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Cu sarcinile

■ 11000 tone de căr
bune energetic extras 
peste plan în primele do
uă luni ale anului.

B Depășiri constante 
ale productivității mun
cii cu 15—20 la sută.

■ Zilnic mina își de
pășește sarcinile de plan 
cu cantități cuprinse în
tre 150—350 tone căr
bune, în medie.

Cu plusul înre
gistrat ieri, 6 martie, 
minerii, tehnicienii și 
inginerii acestui harnic 
colectiv raportează că 
au extras peste plan, la 
zi, peste 2000 tone de 
cărbune energetic. Con
duc detașat, în între
cerea socialistă, minerii 
sectorului I, cu o pro
ducție suplimentar ex
trasă de 1571 tone.

La capitolul eviden
țieri, ing. Maria Rujoi, 
de la biroul producție 
al minei, ne-a informat 
că brigada condusă de 
Gavrilă Mesaroș a ob
ținut un spor de pro
ductivitate față de plan 
de 5 tone/post, fiind 
secondată de brigada 
condusă de Nicolae Bru- 
tu. Dealtfel, vorbind de 
randamente superioare, 
mai putem aminti că 
productivitatea pe mi
nă este depășită, la zi, 
cu 142 kg cărbune/post. 
(Al. T.)

ORGAN AL COMtTf rmilt MUNICIPAL PLTOȘANI fit P. CB 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Strădanii și împliniri pentru realizarea, unui 

transport optim și eficient în condiții de 

SIGURANȚĂ DEPLINI
A circulației

Reportaje, însemnări — în pagina a 3 a.

MIERCURI, 7 MARTIE 1984

Aspect de muncă de Ia întreprinderea de confecții 
Vulcan, colectiv, în care predomină femeile, soții și 
fiice de mineri. Foto : Șt. NEMECSEK
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Cadrele tehnico-inginerești 
implicate activ tn procesul 

de modernizare a tehnologiilor
Comisia municipală a inginerilor și tehnicienilor 

a organizat recent o masă rotundă cu tema: 
„Contribuția cadrelor tehnico-inginerești la soluțio
narea problemelor mineritului Văii Jiului".

In cele ce urmează redăm sinteza dezbaterilor Ia 
care au participat Gheorghe Davidescu, director teh
nic al C.M.V.J., ing. Ludovic Feieș, directorul Cen
trului de calcul electronic, ing. Emerich Kovacs, di
rector tehnic al I.M. Uricani, dr. ing. Vaier Stanciu, 
director tehnic al I.C.P.M.C„ ing. Grigore Grăjdan, 
inginer șef al I.M. Petrila, 
din cadrul I.M. Paroșeni.
Ing. G. Davidescu : 

matica mesei rotunde 
ganizată de Comisia 
riicipală a inginerilor 
tehnicienilor derivă T 
tr-o realitate evidentă pen
tru toți cei ce își desfă
șoară activitatea în acest 
însemnat bazin carboni
fer al țării; mai mult ca 
oricînd, în fața mineritu
lui Văii Jiului stau sarci
ni deosebite în ceea ce
privește dezvoltarea capa
cităților de producție și
modernizarea tehnologi
ilor din subteran.

Ing. E. Kovacs: Amploa-
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12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS
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sing. Constantin Răduțoiu

Te-
or- 

mu- 
Și 

din-

rte I
_ , din 

cadrul brigăzii lui Du
din

Schimbul condus 
Constantin Bunea

mitru Paraschiv, 
sectorul II ăl minei Lo- 
nea. • ■■ ■.

i) Bărbați care onorează titlul de miner

rea și complexitatea a- 
ceștor obiective impun 
creșterea aportului cadre- j 
lor tehnice la rezolvarea 
creatoare a problemelor 
pe care practica producti
vă le ridică permanent. In 
acest context mi-aș per
mite să amintesc o expe
riență bună pe care o în
registram cu ani _ în urmă 
la mina Vulcan. Săptămî- : 
nai cadrele tehnice de 

bază participau la analiza

B. MIHAI

(Continuare în pag. a 2-a)

I In intimpinarea zilei de 8 Martie
• . . .. . .
| comitetele și comisiile de femei din Valea Jiului.

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

Apropierea Zilei femeii este marcată de ample acțiuni desfășurate de

■ „SĂPTAMÎNA PRO
DUCȚIEI MĂRITE SI A 
CALITĂȚII" se desfă
șoară între 1—8 martie în 
toate întreprinderile e- 
conbmice, avînd menirea 
să intensifice eforturile 
muncitoarelor și cadre
lor tehnice în vederea 
obținerii unor realizări 
superioare în activitatea 
productivă. Formațiile 
de lucru ale I.F.A. „Vîs
coza" Lupeni și-au depă
șit în zilele trecute din 
săptămâna producției mă
rite sarcinile cu cîte 
5—10 la sută, remareîn- 

i du-se îndeosebi cele con
duse de Irina Hribal,

. Maria Mureșan, Fimia , 
Băloi din secția finisaj 
textil; ■ ■ >

de colectare a diferitelor 
metale refolosibile. La 
I.F.A. „Vîscoza" femeile 
au lucrat peste 200 ore, 
după orele de program, la 
recuperarea vîscozei din 
instalația de maturație, 
la aprovizionarea cu ce
luloză a secției de pre- 
parație chimică etc, în 
fruntea acțiunii situîn-

■ ACȚIUNI GOSPO
DĂREȘTI. In toate în
treprinderile industria
la, comisiile de femei 
inițiază ample acțiuni de 
muncă patriotică cu ca
racter gospodăresc în spri
jinul producției. în în
treprinderile orașului 
Vulcan peste 100 de fe
mei au participat la ac
țiunile întreprinse în ca- du-se Viorica Ceapă, Dom- 
drul zilelor record de ' ~
colectare a ambalajelor și 
materialelor recuperabi
le. De asemenea, femei
le de la minele Vulcan 
și Paroșeni au participat 
la curățirea incintelor 
celor două întreprinderi. 
Comisiile de femei de la 
minele Lupeni și Barbă- _.... ,
teni au organizat acțiuni (Continuare în pag. a 2-a)

nica Vass, Otilia Sas, 
Angela Gall, Iolanda Ta- , 
maș.

