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Constanța realizărilor peste plan
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O analiză a activității de 
producție din acest an la 
I.M. Lonea pune în evi
dență un element caracte
ristic pentru cei care au .. _ _ ___ ,
lansat chemarea la între- ultima parte a anului tre
cere pe 1986 către toate 
unitățile miniere din țară: 
zilnic au fost extrase su
plimentar cantități cu
prinse între 150 și 300 to
ne de cărbune, cu vîrfuri 
ce au depășit 450 de tone. 
Așa se face că în eviden-

■ țele întreprinderii, la capi
tolul producție peste plan, 
se operează cu numere de 
cîte patru cifre -*■ cantita
tea de cărbune livrată su
plimentar economici na
ționale apropiindu-se, la 
jumătatea lunii martie de 
10 000 tone.

această constanță a succe
selor? In primul rînd, a- 
ceste împliniri meritorii 
sînt rodul firesc al pregă
tirilor făcute încă din

cut, cînd s-au asigurat con
diții optime de realizare a 
sarcinilor de plan la toate 
cele cinci sectoare de 
producție, cît și în miero- 
cariera de la Jieț. Fiecare 
sector de producție de la 
mină are asigurată linia de 
front activă pentru realiza
rea sarcinilor de plan. 
Ba mai mult, la majorita
tea sectoarelor de produc
ție a fost creată o anumi
tă rezervă pentru preîn- 
tîmpinarea situațiilor ne
prevăzute din cauza de
ranjamentelor geo-tectonice. 

Cărui fapt se datorează Un alt element îl repre-

zi n tă perfection a rcS 
extinderea tehnologiei 
lucru sub tavan de 
zistență. Era și firesc ca 
minerii de la Lonea, care 
se numără printre cei din
ții care au folosit această 
metodă, să valorifice 
maximum avantajele 
rite de 
aceasta 
ilor de 
teranul 
ială că

și 
de

re-

la 
ofe- 

căea, mai ales 
corespunde condiți- 
zăcămînt din sub- 
minei. Fără îndo- 
prograrAul tehnic 

cotidian, menit să 
un cadru favorabil 
șurării optime a procesului 
de producție, este mult mai 
complex .și' el vizează și 
Site puncte decisive cum ar

creeze 
desfă-

Gheorghe BOȚEA

- (Continuare în pag. a 2-a)

Producții 
suplimentare

Minerii de la Uricani au 
extras în prima jumătate 
a lunii martie, suplimen
tar sarcinilor de plan, a- 
proape 2600 tone de căr
bune, reușind în 
fel să recupreze integral 
minusul acumulat în pri
ma lună a anului și să ra
porteze la zi o producție 

• suplimentară de 535 tone 
de cărbune.
• Cu rezultate deosebite 

în muncă se înscriu în a- 
ceastă lună (plus 1803 tone 
do cărbune) cît și de la în
ceputul anului minerii sec
torului I, care acumulează 
la zi un plus de 4 189 to
ne. Din cadrul acestui sec
tor s-au remarcat fronta- 
.liștii din brigada condusă 
de Gheorghe Văsîi care a 
reușit să obțină producti
vități mai mari decît sar
cinile planificate cu peste 
500 kg pe post.

• In luna martie revin 
printre fruntași, 
minerii sectorului 
II A, care au reușit să ex
tragă peste sarcinile de 
plan 1500 de tone, recupe- 
rînd în acest fel o bună 
parte din minusul 
gistrat în primele 
luni.

înre- 
două

Indemînare și precizie — lata coordonatele mun- 
desfășurată de meseriașii de la secția susțineri 

mecanizate, a I.U.M.P,
Foto: Dumitru GIRJOABA

Conferința 
județene a

organizației
sindicatelor

Autoritatea 
competenței 

minerești
„Ce-i trebuie unui mi

ner șef de brigadă pen
tru a fi un bun briga
dier?" — i-am adresat 
lui Robu Sava, de la mi
na Aninoasa, o întreba
re devenită aproape de 
rutină în dialogurile cu 
cei care conduc aseme
nea formații de lucru. 
Și trebuie să mărtu
risim că răspunsul ne-a 
surprins, în comparație 
cu altele pe care le-am 
primit în astfel de îm
prejurări de la alți in
terlocutori. „Mai întîi 
și mai întîi trebuie să 
cunoască la perfecție 
meserie. Cum poți cere 
de la altul, 
nu știi și nu 
să faci mai bine 
el?“ Așadar, înțelegem, 
Robu Sava se bizuie, în 
îndrumarea ortacilor, 
nu pe statul de funcți
uni, ci pe autoritatea 
competenței. Autorita
te. la care a ajuns nici 
repede, nici ușor. A ve
nit din comuna Balo- 
văț de lîngă Rădăuții 
Moldovei, a sosit, la Â- 
ninoasa, pe 1 ianuarie 
1957. Consăteanul la ca
re a tras, Gheorghe Bo- 
loca, minor, cu locuința 
în Iscroni și cînd i-a 
bătut la poartă, tocmai 
sfîrșea o prelungită săr
bătorire a Revelionului, 
pen trU că se afla în li
bere. Dar a mers chiar 
a doua zi cu el la mi
nă, s-a pus „garant" pen
tru tînărul consătean. 
A stat cîtva timp la

' primitorul său „protec
tor", dar nu prea mult, 
să nu-1 stingherească.

C.T. DIACONU

cînd 
P°t> 
decît

(Cont. în pag. a 2-a)

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
cale sigură de sporire a producției

— Masă rotundă organizată la I.M. Dilja —
Colectivul ’minei Dilja, prin eforturi Pe 

stăruitoare, s-a situat, în acest an, prin
tre minele fruntașe ăle Văii Jiului. Sar
cinile de plan, la zi, au fost depășite cu 
aproape 4000 de tone de cărbune. La ob
ținerea acestui succes, un rol deosebit 
l-au avut INTRODUCEREA SI GENE
RALIZAREA UNEI NOI TEHNOLOGII 
DE LUCRU, nouă pentru I.M. Dilja. și 
anume ABATAJE FRONTALE (eu front 
scurt) CU TAVAN DE REZISTENȚA.

această temă: CREȘTE
REA productivității MUN
CII — CALE SIGURA DE SPORIRE A 
PRODUCȚIEI, brigada de reporteri a 
ziarului nostru — Dorin Gheța, Gheor
ghe Spinu și Gheorghe Olteanu — vă 
prezintă în pagina a treia — experiența . 
a două colective miniere — I.M. Dilja 
și I.M. Petrila, care au răspuns cu ama
bilitate, solicitărilor redacției, solicitări 
făcute Ia sugestia conducerii I.M. Dilja.

Ieri au avut loc la Hu
nedoara lucrările Conferin
ței organizației județene a 
sindicatelor la care. au 
participat delegații aleși 
la conferințele municipa
le, orășenești și comunale, 
precum și un număr im
portant de invitați.

