
* A | A
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VAl

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P CI 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL IXL, NR. 10 115 JOI, 21 MARTIE 1985 4 PAGINI — 50 BANI

în pagina a 3-a
« ----------------------------------------------------- -

j întreprinderea de utilaje de j 
construcții, transporturi și j 

extracții din cariere
1 . 8 Un colectiv lin ar, | 

dornic de afirmare
Ii______________ _________ I

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Prin ianuarie, la pu

țină vreme după adu
narea reprezentanților 
oamenilor muncii, 
nusul colectivului 
torului V de 
ninoasa era 
Argumentele 
în forțele 
deși în anul 
măsese dator 
naționale cu
de tone — productivită- 
țile sporite la nivel de 
abataje și măsurile în-

to_ 
sec- 

la I.M. A- 
optimist. 

încrederii 
proprii — 
trecut ră- 
economiei 
cîteva mii

I
I

Patru întreprinderi miniere 
plus 800 de tone

Argumentele 
încrederii

Ieri dimineața patru 
Lonea, Vulcan. Paroșeni 
— din bazinul carbonifer al Văii Jiului au raportat 
depășirea preliminarului din data de 19 martie a c. 
Producția extrasă suplimentar sarcinilor 
de plan în această zi a fost de aproape 800 tone de 
cărbune. Plusul cel mai mare (423 tone) l-au 
gistrat minerii din cariera Cîmpu lui Neag, 
nuînd în acest fel minusul acumulat în prima 
a acestei luni, minus care poate fi recuperat 
în vedere și rezultatele zilelor anterioare.

Deși în această zi nu au fost în nota lor obiș
nuită din zilele precedente, minerii Paroșeniului reu
șesc, totuși, să-și mărească plusul acumulat de la 
începutul lunii cu 140 de tone, avînd la zi cea mai 
mare producție extrasă suplimentar sar
cinilor de plan pe luna martie, plus 8780 tone de 
cărbune. (Gh. S.)

întreprinderi miniere — 
și cariera Cîmpu lui Neag

înre- 
dimi- 
parte 
avînd

La terminarea unui șut rodnic, bilanțul zilei este dezbătut de ortacii din 
brigăzile conduse de Gheorghe Duca și Jan Baban, din sectorul V al minei 
Petrila. Realizîndu-și exemplar sarcinile de plan, cele două brigăzi fruntașe au 
contribuit din plin la situarea pe un loc de frunte a sectorului V.

Foto ; T. ALEXANDRU
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în- 
cînd 
diri- 
lăcă- 
buna 

fluxului

treprinse pentru mai 
buna organizare a mun
cii.

— Ne-a interesat în
deosebi plasarea forței 
de muncă în cărbune, 
remarcă șeful sectorului, 
ing. Mircea Petrescu. 
Oamenii au înțeles că 
rezultatele se obțin în 
frontale, în consecință 
la întreținere am păs
trat doar strictul nece
sar, ceilalți au fost di
rijați în cărbune. N-am 
mai așteptat duminicile 
pentru revizii și repara
ții, le-am executat 
tre schimburi sau 
abatajele erau în 
jare. Electricienii, 
tușii au asigurat 
funcționare a 
de transport la orizon
tul de bază. Reparațiile 
de mică amploare în 
frontale le fac minerii 
policalificați.

Consecința firească, 
în ianuarie, dar și mai 
apoi, nu s-au înregis
trat defecțiuni, stagnări, 
deși și efectivul electro
mecanicilor s-a dimi-

Ion VULPE

(Cont. în pag. a 2-a)

Soare și tinerețe pe străzile reședinței munici
piului. Foto: Robert TAVIAN

I. M. Dîlja
Productivitățile din abataje 

să asigure sporirea producției!
ianuarie 1984, 
a realizat la 
fizică brută ex-

In luna 
I.M. Dîlja 
producția 
trasă un plus de 2604 tone 
de cărbune. Succes obținut 
tocmai pe seama creșterii 
productivității muncii în 
abataje cu 671 kg pe post, 
iar în cărbune cu 680 kg 
pe post. Depășirea produc
tivității muncii în subte
ran cu 364 kg pe post și 
pe mină cu 275 kg pe post 
denotă că forța de muncă 
a fost bine și judicios gos
podărită. In luna februarie, 
succesul pe frontul cărbu
nelui a fost aproape ace
lași — plus 2171 tone de 
cărbune față de prevederi
le de plan. Productivitatea 
planificată este depășită în 
abataje cu 781 kg pe post, 
în cărbune cu 783 kg pe 
post, iar în subteran și Ia 
nivel de mină cu 296 kg 
pe post și, respectiv, 239 
kg pe post. Deci o activi
tate eficientă, care a avut

este 
de 

mai lungă. Totuși, 
Dilja a reluat activi, 
de extracție a cărbu- 
din primele luni ale

la bază o bună organizare 
a muncii, atît în activita
tea din subteran, cît și în 
cea de la suprafață. M u 
întotdeauna, o activitate nu 
poate fi reluată la aceeași 
scară, mai ales cînd 
vorba de o perioadă 
timp 
mina 
tatca 
nelui 
acestui an aproximativ la 
aceleași cote ca și în ace
eași perioadă a anului 
trecut, dar în condițiile 
cînd s-a prevăzut o creș
tere a productivității mun
cii atît în abataje cît 
în cărbune cu 80 kg 
post. Evident, această 
tuație a impus mărirea 
fracției de cărbune pe sea-

Și 
pe 
si- 

ex-

O etapă decisivă pe șantierul 
noii preparații Livezeni

Printre obiectivele de in
vestiții industriale înscri
se pe agenda priorităților 
acestui an se află și noua 
preparație pentru cărbune 
de la Livezeni. Termenul 
prevăzut pentru punerea 
în funcțiune, în probe teh
nologice, a importantei ca
pacități de producție prin 
care se. va asigura o valori
ficare calitativ superioară 
a cărbunelui este 30 sep
tembrie a.c.

Pentru a asigura respec
tarea termenului de pune
re în funcțiune, conducerea 
întreprinderii de construc
ții și montaje Petroșani a 
stabilit măsuri tehnico-or- 
ganizatorice corespunză
toare. încă din luna ia
nuarie, efectivele brigăzii 
nr. 2 Livezeni a IACMM au 
fost substanțial sporite. 
A fost întocmit un grafic 
de lucru prin care în pri
mul trimestru s_au conti
nuat în ritm susținut mon
tajele pe viitorul flux teh
nologic al preparației, în
deosebi în spațiile închise, 

la timp în 
capacităților 

de plasare a 
cărbune la

transportului 
și orizontală, 
s-a ridicat la 
datorită ne- 
productivității

ma creșterii de productivi
tate.

