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Telegrame, mesaje și scrisori 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

din întreaga țară la împlinirea 
a două decenii de cînd a fost ales 

în fruntea partidului
militare, precum și din partea a nume
roși oameni ai muncii de cele mai dife
rite profesii, prin care ii sint exprimate 
cele mai alese sentimente de nețărmurită 
dragoste, de profundă stimă și adincă re
cunoștință, calde felicitări și urări de 
sănătate, fericire, viață îndelungată și pu
tere de muncă, de noi și tot mai mari 
succese în fruntea partidului și statului 
nostru pentru înfăptuirea măreței opere 
de edificare a socialismului și comunis
mului pe pămintul României, pentru 
creșterea continuă a bunăstării întregului 
popor, pentru cauza păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

—
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Două decenii de glorie, de mărețe infăptuîri socialiste

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
la temelia accelerării progresului 

multilateral al patriei
La loc de frunte în ac

tivitatea teoretică și prac
tică a secretarului gene
ral al partidului, consa
crată edificării noii orîn- 
duiri, se situează preocu
parea constantă pentru 
afirmarea atitudinii no
vatoare, a gîndirii înain
tate, care se distinge prin 
luciditate și optimism, 
pentru promovarea spi
ritului revoluționar ca 
trăsătură fundamentală 
a epocii pe care o stră
batem. Este remarcabilă, 
în acest sens, contribuția 
strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adusă 
la îmbogățirea teoriei și 
practicii construcției so
cialiste potrivit căreia 
strategia dezvoltării mul
tilaterale concentrează 
deopotrivă eforturile de 
gîndire, de creație pe 
multiple planuri pentru 
întărirea bazei materiale 
a societății, perfecționa
rea relațiilor de produc
ție și sociale — toate a- 
cestea, și multe alte co
ordonate ale progresului 
nostru multilateral fiind 
însumate într-o definire 

V —-------------
Trei sectoare 

de la 
_.M. Aninoasa 
au îndeplinit 

planul 
trimestrial

Bilanț fructuos pentru 
sectoarele III, IV și V de 
la mina Aninoasa, acum, 
cînd a mai rămas o săp- 
tămînă fină la încheierea 
primului trimestru al anu
lui : eforturile minerilor 
s-au concretizat în multe 
tone de cărbune peste 
planul la zi, plusurile în
registrate fiind de ordinul 
miilor de tone. Astfel, 
SECTORUL V RAPOR
TEAZĂ PESTE 1600 TONE 
DE CĂRBUNE EXTRAS 
SUPLIMENTAR, SECTO
RUL III PESTE 1200 TO
NE, IAR SECTORUL IV 
PESTE 560 TONE, FATĂ 
DE PREVEDERILE DE 
PLAN LA ZI. La rea- 
l<;area acestor succese 
L contribuție hotărîtoa- 
re și-au adus-o minerii din 
schimburile conduse de 
loan Ștef, Anton Tîmpu, 
Gheorghe Ciobanu, Hodo. 
ny Iosif, Lazăr Iliopolus și 
loan Badi din brigăzile 
conduse de CONSTANTIN 
BROASCA ȘI STAN RO. 
TARU, sectorul V, ca și 
ortacii lor din schimburile 
conduse de Onofrei Bahma- 
riu, Radu Oprișan, Oprea 
Prau, Dumitru Merișoiu și 
Gaboș Samoilă din brigă
zile conduse de SAVA RO
BE ȘI GHEORGHE VISLA,

(Continuare în pag. a 2-a) 

deosebit de sugestivă. 
Spiritul revoluționar în 
acțiune — așa este înțeles 
și definit acest concept 
profund original, situat 
la baza politicii științifi
ce de valorificare supe
rioară a energiilor crea
toare ale maselor, pentru 
înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de 
partid cu privire la viito
rul națiunii.

Cursul ascendent al 
realizărilor din aceste 
două decenii, marcate de 
afirmarea impetuoasă a 
gîndirii și acțiunii revo
luționare a maselor pune 
în lumină justețea orien
tărilor trasate de condu
cătorul partidului și sta
tului nostru, cel care cu 
multă înflăcărare întreți
ne mereu vie lupta pen
tru promovarea noului în 
toate domeniile vieții po
litice și social-economice. 
Cu deosebită clarviziune, 
secretarul general al 
partidului a făcut în re
petate rînduri referiri 
convingătoare la locul și 
rolul gîndirii revoluțio
nare și acțiunii de pro

I Un colectiv care se autodepășește
— Să vorbești despre 

mina Bărbăteni și să ig
nori sectorul III unde lu
crează fruntașii frunta
șilor din Valea Jiului pe 
primele două luni din a- 
cest an ar fi o nedrepta
te pentru acest harnic co
lectiv, remarca în urmă 
cu cîteva zile inginerul 
șef de la această mină, 
Gheorghe Drăgoi. Urmîn- 
du-i sfatul intrăm în bi
roul șefului de sector, un
de tînărul sing. Ștefan 
Păscuț, adj., șef sector 
discuta cu maiștrii de re- 
vir preliminarul schim
bului I din ziua respecți-

O formație de lucru care nu mai are nevoie de prezentare, ea făurindu-și o „carte de vizită" demnă de 
cinstire ; brigada condusă de Gavrilă Mesaroș — sectorul I al I.M. Paroșeni. In imagine, o parte din mem
brii formației. ________ ______ Foto ; T. ALEXANDRU.

movare a noului în con
textul eforturilor generale 
pentru înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare ale 
fiecărei etape. Este sem
nificativ faptul că însăși 
formarea omului nou a 
fost concepută ca un 
proces complex, integrat 
pe deplin în obiectivul 
fundamental al orînduirii 
noastre, parte integrantă 
a edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate. In concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
făurirea omului nou, for
marea și dezvoltarea conș
tiinței socialiste înainta
te, afirmarea atitudinii 
novatoare, receptivă la 
cerințele unui progres 
multilateral se îmbină 
în mod unitar cu activi
tatea practică, de dezvol
tare a forțelor de pro
ducție. In acest amplu 
și cuprinzător proces re
voluționar își găsește un 
vast teren de afirmare 
gîndirea înaintată .a ma
selor, spiritul de creati
vitate, de bună gospodă-
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vă și totodată lucrările 
importante care urinau să 
fie executate 
tate. Pînă la 
raportului, 
normator al 
Pavel Regeni 
dispoziție cîteva 
producția extrasă 
mentar la nivelul 
rului se ridică la 
3800 tone de cărbune; pro
ductivitatea muncii 
lizată la 
activități 
medie cu 
brigăzile 
cameră conduse de Vasile 
Cotea, Constantin Onofrei

cu priori- 
terminarea 
tehnicianul 
sectorului, 

ne pune la 
date : 
supli- 
secto- 
peste

rea- 
nivelul întregii 
este depășită în 
25 kg pe post ; 
din abatajele

Se împlinesc două decenii de cînd to_ 
varășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
funcția supremă de conducere a Parti
dului Comunist Român, a destinelor pa
triei și poporului.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, i-a fost adresat un tnare număr de 
telegrame, mesaje și scrisori din partea 
comitetelor județene, municipale, orașe, 
nești și comunale de partid, a organizați
ilor de masă și obștești, ministerelor și 
altor instituții centrale a unor unități din 
industrie și agricultuW, instituții de în- 
vățăiuint, știință, artă și cultură, unități

Constituindu-se într-un 
nou și vibrant omagiu a- 
dus secretarului general 
al partidului, revoluționar 
și patriot înflăcărat, erou 
între eroii neamului, per
sonalitate proeminentă a 
lumii contemporane, tele
gramele, mesajele și scri
sorile reliefează pregnant 
rolul hotărîtor, determinant 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea 
și transpunerea în viață 
a întregii politici interne 
și externe a/ partidului și 
statului, a programelor de 
dezvoltare și înflorire a 
patriei, în dobîndirea suc
ceselor istorice ale popo
rului român în opera de

Energetîcienii 
la datorie

Energetîcienii de la Uzi
na electrică Paroșeni au 
pulsat în sistemul energe
tic național, în primele 
două decade ale lunii mar
tie 66 miliarde kWh, cu 9 
milioane kWh mai mult 
decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Energia e_ 
lectrică pulsată în această 
perioadă a fost produsă în 
condiții de eficiență spo
rită. Consumul de combus
tibil convențional a fost 
redus cu 2500 tone, iar cel 
de energie electrică cu 1320 
MWh.
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și Andone Grumăzescu au 
realizat lunar plusuri cu
prinse între 150 și 450 
tone de cărbune.

