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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE I PREȘEDINTELUI ȚÂRII
VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR

Eforturi susținute pentru 
atingerea capacității planificate

Că sectorul XV al I.M. 
Lupeni sau mina Lupeni 
Sud, cum i se mai spune, 
produce este un lucru știut. 
La fel și faptul că pro
ducția de cărbune extras 
nu se ridică la nivelul ce
lei planificate. In scurt 
timp sectorul XV va înce
pe însă să producă la în
treaga capacitate, măsuri
le întreprinse de conduce
rea întreprinderii avînd 
drept mobil tocmai acest 
.ucru. Din acest unghi de 
vedere, discuția cu sing. 
Ioan Mănăila, șeful secto
rului, ne-a relevat cîteva 
aspecte ce dau certitudine 
eforturilor întreprinse de 
factorii de răspundere pen
tru ca într.un timp cit 
mai scurt sectorul să a- 
iungă la capacitate.

— Extragem mai puțin 
decît sarcina de plan. Mai 
avem unele probleme de 
rezolvat pentru a atinge 
capacitatea de 240 tone pe 
zi, lucru pe care sperăm

să-1 realizăm cît mai cu- 
rînd. In momentul de fa
ță, extragem cărbune din- 
tr-un abataj frontal cu 
susținere individuală, în 
care minerii din formația 
condusă de șeful de brigadă

I. M. Lupeni
Iile Drăgoescu obțin re
zultate destul de bune, 
ceea ce ne dă îndreptățite 
speranțe pentru atingerea 
capacității planificate.

— Mai ales că, în curînd, 
veți pune în funcțiune 
complexul mecanizat. In ce 
stadiu vă aflați cu monta
rea acestuia ?

— Montăm la ora actu
ală în stratul 15, un com
plex mecanizat de. tip 
SMA-2, montare care se 
află în fază avansată. Pînă

acum am montat și pozi
ționat 20 de secții, conți- 
nuindu.se programul sta
bilit, conform căruia de 
la începutul lunii mai, 
complexul trebuie să pro
ducă; însă noi ne vom 
strădui să-1 punem în 
funcțiune mai repede de
cît este cuprins în preli
minar. Acest lucru ni l-am 
propus împreună cu mine
rii din brigada lui Gh. Be_ 
jan, care, de fapt, se ocu
pă de montarea comple
xului.

— Ce greutăți întîmpi. 
nați în montarea comple
xului ?

— Nu trebuie neapărat 
să Ie numim greutăți, căci 
însăși deschiderea unui 
nou sector este un lucru 
greu, ci mai degrabă, am 
putea vorbi de anumite

Gli. CHIRIAȘA
-------------- ------------------------ 
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MUNCII DIN VALEA JIULUI
Garanția

In deplină unitate de 
gînd și simțire cu întregul 
popor român, și noi, ener. 

ne 
■Și

geticienii Văii Jiului, 
exprimăm satisfacția 
mîndria patriotică pentru 
realegerea în suprema 
funcție de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, luminatul 
patriot și înflăcăratul re
voluționar, care și.a con
sacrat întreaga viață fău. 
ririi idealului socialist și 
comunist pe pămîntul 
scump al patriei noastre.

Vedem cu toții în acest 
act politic de o mare im
portanță cea mai sigură 
garanție a viitorului nos
tru luminos, prefigurat cu 
atîta claritate de Congre
sul 
lui, 
lor 
dat 
decenii de revoluție 
construcție socialistă tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de

al XlII-lea al partidu. 
recunoașterea calități- 

excepționale de care a 
dovadă în cele două
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zi a lunii a_ 
intreprin- 

Petrila,

debut rodnic
In prima 

prilie, trei
deri miniere 
Vulcan și Paroșeni — 
au extras împreună pes
te sarcinile dc plan pes
te 1600 tone de cărbu
ne.

• Cel mai mare plus 
— 850 de tone, l-au în
registrat minerii de la 
Paroșeni care confirmă 
in acest fel bunele re
zultate înregistrate în 
primul trimestru.

• Peste 600 tone 
cărbune au extras 
plimentar în ziua
debut din trimestrul II 
și minerii de

• Aproape 
ne au extras 
zi și minerii
trila, depășindu-și 
acest fel sarcinile 
plan ale zilei cu 200 to
ne de cărbune

de 
su- 
de

la Vulcan. 
4000 de to.
în această 
de la Pe

in 
de

■

i

Implicare responsabilă 
în activitatea economico-socială

Avînd mandatul celor 
aproape 5 500 tineri din 
orașul Vulcan, cei 267 de 
delegați la Conferința or
ganizației orășenești U.T.C. • 
au făcut bilanțul 
organizației de 
desfășurată de 
dcntele alegeri.

Darea de seamă 
dențiat succesele 
te în întrecerea 
tul — factor activ 
zarea deceniului 
tehnicii, calității și efieien. 
ței“, parte integrantă a 
întrecerii socialiste desfă. 
surată în toate unitățile e- 
conomice. In acest sens, 
raportul tineresc se pre
zintă deosebit de bogat: 
minele Vulcan și Paro
șeni au extras, în 1984, 
peste 2,3 milioane tone de 
cărbune; Paroșeni

activității 
tineret 
prece-la

a evi. 
obținu- 

„Tinerc- 
în reali- 
științei,

sistemul energe.pulsat în
tic național 845 976 MWh 
energic electrică; prepara, 
ția cărbunelui Coroe.ști a 
pregătit și expediat side
rurgiei și termocentralelor

CONFERINTE
DE DĂRI DE SEAM A 

ȘI ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

U.T.C.

peste 3,5 milioane tone de 
cărbune; S.S.H. și-a reali, 
zat principalii indicatori 
de plan în proporție de 
101,1 la sută; tot în ace
eași perioadă, colectivul în
treprinderii de confecții 
și.a depășit cu 21 milioa
ne de lei planul la confec. 
ții-textile, iar la export au 
fost expediate; peste sarci-

nite planificate, produse 
valorînd un milion de lei. 
Cu rezultate 
încheiat anul 
lalte unități 
I.C.S. Mixtă, 
na auto, 
rati vei „ 
și altele. Am ținut să 
mei'ăm realizările de 
sus, deoarece aportul 
i ilor la obținerea lor 
substanțial, avînd în vede, 
re 
ciștilor 
cadrul 
m uncă 
ti te.

frumoase au 
1984 și cele. 

din Vulcan: 
I.T.A., coloa- 

secțiile Coope- 
.,Straja" din Lupeni

enu- 
mai 

tine, 
este

numărul mare al ute- 
care muncesc în 

colectivelor de 
mai înainte amin-

(Continuare în pag. a 2-a)

sigură a viitorului luminos 
ci nd se află 
partidului.

Noi, cei care 
răm activitatea 
voarele luminii, în deplin 
consens cu eforturile între
gului popor, conștienți de 
importanța muncii noastre, 
nu vom precupeți nici un 
efort pentru realizarea sar
cinilor ce ne stau în față, 
pulsînd în sistemul ener
getic național energia elec
trică atît de necesară dez
voltării economiei noastre 
naționale. De la începutul 
acestui an, Uzina electrică 
Paroșeni a pulsat în siste
mul energetic național 
peste 240 000 MWh, asigu- 
rînd totodată energia elec
trică necesară activității 
din mineritul Văii Jiului, 
precum și energie termică 
pentru localitățile munici
piului nostru.

