
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚl-VAd^A I

roșu
Glorioasei aniversări

cinstirea faptelor
a partidului,

In ansamblul arhitectonic al reședinței de municipiu, magazinul universal 
„Jiul** se integrează armonios, oferind posibilitatea prestării unui comerț mo
dern.,; J.'/;'-, Foto: Alexandrii TATAR
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de muncă
Cărbune

creșterea
an, 
s-a

In acest început de 
întreprinderea noastră 
înscris, .prin rezultatele ob
ținute, în rînd ul unităților 
economice care și-au înde
plinit prevederile de plan 
la principalii indicatori e- 
conomico-financiari. Rea
lizarea sarcinilor planifi
cate la producția de cărbu
ne extras în proporție., de 
104,6 la sută și încadrarea 
în indicatorii de calitate, 
care ne-a adus bonificații 
în valoare ■ de 292 000 lei, 
respectiv, 561 tone de -eăr-

suplimentar, pentru 
eficienței economice

bune, au determinat, în 
mod holărîtor și îndeplinii 
rea celorlalți indicatori e- 
cono mi co-f in anei ar i, cee a 
ce demonstrează că s-a 
lucrat cu eficiență ridicată. 
Costurile de producție -au 
fost diminuate cu 4 164 000 
lei, la cheltuielile materia
le s-au obținut economii de 
7 359 000 lei, iar la produc
ția marfă fabricată ani în
registrat o depășire de 
3 203 000 lei. Drept urmare, 
producția netă .valorică a~ 
fost depășită cu 10 5,62 000 lei.

Alte rezultate ; cheltuie
lile totale la 1000 lei pro
ducție marfă au fost redu
se cu 163,5 lei. iar cheltu
ielile materiale 
tot la 1000 lei 
marfă au fost.

Noi instalații 
moderne în 

dotarea minelor

în întîmpinarea Congresului U. 6. S. R,

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - 
VALOARE COLECTIVĂ 

Creșterea productivității muncii — 
cale sigură de sporire a producției

. Astăzi, vă prezentăm experiența colectivu
lui de la I.M. Lenea privind folosirea tavanului 
de rezistență.

' La masa rotundă organizată de redacție la 
I.M. Lonea, au participat : ILIE PADUCEL, pre
ședintele consiliului oamenilor muncii; ing. ION 
MIRLOGEANU, inginer sef producție; sing. 
DUMITRU GURAN, șef birou; sing. GHEORGHE 
BUNEA, șef sector; AUREL NELEPCU, maistru 
principal, șef sector; TEODOR DOLHA, maistru 
principat, șef sector; ing. ION COSTACHE ; 
maiștrii AUREL NEGRU și CONSTANTIN DRA- 
GOESCU ; minerii șefi de brigadă GRIGORE 
MINDRUT, ION BOTEANU, GRIGORE FATOL, 
ANDREI ANTAL, DUMITRU PARASCHIV, LUDO
VIC REPAȘ, ANTON FLOREA și IOSIF BUCUR.

IN PAGINA A III-A, reporterii noștri Dorin 
GHEȚA, Gheorghe BOȚEA și Gheorghe OLTEA- 
NU, relatează despre experiența minerilor de 
la Lonea, așa cum ea a fost relevată în cadrul 
MESEI ROTUNDE.

raportate 
producție 

de aseme- 
. nea, reduse, dar cu 208,2 

lei. S-au obținut importan
te reduceri ale consumuri
lor specifice la 1000 tone 
de cărbune - extras, respec
tiv, -2,7 mc lemn de mină 
și 0,23 mc cherestea. La e- 
nergia electrică consumul 
specific a_ fost diminuat cu 
1.42 kWh pe tona de căr
bune extras.

'Cum. au fost obținute a- 
cCSte rezultate ? In primul 
rînd, ele se datoresc activi
tății rodnice desfășurate 
de întregul colectiv în pro
cesul de ektracție a cărbu-
Ec. Dumitru ANDRIJOIU, 
contabil șef al I.M. Dîlja

(Continuare în pag. a 2-a)

In acest an I.M. Petrila 
își va îmbogăți zestrea teh
nică cu noi instalații ino- 

.derne. In incinta, puțului 
nr. 1 — Est au început lu
crările de construcție a 
unei instalații de extracție 
cu ȘchipUri, precum și a 
unei stații de ventilatoare 
de mare capacitate. Noile 
instalații, proiectate de 
ICPMC Petroșani, vor . fi 
realizate . de ' constructorii 
din brigada nr. 1 Petrila 
a IACMM, după soluții teh
nologice moderne prin care 
se. scurtează considerabil’ 
termenele de punere în 
funcțiune.

Darea în exploatare a 
noilor instalații, prevăzută 
pentru ultimul trimestru al 
acestui ăn, va . îmbunătăți 
considerabil, condițiile de 
aerăj ; .;,șr de evacuare a 
producției de cărbune din 
subteran, (V,S.)

Sindicatul - plenar angajat 
în viața colectivului

Recentele adunări șl 
conferințe de dare de sea
mă și alegeri în organizați
ile de sindicat de la mina 
Lupeni — ca de altfel din 
întreaga țară — au stabilit 
programe concrete de ac
țiune care să mobilizeze 
întreaga masă de oameni 
ai, muncii, în frunte cu co
muniștii, la îndeplinirea cu 
înalt spirit muncitoresc, 
patriotic, a sarcinilor ce 

-revin la extracția de căr
bune, la îmbunătățire^ con
dițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor, de a întîm- 
pina Congresul sindicate
lor din. România, cu rezul
tate deosebite. O dată cu a- 
legerea noului comitet de 
sindicat pe mină, a celor 
pe sectoare și secții, orga
nele' alese acționează pen
tru înfăptuirea măsurilor 
stabilite la fiecare, nivel,

măsuri care eu sprijinul 
organelor de partid și a 
conducerii minei se îndepli
nesc cu răspundere.

Pe agenda , noastră de 
lucru — în această perioa
dă premergătoare congre
sului sindicatelor și în 
scopul materializării pro
grammer de măsuri, ă pro
punerilor făcute de mem
bri de sindicat — se regă
sesc o scamă de probleme, 
care rezolvate, vor contribui 
la realizarea sarcinilor e- 
conomk o-sociale, a produc
ției dc cărbune si angaja
mentelor, In primul rînd 
doresc să mă refer la în
trecerea socialistă, la gene
ral zarea experienței înain-

Aurel ANGHELUȘ, 
președinte al comitetului de 

sindicat —■ I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectiv fruntaș

. ormație-etalon a minei Livezeni, brigada condusă de Mircea Secrieru se evi
dențiază în bătălia pentru mai mult cărbune. Foto: Pavel BEKE

In cadrul Uzinei de pre
parare a cărbunelui din 
Lupeni, colectivul sectoru
lui de transport se află 
pe primul loc în întrecerea 
socialistă. Acest colectiv a 
realizat și depășit sarcinile 
de plan din primele două 
luni ale anului la toți in
dicatorii, ca de altfel și în 
perioada care a trecut din 
luna martie. Ș-au evidențiat 
Vaier Cîndea, Elena Un- 
tea, Dumitru Diaconescu, 

...Vasile Dan, Emil Alecu și 
•* Ion Iacob. De remarcat că 

prin buna organizare a 
activității și exploatarea ju
dicioasă a utilajelor din do
tare, de la începutul anu
lui pînă în prezent colec
tivul a- reușit să economi
sească 20 de tone de moto
rină și o importantă can
titate de energie electrică.