— Pentru a ajunge la 
aceste realizări — inter
vine adjunctul șefului de 
sector — am asigurat în
că din ultimul trimestru 
al anului trecut linia 
front activă. Totodată 
căutat că asigurăm 
permanență numărul 
posturi prestate în i 
bune deși efectivele :

de 
. am 

în 
de 

car- 
sec-

Gheorghe ROTEA
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făurire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintare a României 
spre comunism. Se dă ex
presie satisfacției depline 
și mîndriei patriotice a 
tuturor fiilor țării față de 
tot ceea ce poporul ro
mân, sub conducerea înțe
leaptă, clarvăzătoare a 
partidului, a secretarului 
său general, a înfăptuit în 
ultimii 20 de ani, perioa
dă a celor mai remarcabi
le împliniri din întreaga 
istorie a României, etapă 
plină de profunde 
înnoiri în toate domeni
ile vieții politice, economi
ce și sociale, pe care întrea
ga națiune o definește cu

2

Strinsa legătură a invățămintului I 
cu cercetarea și producția f 

cerință fundamentală în pregătirea I 
viitorilor specialiști minieri

In Aula Institutului de 
mine din Petroșani a a- 
vut loc conferința de da
re de seamă și alegeri a 
Uniunii asociațiilor stu
denților comuniști din 
institut, eveniment poli
tic major în viața tine
retului universitar din 
Petroșani, prilej de am
plă analiză asupra activi
tății profesional-științi. 
fice și politico-educative 
desfășurată de Consiliul 
U.A.S.C., de toți studen
ții minieri in perioada 
noiembrie 1982 — martie 
1985.

Delegații prezenți la 
conferință au relevat a- 
deziunea fermă la docu
mentele de partid, hotă- 
rîiea nestrămutată de a 
traduce în fapt indicați
ile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
pentru ca procesul de 
învățămînt să fie cît mai 
strîns legat de producție, 
de problemele pe care 
industria extractivă mi
nieră din România socia
listă le are de rezolvat în 
acest ultim an al cincina
lului, precum și în cinci
nalul viitor, pentru do

justificată mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu1*.

In telegrame se dă o 
înaltă apreciere contribu
ției decisive a conducăto
rului partidului și statului 
nostru la dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată a tu
turor județelor și localită
ților patriei, la dezvoltarea 
și modernizarea continuă 
a economiei naționale, la 
perfecționarea organizării 
și conducerii societății, în
florirea științei, învățămîu- 
tului, artei și culturii, la 
creșterea neîntreruptă a 
nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce

(Continuare în pag. a 4-a)

bîndirea independenței e- i 
nergetice a țării. Ingemă- i 
narea organică dintre i 
teorie și practică, dintre i 
învățămînt — cercetare i 
științifică și producție, ; 
constituie — s-a relevat j 
in cuvîntul delegaților și i 
incitaților la conferință, ; 
cea mai importantă latu
ră a activității Uniunii a- i 
suciațiilor studenților co
muniști. din institut. _„In 
perioada analizată s-au î 
depus eforturi în acest î 
sens, o dovadă a muncii i 
susținute a activului 
EbA.S.C. fiind și faptul i 
că toți absolvenții din 
anul 1984 s-au prezentat 
la locul de muncă, înca- 
drîndu-se în activitatea 
productivă cu rezultate 
bune și foarte bune. Stu
denții celor două facul
tăți au obținut, in inter
valul de timp care a tre
cut de la conferința pre
cedentă o creștere a pro- 
movabilității cu peste 6 
la sută, rezultat bun, dar, 
apreciază delegații, insu
ficient.

Horațiu ALEXANDRESCU 
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La sfîrșit 
de săptămînă
• Casa de cultură a sin

dicatelor din Petroșani este 
gazda etapei județene din 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" pen
tru formațiile și soliștii de 
muzică ușoară și folk. 
Spectacolul va avea loc 
inline, începînd cu ora 9 
pe scena binecunoscutului" 
nostru edificiu de cultură; 
vor fi prezente în concurs 
cele mai valoroase forma
ții din municipiu și județ, 
precum și- soliști tineri, în 
plină afirmare.

• Așezămintele de cul
tură din Valea Jiului or
ganizează astăzi și inline 
seri cultural-distractive 
pentru iubitorii dansului 
și muzicii. (Al. II.)
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I. M. Uricani Implicare deplină în îndeplinirea 
sarcinilor economice ale întreprinderii (Urmare din pag. I)

Spiritul revoluționar
Dezbaterile conferinței 

U.T.C. de la mina Uri
cani au fost străbătute 
de exigența manifestată 
de tineri în fața obiecti
vului prioritar de a asi
gura întărirea continuă a 
vieții de organizație și, 
implicit, creșterea apor
tului tinerilor la realiza
rea sarcinilor economice 
ale întreprinde! ii. Cu e- 
xigență, în darea de sea
mă s-a arătat că au fost 
obținute unele rezultate 
bune in perioada 1982— 
1983. Bunăoară, în cadrul 
întrecerii uteciste „Tine
retul — factor activ în 
realizarea obiectivelor 
deceniului științei și teh
nicii, calității și eficien
ței1*, planul la muncă pa
triotică finanțată și nefi
nanțată a fost realizat în 
proporție de 128,5 la sută, 
respectiv, 140 la sută. O 
contribuție însemnată la 
aceste realizări au adus 
organizațiile nr. 1, 3, 6, 
4 care s_au implicat cu 
mai multă dăruire în ac
țiunile organizate în spri
jinul producției, pentru 
recuperarea și refolosi- 
rea unor materiale și pie
se de schimb. Nu au lip
sit din analiza efectuată 
accentele critice și auto- 
ci ilice, ceea ce a pus în 
evidență spiritul matur, 
de înțelege! e a rolului și 

lccului tinerilor în viața 
întreprinderii. S-a rele
vat că mai sînt tineri ca 
re acumulează absențe 
nemotivate, nu folosesc 
integral timpul de lucru, 
nu respectă disciplina de 
producție, carențe apar- 
ținînd în majoritate u- 
nor tineri ca Vasile 
Bucur, Gelu Bologa, Va
sile Dragomir, Petru Bo
boc, Dan Orban, Paras- 
chiv Enache, Aurel .Zam- 
firoiu.

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
in organizațiile ULS’.C.

