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Puternică mobilizare, acțiuni ferme Mesajul <Se Anul Nou al tovarăș ului

și eficiente pentru îndeplinirea sarcinilor
anului 1986

un an 
rodnic

Am încheiat 
rodnic, cel mai 
an al cincinalului trecut, 
cu rezultate net superioa
re celor înregistrate în 
anul 1984 în economia 
municipiului, rezultate ce 
se datoresc, în mod Ji- 

răs-

'care au acționat organele 
Isi organizațiile de partid 
(colectivele de muncă din 
(Valea Jiului. Realizările 
constituie, împreună cu 
măsurile luate încă din 
ultima parte a anului 
ț985, — cînd toate co
lectivele de muncă au ac- 
ționat în spiritul indica
ților și sarcinilor trasate 
c e
( eaușescu la plenara Con- 
s liului Național al Oame
nilor Muncii, pentru pre
gătirea producției anului 
i486 — temelie trainică 
realizărilor din primul 
an al cincinalului în care 
arh pășit de cîteva zile.

Avem în acest cincinal 
la nivelul municipiului 
sarcini economice deose
bit de importante, sar
cini pentru realizarea că
rora toate colectivele tre
buie să se mobilizeze 
plenar, să acționeze uni-

- ___________ —

aplicării celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii".

Concret; la nivelul Văii 
Jiului trebuie să realizăm

NICOLAE CEAEȘE SCO,
insuîiețhor îndemn la muncă rodnică

resc, abnegației și 
t .punderii comuniste

tovarășul Nicolae

liului Național al Oame-

Aurel NICOLA, 
secretar al 
Comitetului 

municipal de partid în primul an al acestui 
cincinal, în 1986, o pro
ducție marfă industrială 
de peste 9,5 miliarde lei, 
din care unităților cu 
mare pondere în econo
mia municipiului (cum 

ar fi C.M.V.J., I.U.M.P., 
I.P.S.R.U.E.E.M.P., I.F.A. 
Vîscoza, I.A.C.M.M., în
treprinderile de tricotaje 
și de confecții, de exem
plu), Ie revine o sarcină 
de aproape 8,6 miliarde 
lei, cu peste 160 milioa
ne mai mare decît sarci
nile anului trecut.

In domeniul extracției 
de cărbune, cea mai im
portantă activitate eco
nomică din municipiul 

■nostru, trebuie să reali
zăm o producție fizică 
industrială în cursul aces
tui an de peste 12 700 000 
tone, creșteri importante 
revenind unităților mi
niere și preparatorilor la 
huilă spălată pentru cocs 
și semicocs (plus 110 000 
tone față de planul anului

Petroșani

tar, sub îndrumarea per
manentă a organelor și 
organizațiilor de partid. 
Aceste sarcini aii fost 
magistral sintetizate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul de 
Anul Nou adresat între
gului popor. „Și în con
tinuare, se impune să 
fie pus un accent deose
bit pe dezvoltarea pu
ternică a bazei energetice 
și de materii prime, pe 
întărirea simțului gospo
dăresc și a spiritului de 
răspundere în folosirea 
judicioasă și reducerea 
consumurilor energetice și 
materiale", preciza tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesaj, subliniind în 
continuare: „Este necesar, 
de asemenea, să se acțio
neze cu toată fermitatea 
în direcția creșterii sub
stanțiale a productivității 
muncii, a ridicării cali
tății și nivelului tehnic 
al producției, baza

să ac- 
acuni,

o con-

Angajamentul brigăzii: 
2000 tone de cărbune în plus

Anul 1986, în care am pășit, pune 
în fața noastră, a minerilor, sarcini spo
rite în vederea creșterii producției de căr
bune. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al partidului 
în mesajul de Anul Nou, trebuie 
ționăm cu hotărîre, încă de pe 
pentru realizarea acestui obiectiv.

Angajamentul brigăzii pe care
duc este ca în anul acesta să dăm peste 
plan 2 000 tone de cărbune. Desigur, pen
tru realizarea 
dintre noi va 
este greu, vom acționa pentru eliminarea 
nemotivatelor, pentru întărirea discipli
nei în brigadă.

Numai acționînd în acest mod vom 
atinge productivități superioare, răspun
zând chemărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul stimat și hibit 
Minerul nostru de Onoare, căruia și cu 
această ocazie îi urăm ani mulți, sănătate, 
putere de muncă, pentru a ne conduce și 
pe mai departe, cu aceeași clarviziune, 
spre noi victorii și împliniri.

Ioan BUD, 
miner șef de brigadă, 

sectorul III, I.M. Vulcan

acestui deziderat, fiecare 
pune umărul acolo unde

Prima zi de lucru 
primele succese

Mobilizați de însuflețitoarele chemări din Mesajul 
de Anul Nou al secretarului general al partidului și 
dornici să pășească în 1986 cu rezultate deosebite în 
muncă, minerii, toți oamenii muncii diiț V alea Jiului, 
s au străduit încă din prima zi să se ridice cu pro
ducția extrasă Ia nivelul sarcinilor planificate. Majo
ritatea colectivelor au reușit prin eforturi susținute 
să-și realizeze sarcinile de plan ale zilei.

• Cel mai puternic co
lectiv de mineri din Valea 
Jiului — cel de la I.M. 
Lupeni — a reușit în ziua 
de 2 ianuario să extragă 
peste 7 000 tone de cărbune 
cocsificabil, depășindu-și 

în acest fel sarcinile de 
plan la producția fizică 
cu 117 tone. Și în acest 
început de an au demarat 
eu rezultate bune în mun
că minerii sectoarelor III 
și IV, sectoare care sînt 
aproape complet mecani
zate

• Pentru tînărul colec
tiv de mineri de la Valea 
de Brazi — mină care își 
începe activitatea produc
tivă în acest an, prima zi 
de muncă a însemnat și 
primul succes — realizînd 
192 tone de cărbune su
plimentar sarcinilor plani
ficate.

minerii de Ia Lonea 
Dîlja, care au extras su
plimentar 
pectiv, 8

• încă 
muncă a 
tivul întreprinderii de tri
cotaje din Petroșani a în
ceput pregătirea primului 
Iot de produse destinat 
exportului. Ieri au fost 
fabricate primele tricotaje 
din acest an pentru lotul 
care, a început să fie pre
gătit pentru livrare 
U.R.S.S. în primele 
ale anului, lot care 
cuprinde tricotaje pentru 
femei în valoare de 40 000 
de ruble. ’

39 tone și, 
tone.

