
timp temperatura 
cu încă o treaptă, 
chiar și la minus 17 gra
de, impiegatul Dorel 
Cincora, manevranții Pe
tru Munteanu și Gheor
ghe David, lăcătușii Cos- 
tel Bobric și Ilie Țigăie- 
riu nu 'stau. Se lucrează 
intens la pregătirea tre
nului 23887 pentru grupa 
200 (Craiova — n.n.). Ac
tivitate febrilă și Ia Li- 
vezeni unde, fiind limită 
de regională între Cra
iova și Timișoara, pro
blemele apar de șaizeci de 
ori într-un minut. Cel 
puțin, așa ar putea a- 
firma impiegații de miș
care Gheorghe Simion și 
Ion Vlaicu. Se lucrează 
la eliberarea liniilor și 
macazelor de zăpadă, în 
primele rînduri fiind șe
ful de manevră Ion Man. 
ciu, manevranții 
Zdrăilă, Dumitru 
Marcu Boța.

Ne 
spre 
timp 
jutat 
te cu circa 50 km/oTă) 
coboară necontenit. Sosi
rea, într-un scrîșnet de 
frîne prelung, ne este 
anunțată de cele trei su
nete de fluier ale loco
motivei. tradiționalul sa
lut adresat călătorilor la 
finele drumului.

Este ora 23,10 cînd ur
căm la R.C.M. Petroșani. 
Pătrundem într-un ade
vărat imperiu al telefoa
nelor. Numai un ceas de 
perete uriaș ne anunță 
că ne apropiem de miezul 
nopții. In rest activitate 
ca în plină zi. Viorel 
Svichiu, secretarul comi
tetului de partid — com
plex C.F.R. Petroșani, Ion 
Neagu — operator șef tu
ră, Vasile Stoica, opera
tor fir R.C., Ion Drăgu-

Intre 
scade

Dar,

Alion
Cosdan,

drumul
ÎQ

continuăm
stația Petroșani, 
ce termometrul (a- 
și de vîntul ce ba-

grade s-a înregistrat ieri 
dimineața în Petroșani. 
In schimb, în Paring, 
s_au semnalat doar mi
nus 16 grade, iar stratul 
de zăpadă e de 130 cm. 
Deci, la munte, la acest 
sfîrșit de săptămînă sînt 
condiții bune pentru 
practicarea schiului.

PE TRONSONUL de 
drum dintre Liceul eco
nomic și de drept admi
nistrativ și blocul 1 din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani s-a format o bal

lescu — operator vagoa
ne, Pavel Maci — ope
rator tracțiune, Traian 
Surdea — operator ana
lizator, Teofil Spînu — 
operator R.V.S. și Cons
tantin Ștefănescu — in 
structorul stației C.F.R 
Petroșani — formează un 
a'devărat „stat major" - 
ad-hoc care în această 
noapte trebuie să soluți
oneze toate problemele.

Este trecut de 
nopții, 
metrelor s-a înțepenit la 
minus 22, dar între lini., 
ile stației activitatea i 
desfășoară non-stop. Ra- •' 
portează acest lucru im_' . 
piegații Constantin Bă-) 
Ian și Ștefan Dulcescu — l 
turnul de control, Du- J 
mitru Iepure — post 6, } 
Gheorghe Popescu, șeful ( 
de tură stație Constarr- ’ 
tin Jumanca, 
stației Gheorghe 
și șeful stației 
Pera.

Și, totuși, parcă nici
unde nu este mai greu ca 
la manevră. Trenurile 
sosite trebuie descom
puse, cele în formare tr 
buie pregătite pe grup», 
de plecare chiar dacă ge
rul de afară biciuie oa
menii ca arsura focului. 
Manevranții Voica Ser- 
ghei, Costică Alexa, An
ton Miclea, Iulian Luciu, 
Anton Miclos, Constantin 
Vrînceanu și Ilie Soldea 
sînt însă la datorie.

Frigul i-a îndîrjit, ex
periența i-a călit, succe
sele i-au ambiționat 
înarmat cu dorința 
a-și face pe deplin 
toria.

