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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE! Concurență între verticalele arhitectonice ale Petroșaniului și... înălțimi
le Parîngului. Foto: Al. TĂTAR

Ancheta noastră la început de an

Azi, întreprinderea de Utilaj Minier 
Petroșani

Ing. IOSIF KELEMEN, 
directorul întreprinderii, declară :

„Venim in sprijinul minerilor 
cu utilaje moderne, 

de cit mai bună calitate'*
Ia capacitatea proiecta
tă. Hala de echipament 
hidraulic a ajuns la ca
pacitatea proiectată încă 
din ultima parte a ânu- 
lui trecut. Au fost fina
lizate și fluxurile de fa
bricație a susținerilor me
canizate unde s-au intro
dus tehnologii de vîrf, de 
mare productivitate, A- 
vem asigurată forța de 
muncă necesară numeric 
și structural, din punct 
de vedere al calificării. 
Mai mult de atît, am în
ceput-încă din anul tre
cut, și vom continua și 
în acest an, acțiunea de 
policalificare.

— Pentru prima dată, 
în acest an, aveți și 
un plan la export.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

za turnatoria, cu toate _____ _________
anexele și vor funcționa (Continuare în pag. a 2-a)

— Stimate tovarășe di
rector, ca întreprindere 
producătoare de utilaj 
miner situată în centrul 
bazinului nostru carbo
nifer, sigur, aveți sarcini 
importante pentru acest 
an, sarcini care vor con
tribui în mod nemijlocit 
la creșterea producției 
de cărbune extras. Aveți 
pregătite condițiile ne
cesare îndeplinirii sar
cinilor planificate ?

— Contractele au fost 
încheiate și acoperă atît 
producția destinată pie- 
ții interne cît și expor
tul. Baza materială, de 
asemenea, a fost asigura
tă, în general. In ceea ce 
privește capacitățile de 
producție nu aven» pro
bleme. In prima parte 
a acestui an se va finali-

Un început bun, care trebuie 
statornicit, amplificat

ale-’
colective- 
Văii Jiu-

plan, la zi,

Odată cu începerea nou
lui an, minerii de la Dîl
ja și-au concentrat efor
turile spre creșterea can
tității de cărbune extras, 
astfel îneît să se înscrie, 
încă din primele zile

. anului, printre 
le fruntașe ale 
lui. Eforturile 
lor au fost 
materializate 
în depășirea 
sarcinilor de
la producția fizică de căr
bune cu aproape 600 de 
tone. Totodată, întregul co
lectiv a înțeles că trebuie 
să acționeze cu hotărîre 
pentru îmbunătățirea in
dicatorilor dc calitate, mai 
ales că aveau experiența 
anului trecut, cînd pro
centul de cenușă realizat 
a fost mai mare decît 
sarcina planificată (de 37 
la sută) cu 0,6 puncte, și 
asta mai ales din, prime
le luni ale anului, cînd 
această prevedere era de
pășită, în medie, cu 3—4 
puncte, fapt ce a' atras 
după sine: însemnate pena
lizări.

Cum s-a obținut reviri-

Aspect din moderna hală de producție a secției
„Hidraulică** — I.U.M. Petroșani.

Intre 1 și 8 februarie se desfășoară , |

Recensămîntul

mentul calității ? In do- centul de cenușă realizat a 
rința lor fierbinte de a 
începe noul an cu rezul
tate bune în muncă, încă 
din ultima parte a anului 
trecut, minerii Dîljei au 
pregătit temeinic produc
ția acestui an. iar în no
iembrie, biroul executiv al

\oțdiettfaiuidecohaliință ntitte’ac'H'ii

de 
atît- 
de

c.o.m. a analizat cauzele 
care au dus la depășirea 
indicatorilor de calitate și 
a stabilit un program 
măsuri care vizează 
reducerea procentului 
cenușă cît și cel de umidi
tate la nivelul sarcinilor 
planificate. Urmărind ca
fiecare din punctele în
scrise în acest program să 
fie respectat cu strictețe de 
fiecare membru al colecti
vului, rezultatele bune nu 
au întîrziat să apară, 
zilele care au trecut 
luna’ ianuarie, cărbunele 
livrat preparației de mi
nerii de Ia Dîlja s-a în
cadrat în indicatorii de ca
litate. &a mai mult, pro-

fost de 35 la sută, iar cel 
de umiditate de 8,9 la sută, 
adică cu două puncte și, 
respectiv, 0,1 puncte sub 
limita planificată, bene
ficiind astfel de peste 800 
tone bonificații.

Cum au
fost posibile 
asemenea re
zultate? Răs- 
oferă ing. E-punsul ni-1

meric Kovacs, directorul 
minei: „In primul rînd 
trebuie spus faptul că am 
reușit să separăm fluxul 
de transport al sterilului 
provenit din lucrările de 
deschideri și pregătiri de 
fluxul de transport al căr
bunelui. De asemenea, a- 
vînd în exploatare numai 
abataje cameră și frontale 
cu susținere individuală

; s-a intensificat alegerea 
sterilului în frontul de 
lucru și depunerea lui pe 
poditură, iar pentru evita- 1

Gh. ROTEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul 
primei luni 
îndeplinit

Colectivul de construc
tori și montori din cadrul 
brigăzilor nr. 1 și nr. 6 
Uricani ale Trustului de 
antrepriză generală pen
tru construcții industria
le Cluj-Napoca, Antre
priza construcții industri
ale Tîrgu Mureș, care 
construiesc noua prepara- 
ție din Uricani raportea
ză îndeplinire.a sarcinilor 
de plan pe luna ianuarie. 
In perioada care a trecut 
din prima lună a anului, 
acest harnic colectiv a re
alizat un volum de lucrări 
de 12 milioane lei. Printre 
cei care s-au evidențiat 
lucrînd cu abnegație și 
hărnicie în condiții grele, 
de iarnă, se numără con
structorii din formațiile 
coordonate de ing. Dorin 
Sîngeorzan (constructori) și 
ing. Octavian Goguță 
(montori).

Prin faptele sale lăuda
bile dc muncă colectiva! 
constructorilor își expri
mă hotărîrea de a respec
ta termenul de punere în 
funcțiune a preparației. 
(V.S.)

Peste 1300 tone
extrase suplimentar
Miercuri dimineața, șa

se întreprinderi miniere au 
raportat depășirea sarcini
lor de plan ale zilei de 
28 ianuarie cu peste 1300 
tone de cărbune energetic 
și cocsificabil,

• Cea mai mare pro
ducție suplimentară — 
577 tone de cărbune — au 
extras-o minerii de la : Pe* 
trila, care, în această pri
mă. lună din primul an 
al actualului cincinal vor 
să demonstreze că rămîn 
același colectiv harnic și 
destoinic.

• Cu cele 288 tone de 
cărbune extrase în plus 
față de sarcinile planifica
te, minerii de la Uricani 
și ei, la rîndul lor, ca și 
cei de la Petrila se situea
ză printre fruntașii Văii 
Jiului, în acest început de 
an.

• Prin constanța extrac
țiilor zilnice din luna a- 
ceasta se detașează colec
tivul minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la 
Lorica, care ru ridicat pro- 
'ducția suplimentară a lu
nii ianuarie Ia 2500 tone 
de cărbune. (Gh.S.)

Punerea în funcțiune a Preparației Livezeni 
impune mobilizarea tuturor forțelor!