I N S C R I P ȚI I
-------- .-------------------- ------- —.. . -i ... '-Ț- ' ■

Echinocțiu
Izgonită cu corăbiile în 

vămile uitării, iarna, ne
putincioasă, a mai țintit 
ieri, cu salve de puritate, 
în balanța echinocțiului; 
așa se mai întîmplă și 
în viață, în rouă lacrimi
lor de compasiune, învin
sul pare mai fotogenic. 
Neînduplecată de avertis-

• men tul glacial, planeta își 
I. urmează rostul înscriin- 
’ du-și încă un inel biolo- 
| gic la vîrsta-i matussale- 
1 mică.

Ia în mînă, o brazdă! 
Ariciul reavăn și pufos, 
pămîntul însuși pare o 

, imensă pîine, întoarce 
soarelui raze Verzi, e grîul 
care vestește noul ciclu 
al belșugului. Sulițează 
cu privirea pajiștea ! Vezi 
literele laptelui, albe și 
negre, hotăruind ograda 
bunăstării ? Ridică o- 
chii ! Se întorc păsările 
călătoare, la izvoarele 
lor de viață, prăsite ‘ în 
acest lut blagoslovit, plă
mădit cu oasele și sufle
tele. strămoșilor tăi. Bul
gărele ■acesta mănos tran
spiră esența vieții tale, 

a 
nemuririi lui germinează, 
înflorește și coace destin 
fericit, în inima țării, 
zvîcnește: sîngele tău, tru- 
ditorule în fericire și dem- 

. nitate. .

■ < 
tate de coordonatori ai 
lucrării, șuturi de cîte 12 
ore.

In orice caz, minerii din 
brigada lui Vasile Florea, 
care au preluat complexul, 

laudele au de ce să fie mulțumiți.

știau că o zi cîștigată la 
montare, înseamnă, pe 
puțin, 200 de tone de căr
bune în plus pentru mi
nă. Așa Că și-au organizat 
munca mai bine ca în al
te dăți. Au lucrat mai re- 
pede decît pînă acum.

Și pentru că nu sînt 
doar competenții și har
nicii mineri pe care-i cu
noaște nu numai Aninoa- 
sa, ci șt oameni modești, 
ortacii lui Mihai Grijuc 
e'ț contenesc cu ' _____________ .
la aefreșa colegilor lor de Au dat și ei o scurtă bă- 

_ țălie cu tectonica zăeă- 
mîntului, victoria înse.m- 
nînd rezolvarea unei pro
bleme car.e-și aștepta so- 

( luționarea de trei, patru 
ani : au eliminat denive
lările de pe hotarul de 
pornire a utilajului, pen
tru ca instalația să aibă 
„cîuip liber** în frontul 
de cărbune. Și lucrează, 
acum, din plin, cu noul 
complex. Fructificînd, a- 
dică, în tone de cărbune,, 
zilele de muncă ale re- 
cordului, zilele pe care 
ortacii lor din brigada lui 
Miljai Grijuc și din echi- ( 
pa service a minei le-au 
Cîștigat pentru producție. . 1

Minerii din brigada lui 
Mihai Grijuc s-au între
cut pe ei înșiși : noul
complex, intrat din plin 
în producție în prima-de
cadă a lunii martie, a 
fost montat doar în două 
săptămîrii și o zi. „Aveam 
nevoie de acest abataj 
ca de aer, ne mărturiseș
te subinginerul Hodor 

I Zianu, șeful sectorului 
I de la mina . "Aninoasa. 
Contam pe producția lui, 
pentru a ne apropia de 

I sarcinile de plan, pentru 
a spori cantitatea de căr
bune trimis la 
ca întotdeauna, 
Mihai Grijuc a 
cest imperativ, 

I les, a înțeles 
lucrării".

Chiar și pentru 
„specializați** în 
rea de complexe, 
sint cei din brigada Mi
hai Grijuc, termenul a- 
cesta scurt n-a fost deloc 
ușor de respectat.

I
!

însemnări de reporter

ziuă. Și, 
brigada 

înțeles a- 
și mai a- 

urgența

Fiecare dintre schimbu
rile conduse de Alexan
dru Diaconescu -și Vasile 
Spiridon predau și pre
luau ștafeta „la secundă". 
Și, mai ales, s-au ostenit 
să execute montarea în 

, condiții de calitate ire
proșabilă. Pentru ca uti
lajul, odată pus în func
țiune, să meargă „ca la 
carte", să nu aibă po-

Dar ticneli din pricina lor.

oameni 
monta- 

cum

muncă de la echipa ser- 
v.<e a sectorului VIII 
care le-au dat o pricepută 
și substanțială mină de 
ajutor. Pomenesc nume 
ca cele ale lui Nicolae 
Ghiocel, Nicolae Huhu, 
Romulus Mărilă, dar in
sistă mai ales asupra e- 
forturilor rodnice ale iui 
Grigore Păduraru și Va
sile Ionuț, care, în cele 
15 zile, au făcut, în cali- C.T. DIACONU

- în fiecare primăvară

£ Ion VULPE
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la mina Vulcan

poate

îmbucură-

Pentru creșterea eficienței economice
Schimb de (Urmare din pag. 1)

coopera-
Ani-

In 
re- 

sub 
ni- 
Au

era în 18 oc- 
cînd am pu-

tîrziu,

responsabilei 
La unitatea de 
9, Unde lucrea- 
număr de fe- 

infor-

că se

Petroșani — peisaj citadin.etc).
Așadar, deși tîrziu, s-a 

dovedii că se poate. In cu
rând, lucrările la comple
xul meșteșugăresc din Ani- 
noasa vor fi finalizate. Ra

Grav accident
Deși» s-a dovedit

problema incălzirii spațiu
lui. Responsabila unității, 
Maria Marinescu și lucrâ- 
toarea Alexandra Andraș 
se declară, acum, mulțumi
te* Au totuși o problemă, 
pe care, sincer, le-o împăr
tășim. Le-a fost fixat un 
plan lunar de încasări (du
pă care, bineînțeles, sînt 
și retribuite) de 12 000 lei. 
La populația comunei, e 
cam mult. Spre exemplu, 
în februarie au realizat în 
24 zile doar vreo 4000 lei...