Cu toate măsurile luate 
de punere 
funcțiune a 
de producție, 
posturilor în 
nivelul planificat, de îm
bunătățire a 
pe verticală 
producția nu 
plan tocmai 
realizării 
muncii atît în abataje, eît 
și pe total activitate căr
bune (abataje plus lucrări 
de pregătiri) cu 498 kg pe 
post și, respectiv, 481 kg 
pe post. Nereal izarea pro-

Ec. Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a) 

protejate de intemperii. Au 
continuat și unele lucrări 
de construcții.

După cum am constatat 
la fața locului, constructo
rii au depus eforturi sus
ținute pentru a respecta 

INVESTIȚIILE 
ANULUI 1985

graficul lucrărilor ce le-au 
fost încredințate. Un e- 
fectiv de peste 400 de con
structori lucrează cu ab
negație, uneori în condiții 
grele, de temperatură scă
zută, montează prefabri
cate și diverse utilaje, e- 
xecută săpături pentru fun
dațiile obiectivelor anexă 
de care depinde respecta
rea termenului de punere 
în funcțiune a preparației. 
Lucrările de construcție a 
principalei clădiri, care

Noi dotări 
edilitare

In zona centrului civic 
al orașului Lupeni se pre
văd in acest an noi dotări 
edilitare. La parterul blo
cului 2, de pe bulevardul 
Păcii, vor fi puse în func
țiune noi spații comerciale 
și pentru prestări de ser
vicii. Continuă lucrările 
de construcție a halei a- 
groalimentare, amplasată 
lingă clădirea cantinei-res- 
taurant, iar în curînd vor 
începe lucrările de con
strucție a unui modern ma
gazin universal. Magazi
nul universal este ampla
sat pe locul fostului cine
matograf din Bărbăteni și 
prin darea lui în folosință 
va fi sporită substanțial 
suprafața spațiilor comer
ciale din zona noului cen
tru civic. In acest an se 
prevede și lărgirea străzii 
principale, Tudor Vladi- 
mirescu, de la două la pa
tru benzi de circulație pe 
distanța dintre vechiul și 
noul centru al orașului. 
(V.S.) 

adăpostește spălătoria și 
flotația, se apropie de cota 
finală. Au fost ridicați cîți- 
va piloni de susținere a 
viitorului culoar de benzi 
transportoare. Au fost a- 
tacate și lucrările de con
strucție a barajului de 
captare a Jiului de Est, a 
altor surse de apă pe pî- 
rîurile Dîlja, Maleia și Slă- 
tinioara.

Stăm de vorbă cu tova
rășul Sergiu Telea, coordo
natorul formațiilor de mon. 
tori, la parterul clădirii 
principale a preparației. 
De la parter pînă la ulti
mul etaj, pe fluxul recep- 
ție-spălătorie-flotație, zeci 
de meseriași montează u- 
tilaje, instalații, cabluri. 
Clădirea vibrează puter
nic, din cînd în cînd, la 
zgomotul puternic al nitui- 
toarelor. „Numai aici — 
pe fluxul spălătorie-flota-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Te-am așteptat întot
deauna, ca pe cel mai 
drag oaspete, cu brațele 
deschise și încărcate de 
speranță ! Te-am dorit 
întotdeauna și te-am 
chemat cu glasurile vi- 
brînd de emoție. De fie
care dată, odată cu so
sirea ta, începem un 
nou an de speranță și 
idealuri, deși mai adău
găm încă o cifră. Și to
tuși...

INSCRIPȚII

De astăzi, 
primăvară!

Primăvară — tu care 
vii cu alaiul tău de ra
ze jucăușe, de viorele 
și ghiocei, tu care „de
senezi" pe cerul de dea
supra noastră șiruri de 
păsări călătoare — bine 
ai venit în viața noas
tră ! După o iarnă albă, 
lungă și aspră, binecu
vântăm sosirea ta pe 
plaiurile noastre însori
te de baladă și-ți des
chidem larg ușile case
lor noastre pentru a ne 
umple cămările sufle
tului cu un nou an bo
gat în rod și speranță, 
într-o pace și fericire 
trainică.

Sub bolta zilelor curg, 
de azi încolo, rîuri re
pezi de nopți cristaline, 
muiate în rouă carpati
nă, din adîncul 
se înalță spre 
ghirlande de 
zăvorite în bulgări ne.ș- 
tiuți, ascunși în roci 
milenare. Iți jurăm, 
PRIMAVARA eternă a 
trecerii noastre prin via
ță, anotimp mesager al 
căldurii calendaristice 
și bunătății omenești 
BINE AI VENIT !

Văii 
ȚARA 

lumină,

Alexandru TATAR
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Studenții minieri, la ora bilanțului
PETRILA LUPENI

orășenești
VULCAN

1 Bistriceanu Ion
2. Drăghici Gheorghe
3. Nidermayer Ludovic
4. Andrei Ștefan
5. Orza Ion
6. Isverceanu Liliana
7. David Gavrilă
8. l’uian Petru
9. Andreica Elioara

10. Doczo Maria
11. Duminică Maria
12. Mătusoiu Viorica
13. Radu Ion
14. Popescu Speranța
15. Makar Iulia
16. Păducel Ion
17. Sicoe Victoria
18. Puian Ion
19. Birsan Costică
20. Păducel llie
21. Grunță Dumitru
22. Dolha Tivadar
23. Samfira Ioana
24. Bălănesc llie
25. Ciort Dumitru
26. Cocolan Constantin
27. Caraconcea Ioana
28. Diodiu Maria
29. Clamba Maria
30. Androne Marcu
31. Cic Nicolae

1. Brașovan Victor
2. Geamănu Tudor
3. Barb Eleonora
4. Aldica Nicolae
5. Milk Elena
6. Iuga Maria
7. Resiga Ion
8. Dobra Slav
9. Popa Ștefan

10. Iureș Stan
11. Mesaroș Ioana
12. Manea Angelica
13. Bogdan Olga
14. Hada Constantin
15. Halmagiu Elena
16. Sav loan
17. Nechita Ioan
18. Cotescu Iuliana
19. Ionescu Constantin
20. Colda Aurel
21. Daradics Frideric
22. Oprișa Nicolae
23. Andrei Silvia
24. Călătoru Constantin
25. Pădureanu Ion
26. Popa Culina
27. Cazacu Mai ie

Pociovălișteanu Ileana 
Tellman Iosif
Angheluș Aurel 
Makay Anton

1. Rujoi Ioan
2. Matei Maria
3. Rusu Cornel
4. Golianu Gheorghe
5. Gudasz Mihai
6. Lupulescu Mircea
7. Macea Aurica

Mihuț Marioara 
Daniinescu Iosif 
Dragau Cecilia 
Ciontos Eugenia

Macavei Cornel 
Surulescu M. Lucia 
Lăzăresc Gheorghe 
Giurgiulescu Ana

8.
9.