Datoria ceferiștilor 
ță de meseria aleasă, 
ță de țară, puternicul 
sentiment de ; 
față de .semenii aflați în i 
trenurile de călători — > 
iată calități pe care fero- ț 
viarii le poartă ca veri- ' 
tabile însemne ale aces
tui vrednic 
muncitoresc 
tradiții pe 
Văii Jiului.

l
un ! 

ită | 

miezul | 
mercurul termo- I

a-i
seț

Constarr- ' 
operatorul ) 

Motea ț
Marin ’**

Și 
de 

da_

J
(
I
i
J 
î

fa-l 
fa-’ 

___ _ lor > 
altruism ț

detașament 
cu adînci 
meleagurile *

tă înghețată care a între
rupt circulația autove
hiculelor. Balta s-a for
mat de mai bine de o
săptămînă de la un „iz- t 
vor“ de... apă caldă, din
rețeaua de canalizare 
înfundată, paralelă cu
drumul. Cine oprește iz
vorul ?

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ,
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' Colecțivu[ Întreprinderii miniere AninoasaI PUTERNICĂ MOBILIZAREi PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR
I_______________________
r ------
Minerii de elită ai sectorului

~N
Pentru oameeiâi hotărîti,

- ■ •nu sent greutăți de neînvins
Formațiile sectorului I 

sint puternic mobilizate 
pentru realizarea 
producții tot mai 
de 
tras, 
felul 
de a 
mare 
rea greutăților 
se confruntă în această 
iarnă grea industria noas
tră și mai ales centrale
le electrice care folosesc 
drept combustibil 
nele.

Cîteva exemple 
concludente în 
direcție. Minerii 
brigada condusă de Pa
vel Dediu, a căror acti
vitate pe schimburi este 
coordonată de șefii de 
schimb Mihai Podaru, 
Vasile Flcuea și- Pavel 
Perdun au obținut în lu
na ianuarie o depășire a 
prevederilor de plan cu 
peste 2 200 tone de căr
bune, plus realizat pe

unor 
mari, 

ex- 
în 

dorința

cărbune 
exprimîndu-se 

acesta 
contribui în cît mai 
măsură Ia depăși- 

cu care

seama depășirii 
tivității muncii 
tone pe post. Și 
tă lună brigada 
să-și realizeze ritmic sar
cinile de plan.

O altă formație care 
obține realizări superi
oare sarcinilor plandfi- 
cațe este cea condusă de 
Clement Crăciun, mais
trul minier care a pre
luat conducerea brigăzii 
ce exploatează un abataj 
frontal echipat cu 
complex mecanizat 
bricat la I.UJM.P.
complex de timpul SMA- 
2. Producția extrasă în 
luna ianuarie se ridică ia 
peste 7 200 tone de căr
bune, ceea ce reprezintă 
o îndeplinire a prevede
rilor de plan în propor
ție de 103 la sută. Și a- 
ceasta brigadă și_a de

pășit productivitatea mun
cii cu 1000 kg de cărbu
ne pe post. Printre

produc- 
cu 2,44 

în aceas- 
continuâ

care au contribuit în mod 
deosebit la obținerea a- 
cestui succes se numără 
șefii de schimb Victoria 
Brăduț, Ștefan Vlasin și 
Constantin Ghiță. ■

Evidențiez, de aseme
nea, eforturile deosebite 
făcute de brigada condu
să de Iosif Prisecan, mi
ner șef de 
precum
formațiile coordonate de 
maistrul principal elec
tromecanic Rudolf Slo- 
venschi pentru introdu
cerea cît mai grabnică a 
unui nou complex 
nizat, tot de 
SMA-2. /

Avînd linia de
asigurată și cu astfel de 
brigăzi, sectorul nostru 
nu are și nu va avea 
probleme cu îndeplini
rea ritmică și integrală 
a prevederilor de plan.

brigadă, 
și de

E

Noi, minerii avem de îndeplinit o sar
cină de o mare răspundere — să dăm 
țării cărbune, cărbune cit mai mult, in- 
vingînd condițiile atmosferice sau cele 
de zăcămînt.