în fruntea

ne desfășu. 
aici, Ia iz-

Și în continuare, avîn- 
du.l în fruntea partidu
lui și a țării pe cel mai 
iubit fiu al poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vom acționa neabătut pen
tru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarci
nilor de plan, a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă, acesta fi
ind răspunsul nostru mun
citoresc, prin fapte, 
grija deosebită pe 
partidul și statul, conducă
torul nostru iubit ne.o a- 
cordă, expresia 
noastre depline 
realegerea în 
funcție de Președinte 
Republicii 
inima cît

la
care

adeziunii 
privind 

suprema 
al

a OMULUI cu 
o țară.

BUȘONIU,Ion
muncitor, U.E. Paroșeni

Act politic major
Realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste 
România — act politic de 
importanță majoră pentru 
destinele României socia
liste reprezintă pentru noi, 
minerii, un 
de excepție, 
inimile de 
nemărginită 
noi, minorii 
trila am primit, alături de 
toți oamenii 
ra

moment istoric 
care ne umple 
bucurie. Cu 

satisfacție, 
de la l.M. Pe-

întreagă 
mărturie 
pe care 
ccl mai

muncii din ța- 
aceastâ veste 
vie a ' dragos- 

o nutrim față 
iubit fiu al 

marele

tei 
de 
națiunii române, 
patriot și înflăcărat revo
luționar, ccl care și.a con
sacrat întreaga energie 
putere de muncă 
unei Românii 
multilateral 
tovarășul 
Ceaușescu.

Puternic 
înfăptuirea 
ne revin, raportăm tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
întîiul președinte al Româ

N

Și 
făuririi 

moderne., 
dezvoltate, 
i c o 1 a e

angajați 
sarcinilor

nici socialiste, că vom fa
ce totul pentru a traduce 
în fapte de muncă hotărî- 
rile adoptate în marele fo
rum comunist al țării, Con
gresul al XlII-lea.

Prin aceste rinduri do
resc să exprim în numele 
ortacilor mei din sectorul 
V de la mina Petrila ade
ziunea noastră plenară la 
hotărîrea adoptată de Ma
rea Adunare Națională, o- 
magiul nostru fierbinte a- 
dus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dorința noas
tră vie de a face totul pen
tru ca toate indicațiile sa
le prețioase să fie întru 
totul transpuse în fapt.

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in func
ția supremă do președinte 
al României socialiste se 
constituie pentru noi ca o 
garanție fermă a înaintă
rii neabătute a țării pe 
drumul luminos al comu
nistelor împliniri.

Costică SULTANA, 
lăcătuș, sectorul V, secretar 

adjunct al Comitetului 
U.T.C. de la I.M. Petrila

Șantier de primăvară

puncte.

I(Continuare in pag. a 2-a)

la to- 
Hada, 
consi.

Elevii Liceului <lc matcmatică-fizică din Petroșani s.au aflat in aceste zile in 
primele rinduri in acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a reședinței de
municipiu. Foto: Al. TĂTAR

Prin jiclefon, de 
vară.șul Constantin 
vicepreședinte al 
liului popular orășenesc: 
„In zilele de sîmbătă și 
duminică, peste 2000 ce
tățeni din Lupeni au par
ticipat la acțiunile de 
bună gospodărire. Toate 
unitățile economice de 
pe raza orașului, dintre 
care s-au evidențiat IFA 
„Vîscoza", Țesătoria de 
mătase și I.A.C'.M.M. 
ne-au sprijinit în acțiu
nile de primenire a O- 
rașului. Trei tractoare cu 
remorci, două buldozere, 
două ifroane, 4 autobas
culante, o stropitoare și o 
automăturătoare au fost

prezente în toate 
le orașului.

In noul cartier 
teni s-au plantat 300 pu- 
ieți de arbori și arbuști. 
Evidențiem aportul la reu
șita acțiunilor de înfru
musețare a orașului a de. 
putaților consiliului
popular aleși dc curînd: 
Mania luga, Constanța 
Stan, Aurel Colda, Ioana 
Mesaroș, Ștefan Popa, 
Ion Pădureanu, Eriede- 
rich Daradics, Constan
tin Călătorii și alții. Și 
în această perioadă, pen
tru că timpul ne permi
te, vom continua acțiuni, 
le de curățenie și înfru
musețare a orașului".

URIC ANI
— Cea mai importantă 

. lucrare executată in ora
șul Uricani în zilele de 
sîmbătă și duminică a 
fost, după cum ne in
formează tovarășul Dan 
Marcu, vicepreședintele 
consiliului popular oră. 
șcncsc, regularizarea Jiu
lui de Vest pe o distanță 
de aproape 800 m. La o 
estimare justă, valoarea 
lucrărilor realizate prin 
munca patriotică a celor 
peste 2000 de cetățeni ai 
orașului se ridică la a- 
proape un milion lei. 
S-ail executat peste 7000 
ore muncă patriotica la

Bujor MIRCESCU
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Dreptul de petiționare și garanțiile sale (I)
Perfecționarea continuă a legislației face tot mai 

necesară intervenția juristului în explicarea legilor, 
— a drepturilor, obligațiilor și modalitățile lor de 
realizare. Scopul cabinetului nostru juridic este în
făptuirea acestui deziderat, cu accentul pus pe a- 
plicarea legii.

Pentru început, despre un drept de largă circu
lație și implicații sociale și personale :

formîndu.i asupra modu
lui de rezolvare în termen 
de 20, 30 
în funcție 
nivelul la 
luționarea
sau central). Pentru orga.

Odinioară, o birocrație 
indiferentă și umilitoare fă
cea din dreptul la jalbă — 
în lipsa unor garanții rea
le — un simulacru de 
drept, de unde și zicala : 
„a umbla cu jalba în pro. 
țap". Dreptul de pctițiol 
nare de azi — prin însăși 
reglementarea sa profund 
democratică — este, dim
potrivă, un drept garantat. 
Astfel, 
C.C. al 
Plenara 
1978 și 
țeanul are dreptul de a se 
adresa tuturor organelor 
de partid, de stat și ob. 
țtești, precum și unităților 
socialiste, pentru a cere 
lămuriri, reclama drepturi, 
sesiza nereguli sau abu
zuri și de a face propuneri 
în cele mai diferite proble
me. In același timp, orga
nul căruia i s.a adresat 
are obligația să organi
zeze primirea cetățenilor 
în audiență și să soluțio
neze scrisoiile acestora, in

potrivit llotărîrii 
P.C.R., adoptată la 
din 22—23 martie

Legii 1/1978, cetă-

sau 40 zile, 
de organul și 

care are loc so- 
(local, județean

Cabinet juridic

nele de stat, termenul e de 
20 de zile.

Pentru persoanele care 
manifestă atitudini biro
cratice, cele care refuză 
de a primi în audiență, tă
răgănează soluționarea 
sau încearcă să acopere 
lipsuri, legea prevede sanc
țiuni penale, administrati
ve, disciplinare și materi
ale.

Pentru a se asigura o re
zolvare operativă și cores
punzătoare a scrisorilor, 
legea prevede, pe de o 
parte, ca scrisorile greșit 
adresate să fie trimise or
ganului competent, în 5 zi-

le, iar pe de altă 
terzice rezolvarea 
țiilor 
tre organul sau 
vizată în aceste scrisori (ca 
parte potrivnică sau autor 
al unor nereguli).

In aceeași idee — a evi
tării riscului unei întîrzi- 
eri în soluționarea scriso
rii — este necesar ca și so
licitantul să respecte anu
mite cerințe:

— de a se adresa orga
nului competent (prin con
ducătorul acestuia);

— conținutul petiției să 
cuprindă datele persona
le ale petiționarului (nu
me, prenume, domiciliul și, 
după caz, loc de muncă), 
obiectul petiției cu indica
rea motivelor și a dovezi
lor pe care se întemeiază;

— redactarea petiției 
trebuie să fie concisă, fă
cută într-o formulare în
grijită și pe un ton civili
zat, fără aprecieri răută
cioase sau afirmații ca
lomnioase la adresa per
soanei reclamate.