Și alături, la unitatea 50 
„coafură", lucrările de igie
nizare erau în toi, spre 
satisfacția (tîrzie, dar bună 
și acum !) 
Blaj Lenke. 
croitorie nr. 
ză un mare
mei, după cum ne 
mează Emilia Bud, respon
sabilul -nității, vor fi fă
cute, de asemenea, amena
jări și igienizări. Din par
tea conducerii cooperativei, 
li s-a asigurat sprijin pen
tru aprovizionarea cu cele

Prima dată 
tom brie 1985 
blicat în ziarul nostru an
cheta „Mai multă atenție 
față de oameni și nevoile 
lor". Era vorba despre lip
sa de sprijin, dc îndruma
re și control, de care dădea 
dovadă Cooperativa „Stra
ja" din Lupeni față de 
complexul meșteșugăresc 
din comuna Aninoasa, de 
serioase carențe în aprovi
zionare, de neasigurarea 
condițiilor de lucru pentru 
cooperatori. N-am primit 
nici un răspuns de la con
ducerea cooperativei. 
22 noiembrie 1985, am 
venit cu un alt articol, 
titlul „Nu s-a rezolvat 
mic. Ba, dimpotrivă...", 
trecut decembrie, ianuarie 
și februarie.

...Iată-ne, din nou, la A- 
nincasa. Spre plăcuta noas
tră surprindere, în vizita 
de documentare la comple
xul meșteșugăresc am con
statat lucruri 
toare. Mai mult decît noi, 
însă, se hv> 1 rau 
torii și cetățenii din 
noasa...

Aflăm că, în doar două necesare (stofe, furnituri 
luni din ’86, tovarășii Con
stantin Adămuț și Gheor- 
ghe Ciobanu, președintele, 
respectiv ’ • ' .
Cooperativei 
Lupeni, au fost 
sa de două ori, 
să recunoaștem, 
fapt", rezultatele se văd. U-, 
nitatea nr. 43 —. frizerie a 
fost zugrăvită, iar instala
țiile sanitare (chiuvetele, 
care, anul trecut, aveau 
sub ele cite o căldare... co
lectoare 1) au fost înlocuite 
și reparate. S-a rezolvat și

In ziua de 21 martie a.c. 
la întreprinderea minieră 
Vulcan din județul Hune
doara s-a produs un grav 
accident ca urmare a unei 
explozii dc gaze în. subte
ran. Explozia a provocat 
moartea a 12 persoane, iar 
alte trei au fost grav ră
nite.

Organele locale de partid 
și de stat au luat primele 
măsuri operative impuse 
de situația creată.

Imediat după produce
rea accidentului, la fața 
locului s-au deplasat mem
bri ai conducerii de ..partid 
și ai guvernului. S-au luat 
măsuri pentru salvarea al
tor 5 persoane aflate în

zona în care s-a pro-Jiis ex
plozia, .piecum și pentru 
sprijinirea tuturor familiilor 
celor care au avut de sufe
rit de pe urma accidentu
lui.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a transmis cele 
mai sincere condoleanțe 
familiilor îndoliate,

. A fost instituită o comi
sie de partid și de stat pen
tru stabilirea cauzele ac
cidentului, precum și li
tru aplicarea tuturor mă
surilor necesare în vederea 
înlăturării urmărilor aces
tuia.

Acțiuni
Organizațiile U.T.C. de la 

preparația Coroești a mo
bilizat un mare număr de 
tineri pentru ca în zilele 
de producție record orga
nizate în această săptămî- 
nă să contribuie, în para
lel cu activitatea economi
că, la realizarea unor o- 
biective proprii. Este vor
ba despre colectarea de 
materiale feroase și nefe
roase, rccondiționarea u- 
nor piese de schimb și sub
ansambluri și executarea

uteciste
lucră i ilor gospodărești în 
incinta unității. S-au evi
dențiat tinerii din organi
zațiile atelierelor electric, 
preparare și brichetaj, și 
din cadrul personalului 
tel i n i c-ad mini strati v.

Relatarea acțiunilor ne-a 
fost făcută de secretara 
comitetului U.T.C. pc pre- 
parație, Simina Asandci, 
care a ținut să pr<- izoze 
faptul că tinerii prepara
tori răspund cu .prompti
tudine cerințelor producției.

vicepreședintele 
„Straja" —
la Aninoa- 

, ceea ce,
e ceva. De mine ca lucrătorii coope

ratori, cu sprijinul coope
rativei „Straja*, să desfă
șoare o activitate de .pres
tare a serviciilor către 
populație într-adevăr efi
cientă și civilizată, la înăl
țimea exigențelor și a con
dițiilor create. (B. MIRCEA)

Consiliul oamenilor mun
cii și comitetul sindicatu
lui Stației de utilaje con
strucții și transport a Com
binatului minier Valea 
Jiului organizează astăzi, 
un schimb de experiență 
cu tema : „Folosirea optimă 
a mijloacelor de transport 
și a utilajelor de construc
ții".

Scli.mbul de experiență
întrunește conducători auto, lajelor grele. (V.S.)

experiență
cadre cu munci de răspun
dere din importantul do
meniu al transporturilor și 
prestărilor de servicii cu 
utilaje grele în construcții. 
Cu acest prilej vor fi iden
tificate în scopul extinderii 
și aplicării lor, cele mai 
bune mijloace și modalități 
de acțiune pentru utiliza
rea eficientă a mijloacelor 
de transport auto și a uti-

Sindicatul—plenar angajat in viața colectivului
r (Urmare din pag. I)

tate îr. muncă. Rezultatele 
bune obțipute în acest în
ceput de an de colectivul 
nostru la extracția cărbu
nelui se datoresc și modu
lui cum am dezbătut pe 
sectoare și brigăzi, în adu
nările de grupă, cifrele de 
plan, dînd astfel posibili
tatea brigadierilor și for
mațiilor de lucru să-și a- 
nalizeze posibilitățile, să 
se angajeze la obținerea de 
producții peste plan, așa 
cum au făcut brigăzile 
conduse de Costică Ene, 
Constantin Popa, Teodor 
Boncalo, Pavel Bujor, Zoia 
Dionisie, Petre Ursu, Mi
hai Blaga și muiți alții.

In ceea ce privește apli
carea și generalizarea ini
țiativelor muncitorești au 
ebț'iiut rezultate bune mul
te brigăzi și formații de e- 
lectrelăcătuși. De exemplu 
inițiativa „contul 
de economii al grupei sin- 
ci.cate" s-a încheiat in anul 
3985 cu economii de peste 
25 milioane lei, iar la rccon- 
diț’onări de piese și utilaje 
cu uri plus peste planul sta
bilit de 3 milioane lei. Cu 
toate rezultatele obținute, în

cadrul adunărilor de 
. pă sindicală, minerii 
propus aplicarea și a 
inițiative mai ușor de 
mărit, măsurabile, cu

gru- 
au 

altor 
ur- 
in- 

fluență directă la oameni. 
Este vorba de propuneri 
făcute de brigadierul Cos
tică Ene și îmbrățișate de 
ceilalți brigadieri, propu
neri care se referă la : 
„brigada cu cea .mai mare 
avansare", „brigada cu cea 
mai înaltă productivitate a 
muncii", „brigada fără ab
sențe nemotivate“, inițiati
ve care au și demarat. ■ 
Popularizate decadal și 
lunai- prin panouri sugesti
ve, vor deveni cu siguran
ță mobilizatoare, regăsi n- 
du-se în cantități sporite 
de cărbune, în lucrări de 
calitate, în întărirea ordi
nii și disciplinei.