In lumina indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Cea"șescu, secre
tarul general al partidului 
privind mobilizarea tu
turor forțelor pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor de plan din primul 
an al noului cincinal, prin
tre obiectivele prioritate 
de inyeșțiții industriale din 
Valea Jiului se numără și 
preparația Livezeni. Ter
menul de pornire a in
stalației de preparare în 
probe tehnologice pre

văzut în anul trecut, în 
scopul valorificării supe
rioare pentru semicocș a 
cărbunelui brut, n-a fost

Investiți îl e 
anului 1986

respectat. Cauzele se cu
nosc. Este vorba de Reasi
gurarea la timp a unor 
materiale și utilaje prevă
zute prin grafic pentru lu- 
srările de montaj, neasigu- 
raiea la timp a cablurilor 

electrice, a carbidului, a 
unor confecții metalice.

In pofida dificultăților cu 
care s-a confruntat. colec
tivul brigăzii nr. 2 Live
zeni a I.A.C.M.M., stadiul 
de execuție a lucrărilor de 
construcții montaje pe
șantierul preparației a 
avansat considerabil în a- 
nul trecut. In,-prezent e- 
Xistă certitudinea că a- 
cest obiectiv poate să fie

Viorel STRAUȚ

animalelor domestice
Pentru înfăptuirea, hotă- 

rîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului și . Con
gresului al Iil-lea al con
siliilor populare privind 
dezvoltarea zootehniei și 
creșterea producției ani
maliere este necesară ob
ținerea unor informații 
complexe despre numărul, 
structura și potențialul 
productiv- al efectivelor 
de animale. In acest fel 
se fundamentează . planul 
de dezvoltare economico* 
socială în profil teritorial 
și programele de auto* 
conducere și autoaprovi- 
zionăre. Pentru realizarea 
acestor obiective, în peri
oada 1—8 februarie se des
fășoară, conform preve
derilor Decretului nr. 1 
din 1982 al Consiliului de 
Stat, recensămîntul a

ÎN ZIARUL DE AZI
♦ Climat de înaltă răspundere, de ordine 

și disciplină la fiecare loc de muncă.
(Pagina a 2-a)

♦ Pasiune, îndrăzneală, 'creație — o di
alectică spirală a generațiilor.

(Pagina a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

nual al animalelor domes
tice.

— Desfășurat în această- 
perioadă de început de an 
și nou cincinal, ne spunea 
tovarășul Petru Verdeș, 
secretar al Consiliului 
popular municipal, recen
sămîntul animalelor domes
tice; dobîndește și în Valea 
Jiului, unde trăiesc oa
meni cu preocupări sta
tornice în creșterea ani* 
malelpr, semnificațiile u- 
nei deosebit de importan
te acțiuni pentru realiza
rea integrală a planului 
pe 1986 și prevederilor 
planului cincinal 1986-1990 
privind. creșterea, ponderii

r. T. SI’ĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Climat de înalta răspundere, de ordine și
disciplina la fiecare loc de munca (Urmare din pag. 1)

Dinamica ascendentă a 
producției de cărbune ex
tras din adincurile Lupe- 
niului este strîns legată de 
amplificarea și moderniza- . 
rea activității sectorului 
de transport, dc străda
niile depus'1 de muncitorii 
mineri, electromecanici, 
de întregul personal al 
sectorului, clin cele 4 sec
ții de întreținere, mai nles 
din activitatea de . trans
port prbpriu-zisă, pentru 

. introducerea și exploata
rea la randament înalt și 
întreținerea în condiții de 
calitate din ce în ce mai 
bune , a utilajelor moder
ne. Este vorba mai . cu 
seamă de instalația de ex
tracție cu schip, fluxurile 
de benzi transportoare, 
precum și de celelalte u- 
tilaje care deservesc trans
portul pe verticală și 
orizontală în cadrul mi
nei noastre. Faptul că în 
trecut mina a atins o me
die zilnică de extracție de 
peste 7500 tone de cărbu
ne, că Ia principalii indica
tori ai activității t produc
tive am atins creșteri sem
nificative față de anii pre- 
cederiți . denotă cu priso
sință progresele înregis
trate și în ceea ce priveș
te perfecționarea și mo
dernizarea activității de 
transport — rod al com
petenței, dăruirii și iniția
tivei muncitorilor secto
rului, în frunte cu comu
niștii. . ’

Noul ari ridică răspun
deri sporite în fața orga-

nizației de partid, a în
tregului colectiv al secto
rului nostru. Transportul 
în cadrul minei Lupeni va 
face noi pași pe calea mo
dernizării. Iată de ce am 
demarat noul an în viața 
de partid cu un obiectiv 
precis: să orientăm efor-

ireproșabilă a transportu
lui pe orizontul 400 pînă 
la puțul centru. Un alt 
punct nevralgic al minei 

..este funcționarea culbu- 
torului dublu și a curăță- 
toarelor de vagonete de la 
orizonturile 400 și 650, de 
care răspunde maistrul

In conducerea politică a activității productive

Stil de muncă dinamic, eficient
turile comuniștilor, și prin 
ei,, ale întregului colectiv, 
cate însumează 1000 de 
oameni, spre finalizarea 
lucrărilor complexe ce ur
mează să fie executate în 
acest an pentru moderni
zarea fluxului tehnologic 
și în ceea .ce privește îm
bunătățirea organizării 
muncii. întărirea ordinii șl 
disciplinei la fiecare loc de 
muncă. Această orientare, 
precum ne învață experien
ța anilor trecuți, o reali
zăm prin stabilirea cu 
precizie a sarcinilor și 
prin controlul înfăptuirii 
lor. Cîteva din aceste sar
cini încredințate mem
brilor de partid sînt sem
nificative — Maistrul Ioan 
Beranek, membru în 
b e.b. XII/b. răspunde de 
afitivitatea dc întreținere și 
exploatare a fluxurilor de 
benzi pe orizonturile 400, 
440 și 480, iar maistrul Si- 
mion Roșu are ca sarcină 

asigure funcționarea

Adam Pivacek. Asemenea 
sarcini s-au trasat mem
brilor de. partid din toate 
cele 4 secții de întreținere, 
pentru a răspunde de 
funcționarea ireproșabilă a 
puțului cu schip, de extin
derea fluxului de benzi 
ce leagă cel mai mare sec
tor, sectorul IV, de acest 
puț, punerea în funcțiunea 
benzii 8 din fluxul 
transport continuu de 
orizontul 360. intrarea 
funcțiune a celui de-al 
lea culbutor.

de
la
în 

doi-

schimbării liniei ferate de 
23 kg/ml cu linie de 40 
kg/ml ețc. pînă la puțul , cu 
schip — orizontul 400.

Urmărim ca membrii de 
partid să fie repartizați în 
punctele cheie ale secto
rului, să stăpînească în- 
‘tru totul fluxul tehnologic, 
să asigure un climat de 
maximă. responsabilitate, 
de ordine și disciplină, la 
fiecare loc de muncă.

In adunările de partid, 
în discuțiile individuale 
cu comuniștii ce le-am 
demarat în această lună 
— am început discuțiile cu 
unii membri de partid ca 
Ghedrghe Brici. Hie loan, 
Nicolae Morar și alții 
care au fost atenționați ți
nui trecut pentru indisci
plină, delăsare în muncă 
etc — urmărim ridicarea 
activității întregului- colec
tiv la nivelul sarcinilor 
calitativ sporite ale noului 
an.