Una dintre formațiile cu bun renume de Ia 
mina Lonea este și brigada condusă de Iosif Bucur, 
din rindul căreia vă prezentăm cîțiva ortaci, foto
grafiau înainte de intrarea în subteran.(Continuare în pag. a 2-a)

Producția, temeinic pregătită

din prima zi de 
noului an, colec-

La datorie,A in subteran
în 

zile 
va

• Printre cei care și-au 
realizat sarcinile planifi
cate încă din prima zi 
a noului an se numără și

• Și confecționerele de 
la Vulcan au început încă 
din prima zi de lucru a 
acestui an să realizeze 

confecții care nu peste 
mult timp se vor afla pe 
piața de desfacere din 
țară și din diferite țări ale 
lumii cu care întreprinde
rea de confecții din Vul
can a încheiat contracte.

In noaptea Revelionului, 
la I.M. Paroșeni și unele 
formații de mineri și elec
tromecanici s-au aflat la 
datorie, în subteran, pentru 
a executa lucrări impor
tante de care depinde bu
nul mers al utilajelor, men
ținerea producției de căr
bune la aceleași înalte 
cote ale hărniciei care au 
caracterizat activitatea a- 
cestui colectiv . în anul tre
cut.

Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de transport

(Continuare tn pag. a 2-a)

Vom făuri utilaje miniere 
de înaltă calitate

Colectivul de oameni ai muncii de la 
I.U.M. Petroșani a urmărit cu viu interes 
și mîndrie patriotică „Mesajul de Anul 
Nou“ adresat întregului popor de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României socialiste. 
Noi, constructorii de mașini miniere de 
Ia I.U.M. Petroșani vedem în conținutul 
mesajului un mobilizator îndemn pentru 
înfăptuirea sarcinilor sporite din 1986.

Pentru prima dată întreprinderea are 
sarcini de plan Ia export. Modernele 
complexe mecanizate produse de noi vor 
putea fi întîlnite în curînd în minele din 
R.P. Polonă și R.P. Chineză. Sîntem ho- 
tărîți să asigurăm produselor noastre 
o înaltă calitate: este gîndul nostru an- 
gajant cu care pornim la drum hotărîțl 
să facem tot ceea ce depinde de noi.

Animați de această dorință de auto- 
depășițe, ne exprimăm hotărîrea fermă 
de a urma neabătut generoasele îndem
nuri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat națiunii cu ocazia Anului 
Nou, conștienți fiind, că astfel ne vom aduce 
contribuția la creșterea calității muncit 
și vieții minerilor.

Ion PREDOI, 
maistru,

secretar al Comitetului de partid din \ 
I.U.M. Petroșani

1

Fluxul de transportoare 
bine pus la punct

trans-Pentru fluiditatea 
portului din subteran, mi
nerii de la Lonea, Petrila, 
Dîlja, Livezeni, Aninoasa, 
Bărbăteni și Uricani au 
executat ample lucrări de 
revizii și reparații la flu
xurile de transport din 
subteran. Au fost făcute 
zeci de vulcanizări, înlo- 
cuindu-se, totodată, sute 
de metri 
ciuc din 
pale de 
la mina 
executate 
au fost înlocuiți peste 1000 

‘ de metri de covor de cau-

de covor de cau- 
fluxurile princi- 

transport. Numai 
Petrila au fost 
15 vulcanizări și

ciuc în fluxul principal de 
transport pe benzi. Minerii 
de la Lonea : au executat 
10 vulcanizări și au înlo
cuit 
ciuc.
măr 
zări 
in fluxurile principale 
transport de la minele Dîl
ja, Livezeni, Aninoasa, 
Bărbăteni și Uricani, iar 
la mașinile de extracție 
multicablu de la Lonea, 
Petrila și Aninoasa s-au 
executat lucrări de revizii 
și reparații pentru o buna 
funcționare în noul an."'

200 m covor de căli—
De asemenea, uri nu- 
însemnat de vulcani- 
au fost executate și 

de

Al optulea 
cincinal

Națiunea română a 
intrat in al optulea cin
cinal, a cărui importan
ță deosebită a fost sub
liniată, in Mesajul ' de 
Anul Nou, adresat 
trcgului nostru 
de secretarul 
al partidului,

în- 
popor, 

general 
tovară

șul NICOLA E 
CEAUȘESCU, un cinei-

INSCRIPȚII

„cu un program cu
tezător și de mare pers
pectivă, care va asigu- 

intrarea României
de 
de 
în 
la 

dez-

ra
.înti—o etapă nouă 
dezvoltare, trecerea 
la stadiul de țară 
curs de dezvoltare 
cel de țară mediu
voltată". Obiectivele sa
le, în lumina hotărîri- 
lor Congresului al 
XlII-lea al partidului, 
impun mobilizarea tu
turor energiilor crea
toare ale minerilor, ale 
celorlalți oameni ai mun
cii din Vale. Lor le re
vine misiunea nobilă 
de a spori zestrea e- 
nergetică și de materii 
prime a țării. Primele 
zile ale anului ilustrea
ză elocvent -consensul 
deplin ăl idealurilor 
oamenilor muncii 
înțeleaptă politică 
partidului, 
în muncă.
ca ele să
tudinile
socialiste ale anului 
1986 I (Ion VULPE)

cu 
a 

dăruirea lor 
Să acționăm 
devină certi- 

îm plinirilor

r
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Secvențe culturale
Teatrul de stat „Valea Jiului"

Preocupări pentru
îmbogățirea
In numărul din 31 de

cembrie al ziarului nos
tru, regizorul Marcel 
Șoma, de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului", ex
prima dorința întregului 
colectiv artistic al tea
trului de a avea în acest 
an. spectacole eît mai bu
ne care să aducă un pu
blic numeros la fiecare 
reprezentație.

După cum ne informea
ză conducerea instituției, 
în luna ianuarie se va 
lucra intens la montarea 
unei premiere din dra
maturgia românească, „I- 
dolul și Ion Anapoda" 
de G,M.. Zamfirescu, al 
cărei prim spectacol se 
speră că va avea loc în 
primele zile ale lunii fe
bruarie.

Cartea de
Vacanța școlară oferă 

posibilitatea elevilor dea 
citi cît mai mult. Librăria 
„Ion Creangă" din Petro

șani dispune — fapt îm
bucurător — de numeroa
se cărți care fac parte din 
bibliografia școlară.

In standurile librăriei 
pot fi găsite „Țiganiada" 
de ’ Ion Budai-Deleanu, 
„Proză literară" de Mihai 
Eminescu, „Critice" de 
Eugen Lovinescu, „Poezii 
și proză" de Grigore A- 
lexandreseu, „Critice" de 
Titu Maiorescu, „Sfîrșit 
de veac în București" de 
Ion Marin .Sadoveanu, lu
crări aparținînd tezau-

repertoriului
Tot în luna ianuarie, 

iubitorii „Thaliei" din mu
nicipiu și județ vor pu
tea viziona două speet î- 
cole de mare succes, la 
reușita cărora își aduce 
contribuția întregul co
lectiv artistic și tehnic. 
Este vorba de comediile 
„Nevastă de ocazie" de 
Kostas Asimakopoulos, 
ale cărei prime spectacole 
vor avea loc în zilele de 
5, 6 și 8 ianuarie, la se
diul teatrului și „Omul 
cU mîrțoaga" de G. Ci- 
prian.