Cînd oamenii vor, cînd au înțeles ros
tul muncii lor nu sint greutăți de ne
trecut. Și noi am avut greutăți destule, 
dar nu au constituit o piedică in calea 
realizării planului.

In ianuarie ne-am realizat sarcinile 
stabilite în proporție de 113,8 la sută, 
iar productivitatea muncii a fost depă
șită cu peste 1000 kg de cărbune pe post. 
Și în prima decadă a lunii februarie 
ne-am depășit planul cu 200 de tone. 
Toate aceste realizări le-am obținut în- 
tr-un abataj cu front scurt pe înclinare 
unde am avut puternice infiltrații de a- 
pă care trebuia captată și dirijată, altfel

minerii
Oprea I’rau, 

Dumitru 
practic,

șefi 
Samoiiă 

Merișoiu 
au

acti- 
de

Ga- 
au 

înlăturai

umiditatea cărbunelui ar fi crescut 
peste normele prevăzute și calitatea s_ar 
fi înrăutățit. Organizînd mai bine 
vitatea, ortacii mei 
schimb 
bos și 
diminuat,
efectele negative cauzate de profilul re
dus al galeriei dc acces și au asigurat 
o aprovizionare ritmică a brigăzii cu 
toate materialele necesare.

Ceea ce ași dori să evidențiez — și 
este poate cel mai important lucru — 
in brigada noastră peste 30 la sută din 
efectiv este format din tineri, oameni 
entuziaști, dar și hotărfți in acțiunile pe 
care le întreprindem pentru creșterea 
producției și a productivității muncii.

Gheorghe VISLA,
miner, șef dc brigadă, sectarul III

cărbu.

front

(Urinare din pag. U
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Sing. Zian FIODOR, 
șeful sectorului I

un 
fa-sint

această
din

că 
le-am

din profil 
preocupăm 

mecanizarea 
operațiuni

e
l 
g

meca-
tipul

Pagină realizată de Gheorghe BOȚEA 
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a lunii 
de ză-

l 
i

i confruntat 
zăcământului,

fost 
lună, 
care 
per- 
pen-

Mildoș EOKOR, 
niner, șef de brigadă, 

sectorul II

sectorului I. Lucrarea, ca
re are o lungime de pes
te 200 metri liniari, Va 
fi terminată la începutul 
lunii martie. Sarcinile

activitate subterană, ca
litatea lucrărilor executa
te trebuie să fie cît mai 
bună. Aceasta pentru că 
lucrările nu sint fă-

trecută ne-am 
cu tectonica 
productivitatea muncii re- 
r.I.zată - fcct superioară 

100 kg

ne îngăduim abateri 
la calitate.

Ioan MANILIUC, 
miner șef de brigadă, 

sectorul de investiții

Sîntem 
se încre
de lu_ 
înțelegem 

că munca

c 
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î 

î 
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Toate acțiunile sint dirijate
spre creșterea 

productivității muncii
onale de producție. Tot
odată, această tehnologie 
va determina și o mai 
bună aprovizionare cu 
materiale a altor formații 
de lucru prin redistribu
irea personalului de ser
vire. Pînă la sfîrșitul pri
mului semestru această 
tehnologie se va aplica 
în toate abatajele stratu
lui 3. Ne-am propus să 
folosim în viitorul apro
piat preabataje cu tuburi 
îngropate la culcuș. In 
felul acesta vom renunța 
la executarea, în avans, 
a preabatajelor susținute 
cu armături 
T.H. Ne 
intens și de 
principalelor 
din subteran, de extinde
rea complexelor în aba
tajele frontale. Deocam
dată folosim un singur 
complex cu care obținem 
productivități de peste 
12 tone pe post, dar a- 
vem într-un stadiu avan
sat de montare un alt 
complex mecanizat de 
producție românească de 
tip SMA-2. Vom ajunge 
ca în trimestrul IV 
avem în permanență 
funcțiune 2 complexe me
canizate, iar al treilea în 
montare. Tot în cadrul 
acestor preocupări avem

prevăzut ca la următoa
rele felii, în două abataje 
să folosim combine pen
tru mecanizarea tăierii 
cărbunelui.