— Avem și încă o sar
cină destul de importantă: 
17 la sută din producția 

ex- 
sînt 

con- 
toa-

(Urmare din pag. t)

Vasile MUȘC ARI, 
secretarul comitetului 
de partid, sectorul XII, 

terminarea transport — I.M. Lupeni

rea surpărilor s-a trecut la 
consolidarea tavanului ar
tificial. Nu a fost neglija
tă nici activitatea de clau- 
baj de la suprafață, pres- 
tîndu-se pe fiecare schimb 
minim trei posturi. Pentru 
reducerea umidității, în 
abatajele cu infiltrații mari 
de apă, aceasta este capta
ta și dirijată spre stația 
de pompe. Toate aceste 
măsuri pe care le-am în
treprins și care le vom mai 
întreprinde în continuare 
ne dau garanția că și în 
lunile următoare procen
tul de cenușă și umiditate

realizat va fi sub norma 
planificată, iar tonele pri
mite bonificații 
continuu". •

Iată că acolo 
depun eforturi 
rezultatele obținute 
pe măsură. Pentru minerii 
de la Dîlja acest început 
bun de an trebuie stator
nicit și amplificat în 
lunile următoare, pentru 
aceasta fiecare miner tre
buind să se implice cu 
întregul aport atît în creș
terea cantității de cărbune 
extras cît și în efortul îm
bunătățirii în continuare a 
indicatorilor de calitate.

vor crește

unde se 
susținute și 

sînt

Răspundem cititorilor
VASILE PINTIL1E, Vul

can: In perioada la care 
vă referiți, magazinul 
fost închis, deoarece 
crătorul-gestionar 
concediu.

era

a 
lu- 
în

subsolului blocului în care 
locuiți au fost terminate 
în luna decembrie.

CONSTANTIN
LĂ, Vulcan: Am 
formați de către 
rea E.G.C.L. Vulcan
lucrările de amenajare a

TOPA- 
fost in- 
conduce- 

că

GHEORGHE MARTON, 
Paroșeni: De la E.G.C.L. 
Vulcan ni s-a comunicat 
că o echipă de meseriași 
s-a deplasat la locuința 
dumneavoastră pentru a 
remedia starea de lucruri 
pe care ați reclamat-o. Așa 
este ? Confirmați-ne.

Unitatea nr. 369 „Fero-metal" din Lupeni, (condu
să de gestionarul Mihai David) este o unitate re
prezentativă pentru I.C.S. Mixtă Lupeni, remarcîn- 
du-se printr-o aprovizionare ritmică, servire irepro
șabilă și o mare diversitate de mărfuri.

(marfă este destinată 
portului. ( Sarcinile 
acoperite cu 
tracte și au fost luate 
te măsurile tehnico-orga- 
nizatorice pentru realiza
rea lor la termen, în can
titățile 'prevăzute și de o 
calitate mereu mai bună.

— Tovarășe director ce 
noutăți veți introduce în 
fabricație?

— Vom produce un com
plex pentru exploatarea cu 
subminarea stratelor de 
cărbune, complex conceput • 
de l.C.P.M.C. și proiectat 

. în sensul construcțiilor de 
mașini. de C.C.S.I.T.U.M. 
Un alt complex, elaborat 
tot în urma colaborării ce
lor două unități de cerce
tare amintite, va fi desti
nat exploatării stratelor
subțiri și cu înclinare
foarte mare. Rodul coope
rării între specialiștii noș
tri, și cei ai înțreprinderi- 
lor miniere este complexul 
de tip SMA 2, modernizat, 
care va funcționa pe stra- 
te cu înclinare de 45 de 
grade. Primele secții au 
fost deja livrate la I.M. 
Vulcan. Avem în studiu un 
complex SMAP 2 pentru 
strate cu înclinare de 35 
grade, care va fi destinat 
exportului. O altă nouta
te o constitui? un cărucior 
de perforat IMP 1 și un 
vagon siloz autodescărcă- 
tci realizate în colaborare 
cu cadrele didactice de la 
Institutul de Mine din Pe
troșani si specialiștii de 
la C C.S.I.T.U.M.

' — Pentru realizarea sar
cinilor de plan și a aces
tor utilaje noi au fost și 
sînt necesare modernizări 
pe fluxul tehnologic.

— Bineînțeles, In 1985 
am realizat în devans sar
cinile cuprinse în planul 
tehnic, iar pentru 1986

avem un amplu program 
de asimilări și moderni
zări. Vom introduce în 
ritm susținut mecaniza
rea, automatizarea și ro
botizarea pentru ridicarea 
tehnicității producției,
creșterea productivității 
muncii, micșorarea cheltu
ielilor de fabricație și ob
ținerea. unei ■ eficiențe spo-, 
rite, așa cum a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu 
si in cadrul dialogului de - 
lucru pe care l-a avut 
marți, 28 ianuarie, cu spe
cialiști din diferite ramuri 
ale economiei naționale. 
Cîteva exemple. Definiti
văm automatizarea eup-

• toarelbr de oțel. Avem un 
program prin care vom
trece la turnarea unor pie
se prin tehnologia de ma- 
u ițare. La secția de sus
țineri miniere vom . gene
raliza debitarea după de
sen și saț.’darie și sudura 
automată și semiautomată 
în mediu protector.

— Cum apreciați colabo
rarea cu specialiștii de la 
întreprinderile miniere?

— Este o colaborare 
strînsă și rodnică. Noi 
acordăm asistența tehnică 
necesară prin echipa „ser
vice" a întreprinderii atît 
la introducerea, montarea ? 
cît și la exploatarea și 
întreținerea utilajelor pe 
care le producem. Urmă
rim’ comportarea acestora, 
mai ales a celor noi, în pro
cesul de producție și sîn- 
tem receptivi la sesizări
le și soluțiile, formulate de 
specialiștii minei.

Prin realizările noastre 
vrem și trebuie să contri
buim efectiv și eficient la 
creșterea producției de 
cărbune extras. Predînd 
utilajele solicitate. Ia .
meri și de o calitate tot 
mal bună, îndeplinind 
cinile noastre de plan, 
fi un sprijin de nădejde 
minerilor Văii Jiului.

ter-

sar- 
vom

(Urmare din pag. 1)

pus în funcțiune în prima 
jumătate a anului 1986. 
„Pe baza evaluării stadiu
lui lucrărilor și a poten
țialului uman și tehnic ăl 
brigăzii noastre — ne-a 
declarat ing. Oswald Held- 
berg, șeful brigăzii nr.
Livezeni a I.A.C.M.M. — 
s-a stabilit ca termen de 
punere în funcțiune în 
probe tehnologice a primei 
capacități de preparare la 
30 iunie 1986. Pentru a res
pecta acest termen, colec
tivul nostru își mobilizea
ză toate terțele și resurse
le. Este necesar însă să 
ni se asigure la timp mate
rialele solicitate atît Ia lu
crările de construcții cît 
și la cele de montaj".,

Pentru a constata care 
este ritmul de lucru 
șantierul preparației - 
avut discuții cu șefi 
formații, cu maiștri, 
alte cadre tehnice din

————————----
toare, precum și la 
instalații și utilaje 
sînt montate, 

maistrului mat maistrul

2 Live-drul brigăzii nr. 
zeni. In corpul principal 
al instalației de preparare 
i-am întîlnit pe oamenii 
din subordinea 1________ ..
Manole Crineanu și șefului Ion Cristea, fiindcă

alte
care 

ne-a infor- 
principal 

ne

Punereu în funcțiune a 
Preparațîei Livezent

pe
ani
de
cu 

ca

de echipă Aurel Cărare. 
Oamenii lucrau la diferi
te instalații electrice. „A- 
vem de montat zeci de ki
lometri de cabluri, ne-a 
spus șeful de echipă Au
rel Cărare. <’ 
ne lipsesc. In prezent rit
mul de . lucru e mult scă
zut din această cauză, 
deși front de lucru in spa
ții închise avem". „Nupu- 

rodajul in 
elevatoare, 

benzi.

lipsește de luni de zile u- 
leiul pentru mașini".