■ SEARĂ OMAGIA
LA LA CLUBUL „FE- 
MINA". în cadrul mani
festărilor dedicate de fe
meile Lupeniului zilei de

i

Lauri pentru condeierii Văii Jiului
La sfîrșitul săptămînii trecute, la Focșani, a avut 

loc consfătuirea membrilor cenaclurilor și cercurilor 
literare reprezentative din întreaga țară, prilej cu 

i care Consiliul culturii și educației socialiste, Uniunea 
i scriitorilor și Consiliul Central al U.G.S.R. au orga- 
: nizat un concurs de poezie, proză scurtă și teatru, 
• avînd ca tematică metamorfozele profunde ale socie- 
•: lății românești de-a lungul celor 40 de ani de la I4e- 
i voluția de eliberare socială și națională antifascistă 
| și antiimperialistă. Revelația acestui concurs ■ literar 
: republican s-a constituit în valoroasa producție poeti- 
ș că a reprezentanților județului nostru, care au cucerit 
f patru premii. Astfel, în cadrul secțiunii de poezie a 
î concursului, Valea Jiului a dobîndit un palmares 
î remarcabil: premiul I— Constantin Alexandru (in- 
ș cadrat la I.M. Uricani), premiul II — loan Țigăntele 
! (I.M. Uricani) și premiul III —■ Ion Pascal Vlad (I.M. 
; Livezeni). Deci, lauri pentru talentul condeieriloi- Văii, 
î dar și pentru emulația vieții sale spirituale. ,..<J.;X.')„

i •

Oameni pasionați ne 
modelarea

olectivul întreprin
derii miniere Pa
roșeni a extras în 

primele două luni care 
au trecut din acest an o 
producție suplimentară 
de peste 11000 tone de 
cărbune. O contribuție 
de seamă la obținerea 
acestor realizări și-au 
adus-o și minerii din bri
gada condusă de Nicolae 
Brutu. Valorifieînd po
tențialul tehnic din aba
tajul lor frontal — dotat 
cu susținere individuală 
și tăiere clasică, reușind 
o puternică mobilizare 
a întregului efectiv, fo
losind -în întregime tim
pul de lucru brigada a 
izbutit zi de zi să depă
șească productivitatea 
muncii planificată cu pes
te o tonă pe post. Ca ur
mare a depășirii produc
tivității muncii din aba
tajul pe care îl exploa-

I
I

oamenilor
tează brigada au fost ex
trase peste sarcinile de 
plan 15d0 tone de cărbu- 
tie. j
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Nicolae Brutu și-a în- l 
ceput activitatea pe i 
șantierul de cons- ; 

țrucții ,.al primei hidro- I 
centrale de pe Argeș.. Dini 
1 Gf\fl n mf'ruâț- • J1960 a venit în Valea 
Jiului, mai precis la I.M. 
Paroșeni unde 
repede a urcat pe trepte
le afirmării. Dînd dova
dă de multă putere de 
muncă și de bun organi
zator, după șase ani a fost 
promovat ca șef de bri
gadă, De 18 ani conduce 
destinele acestei brigăzi 
cu care a cunoscut multe, 
satisfacții și împliniri.

relativ

Gheorghe BOȚEA

{Continuare în pag. a 2-a)

în preocuparea organizației de sindicat
întărirea ordinii și disciplinei 

în activitatea productivă
Realizarea sarcinilor spo

rite ce revin în acest an 
colectivului nostru pre
supune valorificarea su
perioară a bogatei baze 
tehnico-mâterîale a minei, 
folosirea intensivă a u- 
tilajelor moderne din do
tare. Este o cerință con
diționată în mod hotărî- 
tor de climatul de ordine 
și disciplină în rîndul co
lectivului, de gradul de 
responsabilitate cu Care șe 

; implică formațiile de lucru, 
întregul personal muncitor

în eforturile de realizare a 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate 
întrecere. Iată de ce întă
rirea ordinii, șl disciplinei 
în procesul productiv a 
preocupat și preocupă în 
cel mai înalt grad organi
zația noastră de sindicat.

In adunările grupelor 
sindicale, în adunările oa
menilor muncii pe sectoa
re și pe întreprindere, ca
re s-au încheiat nu demult, 
concomitent cu dezbate
rea cifrelor de plan și a

angaj amentelor, a măsuri
lor tehnico-organizatorice 

în ce se impun în vederea 
realizării lor, un accent 
deosebit s-a pus pe necesi
tatea sporirii exigenței în 
sinul fiecărui colectiv față 
de respectarea riguroasă a 
disciplinei de muncă și 
tehnologice.
. în întreaga perioadă ce a 
trecut de la începutul a- 
nului, com'tetul sindicatu
lui a întreprins acțiuni 
multiple în sprijinul întă
ririi ordinii și disciplinei.

„Ofensiva" împotriva ac
telor de indisciplină, în
deosebi împotriva nemoti- 
vațelor, pornește chiar de 
la comitetul sindicatului. 
Aici 
cisă 
vate 
teri.

ținem o evidență pre- 
cu cei ce fac nemoti- 
sau comit alte aba-
Situația acestora este

discutată operativ de co-

Ioan STOI, 
președintele comitetului 
sindicatului, I.M. Uricani

(Continuare in pag. ji 2-a)
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Un text alert, strălu

citoarea paradă a dueliț- 
lui. verbal, ingenuozitătea 
cavalcadei de efecte-sur- 
priză în construcția dra
matică, satira sagace, dar 
mai ales subtextul de a- 
titudine, iată calitățile ca
re au atras „Milionarul 
sărac", comedie a proli
ficului dramaturg con
temporan Tudor Popes
cu, pe afișele teatrelor 
din Brașov, Capitală 
(„Giulești") și, recent, din 
Petroșani. Și totuși, cu 
toate momentele de sus- 
pance. ținta pamfletului 
stă în mîinile actorilor 
regia, concepția sceno-

- grafică puțind să înno
bileze său să transfere în 
bana! spectacolul.

La teatrul minerilor
> din Vale, regizorul Mar

cel Șoma și scenograful 
Aurel Florea atl avut 
inspirația să solicite co- lor de expresie
laborarea actorilor, în
treaga echipă a conceput 
și realizat,, deci. ' spec
tacolul. Rechizitoriul ili
citului, susținut de doi
„găinari" de rînd —
Dude și Surdu — se des
fășoară într-un cadru 
metaforic ce vizează a- 
viditatea, lipsa de gust, 
parvenitismul și totoda
tă culpabilitatea Iui lor-

Cadrele tehnico-inginerești - implicate activ 
în procesul

(.Urmare din pag. 1)

unor probleme ale pro
ducției și din numeroasele 
idei care se lansau cu a- 
cest prilej se rețineau și 
se aplicau cele mai va
loroase.

• Dr. ing. V. Stanciu: Me
toda o consider foarte u- 
tilă -și inc cadrul institutu
lui nostru avem periodic 
dezbateri pe anumite te
me • cu participarea înde
osebi a șefilor de proiecte, 
în final încercăm să sta
bilim o listă de priorități 
privind problematica cu 
care ne confruntăm și me
todele optime de soluțio
nare;

Ing. G. Davidescu: Vreau 
să subliniez importanța ce 
o are în asemenea situații 
ambianța în care se des
fășoară discuțiile., Și, 
egală măsură, rolul 
ll-Ț.-l ...
diferent de nivelul ierarhic 
al acestora, in stimularea 
creativității specialiștilor, 
în fixarea de obiective și 
orientarea activității spre 
continuă inovare tehnolo
gică. Este suficient să ne 
gîndim la preocuparea i- 
liegaiă ce se manifestă la 
diferite unități miniere în 
direcția mecanizării lucră
rilor pentru a înțelege că 
există încă importante re
surse în ceea ce privește 
orientarea cadrelor teh
nice spre nou. Resurse 
care pot fi mai bine valo
rificate și printr-un aport 
ăplîrit al comisiilor ingi
nerilor și’ tehnicienilor.