Pentru copii — în fie
care duminică, matinee 
cu „Glie Voinicul" și 
„Motanul încălțat".

Un program dens, un 
program pentru toate 
vîrștele.

vacanță
rului literaturii române, 
apărute în 1985 în co
lecția „Patrimoniu" a E- 
diturii „Minerva".

Dacă adăugăm numeroa
sele titluri de cărți pen
tru preșcolari, frumos co
lorate, atractive, precum 
și volumele cu lucrări de 
artă, avem o imagine a- 
supra eforturilor care se 
depun pentru ca zilele 
vacanței școlare să în
semne zile în care plăcu
tul și utilul să fie îmbi
nate cît mai bine.

H. ALEXĂNDBESCU

Iosif Lazăr, șef echipă strungari la I.F.A. „Vis- 
eoz.a" Lupeni, alături de tovarășii săi de muncă, se 
remarcă prin lucru de calitate.

INCASĂ NOUA. După 
cum ne informează Eugen 
Cozman, de la Spațiul lo
cativ al Consiliului popular 
municipal Petroșani, chiar 
înainte de Revelion, 100 
familii au primit ,.la cheie" 
apartamente confortabile în 
blocuri noi. Este vorba 
despre blocurile A și B, 

'e. pe strada • Aviatoriț-pr,

(Urmare din pag. I) însă aprovizionarea optimă 
----------------------------------- a locurilor de muncă, în- 

1985) la huilă mixtă-șlam treținerea lucrărilor rriinie- 
(plus 355 000 tone față de re sau Întreținerea și re-

aceeași perioadă) și la bri- vizuirca utilajelor din do
tare. Pentru a se asigura 
o aprovizionare optimă a 
formațiilor de lucru este 
absolut necesară o aprovi- 
ziona-e tehnico-materială 

unității 
miniere în ansamblul ba
zinului.

O atenție deosebită -tre
buie să acorde atît colec-
■■■■■■■■■■■■■■■■■ia

chete din huilă (plus 
100 000 tone). Pentru în
deplinirea acestor sarcini 
de mare răspundere, co
lectivele miniere, sub con
ducerea organizațiilor de corespunzătoare 
partid, trebuie să acționeze 
mai hotărît pe calea spo
ririi continue a productivi
tății muncii. Or, cea mai 
importantă cale de ridicare 
a nivelului productivită- 

ților realizate o constituie, 
în primul rînd, folosirea 
intensivă și eficientă a do
tării tehnice existente, ex
tinderea pe scară largă, 
acolo unde condițiile de 
zăcămînt permit, a meca
nizării în general și a me
canizării complexe în spe
cial. Pe lingă aceasta este 
necesar să se ia măsuri 
ferme pentru folosirea in
tegrală a timpului de lu
cru afectat 1 .
pentru întărirea ordinii șl 
disciplinei. pentru respec
tarea cu strictețe a disci
plinei tehnologice, a nor
melor de protecție a mun
cii omului si zăcămîntului.

Tot atît de necesară este 
calificarea, perfecționarea 
și policalificarea persona
lului muncitor încadrat, 
integrat și stabilizat la ni
velul unităților miniere. 
Este foarte important să 
se acționeze în continuare 
cu perseverență pentru 
creșterea numărului de 
posturi în subteran. în ac
tivități direct productive, 
redueîndu-se, proporțional, 
numărul celor care desfă
șoară activități indirect 
productive, fără a afecta

avem, de asemenea, sar
cini importante, ele fiind 
superioare prevederilor de 
plan ale anului 1985 cu 
10—12 la sută, iar la con
strucții montaj cu 15 la 
sută. Un accent deosebit 
se va pune, fără a neglija 
și celelalte obiective, pe fi
nalizarea lucrărilor la cele 
două preparații (Uricani și 
Livezeni) și pe dezvoltarea 
în continuare a I.M. Va
lea de Brazi, I.F.A. Vîsco- 
za și I U.M. Petroșani. In

Puternica mobilizare
ale 

căr-
ceea ce privește construc
țiile de apartamente volu
mul acestora se va ridica 
la 1380.

Producția destinată ex
portului cunoaște în acest 
an însemnate creșteri, la 
nivel de municipiu fiind 
mai mare decît sarcina a- 
nului trecut cu peste 
125 000 000 lei, o pondere 
însemnată avînd I.U.M. 
Petroșani, urmată de în
treprinderea de confecții 
Vulcan și întreprinderea 
de tricotaje din Petroșani. 
Și în acest domeniu cati
fea produselor executate și 

cutate, respectării terme- respectarea termenelor de 
livrare trebuie să consti- 

colabdrare cu tuie priorități pe agenda 
de lucru a colectivelor din 

. cadrul unită+uni- economice

efi

■■■■■■■■••■■■■■■■■•■■■■■■■■■«■■Ia•■••■■■•■■■li■

ti vele nulelor cit și 
preparațiilor calității 
bunelui.

Pentru a veni mai
cient în sprijinul mineri
lor. pentru a avea o mai 
mare contribuție la crește
rea producției de cărbune 

producției, a. productivității muncii, 
colectivele constructorilor 
de mașini de la 
și I.P S.R.U.E.E.M. Petro
șani vor lua toate măsu
rile necesare îmbunătățirii 
calității produselor reali
zate (utilaje, instalații, sub- 
ansamble și piese de 
schimb), a reparațiilor exe-

LU.M.

exe-nelor de livrare și 
cuție. In
Institutul de mine, cu 
I. C. P. M. C. și filiala 
C.C.S.T.T.U.M., cele , două amintite, 
întreprinderi amintite își 
vor intensifica preocupă
rile pentru obținerea ins- 
stalațiilor și mecanismelor 
de mică mecanizare atît 
de necesare în subteran.

In domeniul investițiilor

De o deosebită importan
ță pentru economia muni
cipiului,. pentru desfășura
rea normală a activității 
productivi’, și nu _ numai 
din cadrul Văii. Jiului, este 
activitatea colectivului de

energeticieni de la .■ U.E. 
Paroșeni, cărora le’ trebuie 
asigurate stocurile de căr
bune necesare, iar ei. la 
rîndul lor, trebuie sa de
pună eforturi susținute 
pentru încadrarea în indi
catorii planificați pentru 
producerea și furn izarea 

energiei electrice și â agen
tului termic necesar încăl
zirii apartamentelor.