Constructorii muncesc 
și in exterior, in condiții 
grele, de iarnă. Pe viito
rul circuit de alimentare

dar cablurile cu cărbune brut am făcut 
cunoștință cu lăcătușii — 
monturi din formația 
condusă de Petru Albu. 
„Așteptăm de mai bine de 
o lună să primim fierul cu 
profil special necesar su
dării structurii de rezisten
ță, ne-a relatat șeful de 
echipă. Nu se ' asigură

tem efectua 
gol la unele 
transportoare cu 
centrifuge și ciururi vibra-

zii: lie întreaga cantitate de 
carbid, fără de care nu 
putem face sudurile".

Pentru a se respecta ter- , 
inenul de punere in func
țiune a preparației, con
structorii și montorii și-au 
întocmit grafice de lucru, 
eșalonate pe luni, pînă în 
iunie inclusiv. DesSgur, 
graficele sini necesare. Dar 
esențial este să se și acțio
neze cu toată răspunderea 
pentru înfăptuirea lor lu
nă de lună. In acest scop 
se cer unite eforturile con
structorilor cu Cele ale be
neficiarului pentru asigu
rarea materialelor și utila
jelor, pentru menținerea 
ritmului de lucru la nive
lul prevederilor înscrise in 
graficul fizic de predare a 
lucrărilor, Fiecare zi. fie
care săptămînă de lucru 
se impune să fie folosită 
din plin pentru că numai 
astfel se va putea respec
ta termenul' de punere în 
funcțiune a obiectivului 1

lucrările de extindere a pionațul național al echi- 
bulevarduiu' Victoriei, pelor Salvamont. Cele do- 
principala_arteră rutieră a uă echipe din Valea Jiu

lui, din Petroșani și Lu
peni, se pregătesc în 
derea acestei competiții de 
prestigiu pentru iscusin- a dat I.M. Lonea, printr-o 
ța și tenacitatea salvato
rilor montani. Echipa din 

tronson de drum este pro- Petroșani a făcut antrena-
la

Pa

baterea va începe la 
14 și este organizată 
colaborare 
cultură a sindicatelor.

EXPUNERE. La Liceul 
industrial nr. 1 din Lu- 

„Pențru patrie și peni peste 200 de elevi au 
participat la expunerea cu 
tema „Rolul statului 
conducerea întregii 
vi tați economice și 
le", accentutndu-se

vo informăm cu Casa

ora
în 
de

DEZBATERE. Sub ge
nericul 
partid", la I.P.C.V.J. vă a- 
vea loc mîine o dezbatere 
cu tema „Directivele Con
gresului al XIII-lea 
P.C.R. — documente 
însemnătate esențială în

* edificarea societății
I aliste multilateral dezvol- I ta te și înaintarea Româ- l nici spre comunism". Dez-

I
al 
de

soci-

în 
acti- 

socia- 
rolul 

tinerei generații în înfăp
tuirea obiectivelor de dez
voltare a patriei. (T.S.) 

DEZVOLTARE. In o- 
rașul Vulcan au început

orașului. Buldozerele au 
nivelat terenul pentru un 
nou tronson al bulevardu
lui, Cuprins între maga
zinul de mobilă și cartie
rul „Morișoara". Noul

gramat să fie dat in folo
sință în toamna acestui an 
(V.S.)

SALVAMONT. In 
oada 3—8 februarie, 
zona cabanei Peștera 
Bucegi, va avea loc

peri- 
în 

din 
cam-

ve-

lucrările de amenajare 
pentru mai buna păstrare 
și depozitare a materiale
lor. La lucrările de repa
rații a liniei ferate din 
incintă un prețios sprijin

echipă de liniori. (V.S.)
TEATRU. Mîine, de . la 

ora 17, Teatrul de stat
„Valea Jiului" din Petro
șani va prezenta la Vul
can o reprezentație 
spectacolul „Nevastă

mente pe stîncile de 
Peștera Bolii și în 
ring, iar cea din Lupeni
in Masivul Straja. (I.D.)

AMENAJARE In incinta ocazie" de Kostas 
depozitului Vai-nița, din kopoulos, (T.S )
Petroșani s-au finalizat DELTAPLAN. Asociația

cu 
de 

Asima-

sportiva „Temerarii" din 1 
cadrul Liceului industrial I 
minier. Petroșani face în- I 
scrieri pentru constituirea | 
viitoarelor grupe de zbu- | 
răteri cu deltaplanul. Cei ■ 
interesați se pot adresa I 
instructorului de zbor cu ! 
PUU (planoare ultra ușoa- I 
re) Romeo Roșia, la sediul I 
liceului. (T.S.)

Rubrică realizată de 
T. SPATARU

J l

• ■-
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Bărbați care onorează titlul de miner \
*
*
v
V
V

peste | 
un deceniu și jumătate, i 
nici o lună in care să!

Rigoare și competență 
profesională

Francisc Kovacs apă- fului: consecvența 
răslt Sovata natală cu 
izvoarele ei binefăcătoa
re, pentru a scormoni, în 
adîncurile Petrilei, după 
izvoarele de cărbune. A 
avut șansa să fie, de la 
începuturi, acolo unde 
este mai greu: la lucră
rile speciale de pregătiri. 
Și cum totul este dificil 
înainte de a deveni ușor, 
anevoloși i s-au părut 
primii pași. Adică primii 
metri ai unei înaintări. 
Atunci a deprins ceea ce 
crede a fi esențial pen
tru un miner . brigadier: 
severitatea -față de mun
ca sa si a altora.

Am avut curiozitatea 
„să privim-' munca - lui 
Francisc Kovacs și a or
tacilor lui și cu ochii be
neficiarilor direcți t

propria-i tradiție, 
tru că hu cunoaște, 
activitatea lui de

cu
Pen

in

fict-t U bUICU. Cit uuu c i-

nu fi făcut planul. Șt-a \ 
continuat „bunul obibei" 
și în ianuarie al acestui i 
an, cu cîte zece metri^ în ’ 
plus la fiecare dintre ce- ț 
le două sectoare. Ca să i 
nu fie motive de supă- < 
rare... *

Fiind riguros cu mun- ' 
ca sa de brigadier, are \ 
îndreptățirea să fie chiar 1 
sever, atunci cînd este J 
cazul, față de munca or- J 
tocilor. E drept că prea |
des motive nu sînt: de- ( 
nra'me co nre oameni de .' 

Negoi, Y 
Fabianu, Acoș | 

_ _____ ___ _____  / '-------’" i Ko- i 
activității lor. Am cerut, vacs, Florin Bumber, Pa- 
adică, părerea celor doi vel pricope... („Să con- r 
șefi de sectoare, Gheor- ținui? a întrebat interlo-f 
glie Cioară și Ion Dobri- eutorul. Pot să continui ) 
ță, despre cum lucrează enumerarea ortacilor, pen- i 
cele două brigăzi pe. care tru că. am de unde. Sin? i 
le conduce brigadierul tem .15 și toți buni"). Am ' 
Kovacs. Aprecierile se consimțit la această în- ț 
pot sintetiza in aceleași dreptățită mrndrie a lui , 
două cuvinte: rigoare și 
competență. In sectorul 
IV aceste calități__ esen
țiale se manifestă__prin
executarea legăturii din
tre două orizonturi, ceea 
ce va duce la îmbunătă
țirea substanțială a apro
vizionării, prin Șcurtarea 
fluxului de transport. In 
sectorul IU, ortacii lui 
Francisc Kovacs „trasea- 
zg‘- o galerie direcționa
lă in culcușul stratului 3 
și suitori de legătură in
tre orizontul ■ zero și plus 
50. Deci, după cum se 
vede, lucrări importante 
pentru bunul, mers al 
producției.