Cu acest ultim aspect, 
atingem o problemă deli
cată: a limitelor privind 
exercitarea dreptului de 
petiționare — pe care, însă, 
o vom aborda într-un ar
ticol viitor.

David MANIU

parte, in- 
reclama- 

și sesizărilor de că- 
persoana
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Preocuparea continuă 
a ținerilor din compar
timentul de proiectare 
al I.G.C.L. Petroșani a 
dus la o reușită acțiu
ne dedicată 
lui Congres 
generații.

O testare 
lă pe teme 
munca 
un referat privind eon

apropiatu. 
al tinerei

profesiona- 
uzuale în 

proiectant ilor,

O frumoasă 
inițiativă 

a tinerilor 
proiectanți

tribuția tinerilor la via
ța și activitatea între
prinderii, o frumoasă 
reuniune tovărășească, 
acestea au fost princi
palele acțiuni organiza
te în cadrul „Cupei pro
iectantului". Iată și cîș. 
tigătorii testului profe
sional: primul loc a 
fost ocupat de Speranța 
Sarmași, al doilea cla
sat a fost Terizia Mus
că, iar al treilea răs
puns a fost dat de So. 
nia Bîcă.

Prezența la acțiune a 
secretarului comitetului 
de partid și a conduce
rii întreprinderii i_au 
conferit valențele serio
zității și ale constanței 
în organizare.

Raionul 
din cadrul 
„Jiul" din 
este recunoscut 
diversitatea
puse la dispoziția cum
părătorilor.

„Papetărie", 
magazinului 

Petroșani, 
pentru

mărfurilor
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(Urmare din pag. II

Darea de seamă nu s.a 
limitat însă la a scoate 
în evidență doar împlini
rile din viața organizațiilor 
U.T.C. S-a arătat că, 
în perioada de la preceden
ta conferință orășenească,' 
s.au manifestat și unele 
aspecte negative. Numărul 
mare al absențelor nemo, 
tivate, fluctuația mare în
registrată în rîndul tine
retului, mai ales la minele 
Vulcan și Paroșeni, nefo_ 
losirea integrală a timpu.* 
lui de lucru și chiar pără
sirea locului de muncă 
înainte de terminarea pro
gramului au influențat ne
gativ bunul mers al pro
ducției. Acțiunile în spri
jinul producției au fost 
organizate în mod spora
dic, nu S-a urmărit 
manent modul în care 
care utecist se achită 
sarcinile încredințate;
s-a acționat îndeajuns pen
tru stimularea interesului 
în munca de creație. In u. 
nele organizații s-a înre
gistrat superficialitate în 
organizarea și ținerea în- 
vățămîntului politico-ide
ologic U.T.C. și în partici
parea la etapele Festiva
lului național „Cîntarea 
României". A lăsat de do
rit și modul în care a 
fost concepută și susținu
tă orientarea școlară 
profesională a elevilor.

Găsirea căilor de înlătu
rare a neajunsurilor a 
constituit, de fapt, axul 
principal al luărilor de 
cuvînt. Fără nici un fel de 
reținere, putem afirma că 
acesta a fost „punctul for
te" al ordinii de zi a con. 
ferinței. Tinerii Eugen 
Deutsch, Victor Șoavă, Ion 
Bușoniu, Simina Asandei, 
Veta Dogaru, Rodica Cîm- 
peanu, Tiberiu Socaci, Va- 
sile Medrea, Vasile Bud 
și ceilalți vorbitori au in
sistat asupra unor proble
me legate de participarea

per- 
fie- 

de 
nu

Și

tinerilor la realizarea sar 
cinilor de plan, de crește 
rea calității producție 
necesitatea perfecționări 
stilului și metodelor d 
muncă ale organ izațiilo 
U.T.C. Arătînd că darea d 
seamă a tratat superficic 
problema timpului libel 
al tinerilor, vorbitorii ai 
relevat necesitatea orga 
nizării unor schimburi , 
experiență între organi- 
zațiile U.T.C. de la diferi 
te întreprinderi, a unoi 
seri cultural-distractive 
antrenarea mai amplă < 
uteciștilor la activitate 
sportivă. In vederea sti 
mulării tinerilor la reali 
zarea și depășirea sarcini 
lor de plan s-au făcut pro 
puneri valoroase vizîn 
constituirea unor brigăz 
ale tineretului în cadrt 
colectivelor de muncă, an 
trenarea cadrelor tehnico 
inginerești tinere la mun 
ca de creație.

In atmosfera de exigen 
ță și responsabilitate c 
caracterizează întregul nos 
tru tineret, conferința 
ales comitetul orășenesc a 
organizației U.T.C., 
secretariatul și delegații 1 
Conferința
organizației U.T.C. In func 
ția de prim-secretar al Co 
mitetului orășenesc Vul 
can al U.T.C. a fost alei 
Mihai Anghel, iar ea se 
cretari Eugen Dc â 
și Victor Șoavă.

birou

municipală

Eforturi
sus ținu te
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Șantier 
de primăvara

(Urmare diD pag. li

Două cazuri diferite, aceeași rezolvare
ceasul a 1 1 2-1 e a

lucrările de curățenie a 
localității, nivelări, ame
najări de spații verzi cu 
pămînt vegetal și altele. 
Interlocutorul a ținut 
neapărat să precizeze că 
edilii orașului s-au bucu
rat de o bună colabora
re cu unitățile economi
ce din zonă: 
cele două întreprinderi 
miniere, Uricani și Va
lea de Brazi, întreprinde, 
rea de drumuri și po
duri, Antrepriză Cons
trucții Căi Ferate. De di
mineața pînă seara cu 10 
autobasculante, 2 buldo
zere, 2 bolindere și 2 
excavatoare s-a acționat 
pentru realizarea lucră
rilor gospodărești din 
cartierele Bucura și Ster-, 
minos, la căminul de nc- 
familiști, în fața casei 
de cultură, în parcurile 
orașului. Pe tot parcursul 
acțiunilor de gospodări
re, în mijlocul cetățeni
lor S-au aflat deputății 
Victor Radu, Elena llu- 
ruban. Marin Păun, Ni- 
colae Preoteasa și alții.

SUCTEC,

La redacție ne sosesc multe scrisori, cuprinzând 
sesizări ale oamenilor muncii. Cazuri și necazuri. 
Majoritatea lor, ușor rezolvabile acolo, la locul în- 
tîmplărilor. Dai-, din comoditate, din exces de biro
crație, din formalism și delăsare, oamenii sînt 
purtați pe drumuri, săptămîni, luni in șir și rămîn 
tot cu... năduf. Iată două exemple:

„AVATARURILE" 
PENSIONAREI

„Subsemnata Nicula Lu
creția, am fost muncitoa
re la E.G.C.L. Lupeni... 
Din 15 decembrie am îna
intat actele pentru ieșire la 
pensie. De atunci, au tre
cut 3 luni 
primit pensia, 
ciul de pensii 
sociale mi s_a 
tîrzierea ar fi 
roului personal 
E.G.C.L. Lupeni.
să binevoiți a clarifica a- 
ceastă situație, deoarece 

nece- 
sufe_

de acest drept, pe care il 
asigură statul nostru soci
alist, face „naveta" Lupeni

hîrtiile ? In sfîrșit, ni s.a 
promis, și ne-am convins 
că așa este, că, în maxi
mum 2—3 zile, Lucreția 
Nicula își va primi pensia 
si restantele.

ILUSTRATE PE 
ADRESA E.G.C.L.