Comitetul sindicatului, 
sub conducerea comitetu
lui de partid, cu sprijinul 
conducerii tehnice a minei 
acționează pentru a asigu
ra condiții cît mai bune 
de muncă și viață oameni
lor. Ne preocupăm în mod 
drese bi t ca activitatea gru
pelor de sindicat să devină 
adevărate sesiuni’ deschise, 
de lucru, între adunările 
oamenilor muncii pe sec--

Detoare și întreprindere, 
aici emană majoritatea 
problemelor cu care se con
fruntă minerii în activita
tea productivă, de ordine 
și disciplină, .stabilizare și 
calificare, ale protecției 
muncii, cît și cele ce vizea
ză viața în afara minei, 
probleme sau aspecte . care 
în mare parte se rezolvă 
sau se înfăptuiesc CU spri
jinul sindicatului. . Vom 
acționa în perioada urmă
toare pentru inventarierea 
tuturor apartamentelor din 
oraș .ce ie folosesc munci
torii noștri și îndeosebi 
vom verifica modal cum 
sînt Întreținuți' si gospodă
rite apartamentele. De a- 
semenea, căminele de nefa- 
miliști le vom dota cu a- 
paiatuia și jocuri distinc
tive și cu sprijinul tineri
lor, vom amenaja terenuri 
de sport. La clubul munci
toresc, în sala de apel și 
în cu înd și la zonele _ d -1 
agrement, ne-am prevăzut 
sa organizăm pentru oame
nii minei acțiuni cultural- 
artistice, educative și spor
tive. In perioada imediat 
următoare organizăm ziua 
brigadierului și un schimb 
de experiență împreună

cu preparatorii Npe tema 
îmbunătățirii calității pro
ducției.

întreaga activitate a sin-- 
. dicatului, acțiunile ce ie 

vom organiza, întrecerea 
socialistă, generalizarea ex- 

. perienței valoroase și 
noului în. producție, condi
țiile mereu mai bune de 
muncă și viață vor crea 
cadrul propice obținerii de 
noi creșteri ale producției 
de cărbune, noi împliniri 
in bunăstarea oamenilor 
muncii de la mina Lupeni.

nelui unde s-a înregistrat 
un plus de 3799 tone de 
cărbune și îmbunătățirea 
continuă a calității acestuia. 
Totodată, trebuie să evi
dențiem și preocuparea con
stantă a fiecărui om
al muncii pentru gospodă
rirea judicioasă a materia
lelor și energiei electrice, 
pentru folosirea chibzuită 
a pieselor de schimb și sub- 
ânsamblelor. Pînă a ajun
ge aici a trebuit însă să 
ducem o muncă susținută 
de educare prin folosirea 
celor mai adecvate meto
de. Un exemplu care si
gur va mai fi urinat și de 
altele. Planul la costuri 
este defalcat lunar pe sec
toare iar noi, prin stația 
de calcul, urmărim decadal 
modul în care S-au înca- 

: drat în sarcinile stabilite 
și în funcție de aceasta 
dirijăm consumul de ma
teriale și piese de schimb. 
Și, aceasta pentru că se 
constată o aprovizionare 
după principiul, deloc să
nătos, „lasă să se găsească, 
să fie cit mai multe". Sigur, 
aceasta nu înseamnă că 
dacă unul dintre sectoare

are absolută nevoie dc. a- 
i numite materiale, piese 
de schimb sau subailsam- 
ble nu îi sînt eliberate, «Iar 
nici așa . cum dorescte, ’ : unii
să umple neapărat inaga- 

am 
să

e. ee- 
uls- 

toate
• tun

ziile. In felul acesta 
determinat sectoarele 
gospodărească mai bii 
ea ce le-a fost pus k 
poziție, să valorifice 
rezervele de care o 
în subteran.

O contribuție importan
tă la- obținere» rezultatelor 
amintite o are și răspuns 
dorea cu care se acționea
ză permanent pentru recu
perarea, rccondiționarea și 
refplosirea pieselor de 
schimb și subansamblelor. 

.Deosebit de important este 
însă faptuț că fiecare mem
bru al colectivului nostru 
a devenit un bun gospodar 
care folosește judicios mai- 
teriile prime, materialele 
și. energia electrică, iar în
deplinirea și depășirea pre
vederilor zilnice de plan 
demonstrează puterea de 
mobilizare a minerilor de 
la Dîlja, dorința lor de a- 
firmare prin extragerea a 
tot mai mult cărbune 
condiții de eficiență 
nomică ridicată.

Exemplul comunistei Viorica Buță, una dintre cele mai harnice muncitoare 
din cadrul întreprinderii de tricotaje Petroșani, este urinat, asa cum se vede »i 
în această secvență, de mai tinerele tovarășe de muncă. Foto : Al. TĂTAR

restea au fost 
in subteran pentru i 
vizionarea locurilor 
muncă. (G.C.)

DEZBATERE. Mîine, 
începere de la ora 10, 
căminul de nefamiliști , . 
minei Petrila, va avea loc 
dezbaterea, pe tema „Eco-

. _____ nomisirea de .energie elec-
Lupeni .pentru sprijinirea trică —— îndatorire de mare 
activității de producție este . răspundere patriotică a fie- _ ... __ .... ___ _
grăitor pentru modul în care cărui cetățean". Vor parti- pentru cele 90 de femei din zei de drumuri și poduri ....... .. .--j ..... .• cjpa din ca(i.rui ce- carieră. .... . ■ .

tor două întreprinderi mi- IN ORAȘUB VULCAN 
Lonea .și. Petrila—■ a început construcția . unui . zit din Lupeni. Drumul de 

precum și din cadrul pre- nou bloc de locuințe. Este ocol va prelua traficul greu 
") vorba de blocul 44 care din strada

IN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI. Bilanțul acțiu
nilor de muncă patriotică 
.din ultimele două zile, în
treprinse de ufeciștii minei

ținerii întreprinderii parti
cipă la soluționarea pro
blemelor producției i. 15. niere — 
cărucioare cu lemn de mi- p. ___  .... ,
nă ,și 20 cărucioare cu che- parației. (G.C.)

introduse 
apro- 

de

cu 
la 
al

LA CARIERA Cîmpu lui
Neag au fost terminate Iu- 

ves-
Cu

crările de renovare a 
tiarului muncitorilor. . .. 
acest prilej capacitatea ves
tiarului a fost mărită 
120 de persoane pe schimb 
și s-au creat condiții pen
tru spălarea hainelor 
lucru și de protecție, 
continuare, se lucrează 
amenajarea unui

la

1 cuprinde 47 de aparta- mirescu și va intersecta 
artera principală în zona 
noului cartier din vestul 
orașului

OLIMPIADA ȘCOLARĂ. 
Astăzi, de Ia ora 8, se des
fășoară o nouă etapă din 
faza județeană, zona Valea 
Jiului, a tradiționalului con
curs al elevilor Ia 
ile de învățămînt i 
piada școlară. Ea 
generală nr. 1 din 
șani, au loc

vh x _ ___
mente și va avea spații co
merciale la parter. Blocul 
este amplasat pe bulevar
dul Victoriei și va fi dat 
în folosință în prima ju
mătate a acestui an. (V.S.)