Prin urmare măsurile 
întreprinse pină acum și 
care se vor aplica în con
tinuare vizează creșterea 
productivității muncii și 
îmbunătățirea aprovizi
onării formațiilor de lu
cru prin redistribuirea 
personalului de servire 
devenit disponibil în ur
ma introducerii mecani
zării și a tehnologiilor de 
lucru amintite. In ceea 
ce privește linia de front 
activă o avem asigurată 
la nivelul’ sarcinilor pla
nificate și ne preocupăm 
să o menținem la acest 
niveL

Ceea ce aș dori : 
adaug este faptul 
vem de executat, 
acest an, un mare 
de investiții care - 
sigura dezvoltarea 
perspectivă a minei 
tre.

Sîntem convinși 
acțiunile pe care 
inițiat și cunoscînd pute
rea de mobilizare a co
lectivului de la Aninoasa, 
vom crește producția de 
cărbune extras contri
buind astfel la învinge
rea greutăților pricinuite 
de asprimea acestei ierni.

să mai 
că a- 

tot în 
volum 
vor a-

în 
noas-

Brigada condusă 
Pavel Dediu (în meda

lion), una din formațiile 

de elită ale sectorului I.

Vom extrage suplimentar 
noi cantități de cărbune

In abatajul nostru, prin 
care exploatăm stratul 6, 
folosim o tehnologie de 
lucru clasică, dar care so
licită o bună pregătire pro
fesională, stăpînirea depli
nă a meseriei de miner — 
și de- ce să nu o spunem 
— și o foarte bună condi
ție fizică. Este vorba de 
tehnologia de exploatare 
în abataje cu trepte răs
turnate. Abatajul ni l-am 
pregătit singuri în patru 
luni, anul trecut cîn'd am 
realizat 650 ml lucrări de 
pregătiri, abatajul avînd 
o linie de front în lungi
me de 120 ml. Cînd condi
țiile de zăcămînt au fost 
bune am obținut producti
vități de peste 7 tone pe 
post, cu aproximativ 1000 
kg mai mari decît sarci
nile de plan. Deși în luna

alizată a fost 
celei planificate cu 
pe post.

In prima decadă 
februarie condițiile 
cămînt s-au mai îmbunătă
țit și am crescut din nou- 
productivitatea muncii Ia 
peste 6 tone pe post, ceea 
ce înseamnă 300 kg pe 
post mai mult decît sarci
na planificată și ne-a asi
gurat o producție supli
mentară de peste 300 tone 
într-o singură decadă. De 
altfel, din luna octombrie, 
de cînd am început exploa
tarea acestui abataj în 
trepte răsturnate, brigada 
pe care o conduc și-a rea
lizat lună de lună sarcini
le de plan deși înclinarea

stratului este mare 
proximativ 65 de grade. 
Avînd în vedere experien
ța pe care am dobîndit-o 
în aceste luni, împreună 
cu ortacii sîntem hotărî!i 
să facem totul ca și în a_ 
cest an să realizăm noi 
sporuri de producție și 
productivitate. Rezultatele 
bune obținute în perioada 
care a trecut din acest an 
nc dau garanția succeselor 
viitoare, cînd șefii de 
schimb Mircea Manolo, 
Ranu Pîrciu, Gheorghe 
Stolnicu și Mihai Lungu 
vor organiza în așa fel 
munca îneît să crească 
continuu productivitatea 
muncii.

Siguranța 
omului — 
în centrul 

preocupărilor 
B In acest an la I.M.

Aninoasa s-au acordat pen
tru protecția muncii omu
lui ți a zăcământului 2,5 
milioane Iei.

B Pentru sistematiza
rea aerajului general 
al minei se Va face o re
distribuire a stațiilor prin
cipale de aeraj pe zone 
de exploatare.

g Prin măsurile între
prinse pe linie de protec
ție a muncii, colectivul mi
nei este hotărît ca și 
acest an să îl încheie fără 
nici un foc endogen.

Sîntem o formație ca- 
, pot spune că ne-am 

specializat în executarea 
unor lucrări de investi
ții deosebite, cu grad ri
dicat de dificultate, lu
crări pentru că înțelegem 
numai o bună pregătire 
profesională, dar și mul
tă răspundere, 
mîndri cînd ni 
dințează astfel 
crări pentru că 
prin aceasta 
no-'stră este apreciată.