La conferință au parti
cipat tovarășii Radu 
Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Comi
tetului Executiv al Consi
liului popular județean. 
Constantin Niță, secretar al 
Consiliului Central »al 
U.GS.R

Conferința a adoptat în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi: 1. Dare de 
seamă cu privire Ia activi
tatea desfășurată de Con
siliul județean al sindica
telor de la alegeri pînă în 
prezent; 2. Proiectul 
hotărîre al conferinței; 
Raportul comisiei de , 
zori; 4. Dare de seamă 
supra activității desfășu
rate de comisia de femei; 
5. Alegerea Consiliului ju
dețean al sindicatelor

de
3. 

ceii- 
i a-

al comisiei de cenzori; 6. 
Alegerea comisiei pentru 
activitatea în rîndul femei
lor.

In deschiderea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Ni
ță. care, în numele Con
siliului Central al U.G.S.R. 
a adresat un călduros sa
lut participanților urînd 
succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor.

Tovarășul Grațian Faur, 
președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor, a 
prezentat apoi darea de 
seamă care înfățișează un 
bogat tablou de realizări 
obținute de oamejiii mun
cii din județul Hunedoara 
în perioada 1981—1985.

Pe marginea dării de 
seamă și a proiectului de 
hotărîre au luat cuvîntul 
tovarășii Constantin Po
pa, Petru Barb, CristinH 
Pctrcanu. Voicu Faur, Ma
ria Maier, Virgil Săvules- 
cu, Gheorghe Mihai, Voi- 
chița Ciorogaru, Nicolae

1

nu
a-

i

al 
fap- 

dintre

INSCRIPȚII

Marius IVAȘCUDumitru BIRLAD Ion VULPEHorea PUȘCAȘU

Live- 
diverse 

desti- 
com-

(Continuare în *oag. a 2-a)

Astăzi, 
fruntașii de 

la I.A.C.M.M 
Petroșani

LOCUI. I — Dumitru 
BIRLAD, șef echipă lă
cătuși. De 22 ani lucrează 
pe șantierele I.A.C.M.M.

i Petroșani, acumulînd o 
bogată experiență profe
sională. Conduce o for
mație de lăcătuși în ca
drul atelierului de con
fecții metalice al între
prinderii, încrcdințîndu- 
i-se spre execuție lucrări 
importante și do comple- 

I xitate mare: turnuri .de 
■ extracție pentru săparea 

puțurilor de mină, cu-
I loare de benzi pentru pre- 
i parațiile Petrila, 

zeni și Lupeni,
' confecții metalice 
| năte stațiilor de
, presoare și ele ventilatoa- 
f re pentru minele din ba* 
i zinele carbonifere Valea 
I Jiului, Țeboa și Anina.

Avînd în componență 
J meseriași de înaltă pro- 
’ fesionalitate cum sînt ■ 
| Marin Petri.șor, Sabin De- 
«

din parcul auto 
I.A.C.M.M. Tocmai 
tul că este unul 
cei mai tineri conducă
tori de formații de lucru 
din întreprindere, prin 
rezultatele obținute îm
preună cu colegii de e- 
cliipă. demonstrează înal
ta sa capacitate profesi
onală de care dă dovadă 
ca meseriaș cît șl ca or
ganizator destoinic allo- 

conduce o echipă căreia culuj (|e mUncă. Și 
îi este încredințată efec
tuarea reparațiilor la ma
șinile de transport și uti- .

- lajelc grele de excavație

lean, , Constantin Epure, 
Adrian Berilă, loan Er- 
șec — echipei dg lăcătuși 
condusă de Dumitru Bîr- 
lad i se încredințează în 
continuare lucrări de 
complexitate și importan
ță deosebită pentru dez
voltarea capacităților de 
extracție a cărbunelui.

LOCUL II — Marius 
IVAȘCU, șef echipă me
canici auto. Deși tiiîăr.

întîmplător reușește 
cest lucru; în paralel cu 
activitatea de producție,

tînărul șef de 
completează 
perfecționează 
fiind elev în anul IV se
ral la Liceul Industrial Mi
nier din Petroșani.

LOCUI. III — Florea 
PUȘCAȘU, șef echipă lăcă
tuși. In cei 13 ani de cînd 
lucrează la I.A.C.M.M. Pe
troșani, cîștigînd o bogată 
experiență în meserie, 
participat cu formația

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

echipa 
studiile, 

continuu,

Imn gliei
Corolă, și nimb, ano

timp predibat al iubi
rii, primăvara croșe
tează culori și le pier- 
de-n marama sa ver
de. Buciume de lumi
nă, solare ninsori, 
cheamă la viață, din 
tină rădăcinile mierii 
se-nalță. Brazde un- 
toase, nedeie-n sol
zii oceanului de vi-

ii' 
î
T 
f

1
2

a
s
3

(Continuare în pag. a 2-a)
itoafe pline, sacerdo
tal, -țăranul român 
rostuiește și înmulțeș
te în ele rodul, cum 
numai doar natura știe 
și astfel- fiecare azi 
devine esența lui. mîi- 
ne Da, diamantul a- 

ta i ni ne i artă 
în < • strămo ii, da, 
c est bulgă e d ’ oar- 
tă e vis și crez și ar
mă, da, acest pumn de 
lut mănos ne naște 
si ne crește, ne va 
păstm-n frumos. In 
vatra lui, cu calde și 
albe plini, am fost, 
răminem și vom fi 
mereu români.
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A G E N DĂ Ș COL ARĂ Panou de onoare
(Urmare din pag. 1)

• ȘTAFETA CRAVATELOR ROȘII Au avut deja loc întilniri ale pionieri- 
CU TRICOLOR. In toate școlile din mu- lor în cadrul schimburilor de experiență 
nicipiu are loc în această lună fază pe în orașele Lupeni, Vulcan și Petrila. As- 
unitate a „Ștafetei cravatelor roșii cu tri- tăzi are loc întîlnirea cercurilor UNICEF 
cojor". Dedicată sărbătoririi a 65 de din orașul Petroșani.
ani de la crearea Partidului Comunist v,
Român, acțiunea își propune mobiliza- • CONCURSURI. In urmă cu două 
rea pionierilor pentru a' obține, în cins- zile, la Petrila a vut loc un atractiv 
tea mărețului eveniment jubiliar, rezul- concurs al „Patrulelor de circulație". Au 
tate superioare la învățătură. Vor. fi 
organizate, la nivelul fiecărei unități, 
acțiuni politico-educative și culturale, în 
semn de omagiu și dragoste fierbinte fa
ță de patrie, de partid, față de secreta
rul general al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Faza pe unitate a 
„Ștafetei cravatelor roșii cu tricolor" se 
va încheia la 30 martie și va fi urmată, 
jîn’ luna aprilie; de etapele orășenești și 
municipală. . ,77

10,
din 

edu-

Conferința organizației 
județene a sindicatelor 
(Urmare din pag. I) siliului județean al sindi-

. catelor a fost ales tovarășul 
Grațian Faur, ca vicepre
ședinți tovarășii Gheorghe 
Mihai, Angelica Cîmpea- 
nu și Sandu Borbînceane, 
iar ca secretar — tovarășul 
Petru Doru Toma. In cali
tate de președinte al comi
siei de cenzori — tovarășul 
Nicolae Sută, iar ca preșe
dintă a comisei pentru ac
tivitatea în rîndul femeilor 
— tovarășa Angelica Cîm- 
peanu.