10.
11.
12. Todoran Ana
13. Bujor loan
14. Iuga Maria
15. Agape Costel
16. Asandei Simina
17. Bârlea Aurel
18.
19.
20.
21.
22. Surdu Emil
23. Micloș Arpad
24. Drăgan Sergiu Mihail
25. Rădăuceanu Maria
26. Si'eder Alfred
27. Cucu Ioan

Drăgoi Dumitra 
Dumitraș Nicolae 
Cărpinean Cornel 
Dinea Gheorghe
Dan Valeriu
Besserman loan

Amfiteatrul 102 din noul 
corp de clădire al Institu
tului de mine din Petroșani 
a găzduit Conferința de 
dare de seamă și alegeri 
a Asociației studenților co
muniști din Facultatea de 
mine. Conferința a anali
zat cu simț de răspundere 
activitatea depusă de Con
siliul A.S.C., de toți stu
denții facultății în perioa
da noiembrie 1982 — mar
tie 1985, în vederea mobi
lizării tuturor 
A.S.C., pentru 
unei temeinice 
politico-ideologice 
fesional-științifice.

Conferința a relevat ro
lul important al A.S.C. în 
vederea îndeplinirii cali
tativ superioare a tuturor 
obiectivelor puse în fața 
învățămîntului superior mi
nier, a activizării profe
sionale, politice, culturale 
și obștești a studenților, 
a creării cadrului organi
zatoric necesar punerii în 
valoare a inițiativei și res
ponsabilității fiecărui 
lectiv de muncă.

In vederea integrării în
vățămîntului cu cercetarea 
și producția, a cunoașterii 
amănunțite de către

denți a viitoarelor locuri 
de muncă, A.S.C. din fa
cultatea de mine — s-a 
arătat în materialele pre
zentate — a căutat noi for
me de îmbunătățire a în
tregii activități profesio
nale, cu participarea ne
mijlocită a studenților la

membrilor 
însușirea 
pregătiri 
și pro-

Conferința de 
dare de seamă 

și alegeri a A.S.C.

28.
29.
30.
31.

CO-

(Vrmare din pag. 1)

Productivitătile

realizarea unor sarcini 
concrete, specifice unități
lor de producție, la solu
ționarea unor obiective din 
planurile de dezvoltare ale 
acestora. S-a arătat că 
procentul studenților pro
movați. deși a crescut în 
ultimii doi ani cu 2,1 la 
sută, este încă nesatisfăcă
tor, ceea ce presupune o 
conjugare deplină a efor
turilor depuse în acest 
sens de către Asociația 
Studenților Comuniști și 
Decanat.

Pentru înlăturarea cau
zelor care au generat greu
tăți în activitatea profesio
nală. în acest an școlar vor 
avea loc discuții individua
le cu studenții atît în fața 
anului de studiu, în fața 
Consiliului A.S.C., cît și în 
cadrul catedrelor, a
nizațiilor de partid sau la 
nivelul Biroului consiliului 
profesoral.

orga-

ductivității muncii a con
dus la acumularea unui 
minus în primele două luni 
din acest an de peste 9000 
tone de cărbune. Produc
ția extrasă în cele două 
luni, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut 
este mult mai mică, deși 
ar fi trebuit să fie mai 
mare. De linie de front nu 
s-a dus lipsă, dar randa
mentele realizate în aba
tajele cameră au fost cu 
mult sub cele planificate 
și chiar sub posibilități. Da 
dar asta în foarte puține 
cazuri. Majoritatea brigă
zilor de la I-M. Dîlja nu-și 
realizează planul tocmai 
pentru că randamentele 
realizate sînt cu mult sub 
cele planificate — 2—3 tone 
pe post, deși, de ce să nu 
o spunem, nici cele plani
ficate nu sînt întotdeauna 
aproape de adevăr. Nu 
știm dacă la un abataj ca
meră de 4 pe 4. 
planificată trebuie să 
de 6 tone pe post. ** 
mentele planificate trebuie 
să corespundă realităților. 
Productivitatea muncii 
la an la an trebuie 
crească, nu să scadă, 
s-a întîmplat atît Ia 
Dîlja, cît și la alte colecti
ve miniere. Așa că între
gului colectiv de oameni 
ai muncii, conducerii colec
tive de la l.M. Dîlja îi re
vine sarcina de a analiza 
cu mare răspundere, 
treaga activitate de 
fracție, îneît ea să se 
fășoare în condiții de 

confor
mitate cu indicațiile trasa
te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XlII-lea Congres al 
pai tidului.

Conferința a analizat a- 
tent rezultatele obținute 
în activitatea de cercetare 
(există 12 cercuri științifi
ce în facultate), precum și 
participarea la cea de-a 
NVII-a Conferință națio
nală a cercufilor științifice 
studențești, unde s-au ob
ținut 9 premii și mențiuni. 
Rezultatele obținute în e- 
ducarea politico-idcologi- 
că a studenților, in spiri
tul unei juste concepții 
despre muncă și \ i iță, pen
tru buna cunoaștere a do
cumentelor de partid și de 
stat, de U.T.C. și A.S.C., au 
constituit unul din 
lele din darea de 
la care s-au referit j 
vorbitorii. Au fost 
in revistă realizările 
domeniul propagandei au_ 
dio-vizuale la nivelul fa
cultății, reușitele formați
ilor artistice studențești 
în Festivalul național „Cîn- 
tarea României".

In vederea organizării 
instructive a timpului liber 
al studenților. Consiliul 
A.S.C. — s-a arătat în Con
ferință, s-a preocupat de 
organizarea de vizionări 
în colectiv a spec tacolelor, 
de organizarea de excursii, 
competiții sportive, acțiuni 
de muncă patriotică.

Conferința A.S.C. a a- 
doptat o hotărîre ir vede
rea realizării sarcinilor și 
obiectivelor ce stau în fața 
organizației în , crioada 
următoare.

capito- 
soamă, 

pc larg 
trecute

< în

ii. ALEXANDRESCU

ciență sporită, în

Constanța Hîrîianu 
Turculeanu, lucrează Ia

și Marta Bucea din schimbul condus de maistrul Ștefan 
mașina fixă de croit de la I.C. Vulcan.

Foto: Al. TĂTAR

Argumentele încrederii
(Urinare clin pag 1)

norma 
fie 

Randa.

de 
să 

cum 
I.M.