O sarcină generală, per
manentă și de mare însem
nătate pentru întreaga 
noastră economie, sarcină 
care revine tuturor elec
tivelor unităților economi
co, fiecărui om al muncii 
constă în folosirea judi
cioasă, chibzuită, în gos* 
podărirea și reducerea ne
contenită a consumurilor 
energetice si materiale, în 
recuperarea, recondiționa- 
reă și. refolosirea pieselor 
și subănsamblelor din uti
lai ele și instalațiiie ; care 
nu mai pot fi folosite

Am amintit doar sarci
nile care revin colectivelor 
de oameni ai muncii, -lin 
principalele domenii ale 
activității economice.: Aar 
cu aceeași răspundere, dă
ruire și abnegație trebuie 
să acționeze și celelalte co
lective pentru realizarea 

integrală și ritmică a pre
vederilor de plan stabilite 
pentru acest prim ah al 
cincinalului 1986—1990.

Avem convingerea h rină 
că toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, sub conduce
rea organelor și organiza
țiilor de partid, uiintr-o 
mobilizare exemplară își 
vor aduce întreaga contri
buție la îndeplinirea pre
vederilor de plan ari în
tregului municipiu.

Producția temeinic pregătita
La datorie,

(Urmare din pag. I)

al cărbunelui <iin abata
jele secloareloi II, 111 și 
IV, vulcanizatorii Elizeu 
Gîdea, Petru Popa, Marin 
Vichiin, Jean Frînaru, A- 
lexaridru Buildup și Pe
tru Bill, în primul schimb 
din noul an au făcut nu
meroase vulcanizări cie-a- 
lungul fluxului de trans
port. A fost înlocuit co
vorul de bandă transpor
toare pe care deversează 
producția extrasă cu sclii- 
purile spre separație. S-au 
înlocuit 300 ml de bandă 
transportoare și pe ori
zontul 425. Lucrările au 
fost coordonate direct de 
șeful sectorului V trans
port, sing, Ladislau Habi- 
na și de sing. Dumitru 
Vjerescu, adjunctul șefu
lui de sector, care au asi
gurat asistența tehnică pe 
schimburi.

Ample lucrări de între
ținere au fost efectuate și 
în abatajele de mare ca
pacitate din sectoarele I, 
III și IV. Tn abatajul în 
care muncesc minerii din 
brigada, vestită prin hăr
nicie, condusă de Constan

ții subteran
tin Ciobănoiu, sub coordo
narea mecanicului de sec
tor Ionel Coroescu a fost 
Înlocuit transportorul TR4 
cu un transportor TR 6, 
prin care sporește sub
stanțial capacitatea de eva
cuare a cărbunelui

A lost pus la punct și 
fluxul de transport pe 
benzi din abatajul panou
lui 3, stratul 15, unde s-au 

tăcut și vulcanizări la ban
da transportoare 41. S-au 
evidențiat lăcătușii din 
schimburile conduse de 
Leontin Filip și Franeisc 
Kurlcnder.

In abatajul dotat < u sus
ținere și tăiere mecanizată, 
în care minerii din brigada 
condusă de Franeisc Faza- 
ka.ș realizează 1 100—1 200 
tone de cărbune pe zi, au 
fost înlocuite palete ale 
transportorului și steaua 
de acționare.

Lucrări de revizii și în
treținere a utilajelor s-au 
făcut și la sectorul II, un
de sînt incurs de execuție 
pregătiri pentru punerea 
în funcțiune a unor noi 
capacități de producție.

Acțiuni de anvergură ale 
preparatorilor la revizii 

și reparații
lanua- 
aniple 
repa-

In zilele de 1 și 2 
rie s-au desfășurat 
lucrări de revizii și 
rații la Uzina de preparare
a cărbunelui .Lupe.:;, sub 
directa coordonare ă mai
ștrilor Vasile Maiogă, Ti- 
beriu Silaglii, lob Medica, 
Franeisc Gabor. Au parti
cipat lăcătușii, sudorii și. 
electricienii Ștefan Racz, 
Viorel Bîrleanu, Teodor 
Moldovan, Adrian Ștefă- 
nică, Ghem-ghe Rădulescu, 
Octaviaii Ghelaru, Florian 
Zai, Nicblue Puia, Iosif 
Lorincz, Stâncii Coropițâ, 

Elefterie Clanță,; Fernando 
Szăcsko, Tiberiu Șurianu, 
Ionel UIar, Ion Sprner, la- 
cob Stoica, Gheorghe Vlaie, 
Ștefan , Cozma, Ion G.oia, 
Vasile Luca, Augustin Peș- 
teșan, lori Boia, Alexandru 
Szabo, Gheorghe Cușlea, 
Alexandru Fodor, Remus

Nici, Marius Mic, Gligor 
Crainic, Constantin Balari, 
.Petrică Popescu. S-a lucrat 
la înlocuirea completări a 
transportorului cu *ete 
— poziția 145 din spălare, 
înlocuirea căptușelii sub 
ciurul 26, repararea și înlo
cuirea axei cu came • ax 
lateral — ciur 26 — . • • ep- 
ție cărbune brut I.M ,’.u- 
peni, montarea a dou.i -u- 
băre la aspirarea pompe
lor 2 și 3 la recircubjlie și, 
în final, reparații la celula 
baterie 420 și 422 flotație. 
Lucrările au fost executa
te sub îndrumarea sing. 
Grigore Bălăceauu, șef sec
tor electromecanic.

Aceeași activitate rodnică 
au desfășurat-o în ateste 
zile și preparatorii de ia 
Petrila și Corocști, care 
au executat ample revizii 
și reparații la utilajele din 
dotare. (Gh. BOȚEA, Al. 
TATAR)

cartierul „Aetoport" din cut Revelionul la cabanele ii așteaptă pe iubitorii de 
■ dans și muzică la „disco- 

Dumi- ■’ tecu vacanței". Parlicipanții- 
au ultimele șanse de a fi 
prezenți la stabilirea Top
ului S.R. pe 1985. (Al.ii.)

LA TRATAMENT. Din 
prima săptămînă a noului 
an, în stațiunile balneocli- 
m.atefice .. încep primele 

. .scrii de tratament. Din Va
lea Jiului pleacă în sana
toriile sindicatelor, / mai 
ales, la Felix, Herculane, 
Căci ulata etc. cu bilete de 
tratament oferite de sin- 
dicate aproape 100 de mi

Petroșani, care au fost pie- din împrejurimi 
date de constructorii . de 
la A.C.M.. Petroșani. (M.B)

ZILE-DE sărbătoare, 
dar și zile de odihnă, 
tivă, de fortificare fizică 
și psihică, au prilejuit 1 
și 2 ianuarie pentru iubi
torii muntelui, ai sportu
rilor albe. In cele două zi
le de repaus, peste 1000 
de schiori s-au aflat pe

I’ENTKL COPII.
nică, începînd cu oră 10,30, 
la Teatrul de stat „Valea 

ăc- Jiului", pentru copiii aflați 
in vacanță, un spectacol 

cu piesa „Glie Voinicul". 
Colectivul artistic 
trului îi așteaptă, 
]ic cei mai mici 
ai artei dramatice.