Felicia Gaboș locuiește 
pe strada Unirii din Petro
șani în blocul 3; scara a

Am intervenit la sesizarea dumneavoastră

și eu nu am 
De la Ofi- 

și prevederi 
spus că în_ 
din vina bi

de la 
Vă rog

situație,
nu mai pot face față 
sităților zilnice, fiind 
rindă".

In fața noastră stă 
meie în vîrstă, care

o fe- 
a lu

crat la E.G.C.L. ca zugrav, 
o muncă deloc ușoară. Iar 
acum, cînd să se bucure

— Petroșani și retur, pen
tru a afla cînd poate să 
primească pensia. Este de_a 
dreptul revoltător cum își 
fac datoria unii funcțio
nari !

Ne adresăm, telefonic, 
tovarășei Lucreția Sviștea, 
de la biroul personal al 
E.G.C.L. Lupeni. Ni se spu
ne că, în cazul petentei 
noastre, a fost o problemă 
de „forță majoră", dosarul 
nefiind 
Păi, cu 
muncii 
treagă 
„manevrează" cum trebuie

Il-a, apartamentul 1. 
prezentat la redacție 
un set de fotografii, 
care reiese clar că nu 
poate locui acolo.

înaintat la timp, 
ce e vinovat omul 
că o „armată" în
de birocrați nu

S-a 
cu 

din 
mai 

Pentru
a putea pătrunde în casă 
este nevoie să.și pună o 
seîndură drept punte. Da
torită unei defecțiuni la 
una din conducte, exact 
în fața ușii de la intrare, 
lucrătorii de la E.G.C.L. au 
spart cimentul pînă au 
juns la țevi. O spărtură 
vreo doi metri... Asta 
întîmpla, nu, nu e nici 
greșeală,

Fiindcă locuiește vizavi 
de dispeceratul apă canal 
al E.G.C.L., petenta a re
clamat de nenumărate ori, 
a insistat, s_a plîns... Dar, 
groapa din fața ușii a ră. 
mas la fel de... adîncă ! 
Și atunci, locatara ni s_a 
adresat. In ziua de 21 mar
tie am fost la fața locului 
si.. în fața noastră s-a re
mediat defecțiunea și s-a 
turnat betonul. Fără 
tervenția noastră nu 
tea ? Trebuiau să 
mai mult de 70 zile 
cazuri și supărări ?

Iată doar două 
diferite e adevărat, 
ror rezolvare a fost 
eași: în ceasul al 
O femeie în vîrstă 
3 luni să-i vină 
niște locatari așteaptă 
de zile să li se execute

di
ț 

ci

a. 
de 
se 
o

în... 10 ianuarie 
1985. Ce mult e de-atunci !

in
se pu. 
treacă 
de ne_

cazuri, 
a că- 

ace- 
12-lea. 
umblă 

pensia;
70 
o 

lucrare de 3—4 ore. Asta 
nu se numește dezinteres 
față de sarcinile de servi
ciu pentru care sîntem 
plătiți ? Ce cred conduce
rile celor două unități ? Și 
mai ales ce măsuri iau ?

Mircea BUJORESCU

inconveniente. In primul 
rînd faptul că aprovizio 
narea se face anevoios, da 
torită distanței mari fați 
de mină, apoi lipsa unu 
atelier în incintă și alt 
cîteva aspecte care înceti 
nesc ritmul lucrărilor.

— După terminarea lu. 
crărilor de montare, aces 
abataj va avea o echipare 
corespunzătoare ?

— Bineînțeles, abatajul 
deschis pe o lungime 
65 m va fi dotat cu 
complex mecanizat,
combină și transportoar' 
TR-6, ceea ce îi va asi
gura o bună funcționalita. 
te. Capacitatea de extrac
ție va ajunge la 250 tone 
pe zi, adică vom fi în mă. 
sură să ne depășim sarci. 
nile planificate. Trebuii 
să mai spunem că s.a» 
început lucrările de pregă. 
tiri și deschideri pe stratu 
13, orizontul 480, lucrăr 
la care ne aflăm in stadiu 
de montare a unei combi, 
ne de înaintare. Avînd îl 
funcțiune toate aceste uti 
laje și cu personal califi, 
cat — pe care abia acun 
ni.l formăm — sectorul 
nostru va putea să-și rea 
lizeze sarcinile de pla: 
și chiar să și le depășeas 
că.

FOPmfiiT-

I UN GRUP de noi în
cadrați de la I.M. Dîlja, 
aflați în instructajul in
troductiv, au fost zilele 
trecute oaspeți ai Muzeu
lui mineritului. In 
drul programului 
instruire, potrivit
borării statornicite de mai 
multă vreme între insti
tuția muzeistică și între
prinderea minieră, viito
rilor mineri le.a fost

prezentată 
„Semnificația istorică 
constituirii 
nerilor" — 
niversar al 
române de 
trecut 66 de ani. (I.B.)

expunerea 
a 

Uniunii mi- 
eveniment a- 
muncitorimii 

la care au

ca
de 

cola-

l

500 MII PESTE PLAN. 
Testarea preferințelor 
cumpărătorilor, solicitu
dine, aprovizionare rit
mică sînt doar cîțiva din 
factorii care au concurat 
la depășirea planului de 
vînzări cu o jumătate de

milion de lei, în primul 
trimestru al anului, de 
către colectivul unității 
nr. 135 „Sport" din Vul
can, condus de lea Alt. 
man. (Gh.O.)

CINE POATE DA RE
LAȚII ? Din data de 18 
martie a dispărut de a- 
casă Daniela Felicia To- 
derașcu, 16 ani. Poartă 
o pereche de jeanși ne
gri, adidași, o scurtă de 
fîș negru cu alb, pulover, 
eșțe blondă cu ochi alba
ștri, părul tuns scurt. 
Cine poate da relații, să

se adreseze la Ion Tode_ 
rașcu, strada Aviatori
lor, bloc 17, ap. 8, Pe
troșani. (M.B.)

EXCURSIE. Filiala 
B.T.T. Petroșani face în
scrieri pentru o nouă 
excursie în străinătate. 
Este vorba despre un se
jur în Republica Demo
crată Germană, care se 
va desfășura în perioa
da 17—29 august. Trans
portul, cu avionul. (M.B.)

ȚIGĂRI. La restau
rantul de categoria I — 
„Transilvania" din Petri- 
la, fumătorii nu.și pot 
procura țigări „Snagov". 
La cîteva sute de metri, 
la berăria „Căprioara", a- 
cestea stau din belșug în 
rafturi! Ce se întîmplă ? 
(M.B.)

CINEMATECA. Cine
filii din municipiul nos
tru pot să vizioneze joi, 
4 aprilie, de la ora 18, în

programul de cinematecă 
de la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, 
filmul italian „Cursa de 
100 km", peliculă care cu 
cîțiva ani în urmă s.a 
bucurat de un mare suc
ces. (G.B.)