„Va trebui să facem 
front comun cu toții, îm
potriva indisciplinei — 
s-a desprins o concluzie 
din darea de seamă — 
să ne analizăm propria 
activitate, să înțelegem 
că . de noi depinde ca în 
perioada ce urmează re
zultatele să fie cu mult 
superioare celor de pînă 
acum. Minusurile din ac
tivitatea organizației
U.T.C. nu aparțin altora, 
noi sîntem răspunzători 
de faptul că mai persistă 
în colectivul nostru unele 
neajunsuri pe care tre
buie să le eliminăm în 
totalitate".

Pe marginea celor ex
puse în darea de seamă, 
vorbitorii au arătat cu 
argumente convingătoa
re că multe dintre acțiu
nile în sprijinul produc
ției, organizate de U.T.C., 
n-au avut eficiența scon
tată. Neîmplinirile s-au 
datorat în bună parte și 
faptului că munca nu a 
fost colectivă, iar unii 
membri ai comitetului 
și-au pierdut elanul pe 
drum, nu au colaborat cu 

secretarul. In acest con
text, uteciștii loan Stoi, 
Gabriela Pancsur, Zoltan 
Tokes, Paul Decebal au 
făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea stilului de 
muncă al viitorului co
mitet, prntru antrenarea 
tuturor tmeiilor la înde
plinirea exemplară a sar
cinilor economice și po
litice ce revin organiza
ției U T.C.

Din dez Meri s-a des
prins că noul bnou va 
trebui să asigure, în vi
itor, aplicarea principiu
lui muncii colective pen
tru ca toți tinerii să fie 
antrenați la realizarea și 
depășirea sarcinilor de

plan. Să se preocupe mai 
mult de organizarea unor 
acțiuni de muncă patrio
tică, astfel ca planul e- 
conomic să fie îndeplinit 
în proporție de 80 la sută 
in cinstea forumului ti
neretului, Congresul al 
Xll-lea al U.T.C. Un o- 
biectiv important îl cons
tituie participarea tine
rilor la cursurile de per
fecționare profesională, 
avind în vedere că în
scurt timp se va da în 
folosință cel de-al trei
lea complex mecanizat de 
tip SMA-PII-2. La învăță
mântul politico-ideologic 
să se folosească dezbate
rea, ca modalitate efi
cientă de desfășurare a 
cursurilor Gazeta de pe
rete să fie actualizată, <ă 
reflecte concret și „la 
zi" atit aspectele pozitive 
cît și cele negative din 
viața organizațiilor, a ti
nerilor. Să se asigure par
ticiparea tinerelor talente 
în cadrul formațiilor ar
tistice ale minei și o mai 
strînsă colaborare cu clu
bul sindicatelor din lo
calitate în vederea parti
cipării cu succes la Fes
tivalul național „Cîntarea 
României".

Florin BEJAN, 
Uricani 

rire, atitudinea superioară 
din punct de vedere e- 
conomic de combatere a 
oricăror forme de risipă, 
strădania de valorificare 
cu maxim randament a 
dotării tehnice, preocupa
rea pentru apărarea și 
consolidarea avuției în
credințate colectivelor de 
muncă.

Spiritul revoluționar in 
acțiune constituie facto
rul mobilizator și totoda
tă secretul multor suc
cese înregistrate în ma
rile colective muncito
rești. El constituie de a- 
semenea resortul puter
nic al acțiunilor desfășu
rate în cele mai dificile 
condiții — cum s-au pe
trecut numeroase cazuri 
în această iarnă grea — 
cînd mii și mii de oa
meni ai muncii au dove
dit abnegație fără sea
măn și înaltă dăruire 
muncitorească pentru în
deplinirea sarcinilor în
credințate de organizați
ile de partid, pentru des
fășurarea normală a pro
ducției materiale, a 
cursului vieții. Dar și în 
condiții obișnuite de 
muncă spiritul revolu
ționar — acțiune^ practi
că și gîndirea înaintată 

— se află la baza activi
tății rodnice a colective
lor fruntașe a căror con
duită este mereu străbă
tută de lupta pentru pro
movarea noului, de ini
țiativele consacrate per
fecționării tehnologiilor 
și metodelor de muncă, 
întăririi climatului de or
dine și disciplina, pentru 
dezvoltarea potențialului 
productiv și conceptiv al 
colectivelor.

Acțiunile practice, idei
le de inestimabilă valoa
re teoretică ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o_ 
lientările generale Și spe
cifice trasate în vederea 
accelerării ritmului de 
dezvoltare multilaterală 
a patriei conduc nemijlo
cit și la stimularea și 
promovarea acestui fac
tor-motor al progresului 
nostru — spiritul revolu
ționar, creator, al mase
lor — înțeles ca un pre
țios promotor al noului 
în efortul națiunii noas
tre socialiste de edificări' 
a unei orînduiri supe
rioare, în opera vastă și 
complexă a construcției 
socialiste, în care omul 
constituie deopotri'-ă su
biectul și obiectul pro
priei sale istorii, al deve
nirii sale conștiente.

ij
i
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Strinsa legătură a învățămîntului 
cu cercetarea și producția 

(Urmare din pag. 1)

arătat 
din 
sau 
mi- 
un 

pro- 
o 

multila- 
la

Dezbaterile au 
că viitorul specialist 
industria minieră 
com-iructor de mașini 
niere t:ebuie să fie 
cadru bine pregătit 
fesional și politic, cu 
solidă educație
terală, știut fiind că 
locurile d“ muncă ingine
rii și subinginerii au o- 
bligația de a fi conducă
tori destoinici ai colecti
velor de lucru, atît în ce
ea ce privește producția 
cît și educația oamenilor 
pe care îi conduc. Acti
vitatea depusă în cadrul 
învățâmîntului politico- 
ideologic, acțiunjle cul
turale, turistice și sporti
ve, autogospodărirea de
către studenți a cămine
lor și cantinelor au ca
scop această educare mul
tilaterală a tinerilor, ast
fel îneît ei să răspundă 
pe deplin tuturor sarci
nilor ce le vor primi în 
producție.

Mobilizați de obiecti
vele stalUite de Congre
sul al XlII-lea al parti
dului cu privire la dez
voltarea industriei minie
re, studenții minieri s-au 
angajat in cadrul confe
rinței U.A.S.C., de a de
pune eforturi susținute 
pentru a-și aduce o con
tribuție superioară, atît 
prin activitatea de cerce
tare științifică, cît și prin 
practica în producție, la 
dezvoltarea mineritului

românesc. Cele 15 premii 
republicane obținute la 
cea de-a XVII-a Confe
rință națională a Cercu
rilor științifice constitu
ie un punct de plecare, 
urmînd ca, pe viitor, cer
cetarea științifică stu
dențească să se diversifi
ce tematic, pentru rezol
varea unor probleme ma
jore ale producției, 
ar fi exploatarea 
mintelor sărace și 
nic tectonizate.

Conferința, prin 
analitic în care a
dat întreaga activitate 
studenții ci, a 
hctărîrea fermă a 
denților comuniști, de a 
deveni cadre de nădejde 
ale mineritului și cons
tructorilor de mașini.

cum 
zăcă- 

puter-

modul 
abor- 

a 
evidențiat 

stu-

ADMIRĂM în fiecare zi 
I noul cartier Petroșani Nord,
■ realizare de prestigiu a ar-
■ hitecturii ; blocuri frumoa- 
• se, emanînd un aer de ti- 

! nerețe. Și pentru ca totul 
| să fie mai frumos, edilii
i au plantat brăduți de-a
| lungul .trotuarului. Din pă. 
î cate, mulți dintre ei au

fost rupți sau smulși din

Un colectiv
(Urinare din pag. 1)

depă- 
mun- 
acest 
reali- 
pro-

anului,

torului nu ne-au permis 
întotdeauna acest lucru. 
Prin mobilizarea întregu
lui colectiv pentru 
șirea productivității 
cii am trecut peste 
impediment și am 
zat ceea ce ne-am 
pus la începutul
depășirea ritmică a sar
cinilor de plan.