DISCOTECĂ.

al tea-' 
așadar, 
iubitori 
(A1.IL)

Pentru că 
pîrtiile Paringului, Strajei vacanța se află . în toi, as- 
și cabanei Pasul Vîlcan. tăzi și.i.nîine, începînd cu 
Alții cu sutele, au petre- ora 17,30, casa de cultură

neri și uiți oameni ăi neinatografului „Retezat" | 
muncii. din Uricani a încheiat pe I

UN MILION. S-a împli- 1985 un bilanț rodnic, la I 
nit prima lună de cînd numărul de spectatori, Ci- I . 
magazinul Gostat .nr. 7 șî-a nematografuL înregistrează , • 

noul
car-
Din
ma-

Floa-
o

milion lei,

început activitatea în 
și modernul local din 
țierul Petroșani Nord, 
prima lună, colectivul 
gazinului (gestionar 
rea Bălosu) a realizat 
vînzare de 1 
depășind de 3 ori nivelul 
vînzârilor din vechiul spa
țial și eu 400 000 lei ■ pre
vederile de plan.

BILANȚ. Colectivul, ci*.

o depășire de peste 30 000 |

I
I

de cinefili, iar la valoric 
o depășire

109 000 lei.
Uricani)

Rubrică
Dan

de aproape 
(Florin BEJAV,

realizată de
stejari;
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Trecere optimistă 
în al doilea veac 

de existență
Sub .acest semn au săr

bătorit, minerii de la Ani- 
noasa •■ Revelionul 1986. 

I Prezent în noaptea Anului 
Nou în mijlocul colectivu
lui centenar, secretarul co
mitetului de partid pe în
treprindere, tovarășul Pe
tru Șoșoi a avut amabili
tatea de a ne releva as
pecte pline de semnificații. 
Moderna sală a complexu
lui sportiv „Arcașul" îm
podobită feeric, a fost gaz
dă ospitalieră pentru su
tele de mineri, ingineri și 
tehnicieni ai minei Ani
noasa reuniți împreună cu 
familiile pentru a petrece 
într-o ambianță sărbăto
rească, de neuitat, trecerea 
piaguiiii noului an și cin
cinal. Se aflau împreună 
cu cei dragi din familie, 
cu ortaci de muncă, mi
nerii șefi de brigadă Iosif 

_Prisecan, Florea Ionescu 
și Nicolae Bocor, Ștefan 
Robu și Vasile Mcreuță, 
subinginerul Zian Hodor, 

șeful sectorului I, ingine
rul Gheorghe Negruț, șeful 
sectorului TT, tehnicianul 
Petru Bîrleahu, șeful 
sectorului III, inginerul 
Gheorghe Moraru. șeful 
sectorului IV, subinginerul. 
Dorol Nica, șeful sectorului 
V. inginerul Dumitru Co
cotă, șeful sectorului VIII, 
inginerul Mircea Petrescu, 
șeful sectorului X aerai, 
subinginerul Nicolae Zgu- 

xjra, șeful sectorului de in-
ve.stiții, sector care și-a 
realizat înainte de termen 
planul pe anul 1985 la lu
crările de deschidere. Suc
cesul realizării eu cîteva

Lucrătorii 
din comerț- 
la înălțime

In noaptea dintre ani, 
o contribuție hotăritoare la 
buna desfășurare a reve- 
libănelor au avut lucrătorii 
din alimentația i publică, 
stînd la dispoziția oame
nilor muncii cu prompti- 

• tudine, solicitudine și bu- 
năcuviință ' '

. Cîteva' cifre, furnizate de 
merceologul Aurica Dotio- 
se, din cadrul Direcției co
merciale a municipiului, 
sînt edificatoare. ■ In Valea 
Jiului, unitățile de alimen
tație pUblieă au organizat 
19 revelioane, lă care au 
participat aproape 3 0t>-6 de 
oameni ai muncii. La dis
poziția acestora au stat, 
toată noaptea, . servindu-i 
elegant și civilizat, 250 lu
crători comerciali, bui-ătari, 
barmani, ospătari. Este 
greu să evidențiem pe i-iți- 
va dintre aceștia, îțitrucît 
i-am nedreptăți de ceilalți, 
Pentru că, în riortpte.i de 
la cumpăna de ani, toți 
lucrătorii comerciali au 
fost la înălțime. Chiar dacă 
revelioanele lucrătorilor co
merciali vor avea loc mai 
tîrziu, alături de mulțu
miri, noi le urăm „La 
mulți anii".

Bujor MIRCESCU 

zile în devahs a ” planului 
pe anul încheiat l-au săr
bătorit și minerii din sec
toarele IU și v producție. 
Cu gîndul de bine la suc
cesele minerești ale nou
lui an. brigadierul Florea 
Ionescu. în numele ortaci
lor s-a angajat- „Vom da 
țării 1 006 de tone de căr
bune, peste, plan, în 1986 
— acesta fiind răspunsul 
nostru mineresc, la che
marea din Mesajul de 
Anul Nou adresat națiunii 
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu secretarul ge

neral al partidului".
Cu multă bucurie și voie 

bună au petrecut noaptea 
Anului Nou, oamenii mun
cii de la mina Aninoasa. 
Iar pentru ca Revelionul 
lor să fie atît de reușit, 
a asigurat servicii irepro
șabile colectivul condus 
de Ilie Lorincz, responsa
bilul complexului sportiv 

„Arcașul", între ei nurnin- 
du-i pe loan Popa, Ionel 
Burduhos, Viorel Pintilie, 
Ionel Ceru, Florea Drăgan 
și Olimpia Petroreanu. La 
voia bună și .antren au 
contribuit formația de mu
zică ușoară „Discopal" și 
cea de muzică populară 
ale clubului muncitoresc 
din Aninoasa. (I. BALAN) 

Copiii — bucuria vieții
Cînd se naște un copil,

înflorește o nouă speranță. 
O speranță de viață, de 
pace, de bine. Anul trecut, 
la maternitatea din Petro
șani au văzut lumina zilei 
1 440 copiț

încă din prima zi a anu
lui 1986, la aceeași mater
nitate s-au născut 5 copii. 
Prima naștere, a tinerei E- 
lena Marin, soția minerului
Constanți n Marin din Pe- medicului, de
trila, a âvuț loc Chiar în 
ziua de Anul Nou. Are o 
fetiță de 3,4 kg. Tot de la 
Petrila, familia loan și Ma
ria Peteu s-a îmbogățit eu 
încă un copil, al treilea. Și, 
tot în prima zi a noului 
au, Lia Mucenic.. de 26 
ani., se află ia a patra naș
tere. Tot o Jetîță si tot în 
ziua de . An Nou. Un record 
cu totul deosebit: Cornelia 
Liban, din .lieț, în vîrstă 
de, 30 ani â dat naștere, în 
ziua <ie 1 ianuarie, celui

Deplină angajare 
muncitorească 

pentru înfăptuirea noilor 
sarcini economice

Revelionul minerilor este, 
prin tradiție, o mare săr
bătoare a muncii, a hărni
ciei, Cei ce >cot din a- 
dîncuri cărbunele transfor- 
mînd, prin munca lor pli
nă dp abnegație. fiecare 
clipă a anului în lumină 
și energie pentru patrie, 
știu să dea cumpenei ani
lor — Revelionul — acel 
farmec pe care numai oa
menii harnici știu să-l dea

Așa a fost si în noaptea 
Anului Nou, cînd minerii ’ 
de la I.M Livezeni, îm
preună cu familiile. în su
netele tradiționalului „Mulți 
ani, trăiască!" au ridicat, 
într-un toast al hărniciei 
muncitorești, paharul, do
rind să transforme acest 
an într-un an al deplinei 
reușite în lupta pentru a 
da țării cît mai mult căr
bune.