Intr-o; atmosferă entuzi
astă, de deplină angajare 
muncitorească participan- 
ții la conferință au adoptat 
textul unei telegra
me adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii; ’’

care o Conduce la desfă
șurarea unor lucrări de 
amploare* în Valea Jiului 
avînd ca obiectiv moder
nizarea și dezvoltarea în
treprinderilor miniere și 
a unităților de preparare a 
cărbunelui. Avînd în for
mație oameni de aleasă 
probitate profesională pre
cum Emil Lazeâ, loșif 
Iacob. Florică Pițigoi, lă
cătușul Florea Pușcașu, îm
preună cu colegii de e- 
chipă, au definitivat în 
ultimul timp montarea ,

• turbocompresorului de la 
puțul Procop ai I.M. Vul
can, iar în momentul de 
față lucrează cu bune re
zultate la un alt montaj de 
complexitate deosebită : 
finalizarea culbutorului de 
100 tone de îa Uzina 
preparare Coroești.

Poenaf, Rafila Iâcob, Iu
lian Costescu, Ruxandra 
Clepce, Virgil Sicoe, Vian 
Pîrva, Ileana Bârțan, Io
nică Darie, Nicolae An- 
dronache, Aurora Mîrza, 
Dumitru Bogdan, Ion Ari- 
ghel.

In încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Radu Bălan.

In continuarea lucrări
lor, Conferința a ales Con
siliul județean al sindica
telor, comisia de cenzori și 
comisia .pentru activitatea 
în rîndul femeilor. ;:

In prima sa plenară, 
Consiliul a ales biroul e- 
xecutiv al Consiliului ju
dețean al .sindicatelor for
mat din 23 de membri.

Ca președinte al Con

participat echipaje, formate din cîte 
8 elevi, care activează, dimineața și 
la prînz, pe străzi, dovedind vigilență și 
o reală contribuție la siguranța circula
ției copiilor. Primele trei locuri au 
fost ocupate, în ordine, de echipajele 
de la școlile generale nr. 5, nr. 2 și nr. 
6.

Un alt concurs se desfășoară astăzi 
(de la ora 9). Este vorba de echipajele 
„Sanitarii pricepuți".

• MUZICA UȘOARA. La Liceul in
dustrial minier din Petroșani s-a înfiin
țat în acest an școlar formația de muzi
că ușoară „Sui generis" în care activează 
elevii Alexandru Aboș, Florin Archip, 
Costel Roșu, Robert Murany și Alina 
Kovacs, cu toții în clasa a Xl-a. A sus
ținut cîteva spectacole acest grup de ti
neri sprijiniți îndeaproape de Sorin Pe- 
truceanu, tehnician în liceu. Dar deosebit 
la această formație este faptul că insța-

• SIMPOZION. Astăzi, la ora 
este organizat, la Casa pionierilor 
Petrila, un simpozion pe teme de 
eație materialist-științifică, manifestare
ee se desfășoară sub genericul „Religia, 
O frază de dînșii inventată", curase 
impune în memorabilul vers eminescian. 
La această acțiune, care face parte — 
așa cum ne informa Mircea Sîrbu, di
rectorul casei pionierilor — dintr-un pro
gram de perfecționare a conducătorilor 
de cercuri ale pionierilor și elevilor din

a-
lația de lumini, boxele, chiar și o chi
tară electrică au fost confecționate în 
liceu prin autodotare. Ceea ce dovedește

școli, participă membri ai cercurilor 
„țe'ist-științifice din școlile orașului.

• CERCURI UNICEF. Intre 11 și 
martie, în toate orașele. Văii Jiului,

15 
au nu numai talentul muzica] al elevilor, ci 

fost programate schimburi de experien- și îndemînarea lor profesională in ca- 
ță ale conducerilor cercurilor UNICEF, drul activităților de practică în ateliere.

Sub îndrumarea competentă a prof. Eugen Fleșeru, în laboratorul de chimie 
al Școlii generale nr. 2 Lupeni, elevii participă la ore instructive și interesante.

In imagine, aspect din modernul laborator care concurează cu cele mai 
bune din Vale. -

t Constanța realizărilor peste
(Urmare din pag. 1)

ți fluența transportului, 
aprovizionarea ritmică cu 
materiale cit mai aproape 
de locurile de muncă, pre
luarea ritmică a producției 
din abataje.

Aceste măsuri tehnice 
âr fi lipsite de efect fără 
dorința și :.hotărîrea colec
tivului de muncă de a 
spori cantitatea de cărbu
ne atît de necesar econo
miei naționale. Minerii de 
la Lonea, care au chemat 
la întrecere pe toți minerii 
țării, își onorează angaja
mentul asumat prin mun
ca de zi cu zi. „întregul co
lectiv este mobilizat pen
tru a realiza și chiar de-

•

■păși fiecare' dintre . obiec- ,, 
tivele înscrise în chemarea 
la întrecere. Patru din ce
le cinci sectoare de pro
ducție și microcariera Jieț 
înregistrează lâ această oră 
producții suplimentare ca
re, însumate, sînt foarte 
aproape de cantitatea de 
cărbune pe care ne-am an- acordă calității acestor lu

crări, minerii din ’formați
ile respective fiind con- 
știenți de faptul eă, dacă 
lucrează acum temeinic, or-

. tacii lor de la fronturile de 
lucru direct productive vor 
putea să asigure tot mai 
mult cărbune. Mai mult 
dccît atît, există o corela
re perfectă între intrarea.

gajatsă o realizăm supli
mentar, pînă la sfîrșitul si
nului", ne spunea ing. 
Viorel Briantă,' directorul 
minei.

Această devansare a ca
lendarului producției și a 
angajamentului este la mi
na Lonea o stare de mobi
lizare minerească constan
tă Argumentul afirmați
ei constă în modul cum se

ȘANTIER. Gospodarii de 
la I.M. Lonea au început 
de cîteva zile acțiuni de 
muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea incintei. 
Tone de fier vechi au 
fost colectate și pregătite 
deja pentru a lua drumul 
centreloi- siderurgice. O ricani, 
inițiativă frumoasă 
ar putea fi preluată a- 
cum și de alte colective.

care

de

Autoritatea competenței minerești
(Urmare din pag. I)

și-a găsit un loc la cămin 
stăteau cîte 30--35 în 
pieră, „da, da", ține 
sublinieze acest amănunt 
Robu Sava. s

A intrat. în brigada lui 
Mihai Tucaciue, a avut șan
sa să fie trimis repede la 
școala de ajutor miner, du
pă nouă ani a. devenit mi
ner, iar din 1967 este șef 
de brigadă. A făcut și ’ a 
petrecut toate acestea, dar 
mai ales ă muncit.