în- 
ex- 

des- 
efi-

O etapă
noii

(Urmare din pag. 11

decisivă pe șantierul
preparați! Livezeni

ție, ne infoimează Sergiu 
Telea, lucrează în prezent 
120 de oameni, lăcătuși, e- 
lectricieni, instalatori. La 
instalația de flotație e pre
zentă echipa de lăcătuși 
condusă de Petru Albu. O 
altă echipă de lăcătuși, a 
lui Grigore Popescu, mon
tează jgheaburile Rheo. E- 
chipele coordonate de Va- 
sile Costică, llie Roșu lu
crează la asamblarea cu- 
velor, elevatoarelor, ciuru
rilor, centrifugelor. La 6 
celule de comandă a unor 
subansamble de pe fluxul 
flotației, instalațiile au 
fost supuse rodajelor par
țiale. de către electricienii 
din echipa lui Aurel Că-

rare. Pentru abnegația pe 
care o dovedesc în muncă, 
merită să fie evidențiați 
oamenii din formațiile co
ordonate de maiștrii Ion 
Cîrstea, Dumitru Balea, 
Manole Crineanu, sing. 
Ștefan Cenușe, vopsitorii 
din formația lui Mihai 
Pirici, care asigură protec
ția anticorozivă a' utilaje
lor. Pentru a evita întîr- 
zierile față de graficul de 
montaj dorim să adresăm 
și prin ziar furnizorilor, 
IPSRUEEM Petroșani și 
I.C.M. Hunedoara, rugă
mintea de a urgenta exe
cutarea și livrarea confec
țiilor metalice". Din dis
cuțiile cu șefii formațiilor 
de electricieni s-a desprins 
concluzia că se simte lipsa

unor cabluri de diferite 
tipodimensiuni necesare 
montajelor și echipamente
lor electrice. Pentru asigu
rarea unui ritm susținut, 
lucrărilor de montaj, la 
nivelul conducerii brigăzii 
nr. 2 a l.A.C.M.M., se im
pun demersuri pentru ur
gentarea aprovizionării cu 
cabluri. „Sîntem conștienți 
că următoarele luni consti
tuie o etapă decisivă pe 
șantierul preparației din 
Livezeni — ne-a declarat 
Oswald Held berg, șeful 

Livezeni a 
și vom face 

respectarea 
punere în

brigăzii nr. 2 
l.A.C.M.M. — 
totul pentru 
termenului de 
funcțiune".

EFECTIVUL de ovine 
din gospodăria anexă a 
T.A.C.C.V.J. crește in fie
care zi din această primă
vară. Pînă ieri dimineață 
se înregistrau 180 'mei, aș- 
teptîndu-se ca numărul lor 
să depășească 300. (T.S.)

TEATRU. Astăzi, de la 
ora 18,30 la clubul sindica
telor din Lonea, are 
spectacolul cu piesa 
țușca urîtă“, susținut

o pe-
Ve-
• cu

loc
.Râ

de

colectivul secției în 1 
maghiară al Teatrului 
citoresc- „Ana Colda'1 
Lupeni. (T.A.)

CINE A PIERDUT 
roche de ochelari de 
dere cu dioptrii mari,
ramă de culoare maro ? 
Obiectul se găsește în* Pe
troșani, strada Migu Klein 
nr. 37/1.

PROPUNERI. Peste 40 
de propuneri valoroase, 
vizînd îmbunătățirea pro
cesului de producție, au 
fost făcute în adunările 
generale ale grupelor sin
dicale desfășurate pe sec-

toare, de la începutul a- 
cestei luni. (M.B.)

METEOROLOGICA. Z\ on 
de primăvară în Petroșani.

Mercurul termometrelor 
„urcă" peste zero grade. 
In Paring, minus 3 grade. 
Zăpada — 70 cm. (G.S.)

CUPRU RECUPERAT. Comitetul de partid, și 
comitetul U.T.C. ale minei Dîlja- au întreprins marți, 
19. imartie, o reușită acțiune, cu participarea tineri
lor pentru recuperarea din subteran a metalului 
neferoS din cablurile scoase din uz. Cu participarea 
a '20 de tineri — între care Voicu Matei, Gheorghe 
Negoi, Ion’ Cătană, Wilhelm Anfois, Lazăr Gălățan, 
Nicolae Toader, Iosif Komarony, Ion Vădan, Vis- 
tian Halgă și alții — s-au recuperat 800 kg de cu
pru valorînd 38 000 lei. Acțiunea va continua în 
sectorul III al minei de unde tinerii și-au propus 
să recupereze tot 800 kg de cupru. (Î.B.)

nuat. Colectivul a în
vățat să cîștige timpul. 
Experiența bună acu
mulată în adoptarea 
tehnologiei exploatării 
sub tavan de rezistență, 
aici demarată și extin
să din 1983 pe toată 
lentila din stratul 3 
bloc I, a avut alte e- 
fecte salutare. Brigăzi
le lui Constantin Broas
că și Stan Rotaru mun
cesc mai cu spor, în 
condiții de deplină si
guranță.

— Spre bucuria noas
tră, intervine in discu
ție ing. Ion Danciu, a- 
cum cînd treburile merg 
bine nu mai înregistrăm 

dovadă 
calitatea 

muncii

nici accidente, 
că eficiența și 
sînt atributele 
bine gândite.

Intre eforturile colec
tivului merită mențio
nată activitatea desfă
șurată de brigăzile de 

conduse , de 
loan Moca 
și Fran- 
(în steril), 
frontul -de 
în februar 

ortacii lui Broască 
în

ex-
se

Ra-

pregătiri 
Mihai Iura, 
(în cărbune) 
cisc Rakoczi 
care asigură 
lucru. Astfel, 
rie,
și Rotaru au trecut 
abataje noi.

— Am dobîndit o 
periență bună, ni 
destăinuie Francisc
koezi, de noi, cei de la 
pregătiri, depinde 
ducția viitoare, 
nizîndu-ne- mai 
munca, asigurăm

pro- 
Orga-

bine 
sec-

torului un coeficient de 
rezervă de circa 20 de 
zile mai devreme pen
tru a pregăti o felie.

Optimizarea fluxului 
de producție a impus 
disciplinarea colectivu
lui. Ion Opreanu, Ion 
Stolnicu, Titu Vrăjitoa
rea, din brigada lui 
Constantin Broască, „ui
tau" uneori să vină la 
șut; „judecați" de or
taci au revenit în vadul 
conștiinciozității. De 
alții, precum vagoneta
rii Valentin Sandu, Pe
tru Saviuc, minerul 
Simion Seiler, colectivul 
s-a despărțit, n-au 
țeles că abaterile 
afectează realizările 
tregului sector.

Revirimentul specta
culos, înregistrat in ia
nuarie, 1462 tone de 
cărbune extras peste 
sarcinile de plan, a im
presionat, totuși mai c- 
există păreri circum
specte. Iată însă că „în- 
tîmplarea" a devenit 
sectorul V al minei 
ninoasa, obișnuință, 
februarie, plusul 
cărbune a înregistrat 
440 tone, la zi, sectorul 
are, din nou, „balanța" 
excedentară -— plus 500 
tone. Așadar, rezulta
tele excelente probează 
profunda mutație pe
trecută în conștiința oa
menilor, acum cînd dă
ruirea se împletește fi
resc și fertil eu însuși
rea științei de a munci 
eficient.