Deși condițiile de mun
că sînt deosebite (se ex
trage cărbune numai din 
abatajele cameră în care 
se folosește procedeul 
clasic — armarea în lemn 
și tăiere prin perforare- 
pușcare), minerii secto
rului III au reușit să se 
autodepășească și să rea
lizeze zilnic noi sporuri 
de producție care s-au

în 3800 
extras 
realizarea a-

tone 
supli-

care se autodepășește 
concretizat 
de cărbune 
mentar. La
cestui succes merite deo
sebite revin minerilor din 
brigăzile conduse de Va
sile Cotea. Constantin 
Onofrei și Andone Gru- 
măzescu rare au depășit 
în medie productivitatea 
muncii cu 3,4 și, respec
tiv, 5 la sută. Dar nu nu
mai lor. Și minerii 
brigăzile conduse de Va
sile Fodor, Ștefan Gantz 
și Gheorghe Iordan au 
contribuit la realizarea 
plusului. Nu trebuie uitați 
nici ortacii lui Mihai 
Samson care prin execu
tarea lucrărilor de pregă
tiri au asigurat linia de 
front activă pentru des
fășurarea normală a pro
cesului de producție. Pro-

din

ductivitatea muncii pla. 
, nificată la această briga
dă a fost depășită în me
die cu 0,5 mc pe post, 
realizînd în acest fel 5 
ml de lucrări de pregătiri 
peste sarcinile de plan. 
Alături de minerii de la 
fronturile direct produc
tive, la realizările secto
rului un aport deosebit 
l-au avut și electrolăci- 
tușii Mihai Varga, Ilie 
Meiherel și Vasile Oltea- 
iiU care au asigurat func
ționarei utilajelor din do
tare. Realizările obținu
te în primele două luni 
de minerii acestui sector 
sînt confirmate și în pri
mele două decade ale lu
nii martie cînd au extras 
peste sarcinile de plan 515 
tone de cărbune pentru 
cocs.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
Ii

Dar respectul ?

Au îndeplinit 
planul 

trimestrial
(Urmare din pag. 1)

sectorul III. O remarcă în 
plus pentru sectorul IV — 
condus de PÂNDELE LIN
CA, sector ce avea mari 
rămîneri în urmă la sfîrși- 
tul lunii ianuarie. Mobili
zați exemplar, minerii din 

, brigăzile conduse de
GHEORGHE MUNUMAR, 
IOSIF COSTINAȘ ȘI CON. 
STANTIN LABUȘCĂ, deși 
au lucrat în condiții deo
sebite, nu numai că au re
cuperat restanțele dar au 
realizat însemnate plusuri 
la producția de cărbune. 
Astfel, au extras suplimen
tar la zi pe luna martie 
peste 1300 tone de cărbune 
realizînd productivități spo_ 
rite. (Gh. CHIRVASA)

conferință — expresie a încrederii depline in forțaVotul delegaților la 
revoluționară a tinerei generații.

rădăcină de indivizi lipsiți 
de orice urmă de dragoste 
pentru orașul lor. Este ne
voie oare de gard de fier 
în jurul lor ? Sau este ne
voie de mai multă conști
ință civică din partea fie
căruia dintre noi 1 (Al. H )

LIBRĂRIA de la com
plexul „Parîngul" a primit 
cărți noi. Amatorii, la ușăl 
Dar e închis. Cineva din- 
personal promite că într-o 
oră se deschide. După un

sfert de oră revine : „Nu 
mai deschidem deloc 1" 
Intre timp, cîteva lucră
toare comerciale de la ali
mentara de alături, mai 
iubitoare de literatură, ies 
cu bi ațele pline de cărți. 
Păi, ce facem ? (M.B.)

STRATUL DE ZAPADĂ 
existent în Paring — 63 cm 
cît și temperatura de mi
nus 5 grade, cît înregistra 
mereurul termometrelor 
ieri dimineața, creează

condiții optime pentru a- 
matorii de schi. In Petro
șani temperatura a fost de 
plus 2 grade. (Gh. S.)

SPEO. In numărul 7/1985 
al revistei Speotelex, apă
rută sub egida Comisiei 
centrale dc speologie’.spor
tivă, sînt publicate infor
mații despre speologii de 
la cercurile „Piatra roșie" 
din Petroșani și „Hidro- 
carst" din Vulcan, dovadă 
certă că activitatea lor a

mun- 
șan- 
— o

Prețuim și admirăm 
ca oamenilor de pe 
tiere — constructorii 
respectăm în sensul major
al euvîntului. Dar în ace
eași măsură am dori și noi, 
ceilalți, respectul ce ni se 
cuvine. Despre ce este vor
ba ? Ei construiesc mult și 
repede, dar nu trebuie 
cal, distrus chiar tot 
jurul noii construcții 
tru că lot dumnealor 
refac ce au stricat, 
cazul noului bloc de 
strada N. Bălcescu.
există cale de acces pentru 
mașinile grele prin spatele 
construcției, șoferii 
tăiat drum peste bordură

stri- 
în 

pen- 
nu 

Este 
pe 

Deși

și-au

fost remarcată pe plan re
publican. (l.V.)

LICEUL de matematică- 
fizică din Petroșani ne-a 
obișnuit cu organizarea, în 
colaborare, cu Teatrul de 
stat „Valea Jiului" a unor 
zile culturale ale elevilor, 
adevărate evenimente în 
viața organizației U.T.C. 
din liceu; în fața cadrelor 
didactice, părinților și e- 
levilor, au loc concursuri 
de tip „Cine știe, cîștigă", 
expuneri, recitaluri de mu
zică și poezie, spectacole

și trotuar și mu; șsc pe
o bună porțiune strada.
Cînd ar trebui ca pe stra
dă să nici nu se simtă. Cu
rios că deși Londucei-ea 
A.C.M. Petroșani a fost se
sizată și a promis interzi
cerea circulației mașinilor 
cu materiale pe la capătul 
complexului 
meșteșugărești, 
ne a rămas, 
ca șantierul să
distrus și să circule 
unde trebuie. Ce 
aveți, tovarăși din 
cerea A.C.M. despre 
pectul pe care ni 1 
rați ?

cooperației 
jromisiu- 

Corect este 
repare ce a

de teatru, întîlniri cu in-
vitați — personalități din 
Valea Jiului. Firesc, ziua
se încheie cu muzică și
dans. O astfel de întîlnirc 
a elevilor cu actul de cui-
tură are loc mîine ș este
dedicată sărbătorii ii majo-
ralului. (Al. H.)