’ Ing. E. Kovacs: Se pune 
întrebarea : de ce ■- acest 
refuz sau reținere pentru 
modernizarea 'tehnologiilor 
la unele cadre ? Cred că 
principala cauză o consti
tuie lipsa de informare. ’ 
Deși lucrăm în același ba
zin minier nu cunoaștem 
pneori; realizările foarte 
bune obținute în acest do
meniu la o mină sau sec
tor învecinate. Buletinul 
de informare tehnică edi
tat de C.M.V.J., diferite
le schimburi de experien
ță constituie un început

ne, în special Florin Din păcate, personajele '
Plaur adorînd — dovadă pozitive au un bagaj să- 
machiajul și mișcarea see- rac de exprimare, se des- 
nică —; un model deja
„stors"'de imitatori .. --------
lebri, pe pînză și în see- du iese întrucîtva din ca
dă. ' noanele consacrate, Nuța

Florin

ce-
fășoară convențional. Da
că ofițerul de miliție Ra

ÎNTĂRIREA CRI
(Urmare din pag. I)
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Umorul de limbaj re
levă grija de a descoperi 
și. pune în valoare sub- 
textul, în acest sens Ros-

dan. Așadar, spargerea 
și hoția se reclamă ca 
acte justițiare,, vitriolan
ta șfichiuire a racilelor 
înavuțirii, prin „ștampi- 
lă și semnătură", \ bene
ficiază de o partitură ge
neroasă, nuanțată cu mult 
rafinament artistic de 
Dumitru Drăcea. Firesc 
și totuși șarjant, actorul
luiiiiiiii/iiiiiHHiiiiiiriii/iiiiiiiui/Miiiiiiiiiiiiriiitii/iiin

Premjeră la Teatrul de stat „Valea Jiului44 

„MILION AR U L S Â R A C" 
' t de Tudor Popescu

Un spectacol validat 
premieră

•HHiwmHiHHMuiiHuimmiiuonmuiHiMiimimum 

etalează în Iordan o va
riată bogăție a'mijloace-.

artisti
că : mimica, gestica, to
nul (chiar pauza), secon
dat cu brio de Ștefan ia 
Donca. Cuplul Mihai Cli- 
ta — Florin Plaur (Du
de — Surdu) îngroașă: 
exagerează tarele în re
cidivă, polaritatea per
sonajelor "(cult-incult, spil- savoarea textului 
cuit-neglijent, elevat- 
grosier etc.) e subliniată ce, care conferă persona- 
uneori prin efecte iefti

marin 'Delica (Cornel) și 
Adrian Zâvlosctii (Radu) 
își continuă experiențe
le artistice în certe reu
șite, de la prima vizio
nare la premieră fiind 
vizibile eforturile lor de 
a asigura credibilitate 
personajelor. Cu Ilie Ște
fan înregistrăm un ade
vărat triumf al vervei, 

t e sub
liniată de ticuri gesti-

litate distinctă lui Tincu,

(Pușa Darie) rămîne doar 
intenție de extirpare â 
răului din interiorul fa
miliei, Un merit al echi
pei este în a reechilibra 
raportul de forțe morale, 
prin atenția acordată de 
Mircea Zabalon miliția
nului Mihai, în text doar 
o apariție meteorică.

Deși realizat intr-un 
răstimp record, specta
colul teatrului din Vale 
rezolvă fericit transpu
nerea în scenă, ba chiar 
înlătură lacunele carac
terologice, în acest sens 
atitudinea propusă în fi
nal Nuței implică ver
dictul, dă consistență 
morală. Poantele sînt a- 
plaudate la scenă deschi
să, avanpremiera de du
minică, pentru studenții 
de la I.M.P., și spectaco
lul în premieră de ieri 
validează din start inspi
rația includerii acestei 
comedii în repertoriu și 
plusul de maturizare ar
tistică a colectivului.

Ion VULPE

modernizare a tehnologiilor
înces trebuie analizate 

toată complexitatea lor. 
Mi-aș permite să afirm că 
atît mecanizarea lucrări
lor, cît și implementarea 
unui sistem informatic, do- 
meniu în care lucrez, pre
zintă unele similitudini. în 
ambele cazuri în primele 
faze se oscilează între ne
încredere, pe de o parte 
și supraevaluarea noii 
dotări tehnice, pe de altă 
parte. Cu timpul, prin în
cercări succesive, se ajun
ge la evaluarea corectă a

■ cerințelor și avantajelor 
modernizării tehnologiilor.

Ing. G. Davidescu: Me
canizarea constituie o con
diție indispensabilă în
deplinirii sarcinilor spori
te ce ne revin. Trebuie să 
voriza Meâs+F'evolutie fa' ducției de cărbune este ne- 
șonza aceas.a? eyoipție mij16cit legată de soluți-

^Ing. G. Grajdan: Exista , onarea competentă a pro- 
—„ blemelor complexe pe care

le ridică dezvoltarea ca
pacităților de producție, 
modernizarea tehnologi
ilor din subteran. Din 
partea fiecărui specialist — 
fie el inginer sau cercetă
tor — se cere o ascuțită 
receptivitate la probleme
le'generate de avîntul teh
nicii în mineritul nostru. 
 _________î rîndu- 
rile cadrelor tehnico-ingi- 
nerești trebuie promovat 
un climat de căutări, de 
investire a inteligenței în 
procesul de inovare teh
nologică — c e'r i n ț e 
spre care comisiile in- 

______  , ginerilor și tehnicie- 
esțe interesantă și compot— nilor, organizațiile de sili
te ....... . ' ’ “£. . . - ■
vorba, de exemplu, despre 
modul în care se . fixează 
obiectivele. în domeniul 
tehnicii de calcul nu am 
obținut uneori rezultatele 
scontate, fiindcă am abor
dat probleme complexe în 
totalitatea lor. Mult măi 
eficient s-a acționat cînd 
s-a pornit de la procese 
simple spre cele comple
xe, corelat cu dotarea și 
experiența cadrelor exis
tente. Tot referitor la pro
blema cadrelor aș vrea să 
subliniez cerința perfecți
onării continue, deziderat 
major al epocii contempo
rane în toate domeniile de 

re va trebui să le perm a- activitate. .

ea că, indiferent de nive
lul și locul unde își des
fășoară activitatea, 
le trebuie pregătite pentru 
asimilarea inovării tehno
logice,;- ;;

. Sing. C. Răduțoiu: Mul
te din realizările bune ale 
minei Paroșeni în mecani
zarea complexă a lucrări
lor se datoresc unei per
manente dorințe de auto- 
depășire. Rezultatele ar 
putea fi și mai bune dacă 
la unitățile miniere am 
avea • specializate cîteva 
cadre tehnice cu experien
ță în soluționarea pro
blemelor de cercetare ți 
proiectare, '

Realizarea sarcinilor 
sporite ce revin Văii Jiu
lui privind creșterea prb-

cadre-

Lăcătușii Viorel Ma
rian și Costică Niță, doi 
meseriași apreciați pen
tru activitatea depusă 
în cadrul secției de bo- 
binaj de la IFSRUEEM 
Petroșani.