Cel— . 
să

- Nu-și ! 
aduce aminte să fi lipsit

7 nu 
șuturi oarecare, ci .șuturi 
în abataje cu trepte- răs
turnate. A fost propus 
pentru școala de maiștri. 
Dar nu s-a îndurat să se 
dezlipească de front și de 
ortaci. A făcut bine, a fă
cut rău ? Ca maistru e 
mai ușor dccît ]>c treptele 
abatajului. Dar parcă nu 
regretă. Nu știe cum s-ar 
fi descurcat ca maistru, 
dar ca brigadier, pentru el 
abatajul cu trepte răstur
nate nu mai are secrete de 
nici Un fel. De aceea, spu
ne, se încumetă să ceară 
ortacilor să facă cutare sau 
cutare luct u. Pentru că 
știe să facă, in primul rînd, 
el.

de la vreUn șut. Și

Pentru că are autorita
tea ccniocțenței, Robu Sa- 
,va maț a) e și cultul drep- 

, tații. Echitatea în abatajul 
lui se măsoară .pe trepte. 
Cei 38 . de oameni din bri
gadă, și.se pune și. pe el.la 
socoteală, pentru eă nici el 
ri u se sustrage Acestei drep
te .măsurători, lucrează, 
prin rotație, in posturile 
mai grele, adică pe trepte
le din .partea de sus a 'aba
tajului. . Nimeni nu este 
protejat, nimeni nu este 
^mpovărat în comparație 

■ cu ceilalți.
Așa se face că de la el 

din Brigadă se pleacă din 
trei motive: promovare, 
pensionare și chiul la mun-

«

t

4-

/ desfășoară activitatea de 
•deschideri și pregătiri. Mi

nerii au înțeles foarte bine 
importanța acestor lucrări 
care asigură iproducția vi
itoare, așa îneît, la acest 
capitol se consemnează un 
plus de 40 m.l. Trebuie 
subliniată atenția care se

plan
în funcțiune a noilor ca
pacități și ieșirea din pro
ducție a celor exploatate. 
Și tot pentru asigurarea 
producției viitoare’ condu-’ 

- cerea minei, a sectoarelor 
acționează pentru îmbună
tățirea structurii pe mese
rii a forței de muncă. Dacă 
în anul trecut ău fost cali
ficați 156 de mineri, 24 de 
lăcătuși și 24 de electrici
eni, în acest an numărul 
vă’crește cu 220 muncitori 
calificați, care vor absol
vi cursurile școlii de cali
ficare, Se creează, astfel, o 
perspectivă ce dă certitu
dinea unor succese de pres
tigiu pentru, colectivul mi
nerilor de la Lonea.

i

t 
î;

J

CALIFICARE. La cariera 
Cîmpu lui Neag aU început 
înscrierile pentru cursuri
le de calificare 
te de conducerea 
începînd de la 
a.e. Vor fi deschise cîte o 
clasă de mecanici-excava-

organiza- 
unității 

1 aprilie

toriști și mecanici-buldo- 
zeriști eu cîte 25 de cursanți, 
precum și ; un curs 
de policalificare. (I.D.)

TURNEU. Astăzi, la U- 
și nlîine, la Lonea, 

iubitorii muzicii ușoare 
pot asculta Un concert al 
formației „Acustic". Invita- Teatrul

tă de onoare — Corina 
Chiriac. (Al.H.)

METEOROLOGICĂ. Ieri 
dimineață meteorologul de 
serviciu Maria Șerban ne 
informa că temperatura 
aerului era în Petroșani și 
Paring de • minus . două 
grade și respectiv minus 
un grad, iar stratul de ză
padă în Paring era de 
56 cm, încă bun pentru 
amatorii de schi. Și în 
următoarele zile tempera
tura aerului' se va menți
ne scăzută.

TEATRU; Duminică, la 
de stat „Valea

Jiului", spectacolul cu pie
sa „Idolul și Ion Anapo
da" de G.M. Zamfirescu. 
Reprezentația va începe la 
ora 18. (A1.II.)

FILIALA O.J.T. Petro- 
șaiii organizează o nouă 
excursie în străinătate, de 
data aceasta în R.S. Ceho
slovacia. Printre obiecti
vele cuprinse în programul 
excursiei, ce se va desfă
șura. în perioada 19—26 
mai, se înscrie și vizitarea 
celebrelor castele ale 
Cehoslovaciei. (G.C.)

UN NOU MAGAZIN. In 
spațiul comercial de la

că. Din ultimul motiv nu 
a plecat nici un ortac yre-' 
odată. Așa se face că are 
pe lingă el ortaci cu care 
a lucrat de 10—15 arii, oa
meni de bază cum ar : fi 
Sobri;- Damneanu. Ono- 
frei Butnaru, Spiridon 
Munți-anu, Dan Stolerii.
Dar primește cu drag, așa

. cum a fost și el primit Ia 
începuturile meseriei, și 
pe mai -tinerii încadrați la 
mină, cum ar fi NecUlai 
Bumbea, Victor Stoian. Ci
ne vrea, poate învăța me- 

: serie Ia ei în brigadă. Pen
tru că .a lucra într-un a- 
bataj cu trepti» răsturnate 
nu este deloc iișor. ' ‘

Inițiativa reușită
acțiune recreațiv-sporti- 
vă, au participat 30 lucră
tori, care sprijiniți . de- 
Conducerea Școlii sporti
ve și a arbitrilor Nelida 
Bucur și Juja Alecu, au 
desfășurat un „palpitant" 
concurs de schi. La fete 
primele tfei locuri 
a:u fost ocupate de: Tan-

Din inițiativa grupei 
sindicale și a șefului de 
unitate, colectivul restau
rantului „Jiul" al 
I.C.S.M.I.. organizează pe
riodic acțiuni de petrecere 
utilă și plăcută a timpu
lui liber a lucrătorilor 
săi. O asemenea acțiune,

care așa ,cunr afirmau ța Trifu, Ileana Pavelo- 
neseu, Gcorgeta Cojoca- 
ru. iar la băieți; 
Nerș, Vințilă

organizatorii, va deveni 
tradițională — a avut 
loc zilele trecute’ în masi
vul Paring, unde pe pîr- 
tia de schi din fața ba
zei didactice ă Școlii spor
tive a fost organizată pri
ma ediție a concursului 
de schi dotat cu „Cupa 
ospătarul". La această

: Vaier 
Borhină, 

Frânei sc’ Fabian. Premiu) 
special al concursului a 
fost acordat lui 
Bonea. Tuturor 
oferit diplome, 
iar cîștigătoi iioi 
(T.R.)