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEA s

I
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Un obiectiv 
mineresc 

al anului 1985 
care impune :

RESPECTAREA RIGUROASĂ
A NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII

Fermitate in aplicarea măsurilor 
pentru protecția zăcămîntului 

si îmbunătățirea condițiilor f 1

de aeraj

Un plus de atractîvitate imprimat propagandei vizuale

Aceasta a fost problema
tica abordată intr-un dia
log cu ing. Virgil Stănescil, 
inginerul șef cu securita
tea minieră la I.M. Dîlja. 
Pornind de la exigențele 
și măsurile stabilite pentru 
înlăturarea cauzelor gene
ratoare de focuri endogene 
în subteran, pentru pro
tecția zăcămîntului, pre
cum și în vederea îmbună
tățirii condițiilor de aeraj 
și de muncă pentru mi
neri, interlocutorul ne 
spunea :

— Acționăm cu fermita
te, urmărim riguros prin 
maiștrii de aeraj să fie fă
cută curățirea completă a 
cărbunelui din abataje, 
perforarea de găuri de 
probă, tratarea cu bicar
bonat a spațiului exploatat 
înainte de efectuarea pră
bușirii, iar aceasta indife
rent de zonă. La dirijare 
asistă măsurătorii de gaz. 
Ei nu permit dirijarea a- 
batajului fără să fie înnă
molit. La sectorul de aeraj 
s-a introdus un registru 
special în care se consem
nează modul de respectare 
a acestor măsuri.

— Alte măsuri, tovarășe 
inginer șef ?

— Zonele de laminări și 
efilări din toate sectoarele 
de producție se -exploatea
ză sub asistența măsurăto
rilor de gaz și a maiștiilor 
de aeraj. In permanență, 
cu 2 oameni de la sectorul 

e aeraj, se controlează pe 
schimburi digurile din zo
nele exploatate și le între
ținem corespunzător exi
gențelor, le asigurăm per
manent etanșeitatea.

— Mai acționați și prin 
alte programe vizîrid pre- 
intîmpinarea condițiilor ce 
favorizează apariția focu
rilor endogene, asigurarea 
securității zăcămîntului ?

— Avem inițiate și se 
află in derulare programe 
de înnămolire preventivă 
în stratul 3 pentru protec
ția zăcămîntului împotriva 
autoaprinderii. In momen
tul de față se lucrează la 
formarea zonelor de înnă
molire la abatajul nr. 5 
stratul 5 blocul 111, partea 
de culcuș, hotar cu abata
jul nr. 6. Alt program ase
mănător este în desfășura
re lâ abatajul nr. 3 din 
blocul III, aripa vestică, 
hotar cu abatajul nr. ă și 
de asemenea tot la abata
jul nr. 3, aripa vestică, dar 
la șcarpă. Avem de ase
menea un program de înnă
molire preventivă în zona 
de culcuș la abatajul nr. 
9 din blocul II. Toate a- 
ceste programe au fost de
marate la începutul anului 
și le vom derula pină la 
finalizare. îndeplinirea 
strictă a programelor se

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J. 

urmărește la sectoare, iar 
compartimentul nostru de 
protecție a muncii ia mă
suri disciplinare acolo un
de nu se îndeplinesc în
tocmai.

— In ce alte direcții de 
îmbunătățire a siguranței 
miniere mai acționați ?

— Se urmărește cu res
ponsabilitate și exigență 
deosebită reducerea rezis
tențelor aerodinamice pe 
traseele de circulație a ae
rului în subteran, acțio- 
nîndu-se pentru repiofila- 
rea lucrărilor miniere, cum 
este cazul din sectorul II. 
In același scop se acțio
nează pentru curățirea căr
bunelui deversat de ben
zile transportoare pe sub 
și pe lîngă acestea, ca de 
exemplu la orizontul de 
bază 350 blocul II, descon. 
gestionîndu-se profilul lu
crării miniere, readucîn- 
du-se la normal gabaritul 
de trecere a aerului.

— Ce se obține în final, 
ce se realizează prin toate 
aceste programe ?

— Se asigură, în primul 
rînd securitatea zăcămîn
tului împotriva autoaprin
derii, cum am mai spus; 
se realizează apoi îmbună
tățirea microclimatului în 
subteran; în fond crearea 
condițiilor de muncă ne
cesare minerilor noștri 
pentru realizarea sarcini
lor de plan. De fapt, acțio- 
nînd preventiv pentru evi
tarea autoaprinderii căr
bunelui, protejînd zăcămîn- 
tul, asigurînd condiții bune 
de aeraj și de muncă în 
subteran pentru minerii 
noștri nu facem altceva de- 
cît să creăm premisele ca 
mina Dîlja să dispună de 
suficiente fronturi de lu
cru, de capacități de pro
ducție pentru trimestrele 
următoare în măsură să 
permită realizai ea sarci
nilor de extracție la căr
bune.

Convorbire realizată de
I BĂLAN

La mina Aninoasa este 
în desfășurare o ingenioa
să și binevenită acțiune 
prin care sînt aduse îm
bunătățiri de esența pro
pagandei vizuale de pro
tecție a muncii. Totul a în
ceput de o luna. Despre ce 
este vorba .' S-a pornit de 
la ideea că în forma sa 
clasică, veche de mulți ani, 
grafica propagandei vizua
le de protecție a muncii 
s-a aplatizai, a pierdut din 
interes și atractivitate în 
rindul celor cărora li se 
adresează — minerii, cele
lalte categorii de personal 
ce-și desfășoară activitatea 
in subteran. Trebuia găsit 
ceva prin care ea să fie 
readusă în prim-planul a- 
tenției, să i se imprime un 
plus de atractivitate. Solu
ția ? S-a conceput o formă 
grafică nouă de prezentare 
vizuală a extraselor din 
norme, interdicțiilor ce fac 
obiectul afișului de protec
ție a muncii. S-a renunțat 
la table sau rame pentru 
afișare. Extrasele din nor
me, interdicții, avertizări, 
citate din instrucțiuni, în
soțite de imagini sugestive 
de mari dimensiuni, sînt 
realizate într-o ținută gra
fică deosebită, în vopsele 
de apă, direct pe peretele 
galeriei, pe susținerea lu
crării miniere.

In forma sa nouă, pri
mită cu viu interes și a- 
preciată de mineri, propa
ganda vizuală este deja 
prezentă în locuri frecvent 
circulate din subteranul 
minei Aninoasa ca puțul 
principal, puțul orb nr. 7, 
puțul orb nr. 6 — in con
ținutul ei tematic militînd 
pentru respectarea norme
lor de securitate a muncii 
la transportul și circulația 
pe puțuri, în galerii și pla
ne înclinate.

Dotare
De la începutul acestei luni, dotarea 

Laboratorului de pneumoconioze al 
I.C.I’.M.C. Petroșani s-a îmbogățit cu o 
modernă caravană M.R.I ., destinată e- 
fectuării microradiofotografiilor pentru 
personalul minier și din activitatea de 
preparare a cărbunelui. Prin noua dotare 
— dispunînd do aparatură de investiga
ție medicală de înaltă tehnicitate — ac
țiunea de combatere a pneumoconiozelor 
în Valea Jiului cîstigă un plus de efi
ciență.

Inginerul șef cu securi
tatea minieră din între
prindere, Gheorghe Ran- 
cea, ne relatează cum s-a 
ajuns aici și ce perspecti
ve se deschid pentru pro
paganda vizuală în noua 
ei formă grafică. „Totul a 
început de la o analiză. 
S-a văzut că rezultatele în 
respectarea normelor și 
instrucțiunilor pe linie de 
protecție a muncii nu sînt 
cele așteptate, mai ales 
în activitatea de transport 
din subteran. Aici sînt de 
regulă aglomerări de efec
tive, deci o frecvență spo
rită a încălcărilor de nor
me, neajunsuri și abateri 
Iată de ce în aceste locuri 
ale transportului din sub
teran, am amplasat din- 
tr-un început propaganda 
vizuală de concepție gra
fică nouă. Și nu am greșit. 
Dimpotrivă. Pentru viitor 
avem în lucru mari pa
nouri pe care, într-o formă 
grafică vie și deosebit de 
sugestivă, sînt afișate re
guli și extrase din norma, 
precum’ și programul de 

I

folosire a puțurilor, ins
trucțiuni de transport și 
circulație în rampe și pe 
puțuri.