Am mai sublinia o ca
litate o muncii brigadie-

vreme ce are oameni de 
bază ca Aurel
lost) 1

ai bocăni, Alexandru f<0-

eutorul. Pot să continui )

Am fost oaspeții, timp de 
cîteva bre, celor mai iniei 
făurari ai utilajului mi- 

pionierii — membri „ 
ai cercului de automatizări 
miniere de la Casa pio
nieri ier și șoimilor patriei 
din Vulcan. Deși vacanță, 
meșteri cu cravata roșie cu 
tricolor se află în plină 
activitate. In mîinile lor 
prind viață nebănuită idei, 
rod al fanteziei, al 
atente pregătiri 
practice, dar și 
siuni deosebite 
nică și știință, 
dită cu migală 
lor de maistrul instruc
tor Mihai Sava, conducă
torul cercului.

Peste 270 de copii de
prind tainele electronicii, 
electrotehnicii și mecani
cii. concomitent cu însuși
rea unor solide cunoștin
țe teoretice din domeniul 
matematicii și fizicii, cu
noștințe care vin să le 
completeze pe cele căpă
tate la școală.

Impărțiți pe două grupe, ■ 
potrivit nivelului de pre
gătire și vîrstei. pionierii 
ajung în scurt timp 
ebnștiuiăscă machete 
unor utilaje miniere exis
tente; ^aU; să conceapă, cu 
îndrăzneală noi utilaje și 
dispozitive/ devansînd 
timpul. Totodată, prin gri
ja maistrului ; .instructor, 
purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor pătrund în lu
mea plină de taine, pentru 
ei, a mineritului, o lume 
despre care au auzit și 
aud zilnic cuvinte frumoa
se, bărbătești de la părin-

unei 
teoretice și 
al unei pa- 
pentru teh- 
pașiune să- 
în inimile

să 
ale

' ae unae. t>in- i 
toți buni"). Aml 

în- \
--- . ...-. . f .

Francisc Kovgcs, care are \ 
oameni de bază în forma- i 
ție. Pentru că sînt. del 
consemnat și alte cuvin- J 
te ale sale: brigadierul \ 
are oamenii pe care îi i 
merită, și pe care și-i J 
formează. Ceea ce ne} oaroaieșu ur ia pun..-
duee cu gîndul la o alta\ ții |or< minerii de la I.M;
dimensiune a muncii lui i 
din abataje: cînd va ieși < 
la pensie, Francisc Ko- 1 
vacs, va avea justificatul ț 
orgoliu de a spune că ' 
a lucrat tot atît de bine ;
la pregătirile speciale cîț 1 
și la pregătirea - 
neri , 
meseriei. Va avea, deci, 
mîngîierea că lasă, în 
locul său. zeci de oameni 
de, bază.

V
- -y a- '

7 pe măsură tradiției i 
ceriai V-n- aiipri. , d.p.eî. 1

V

C. T. DIACONU

de mi

Vulcan și I.M. Paroșeni.
Nu întîmplător de aici 

au pornit în viață oameni 
care fac cinste detașamen
tului muncitoresc al mi
nerilor ca Pompillu Barb, 
inginer, șef de sector la 
mina Vulcan, Leontin Fi
lip, inginer la I.M. Paro
șeni, Florea Pompiliu, in
giner la mina Vulcan, Mi
hai Zorzoană. Daniel Pop. 
electricieni lâ I.M. Vul
can sau mai tinerii Dumi
tru Chisă, 7
Cristian Velescu, elevi

loan Șuteu, 
la

Aflăm de la 
organele 
de stat
CONCLUZII

Pe scurt, despre Cor
nel. Mîrșavu din Vulcan 
se poate spune că biogra
fia lui a pornit de la 
nume și. a ajuns la re
nume. La 33 de ani a a- 
dopțat un mod de viață 
parazitar. A crezut 
se va „descurca", 
convins/, după ce a 
condamnat la șase 
conform 
pe 1970, că numai mun
ca și cinstea constituie 
valorile morale care a- 
sigură bunăstarea, dar și 
prețuirea unui - om.

că
S-a 
fost 

luni, 
Decretului 153

Un du-te-vino conti
nuu, oameni cu diverse 
cereri, între ei o femeie 
mică, timidă, îndrăznește 
să bată la prima ușă.

— Nu vezi că sînt aici, 
nu acolo — fulgeră glasul 
unui om plin de sine, pe 
semne cel ce 
fie înăuntru 
solicitudine.

— Aș vrea

trebuia
și plin

să 
de

sa,

(Urmare din pag I)

^ALPINISM"
Eșcalădînd zidurile,

Neculai Lucaeeseu, în
cadrat Ja E.G.C.L. Pe-
trîla, a pătruns în inte
riorul cre.șei ițt. 2 din
cartierul Aeroport al
reședinței noastre de
municipiu, de unde a fu-
rat o butelie de aragaz 
și alte obiecte. Perfor
manța sa alpinistlcă nu 
va fi omologată, ci' va 
face obiectul cercetări
lor penale.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției mu

nicipiului Petroșani

.w. II „

Pionierii în plină
Liceul industrial minier 
din Vulcan. Cu toții au 
fost membri ai cercului, 
unii venind și astăzi la 
orele de cerc, din pură 
pasiune, iar alții, cum este 
inginerul Ianoș Benyov- 
szki, îndrumînd, tot în 
cadrul Casei pionierilor din 
Vulcan, tinere mlădițe în

activitate creatoare Ia cercul lor.
aliști neîntrecuți în mi
nerit.

I-am întrebat pe hărni
cii meșteri de-o șchioapă 
la ce .lucrează. Și, zîmbind 
cu acel zîmbet cald, al tu
turor copiilor din Româ
nia socialistă, ne-au vor
bit despre. „Mina anului 

. ..----- , ....... --------... 2001“,. despre „Galeria de
ale tehnicii. Vizităm, în-? 1 bază cu transportor ' re- 
șoțiți de conducătorul cer
cului, expoziția de mache
te și dispozitive: „Mina a- 
nului 2 000", „Transpor
tor cu racleți cu plug de

„Mașină de în-
„Numă-

va-

Zile de vacanță, 
zile de activități

soț i ț i de conducătorul cer- ver- ibil", sau despre „Sta
ția de pompe , pentru eva
cuarea apei din .subteran", 
i-am văzut mînuind a- 
parate de măsură și con
trol, i-am auzit discutînd 
ca adevărați specialiști.