Acum executăm lucră
rile de săpare ale unui 
plan înclinat la orizontul 
XI mediu, nnde se va 
monta o bandă pe care 
se va evacua producția

Calitatea lucrărilor 
trebuie să tie cît mai bună !
care ne reveneau au 
îndeplinite lună de ' 
în condițiile în 
nc-am preocupat în 
manență de calitate, 
tru că la noi, poate mai 
mult decît în oricare altă

cute să dureze un an sau 
doi, ci- de multe ori zeci 
de ani. Nu vrem să vină' 
alții în urma noastră să 
remedieze ceea ce noi nu 
am făcut așa cum tre
buie. Pot să afirm cu

toată certitudinea că toți 
ortacii mei, cum sint 
Hristache Pîrvu, loan Co
jocarii, Dumitru Lazăr, 
loan Cărăușu și Nicolae 
Răducanu, au înțeles pe 
deplin că aceasta este o 
sarcină de onoare și ma
re răspundere. Nu de 
puține ori de o astfel de 
lucrare, de calitatea ei, 
depinde soarta produc
ției Ia mai multe abataje 
și chiar sectoare. Acesta 
este motivul pentru care 
nu 
de

I
I
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''întreprinderi, institu
ții. școli și facultăți, uni
tăți militare, la orașe și 
sate o intensă muncă poli- 
tico_ideologică și cultural. 
educativă, ample acțiuni 
consacrate evidențierii
semnificației istorice a
victoriei asupra fascismu
lui, relevării contribuției 
importante aduse de popo
rul român care, după în
făptuirea revoluției de e- 
liberarc socială și naționa
lă. antifascistă și antiim- 
pcrialistă de la 23 August 
1944. s.a angajat, cu toate 
forțele sale, alături de U. 
niunea Sovietică și cele
lalte țări ale Națiunilor 
Unite, în războiul antifas
cist, intr-un moment cînd 
soarta acestuia nu era încă 
decisă, ceea ce a deschis 
larg calea înaintării rapi
de a armatelor sovietice 
și zdrobirii dispozitivului 
militar al Germaniei na
ziste în această parte a 
Europei, scurtînd cu cel 
puțin 6 luni durata războ
iului și grăbind în mod ho. 
tărîtor victoria armatelor 
aliate împotriva Germa
niei fasciste.

Acțiunile consacrate
sărbătoririi zilei de 9 Mai 
vor trebui să releve, tot
odată, lupta poporului ro
mân pentru unitate și in
dependență națională, în
semnătatea marilor trans

Schi oarele de la C.S.Ș. Petroșani, 
în elita performanței

Zilele trecute s_a întors, după cinci săptămîni 
de deplasare la Poiana Brașov și Mogoșa (Baia Ma
re), lotul de schioare junioare și senioare al Școlii 
sportive din Petroșani care a participat la campio
natele republicane din cadrul actualei ediții a Da- 
ciadei, pe categorii de vîrstă.

Iată palmaresul participării fetelor noastre la 
aceste competiții de mare anvergură ale schiului 
alpin la care au. avut de înfruntat schioarele cu drept 
de participare din întreaga țară, inclusiv sportivele 
din lot.

LA CAMPIONATUL 
NAȚIONAL DE JUNI
OARE, desfășurat între 
22—24 ianuarie la Bra
șov, Ia proba de coborire 
Mihaela Hiciu a ieșit pe 
locul VI. La slalom special 
s-au ocupat următoarele 
jocuri: Mihaela Hiciu — 
locul IV, Liana Grosu — 
locul VII, Alina Doroban- 
țu, locul VIII; la slalom 
uriaș, Simona Costinaș, lo
cul VI, Mihaela Hiciu, lo
cul VIII, iar Liană Grosu, 
locul IX. De remarcat că 
la combinata alpină Miha
ela Hiciu s-a clasat pe lo
cul III.