Restaurantul „Jiul" — 
gazdă ospitalieră pentru 
Revelionul minerilor de la 
Livezeni — a cunoscut din 
plin bucuria cîntecului, a 
glumelor.-

La hotarul anilor, Gheor
ghe Liscan, miner șef de 
brigadă, subinginerul Ovi- 
diu Andraș, șef de sector, 
maiștrii minieri Ion Mălă- 
ianu și loan Porojniuc, a- 

de-al optulea copil, un 
băiat de 4,2 kg.

Nașterile au l'ost asistate 
de medicii de gardă Sanda 
Popa, Elvira Platon și Ioan 
Radulescu, de cadrele medii 
Doina Puian, Maria Ilie, 
Emilia Neiconi, Georgeta 
Bencovici, Zamfira Toi- 
teanu. Floarea Comșa. .

Și la - Maternitatea din 
Lupeni. sub supravegherea 

gardă, dr.
Viorel Moraru, în noaptea 
de Revelion 1986 au văzut 
lunima zilei... 5 copii. Prin
tre fericitele mame, Nina 
Cornea, Maria Răgușitu, 
Mihaela Ungureanu. In 
anul de curînd încheiat, la 
maternitatea din Lupeni 
s-au născut 875 copii.

Felicitări pentru cadrele 
me h. .le, felicitări pentru 
fericițir părinți, iar copiii 

’■ t iie.i < a voinici și .'sănă
toși, Sub cerul senin, al 
păcii! (M.B.) 

flați, alături de ortacii lor, 
împreună cu familiile, au 
urmărit cu Viu interes și 
deplină angajare muncito
rească Mesajul de Anul 
Nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general < 
al partidului, transmis de 
televiziune.

țlarnicul colectiv de Ia 
Livezeni a trăit, în seara 
Revelionului un moment 
deosebit- inginerul loan 
Ciungan. după o viață de 
muncă exemplară, a ieșit 
la pensie. Urări de bine, 
de sănătate pentru cel 
sărbătorit.

La cumpăna anilor, ură
rile adresate celui sărbă
torit s-au împletit cu gîn- 
durile oamenilor de a 
face din anul 1986 un an 
al calității muncii, un an 
în care colectivul de la 
I.M. Livezeni este hotărît 
să facă totul pentru a da 
țării cît mai mult cărbune.

Muzică, dans, o atmosfe
ră sărbătorească, o atmos
feră dominată de gînduri 
bune. Și a răsunat, parcă 
mai frumos ca niciodată 
tradiționalul „La mulți 
ani!" urmat de minereas
că urare „Noroc bun !“.

H. ALEXANDRESCU

Calendarul concursurilor de schi 
din sezonul competițional 1986

1 Deschiderea oficială a sezonului âe schi, 
5 ianuarie 1986, pîrtiile: Parîng, Straja Lupeni, Pasul 
Vîlcari, Aninoasa (organizează secțiile de performanță 
C.S.Ș. Petroșani, Pionierul Lupeni,'Minerals-Lupeni 
și asociațiile sportive);

2 Cupa „Minerul Lupeni", 12 ianuarie 1986, 
Straja (A.S. Minerul Lupeni);

3 „Festivalul sporturilor de iarnă", 19 ianuarie 
1986, Straja (C.J.E.F.S. Hunedoara);

4- Cupa „C.C.S.M. Petroșani", 19 ianuarie 1986, 
Parîng (Comitetul sindicatului C.C.S.M.);-,

5 Cupa „Telescaun", 26 ianuarie 1986, Parîng 
(A.S. I.G.C.L. Petroșani); ,

6 Cupa „Minerul Aninoasa", 2 februarie 1986, 
pîrtia Aninoasa (A.S. Minerul Aninoasa);

7 Cupa „Știința", 9 februarie. 1986, Parîng (C.S, 
Știința Petroșani);

8 „Cupa schiorului vulcănean", 9 februarie 1986, 
Pasul Vîlcan (C.O.E.F.S. Vulcan);

9 Cupa „I’arîngul", 16 februarie 1986, Parîng 
(A.S. Parîngul Petroșani);

10 Cupa „Utilajul", 23 februarie 1986, Parîng
(A.S. Utilajul Petroșani); ■

11 Cupa ziarului „Steagul roșu", 2 martie 1986, 
Parîng (redacția ziarului „Steagul roșu" Petroșani);

12 Cupa „Hidronim", 9 martie 1986, Parîng (A.S.
Ilidromin Petroșani); -

13 „Memorialul Stoica", 9 martie 1986, Pasul Vîl
can (C.O.E.F.S. Vulcan);

14 „Memorialul Horațiu", 9 martie 1986, Parîng 
(C.M.E.F.S. Petroșani);

15 „Cupa veteranilor", 16 martie 1986, Straja Lu
peni (veteranii din Lupeni);

16 Cupa „Proiectantul", 23 martie 1986, Parîng 
(I.C.P.M.C. Petroșani);

17 „Festivalul sporturilor de iarnă", etapa a Il-a,
30 martie 1986, Straja (C.J.E.F.S. Hunedoara).

i <> noapte ce nu poare li uitata: aceea a Revelionului 198'j.