Mihai 
li sau 
plachete, 
cupe.

i
ș
î

NOT A

Tu curtea Școlii gen’era- 
le nr. 1 din Petroșani (se
diul vechi), de cîteva săp- 
tămîni a apărut un mic iz
vor. Cu fiecare zi firul a- 
pei creștea, iar acum s-a 
format un iac, care a re
dus spațiul de joacă al co
piilor aproape la jumătate.

Neglijență
Pe cînd și cîteva. bărci în 
curtea școlii.,..? Asta nu
mai așa ca să nu șe iro
sească degeaba apa. pota-

. bilă, care curge dintr-o 
conductă spartă și pe care 
cei în drept riu vor s-o va
dă.

parterul blocului Q 
cartierul Coroești ă 
deschis Un nou __ _
de desfacere a produselor 
alimentare pentru popu
lația orașului Vulcan. Noul 
magazin, nr. 77 (șef unita
te, Felicia Nedelcu) oferă 
cumpărătorilor o largă pa
letă de produse: pîine, 
lapte, zaharoase, prepara
te gospodina, preparate din 
pește, conseve de legume 
și fructe, băuturi și altele. 
(St. Nemecsek) Ș '

MAI BINE MAI TIR- 
ZIU... In urma apelurilor 
repetate ale ziarului nos-

din. tru,.adresate în toamna a- 
fost nului trecut (i?), Coopera- 

magazîn tiva „Straja" din Lupeni a 
efectuat șl continuă să 
efectueze lucrări de repa
rații și igienizare (absolut 
necesare) la complexul de 
cooperație meșteșugăreas
că din Aninoasa. Vom re
verii. (M.B.)

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEAvâ^irifopmom j

i
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j *n sPi6tul indicațiilor și orientărilor tovarășului N1COLAE CEAUȘESCU
! CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
’ cale sigură de sporire a producției
| Masa rotunda organizata la I. M. Dîlja de redacția ziarului „Steagul roșu1'
* ~ — ’———————■■■ ,

Ing. Ion GHEORGHE, 
inginer șef producție

Anton MOLDOVAN, 
maistru, șef formație de 

lucru

Nicolae GRAdINARU, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Petrila

Sing. Ioan LISZKA, 
șef sector

REDACȚIA: Minele Dîlja și Petrila folosesc, în ultimii ani, o 
nouă tehnologie de lucru — abataje frontale cu tavan de rezisten
ță. In ce constă valoarea acestei tehnologii?

Ing. ION GHEORGHE: Cel mai mare a- 
vantaj pe care îl oferă această tehnolo
gie de lucru constă în sporurile de pro
ductivitate obținute, în comparație cu 
tehnologiile clasice. Mă refer, aici, la 
condițiile minei Dîija, unde tehnologie 

clasică însemna abataj cameră. Este 
foarte adevărat, în perioada introduce
rii și însușirii de către oameni a aces
tei tehnologii, producțivitățile nu ău fost 
deosebite, dar, oricum' deja erau mai 
mari ca la abatajele cameră. Acum, spo
rul de productivitate este de 25,5 la su
tă. ? .. <' '.. ;
. Ing. GHEORGHE CIOARA; Să nu se 

înțeleagă Că este o tehnologie simplă. 
Cu cinci ani îh urmă, cînd eram sta- 
gjar, am primit sarcina să mă ocup de 
.introducerea tavanului de rezistență. La 
noi. la Petrila, se numea acțiunea „5000 
de grinzi". Doar eu și șeful de sector de 
atunci știm cite sancțiuni am primit 
pentru că nu stăpîneam tehnologia de 
lucru. Fie că nu puneam, grinzile cap la

Foarte importantă rămîrie însă, în con
tinuare, respectarea tehnologiei de lucru.

GAVRILA JURCAN: Eu n-aș zice 
„foarte importantă", ci hotărîtoare. Im
portant este modul în care se execută 
tavanul. Și — ca să nu existe nici un 
fel de discuții — este bine ca fiecare să 
lucreze sub tavanul pe care și l-a făcut. 
Atunci, nu mai ai pe cine da vina, că 
nu e bine prins, că plasa nu e cusută 
ca lumea și altele.

ANTON MOLDOVAN: In condițiile 
noastre, am ajuns la concluzia că lua- 
gimea optimă a frontului de lucr.u este 
de 28—30 m. Intîmpinăm, însă, un ne
caz: plasa de sîrmă zincată se rupe în 
apropierea grinzilor. . ..

GAVRILA JURCAN: Noi, la Petrila, 
am eliminat acest neajuns prin introdu
cerea unor grinzi de lemn sub plasa de 
sîrmă. De atunci, nu mai avem'astfel 
-de probleme.

Sing. ION LISZKA: Este o idee bună

Nicolae TOMA. 
miner, șef de brigadă

Gavrilă JURCAN, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Petrila

cap, fie că nu se cosea bine plasa și... 
.cite ți mai cite. In momentul de față, 
stăpînim această tehnologie de lucru.

pe care o reținem și pentru abatajele 
noastre. Sperăm că, în felul acesta, vom 
crește, în continuare, productivitatea 
muncii.

REDACȚIA: Trecerea la tavanul de 
rezistență implică cunoștințe_ supli menta - 
re din partea oamenilor care îl aplică?

REDACȚIAt Tova
rășe contabil șef, din 
punct de vedere e-

, VALERIAN MAXIM: Du
pă experiența câștigată ,pî- 
nă acum, ne-am dat sea
ma că este. într-adevăr, 
nevoie de. un surplus' de 
cunoștințe față de tehnolo
giile clasice, de abatajele

■ Cameră.
NICOLAE TOM A: Si

gur, este nevoie de, să-i 
spunem, o specializare, pen
tru că — în fond — există 
o mare deosebire între a- 
batajele cameră și abataje
le cu tavan de rezistență. 
Apar grinzile metalice, a- 
par plasa de sîrmă și sțîlpii 
hidraulic; și — odată cu 
acestea —intervin noi o- 
perațiuni, CeL mai simplu 
exemplu: coaserea plasai 
do sîrmă, pe caro, daca 
no execuți corect, creezi 
probleme'Ia felia ufriiătoa- 
re; • Z"-Ț'ce/.

G WRJLA JURCVN : 
Pot să spun că, la Petrila, 
aîri fost printre primii, da
că nu chiar primul, care 
am introdus acest tavan do 
rezistență, venind de la ă- 
bataje, cameră. La început

a fost foarte, greu; A . tre
buit să-1 executăm chiar 
pe coama stratului și — 
datorită acestui fapt — 
am obținut productivități 
mai scăzute. Trecînd la fe
lia următoare, am căpătat 
experiență și ne-am făcut 
un tavan de rezistență ca
re. a răspuns solicitărilor 
și, mai mult, aproape am 
triplat productivitatea mun
cii.: Prin asta vreau să 
spun că, așa cum ziceau or
tacii mei, este nevoie de 
cunoștințe ■ suplimentare, 
dar, dacă omul vrea, și le 
poate însuși repede, și u- 
șor, .șl bine. ‘ .