PARALEL cu linia fera
tă normală, aflată în .pre
lungire din Lupeni spre U- 

din 
brigada a 4-a a Antrepri-

'de
In
Ia . ricani, constructorii 

vestiar

Timișoara au început con
i’ struil’ca drumului de tern

materi- 
olim- 

Școâla 
Petro

șani, au loc concursurile 
elevilor la fizică, clasele 
VII—XII, și limbi moderne, 

Tudor Vladi- clasele IX—XII. (T.S.)

ASTĂZI și mîine, la De
va se va desfășura o inte
resantă manifestare cul- 
tural-sportivă : Cupa U.T.C. 
la tenis de masă, organiza
tă de Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C. La a- 
ceaStă manifestare parti
cipă și reprezentanți ‘ ai 
municipiului Petroșani că
rora le dorim succes! (V.S.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

I 
I 
I
I 
I
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i In spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

I |Experiența înaintată-' CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
I ralMre wiectM , ca/e sigură de sporire a' producției

REDACȚIA. La l.M. Lonea, tavanul de rezistență a fost introdus cu
aproape șapte ani în urmă. Desigur, în această perioadă, colectivul d

cîștigat o bogată experiență privind folosirea acestei metode de exploa

tare. Cunji s-a resimțit utilizarea tavanului de rezistență în realizarea sar
cinilor de plan ?

de abataje la începutul cin
cinalului trecut.

Sing. GHEORGHE 
NEA. Este o creștere 
mala, pentru că oamenii 
au primit cu multă căldu
ră metoda, care s-a dove
dit deosebit de ' eficientă, 
după cum o demonstrează 
si productivitățile obținute.

Sing. DUMITRU GURAN. 
Productivitățile, dar și vi
tezele de avansare realiza
te in abataje, care au cres
cut, în medie, cu 20 la sută 
față de' celelalte metode.

Ing. ION MIRLOGEANU. 
Rețineți cîteva 

din productivitățile reali
zate. de formațiile noastre. 
Boteanu—- 10.6 tone pe 
post; Antal, 9,8 tone pe 
post, cu vîrfuri, cum ă fost 
în 3 martie, de 20,3 tone 
pe post. Și Mîndruț a avut 
vîrfuri de 20,3 tone pe post, 
Boteanu a atins 16 tone pe 
post.

IOSIF BUCUR. Și briga
da noastră a obținut creș-

Ing. ION MIRLOGEANU.
In primii ani, pînă .. eînd 
oamenii s-au obișnuit . cu 
această metodă de exploa
tare, mai exact pînă eînd 
s-au creat primele tavane 
de rezistență, ponderea 
producției obținute era 
cuprinsă între 5,8 la sută, 
în 1980, și 12,5 la sută, în 
1983. In anul 1984, am du
blat aproape producția ex
trasă din abatajele cu ta
van de rezistență, iar mina 
Lonea și-a îndeplinit și de
pășit prevederile de plan. 
Asta, după o perioadă în 
care rezultatele obținute 
nu se ridicau ia nivelul 
sarojnilor.

ILIE PĂDUCEL Și de a- 
tuiițj, mina și-a realizat 
în fiecare an, ritmic, sar
cinile de plan.

Ing. ION MIRLOGEANU.
Do • fapt, metoda aceasta 
a fost hotărît'oare pentț’U 
realizarea si depășirea sar- , , ... ,. teri importante de producculilpr ,de plan, Dovada sta 
în creșterea ponderii pr<> 
dueției ■ obținute din abata
jele; cil tavan de rezistență. 
In ,IȘ85, am ajuns la 31 la 
sută;- iar pentru acest an 
— eînd am lansat chemarea dori să fie reținut că aceste 
ia întrecere — ne-ara pro- productivități, superioare 
pus’sa realizăm aproape 58 celor obținute cu tehnolo- 

cu gie clasică, aU fosț realiza- 
în- te și în condiții geotectoni-

pro- ce complicate. In blocul
ducțiă extrasă din astfel IV, spre exemplu, o zonă

•

REDACȚIA. S-au făcut

ia șută din producție 
această metodă.1 Asta 
seanină de zece ori

comparații între pro-
ductivitățile obținute în
abatajele cu și fără ta-
van de rezistență. Nu 
ați amintit încă nimic 
de efortul fizic. E mai 
mare, mai mic ?

GRIGORE FATOL. Dife
rența e — cum se zice — 
ca ide ia cer la pămînt. E 
muțt mai ușor' cu tavanul 
de.^rezistență. Intr-un aba
te j, cameră, fiecare om 
tiepuia să ducă, zilnic, trei 
—''patru lemne. Acum, pa
tru oameni aduc, cel mult, 
două suluri de plasă de sîr- 
înă.

DUMITRU PARASCHIV. 
Noi am lucrat, cu cîtva 
timp în. urmă, într-Un aba
taj cu tavan de rezistență. 
Acum lucrăm la un fron
tal cu .susținere individua
lă. Să fiu cinstit, abia aș
tept să trec, din nou, la un 
abataj cu tavan de rezis
tentă.

Sing. GHEORGHE BU- 
NEA. lină atunci, mai ai 
de așteptat.

DUMITRU PARASCHIV. 
Nici eu n-am zis că de 
miine. înțeleg că trebuie 
să scoatem cărbunele și 
din frontalele cu susținere 
individuală. Dar tare mult 
aș vrea un tavan de rezis
tență, .

BU-

tivitate. Constant, realizăm. 
8,5-9 tone ,pe post. Au fost 
zile în care și noi am du
blat această productivitate.

AUREL NELEPCU. Aș

puternic tcctonizată. obți
neam, înainte de a aplica 
tavanul de rezistență, pro
ductivități maxime de 5 

’ tone pe post. .Acum, am a- 
juns la 9 și chiar. 10 tone 
pe post. Ca medie, să fie

. bineînțeles l
IOSIF BUCUR. Și în â- 

batajul în care lucrăm noi, 
condițiile de zăcămînt, și 
mă refer la vatră, nil sînt" 
tocmai grozave. Dacă nu 
am obține viteze mari de 
avansare, ar intra stîlpii în 
vatră chiar și o jumăta
te de metru. Vă închipuiți 
ce înseamnă să tragi de 
ei ca să-i scoți. Că altceva 
n-ai ce face. Trebuie să-i 
scoți și să-i refolosești !