II

în- 
lor 
in

la 
A- 
In 
de

CARICATURIȘTH Ion și 
Mihai Barbu participă în 
aceste zile la o expoziție 
internațională la Gabrovo, 
in R.P. Bulgaria. Alături 
de ei va expune desene și 
elevul Norbert Coandrăș de 
la Șe. gen. nr. 1 Petroșani.

AITȘAJ. Pentru buna 
informare a publicului s-au 
prevăzut în noul cartier 
Petroșan’-Nord spații pen
tru afișaj. Din păcate 
nele arată jal'nic (a se 
dea vitrinele de lingă 
brăria „Ion Creangă").

_ care le au în primire 
fac oare ? (Al.IT.)

EXCURSIE. După cum 
ne informează loan Bușo- 
niu, secretarul organizați
ei U.T.C. de la U.F.. Paro- 
șeni, timp de două zile, 
la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, 42 tineri merituoși 
vor participa la o excur
sie în stațiunea balneară 
Băile Herculane. (M.B.)

u- 
ve- 
li- 
Cei 

ce
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întreprinderea de utiiaje de construcții, 
transporturi și extracții din cariere

Voința unanimă a colectivului — 

îndeplinirea exemplară a tuturor 

sarcinilor care ne revin
Colectivului întreprinde- 
i noastre îi revin în 'a- 
?st an sarcini deosebit de 
nportante, și în mod deo- 
'bit în extracția de căr- 
une din carierele și mi- 
■ocarierele din bazinul 
irbonifer al Văii Jiului, 
ele 800 000 tone de căr- 
une pe care trebuie să le 
ealizăm în acest an repre- 
intă o cantitate destul de 
tare dacă o raportăm la 
reducția unor întreprin- 
eri miniere cum sînt Dîl- 
a, Livezeni sau Bărbă- 
eni.
Pe lingă această sarcină 

are, repet, este deosebit 
le importantă, mai avem 

realizat: transporturi
personal și intervenție 

jentru toate
initățile miniere, de apro
vizionare a cantinelor și a 
ntreprinderilor aparțină- 
oaie C.M.V.J., servirea cu 
itilaj greu — excavatoare, 
juldozere etc. Cu alte cu
vinte avem o activitate 
omplexă care, teritorial, 
e întinde de la Cimpa — 
lin estul bazinului — pînă 
a Uricani — Cîmpu lui 
xeag. Nu-i ușor, nu-i 
implu deloc, ca să nu mai 
;pun că această iarnă ne-a 
:reat foarte multe greu

Plimbările... costă
In 3 martie a.c. conducă- 

orul autoturismului ARO 
il HD 3288, repartizat la 
M. Livezeni, a fost găsit 

tuînd un transport de 
^rsoane particulare, pe 
itrada Vasile Roaită din 
Petroșani. Și cum plimbă- 
•ile costă, conducătorului 
tuto i-a fost imputată 
mrsa, fiind sancționat cu 
nustrare. Sperăm că ase

Putea fi și mai rău
A fost un adevărat no- 

-oc faptul că nu s-a pro- 
ius nici un accident în 
riua de 2 martie, cînd ca- 
-oseria autocamionului 31 
HD 1453, condus de Aure- 
ian Giurgescu, a fost 
smulsă de pe șasiu. Noro
iul a constat în faptul că 
avaria a avut loc in de
pozitul central Varnița și 
iu pe drumurile publice. 
Pe s-a întîmplat de fapt ? 
încărcată cu un balot de ta- 
ilă de 4100 kg pentru pre-

Minciuna are picioare scurte
La cai iera Cimpa, una 

lin viitoarele capacități de 
producție, la un control e- 
Eectuat de cadre din con
ducerea întreprinderii, se 
?onstată grave abateri de 
la disciplină. In primul 
rînd din opt buldozere, 
?inci erau defecte, iar din 
japte excavatoare patru 
au erau în stare de func- 
tionare. In al doilea rînd, 
maistrul mecanic , Iuliu 
Kovacs încearcă să ■ oco
lească adevărul. Mai exact 
iu poate prezenta eviden-

tăți, atît în ceea ce priveș
te activitatea de extracție 
a cărbunelui din cariere
cît și la descopertă — do-
meniu în care trebuie să
realizăm 2 800 000 mc în
1985.

Odată cu venirea pri-
măv.erii. activitatea a în-
ceput să se redreseze, iar
rezultatele nu vor întîrzia 
să apară, să se ridice la 
nivelul exigențelor impuse. 
Producția de cărbune este 
în continuă creștere, ca 
dealtfel și volumul reali
zat la descopertă, cu excep
ția ultimelor zile, cînd din 
cauze obiective activitatea 
a fost parțial sistată. Desi
gur, aceasta nu înseamnă că 
lucrurile merg de la sine, că 
activitatea noastră nu tre
buie îmbunătățită. Mai a- 
vem încă multe probleme 
de rezolvat atît în ceea ce 
privește organizarea acti
vității — ținînd seama de 
complexitatea lucrărilor pe 
care le avem de executat, 
de cerințele unităților be
neficiare și de raza 
mare de acțiune pe care 
trebuie să o acoperim — 
dar mai ales în ceea ce 
privește ordinea și disci

menea plimbări nu-1 vor 
mai tenta, altfel...

Intr-o situație asemănă
toare s-a găsit și conducă
torul auto Ioan Dan, care, 
fără aprobarea întreprin
derii miniere Bărbăteni, 
transporta un grup de 
„sportivi" (!?) la Hațeg. Mai 
mult, nu avea nici . revizia 
tehnică făcută... Și pe el 
l-a costat o astfel de plim
bare... Aviz amatorilor 1 

parația Petrila, autocarosa- 
ta necurățată de zăpadă, în 
mișcare a alunecat și a 
smuls caroseoa autocamio
nului. Nu-i greu să ne în
chipuim ce s-ar fi întîm
plat dacă această avarie 
avea loc pe un diurn pu
blic cu trafic intens. Ce 
or fi făcut revizorii teh
nici de la coloana 4, secția 
Petroșani, cînd i-au dat a- 
probare să plece in cursă ? 
Dar șeful de coloană și 
șeful secției ?

ța lucrărilor executate, în- 
cercînd să ascundă că o 
astfel de evidență nu e- 
xistă. In cele din urmă re
cunoaște deschis: „Am min
țit" și, bineînțeles, după 
o asemenea recunoaștere
urmează un angajament.
Nu vrem să punem la în
doială faptul că angaja
mentul va fi respectat, 
dar asta tot nu a urnit din 
loc, pînă în 14 martie cel pu
țin, cele nouă utilaje grele 
de care era și este încă ne
voie în carierele unității. 

plina, domeniu asupra că
ruia ne-am orientat, prio
ritar, preocupările. Să nu 
să înțeleagă, că la noi în 
întreprindere nu este dis
ciplină. Este, dar mai tre
buie mult întărită, astfel 
îneît să putem răspunde 
tuturor cerințelor.