LUDOVIC VARGA: Așa 
este, începulu-i greu. Știu; 
pentru că și eu am intro
dus, printre primii, tava
nul de rezistență la Dîlja. 
Și ne-am dat seama că 
sînt necesare mai multe cu
noștințe minerești decît. la 
abatajul cameră. Acum stă-, 
pîhiih tehnologia și, cu 
toate acestea, cred, mai a- 
vem multe de învățat pînă 
cînd vom obține maximum 
de la această tehnologie.

conomic-finaciar, ce 
avantaje oferă tava* 
nul de rezistență? /
' Ec. DUMITRU ANDRI- 
ȚOIU: O b ț i n e m
producții peste sarcinile 
planificate. Producțiile ex
trase suplimentar asigură și 
încadrarea în .ceilalți indi
catori. Obținem, spre e- 
xemplu, economii la lemn 
de mină și la cherestea. De 
la 30 mc, cît consumam în 
abatajele cameră la 1 000 
tone de cărbune extras, am 
ajuns — folosind tavanul 
de rezistență — la 3,5—4 
m c pe 1000, Ț tone cărbu
ne extras. Doar acest e- 
xemplu și este suficient 
pentru a demonstra avan
tajele tehnologiei, pe lin
gă — repet — creșterile de 
productivitate și produc

ție obținute. Ce ar mai tre
bui să adaug ? Un lucru 
deloc neglijabil: ușurarea 
efortului fizic. Una este să 
cari, tot timpul, lemn 
pentru armarcâ unui aba
taj cameră, și alta este să 
reciclezi grizile și stîlpii pe 
care-i ai, deja, introduși în 
abataj.

Ing. Gheorghe CIOARA, 
șef sector, I.M. Petrila

Ec. Dumitru ANDRIȚOIU,
- contabil șef

Ludovic VARGA, 
miner șef de brigadă

Valerian MAXIM, 
miner, sef de brigadă

Ing Dumitru OPREA,
șef sector

Ec. OTO HOGMAN, 
ț''': șef birou /

Ec. OTO HOGMAN: In
discutabil, omul este facto
rul hotărftor. Și nu numai 
în minerit, ci în orice alt 
domeniu de activitate. Fă
ră om, fără munca sa, fără 
capacitatea sa de creație și 
inventivitate, nimic nu se 
poate realiza. Cum tot așa 
de adevărat este că omul, 
■perfecționînd tehnQlogiile 
de lucru, trebuie să se per
fecționeze pe sine însuși. 
Iar penti’u aceasta, con
știința sa profesională, și. 
nu numai profesională, are 
rol determinant.

Ing. DUMITRU OPREA: 
Pînă a ajunge la conștiința 
profesională, omului îi sînt 
necesare condiții sociale 
absolut indispensabile sta
bilizării sale la noi, în 
Valea Jiului, nu neapărat 

la mina Dîlja.
ANTON MOLDOVAN : 

Un rol de seamă în stabi
lizarea cadrelor, în pregă
tirea și perfecționarea lor, 
.îl are — și Trebuie să-1 
aibă — minerul șef de bri
gadă, cu capacitatea sa 
de a-1 convinge pe om, 
ca pe propriul său copil, 
ca numai prin munca poa
te obține tot ce-și dorește 
de la viață.

NICOLAE GRADINA
RU : Vreau să revin la 
conștiința profesională. Și 
— ca să nu dau lecții — 
vin cu un exemplu: în
brigada mea, și nu numai 
la mine, omul nu părăseș
te locul de muncă pînă 
nu-și face sarcina pe care 
o are el de îndeplinit. Mai

pe înțeles: dacă un schimb dar care nu se face decît țari de lucru. Dacă la u- 
riu s-a încadrat în ciclul de în condiții deosebite. „ nul dintre ele trebuie fă-
producție, indiferent din GAVRILA JURCAN: elite operațiile de dirijare și 
ce ițiotive, rămîne la ort Sînt situații. și situații.

REDACȚIA: Ați prezentat și am notat
avantojele deosebite pe care le prezintă, 
din punct de vedere tejhnic, tehnologia pe 
care o aplicați. Să nu uităm, însă, că 
stîlpii, grinzile, plasa sînt folosite de către 
oameni și, în înainte de toate „omul este
cel care le pune în mișcare”.

pînă-și rezolvă probleme
le, lucrînd, .în paralel, eu 
schimbul următor. Este o 
suprapunere, de schimburi,

In formația pe care p con
duc, avem oameni speciali
zați pe anumite operațiuni. 
Concret:, avem două fron- bună pe care am preluat-o

ripare, plasam oamenii ca
re stăpînesc foarte bine ră
cește operațiuni. La celă
lalt front de muncă, unde 
este de evacuat; se pot pla
sa ceilalți oameni din bri- 

° Ing. DUMITRU OPREA: 
Asta presupune o formație 
tip, pe structură de califi
care.
NICOLAE GRĂD1NARU: 

Sau, oricum, foarte aproa
pe de formația tip.

Ec. OTO IIOGMAN: Pen
tru ă ajunge la formațiile 
tip, e nevoie de oameni ca
lificați. Or, îrr calificarea 
personalului, mina Pctri- 
ia are o experiență foarte 

și noi la Dîlja. Este vorba 
de calificarea personalu
lui muncitor în cadrul și 
cu sprijinul sectoarelor. De 
ce ? Pentru că sectorul cu
noaște necesarul de oa
meni calificați, posibilități
le de calificare. : .

Ing. ION GHEORGHE: 
De fapt, aceasta este lina 
dintre direcțiile de acțiune 
asupra căreia Conducerea 
minei și-a orientat preocu
pările — calificarea și per
fecționarea profesională a 
personalului muncitor. O- 
rice tehnologie am - aplica, 
brice tehnică am introduce, 
cît o fi ea de sofisticată, 
fără oameni bine calificați 
jiti vom abține rezultatele 
scontate. ' ' ■ ■■ "
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încheierea lucrărilor celei de-a nouă sesiuni 

a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate și pentru 

dezarmare în Europa
STOCKHOLM 14 (Ager

pres). — La 14 martie s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
noua sesiuni a Conferinței 
de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securi
tate și pentru dezarmare în 
Europa.

în toate cele cinci orga
ne de lucru ale conferin
ței au fost convenite texte 
dc acord, care deschid po
sibilități pentru intensifica
rea și accelerarea negocie
rilor în domeniile nere- 
eurgerii la forță, verifică-

rii și controlului măsurilor 
de încredere și de securi
tate. schimbului de calen
dare anuale asupra activi
tăților militare notifjcabi- 
le, modalităților de notifi
care și de invitare a ob
servatorilor și regimului de 
observare a activităților 
militare.

Delegația României a 
participat activ la negoci
eri. Ideile -și propunerile a- 
vansate de reprezentanții

țării noastre au fost primi
te cu interes de delegații 
altor state participante șl 
au contribuit nemijlocit la 
elaborarea primelor texte 
de acord.