Ii vom reîntîlni, sîntem 
siguri, la fiecare expoziție 
de creație tehnico-științi- 
fică a pionierilor, dar, din
colo de acest aspect, la 
Casa pionierilor . și șoimi
lor patriei din Vulcan co

tăiere",
cărcat cărbune", 
rător automat pentru 
goneți pe bază de fotoce- 
lule", „Comandă automa
tă a două transportoare 
cu bandă", iată numai cî
teva dintre realizările co
piilor, rșre le vom întîlni 
poate, peste ani, în abata- piii învață să iubească me- 
je și galeriile minelor 
noastre. Și cine știe dacă 
nu vom vorbi atunci cu 
Viorel Caraba, Albert Be- 
nedek, loan Șuteu, Se
bastian Mihăiasă, Ioan Co
covan. Petru Dreghici, 
Daniel Tene, Mikloș Zol- 
tan, care ne vor primi a- 
tunci în calitate de speci-

seria, de miner. Cei ce vin 
la cerc vor fi minerii- |
tehnicieni de mîine, care 
vor da, ca și părinții lor, 
lumină și căldură patriei, 
o dialectică spirală a ge
nerațiilor descătușind e- 
nergiile nebănuite ale mun
telui.

ri. ALEXANDRESCU

Leu și mielușel
— Așteaptă, laserul ver

bal suspendă 
meii.

— Am vrut
— Ai vrut,

replica fe-

doar... 
ai vrut.

Parcă numai treaba dumi- 
tale o am.

Aninată parcă de un tă
ios colț de stîncă, femeia 
aștepta valul necruțător.

— Ia dă-mi hîrtia aia, 
se dispuse, după „numă- 
rul“ obișnuit, omul plin 

. de sine.

— Mulțumesc maică, 
ai suflet bun.

Mă gîndeam la omul 
plin de sine, la responsa
bilitatea lui profesională; 
el, cel pus la dispoziția 
oamenilor, uitase formu
lele de politețe, îi trata 
ca pe o masă amorfă, in
diferent de vîrstă și sex. 
Părea că descoperise bu
ricul pămîntului și de 
acolo, ca o pîrghie arhi- 
mediană, putea să răs-

toarne totul după plac. 
EI vrea, el decide, are 
doar în mîriă condeiul 
bunului plac.' Intre timp, 
a apărut pe culoar un 
șef, care (și acesta pro- 
cedînd greșit) i-a admi
nistrat o săpuneală în 
fața asistenței.

— . .m înțeles, să .trăiți! 
Am greșit... Voi face 
cum dispuneți dumnea
voastră —■ continua ano
din suita scuzelor și an
gajamentelor. Leul a de
venit mielușel.

Sever NOIAN

Conform programului .de 
activitate,. la Școala , gene
rală nr. 3 Lupeni se des- 
fășoară în aceasto perioa-

I dă o intensă muncă edu- 
I cativă prin activitățile de .

la clubul vacanței și prin . 
I orele de munca , pătrioti- 
• eă.

IRecunoscînd valoarea e- 
ducativă a muncii, cadre- 
Ile didactice, părinții și 

elevii școlii, în vederea în
ceperii trimestrului II în 

Icele mai bune condiții, ei 
pregătesc „haina nouă" la ■ 

['încă patru săli de clasă și 
două cabinețe, prin , mo»- , 

| . tarea unor lambriuri, raș- .
chetarea parchetului și 
pregătirea mobilierului, 
lăcuirea lor, precum și TI— . 
nele acțiuni de estețizare a 
interioarelor. . .

In fruntea activității se 
situează clasele conduse 
de profesorii și învățăto
rii Olga Căceu, Oltea Dăn- 

Moșilă, 
Doina

I
I
I
I
I
I
I
II

ciulescu. Elena 
Cornelia - Luchini, 
Dragotă, Maria Vuc, Vio
rica Filipescu, Ecaterina 
Duncea și Paraschiva Bo-

- ■ . •
N-a foșt neglijată nici 

activitatea instructivă, ast
fel că zilnic se desfășoa
ră ore de pregătire la ma
tematică, limba română și 
chimie cu elevi care ne 
vor reprezenta în etapa 
următoare a concursului 
pe obiecte de învățămînt, 
sub îndrumarea compe
tentă a profesorilor Ileana 
Sorea, Elena Moșilă, Vio
rel Trifu, Nicolae Panțiru 
Și Maria Vuc.

Ion COTESCU, 
Maria ON, 

corespondenți

acestui domeniu în tota
lul producției materiale.

Trebuie cunoscut că re
censămîntul animalelor do
mestice începe simultan pe 
întreg teritoriul țării la 
1 februarie, ora 8 diminea
ța. Fiecare cetățean este 
necesar să știe că toate în
registrările se raportează 

' la acest moment. de refe
rință pînă la încheierea 
acțiunii. In municipiul 
nostru s-au întreprins mă
suri pentru ■ pregătirea te
meinică a recensămîntu-

, . .... , . , de referință,, estelui, s-au stabilit echipele ’ ., ... .1 ca cetățenii să știe ca
de recenzare, -au fost re- nimalele livrate statului, 
partizațe pe sectoare,- fi- vîndute, cumpărate, șacri-
ind organizate- dezbateri ficate sau care au murit

Recensămîntul
animalelor domestice

cu cetățenii si instruiri ale 
echipelor privind metodo
logia de lucru.

însemnătatea deosebită 
a acestei acțiuni impune 
<".i toți deținătorii de ani
male să colaboreze într-un 
spirit de responsabilitate 
cetățenească cu echipele 
ele recenzare. . Deoarece 
toate înregistrările 
vor raporta la momentul 

necesar
a-

în intervalul dintre mo
mentul de referință și cel 

: al înregistrării se, vor în
scrie la gospodăriile popu
lației care le-au deținut la 
1 februarie, ora 8. In e- 
ventualitatea eă animale
le nu -se află la domiciliul 

este 
co
de 
ca

proprietarului, acesta 
obligat să le declare 

se .:. rect în formularele 
reecnsâmînt urmînd
apoi să se facă verificări
le necesare. Concomite'nt.cu 

, declanșarea înregistrfif ilpr, 
în toate sectoarele de re-

censămînt din Valea 
iui echipe 
special constituite 
deplasa in zonele 
află animalele la

In conformitate

pe crescătorii de animale 
dm zonă Informațiile ca
re se vor dobîndi după 
recensăiTiînt vor contribui 
la fundamentarea măsu
rilor de dezvoltare a zo
otehniei în interesul țării 
și al fiecărui cetățean. Pre
vederile legale privind 
recensămîntul au format 
obiectul unor discuții pre
alabile cu cetățenii, în ca
drul cărora crescători de 
animale cu tradiție, șt ex-i.

Jiu- 
de recenzori 

se vor 
unde se 
iernat.
cu pre

vederile Decretului nr. 1 
din 1982, consiliile popu
lare municipal, orășenești 
și comunale din Valea Jiu- periență au efectuat. înche- 
lui au stabilit echipe de 
recensămînt compuse din 
oameni cu experiență, în 
acest gen de lucrări, care 
cunosc specificul local și

au ieri de contracte de ani
male și produse animali
ere, . dovedindu-și în acest 
fel responsabilitatea civi

că și patriotică. _
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TV

FILMEadjuncților miniștrilor 
afacerilor externe din unele 

țări socialiste
; BERLIN 29- (Agerpres). facerilor externe,-..In ca- 
— In zilele de 28—29 ' ia- drul întîlnirii, s-a efectuat 
huarie, la Berlin a avut un schimb de păreri cu 
loc o întîlnire a adjuncților privire la unele probleme 
miniștrilor afacerilor c._ 
terne din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, 
R.P. Ungară și U.R.S.S.
Din partea țării noastre 
a participat Traian Pop, 
adjunct al ministrului a-

Explozia navetei spațiale 
americane „Challenger“

ex- actuale ale luptei 
pe n t r U pace, de
zarmare, securitate și dez
voltare economică a tutu
ror popoarelor lumii.