Pentru aceasta am luat 
împreună cu colaboratorii 
măsuri de intensificare a rit
mului de execuție la lu
crările de revizii și repa
rații la utilajele pe care 
le avem în dotare (deși a- 
cest lucru ar fi trebuit să se 
realizeze ceva mai devre
me), pentru că odată puse 
la punct utilajele, activita
tea va fi reluată în ritmul 
impus de necesitatea rea
lizării sarcinilor de plan. 
Avem convingerea, cum 
mai afirmam, că membrii 
colectivului nostru vor 
reuși să se mobilizeze ast
fel îneît să ne îndeplinim 
exemplar toate sarcinile 
care ne revin.

Dumitru MICU, 
președintele c.o.m. 
al întreprinderii

4

— Avem oameni deo
sebiți care sînt mîndria 
întregului colectiv. Har
nici și neobosiți, prompți 
la solicitări, ne spunea 
Emeric Szuhanek, res
ponsabil cu siguranța cir
culației în cadrul între
prinderii. Aș nominaliza 
în primul rînd conducă
torii auto de pe autobas
culantele de mare capa
citate, care au acționat 
in această iarnă fără 
nici o șovăire atunci cînd 
au fost solicitați să trans
porte utilaje grele acolo 
unde erau necesare, și a- 
hUme pe Andrei Novac, 
Francisc Potoky etc. Un 
alt exemplu de inalt pro

Fiecare clipă prielnică este folosită din plin.

Cu toată asprimea deosebită a acestei ierni, conducătorii auto și deșerven- 
ții utilajelor depun eforturi stăruitoare pentru ca activitatea să se -desfășoare 
fără evenimente.

Un echipaj mereu la datorie
Iarna grea a acestui an, 

zăpada abundentă a creat 
deseori probleme în ceea 
ce privește fluența traficu
lui pe drumurile publice, 
probleme care puteau fi 
și mai mari dacă nu se a- 
fla mereu la datorie — zi 
și noapte, pe frig, pc ger 
și viscol — echipajul de 
pe foreza pentru curățat 
zăpada, echipaj alcătuit 
din Titus Nisipescu și Vir
gil Lăzărcscu.

Mîndria colectivului
fesionalism este autocra- 
nistul Virgil Toma și de- 
serventul excavatorului 
din cariera Victoria — 
Miclea Wilhelm.

Oameni, oameni care 
constituie mîndria colec
tivului. Printre aceștia 
mai amintim pentru fap
tele lor de muncă respon
sabilă pe conducătorii au
to de cursă lungă Ion 
Costache și Dionisie 
Bokoi, mecanicii auto 
Anton Kovacs, Emil Alb, 
David Munteanu și loan 
Mureșan, conducătorii au
to de la carierele din 
Estul bazinului — Con
stantin Argean, Clement 
Marian și Mihai Strobin- 
ger, pe cei din Vestul ba- 

înalta răspundere mun
citorească, abnegația și 
dăruirea cu care au acțio
nat cei doi membri ai e- 
chipajului amintit le-au 
adus numai cuvinte de 
laudă și un prestigiu bi
nemeritat în rîndul colec
tivului. prestigiu cîștigat 
cu prețul orelor de muncă 
încordată, neobosită pen
tru binele semenilor, pen
tru fluența circulației pe 
drumurile publice.

t

zinului — Petru Colari, l 

Viorel Pîrvulescu și Va- ' 
sile Vasian, pe sudorul 1 
Martin Durlă sau auto- ț 
cranistul Gavrilă Tamaș. , 
Ei, cei amintiți sînt cei > 
mai buni dintre cei 4 
buni. Ei, împreună i 
cu ceilalți membri ai co- J 
lectivului, sînt cei care \ 
nu vor precupeți nici un l 
efort pentru a situa în- 
treprinderea, pi in rezul- > 
țațele obținute, în rîndul t 
unităților economice de 
prestigiu ale municipiu- ț 
lui nostru. l

Răspundere și dăruire ' 
in muncă, acestea sînt ) 
principalele caracteristici l 
ale acestui colecții tînăr, . 
în plină afirmare. 1

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA

Foto ; loan BÂLOI

Proiecția
muncii --

preocupare 
constantă

In acest început de an 
consemnăm un fapt deo
sebit la întreprinderea de 
utilaje de construcții, trans
porturi și extracții din ca
riere — care denotă o preo
cupare constantă în dome
niul protecției muncii și 
anume că în aproape în
treg trimestrul 1 nu s-a 
piodus nici un accident de
muncă. Dorința întregului 
colectiv este de a menține 
la aceleași cote ridicate ni
velul de exigență față de 
problemele legate de acest 
important domeniu de ac
tivitate — protecția muncii.

Atenție la... 
neatenție

Supunem atenției condu
cătorilor auto două cazuri 
de... neatenție care s-au 
soldat cu pagube materia
le.

ir timp ce traversa ca
lea ferată din incinta mi
nei Petrila, conducătorul 
auto Costică Munteanu de 
pe autofurgoneta TV 21 111? 
4021 a fost sui prins de o 
garnitură de tren. Șoferul 
nu a pățit nimic, mașina 
in schimb...

Un al drilea caz, în care 
' inc vat nu este doar con
ducătorul auto Cristian 
Rus de pe autobasculanta 
31 IID 8027 s-a petrecut 
pe strada Maleia, în 8 
martie. Coborînd de la 
mina Livezeni, din cauza 
zăpezii și gheții aruncate 
de cetățeni pe carosabil, a 
lovit cu bena acoperișul 
unei case, deteriorîndu-1. 
Cu puțină atenție eveni
mentul ar fi putut fi evi
tat, iar conducătorul nu se 
alegea cu „avertisment".

Supunem aceste două ca
zuri atenției conducătorilor 
auto pentru că, odată cu 
venirea primăverii, a tim
pului favorabil, traficul 
rutier și pietonal se inten
sifică pe zi ce trece și a- 
tenția celor de la volan 
trebuie să fie mereu trea
ză, altfel se pot produce e
venimente care s-ar putea 
solda cu importante pagu
be materiale sau... Dar 
mai bine să ne oprim doar 
la „pagubele materiale".
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Plenara C. C. al P. M. S. U. Helmut Kohl despre relațiile Est-Vest

BUDAPESTA 20 (Ager. 
preș). La Budapesta s-au 
desfășurat lucrările plena
rei comune a G.C. și a Co
misiei Centrale de Control 
ale P.M.S.U., consacrată e- 
xaminării stadiului pregă
tirilor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.M.S.U., pro

gramat să înceapă la 25 
martie, transmite agenția 
MTI. A fost aprobat ra
portul prezentat de Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., sublini- 
indu-se importanța deose
bită a apropiatului congres 
al partidului.