LA CAMPIONATUL NA
ȚIONAL DE SENIOARE, 
la coborîre Mihaela Hiciu a 
ocupat locul IX; la slalom 
special tot Mihaela a ajuns 
pe locul VII, la 3 sutimi 
diferență de locul VI, iar 
Liana Grosu pe locul IX. 
La slalom uriaș Liana 
Grosu a ocupat locul VI, 
Mihaela Hiciu, locul VII, 
Alina Dorobanțu locul XV. 
In ceea ce privește combi
nata alpină, Mihaela Hiciu 
a ieșit pe locul VI.

Trebuie să specificăm că 
Simona Costinaș n-a par
ticipat la aceste întreceri 
fiind accidentată la prima 
probă a concursului repu
blican al cluburilor sporti
ve școlare, unde la prima 
manșă a ieșit pe locul II. 

formări revoluționare pe
trecute in viața social-po- 
litică a țării, a triumfului 
socialismului pe pămîntul 
patriei, precum și voința 
României socialiste de a 
contribui activ Ia afirma
rea politicii de destinde
re, de dezarmare, de con
lucrare egală între națiuni, 
de securitate si colaborare 
internațională.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că sărbăto
rirea zilei de 9 Mai va tre
bui să prilejuiască o largă 
desfășurare a eforturilor 
creatoare ale întregului 
popor pentru înfăptuirea 
programului de dezvolta
re economico-socială a 
țării, pentru transpunerea 
în viață a istoricelor docu
mente adoptate de Con
gresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român — 
garanție a sporirii forței 
patriei noastre socialiste 
și a ridicării ei pe noi 
trepte de progres și civili
zație, a întăririi indepen
denței și suveranității 
României.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca Hotărîrea 
privind aniversarea a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și sărbătorirea 
„Zilei independenței Româ
niei" să se dea publicității.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
și aprobat unele probleme 
privind buna organizare 
a alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Naționa
lă și în consiliile populare

LA CONCURSUL RE
PUBLICAN AL CLUBU
RILOR SPORTIVE ȘCO
LARE, de la Mogoșa (4—6 
februarie), la junioare Li
ana Grosu s-a clasat pe 
locurile II la slalom uriaș 

■Și III la slalom special, iar 
Mihaela Hiciu pe locul II 
la slalom uriaș. La co'piii 
mari, Nicoleta Zapan a o_ 
cupat cîte un loc II atît 
la slalom uriaș cît și la 
slalom special, iar la copii 
mici, Gerlinde Mihuț a ie
șit pe locul III la slalom 
special și locul II la sla
lom uriaș.

In urma rezultatelor ob
ținute, de remarcat este 
faptul că Mihaela Hiciu și 
Liana Grosu au realizat 
punctajul pentru obține
rea categoriei I de clasifi
care sportivă.

Din discuția avută cu 
prof. Virginia Peterfi, care 
a condus schioarele noas
tre la aceste campionate, 
am reținut că bilanțul cu 
care s-a reîntors lotul nos
tru poate fi socotit mulțu
mitor, iar comportarea fe
telor merituoasă. Dacă re
zultatele puteau fi mai bu
ne? Desigur, dar 
pentru a ajunge pe prime
le, trei locuri în asemenea 
competiții, trebuiau depă
șite fetele de la Dinamo, 
cele mai bune la ora ac
tuală. Ele sînt bune toc

de la 17 martie, exprimîn- 
du-și convingerea că atît 
campania electorală, cit și 
desfășurarea alegerilor 
vor constitui o nouă și pu
ternică manifestare a de
mocratismului nostru so
cialist, a unității întregu
lui popor în jurul Partidu
lui Comunist Român — 
forța politică conducătoa
re a societății noastre — 
a voinței tuturor oameni
lor muncii de a asigura 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan. In legă
tură cu aceasta, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
pornind de la rezultatele 
înregistrate în prima lună 
a anului, a cerut guvernu
lui, ministerelor. centra
lelor industriale, tuturor 
întreprinderilor producă
toare și în primul rînd din 
industria minieră și ener
getică să ia toate măsuri
le pentru buna organiza
re și desfășurare a mun
cii, astfel incit, în fiecare 
întreprindere și la fiecare 
loc de muncă, prevederile 
planului pe acest an si pe 
întregul cincinal să fie re
alizate în cele mai bune 
condiții. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat în
crederea că oamenii mun
cii din industrie, agricul
tură și celelalte sectoare 
ale economiei naționale vor 
face totul pentru a întîm- 
pîna alegerile de la 17 
martie cu realizări cît mai 
importante în îndeplinirea 