Negocierile de la Stoc
kholm vor fi reluate la 
jumătatea lunii aprilie 
a.c.,- statele participante la 
conferință propunînjdu-.și să 
ajungă la un prim acord 
în domeniul încrederii și 
securității militare înain
te de începerea lucrărilor 
reuniunii general-europe- 
ne de la Viena din toam
na acestui an.Sesiunea Comisiei mixte româno

economica

Lucrările plenarei 
C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 14 (Agerpres) 

— La Varșovia s-au desfă
șurat lucrările plenarei 
C.C. al P.M.U.P. Plenara,, 
relatează agenția PAP, a a- 
doptat hotărîrea de a su
pune dezbaterii întregului 
popor Tezele C.C. al 
P.M.U.P. pregătite în ve
derea Congresului al X-lea 
al P.M.U.P..

A fost adoptată totoda
tă hotărîrea privind 
vocarea Congresului

; X-lea al P.M.U.P. la — 
iunie 1986, la Varșovia.

Plenara a aprobat, de a- 
semenea, o hotărîre pri
vind polițica de cadre.

In încheierea 
a luat cuvîntul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

con- 
al 
29

lucrărilor

KUALA LUMPUR 14 
(Agerpres). — La Kuala 
Lumpur s-au încheiat lu
crările celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ma- 
layeziene de cooperare e- 
conomică și tehnică. De
legațiile celor două țări 
au fost conduse de miniștrii 
de externe, care au subli
niat că rezultatele sesiunii 
Se înscriu în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor 
bilaterale la nivel înalt.

Stare excepțională 
decretată în 

Ecuador
QUITO 14 (Agerpres). — 

Președintele Ecuadorului, 
Leon Febres Cordero, a de
cretat starea excepțională 
pe întreg teritorul țării, ca 
urmare a reizbucnirii unor 
disensiuni în rîndul forțe
lor armate. După cum in
formează agențiile interna
ționale de presă, fostul co
mandant al forțelor aerie
ne, generalul Frank Var
gas Pazzos, a preluat con
trolul asupra bazei „Ma
riscal Sucre" din Quito.

A fost semnat un proto
col care cuprinde măsuri 
vi-zînd o creștere însemna
tă a schimburilor comer
ciale, pe baze echilibra
te, precum și dezvoltarea 
cooperării economice, re
ciproc avantajoase, în di
ferite domenii de interes 
comun, de -natură să dea 
un puternic impuls relația 
ilor economice bilaterale, 
pornindu-se de la necesită
țile și posibilitățile econo
miilor naționale ale Româ
niei și Malayeziei. ,

☆
. Ministrul român al afa
cerilor externe a avut con
vorbiri cu omologul său 
malayezian și fntîlniri de 
lucru cu miniștrii trans-. 
porturilor, comerțului și 
industriei, energiei elec
trice, poștelor și telecomu
nicațiilor, precum și cu 
conducerea companiei dp 
stat PETRONAS.

PESTE 50 000 DE CETĂ
ȚENI INDONEZIENI au 
rămas fără adăpost, în ur
ma inundațiilor provoca
te de revărsarea apelor 
unui rîu din sud-vestul 
insulei Tava, după o săptă- 
mînă de ploi abundente 
neîntrerupte. Agenția An- 

cultat pe baza balanței de tara adaugă că inundațiile 
au afectat, totodată, 35 000 
ha de terenuri cultivate.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, zbo
rul navei cosmice sovieti
ce „Soiuz T-15", avînd la 
bor.d pe cosmonauții .Leo
nid Kizim și Vladimir So- 
lioviov, se desfășoară nor
mal. In conformitate cu 
programul de zbor, cei 
doi cosmonauți au proce
dat vineri la verificarea 
diferitelor agregate și sis
teme ale navei și au efec
tuat o corectare a orbitei 
pe care evoluează „Soiuz 
T-15". Ei au continuat pre
gătirile în vederea cuplă
rii cu stația orbitală 
„MIR". Cei doi cosmonauți 
se simt bine.

DEFICITUL BALAN
ȚEI COMERCIALE A 
STATELOR UNITE, cal-

plăți, a atins cifra record 
de 124,3 miliarde dolari în 
1985, înregistrînd, astfel, 
o creștere de 8,9 la sută în 
raport cu precedentul de
ficit record din 1984 (114,1 
miliarde dolari), a anunțat 
Departamentul Comerțului 
al S.U.A.

IN ORAȘUL SPANIOL 
TORREJONDE-ARDOS, un
de se află o bază militară 
americană, a fost organiza
tă o demonstrație împotri
va prezenței militare stră
ine în Spania. Numeroși 
locuitori ai orașului s-au 
îndreptat spre bază, pur- 
tînd lozinci ca: „Nu, baze
lor americane!", „Jos NA
TO !’’.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Rîdeți ca-n via
ță; Unirea: Cursă infer
nală; Parîngul: Prieteni 
fără grai.

LONEA: Bătălie 
tru Roma, I—II.

VULCAN: Destine 
man ti ce.

Lupeni 
Comoara din Lacul 
argint.

URICANI: Piciu.

TV.

pon-

ro-

Cultural:
de

Yehudy Menuhin
— Un virtuoz al ar- 
cușului. .'pin
Azi, în anul’ 65 al 
partidului — repor-

. IU, ..U-u

— Creatori de frumos.
— Telesport.

Autograf muzical. 
Săptămîna politică.. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia 
(color).
Melodii ’85 (color).
Film artistic:

corsari-

14,45
19,00
19,20

19,50
20,45 ____

„Comoara 
lor“.

22 05 Sub cupola circului. 
22.15 Telejurnal.

LOTO
Rezultatele tragerii „lo

to" din 14 martie 1986:
Extragerea I: 57, 77, 

12, 72, 13, 75, 73, .54.
17.

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color):
— Cîntece de pe la noi.
— Gala desenului ani

mat.
— Ochi de copii — re-. Extragerea a

Portaj. !□ i 83, 41, 53,
— Șah.
— Marile momente ale Fond total de

baletului. 1 314 694 leii

2-a:
25, 3, 
câștiguri i

85,
84.

minisră Uricani
încadrează direct sau prin transfer:

♦ 2 paznici obiective speciale.

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Decretului nr. 477/1983 și 
a Legii nr. 12/Î971.

Mica publicitate

Ședința Grupului 
mixt de legătură 

chino-britanic
HONG KONG 14 (Ager

pres). — La Hong Kong 
s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a treia ședințe a 
Grupului mixt de legătu
ră chino-britanic, ereat 
tn august 1984, în scopul 
asigurării unui transfer nor
mal al puterii în Hong 
Kong, Potrivit unui comu
nicat citat de agenția Chi
na Nouă, părțile au conti
nuat dezbaterea probleme
lor aflate în' atenția gru
pului, obținîndu-se rezul
tate pozitive.