ANDREI ANTAL. Și "noi 
avem’ în. abataj presiuni 
mari, dar — cum spunea 
și ortacul meu — nu apucă 
să se manifeste pentru că 
avansăm rapid.

ILIE PADUCEL. Așa 
c.um spun șefii de brigadă, 
și cum zicea și tovarășul 
Guran, toate brigăzile ob
țin avansări mari deoarece 
stăpînesc metoda și — s-o 
spunem deschis — avem 
oameni minunați. Nu exa
gerez eu nimic afirmind 
că sînt adevărat, doctori 
în această metodă.

Ing. ION MIRLOGEANU. 
,;.și doctori, dar și profesori, 
pentru că tiu păstrează doar 
pentru ei cunoștințele.

tavanul de rezistență, a-
veți probleme în apro- 
vizionarea locurilor de
muncă ?

IOS1F BUCUR. Reducînd 
foarte mult consumul de 
lemn, aprovizionarea nu 
mai constituie o problemă 
pentru noi, cei cu tavane 
de rezistență. In felul a- 
cesta, oamenii de Ia apro
vizionare pot fi folosiți pen
tru alte formații de lucru.

Ing. ION COSTACHE. 
Sarcina mea, în cadrul sec
torului, este să mă ocup 
cu aprovizionarea locurilor 
de muncă cu. materiale, și 
pot să afirm că, într-adevăr, 
activitate'' de aproviziona
re nu ridică probleme pen
tru abatajele cu tavan de 
rezistență. Una e să trans
porți zilnic zeci de
cioare cu lemn pentru 
bat'âjele cameră și alta 
să aduci doar plasa 
sîrmȘ, pentru că stîlpii 
grinzile se refolosesc, 
reciclează în abataje.

căru- 
ă- 
e 

de
- Și 
se

REDACȚIA. La mina Dîlja, $e preciza - tot 
în cadrul unei mese rotunde - că pentru condi
țiile lor de zăcămînt lungimea optima a frontu
lui de lucru la un abataj cu tavan de rezistență 
este de 28-30 de metri. Care este părerea
dumneavoastră ?

IOSIF BUCUR. Noi am 
avut o lungime a frontului 
de lucru chiar de 70 m. Nu 
știu cum e la Dîlja, dar -- 
pentru condițiile noastre 
— nu se poate șpune că 
doar o anumită lungime a 
frontului de lucru este op
timă. Cel mai important 
este respectarea cu stricte
țe a tehnologiei de lucru.

GRIGORE MÎNDRUȚ. 
Lungimea liniei de front 
nu este STAS. Poate crește, 
poate descrește, în funcție 
de condițiile de zăcămînt, 
că doar n-o să lași cărbu
nele dacă depășești linia 
de front, să-i zicem opti
mă, cu 10 in. Sau să faci 
alt abataj și să plasezi altă 
brigadă. Dar, cum zicea și 
Bucur, trebuie să se res
pecte, cu cea mai mare 
strictețe, tehnologia de lu
cru,

ION BOTEANU. Un e- 
xemplu. Plasa trebuie cu
sută cu nod marinăresc. In 
felul acesta, chiar dacă se 
rupe firul în altă parte, 
plasa nu se destramă.

ANDREI ANTAL. In 
fond, totul depinde de cum 
îți creezi sau cum ți-au 
creat alții tavanul de re- 

. zistență. L-ai făcut sau ți 
l-au făcut ca lumea, trebu
rile merg bine.- •

GRIGORE FATOL. 
este..Dacă un lucru 
taci ca lumea,: sigur 
necazuri. Spre 
să nu cuplezi

portent este și tipul 
plasă folosit. Mă refer 
grosime. De eînd lucrăm

de 
lo 
eu 

plasă de 6 mm; nu se mai 
rupe, iar surpările au dis
părut.

Sing. GHEORGHE BU
NE A. La noi în sector, s-au * 
evitat surpările, prin elimi- 

, narea umectării frontului, 
care favoriza, pe de-o par
te, corodarea plasei de 
sirmă și, pe de altă parte, 
necazurile create de cope- 
rișul care venea în blocuri 
și rupea plasa, deja, coro
dată.

TEODOR DOLH Ax Adică, 
totul, in fond, se rezumă 
— așa cum se spunea înain
te — la disciplină. Disci
plină tehnologică fermă și 
nu la o anumită lungime a 
liniei de front. Și aici, să 
recunoaștem deschis, nu 
putem spune că am făcut 
totul. In general, cam în 
jur de 90 la sută, discipli
na tehnologică este respec
tată. Dar să .ținem seama 
că mai sînt 10 procente.

Așa 
nu-1 

,că ai 
exemplu, 

,___ consolele.
Nici nu-ți mai trebuie alt
ceva.

IOSIF BUCUR. Este 
gravă abatere să iiu 
piezi consolele.

ANDREI ANTAL.

o 
cu-

Im-

REDACȚIA. La unele întreprinderi miniere, care folosesc tavanul de rezistență, brigăzile
merg pe principiul de a exploata sub propriul tavan de rezistență. Cum se procedează la 

dumneavoastră ? .

AUREL NELEPCU. în 
sectorul nostru, nu mergem 
pe principiul acesta. Anton 
Florea creează, tavanul de 
rezistență pentru formația 
lui Mîndruț' și îi execută 
așa cum l-ar face pentru el.

ANTON FLOREA. Este 
o problemă de conștiință, 
aș spune de conștiință mi
nerească. Pentru că noi, 
minerii, trebuie să .avem o 
asemenea conștiință. Dacă 
am sectoriza abatajul, și 
fiecare și-ar face propriul

tavan de rezistență, ar lu
cra fiecare pentru el. Ce 
treabă ar fi asta ? In mină 
colectivitatea e principalul.

AUREL NELEPCU. Con
siderăm că toate brigăzile • 
sînt la fel de bune. Și așa 
este. Nu vrem șă-i scoatem 
pe unii neapărat fruntași, . 
iar pe alții după ei.

Ing ION MIRLOGIA NU.
Ați constatat, credem, noi 
n-avem formații foarte 
buhe, iar:'-altele mai-: puțin 
bune. Legat de întrebare,

REDACȚIA. Ce alte 
avantaje mai prezintă
metoda de exploatare 
despre care discutăm ?

CONSTANTIN DRA- 
GOESCU. O mare economie 
la. lemn de mină și, renun- 
țîr.d la plasa toronată, se 
face economie și de „forță 
de muncă pe care o folosim 
la confecționarea acestei 
plase. Forța de muncă ră
masă disponibilă este diri
jată spre alte activități.