La încheierea întîlnirii, 
adjuncții miniștrilor au 
fost primiți de Oskar Fis
cher, ministrul afacerilor 

externe al R.D. Germane.

cu o viteză de circa 3 200 
km pe oră. Rezervorul con
ținea, în două comparti
mente separate, 1,5 milioa
ne litri de hidrogen li
chid și 550 000 litri de o- 
xigen lichid, care, împreu
nă, formează un exploziv 
extrem de puternic.

In urma exploziei, frag
mente ale navetei s-au

LA COPENHAGA A 
AVUT LOC plenara C.C.
al P.O. din Danemarca, 
consacrată analizării ac
tivității comuniștilor în 
apărarea păcii și pentru 
dezarmare, precum și pro
blemelor legate de pregăti
rea viitorului congres 
partidului, 
lucrările

al
S-a hotărît ca 

_______ celui de-al 
XXVIII-lea Congres al P.O.

din Danemarca să se des
fășoare în perioada 16—19 
aprilie 1987.

CONSILIUL MINISTE
RIAL AL C.E.E., întrunit 
în sesiune la Bruxelles, a 
hotărît ca țările membre 
să nu mai exporte petrol 
în R.S.A., informează a- 
genția France Presse, ci
tind un comunicat al 
M.A.E. al Olandei dat pu
blicității la Haga. Măsura 
a fost luată în semn de 
protest împotriva politicii 
de apartheid promovate 
de către regimul rasist de 
la Pretoria.

WASHINGTON 29 (A-
gerpres).— La 28 ianua
rie, naveta spațială ame
ricană „Challenger" a ex
plodat la 75 secunde de 
la lansarea sa de la Cape 
Canaveral (Florida). Du
pă cum a anunțat oficial 
Jesse Moore, șeful zboru
rilor cu echipaj uman de 
la NASA, întreg echipa
jul navetei — alcătuit din prăbușit, în flăcări, în a- 
șapte persoane — 
pierdut viața.

Această catastrofă — 
cea mai gravă din istoria 
programului spațial ame
rican — a fost urmărită 
în direct la televiziune de 
întreaga Americă, 
fiată. „Challenger" 
transformat brusc 
adevărată torță, 
accidentului nu se cunosc 
încă, iar NASA nu a furni
zat nici o explicație în a- 
cest sens. Se pare că el 
a fost provocat de explo
zia unuia dintre rezer
voarele navetei, în timp 
ce aceasta se afla Ia apro
ximativ 20 km altitudine, 
în plină fază ascensională, 
și se îndrepta spre orbită telor spațiale vor continua.

și-a

stupe- 
s-a 

într-o 
Cauzele

pole Oceanului Atlantic. O 
■parte dintre acestea au foșt 
recuperate, la 29 km de 
Gape Canaveral, de nume
roasele vase și elicoptere 
trimise în zonă.

Naveta „Challenger" ur
ina să îndeplinească cel 
de-al zecelea zbor al său. 
In cursul lui, se prevedea 
ca echipajul să plaseze pe 
orbită un satelit al NASA, 
să efectueze observații a- 
supra cometei Halley, pre
cum și o serie de expe- 

. riențe științifice.
Intr-o scurtă alocuțiu

ne televizată, președintele 
Ronald Reagan, arătînd că 
accidentul reprezintă o 
tragedie națională, a a- 
nunțat că zborurile nave-

TELE XSCHI

Cupa C. C. S. M. Petroșani
Cea de a III-a ediție 

a cupei C.C.S.M. Petroșani 
la schi, desfășurată sîm- 
bătă și duminică, 25—26 
ianuarie 1986 în masivul 
Paring a constituit o Utilă 
verificare a pregătirii spor
tivilor de performanță din 
Valea Jiului. Zăpada a- 
bundentă, proaspăt căzută 
și vremea favorabilă a fă- 
eut Ca oamenii muncii de 
la Centrul de Cercetare și 
Securitate Minieră 
petreacă în colectiv, 
ir-un cadru ambiant 
atractiv, timpul liber 
totodată să sprijine 
mod direct 
sporturilor de iarnă 
Vale.

Sîmbătă după-amiază în 
Poienița I.E.F.S. au luat 
Startul schiorii amatori de 
la ®.G.S.M. și copiii a- 
cestora. Duminică pe pîr- 
tla de sub tejescaun s-au 
Întrecut sportivii de per
formanță de la C.S.Ș. Pe
troșani. Știința. Hidromin 
și formația Salvamont.

întrecerile de sîmbătă

să-și 
in

și 
și 
în 

activitatea 
din

In sala de sport din stra
da T. Vladimirescu a ora
șului Petrila s-a desfășu
rat, în cadrul campiona
tului național de juniori 
ia lupte libere (etapa I) 
patrulaterul la care au 
participat A.S. Minerul 
MotrU, A.S. Forestierul 
Tg. Jiu, Dierna Orșova și 
gazdele, Jiul Petrila. La ce
le nouă categorii de greu
tate s-au întrecut într-un 
exemplar spirit fair-play 
(cu excepția juniorului 
Ștanciu Alexandru de la 
gazde, care a arătat că 
încă nu a învățat să su
porte cu demnitate îrifrîn- 
gerea) tineri talentați,. în

au fost cîștigate de urmă
torii ccncurenții

Categoria 5 ani: Miha- 
ela Tctli la fete și Dragoș 
Geantă la băieți; categoria 
10 ani: Mihaela Cătană, A- 
lina Stroiescu Ia fete, Clau- 
diu Tolea, Alin Stroescu, 
Dan Ghiță la băieți; cate
goria seniori: Mihaela Lo- 
bonț la fete; Petru Deme- 

Danter, Ioan Stroescu, 
Fieraru la băieți.

Duminică, sportivii 
performanță și-au desem
nat următorii CÎștigătoris 
categoria copile I: Eniko 
Sabău, Felicia Ghiura și 
Geta Valache; < 
copile II: Helga Boda;
categoria copii I: Adrian 
Cîmpcanu, Adrian Pică si 

1 II:
* Mă- 
Ștefan; 
Kacso, 

Gabriela 
Răzvan 

Pop, loan Sin, ambii de la 
Hidromin și Dumitru Bir- 
Jida de la Parîngul Petro
șani.

Gheorghe Bîtu; copii 
loan Chirilă, Vasile 
lăiescu și Iulian 
senioare: Iudith
Nelida Bucur și 
Pică; seniori:

de
con

La schi fond întrecerile 
au fost cîștigate de Vasi
li că Ghițan, Laura Moldo
van și Camelia Parasca la 
proba de 3 km, iar la pro
ba de 5 km de Daniela 
Zaițuc, Monica Parasca, 
Mihaela Neamțu, la fete și 
Cornel Diaconu, Gheor
ghe Kiss și Florin Tomo- 
lea la băieți.

Cîștigătorilor le-au fost 
înmînate din partea
ducerii C.C.S.M, și a co
mitetului sindicatului fru
moase trofee, plachete și 
diplome, care au satisfă
cut pe deplin strădaniile 

categoria concurenților de a se a- 
" ’ firma la această competi

ție devenită tradițională.
Tuturor organizatorilor și 

partlcipanților sincere fe
licitări pentru contribuția 
adusă la 
a III-a 
C.C.S.M.