Rubrică realizată de 
Bujor MIRCESCU
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COLECTIVUL DE LA I. M. VALEA DE BRAZI j 
RĂSPUNDE PRIN FAPTE DEMNE DE MUNCA I

Răspunzînd chemării 
adresate minerilor țării 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge. 
neral al partidului de a 
face totul pentru spori
rea producției de cărbu
ne, colectivul întreprin
derii miniere Valea de 
Brazi și-a propus în a- 
cest an să facă totul pen. 
tru punerea în valoare a 
primei capacități de ex
tracție. Intr-o primă eta
pă, prin intensificarea 
ritmului de execuție a 
lucrărilor de deschidere 
se va pune în valoare în 
blocul nr. 9, din cîmpul 
minier Valea de Brazi, o 
capacitate de 100 000 to
ne de cărbune. Prin in
terceptarea stratelor 17 
și 18 în blocul IX se va 
deschide, de asemenea, o 
nouă rezervă de zăcă- 
mînt. Avem prevăzute 
în acest scop importante 
lucrări de investiții pen. 
tru extinderea galeriilor 
de acces, a suitoarelor, 
puțurilor, concomitent 
cu deschiderea prime
lor abataje în cărbune,

Angajament | 
muncitoresc \

: Răspunzînd chemării .;
î la întrecere adresată de = 
1 colectivul I.M. Paro- | 
i seni către celelalte co_ ; 
i lective minierei 
ș din țară, mine- I 
i rii, inginerii și tehnici- i 
i enii de la I.M, Valea ; 
i de Brazi au adoptat, i 
ș printr.o hotărîre colec. 1 
i tivâ, un mobilizator an- i 
I gajament muncitoresc I 
: pentru anul 1985. Prin, | 
: tre altele, în angaja- i 
i mentul colectivului =
î I.M. Valea de Brazi ț 
î se prevede depășirea i 
i sarcinilor planului fizic i 
ș cu 100 ml, realizarea u. j 
i nei producții valorice i 
i suplimentare de 3 mi- | 
i lioane lei, creșterea pro- = 
ș ductivității muncii cu j 
î 1 la sută.
j Iată, pe scurt și alte i 
i însemnate prevederi ale i 
1 angajamentului munci- ș 
Ș toresc: i
j • Realizarea unor e_ i 
: conomii de 1000 000 lei i 
: la cheltuielile de deviz.
Ș • Reducerea con- i 
i sumurilor specifice de = 
• lemn cu 0,5 mc la i 
ș 100 000 lei producție la î 
î capitolul construcții și i 
| montaje.
; • Calificarea Ia locul i
' de muncă a 100 de j 
ș muncitori în meseriile ș 
i de bază.
I Prin realizarea aces_ i 

tui angajament se pre- = 
vede reducerea terme. ■ 
nului de punere în j 
funcțiune a primelor i 
capacități de produc- ■ 
ție în condiții de efici- l 
ență economică sporită, ț 
se exprimă hotărîrea j 
întregului colectiv de i 
a înfăptui neabătut sar- = 
cinile ce-i revin din j 
istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Pagină realizată de

Viorel STRÂUȚ
Foto: Al. TATAR
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precum și conturarea și 
consolidarea principale
lor artere vitale subtera
ne. încă de la bun înce
put ne.am propus să 
construim o mină mo
dernă, care să ofere con
diții optime pentru in

0 perioadă decisivă pentru 
punerea in funcțiune a primei 

capacități de producție
troducerea mecanizării 
și promovarea tehnolo
giilor de mare producti
vitate.

După depășirea unor 
dificultăți cu care ne.am 
confruntat în lunile de 
iarnă, am trecut cu fer
mitate la intensificarea 
ritmului de lucru pe un 
front larg. Au fost cons
tituite noi brigăzi speci
alizate pe anumite ge
nuri de lucrări miniere, 
s_a consolidat structura 
organizatorică a colecti.

In cincinalul viitor, peste 10 miliarde Iei din fondurile de investiții sînt alocate pentru dezvoltarea 
noilor capacități de producție și dotarea întreprinderilor miniere cu noi tehnologii moderne. Printre aces
te lucrări de investiții se numără și punerea în funcțiune și dezvoltarea în adîncime a minei Valea de 
Brazi. Fotoreporterul nostru a surprins în clișeul de mai sus brigada de mineri condusă de Gherasim Ta
maș: după ieșirea din subteran, cîțiva din ortacii Iui Tamaș, alături de maistrul minier Alexandru Trufaș. 
Recent, niinc.-ii din această brigadă au început lucrările de adîncire sub orizontul 400 a puțului de aeraj 
de pe Sterminos și își depășesc zilnic sarcinile de plan, prin buna organizare a lucrului pe schimburi.

La sediul sectorului de 
lucrări miniere și monta
je, stăm de vorbă cu ing. 
Ghecrghe Varhonic, ad
junctul șefului de sector. 
Ing. Mihai Oprișa, șeful 
sectorului, intrase în puțul 
auxiliar, pentru a urmări 
lucrarea de adîncire și 
betonare. Ni se vorbește 
cu căldură despre maiștrii 
loan Penu, Vasile Matei, 
Ioan Coiculescu, Ion Iosif, 
Ion Filimon, Nicolae Pre
da, Alexandru Trufaș, Li- 
viu Ilovan, loan Udrescu, 
Eugen Vasile. Sînt reco
mandați ca oameni de eli
tă, de o înaltă competență 
profesională, oameni care 
știu ce au de făcut și 
nu-și precupețesc eforturi, 
le pentru desfășurarea ire
proșabilă a activității de 
producție. Condițiile sînt 
uneori grele. Pentru pro
curarea unei piese de
schimb, a unei scule se
pierd uneori ore întregi. 
Mina n-are, deocamdată, 
un atelier propriu pentru 
repararea sculelor și dis
pozitivelor. Totul trebuie 
bine chibzuit. Multe se re
zolvă datorită spiritului 

vului nostru prin înca
drarea în întreprindere a 
unor cadre tehnice capa
bile, cu o bogată expe
riență profesională. In ul
tima decadă a lunii mar
tie au fost începute noi 
lucrări, cum sînt, bună

oară, cele de la puțul 
de aeraj de pe pîrîul Ster. 
minos și săparea unei 
galerii de aeraj pe ori
zontul 400. De curînd, s-a 
terminat săparea și be. 
tonarea gulerului la pu
țul 8. La puțul auxiliar 
din incintă, brigada con
dusă de Ianoș Doboș a 
atins adîncimea de 80 
m de profil săpat și be
tonat.

In luna martie, față 
de sarcinile de plan s-a 

gospodăresc, de previziune, 
al maiștrilor.

Dar cei ce hotărăsc, în 
ultimă instanță, realizarea 
sarcinilor de plan, „cei ce 
duc greul“, cum ni i-a 
recomandat ing. Bujor 
Bogdan, director cu urmă
rirea și organizarea pro
ducției la I.M. Valea de 
Brazi, sînt minerii. Am 

Oamenii vrednici își onorează 
prin fapte angajamentele

făcut cunoștință cu cițiva 
dintre ei la locul lor de 
muncă.

In galeria spre viitorul 
depozit pentru explozivi, 
schimbul I al brigăzii con
duse de loan Tamaș mai 
are de executat o firidă. 
La mică distanță, în incin
ta minei, la 80 m sub pă- 
mînt, lucrează minerii din 
schimburile conduse de 
Gheorghe Corduneanu, Iu. 
liu Torok și Constantin 
Grigoriu, din brigada lui 
Ianoș Doboș, o vestită bri
gadă specializată în săpa- 

înregistrat o depășire de 
ap. ->ape 30 ml ia princi
palele lucrări miniere. 
Acest fapt exprimă an. 
gajarea și răspunderea cu 
care acționează brigăzile 
de mineri, întregul nos
tru colectiv pentru înfăp
tuirea și depășirea sarci
nilor de plan, pentru res
pectarea termenului de 
punere în funcțiune a 
primelor capacități de 
producție.

Dispunem de un po
tențial uman și tehnic 
puternic, pe măsura sar
cinilor ce ne stau în fa
ță. Sîntem conștienți de 
îndatoririle care ne re
vin și vom face totul 
pentru urgentarea pune
rii în valoare a noului 
zăcămînt de cărbune de 
la Valea de Brazi, pen
tru a ne aduce astfel con
tribuția la înfăptuirea 
mărețelor sarcini prefi
gurate în documentele 
celui de-al Xlll.lea Con
gres al partidului.