mai pentru că dispun de 
condiții de antrenament 
net superioare. Or, 
fetele noastre s-au antre
nat — în condițiile ncfunc- 
ționării teleschiului mo
dern de pe pîrtia mare 
din Paring — la Straja. 
Pentru aceasta ne expri
măm mulțumirile noastre 
față de A.S. „Minerul" Lu- 
peni. A fost o etapă bine
venită pentru acomodare, 
pentru antrenamente în 
general; dar pentru viteză, 
pentru performanță erau 
necesare condiții de antre
namente mai complexe. 
S-a sperat pentru realiza
rea acestui deziderat la 
Poiana Brașov, or, fiind 
vorba de un centru turis
tic renumit, fiind și vacan
ță, iar mijloacele mecani
zate foarte aglomerate, 
condițiile pentru antrena
mente au fost minime.

Pentru a cuceri rezultate 
mai bune în competițiile 
republicane trebuie să ne 
asigurăm o pregătire te
meinică de acasă, să facem 
antrenamentele aici, să nu 
ne bazăm pe ceea ce s-ar 
putea să realizăm în de
plasare, Pîrtii avem, este 
imperios necesar însă să 
intre în funcțiune teleschi- 
ul de pe pîrtia mare din 
Paring. Ne mai așteaptă 
trei concursuri republica
ne acasă — Cupa C.C.S.P., 
Cupa Parîngul și Cupa Va- 
ldă Jiului — vrem să ob
ținem rezultate bune, să 
acumulăm punctajul nece
sar pentru competițiile 
din sezonul viitor și să fim 
și gazde bune. Pentru a- 
ceasta trebuie să avem 
condiții, să oferim1 condiții 
la nivelul competițiilor na
ționale.

Ioan DUBEK 

planului și programelor 
de dezvoltare economico- 
socială a țării, in asigura
rea trecerii cu succes la 
înfăptuirea obiectivelor 
celui dc-al 8_lea cincinal, 
a hotărîrilor și orientărilor 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare pri
vind vizita de prietenie e- 
fectuată în țara noastră, 
în zilele de 4—5 februarie, 
de tovarășul Veselin Gin- 
ranovici, președintele
Prezidiului Renublicii So
cialiste Federative Iugo
slavia. Comitetul Politic 
Executiv a dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor vizi
tei, care a marcat un nou 
moment de seamă în bo
gata cronică a relațiilor 
de prietenie, bună veci
nătate și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

Aprobînd în unanimitate 
rezultatele vizitei. Comite
tul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru trans
punerea în viață a înțele
gerilor convenite, care a- 
șigură dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării 
multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele 
noastre, a relațiilor de 
prietenie și bună vecină
tate dintre România și 
Iugoslavia.

Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid 
și de Stat.
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1 FILME
I
| PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: împușcături sub

Ispînzurătoare; Unirea:
Galax; Parîngul: Tăunul.

LONE A: Marfă furată.

ANINOASA: Lupii mă- 
I rilor.

| VULCAN — Luceafâ-

| rul: Dreptate în lanțuri.

LUPENI — Cultural:
[ Legenda călărețului sin- 
I guratic.

| URICANI: Surorile.

TV.
j 13,00 Telex.

• 13,05 La sfîrșt de săpță- 
I mînă (color).

I 14,45 Săptămîna politi
că (color).

| 15,00 închiderea progra
mului.

• 19,00 Telejurnal (parțial
’ color).

I 19,20 Teleenciclopedia.

I 19,50 Caravana varietăți
lor (color).

— Spectacol cu public
I 20,40 Film artistic:

„Pintea".
I (color).

I Producție a Casei
de Filme Cinci.