(Ager- 
trans- 
spor- 

Taniug, 
organizatorii Universiadei 
de vară de Ia Zagreb, din 
anul 1987, au optat 
disciplină la alegere) pen. 
trU fotbal, meciurile 
grupe urrnînd a se 
fășura la Split, Rijeka, 
OsijeR și' Zagreb. Totodată 
se anunță că la viitoarele 
jocuri mondiale universi
tare de vară de la Za
greb, avînd înscrise în pro
gram întreceri la 12 ra
muri sportive, au fost 
invitați studenți sportivi 
din 150 de țări ale lumii.

ZAGREB 29 
preș), — După cum 
mite corespondentul 
tiv al agenției

(ca

din i 
des-

Prof.

reușita celei de 
ediții a cupei 

Petroșani.

Dorin BORZA, 
președintele C.M.E.F.S.

Petroșani

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Desfășurat la Lenin
grad, cel de-al doilea meci 
dintre selecționatele de 
box ale U.R.S.S. și S.U.A., 
s-a încheiat ■ la egalitate 
4—1.

In prima întîlnire, dispu- I 
tată la Moscova, pugiliștii. I 
sovietici au eîștigat cu I 
12—0.

Lupte libere, campionatul național de juniori

Sportivii petrileni se afirmă
Tg. Jiu 9—0, Jiul Petrila 
— A.S. ' Minerul Motru
8— 1, A.S. Minerul Motru 
— Dierna Orșova 9—0, A.S. 
Forestierul Tg. Jiu — Di
erna Orșova 9—0, Jiul Pe
trila —■ Dierna Orșova
9— 0. S-au evidențiat: cam
pionul național Florin 
Bolohan, . care a eîștigat 
toate meciurile prin tuș

vîrstă de 15—18 ani, un 
valoros schimb de mîine 
al seniorilor de . la aceeași 
asociație sportivă. In afa
ra mizei întrecerii, pre
zența la masa de arbitraj 
a secretarului Federației 
de lupte Ion Bobei, a în
semnat un stimul deose
bit, care a ridicat ștache
ta valorică a meciurilor.

S-au înregistrat urmă- (48 kg), vicecampionul na- 
toarele rezultate: A.S. Mi
nerul Metru — A.S. Fo
restierul Tg. Jiu 7—3, Jiul 
Petrila — A.S. Forestierul

țional de juniori, Lauren- 
țiu Palade (68 kg), Romu
lus Săpînțan (74 kg), Ion 
Ailincăi (57 kg), Vasile

Mînzat șî 
kg), loan 
și Daniel 
kg) toți de la Jiul Petri
la, George Toderașcu (52 
kg) de la A.S. Minerul Mo
trU. Au arbitrat foarte bi-' 
ne Ion Bobei; Ștefan En- 
culescu și Ion Nichita.

Clasamentul după prima 
etapă se prezintă astfel: . 
1. Jial Petrila 12 puncte;

Minerul Motru 8 
A.S.

3
na Orșova

Petru Iacob (82 
Doroș (62 kg) 
Krautncr (100
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2. A S 
puncte; 
Tg. Jiu

Forestierul 
puncte; 4. Dier- 
1 punct.

loan Dan BALAN

20,00 Telejurnal. 20,20
■ Actualitatea în econo

mie. 20,35 Amfiteatrul 
; ' ; Revistă

TV a „Cîntării Români- 
.1". 21,00. Memoria docu- | 
mentelor: Idealurile de î
libertate și unitate, nați
onală, puternic afirmate 
în revoluția de la 1821 
— documentar. 21,20 In
vitație în studiourile Ra- 
diotelevizțunii ' (color). 
Concertul tinerilor lau- 
reați al Festivalurilor na
ționale și internaționale. 
21,50 Telejurnal. 22,00 
închiderea programului.

7 Nn artelor (color), 
răz- ".(

Nemu- ei
Căsăto-

PETROȘANI 
iembrie: Căpitanul
bunării; Unirea: 
ritdrii; Parîngul: 
rie cu repetiție,

PETRILA.' Amintirea 
unei mari iubiri,

LONE A:
Gramofon.

VULCAN 
rul: Cuibul 
lor.

LUPENI
Fantomele se grăbesc.

URICANI: Zică ce vor 
zice.

Generalul

— Luceafă- 
salamandre-

Cultural:

Uzina electrică Paroșeni
încadrează direct sau prin transfer :

— conducători auto, gradele B, C, D .
— automacaragii cu autorizație peste 16 

tone
tractorist rutierist

Conducătorii 
Rîmnicu Vîlcea, 
Mintia, cu punct 
Paroseni.

auto vor fi încadrați la I.E.
AUTOBAZA — Coloana 5 
de lucru la Uzina Electrică

Informații suplimentare la sediul uzinei
biroul P.I.R.

Mica publicitate
CU ocazia sărbătoririi 

majoratului, mama, frate- I le și prietenii, urează Vale- I rîei Hinta multă fericire și I „La mulți ani(5830) I PĂRINȚII și surorile U- 
rează scumpei lor fiice și 
soră Claudia Miclea, la 
împlinirea celor 12 pri- 

I măveri, multă sănătate șl 
„La mulți ani!“. (5802)

FAMILIA Ciocodan mul
țumește medicilor Radu V. 
Radu, Ghemeș Mircea 
personalului auxiliar 
goi Măriuca, Simion 
rina. Ungureanu Eleonora, 

I Bănciescu Lidia, Stoica 
Viorica, Matei Elena, Mo
rarii Geta, Dosan Marioa
ra, Dobre Mariana, Dodi- 
ță Profira si Bendca Sa
bina, pentru dăruirea și 
competența cu care ne-au 
îngrijit. (5820) ;

CAUT femeie. îngrijire 
doi copii. Informații, Pe
troșani, Republicii 59/1/1. 
(5B29)

; ' PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goya 
Emil, eliberată de I.P.L.

Deva. O declar nulă. (5826)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Popes- 
eliberată ; de 
O declar nu-

si

cu Floarea,
I.P.D. Deva, 
lă. (5825)

PIERDUT 
serviciu ,.e numele Polcov
nicii NecUlai, eliberată de 
I.M. Bărbătenî. O declar 
nulă. (5823)

PIERDUT chitanță fond 
rulment pe numele Pică 
loan, eliberată de E.G.C.Tl 
Vulcan. O declar nulă. 
'(5822)'

PIERDUT legitimații spe
ciale nr. 499 și 505 și de 
serviciu pe numele Pocan- 
schi fcascu, eliberate de 
I.G.CJi. Petroșani. Le

, declar nule. (5817)

legitimație de

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bunea 

’ Angela, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. ~ 
II declar nul. (5816) 
ț PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ghica 
Cristian, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5812)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Florica, fiica Lucica și nepotul Marius- 
Lascu, anunță cu adîncă durere încetarea din viață 
a scumpului npstru

MOJOATCĂ LASCU
soț, tată și bunic de neuitat. (5827)

■ TATA Gheorghe și mama Veronica, fratele Ște- 
I fan cu soția Marioara, sora Violeta și nepoții Dorin 
I și Gheorghe, anunță cu adîncă durere decesul scum- 
I pului lor
I ■ MOJOATCA LASCU (46 ani)

Inmormîntarea are loc azi, ora 13, de la Cîmpu 
lui Neag. (5820)

SE împlinesc doi ani de la moartea fulgerătoare' 
a celei care a fost

FACERE MARIA (născută Vîlcan) 
din comuna Ilovăț, județul Mehedinți.

Tristă amintire, soțul Vasile. (5803)

Redacția și aonvnistrațici : Petroșani, str. Nicolae Bolcescu. ar. 2. telefoane.; 41662 
secretariat, 41663. 424(4, secții.
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