* -V

mitetului sindicatului, fo
losim în mod efectiv în 
combaterea actelor de in
disciplină gazeta satirică 
„în vîrful piconului", pre
cum și emisiunile stației

- de .radioamplificare. Efec
tul) acestor preocupări stă
ruitoare, a folosirii unor 
forme multiple pentru 
combaterea actelor de in
disciplină : absențele ne
motivate din primele 
uă luni ale anului 
redus cu 40 la sută 
de lunile anului trecut. Ă- 
ceașta a Cohdiis la crește
rea coeficientului de pre- 

losirii timpului de lucru, 
ceea ce se reflectă în ma- 
re măsură în depășirea in
dicatorului de productivi
tate a muncii și realizarea . 
unei producții suplimen
tare pe primele două luni 
ale anului de 9000 tone de 
cărbune.

Desigur, pentru a ridica 
activitatea productivă la 
nivelul exigențelor anului 
1984, va trebui să . stăruim 
în continuare pentru spo
rirea preocupărilor tuturor 

---- --------- ------------ factorilor — a tuturor,^ru- 
. lănucă, cu 26 de absențe, pelpr sindicale și forma- 

Victor Parpală, 20 ab
sențe, Constantin Lungu, 
cu 15 nemotivate, condu
cerea colectivă a întreprin
derii a hotărît desfacerea 
contractului de muncă. în 
afara judecății muncito
rești, a dezbaterilor în co
lectivele de muncă, a dis
cuțiilor săptămînale în 
comisia de disciplină a co-

ni isiile de disciplină, fie
la nivelul comitetului de
sindicat, fie din cadrul sec
toarelor. Funcție de gravi
tatea lor, cazurile de in
disciplină sînt dezbătute 
apoi în colectivele forma
țiilor de lucru din care 
face parte cel în cauză, sau 
în cadrul „judecății mun
citorești" care are loc lu
nar în sectoarele minei. 
De la începutul anului co
misia de disciplină a pur
tat discuții cu peste 200 de 
persoane care au avut ne- .
motivate sau alte abateri, zență, la îmbunătățirea fo- 
Dintre aceștia, 22 de ab- 
sentomani au fost puși în 
discuția ortacilor lor în 
cadrul judecății muncito
rești. Iată .cîțiva din ab- 
sentomanii citați în fața 
judecății opiniei muncito
rești a colectivului : Du
mitru Susanu, Victor Na
du, Aurel Rus, Ion Car
men, Alexandru Paradisa, 
Iosif Sebișan. în urma 
propunerilor venite din 
partea colectivelor respec
tive, în cazul a trei ab- 
sentomani — Dumitru Bă-

do- 
s-au 
față

in 
ca

drelor de conducere, in-

i bun în. domeniul informă- 
! rii tehnice. în continua-

nentizăm și! diversificăm.
Ing-’L. Feieș: Consider 

i eă mecanizarea și implicâ- 
f rea omului în acest pro-

căi numeroase care con
verg spre accentuarea 
procesului de inovare țeh-; 
nologică, însă consider că 
elementul determinant în 
această privință 
rămîne tot omul, 
cu nivelul său de compe
tentă, cu pasiunea și ati
tudinea ce-1 . caracterizea
ză. Preocupările existen- ■ __ _____ _ ______
te la mina Petrila pentru > pențru aceasta în 
mecanizarea complexă a 
luerărilor de abataj în stra- 
tele subțiri de înclinare 
mare, ne-au convins c$ este 
necesar să selectăm și să 
formăm oamenii cu care a- 
bordăm o idee nouă.

Ing. L. Feieș: Problema

tă multiple aspecte. Este <iicat și U.T.C. trebuie să-și 
vorba, de exemplu, despre îndrepte măi mult aten

ția, acțiunile mobilfzatoa-

Și8 Martie se înscrie și 
„masa rotundă*4 organi
zată de clubul „Femina".

în intimpinarea zilei de 8 Martie
‘Urmare din pag B conu, președinta comite

tului orășenesc al femei
lor^ Eleonora Ssiv — bi
bliotecară, Marioara Vîl- 
ceanu și S. Bucur, cadre

Au participat muncitoa- didactice.
re în diferite sectoare de La reușita acestei seri / 
activitate, cadre didac- a'contribuit și programul 
tice, femei casnice. “ ’
ma expusă „Femeia

unTe- artistic prezentat de 
în grup de copii de la Școa- 

artă și literatură" s-a la generală nr. 2 Lupeni 
bucurat de o amplă și și grupul vocal al ca- 
interesantă dezbatere, drelor didactice de Ia a- 
La baza discuțiilor au ceeași școală (Violeta 
stat expunerile prezen- HARANGUȘ, învăță- 
tate de prof. Elena Dia- toare);,

rane în toate domeniile de

Dr. ing. V. Stanciu: Ne
cesitatea perfecționării con
tinue a pregătirii profesi
onale ne conduce la ide-

țiilor de lucru, mai: ales
: a maiștrilor, șefilor de 

brigadă și de schimb -— 
pentru eliminarea tutu- , 
ror problemelor de indis-

. Ciplină, stabilizarea efec
tivelor, omogenizarea bri
găzilor pentru- mobiliza
rea întregului potențial al 
colectivului la o activita
te rodnică, eficientă.

dar 
le

nu
mai

Oameni 
pasionați

(Urmare din pag.

» Au fost și greutăți,
• totdeauna a știut să 

depășească și să se 
mere printre cele 
bune formații de muncă
de la mină; De tind se 
află la conducerea bri
găzii nu-și amintește să 
fi rămas vreodată sub 
plan, in schimb produc
ția extrasă suplimentar 
se ridică la aproximativ 
60 000 tone de: cărbune. : 
Numai anul trecut, bri
gada pe care o conduite 
a extraȘ^

: 10 600 tone, 
fel locul III 
socialistă pe

suplimentar 
ocupînd ăsț- 
în întrecerea 
mină.

frk e schimburi activi- 
tâtea este coordo-

< nată de minerii 
Gheorghe Diaconu, Ion 
Petrilă și Ion Popescu 
II, mineri care s-au for
mat pentru această me-

5 serie alături de felul lor,
5 de .brigadă, iar acum au
5 devenit cei mai apr optați
5 colaboratori ai săi. Dar
5 nu numai ei au învățat
5 tainele acestei meserii 
“ bărbătești de la Nicâlae 
' ’ mineri'șt a-

■ jutori mineri din cadrul 
• brigăzii și din sector, 

ucenicia în

• Brutu, mulți

■ brigăzii! și
5 și-au început
; această brigadă.