Sîntem deciși să ducem 
mai departe acțiunea în
cepută. Pentru propagan
dă avem destinată în ca
drul fondurilor de protec
ție a muncii alocate minei 
Aninoasa pe acest an, su
ma de 2,5 milioane lei, iar 
noi vom valorifica eficient 
acest efort financiar făcut 
de statul nostru socialist 
în folosul minerilor. Vom 
extinde această formă gra
fică de concepție nouă la 
pichetarea lucrărilor minie
re din subteran. Am re
nunțat la sistemul de tă
blițe folosit la pichetare. 
S-a trecut la înscrisuri cu 
caractere de litere mari, 
realizate tot în vopsele de 
apă, direct pe susținere. 
Pentru un bun efect vizual, 
se dă mai întîi pe peretele 
galeriei cu var — în alb — 
pînă la înălțimea de 2 ml, 
apoi se trasează longitudi
nal benzi de culoare roșie 
în formă de săgeată îndrep

în 
de 
de

Cu prilejul controalelor 
fectuate de inspectorii de 
pentru protecția muncii, 
prima decadă a acestei 
în mai multe întreprinderi 
niere din bazin au fost de 
tate abateri de la tehnolo 
de lucru, de la -normele 
protecție a muncii.

LA I.M. BARBATENI, 
ziua de 8 martie, organele 
control au oprit, pe baza
proces verbal, armarea axului 
colector din stratul 8—9 blocul 
X, sectorul I B, deoarece exe
cuția lucrării nu se făcea în 
conformitate cu prevederile 
monografiei de armare. Cu o zi 
înainte, în 7 martie, la I.M. U- 
RICANI a fost nevoie să se 
procedeze la fel interzieîndu-se 
rularea locomotivei Diesel nr. 
3 în galeria de ti ansport ma
teriale de la orizontul 500, ca 
urmare a unor defecțiuni cons
tatate la dispozitivele de pro-- 
tecție ale acesteia Și în dotarea 
P.S.I.

In săptămîna trecută, la I.M. 
PAROȘENI, organele ‘de con
trol s-au văzut nevoite de a 
recurge la oprirea lucrului în 
abatajul frontal panoul 1 stra
tul 15, blocul I. Ce se întîm-

tată spre lucrarea minieră 
respectivă indicată de si
guranță. Dunga roșie in
dică totodată un loc din a- 
cea lucrare minieră unde 
se află grupaje de desene 
și extrase din norme cu 
tematică de protecție a
muncii în domeniul trans
portului și circulației pe 
suitori, în galerii etc.

Cine sînt realizatorii a_ 
cestei propagande vizuale 
de protecție a muncii cu 
o grafică elevată ? Sînt 
Eugen Herbei, muncitor la 
sectorul de aeraj, un ta
lentat grafician, maistrul 
de aeraj sing. Ion Sichitiu, 
tehnicianul Ion Albescu, 
ing. Constantin Fercu, sing. 
Petru Itițescu, miastru ins
tructor la cabinetul de 
protecție a muncii.

Așadar, propaganda vi
zuală de protecție a mun
cii — pe o traiectorie ca
litativă nouă. Un lucru 
bun, făcut la Aninoasa. 
deșpre a cărui extindere 
poate că o să aflăm vești 
și de la alte unități minie
re din Valea Jiului.

plase ? In timpul activității nu 
se respecta tehnologia Ia inter
secții, iar la frontul 
se acunțulase metan 
trații (1,3 procente) 
șeau limita admisă, 
de atit, metanul se 
și în galeria de cap 
panou în concentrații de 
la sută în profil, dat fiipd că 
gabaritul respectivei lucrări mi- 

de 
O 

de 
de- 
e_

abatajului 
in concen- 
ce depă- 
Mai mult 
acumulase 
a aceluiași

1,5

niere era redus pe o zonă 
30 ml, diminuînd aerajul. 
gravă încălcare a normelor 
securitate a muncii 1 Șirul 
ficiențelor de genul celor 
xemplificatc- ar putea fi conti
nuat. iată de ce se impune în
trebarea firească; pentru ce 
se așteaptă ca astfel de defi
ciențe grave de la locurile de 
muncă să le depisteze organele 
de conți ol ? Fără îndoială, în 
urma intervenției și a măsuri
lor ferme luate de inspectorii 
de stat pentru protecția mun
cii, neregulile ce afectau secu
ritatea locurilor ele muncă și 
a personalului au fost prompt 
eliminate. Dar cu ce preț ? Cu 
prețul opririi locului de muncă, 
a activității productive, sistă
rii funcționării unor utilaje 
etc. Deci, cu pierderi de pro
ducție !
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Telegrame, mesaje și scrisori 
adresate tovarășului Nicolae Ceausescu» »

(Urmare din pag. 1)

muncesc, la făurirea omu
lui nou, constructor conș
tient și devotat al noii o- 
Țînduiri.

Telegramele pun în re
lief prețuirea deosebită de 
Care se bucură preocupa
rea stăruitoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pen- 

; tru creșterea ro
lului conducător al parti
dului în societate, a unită
ții sale, pentru întărirea 
Statului nostru socialist, 
perfecționarea continuă a 
democrației muncitorești, 
revoluționare, înfăptuirea 
politicii naționale juste a 
partidului, asigurarea con
dițiilor pentru ca toți cetățe
nii patriei să participe activ 
și în deplină egalitate la con
ducerea vieții economico- 
Scciale, a întregii societăți, 
i Telegramele reliefează 
prestigiul fără precedent 
de care se bucură astăzi 
România pe arena mondia
lă pentru politica sa ex
ternă, promovată cu clar
viziune și realism de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de 
România socialistă în sco
pul apărării celui mai de 
preț bun al omenirii —• 
pacea. Se exprimă prețui
rea și admirația pentru 
activitatea consecventă a 
președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Strălucit promotor al luptei

pentru promovarea păcii, 
înțelegerii și colaborării 
internaționale, înflăcărat 
luptător pentru cauza li
bertății și independenței 
popoarelor, față de inițiati
vele și demersurile sale 
întreprinse în interesul se. 
curității și independenței, 
pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pen
tru înlăturarea încordării 
existente în viața politică 
mondială, pentru reluarea 
politicii de destindere, de 
creștere a încrederii între 
națiuni.

In telegrame sînt expri
mate totala adeziune și a- 
probare a întregii națiuni 
la politica internațională 
a partidului și statului, ca
re corespunde întru totul in
tereselor fundamentale ale 
poporului nostru, servește 
cauzei generale a socia
lismului, păcii și progresu
lui în lume. Se sublinia
ză aprecierea de care se 
bucură în întreaga lume 
activitatea neobosită a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu consacrată solu
ționării pașnice, prin trata
tive, a problemelor litigioa
se dintre state, lichidării 
subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice 
mondiale, bazată pe depli
nă egalitate și echitate, a- 
sigurării triumfului politi
cii de pace și colaborare,

afirmării libere și suvera
ne a tuturor națiunilor, e- 
dificării unei lumi mai bu
ne și mai drepte pe plane
ta noastră.