AUREL NEGRU. Obținem 
si economii de energie e- 
iectrică, pentru că folosim 
la transportoare motoare 
cu turație mică (960 de 
ture), dar cu randamente 
mari. In același timp, pre
lungim7 durata de exploa
tare a transportoarelor șă 
ie mărim gradul de si
guranță, în exploata
re. Ăr fi foarte bine da
că am avea motoare de 30 
kW, dar tot cu turații mici. 
E de dorit să se țină seama . 
de dorința noastră. Con
structorii’ de mașini să în
cerce să realizeze astfel 
de motoare.

GRIGORE MÎNDRUȚ. Un 
alt avantaj,, foarte, mare, 
constă în securitatea mun-r 
cil, în siguranța omului 
care-.și desfășoară activi
tatea în abataj. «.1

tul Va exploata sub tava
nul creat de el. Cea mai 
sigură dovadă este că,- în 
abatajele cu tavan de re
zistență, nu am avut acci
dente tehnice. Mă refer 
la surpări create de neres- 
jfeetarea tehnologiei de lu
cru lă formarea tavanului.

LUDOVIC REPAȘ. Nici 
nu cred că, la- alte între
prinderi, s-ar proceda alt
fel, Minerii au ; avut și au 
o conștiință într-adevăr 
minerească. In minerit,

vreți u. să precizez că,, dacă 
se respectă — așa cum s-a 
mai spus — tehnologia de 
lucru, este foarte puțin 
important dacă 
vine sub propriul 
de rezistență sau sub 
creat de. ortacii din 
brigăzi.

ILIE PADUCEL. Din ex
periența pe care o avem 
și, după cum ne cunoaștem 

-unul, pu făitul, nici .unul de 
la noi nu ar lucra do mîn - minerească. In minerit,: nu
loială, -cu ghidul că un al- șe lucrează de unul singur.

formația
, tavan 

cel 
alte
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^CTU/JLiTXlTgZl IN LU/ME
Demisia ministrului de justiție haitianDezvoltarea relațiilor

de colaborare
BEIJING 21 (Agerpres). 

■La Beijing s-au încheiat, 
vineri, lucrările primei se
siuni a Comisiei chino-so- 
vietice de colaborare* econo
mică, comercială și țehni- 
co-științifică, informează a- 
gențiile China Nouă și 
TASS. Protocolul sesiunii 
a fost semnat de Li Pcng, 
vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, 
președintele părții chine
ze în comisie, și de Ivan 
Arhipov, prim-vi copre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele părții sovietice în 
comisie.

Documentul, menționea
ză agenția TASS, consem
nează dezvoltarea continuă

Agenda
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

Vineri, 21 martie, la ora 
13,16 minute — ora Bucu- 
reștiuluî — a fost realizată 
Joncțiunea între nava de 
transport .Progress — 25“ 
și complexul orbital pilotat 
„MIR“ Ț- „Spiuz-T-15“, a- 
nunță agenția TASS.

Căutarea reciprocă, a- 
propldrea și cuplarea apa
ratelor cosmice s-au efec
tuat cu ajutorul sistemelor 
automate de la bord. Aces
te operațiuni au fost con
trolate de Centrul de diri
jare a zborului și de echi
pajul complexului orbital 
— cosmonauții Leonid Ki- 
zim și Vladimir Soloviov.

, Nava. „Progress-25“ a 
transportat pe orbită car
burant pentru instalația• • • • • ® • • • • *•••«•»••••••••••• • • • • • •

Fotbal o nouă confruntare în „Cupa 
campionilor europeni44

Steaua București—Anderlecht Bruxelles
GENEVA 21 (Agerpres). 

Vineri s-a efectuat la Ge
neva tragerea la sorți a 
meciurilor contînd pentru 
semifinalele Cupelor euro
pene la fotbal.

In „Cupa campionilor eu
ropeni" echipa Steaua 
București, campioana Româ

MINERUL URICANI — 
AVINTUL HAȚEG 2—0. 
Duminică s-a dat startul și 
în returul campionatului 
județean de fotbal. Mine
rul Uricani a primit pe 
teren propriu replica for
mației din Hațeg (partida 
disputîndu-se sîmbătă).

Gazdele deschid scorul 
în minutul 18. La un atac 
prelungit al acestora, un 
apărător advers oprește 
mingea în careu, cu mîna, 
arbitrul Kuszai indică punc
tul de 11 metri, iar Diniș

MEMENTO
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Clinele electro
nic; Unirea: Concurs ; 
Parîngul ; Paloș contra 
paloș.

LONEAi Destine ro
mantice.

VULCAN — Luceafărul; 
Comoara din Lacul de Ar
gint. ■, '

LUPENI — Cultural 1 
Vară scurtă.

chino-soviețice
a relațiilor cpmercial-eco- 
nomice dintre cele două 
țări în ultimii ani. Se evi- 

« dențiază că, numai în 1985, 
volumul comerțului chi- 
no-sovietic a sporit cu pes
te 60 la sută, în comparație 
eu anul precedent, extin- 
zîndu se și lista produselor 
livrate de ambele părți. 
Comisia a analizat posibi
litățile de lărgire a colabo
rării bilaterale în construi
rea unor obiective indus
triale în R.P. Chineză, pu- 
nînd în evidență perspec
tivele cooperării tehnico- 
științifice sovieto-chineze.

S-a convenit ca cea de-a 
doua sesiune a comisiei să 
se desfășoare la Moscova, 
în perioada mai-lunie 1987.

cosmica
motor, alimente, apă, pre
cum și aparatură și insta
lații-necesare asigurării 
funcționării îndelungate a 
stației orbitali» „MIR", ca 
bloc de bază al complexului 
științific și de cercetare.

KOUROU 21 (Agerpres). 
Lansarea rachetei ,A- 
riane" va avea loc la 28 
martie, s-a anunțat la baza 
spațială de la Kourou (Gu
yana Franceză). Lansarea 
era programată inițial pen
tru joi, dar a fost amînată 
din cauza descoperirii unor 
defecțiuni la unul din or
dinatoare, datorate depre
surizării bruște a etajului 
trei al rachetei. Cu ajutorul 
acesteia urmează să fie 
plasați pe orbită doi sate
liți de telecomunicații.

niei, va întîlni (primul joc 
in deplasare.), formația bel
giană Anderlecht Bruxel
les. In cealaltă semifinală, 
IFK Goteborg va juca în 
compania echipei FC Barce
lona.

Iată și programul semi
finalelor în celelalte două

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL

Viotorie meritată
transformă cu precizie. In 
continuare, gazdele atacă, 
dar Lumperdean, Olar și 
Diniș ratează din poziții 
favorabile

In repriza a doua cei 
ee sînt la timona jocului 
sînt tot gazdele, dar tere
nul devine din ce în ce mai

URICANI: Bătălie pen
tru Roma, I-II.

N.R. . Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
13,U0 Telex.
13,05 La 'sfîrșit de săptă

mână (pc).
14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.

(color).