țoiu, personalul T.E.S.A. 
de la I.M, Dîlja a orga
nizat, într-una din zilele 
trecute, o acțiune de 
muncă patriotică ce a 
avut drept scop înfrumu
sețarea incintei și recu
perarea materialelor re- 
folosibile. (G.B.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

organizația U.T.C. nr. 7 
— Preparația Coroești, 
ziua de 8 Martie va cons
titui o zi deosebită. De 
la tovarășa Simina A- 

. sandei, secretar al comi
tetului U.Ț.C., aflăm că 
cele trei tinere vor fi pu
se în discuție pentru a 
fi primite în rîndurile 
comuniștilor. Un „cadou" 

v minunat pentru care le ;
„CADOU". Pentru ti- adresăm felicitări ( (Â.T.) 

'■ ' MUNCA PATRIOTICA.;
Sub directa îndrumarej 
a președintelui; >; ..coipișiei: ;
cu. problem^ .șocțăle., a,; J 
it.o'm,', .Dumitru' . Andri-1

Vulcan (T. Cornea, co
respondent).

IN ATENȚIA COLEC
ȚIONARILOR DE IN
SIGNE. Anunțăm colec
ționarii că, pentru com
pletarea seriei, mai pot 
procura de la redacție 
insigna celei de a X-a 
ediții a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" la schi.

- (T.Ț.)

CONCURS. Sub gene
ricul „Patrie română, va
tră de eroi", la Casa de

1 s-a
desfășurat un' concurs
* Cine știe, cîștigă**, cu 
participarea echipajelor 
de la școlile generale

I nr. 5 din Vulcan, nr. 2
I din Uricani și Casei de
[copii. S-au detașat echi- _
| pâjele Casei de copii și tuș și Marioara Acpn-.
L Școlii generale nr. 5 din , stantinesei — lăcătțjș, dm

1 _ .. ........................

f: copii din Uricani

I
.Cine știe, cîștigă",

generale
nerele uteciste Maria 
Amun te ne i '— sudor, I- 
leana Slătineanu — lăcă-.

J
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A
primele două luni

tiviWe' responsabilă de revizii și repa-- 
rații, colectivul nostru va avea asigura 

„____ _  ________ _ te toate condițiile pentru a realiza: sar- *
cest an, rezultate pe măsura eforturilor ci ni Ie de -plan;aferente acestui an și a 
depuse și a condițiilor create. De fapt, angajamentelor asumate în întrecerea 
realizările buhe obținute de unitățile'mi- socialistă. Pentru acest an, ne-am an- 
niere ale C.M.V.J. se datoresc, în pair- 
te,1 și contribuției autobazei noastre, ca
re a asigurat un transport operativ și e- 
ficient. Prin mobilizarea întregului e- 
fectiv, a colectivelor de oameni ai mun-

Rezultate
Colectivul de oameni ai muncii de la 

Autobaza de transport a C.M.V.J. a înre
gistrat și în perioada trecută din a-

A

gajat să creștem Volumul de mărfuri 
transportate cu mijloace auto cu 6000 
de tone la secția Petroșani și cu 12 000 
de tone Ia secția, din Vulcan. De aseme- 

____ , _ _____  „ __ - .   nea, vom reduce costurile totale la 1000 
cii de la cele două secții din Petroșani lei venit brut în activitatea de tranș

ași Vulcan indicatorii obținuți în prime- porturi auto cu 5 lei la ambele secții și 
; le două luni ale anului ne oferă ga- ne-am propus realizarea de economii la 

ranția ca și în continuare să înregistrăm cantitatea de benzină efectiv consuma- 
' ’ " tă în raport cu norma de consum de.

1,2 tone la secția Petroșani și 0,8 tone 
la secția Vulcan. La același indicator, 
pentru motorină, economiile vor fi de 
2 tone la secția din Petroșani și 4 tone 

de tone. Producția marfă a fost depăși- la secția din Vulcan. Sînt angajamente 
tă cu 8 la sută, iar la producția netă mobilizatoare, dar realizabile, mai ales 
am obținut un plus de peste 10 la sută.

PREVENIREA 
în prim-planul preocupărilor noastre

■ Foarte importantă pen
tru realizarea unui trans
port optim și eficient, pen
tru realizarea sarcinilor 
mobilizatoare, ce ne stau 
în față este pentru noi în
tronarea unui 
disciplină 
instaurarea ....... 
siguranțe a circulației 
legalitate a

rezultate bune, pentru a ne îndeplini 
cu cinste angajamentele asumate în în- 
trecerea socialistă. Astfel, la indicato
rul tone transportate am obținut depă
șiri ale sarcinilor de plan de peste 80 000

că autobaza noastră se bucură în per
manență de sprijinul C.M.V.J., sprijin

Aceste realizări bune au fost obținute și ■ care noi vom răspunde prin fapte de 
în condiții de eficiență economică. Spre muncjj puse în slujba creșterii continue 
exemplu, cheltuielile la 1000 lei pro- a pr0<iucției de cărbune extras, 
ducție marfă au fost reduse cu 2,5 lei.

Prin buna organizare a producției și 
a muncii, prin folosirea la maxim a 
parcului de care dispunem, printr-o ac-

Alexandru SIMION, 
directorul Autobazei 

de transport a C.M.V.J.

climat de 
tehnologică, 

unei depline 
Și 

transportului; 
Semnificative în acest sens 
ni se. par scăderile, de Ia 
an la an a abaterilor 
la regulile de siguranță a 
circulației și legalitatea 
transportului. în aceeași 
perioadă 1982-1983, numă
rul accidentelor a fost re
dus de la 10 la 4. Ce în
treprindem noi pentru in
staurarea unei atmosfere 
bune de lucru în acest do
meniu;?;

îri .primul rînd, activita
tea de prevenire pe 
de siguranță a circulației, 
care se realizează prin, măi

multe căi, perfecționate 
mult, odată cu cîștigarea 
unei experiențe bune în a- ____ _
ceastă muncă. Beneficiem cei care au avut cea mai 
de un sprijin substanțial 
din partea serviciului cir-

■ în anul 1983, ia auto
baza noastră s-au înregis
trat mai puțin cu 12 abo

de teri de 1st siguranța cir
culației și legalitatea 
transportului, față de a- 
nul precedent ■ De ase
menea, numărul acciden
telor de circulație, față de 
aceeași perioadă, a scăzut 
cu 6 cazuri. In prim-pla- 
nul preocupărilor noastre 
— PREVENIREA.