BONN 20 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la deschi
derea congresului anual al 
Uniunii Creștin Democrate, 
Helmut Kohl, președin
tele partidului, cancelarul 
R.F.G., a apreciat că în
registrarea unor progrese 
la negocierile americano- 
sovietice de la Geneva ar 
putea face de prisos des-

• POTRIVIT unui ra- 
poit al Oficiului federal al 
muncii, citat de cotidianul 
francez „Le Monde", nu
mărul șomerilor înregis
trați oficial în R.F. Ger
mania era Ia sfîrși- 
tul lunii februarie de 
2 611 300, ceea ce re
prezintă 10,5 la sută din 
totalul populației active.

• CEL MAI MARE VUL
CAN activ din Europa — 
Etna — continuă să erupă. 
Șuvoaiele de lavă incan
descentă coboară pe pan
tele muntelui, fără întreru
pere, de la 9 martie. Sosit 
la fața locului, Letterio

Villario, directorul Insti
tutului internațional de 
vulcanologie, a declarat că 
deocamdată nu există un 
pericol real pentru zonele 
învecinate.

• POTRIVIT datelor pu
blicate de Biroul de statis
tică din Tokio, la 1 octom
brie 1984, populația Japo
niei era de 120 240 000 lo
cuitori. Față de anul pre
cedent s-a înregistrat un

sport de 6,3 la mia de lo
cuitori.

• DUPĂ CUM transmi
te agenția BTA, în cadrul 
plenarei C.G. al P.C. Bul
gar au fost analizate pro
blemele dezvoltării inten
sive a agriculturii și in
dustriei alimentare bulgare. 
In cadrul lucrărilor a ros
tit o cuvîntare Todor Jiv- 
kov, secretar general al 
C.G. al P.C.B. A fost a- 
doptată o hotărîre în a- 
ceste probleme, menționea
ză, agenția citată.

DIN NOU NINSORI
BERLIN 20 (Agerpres). 

In urma abundentelor nin
sori din ultimele două zile, 
stratul de zăpadă așternut 
pe mari suprafețe din R.D. 
Germană s-a extins de la 
sud la nord, transmite a- 
genția ADN. La peste 300 
metri altitudine, stratul de 
zăpadă nou așternut a fost 
de 35 centimetri. Vîntul a 
suflat deosebit de puternic 
în regiunile sudice ale ță
rii și a dus la formarea de 
troiene.

BONN 20 (Agerpres). 
Miercuri, în zone întinse 
de pe teritoriul R.F. Ger
mania a continuat să nin
gă, relatează agenția DPA. 
In nord, în zona de lito
ral, grosimea stratului de 
gheață de la mal continua 
să fie pe alocuri de un 
metru. In Pădurea Nea
gră, unde mercurul termo
metrelor a coborît la minus 
11 grade, stratul de zăpadă 
a fost de 71 centimetri.

rnernenlo
FILME

_ PETROȘANI — 1 No
iembrie: Cuibul salaman
drelor; Unirea: Iubire

■ pentru iubire; Parîngul: 
| Amurgul fîntînilor.

iPETRILA: Capcană ne
obișnuită.

. LONEA: Omul care a 
| închis orașul.

fășurarea cursei înarmă
rilor în spațiul extraatmos- 
feric, transmite agenția 
DPA.

Helmut Kohl a apreciat 
că există premise bune 
pentru dezvoltarea relați
ilor Est-Vest la toate ni
velurile. El a subliniat ne
cesitatea sprijinirii dialo
gului dintre cele două mari 
puteri prin convorbiri în
tre membrii NATO și Tra
tatului de la Varșovia.

In Belgia vor fi 
amplasate rachetele 

„Cruise“
BRUXELLES 20 (Ager

pres). După îndelungi și 
animate dezbateri, parla
mentul belgian a aprobat, 
miercuri în zori, printr-un 
vot de încredere în guvern 
— 116 voturi pentru, 93 
împotrivă și o abținere — 
decizia cabinetului Wil
fried Martens privind am
plasarea pe teritoriul țării 
a 48 de rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune de tip „Cruise".

VULCAN — Luceafărul: 
Horea.

LUPENI — Cultural : | 
Zorro, I-II.

URIC ANI: O simplă |
problemă de timp.

TV |
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco_ • 

nomie. i
20,25 Studioul tineretu- I 

lui.
21,50 Telejurnal. ■
------ ----------------------- 1

Fotba1, divizia B

Debut bun în retur
Popice, 

divizia A

Antrepriza construcții montaj
Petroșani

»

— strada Republicii nr. 90 —

încadrează
Pentru brigăzile din Valea Jiului urmă

toarele categorii de personal :
— ingineri, subingineri, maiștri electro

mecanici
— ingineri și subingineri constructori
— muncitori calificați în meseriile de zi

dari, dulgheri, instalatori (sanitari și 
de încălzire), sudori, fierar-betoniști, 
parclietari, timplari

— muncitori necalificați în vederea cali
ficării

— pensionari
încadrarea se va face în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 12/1971 si ale Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal, telefon 42450, 42451.

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

PetroșaniV

— cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11 — 

încadrează direct și prin transfer 
pentru brigada nr. 2 lucrările de la 

preparația nouă Livezeni :
— dulgheri
— zidari
— betoniști
— fierar-betoniști
— lăcătuși

' — sudori
— instalatori sanitariști — încălzire
— pensionari pentru limită de vîrstă
— muncitori necalificați pentru cursuri 

de calificare fără scoatere din pro
ducție cu durata de 6 luni

Retribuția în acord global, conform De
cretului nr. 93/1984

Muncitorii posesori de locuințe care se 
stabilizează în cadrul unității pe o perioadă 
de minimum 3 ani beneficiază de chirie și în
călzire gratuită.MINERUL LUPENI — 

GLORIA BISTRIȚA 2—0 
(1—0). Trecuseră abia șase 
minute din partida de de
but a returului diviziei B 
seria a IlI-a, pe terenul 
din Lupeni, și oaspeții ob
ținuseră deja două cornere. 
întrebările, care încolți
seră ia inimile celor circa 
3500 de suporteri ai Mine
rului, se pierd însă pe mă
sură ce gazdele își impun 
jocul.