PORT-AU-PRINCE 21 
(Agerpres). In semn de pro
test față de lipsa de hotărâ
re în a se da curs reven
dicărilor naționale, Gerard 
Gourgue, ministrul justi
ției și membru al Consi
liului Național de Guver- 
nămînt (CNG) din Haiti, 
singurul care nu a fost con
testat de masele populare 
haitiene, și-a prezentat de
misia. Intr-o scrisoare adre
sată președintelui CNG,

Un nou regim dictatorial 
în atenția opiniei publice

MONTEVIDEO 21 (Ager
pres). Mișcarea Populară 
Colorado (MOPOCO) din 
Paraguay a adresat unei 
comisii specializate a Or
ganizației Statelor Ameri
cane (OSA) un document 
în care denunță represiu
nea declanșată în țară de 
regimul dictatorial al ge
neralului Alfredo Stroessner 
— transmite agenția Preci
sa Latina.

PESTE 50 000 de persoa
ne au participat, joi, în fa
ța sediului Parlamentului 
danez, din Copenhaga, la 
o nouă manifestație împo
triva programului economic 
al guvernului de coaliție de 
cer.tru-dreapta, relatează 
agenția France Presse. Pro
gramul prevede, între alte
le, măsuri de austeritate, 

cupe europene : „Cupa Cu
pelor": Dinamo Kiev — Du- 
kla Praga ; Atletico Madrid 
— Bayer Uerdingen ; „Cupa 
UEFA“ : FC Koln — Wa- 
regem ; Internazionale Mi
lano — Real Madrid.

Meciurile tur se vor dis
puta la 2 aprilie, iar parti
dele retur — la 16 aprilie.

greu, mai ales pe centru, 
unde controlul ’ balonului 
se face foarte anevoios. Ca 
urmare a dominării gaz
delor, în min. 75 ei își mă
resc avantajul; Găman de
marează pe partea stingă, 
centrează de pe linia de 
fund, înapoi, iar Lumpep- * 
dean, cu o frumoasă exe
cuție, trimite mingea în 
plasă, ridicînd scorul la 
2—0.

Ilie COANDREȘ. 
corespondent 

19,50 Antologia umorului 
românesc.
(color).

20,35 Film artistic.
(color).
A doua mutare a 
pionului.
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor cehoslovace.

21,55 Telejurnal.
22,05 Refrenele amintiri

lor,
(color).

memento

generalul .Henri Namphy, 
el a arătat, motivîndu-și de
cizia, că, „după 42 de zile 
de cînd Consiliul Național 
de Guvernământ a preluat 
conducerea țării, activita
tea de redresare obligato
rie și de schimbare nece
sară reclamată de întregul 
popor haitian înfruntă re
zistențe și încetineli ce 
sînt contrare revendicări
lor naționale1*, relatează a- 
genția Prensă Latina. ;

Documentul prezintă te
roarea declanșată în Para
guay la adresa persoanelor 
cu vederi democratice, pro
gresiste, subliniind, între 
altele, că în această țară 
există unul din cei ' mai 
vechi prizonieri politici din 
America Latină — Napo
leon Ortigoza —• care se a- 
flă în închisoare de aproa
pe 25 de ani.

care afectează în mod di
rect nivelul de viață al u- 
nor largi categorii de sala- 
riați

IN PRIMELE două săp- 
tămîni ale lunii martie, tru
pele forțelor armate ango
leze (FAPLA), care au ac
ționat în misiuni de luptă 
în cea de-a 6-a regiune po- 
litico-militară din Angola, 
au anihilat 110 persoane a- 
parținînd bandelor care 
sînt sprijinite de regimul 
rasist de la Pretoria — in
formează agenția Angop,

De la Inspectoratul 
general al miliției, 
Direcția circulație

Ca urmare a normaliză
rii condițiilor de desfășu
rare a traficului rutier, cir
culația autoturismelor’ pro
prietate personală, în Bucu
rești și în județele ' unde 
au fost instituite restricții, 
se reia, începînd cu data 
de 22 martie a.c.

DILEMA

Nu există conducător au
to care să nu fie avizat de 
consecințele urcării la vo
lan sub influența alcoolu
lui și totuși se mai găsesc 
unii care ignoră gradul de 
periculozitate socială al a- 
cestei infracțiuni. In aceas
tă culpă au căzut Glieor- 
ghe Hreniuc (37 B 3408), 
Alexandru Meszaros (21 CJ 
1137), loan Kardoș (1 HD 
6610) și Florea Miulescu 
(31 HO 3657). Două săbii 
într-o teacă nu pot să în
capă, conchide înțelept 
străvechiul proverb. Aviz 
amatorilor, dar și profesio
niștilor — ori alcoolul ori 
volanul ! In cazul celor 
patru, cu bună știință ei 
au renunțat, pentru o pe
rioadă bine determinată, la 
permisul de conducere.

☆
Duminică, 23 martie a.c., 

au dreptul de circulație au
toturismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu. 
sprijinul biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani

Combinatul minier Valea Jiului 
Stația de utilaj, construcții, 

. transport Petroșani 
strada Mihai Eminescu nr. 22 

ÎNCADREAZĂ

direct sau prin transfer 
următoarele Categorii de personal: 

- conducători auto, categorii de conducere 
C-E, pentru secțiile Lupeni și Cîmpu lui 

Neag.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 si Legea 
57/1974.

Personalul încadrat beneficiază de gra
tuitate: la încălzire termică și chirie pentru lo
cuințe..

Relații suplimentare la sediul unității și 
telefon 44594, 44781.

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța circulației 

Deva
INCADREAZA

direct sau prin transfer la Formația de mixturi 
betoane Livezeni

strada Livezeni nr. 40
-1 electrician '
- 2 conducători de utilaje
- 1 conducător auto categ. C, D
- 1 mecanic pentru instalația de preparat ’

- mixtură asfaltică •
- 6 muncitori necalificați (bărbați) în ve

derea calificării în meseriile de : asfal- 
tatori, pavatori, mecanic utilaje.

Condițiile de încadrare, conform legilor
12/1971 și 57/1974. Retribuirea în acord global. 

Relații suplimentare la telefon 41301.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300. Vulcan, 

B ulevardul Victoriei, bloc 
3B2, sc. II, ap. 20. (6183)

VIND convenabil Dacia 
1100, stare bună. Informa
ții, Vulcan, strada Gării, 
25, între orele 8—10 și 18— 
20. (6187)

VIND convenabil piese 
Moskvici 408—412. Infor
mații, Lupeni, strada Mi
nerilor nr. 7. (6191)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ungur 
Iancu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(6173)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitite- 

ANUNȚURI DE FAMILIE

lu Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă. 
(6174)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Lascu Andron, eliberai, 
tă de Institutul de Mine 
Petroșani O declar nulă. 
(6178)

PIERDUT carnet student 
pe numele Cîrstoiu Cristian, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (6189)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iozsa 
Arpad, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(6190)
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