linie . ' „
culație al Miliției muni
cipiului Petroșani, în co
laborai^ cu care realizăm 
instruirea săptămînală a 
conducătorilor auto. în ca
drul acestor instruiri, se 
prelucrează diferitele . în
călcări ale regulilor 
săptămîna precedentă, 
rătîndu-se concret ce și 
unde s-a greșit. (1 altă cale 
este reexaminarea anuală, 
eșalonată, a Conducătorilor: 
auto. Apoi, am introdus 
sistemul de selecție a con
ducătorilor auto veniți să 
se încadreze, selecție rea
lizată pe bază de teste și 
examene. Șoferii cu ante
cedente penale nu sînt în
cadrați la autobaza noas
tră/ Una dintre măsurile 
importante pe care le-am 
întreprins în ultima peri
oadă se referă ia condur 
tării auto care lucrează

transportul de personal, de 
exploziv sau materiale h- 
șor inflamabile. Mai exact,

mică abatere ele la regu
lile de siguranță a circula
ției sînt schimbați și trans
ferați pe alte mașini. Re
cent, am. solicitat testarea 
psihologică a 80 de condu
cători auto pentru trans
porturi ■ speciale. -• -

Alte măsuri de preveni
re. Periodic sau inopinat, 
întreprindem controale, iar 
lunar este analizată activi
tatea de siguranță a circu
lației, la care toți factorii 
responsabili . raportează 

■ conducerii autobazei ■ des
pre evenimentele lunii pre
cedente. De reținut, cea mai 
importantă acțiune de pre
venire rămîne totuși acor
darea atenției cuvehite în 
realizarea asistenței tehni
ce. Practic starea tehnică 
necorespunzătoare a ma
șinilor a generat majori
tatea evenimentelor de si
guranță a circulației. De 
aceea acordăm mare aten
ție activității de verifica
re a stării tehnico, urmă
rim cu strictețe procesele 
tehnologice de întreținere. 
Și, un element ' 
oră. începîrid

Pagină realizată de 
Mircea BUJORESCU 

Foto: Șt. NEMECSEK

din
a-

se.;

Unde duce un moment de

f-fî

Pe marginea unui c az

folosiți luminile de 
tilhire f

I
I
I
I

| rii și pe timp "de cea

I

+ Folosiți o Viteză 
adecvată condițiilor at
mosferice !

tru perioada 24—-31 decem
brie, s-au luat toate mă
surile, s-au întreprins ac
țiuni ferme pentru pre
venirea, unor eventuale e- 
venimente de circulație.
Autoduba 31 HD 7877 tre- a depana un autoturism, 
cuse, într-o perioadă de La eoborîre de la institut 
doar o dună, prin două re-. nu a introdus maneta de 
vizii tehnice, ultima exe- viteză în treaptă , inferi- 
cutată cu doar 10 zile-îna- oară; mașina a căpătat vi-

de ultimă 
. .. ...— din» luna

martie, în care ne aflăm, 
vom reexamina pe toți șe
fii formațiilor de lucru a- 
supra cunoștințelor de si
guranță a circulației, pro
tecție a muncii, în vede
rea instituirii în autoba
ză a unui climat de disci
plină, menit să creeze ca
drul realizării în bune 
condiții a sarcinilor de 
plan. //.;,;.; :v' .

nre SZUHANEKi, 
tehnic an cu siguranța 

circulației

Revizii tehnice 
de calitate

In imaginile de. mai 
sus cei <'are lucrează 
pentru ca șoferii să nu 
aibă evenimente deo
sebite in cursă. In . ga
rajul Autobazei de 
transport a C.M.V.J. se 
efectuează o revizie îna
intea plecării în cursă 
lungă. „Doctorii" de ma
șini, din echipa de re
vizie condusă de Iosif 
Aradi dau „bun de 
drum" unei mașini, du
pă ce i-au verificat 
buna funcționare, (stin
gă).

- Lăcătușii loan . Doța 
și Gheorghe Dăbulca- 
nu, din echipa de revi
zie condusă de Arpad 
Ilegedus, de Ia garajul 
autobazei, execută re
vizia sistemului de go- 
lire-. al unei, cisterne, 
înainte de plecarea în 
cursă, (dreapta). ‘ ‘ '

Despre accidentul pro
dus în data de 24 decem
brie în intersecția de lă 
magazinul. „Jiul" din Petro
șani, s-a auzit și s-ș dis
cutat mult. Variante au 
fost destule. Acum, după 
cercetarea amănunțită a 
cazului, prezentăm, în de
taliu, condițiile care au fa
vorizat; acest eveniment 
rutier ce a aruncat o- um
bră asupra activității aces
tui bun colectiv de muncă 
de la Autobaza de trans
port a C.M.V.J.

Autorul accidentului, Spi- 
cu Munteanu, s-a îrica- 

. drat la autobază în iunie 
•1983,' prin concurs, la care 
MU 'participat 130 candi- • 
dațj și au fost selectați 27 
conducători auto. Deci,

un șofer bun. El a parti
cipat la toate ședințele de 
instructaj în mod ritmic; 
Nu a avut cazuri de indis
ciplină pe linie de sigu
ranță a circulației. Pen-

intea accidentului.- Deci, 
pîriă aici, totul e bine. Ce 
s-a întîmplat în 24 decein- 
'brie ?..... . , ;

■ în acea zi, Spicu Mun- 
teanu fusese îndrumat . la

I,M. Petrila. La ora 18, 
termina serviciul. La ora 
18,05 a primit dispoziție 
(verbală) de la . dispecerul 
I.M. Petrila, să meargă lă 
Institutul de mine, pentru

teză. -încercîndsă» frineze. 
s-a produs uri derapaj și 
a intervenit momentul .
panică. în intersecțiaCU» 
bulevardul Republicii ă e- 
vitat un autoturism »i a 
intrat în stația de autobijat 
Au fost accidentați mo* 
tal doi pietoni/iar alții doi 
au fost răniți.

Pe marginea acestui caz, 
care după cum se Vede se 
datorează numai și numai 
conducătorului auto, care 
nu a șofat preventiv, a- 
tragem atenția tuturor lu
crătorilor autobazei. Este 
un exemplu nedorit, care 
nu face cinste colectivului 
de oameni harnici și conș
tiincioși de la această în
treprindere. _____ __ ,

Conducători auto!
Nu plecați în cursă pî- 

j nă ce mașina dumnea- i 
voastră nu este supusă u- | 
neV temeinice verificări, 
nu este în bună stare j 
tehnică! ’ ;, j

Sistemul de frîna- I 
•«f sistemele de «em- • 
nalizare vizuală vă sînt I 
cei ‘ mai buni prieteni c| 
la drum. Verificați-Je | 
de fiecare dată cu gri-, 
jă înainte de pornirea > 

- în conat.E ';

i
I
I
I
I
I

I
I
I 
I

I
I
I
I

+ în această perioa
dă folosiți frîna de mo
tor și nu pe cea de ser
viciu, pe porțiunile de 
drum pe care s-a așter
nut polei sau mîzgă!