LA PAS

DROG 
INTERCEPTAT

Un cargou transported 
șase tone de hașiș a fost 
interceptat în sudul Sicili- 
ei. Drogul a fost confiscat, 
iar cei 12 membri ai echi
pajului au fost arestați — 
informează agenția France 
Presse, • ,

CRIMINALITATE
In 1985 în Anglia și Ța

ra Galilor au fost înregis
trate 3,6 milioane acțiuni 
criminale, de la omucideri 
pînă la violuri și furturi 
—- a anunțat Ministerul de 
interne britanic. Acest ni
vel — se precizează — este 
cu 3 la sută mai mare față 
de situația înregistrată 
1984.

REVINE 
„EL NINO"?

Specialiștii americani în 
domeniul modificărilor cli-

FAPTUL DIVERS

în

Dumitru Simion (41 
1455)7 Gheorghe Dolcu 
HD 3885), Mihai Groza 
HD 8627), Ioan Alexandru 
Ghiura (2 HD 4795), Ion 
Gorjiel Ardelean (3 IID 
2522) alcătuiesc cvin
tetul nesportiv al conducă
torilor auto profesioniști 
sau amatori din Vale care 
și-au propus în săptămîna 
trecută — si au reușit — 
dar pentru foarte . puțin 
timp, să strunească herghe
liile de cai putere, fiind 
la volan sub influența

B
(3 

(31

băuturilor alcoolice. Dero- 
barea lor, în flagrantă con
tradicție cu prevederile re
gulamentului de circulație, 
le-a atras suspendarea per
misului ,pe o perioadă des
tul de lungă ca meditație, 
în care,. se recomandă 
mersul pe jos, în ritmul u- 
nei mai vechi melodii de 
muzică ușoară româneas
că, cu antrenantul refren 
„Tropa-trop / Cînd 
trap cînd la galop...".

DEPĂȘIRE

la

Prin manevre impru
dente de depășire, care au 
pus în pericol buna des
fășurare a traficului rutier, 
loan Rusai (37 B 3254). Ni- 
colae Bolog (31 HD 3242), 
Gheorghe Grigoraș (015054

matjce au. început să 
preocupe de apariția unor 
indicii potrivit cărora ar 
fi posibilă o revenire a 
fenomenului, cunoscut sub 
numele de „El Nino", — 
informează agențiile inter
naționale de presă, citind 
declarații ale unor clima
tologi din S.U.A. „El Ni
no" constă, în esență. în- 
tr-o supraîncălzire a ape
lor din zona de est a Pa
cificului și apare la inter
vale cuprinse între 3 și 10 
ani. Cauzele sale sînt, deo
camdată, necunoscute. Se 
știe, în schimb, că el pro
voacă modificări climatice Press

numai în regiunea respec
tivă, ci și în alte părți ale 
globului.

Se consideră, astfel, că 
ultimul fenomen de acest 
gen, înregistrat în perioa
da 1982—1983, a constituit 
una dintre cauzele principa
le ale puternicelor inun
dații și furtuni ce ău afec
tat atunci Peru, Ecuador și 
coasta de vest a Statelor 
Unite, determinîrid, de ase
menea — potrivit specialiș
tilor — agravarea secetei în 
Africa și Australia, pre
cum și apariția primului 
taifun din ultimii 75 de 
ani în zona Polineziei fran
ceze.

Experții au
însă o precizare privind 
iminența unui nou „El Ni
no", menționînd — potri
vit agenției Associated 

că sînt necesare și
considerabile, resimțite nu alte cercetări în acest sens.

FIICELE, ginerii și nepo
ții urează tatălui și buni
cului bun și drag Szellan 
Iosif, la împlinirea vîrstei 
de 70 ani, sănătate, noroc, 
fericire și „La mulți ani !“.

. DE ziua ta — Camelia, 
tata îți dorește multă fe
ricire, sănătate, bucurie în 
viață și un călduros „La 
mulți ani !",

VIND Dacia 1100,. stare 
perfectă, strada Gării 25, 
Vulcan. Telefon 70087. 
(6125)

VIND Urgent Moskvici 
408, stare perfectă, informa
ții telefon 42084, după ora 
16. (6132)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zlate 
Vasile, eliberată de I.M.

ANUNȚURI

Paroșeni. O declar «nulă. 
(6128)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Petrila; O declar nulă. 
(6138)

PIERDUT ștampilă uni
tate 121 Lupeni, eliberată 
de I.C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (6127)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tița 
Ileana, eliberată de Fabri
ca de Morărit și Panifica
ție Petroșani. O declar nu
lă. (6135)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
loan, eliberată de 
Petroșani, O declar 
(6136)
DE FAMILIE

Turc 
I.U.M. 
nulă.

COLECTIVUL Laboratorului de recoltare și 
conservare a sîngelui este alături de colega lor Va
leria, în greaua pierdere a soțului

BADEA MIHAI
; Sincere condoleanțe familiei. (6124) '

evitat

BV) și Zoltan Slovenschi tru ci însă prioritatea pri-
(1 HD 9822) au demonstrat orităților în materie de
că au lacune serioase i 
ceea ce privește stăpînirea 
volanului, motiv pentru 
care au fost „sensibilizați" 
să se aplece cu sîrg asupra 
capitolelor neînsușite din 
regulamentul de circulație.

în corigență rămîne acorda
rea... priorității. .

☆

PRIORITATE

Coringenți la capitolul 
prioritate s-au dovedit,. în 
săptămîna aceasta, Ion Mi- 
trea (1 HD 3736) si Vasile 
Calancia (41 HD 1279). A- 
șadar, le adresăm aceeași 
recomandare, precum . mai 
sus-amintiților' conducători 
auto, căzuți în culpa ne
cunoașterii sau ignorării re
gulilor de. circulație. Pen-

Duminică, 16 martie a.c. 
au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu ' 
sprijinul Biroului Circula-
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COLECTIVUL I.C.S.M.I. Petroșani, profund în
durerat, anunță dispariția fulgerătoare a bunului lor 
coleg

BADEA MIHAI «
și transmite familiei îndoi fa te sincere condoleanțe. 

(6J39)

FAMILIA îndurerată anunță că se împlinește un 
an de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna cea care a 
fost o bună mamă, soră, cumnată si mătușă

ȘOIT ' ANA
Nu o vom uita niciodată, (6123)

FAMILIILE Hașca, Suciu, Piștirigă și fiul Alin, 
amintesc cu aceeași mare durere împlinirea a 7 
ani de la decesul scumpului nostru fiu, frate, tată 
și cumnat

HAȘCA VIOREL
Amintirea lui va rămîne veșnic în sufletele noas

tre. (6129)

ție ai Miliției municipiului 
Petroșani

CU sufletul plin ’ de durere soacra Irina, fiul 
Alin-Dacian, anunță că la 15 martie se împlinesc 7 
ani de la dispariția celui care a fost un ginere cre
dincios și un tată bun

HAȘCA VIOREL
Amintirea lui va râmi ne veșnic vie în inimile 

noastre. (6100)
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