Semnatarii acestor me
saje și, prin ei, toți comu
niștii, întreaga națiune 
exprimă și cu acest prilej 
legămîntul solemn de a 
urma cu hotărâre neclintită, 
într-o indestructibilă uni
tate, partidul, pe secretarul 
său general, angajamentul 
ferm de a acționa cu înal
tă răspundere, cu dăruire 
și abnegație revoluționară, 
pentru realizarea mărețe
lor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea, pen
tru transpunerea neabătută 
în viață a politicii interne 
și externe a partidului și 
statului, pentru progresul 
neîntrerupt al României so
cialiste.

Intr-o deplină unitate de 
cuget și simțire, în tele
grame sînt adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu u- 
rări de viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de 
muncă, pentru ca în frun
tea partidului și statului 
să conducă mai departe, cu 
aceeași înțelepciune, fer
mitate și consecvență re
voluționară harnicul și ta
lentatul popor român pe 
drumul eroic al libertății, 
dreptății și demnității, al 
edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
scumpei noastre patrii.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cuibul salaman
drelor; Unirea: Avertis
mentul, I-II; Parîngul; 
Amurgul fîntînilor.

LONE A: Amurgul fîn
tînilor.

ANINOASA: Spaniolii 
de modă veche.

VULCAN — Luceafărul: 
Horea.

LUPENI — Cultural : 
Zorro, I-II.

UR1CANI: Salutări de 
la Agigea.

TV
13,00 Telex. 13,05 La 

sfîrșit de săptămînă: Gala 
desenului animat „Pinoc
chio"; Șah; Atlas muzi
cal; Reportaj ’85; Tele- 
sport; Autograf muzical. 
14,35 Imagini din Pakis
tan. 14,45 Telejurnal. 19,00 
Telejurnal. 19,15 Teleen- 
ciclopcdia. 19,40 Bună 
seara, primăvară! Emisiu
ne de varietăți. 20,25 Film 
artistic. Ceață pe mun
tele Zînelor. Producție a 
studiourilor chineze. 21,35 
Mondovision. 21,50 Tele
jurnal.

mernenlp

COINCIDENȚĂ ?
ț Culmea coincidenței, e- 
i xact în ziua cînd divizio- 
i nara A de fotbal „Jiul" 
• își disputa șansele pe te- 
i ren propriu, autovehicu- 
’ lele cu numerele de în_ 
! matriculare 31 HD 5143,

21 HD 3809, 31 IID 771,
21 HD 885, 31 IID 8404,
31 HD 3208, 35 B 9969 se 

; aflau în parcarea din 
> preajma stadionului. Or 
Ifi respectivii conducători 

auto, șefii și prietenii lor 
; suporteri ai „Jiului", dar 
j cine le permite să meta- 
I morfozeze ditamai bascu- 
i lantele și autocamioanele 
i în... taxiuri particulare ?

ALCOOL
j Năravul alcoolului mai 
1 face, din păcate, victime 
î în rîndul conducătorilor 
I auto profesioniști. Astfel, 
i

în ultima perioadă au 
fost surprinși la volan 
sub influența alcoolului 
Ion Berea, Gheorghe Ol
tean de la A.U.T.L. (?!) 
și ifronistul Dumitru E- 
șanu, de la I.M. Valea de 
Brazi. Nerespectarea legii 
i-a costat scump, au fost 
siliți să tragă pe dreapta 
pînă la deplina lecuire.

CONFUZIE
Dan Popa, conducător 

auto la S.U.C.T.E.G. Pe
troșani confunda domi
ciliul propriu cu sediul 
autobazei, altfel nu se 
explică faptul că autocis
terna condusă de el, 31 
HD 1559, era noaptea în
cadrată pe post de... „du
lău credincios". In cele 
din urmă, Dan Popescu 
n-a fost silit să-și trans
fere cîinele la autobază, 
autocisterna se află însă 
garată acolo unde trebuie.

Rubrică redactată cu 
sprijinul Biroului de 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

Mica publicitate
VIND Trabant 601. In

formații telefon 70346, Vul
can. (3418)

VIND Dacia 1300, tele
fon 42464 — dimineața,

44292 după ora 18. (3452)
SCHIMB apartament, trei 

camere, Aeroport, cu simi- 
Iar, centru, telefon 42854 
(3453)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL C.C.S.I.T.U.M., filiala Petroșani 
este alături de ing. Radu Sorin și familia sa in mo
mentele grele pricinuite de decesul tatălui său. Sin
cere condoleanțe. (3451)

Tenis de masăCupa veteranilor

ti veritabilă sărbătoare a schiului
Șahiștii Preparatorului Lupeni 

se afirmă
i • Azi, așa cum relatasem 
j în ziarul de ieri, masivul 
I yîlcan, respectiv, pîrtiile 

de la cabana Straja găz
duiesc un eveniment spor- 

' tiv de anvergură: tradițio-
• nala competiție a vetera- 
■ nilor schiului din Valea 
j 'Jiului și prietenilor aces- 
. tora din întreaga țară.
Spunem din întreaga țară,

• întrucît, de cîteva zile se 
1 află deja la Straja cîțiva

din cei mai inimoși repre- 
' zentanți ai foștilor perfor
meri ai schiului Văii Jiu
lui care deși trăiesc în di- 

r ferite colțuri ale țării sînt 
fjielipsiți de la întîlnirile 
anuale ale veteranilor 
gphiului nostru. A sosit din 

k Predeal, fiind primit cu 
mare bucurie ca în fiecare

an de gazde, fostul multi
plu campion al schiului 
românesc Ilie Munteanu; 
se află pe pîrtiile din Stra
ja antrenîndu-se pentru 
confruntările de azi loan 
Colda din București, Vic
tor Maier din Deva, Alex. 
Biro din Tg. Mureș și alții.

O veste îmbucurătoare 
de ultimă oră ni s-a co
municat ieri din partea co
misiei de organizare a Cu
pei veteranilor: au sosit 
la actuala ediție cinci re
prezentanți ai veteranilor 
schiului reșițean — cu care 
veteranii Văii Jiului între
țin vechi relații de 
nie — Ladislau Orz, 
Munteanu, Iosif 
Francisc Kolath, 
Burian.

și tra
de ca- 
înche-

nume-

martie 
Poiana Bra-

12—15
loc la
concurs internațio-

Intre 
a avut 
șov un 
nai pentru copii, dotat cu 
Gupa .. ~ ’
concomitent cu finala 
copii. Au participat, 
cele două categorii de vîrs- 
tă, copiii de la toate clu
burile sportive din țară, cei 
care s-au calificat pentru 
finala pe țară (25—30 co
pii pe categorie). De ase
menea, au participat ca in
vitați sportivi din Bulga
ria, Ungaria, Cehoslovacia, 
schiori bine cotați pe plan 
internațional.

Concursurile 
șurat în patru 
două curse, de 
cial și de slalom uriaș, pe 
Pîrtia Lupului, pe o zăpa
dă înghețată care a pus 
probleme concurenților.

S-au evidențiat, printr-o 
clasare bună, toți copiii

„Teleferic-Poiana",
la 
la

s-au desfă- 
zile, cîte 

slalom spe_

priete- 
Cornel 
Kulin, 
Ernest

Deși pasionantele între
ceri din cadrul ediției a 
XlV-a au loc astăzi, pro
gramul întîlnirii veterani
lor a demarat de ieri seara 
prin ședința tehnică 
diționalele jocuri 
bană, urmînd să se 
ie duminică.