Era minutul 8 al parti
dei și se produce prima 
„seînteie" — Ionel Popa, 
cel care va da 
strălucire jocului, a 
prins o zi de excepție, du- 
cîndu-și echipa spre o 
victorie netă. Slalomul lui 
în acel minut 8, cînd a pre
sărat pe drum nu mai pu
țin de cinci adversari, s-a 
încheiat priptr-un șut care 
a greșit de puțin ținta. El 
se va răzbuna însă în mi
nutul 21 cînd, printr-o pa
să „la întîlnire11 îl va des
chide pe Mușat. Apărătorii 
bistrițeni, uluiți, nu au de- 
cît să asiste la șutul pre
cis și spectaculos care mo
difică pentru prima oară 
tabela de marcaj. Nu s-ar 
putea spune că în econo
mia jocului oaspeții nu au 
contat. Dimpotrivă, elevii 
antrenați de Ilie Savu (fost 
la C.C.A., apoi Steaua 
București) au contraatacat 
foarte periculos și în mi
nutele 30 și 34 intervenți
ile lui Grigore au fost răs
plătite — pe drept — cu 
aplauze.

Repriza secundă apar
ține în măsură și mai 
mare gazdelor care, cu Io

nel Popa în continuare la 
timonă, cu Pocșan, Dina, 
Leordean și juniorul Ber- 
cea foarte exacți în apă
rare, exclud posibilitatea 
unei surprize neplăcute. 
Mai mult, în min. 61 con
turile se încheie definitiv: 
lovitură liberă Dina de la 
circa 20 m, minge respin
să de apărători și la lovi
tura de cap a lui Ionel 
Popa, Florea (Gloria Bis
trița) înscrie în 
propria poartă. Cele două 
înlocuiri — Colceag în lo
cul lui Mușat și Chițac în 
locul lui Petre Popa — nu 
aduc modificări de esen
ță,. ultimul sfert de oră 
arătînd două echipe conș
tiente că soarta partidei 
este decisă. Ar mai fi de 
remarcat un lucru: Dina 
(foarte bun alături de „pe

rechea" sa, Pocșan), a 
constituit un permanent 
pericol pentru poarta lui 
Nalați. A executat cinci 
lovituri libere — toate pe 
spațiul porții și toate foar
te periculoase !

A arbitrat bine o briga
dă din Tîrgoviște compusă 
din Șerban Necșulescu — 
la centru, ajutat la margi
ne de Mihai Buciumanu și 
Ion Tănase.

Minerul : Grigore —
Leordean, Pocșan, Dina, 
Bercea — P. Popa (din. 
min. 85 Chițac), Ionel Po-, 
pa, Voicu — Mușat, Cocîr- 
lă, Nichimiș.

La juniori republicani I: 
Minerul Lupeni — U.T. 
Arad (antrenată de Flavius 
Domide !) 1—3.

Robert TA VIAN

JIUL PETRILA — AU
RUL BAIA MARE 5154— 
5371 p.d. Restanța etapei 
a III-a a primei divizii de 
popice, seria Nord, s-a dis
putat luni, în arena din 
Petrila. Oaspeții, care au 
în panoplia cu trofee me
daliile de campioni națio
nali în ediția trecută, au 
manifestat constanță, pe
rechii^ Jiului au tras ti
morat, astfel se face că 
Aurul și-a adjudecat vic
toria la o diferența de 217 
popice. Din formația învin
șilor au fost aproape de 
valoarea lor doar Valeriu 
Piscoi (891) și C. Dobrică 
(882)

Mica publicitate
PĂRINȚII felicită pe 

scumpa lor Todoran Al- 
dona la prinderea celui 
de-al 14-lea trandafir în 
buchetul vieții. „La mulți
ani !“. (3439)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SCHIMB apartament do
uă camere Petrila, cartier 
7 Noiembrie, bloc 6II, ap. 
5, cu similar Petroșani- 
Nord numai etaj I. (3434)

PIOS omagiu și dureroasă amintire la împlini
rea a 5 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră mamă, soție și bunică

BECSUK ELENA
Nu te vom uita niciodată. (3427)

Cupa Văii Jiului la schi fond
In zilele de 14—15 mar

tie a.c. pîrtia „Pribeagul" 
din preajma cabanei Cîm- 
pu lui Neag a fost gazda 
ediției a IV-a a „Cupei Văii 
Jiului la schi fond", com
petiție organizată de 
C.J.E.F.S. Deva și comisia 
municipală de schi. In con
diții organizatorice foarte 
bune, pe pîrtie s-au aliniat 
la start copii și juniori din 
asociațiile „Caraimanul" 
Bușteni, C.S.O. Sinaia, 
„Voința" Sinaia, „Minerul" 
Lupeni, „Pionierul" Lu
peni și C.S.Ș. Petroșani.

Iată în ordinea categori
ilor de vîrstă, primii cla
sați : juniori I băjeți : An
drei Moacă — Bușteni ;

Marcel Gachi — Petroșani, 
Miluță Mohor — Pionierul; 
junioare I : Minodora
Mihalciuc — Petroșani, E- 
caterina Fodor — Pionie
rul; copii II, băieți: Cris
tian Tomele — Petroșani, 
Marian Angel — Bușteni, 
Cosmin Curcă — Bușteni ; 
copii II, fete: Gabriela Po
pa — Sinaia, Ricuța Ocea- 
nu — Sinaia, Viorica Rica
— Sinaia, Luminița Tran
dafir — Petroșani; copii 
I, băieți: Cornel Diaconu
— Petroșani, Gheorghe Co- 
cei — Sinaia, Lazăr Szasz
— Minerul; copii I, fete : 
Daniela Manea — Sinaia, 
Dumitra Ilubreanu — Mi
nerul, Rozalia Sipeală — 
Sinaia.

In afara celor evidențiați 
în întrecerile sportive tre
buie remarcate serviciile
ireproșabile asigurate de 
cabanierul Rudi Wagner
și de personalul cabanei 
Cîmpu lui Neag, precum
și aportul arbitrilor Andrei
Anger, Zoltan Toth, Adal
bert Kato, Mircea Suba și 
a delegatului tehnic al
F.R.S.B. Marcel Dobrescu
(Sibiu), care a apreciat că 
prin condițiile materiale 
existente, în zona Văii 
Jiului se pot organiza și 
permanentiza competiții 
de nivel republican. (Prof. 
Alfred IMLING)

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

SOȚIA și fetițele anunță că se împlinește un 
an de la decesul scumpului lor

UȘURELU DORU
Ii vom păstra veșnică amintirea. (3430)

SE ÎMPLINESC 4 ani de la dispariția scumpu
lui nostru

VLAICU IONICĂ
soț, tată, socru și bunic. Nu te vom uita niciodată. 
(3431)

ȘASE ani de la trista despărțire de
Ing. VASILE NEPOMNEAȘCII 

Dureroasă amintire — soția. (3437)

FAMILIA reamintește pe această cale prieteni
lor și cunoscuților că s-a scurs un deceniu de cînd 
ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul nostru 

CZIBULA IOSIF
Amintirea sa va rămîne veșnic în inimile noas

tre. (3438)
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