Ș (Partea I),
21,30 Mondovision 

lor).
(co-

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra-
mului.

memen
Mulțumim tuturor care au fost alături de noi 

la greaua încercare provocată de decesul bunului 
nostru

IRIMIE IOAN
Familia Irimie și rudele. (3314)

După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie, între 16 fe
bruarie, orele 20 și 19 fe
bruarie orele 20, vremea 
va fi în general închisă 
în sudul și estul țării și 
schimbătoare în rest. Ce
rul va fi tenjporar noros. 
Vor cădea ninsori locale 
în sudul și estul țării și 
izolat în celelalte regiuni. 
Vîntul va sufla slab pînă 
'a moderat cu intensificări 
trecătoare în prima parte 
a intervalului în Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan, pre- 
dominînd din sectorul 
nordic, viscolind sau spul- 
berînd zăpada. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 20 și 
minus 10 grade, iar maxi
mele, între minus 13 șl 
minus 3 grade. Pe alocuri, 
în vestul și centrul țării, 
se va produce ceață și 
chiciură.

☆
Direcția drumuri din 

cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor comunică: se men
ține închisă circulația ruti
eră pe următoarele drumuri 
naționale: DN 24 C — Bi
volari — Rădăuți — Prut; 
DN 11 A — Rădăcinești
— Bîrlad; DN 57 — Pescari
— Moldova Nouă.

In estul Munteniei, nor
dul și centrul Moldovei și 
în sudul Banatului se men

!. G. C. L PETRGSANI>

prin subunitățile sale din toate orașele
Văii Jiului, execută în perioada de iarnă 

următoarele lucrări către populație și 
întreprinderi, instituții și asociații 

de locatari, la comandă :

♦ parchetări
♦ faianțări

♦ zugrăveli-vopsitorii

♦ reparații instalații sanitare și termice. 
Solicitanții sînt rugați să se adreseze la

telefoanele:

PETROȘANI — 42132, str. M. Eminescu, 
nr. 15—17; 43144, str. Cuza Vodă nr. 23. '

PETRILA — 151, str. Privighetorilor 
nr. 14.

VULCAN — 70114, str. Fabricii nr. 14.

LUPENI — 60912, str. 23 August, nr. 8.

Mica publicitate
VIND casetofon. Hitachi, 

pikup Toshiba, Radioam- 
pli ITT, toate stereo, cali
tate, amplificator instru
ment. Telefo'n 43866. (3312)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) și 
carnet de student pe nu
mele Gligor Gicu, elibera

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familiile Petric și Puia mulțumesc tuturor celor 
care au fost alături de noi la conducerea pe ultimul 
drum a celui care a fost frate și unchi

PETRIC PETRU
(3311)

țin restricțiile de viteză, 
datorate zonelor acoperite 
cu zăpadă șt a îngustării 
căii de rulare pe anumite 
porțiuni, acoperite în con
tinuare cu mari cantități 
de zăpadă.

Traficul pe calea ferată 
se desfășoară normal. Tot
odată, aeroporturile din 
Capitală și din întreaga 
țară sînt în stare de dis
ponibilitate.

Din cauza temperatu
rilor foarte scăzute înre
gistrate în ultimele 24 de 
ore, Ia Constanța, Galați, 
Brăila și Tulcea activitatea 
portuară este restrînsă. In
tre Călărași — Brăila, 
Dunărea este blocată și, 
ca urmare, în porturile du
nărene cuprinse între a- 
ceste localități activitatea 
este diminuată, ca și în
tre Tulcea și Sulina. In a- 
val de Hîrșova, spre Dună
rea maritimă, între mila 
57—34 și 31—5 fluviul este 
oprit. De asemenea, de la 
Orșova la Porțile de Fier 
1, precum și în zona km 
870—863 Dunărea este în
ghețată. Navigația, în a- 
ceastă parte a fluviului, 
este deschisă între Drobeta 
— Turnu Severin — Por
țile de Fier 2 și pînă a- 
proape de Giurgiu, cu u_ 
nele dificultăți cauzate de 
sloiuri.

(Agerpres)

te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(3310)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dănilă 
Ana, eliberată- de IACCVJ 
Petroșani. O declar nulă. 
(3309)
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