Printr-o prezență
roasă, prin pregătirile fă
cute cu multă silință de 
organizatori — C.M.E.F.S. 
Petroșani, Consiliul muni
cipal al sindicatelor, 
C.O.E.F.S. Vulcan și comi
sia municipală de schi, e- 
diția a XlV-a a Cupei ve
teranilor se promite o ve
ritabilă sărbătoare a spor
turilor alpine din Valea 
Jiului.

In frumoasa stațiune bal
neoclimaterică Felix a a- 
vut loc tradiționalul turneu 
OPEN de șah „Cupa Felix", 
care a ajuns la a V-a edi
ție. Asociația sportivă „Pre
paratorul" Lupeni a parti
cipat la această importantă 
confruntare a 
minții" cu patru 
mai buni șahiști 
După 12 zile de 
echipa noastră
rezultate deosebit de meri
tuoase la categoriile la 
care a participat. S-a evi
dențiat în mod deosebit

Mihai Ungureanu, care în
tr-o companie selectă și 
foarte numeroasă, respec
tiv 100 de participanți cu 

din 
Unga_ 
a rea
li po-

Ioan DUBEK

„sportului 
dintre cei 
ai săi.

concurs, 
a. obținut

care au participat de la 
C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș. 
„Pionierul" Lupeni, mai a- 
les următorii : Simona Po- 
dină, Nicoleta Zapan, Ger- 
linde Mihuț (C.S.Ș. Petro
șani) la fete; Alin Gedeon, 
Alexandru Acs, 
Cîmpeanu (C.S.Ș. 
șani) la băieți și Ecaterina 
Dinicu, Narcisa Vorak, Mo
nica Hațapuc (C.S.Ș. 
nierul" Lupeni) la

Recunoaștem în 
succes și meritele 
didactice Gunther 
Virginia Peterfi, Victor Mi
huț, Zoltan Toth, de -la 
C.S.Ș. Petroșani, și Angela 
Huda și Iosif Huda de la 
C.S.Ș. „Pionierul" Lupeni, 
care au depus multe stră
danii pentru formarea mi
cilor schiori și pregătirea 
lor pentru sportul de per
formanță.

Iată cele mai bune re-

Adrian 
Petro-

„Pio- 
fete.

acest 
cadrelor 
Gedeon,

zultate : CATEGORIA 
(născuți în 1972 și 
mici), fete: Ecaterina 
nicu (C.S.Ș. „Pionierul1 
Lupeni), două locuri II la 
slalom special, locurile 
VIII și IX slalom uriaș și 
Simona Podină (C.S.Ș. 
troșani) locul III și VI 
slalom uriaș, locul IV 
slalom special; Nicoleta 
pan (C.S.Ș. Petroșani), 
curile III și V la 
uriaș, locul VII la 
special; Gerlinde 
(C.S.Ș. Petroșani) 
XI la slalom special, 
cui XVI la slalom 
Eniko Sabău (C.S.Ș. Petro
șani), locul XV slalom spe
cial, Helga Boda (C.S.Ș. Pe
troșani), locul XVIII la 
slalom uriaș, Monica Ha
țapuc (C.S.Ș. „Ponicrul" 
Lupeni) locul XII la sla
lom special, locul XVIII la

I
mai
Di-

Vo- 
Lu-

Pe- 
la 
la

Za_ 
Io- 

slalom 
slalom 
Mihuț 

locul
10- 

uriaș,

slalom uriaș, Narcisa 
rak (C.S.Ș. „Pionierul" 
peni) locul XVII slalom u- 
riaș. Băieți : Alin Gedeon 
(C.S.Ș. Petroșani) locul IV 
la slalom uriaș, locurile II 
și III la slalom special, A- 
lexandru Acs (C.S.Ș. Pe
troșani, locurile IX și XVI 
la slalom special, locul
XVII la slalom uriaș, A- 
drian Cîmpeanu (C.S.Ș. Pe
troșani), locul XIV la sla
lom uriaș; Gheorghe Bitu 
(C.S.Ș. Petroșani), loeul
XVIII la slalom special. 
CATEGORIA A II-A, fete: 
Melinda Nivelt (C.S.Ș. „Pio
nierul"), locul XII la sla
lom uriaș, Cristina Fildan

- (C.S.Ș. „Pionierul") locul 
XVII la slalom uriaș. BĂ
IEȚI; Narcis Gușe (C.S.Ș. 
Petroșani), locul XI la sla
lom special și locul XX la 
slalom uriaș. (D. Stejaru)

o bună pregătire, 
România, Bulgaria, 
ria și Cehoslovacia, 
lizat 10 puncte din
sibile, ocupînd locul I, cu 
două puncte avans față de 
următorul clasat. .Mențio
năm pă rezultatul obținut 
de Mihai Ungureanu a fost 
cotat drept cel mai bun 
din întreg concursul. Cei
lalți coechipieri ai săi s-au 
înscris, de asemenea, prin
tre protagoniștii competi
ției, respectiv Natalia Me- 
saroș a ocupat locul 4 cu
7,5 
roș 
tru 
ghe
7 puncte.

puncte. Nicolae Mesa- 
a realizat norma pen- 
categoria I, iar Gheor- 
Cotorogea a acumulat

Grigore BĂLĂCEANU, 
președinte al

A.S. Preparatorul Lupeni

„Cupa 
Congresul XII 

al U.T.C.“
Intr-o organizare ire

proșabilă, reunind efortu
rile rodnice ale Comisiei 
sportive a Comitetului mu
nicipal U.T.C. Petroșani și 
Școala sportivă, s-au des
fășurat recent întrecerile 
concursului de tenis de 
tnasă, dotat cu „Cupa Con
gresului XII al U.T.C.“.

Concursul a prilejuit în
treceri pasionante, reliefînd 
buna pregătire a sportivi
lor care au concurat dă- 
ruindu-se cu toată price
perea lor pentru obține
rea unui loc fruntaș. Des
chis categoriei de vîrstă 
14—19 ani concursul a si
tuat în final pe primele 
locuri pe următorii: fete, 
locul I — Ioana Ceaușu; 
locul II — Elena Cumpă
nă, ambele de la liceul de 
matematică-fizică Petro
șani; băieți — locul I — 
Dorin Colda, Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni, locul II 
—■ Eugen Ambruș, Liceul 
industrial Petroșani, locul 
III — Marius Sviștea, Li
ceul industrial nr. 1 Lupeni.

La sfîrșitul concursului, 
cîștigătorilor li s-au înmî- 
nat diplome și premii.

Al. TĂTAR

Utilajul-Știința Petroșani a cîștigat 
Cupa „Explorări" la handbal

Sala sporturilor din Deva 
a găzduit, cu puțină vreme 
în urmă o reușită compe
tiție handbalistică, la eare 
au- participat patru divi
zionare B și campioana ju
dețului Hunedoara, respec
tiv, echipa 
„Explorări" 
dind o bună pregătire 
parcursul celor 3 zile 
întreceri, echipa Utilajul-

organizatoare 
Deva. Dove- 

pe 
de

Știința Petroșani a reușit 
să termine competiția ne
învinsă și. să cucerească 
trofeul pus în joc. Iată re
zultatele înregistrate: Uti
lajul-Știința — Voința Se
beș 22—20 (15—9); cu Ex
plorări Deva 38—32 (19—
15) ; Metalul Hunedoara — 
Utilajul-Știința 32—32 (18—
16) „și Utilajul-Știința — 
Metalul I.U.R.T. Lugoj 23 
—22 (16—11). (S. Băloi)
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