1 Foto: Gh. OLTEAN!
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Mica publicitate

Răspunsul iui Mihail 
la o scrisoare a 

Consiliului

Oorbaciov 
liderului 
Londre

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Uniunea Sovietică ■ între
prinde tot ce depinde de 
ea pentru a închide calea 
armelor în Cosmos, pen
tru reducerea radicală a 
armelor nucleare și, în fi
nal, pentru lichidarea lor 
definitivă — se spune în 
răspunsul lui Mihail Gor- 
baciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., la ' o 
scrisoare ce i-a fost adre
sată de Kenneth Livingsto
ne, liderul Consiliului Ma
rii Londre — informează 
agenția. TASS. Ne pronun
țăm pentru înghețarea ne- 
întîrziată a arsenalelor nu
cleare, pentru interzicerea 
totală pe o perioadă neli
mitată a experimentării 
armelor nucleare, pe 
Unui control efectiv, a 
cizat conducătorul 
vietic. In continuare, 
Gorbaciov precizează 
U.R.S.S. este gata să

baza 
pre

so
ld, 
că 

se a- 
șeze cit măi curînd la ma
sa tratativelor trilaterale 
pentru a găsi împreună cu 
reprezentanții S.U.A. și 
Marii Britanii o soluție 
reciproc acceptabilă aces
tei probleme. Totodată, în 
mesajul de răspuns s» sub
liniază că un progres la 
tratativele de la Geneva 
este posibil numai cu con
diția interzicerii totale a

LA PANMUNJON S-A 
DESFĂȘURAT o ședință 
a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea, anun
ță agenția ACTC. Cu a- 
cest prilej, reprezentantul 
părții R.P.D. Coreene a 
propus adoptarea de noi 
măsuri de securitate în 
zona comună de la Pan-
munjon și a chemat par

șoc,
re-

armelor 
cu alte i 
nunțarea 
„războiului stelelor1*.

Un loc important în lupta 
pentru îngustarea sferei 
pregătirilor nucleare îl 
ocupă fteproliferarea arme
lor atomice și crearea de 
zone denuclearizate în di
verse regiuni ale lumii. 
In această direcție se în
dreaptă și proclamarea u- 
nor teritorii și orașe 
zone - fără 
me nucleare. Astfel ve
dem noi înțelegerea de că
tre popoare a răspunderii 
lor pentru soarta păcii șl 
intenția lor de a acționa 
în forme care le sînt acce
sibile. Edificiul păcii se
construiește cărămidă cu
cărămidă, iar capitalul des
tinderii — picătură cu pi
cătură, a spus M. Gorba
ciov.

cosmice de 
cuvinte prin 

i la programul

ca
ar-

Acțiuni pentru pace și dezarmare
TOKIO 3 (Agerpres). In Wald a apreciat că aseme- 

față bazei militare apteri- nea acțiuni ar reprezenta 
cane din Kobe a avut loc un cîștig pentru întreaga 
o demonstrație ' de protest, 
în cursul căreia partici- 
panții au cerut desființa
rea tuturor obiectivelor mi
litare americane de pe te
ritoriul țării. Ei 
guvernului nipon 
pecte hotărîrea

au cerut 
să res- 
munici- 

a 
de 

.terito- 
și apele

palițătit Orașului, care 
declarat zonă lipsită 
arme nucleare atît 
riUl orașului, cît 
portului.

3WASHINGTON 
gerpres). Savantul 
can George Wald, laureat 
al Premiului Nobel pentru 
medicină, și-â exprimat 
speranța că S.U.A. vor 
accepta în 1986 propune
rea privind renunțarea la 
ă folosi primele arma nu
cleară și nu vor mai con
tinua realizarea proiec
tului de militarizare a spa
țiului cosmic, SDI. In
tr-un interviu de presă, 
citat de agenția ADN, G.

(A- 
ameri-

lume.

LONDRA 3 (Agerpres). 
Președintele Consiliului ge
neral al Congresului Sindi
catelor Britanice TUC, Ken 
Gill, a apreciat, într-un 
mesaj de Anul Nou, dat 
publicității la Londra, că 
o sarcină stringentă a mi
lioanelor de sindicaliști 
britanici în lupta pentru 
pace din 1986 este să facă 
totul pentru interzicerea 
totală a experiențelor cu 
arma nucleară. Totodată, 
liderul sindical a relevat 
că menținerea păcii și lua
rea unor măsuri împotriva 
șomajului constituie prin
cipalele obiective ale sin
dicatelor britanice. In con
text, el a arătat că popu
lația țării dorește ca gu
vernul să promoveze o 
politică care să țină sea
ma în mai mare măsură 
de aceste obiective.

Convorbiri siriano-libaneze
DAMASC 3 (Agerpres). 

La Damasc au avut loc 
convorbiri între președin
tele Siriei, Hafez Al Assad 
și omologul său libanez, 
Amin Gemayel, în centrul 
discuțiilor aflîndu-se pro
blema instaurării păcii în 
Liban. Potrivit unui pur-

tător de cuvînt sirian ci
tat de agențiile AFP și 
Reuter, convorbirile dintre 
cei doi președinți au vizat 
în principal „închiderea 
dosarului libanez, care a 
costat populația țării mulți 
ani de război civil, pacifi
carea Libanului și dialogul

intcrlibanez". Au fost e- 
xaminate, de asemenea, 
probleme referitoare la 
aplicarea acordului de pa
ce semnat recent în capi
tala Siriei de șefii princi
palelor trei miliții libane
ze aflate în conflict — 
creștină, șiită și druză.

tea americană să răspundă 
pozitiv propunerii pe care 
a avansat-o la precedenta 
ședință a comisiei.

AGENȚIA interna
țională PENTRU E- 
NERGIA ATOMICĂ (AIEA) 
A ADOPTAT • hotărîre 
cu privire la realizarea în 
anul 1986 a unui amplu 
program în domeniul co
laborării șî asistenței teh
nice, în valoare totală de 
38,3 milioane de dolari — 
relatează agenția TASS. 
Programul prevede acor
darea de asistență în fa
voarea statelor membre

ale AIEA în dezvoltarea 
bazei tehnologice a ener
geticii nucleare.

IN URMA UNUI SON
DAJ la care au participat 
3000 de persoane, răspun- 
zînd Ia întrebările puse de 
cotidianul francez „Repu
blican Lorrain", Michel 
Platini a fost declarat cel 
mai bun fotbalist francez 
al tuturor timpurilor, pre
cum și cel mai bun spor
tiv francez, în general, al 
ultimilor 5 ani. In ce pri
vește principala calitate a 
lui Platini, 45 la sută din 
persoanele participanta la

sondaj au indicat „orienta
rea în teren, modul în care 
simte jocul**.

POPULAȚIA MARII 
BRITANII numără în pre
zent 56,5 milioane locui
tori — relevă publicația 
„Britain-1986“, Se mențio
nează că în perioada ur
mătoare, în țară se va în
registra o creștere demo
grafică lentă, astfel îneît 
pentru anul 2011 se pre
vede atingerea unui număr 
de 58 milioane de locui
tori.