+ La lăsarea însera-
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Lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere FILME

și securitate și pentru dezarmare în Europa INFORMEAZĂ

Casa de Economii

STOCKHOLM 6 (Ager
pres). — La Conferința 
pentru măsuri de încre
dere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa, 

*ale cărei lucrări se desfă
șoară în capitala suedeză, 
continuă discuțiile în le
gătură cu diferitele propu
neri prezentate de state
le participante.

Prezentînd concepția și 
considerentele președinte
lui Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu obiectivele con-

Stockholm, 
române a 
intervenția

PREȘEDINTELE S.U.A., 
Ronald Reagan, a avut, la 
Washington, convorbiri cu 
cancelarul vest-german, 
Helmut Kohl, care se află 
intr-o vizită oficială în 
S.U.A. Cei doi conducători 
au declarat presei, 
convorbiri, că 
lor s-au referit 
ia raporturile 
ia posibilitățile 
tare a relațiior 
ce dintre S.U.A, și 
munitatea Economică (vest-) 
Europeană — informează 
agențiile internaționale de 
presă.

LA SEDIUL DIN NEW 
YORK al O.N.U. s-all 
deschis lucrările sesiunii 
ordinare a Comitetului 
pentru lichidarea discrimi
nării rasiale. Pe agenda 
sesiunii figurează analiza 
situației în acest domeniu 
din cele 26 de state care 
au aderat la Convenția 
internațională privind li
chidarea tuturor formelor 
de discriminare rasială.

’, după 
discuțiile 
îndeosebi 

Est-Vest și 
de dezvol- 

economi- 
Co-

I
*

ferinței de la 
șeful delegației 
evidențiat, în 
prezentată în cadrul ulti
mei ședințe plenare, im
portanța deosebită pe care 
România socialistă o acor- cestui proces este 
dă negocierii și convenirii ca toate propunerile for- 
de către forumul european mulate de statele partici- 
a unor măsuri concrete de 
încredere și securitate.

Procesul de negociere a 
unor asemenea măsuri tre
buie să se desfășoare gra
dual, pe etape, începînd cu

convenirea într-o primă fa
ză a măsurilor mai ușor 
de realizat și avansînd, • 
treptat, spre măsuri mai 
complexe și mai substanți
ale. Pe întreg parcursul a- 

necesar

pante să rămînă în aten
ția permanentă a confe
rinței, neputînd fi ignora
tă sau respinsă aprioric 
vreuna dintre acestea.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Revanșa; Uni
rea: întoarcerea pe front; 
Parîngul: Fructe de pă
dure.

PETRILA: Femeia dis
părută.

LONEA: Martorul de 
pe Cap Arcona.

ANINOASA : Cîntec 
pentru o rîndunică.

VULCAN — Luceafă
rul: Competiția.

LUPENI — Cultural; 
Viață particulară.

URIC ANI: Adio, dar 
rămîn cu tine.

și Consemnațiuni

începînd cu data de 1 martie 1984, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a aprobat un nou 
plan de cîștiguri la obligațiunile CEC, care 
acordă lunar astfel:

cîștiguri a 
cîștiguri a 
cîștiguri a 
cîștiguri a
cîștiguri a 25 000 lei

50 000 lei
40 000 lei
35 000 lei
30 000 lei

se

lei
lei
lei

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
LONDRA 6

Campania
(Agerpres). 
Națională 

pentru Dezarmare — cea 
mai amplă organizație din 
Marea Britanie care luptă 
împotriva războiului și a 
înarmărilor — a anunțat 
luni la Londra că membrii 
săi pregătesc o serie de 
importante acțiuni de pro
test pentru această pri
măvară. Președinta aces
tei mișcări, Joan Ruddock, 
a precizat că obiectivul 
primordial al protestelor va 
fi denunțarea prezenței ba
zelor militare nord-ameri- 
cane pe teritoriul britanic, 
în total, vor fi organizate 
peste 40 de mari demons
trații, mitinguri și mar
șuri de protest în împre
jurimile bazelor militare, 
și în primul rînd în apro
pierea celei de la Green- 
ham Common, unde a în
ceput instalarea rachete
lor nucleare americane cu 
rază medie de 
„Cruise".

COPENHAGA 6 
preș). — Guvernul

trebuie să acționeze pen
tru’ încetarea imediată a 
amplasării de rachete nu
cleare în Europa occiden
tală, retragerea celor de

și reluarea 
sovieto-ame- 
Geneva, se 

în rezoluția 
Congresul a- 

cele 
pen- 

din Danemarca, 
de

ja amplasate 
tratativelor 
rieane de la 
menționează 
adoptată de 
nual al uneia dintre 
mai mari organizații 
tru pace -- -
Comitetul de colaborare 
pentru pace -și securitate.

acțiune

(Ager- 
danez

■ La cel de al XIII- 
lea Festival al filmului 
științific care a avut 
loc la Belgrad, filmul 
românesc „Floarea de 
apă" a obținut plache
ta de bronz a Asociați
ei iugoslave pentru o- 
crotirea mediului încon
jurător. în cadrul ace
luiași festival, filmul 
românesc „Reîntoarce
rea în lumea sunetelor" 
a obținut diploma de o- 
noare.

s

15,00
15,05

15,20

Telex. '.7,777
Consultații în spri
jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo- 
logic.
Laureați ai Festi
valului național 
„Cîntarea Români
ei".

15.30 Emisiune în limba 
maghiară (P.C.)

16.30 Din marea carte a 
patriei.

17,00 Fotbal: Dinamo
Minsk- —- Dinamo 
București — în sfer
turile de finală ale 
Cupei Campionilor 
Europeni. Transmi
siune directă de la 
Tbilisi.

20,00 Telejurnal
20,45

(P.C,), 
flori.

21,0/)

21,50

22,25

Gînduri și
Omagiu.
Cîntecul șl 
care ne-au însoțit 
istoria.
Film artistic : 

„Cine iubește și la
să" (color). Premieră 
TV. Producție a Ca
sei de filme Numă
rul Patru.
Telejurnal (P.C.).

poezia

SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 9 SPORT 8 SPORT • SPORT ® SPORT

După cea de-a X-a ediție a cupei ziarului
„Steagul roșu“ la schi

Calde mulțumiri 
pentru sprijinul primit

Din Piața Victoriei pî- 
nă în zona alpină a ma
sivului Paring. drumu
rile și cărările spre mun
te au 
că o 
mari, 
mijit 
meni, 
au pornit 
Autobuzele au urcat spre 
telescaun supraîncărcate.

Adresăm pe această ca
le calde cuvinte de mul
țumire Consiliului muni
cipal al sindicatelor Pe
troșani pentru sprijinul 
deosebit acordat în orga
nizarea și desfășurarea 
acestei frumoase compe
tiții de masă. Mulțumim, promptitudine 
de asemenea, întregului 
personal care a 
asigurai func
ționarea neîntreruptă a 
telescaunului, șoferilor de 
pe autobuze, conducerilor 
bazelor didactice din Pa
ring, asociațiilor sportive 
„Utilajul" și „Hidromin", 
tuturor celor care au con
curat la crearea condi
țiilor necesare bunei or
ganizări și desfășurări a 
celei de-a X-a ediții a 
cupei ziarului „Steagul

cunoscut dumlni- 
animație de zile 
încă de cînd au 
zorile, zeci de oa- 
tineri și virstnici, 

spre munte.