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul I.M. Valea 

de Brazi

rea puțurilor. „In luna 
martie — ne spune șeful 
de brigadă — am realizat 
30 ml adîncire și betona
re. In lunile de iarnă ne-au 
înghețat instalațiile, am 
întimpinat mari greutăți, 
și am înregistrat o rămî- 
nere în urmă. Am recupe. 
rat o parte din restanțe 
în luna martie, iar în a-

prilie o vom lichida în 
întregime".

N-am reușit să ajungem 
pînă la puțul 7, de pe 
Sterminos. In schimb ni 
i-a prezentat pe cei ce 
muncesc acolo sing. Teo
dor Bejan, jaormatorul sec
torului. Am aflat că lucra, 
rea de la puțul 7 a fost 
încredințată minerilor din 
brigada lui Gherasim Tă- 
maș, avîndu-î ca șefi de 
schimb pe Nicolae Troană, 
Emeric Szabo și Petre 
Moroșan. In cele cîteva zi
le care au trecut de la

Gîndirea tehnică in acționa
La I.M. Valea de Brazi 

un accent deosebit se pu
ne pe buna organizare a 
muncii. Gîndirea tehnică 
își face simțită prezența 
la nivelul conducerii între
prinderii prin măsurile 
tehnico.organizatorice ini. 

țiate în ultimul timp pe 
linia consolidării structu
rii tehnice și a perfecțio
nării producției și a mun
cii.

A fost inițiată o acțiune 
pentru îmbunătățirea căi
lor ferate din subteran și 
amenajarea definitivă a 
tuturor galeriilor. In acest 
scop s.au înființat trei 
brigăzi care sînt coordo
nate de mineri cu o vastă 
experiență profesională, 
cum sînt Constantin Ber- 
cea, Dionisie Szocs și loan 
Bejan. A fost începută o 
lucrare de amenajare a 
unui garaj cu atelier pro
priu pentru parcarea și 
repararea locomotivelor 
Diesel și a altor utilaje 
din subteran.

In vederea . asigurări 
unor viteze mai mari pe 

preluarea lucrării, briga
da lui Tamaș a săpat pes
te 5 ml. Este o brigadă o. 
mogenă, disciplinată, ch 
oameni pricepuți în ale 
meseriei, avînd la activ 
ani îndelungați de muncă 
în subteran.

La orizontul 400 i.am 
cunoscut pe oamenii din 
brigada condusă de Gheor

ghe Cercel. Acestei brigăzi 
îi revine sarcina de o deo
sebită importanță de a 
săpa galeria magistrală și 
de a atinge în cel mai 
scurt timp posibil zona 
de atac a galeriei de cap, 
din blocul 9. „In luna mai, 
ne asigură șeful de schimb, 
vom începe lucrul și la 
galeria de cap“. Privim 
frontul de lucru. Este o 
gresie dură. Dar minerii 
din schimburile conduse 
de Costache Picu, Șandor 
Madaraș și Constantin 
Gherman știu să învingă 

galeriile principale, briga
da condusă de loan Baron 
a fost dotată cu o modernă 
combină de înaintare, iar 
brigada lui Gheorghe Cer
cel a primit în dotare o 
instalație de perforat și o 
mașină de încărcat.

Rezultatele preocupării 
pentru continua perfecți
onare a producției și. a 
muncii se concretizează în 
depășirea ritmică a sarci
nilor de plan la nivelul fie
cărei brigăzi în condiții, de 
deplină securitate a mun
cii.

Realizări
| semnificative
I Despre hărnicia și
î abnegația dovedite de
î minerii de la Valea de 
: Brazi vorbesc cu priso- 
î sință faptele lor de ; 
î muncă. Prin buna or. 
i ganizare a lucrului pe 
| schimburi în luna mar. 
; tie s-au înregistrat re_ 
i alizări deosebit de sem_ 
i nificative. Toate brigă. 
i zile de mineri și-au de- 
j pășit sarcinile, astfel : 
■ • Gheorghe Saigiu —
î 10 ml.

• Ianoș. Doboș — 6 
ml.

• Constantin Cucoș 
— 5 ml.

• Gherasim Tamaș — 
5 ml.

» Gheorghe Cercel — 
5 ml.

e loan Tamaș — 5
: ml.
= • Ștefan Naghy —
; 4 ml.

e loan Baron — 3
i ml.
.“ Este demn de remar-
1 cat faptul că majorita- : 
i tea minerilor din a. 
; ceste brigăzi muncesc 
; în galerii cu profil ma- i 
ș re, m condiții de rocă i 
i dură. In total, numai in i 
i luna martie planul lu. i 
î crărilor de pregătiri a i 
; fost depășit cu 43 ml, : 
; o semnificativă reali- i 
: zare care apropie ter- i 
î menul interceptării stra. i 

telor de cărbune. 1 

duritatea rocii. Față de 
planul lunii martie, au 
fost săpați în plus 5 ml de 
galerie.

Pe același orizont îl în- 
tîlniin și pe Gheorghe Sai
giu, miner șef de brigadă, 
avîndu.i șefi de schimb pe 
Ion Sterpu, Marin Țîru și 
Ion Streja. Ei execută o 
remiză pentru locomotive. 
Printre minerii de elită 
se numără și cei din bri
gada lui loan Baron, care 
din 9 martie a.c., lucrînd 
cu ajutorul unei combine, 
au realizat prin buna or
ganizare a muncii de 
schimburile conduse de Mi
ron Mureșan, Benone Avă- 
danei și Constantin Zaha- 
ria peste 35 ml de galerie.

Printre cei mai buni mi
neri de la Valea de Brazi 
se numără și Constantin 
Cucoș, Ștefan Naghi, Mihai 
Acosmulesei, Lucian An. 
drone, Ștefan Chitic și a- 
tîția alții ale căror nume 
nu pot fi enumerate. Dar 
prin faptele lor se dove
desc oameni harnici, care 
.știu să—și înfăptuiască an
gajamentele, adevărați 
bărbați care onorează titlul 
de miner. „ ,
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ACTUALITATEA ÎN
Știri din țările socialiste

SOFIA 2 (Agerpres). — 
Sul> deviza „Invenție - pro
gres - calitate", la Sofia 
s-a deschis o expoziție ca
re prezintă cele mai sem
nificative creații ale inven
tator.lor din capitala R.P. 
Bulgaria în diferite dome
nii, printre care bioteh- 
nologia, automatizarea, 
tehnica de calcul, electro
nica, industria textilă. De 
un deosebit intere-' se 
bucură robotul „Prem-D. 
91“ destinat lucrărilor de 
montaj în întreprinderile 
constructoare de mașini și 
ale industriei electronice.

☆

TIRANA 2 Agerpres). — 
In cadrul dezvoltării ge
nerale a industriei din 
R.P.S. Albania ramura 
construcțiilor de mașini o- 
cup'i un loc deosebit, sta
tul acordîndu-i permanent 
o atenție prioritară. După 
cum relatează agenția ATA, 
producția industrială cons
tructoare dc mașini a fost 
anul trecut de 640 de ori 
mai marc decît în 1938. 
Creșterile înregistrate au 
fost nit numai cantitative,

ci și calitative. Unitățile 
acestei ramuri a industriei 
albaneze, înzestrate cu in
stalații și tehnologie mo
derne, sînt astăzi în măsu
ră să producă o gamă lpr- 
gă de mașini și echipa
mente, cu care sînt dotate 
liniile de producție ale 
fabricilor din ramurile in
dustriilor ușoară, alimen
tară, de ciment și altele, 
precum și echipamente 
pentru extracția minieră,

☆
PHENIAN 2 (Agerpres). 