Protopop Octavian Pă- 
trașcu exprimă alese mul
țumiri și gratitudine per
sonalului medical și mediu 
sanitar al Spitalului Pe
troșani, care prin înaltă 
competență profesională și 
exemplară dăruire umană, 
m-au salvat de la grele 
suferințe, redîndu-mă ac
tivității și fâmiliei. Pentru 
îngrijirea de care m-am 
bucurat exprim respec
tuoase mulțumiri medi
cilor: George David și 
îmre Korozsi, medicilor 
Secției reanimare, medi
cilor Ion Samoilă, Petro- 
i.ela Șodolescu, Tiberiu 
Nichifor ; medicilor secției 
chirurgie, Mihai FărcașU și 
loan Baliht, alături de ca
re medicii : Emil Lăpăda- 
tu, Enric Schelker, Lorand 
Kiss. Radu V. Radu, Ionel 
Radu. Georgeta Turnă și 
celorlalți ce i-am sim
țit mereu alături de mine. 
Aceleași mulțumiri și per
sonalului Laboratorului și 
Centrului de recoltare și 
conservare a sîngeluî, per
sonalului mediu sanitar, 
precum șî oamenilor de 
omenie care prin donările 
de sînge au contribuit la 
salvarea vieții mele.

Acum la început de an 
la adresez tuturor urarea 
de ani mulți cu pace și 
sănătate. (5614)

Familia Bacsadi Ale
xandru mulțumește medi
cilor Iacob Mircea, Ghi- 
meș Mircea, precum și în
tregii secții de neurologie 
a Spitalului municipal 
pentru îngrijirea acordată. 
Tuturor, mulți ani feri
ciți I (5603)

Soția Lenuța, copiii și 
nepoții transmit multă să
nătate, fericire, dragului 
lor soț, tată și bunic Ior

dan Roiban, la împlinirea 
vîrstci de 50 ani. (5618)

Onorată clientelă : la 6 
ianuarie 1986 sc deschide 

’ „Salonul Nușa“ cu servicii 
complete (coafură, mani
chiură, pedichiură), orar 
non stop. Oricine este bi
nevenit !, strada Institu
tului, în spatele cantinei 
studențești (poartă roșie). 
(5613)

VIND casă, Petroșani, 
strada Maleia nr. 8A. (5611)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rus 
Elena, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(5615) <

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moca- 
nu Dumitru, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (5609)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borbely 
Eleonora, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5602)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Vărgha 
Norbert, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5601)

PIERDUT ordin de ser
viciu și carnet artificier 
seria XIII/2022 pe numele 
Nicoară Ștefan, eliberate 
de I.M. Vulcan la 31 ia
nuarie 1984. Le declar nu
le. (5604)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cațavel 
Neculaie, eliberată de I.M. 
Parosenl. O declar nulă, 
(5605)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sus
man Gheorghe, eliberată 
de I.P.L. Deva. O declar 
nulă. (5621)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ștefă- 
nică Viorica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5620)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Elena, fiica Lucreția, fiul Viorel, anunță 
încetarea din viață la 2 ianuarie 1986, a celui care 
a fost .

VLADISLAV AUREL 
(născut la 26 august 1930)

Inmormîntarea va avea loc duminică, 5 ianuarie 
1986, în Banița, Ia ora 13. (5610)

REVELION COSTISITOR
Se zice că noaptea Re

velionului constituie pri
lejul ideal al abandonării 
unor năravuri dăunătoa
re și lucruri nefolosi
toare. Mare a fost însă 
surpriza lucrătorilor Bi
roului de circulație; Tînd 
au dat cu ochii, în dimi
neața primei zile a anu
lui, în preajma Autoba
zei I.T.A. Petroșani, de 

un autoturism Dacia 1310 
de culoare verde, cu nu
mărul de înmatriculare 
3—HD—5907, răsturnat șl 
avariat. Autoturismul fu
sese abandonat de pro
prietarul său Alexandru 
Mihăilă și de conducăto
rul auto Gheorghe Gui, 
după comiterea acciden
tului, pe motivul că erau 
„obosiți". Morala Reve
lionului ultracostisitor — 
mai bine își abandonau 
năravul!

/ SEMNE ,
NerOspectînd indicato

rul „cedează trecerea", la 
intersecția Dărănești, con
ducătorul auto Ion Ber
ea, de la AUTL Petro
șani, ă „asigurat" .coliziu
nea autobuzului 31--HD— 
7503 cu autoturismul 
3—HD—290, care circula 
regulamentar din direcția 
Petroșani. Cum acciden
tul de care se face vi
novat conducătorul auto 
profesionist de la AUTL 
s-a petrecut în prima zi 
a lunii ianuarie, se vă
dește faptul că semne... 
rele anul are pentru cei 
care nu respectă’’ preve
derile regul • ■’•’•itului de 
circulație.

☆

Duminică, 5 ianuarie 
1986, aii dreptul să cir
cule autoturismele. pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOȚ

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

TV

ment poetic. Atlas muzi
cal. Fotbal 1985 (retros
pectivă). Melodii... melo
dii... 14,45 Săptămîna po- 

** li ti că. 15,00 închiderea
programului. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 Teleenciclo-

13,00 Telex..~ 13,05 La pedia (color). 19,50 Anto- 
șfîrșit de săptămînă (par- logia umorului românesc 
țial Color). Țară mîndră, (color). 20,30 Film artis- 
Românie cîntece popu- tic (color). Dragoste și o- 
iare de pe întreg cuprin- n()are 2( 5 
sul țarii. Gala desenului „ „ .,
animat. Marile momente 22*00 Album de romanțe 
ale baletului. Gîndul nos- (color), 
tru, gînd fierbinte — mo-

Telejurnal.

22,30 închiderea
programului.

Cooperativa „Straja" Lupeni
organizează concurs

pentru
încadrare de conducători auto, categorm B—C 
pentru mașini noi, respectiv autodubă izo
termă Diesel și autocamionetă Dacia 1304 
(papuc).

înscrierile se fac la sediul cooperativei, 
biroul personal, pînă la data de 15 ianuarie 
1986, ora 15, cînd are loc concurspl.

Relații suplimentare la telefon 60312 sau 
70844.
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Colectivul Judecătoriei Petroșani este alături 
de colegul Vladislav Viorel în greaua încercare pri
cinuită de dispariția fulgerătoare a tatălui său 

VLADISLAV AUREL
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5622)

Colectivul de cadre didactice, ingineri și maiș
tri de la Liceul industrial Petroșani, sînt alături 
de colega lor, ing. Uzonovici Matilda, în greaua în
cercare pricinuită de decesul tatălui său

POHL ANTON (5612)

Colectivul reparații electrice IPSRUEEM este 
alături de familia îndoliată prin decesul fulgerător 
al celui care a fost un bun coleg

NEVEZI LADISLAU
Sincere condoleanțe. (5617)

Nemîngîiată, întreaga familie mulțumește tutu
ror celor care au participat la încercarea grea su
ferită de pierderea scumpului nostru -

Prof. GORGAN ION
Nu-1 vom uita niciodată. (5608)

Fiica Iren mulțumește rudelor și tuturor celor 
care au fost alături de ea Ia marea durere prici
nuită de decesul scumpei sale mame

BARABAȘ BERTA (5616)

Familia Simon Iosif anunță împlinirea a 6 
săptămini de la decesul celui care a fost scumpul 
nostru naș '
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