I

I
I 
V

fahi- ț 
ilorc, dar i 
i de culo- }

Lupte libere V

— 4
— 4
— 5
— 5
—- 7
— 7 cîștiguri a 20 000 lei
— 100 cîștiguri a 5 000 lei
— 400 cîștiguri a 3 000 lei
— 3 000 cîștiguri a 1 000 lei
— 12 000 cîștiguri a 800 lei

Total = 15 532 cîștiguri

200 000
160 000
175 000
150 000 lei
175 000 Iei
1 10 000
500 000

1 200 000
3 000 000
9 600 000

Fond total = 15 300 000

Petroșani
încadrează prin transfer sau la cerere, 

pentru depozitul Iscroni

lei
lei
lei
lei
lei

lei

— un instalator sanitar categoria I-IV 
încadrarea se face conform Legii nr. 12 

și Legii nr. 57/1974.
«fr

ț

roșu" la schi.
Vremea a fost mirifică. 

P î r t i a albă, 
împodobită cu f 
oane multicolore, dar 
împestrițată și _ .
rile vii ale costumelor ț 
schiorilor și spectatori- l 
Zor a constituit un veri- ’ 
labil punct de atracție. ) 
Atmosfera sărbătorească i 
a fost întregită de sta- ; 
țiile de amplificare, prin ; 
intermediul cărora s-a I 
transmis un bogat reper- ț 
toriu de. noutăți muzi- ț 
cale sub îngrijirea dișc- ’ 
jocheului Nicky Tomșa. |

Formația „Salvamont" 1 
Petroșani a intervenit cu ' 

transpor- ț 
cu akja, i 

?u-1 
’e- 1

Zonalele juniorilor și. ca- 
deților la lupte libere (în
trecerile individuale), care 
ș-au disputat la sfîrșitul 
săptămînii trecute, la Cra
iova, au beneficiat de o
participare numeroasă a
reprezentanților cluburilor 
sportive școlare din Cra
iova, Deva, Motru-, Petro
șani, Reșița, Timișoara 
și Tg. Jiu. Reprezentanții 
noștri, antrenați de Vasile 
Făgaș, au avut o compor
tare excelentă, după în
trecerile de sîmbătă avînd 

finalele 
gre- 

al 
s-a 
da- 
ca-

tind operativ, <
doi schiori. care au su- ■' 
ferit accidentări, din fc . 
ricire ușoare. S-a asigu- ț
rat și supravegherea per-i antrenorul Vasile , 
manentă a pîrtiilar dej a Ș* 0 tripleta
schi, a t raseului cărării ț ~
din zona alpină pînă jos, i 
la carosabil. Au fost, pe; 
drept, atenționați cîțiva 1 
turiști care în loc să co-1 
boare pe cărare au pornit i 
fără schiuri pe pîrtia de ’ 
schi, eXpunîndu-se ast-ț 
fel la accidentări. (V.S.) ț

Samir Biță (59), Vasile Ro- 
manescu (68), Florin Vă
căreanu (48) și Vasile Mu- 
nunar (plus 78). în clasa
mentul pe echipe, primul 
loc a revenit Clubului spor
tiv școlar din Petroșani 
(20 de puncte), urmat de 
formațiile omonime din 
Tg. Jiu (18) și „Olimpia" 
Craiova (16). Frumosul 
buchet de performanțe o- 
ferit de clubul sportiv din 
Petroșani în acest debut de 
primăvară, demonstrează, 
pe lîngă inepuizabilul fond 
nativ al luptelor la noi 
(ne referim la calitățile fi
zice ale tinerei generații) 
și pregătirea meticuloasă, 
buna însușire a tehnicii 
sportului, la saltea în sec
ția de lupte a clubului 
menționat. Dealtfel, an
trenorul Vasile Făgaș, de
parte de a se arăta afec
tat de pierderea, prin de
pășirea vîrstei, a unor 
luptători de elită, declara 
în fața postului de radio 
Craiova : „La Craiova, toa
te partidele susținute de 
Marius Văcăreanu, Romu
lus Săpînțan și Petru 
Ceuță mu avut același dez- 
nodămînt —■ victorie îna
inte de limită, în întrece
rile finale, cei trei, dar și

I. G. C. L Petroșani
execuță prin subunitățile sale din Valea Jiului, 

prestări către populație ca :
— reparații de zidărie, acoperișuri Ia

imobile ■ ■ ■■ .
. — reparații dependințe, garduri, anexe etc.

— construcții noi de anexe gospodărești 
și extinderi de clădiri.

0

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
3 457, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. , (337)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Manea 
Mircea, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (338)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gușe 
Sevastița, eliberată de

O declar nu-

legitimație de 
numele Tudo- 
eliberată de

I.A.C.C.V.J.
Iă. (340)

PIERDUT
serviciu pe 
rașcu Sofia,
I.U.M. Petrdșani. O ? de
clar nulă. (342)
. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe hfimele '■ Coro- 
bea Ștefan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (343)

reprezentanți în 
tuturor categoriilor de 
utate. Liderul valoric 
luptătorilor din Vale 
dovedit și de această 
tă Marius Văcăreanu,
re a urcat pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului de 
premiere, la categoria 55 

■kg. Colegii săi mai... grei.
Romulus Săpînțan (63) și 
Petru Ceuță (73) s-au cla
sat, de asemenea, pe pri
mul loc. Tot la Craiova, 
antrenorul Vasile Făgaș 

i „de 
argint", în persoanele li
derilor Nicolae Hondrea 
(40), Dumitru Dolu (45) 
și Gabriel Țigăeru (51). Pe 
locul III, cîștigînd de« și 
dreptul de a fi prezenți la 
întrecerile finale (Tg. Jiu, ceilalți colegi de Club ca- 

■ lificati, se vOr bate pen- 
de tru medalii".

Ion VULPE

11—14 aprilie) au fost în
registrați colegii lor 
garnitură : Atila Deajt (42).
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MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor sef, Teodor RUSU — redactor șef adj., 
Toma ȚAȚARCĂ,  '

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIILE Moga, Giurgiu, Popescu, Tută, anun
ță cu profundă durere încetarea din viață a celei ce 
a fost draga noastră soră, mătușă, cumnată și prie
tenă

SUCIU VICTORIA
înhumarea are loc azi, 7 martie a c. ora 14, de 

la domiciliu. (339)

MAMA și fratele cu nemărginită durere anunță 
împlinirea a doi ani de cînd ne-a părăsit pentru tot
deauna cel mai scump și drag, cel care a fost 

IVAN ADRIAN (DANEL 21 ani)
Vei fi veșnic viu în inimile noastre zbuciumate. 

(344)
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