— O campanie de împădu
rire este în plină desfășu
rare în R.P.D. Coreeană, 
unde, de la începutul anu
lui, au fost deja plantați 
puieți pe circa 5 000 ha. 
Cele mai bune rezultate în 
această acțiune au fost ob
ținute în provincia Hwang, 
hae, unde au fost sădiți 
copaci pe o suprafață de 
2 500 ha. Locuitorii Phenia
nului și_au propus ca o- 
biectiv pe anul în curs 
plantarea a 1 500 hectare.

Circa 5 la sută din teri
toriul R.P.D.C. (9 milioane 
hectare) este acoperit de 
păduri.

Acț’uni în 
favoarea păcii
BUENOS AIRES 2 (A.

gerpres). — Cu un apel la 
întreprinderea de măsuri 
concrete de dezarmare, în 
primul rînd în domeniul 
nuclear, și la intensifica
rea acțiunilor pentru pre- 
întîmpinarea unei confla
grații pustiitoare, la Bue
nos Aires s_au încheiat 
lucrările primului simpo
zion latino-american al 
medicilor asupra prevenirii 
unui război atomic — in
formează agenția Prensa 
Latina. Relevînd conse
cințele extrem de grave 
ale accelerării cursei înar
mărilor, participanții s-au 
pronunțat în favoarea mul. 
tiplicării eforturilor în 
direcția salvgardării păcii, 

☆
TOKIO 2 (Agerpres). — 

Un mare miting de 
masă în favoarea păcii a 
fost organizat în orașul ni. 
pon Morioka. Participam 
ții s-au pronunțat pentru 
interzicerea totală și pre. 
tutindeni a armelor nu
cleare, împotriva creșterii 
cheltuielilor militare.

GENEVA. La 2 aprilie 
a avut loc ședința grupu
lui pentru problemele ar
mamentelor spațiale din 
cadrul tratativelor sovieto. 
americane cu privire la 
armele nucleare și cosmi
ce, relatează agenția TASS.

RASPUNZIND APELU
LUI lansat de sindicate, 
peste 280 000 de metalur- 
giști din statul brazilian 
Sao Paulo au declanșat o 
grevă generală în semn de 
protest față de refuzul pa
tronatului de a accepta ce
rerile privind îmbunătă
țirea condițiilor de viață, 
transmite agenția Fran
ce Presse.

FILME
20,00
20,15PETROȘANI 

iembrie: Polițist sau 
lincvent; Unirea: Rîsul 
iese pe cărare; Parîngul: 
Mitică Popescu.

PETRILA: Arma mis. 
terioasă.

LONEA: După legile
vremii de război.

ANINOASA: Ultima
stație.

VULCAN; Tații și bu
nicii.

LUPENI: Salutări cor. 
diale de pe Terra.

URICANIi’A 8-a
nune a lumii.

TV

20,35

21,50

Telejurnal. 
Tribuna TV. 
siune de dezbateri 
politico, ideologice. 
In primăvara țării.
Emisiune de versuri 
patriotice.
Viața culturală.
Film serial: 
„Tineri in luptă".
Telejurnal.
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memento

Mica publicitate
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P e
ATENA 2 (Agerpres).

— Gheorghios Telieo- 
i phanopoulos, procuror al 
: republicii a fost asasinat
■ la Atena, în apropie- 
; rea locuinței sale, de un 
; necunoscut care a reușit

să fugă. Asasinatul a fost 
ș revendicat de o organi- 
i zație autointitulată „Lupta 
i antistatală", necunosctl- 
i tă pînă acum serviciilor
■ dc politie.

YAOUNDE 2 (Ager- 
î preș). — Pentru a salva 
i animalele din parcul na. 
i țional Waza, situat în 
i nordul Camerunului, zo- 
i nă grav afectată de sece- 
i tă, autoiitățile au dispus

tot globul
i-atransportarea apei nece

sare în cisterne. In parc, 
avînd o suprafață de 
165 000 hețtare, trăiesc 
peste 200 de specii de a- 
nirriale.

PARIS 2 (Agerpres). — 
Botryococcus braunii este 
denumirea unei alge ale 
cărei rămășițe fosile au 
contribuit la formarea ză
cămintelor petrolifere și 
care se găsește și în zile, 
le noastre în unele lacuri. 
Deosebit de interesant — 
scrie publicația „La Re
cherche" — este faptul 
că ea poate produce o 
cantitate extrem de mare 
de hidrocarburi, ceea ce

stimulat pe cercetă, 
torii francezi să avanse
ze ideea cultivării sale pe 
scară largă. Pentru mo. 
ment, mai există însă o j 
serie de probleme de re- i 
zolvat, între care cea a i 
evitării contaminării al- j 
gei cu bacterii nocive, j 
Pe de altă parte, s.a 
constatat că alte bacterii , 
— între care flavobacte- ; 
rium aquatile — elimină, 
prin respirație, o mare 
cantitate de bioxid de 
carbon, care poate oferi 
un aport nutritiv sub
stanțial pentru dezvol. 
tarea algei, potențial pro
ducătoare de petrol.

DUPĂ CUM RELEVA 
AGENȚIA FRANCE PRES
SE, trei din cele cinci sin
dicate spaniole din secto
rul agricol resping pre
vederile acordului de ade
rare a Spaniei la Piața 
comună, încheiat săptă- 
mîna trecută Ia Bruxelles. 
Responsabilii acestor sin
dicate au făcut declarații 
prin care condamnă con
ținutul acordului, acuzîn- 
du-i pe negociatorii ma
drileni la Bruxelles de 
nesocotirea intereselor a- 
gricultorilor spanioli, pre
cizează A.F.P.

PĂRINȚII mulțumesc din 
suflet dr. Suciu Elena' și 
personalului mediu auxi
liar pentru deosebita com
petență profesională de 
care au dat dovadă în tra
tarea fiicei noastre Cristina 
Caroli, sâlvîndu-i viața. 
(3511)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szobo 
Lucia, eliberată de Fabri. 
ca de mobilă Petrila. O 
declar nulă. (3515)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Csinady 
Ladislau, eliberat de Insti. 
tutui de mine Petroșani. II 
declar nul. (3514)

PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Dumitru 
Gelu, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3512)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Han- 
ciuc Vali, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (3507)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Alboiu Carmen, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3509)

PIERDUT contract de 
închiriere nr. 2836/23 mai 
1983, eliberat de I.G.C.L. 
Petroșani. II declar nul. 
(3510)

LA SFIRȘITUL LUNII 
MARTIE, numărul șome
rilor înregistrați oficial în 
R.F. Germania era de 
2 475 500 — relevă un ra
port al Oficiului Federal al 
Muncii dat publicității la 
Nurnberg. Potrivit rapor
tului, citat de agenția 
France Presse, șomajul a- 
fectează în prezent 10 la 
sută din totalul populați
ei active vest-germane, fa
ță de 9,6 la sută în mar
tie 1984.

ANUNȚURI DE FAMILIE

FIICA Sajvina aduce un pios omagiu la împli
nirea a 4 ani de la dispariția celei care a fost

ALBU AGAFTIA
(3513)

FAMILIA Gheorghc Iliescu anunță împlinirea 
unui an de la dispariția fulgerătoare a celei care a 
fost o bună mamă, soție și bunică

ELENA ILIESCU
Nu te tom uita niciodată. (3516)

După meciul Minerul Ltipeni — „Aurul" Brad

Din coiful tribunei
Luote libere, juniori

Șanse la șase categorii
Ioan Lovin (lăcătuș, I.M. 

Lupeni): „A fost un meci 
„tare" care a dus la mul
te accidentări. Sînt mulțu
mit de rezultat și nu pot 
decît să-i felicit pc băieți 
pentru victoria de azi, vic
torie la care și-a adus con
tribuția întreaga echipă din 
rîndul căreia i-aș remarca 
pe Leordean, Nichimi.ș, Di. 
na, Pocșan, Popa Petre și 
Grigore.

Marin Bărbulcscu (șef 
unitate I.C.S. Mixtă Lu
peni); „Am mtilnit un 
adversar foarte dificil, ca
re șâe foarte bine să joa
ce în deplasare. Remarc 
efortul colectiv al băieți
lor noștri și felul cum ei 
au abordat această parti
dă. Un „10" i s-ar cuveni 
antrenorului Libardi la 
capitolul fair.play.

Teodor Bățălan (șofer 
A U.T.L.): „Sînt bucuros 
pentru că s.a terminat așa 
și nu pot decît să_i feli
cit pc băieți pentru victo
ria lor, chiar dacă pe alo
curi -a jucat cam dur. I-aș 
remarca dacă se poate pe: 
Leordean, Pocșan, Dina, 
Popa Petre și Grigore".

Andrei Naghy (pensjo- 

nar): „Ca vechi susținător 
al echipei cred că jocul cu 
Aurul a fost unul dintre 
cele mai „tari" meciuri vă. 
zute în ultima vreme la 
Lupeni, meciul fiind de.a 
dreptul epuizant pînă în 
final. Slabă, după părerea 
mea, prestația arbitrului 
R. Matei din București ca
re nu a fost prompt în de
ciziile sale. Un sincer bra
vo tuturor băieților pen. 
tril efortul depus !“,

Pcti Balay (electrician, 
I.M. Lupeni); „Ca susțină
tor al acestei echipe am a- 
vT.it ocazia de foarte multe 
ori să.i urmăresc și în 
jocurile din deplasare și 
am văzut ce „primiri" li 
se fac de către gazde în 
multe meciuri. Chiar dacă 
jocul a fost pe alocuri dur, 
cred că tonul l-au dat oas
peții și bineînțeles o păr- 
te din vină i s.ar imputa 
și arbitrului care nu a stă- 
pînit bine „spiritele" din 
teren. In orice caz rezulta, 
tul ne mulțumește și me
ritul este al băieților din
tre care i-aș remarca pe 
Leordean, Grigore, Popa 
Petre, Nichimiș".

Vasile STAFIE

întrecerile de sîmbătă și 
duminică, de la Craiova, în 
faza de zonă a campiona
tului republican individual 
de lupte libere, s.au cons
tituit într.o autentică ple
doarie în favoarea valorii 
și ambiției luptătorilor de 
la Jiul Petrila (antrenor, 
Ion Corbei) șl C.S.Ș. Pe
troșani (Vasile Făgaș). Tn 
compania a 180 de juni
ori, campioni și vicecam- 
pioni ai județelor Alba, 
Arad, Caraș_Severin, Dolj, 
Gorj, Hunedoara, Mehe
dinți, Sibiu, Timiș și Vîl. 
cea, ei au repurtat un 
succes notabil; materiali
zat în patrii titluri de 
campioni de zonă, două 
locuri secunde și trei 
locuri trei; de remarcat că 
toți sportivii care au ur
cat pe cele trei trepte ale 
podiumului de premiere 
au cîștigat dreptul de a 
participa la finala catego
riei lor de vîrstă, care se 
va disputa la Cluj-Napo- 
ca (24—25 V).

In competiția de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, 
s-au reeditat două finale 
ale fazei noastre județene,

la categoriile 56 și 70 kg, 
Ion Doroș și Laurențiu Pa- 
lade, respectiv, Romeo 
Săpînțan și Petru Iacob 
disputîndu-șl centurile de 
campioni de zonă „în fa
milie". Dealtfel, bilanțul 
luptătorilor din Vale ara
tă astfel: Ion Doroș (56), 
Nicușor Marmaliuc (60), 
Grigore Merouță (65), Ro
mulus Săpînțan (70) —
clasați pe primul loc, Lau
rențiu Palade (56) și Petru 
Iacob (70) — locul II; Ale
xandru Stanciu (44) și O- 
liver Mînzat (81) — locul 
III. Remarcabilă. în acest 
context este calificarea în 
finală a tînărului Oliver 
Mînzat, care se află la 
prima participare într-o 
competiție de asemenea 
anvergură. De asemenea, 
subliniind șansele deose
bite în finală ale luptăto. 
rilor noștri la 56 și 70 kg, 
menționăm valoarea .și o- 
mogenitatca loturilpr celor 
două-garnituri, care all ca
lificați la majoritatea ca
tegoriilor de greutate, do
vadă a bunei selecții și 
riguroasei pregătiri fizice 
și tehnice. (Ion VULPE)

Bre
FOTBAL, divizia C: Tir. 

navele Blaj — Minerul- 
Știința-Vulcan 1—1, Me
talul Sighișoara — Mine
rul Paroșeni 1—2. Republi
cani juniori: Jiul Petroșani
— C.S.Ș. Hunedoara 4—0, 
Corvinul Hunedoara — 
Minerul Lupeni 0—1. Cam
pionatul județean seria I i 
Minerul Bărbăteni — Vo. 
ința Ilia 3—1 (la juniori 
neprezentare), Parîngul 

Lonea — Minerul Uricani 
1—2 1 Preparatorul Petrila
— C.F.R. Petroșani 0—2 
(2—2 la juniori), Minerul 
Aninoasa — Minerul Te. 
liuc 7—0.

POPICE, divizia A: E. 
lectromurcs Tg. Mureș — 
Jiu) Petrila 5324 — 5230 
p.d.

ȘAH, Campionatul mu
nicipal pe echipe: Hidro, 
min I Petroșani — Jude, 
cătoria: 1—5, Minerul Dil- 
ja — Utilajul: 3—1, I.M. 
Morărit — Preparatorul 
Lupeni 2—4.

HANDBAL. In zilele de 
30 și 31 martie a.e. tere
nurile de handbal de la 
C.S.Ș. și Școala nr. 1 din 
Petroșani au găzduit între, 
cerile tradiționalei compe
tiții de handbal „Diaman
tul negru" la care au par
ticipat 9 echipe de fete și 
7 de băieți.

v i a r
In urma jocurilor ce au 

avut loc, primele locuri în 
clasament și cîștigători al 
ediției 1985 a „Diamantu. 
lui negru" au fost echipe
le de la Școala generală 
nr, 6 Vulcan la fete și 
Școala generală nr. 6 Pe. 
troșani la băieți. Iată cla
samentul primelor 4 echi
pe: fete: 1. Școala nr. 6 
Vulcan, 2. Școala nr. 4 Pe. 
trila, 3. Școala nr, 3 Lu
peni, 4. Școala nr. 5 Pe
troșani. Băieți; 1. Școala 
nr. 6 Petroșani, 2, Școala 
nr. 4 Petroșani, 3. Școala 
nr. 5 Petrila, 4. Școala nr.. 
6 Vulcan.

La buna reușită a între
cerilor un sprijin deosebit 
l-au adus cadrele de spe
cialitate de la C.S.Ș. șl 
Școala nr. 1, precum și 
corpul arbitrilor format 
din Vasile Argint, Ovidiu 
Rizopol, Otto Kloos, Ghcor- 
ghe Crîsnic, Laurențiu Her. 
mănescu, Cristian Kusai, 
Francisc' Schneider, Dumi
tru Girjoacă, care au asi
gurat arbitrajele în cele 29 
de jocuri.

Consiliu] municipal al 
organizației pionierilor — 
organizatorul competiției 
— a acordat primelor 3 c? 
chipe clasate diplome' și 
premii.

S. BÂLOI
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