
In aceste zile de iarnă grea

Adunări generale ale oamenilor muncii

Pledoarie pentru calitate

în abatajul brigăzii 
conduse de Ștefan Alba, 
de la I.M. Petrila.
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Mobilizare de excepție pentru 
sporirea producției extrase
Minerii Văii Jiului, a- noi cantități de cărbune 

lături de colectivele de suplimentar. Numai în 
muncă din întreaga țară, data de 3 februarie, șap- 
‘ ‘ ... . * ■■■■ - ■ • • I miniere

— Lonea, Dîlja, Livezeni, 
~ . Băr-

băteni și Uricani — au 
extras peste sarcinile 
zilei 800 tone de cărbune. 
Semnificativ este faptul 
că numărul unităților 
miniere cu sarcinile de 
plan realizate și depășite

depun, în aceste zile de te întreprinderi 
iarnă grea, eforturi deo- • ’______.
sebite pentru îndeplini- Vulcan, Paroșeni, 

i rea prevederilor zilni- ' " ' '
ce de plan, pentru reali
zarea în mod exem
plar a sarcinilor care le 
revin. Conștienți de 

lor, 
pe

importanța muncii 
de rolul hotărîtor 
care ÎI are cărbunele pen-, se află în continuă creș- 
tru bunul mers al activi- tere. De altfel, aceste as- 
țății economice și indus- pecte sînt relevate și de 
triale, minerii abatajelor 
și de la lucrările de pre
gătiri și-au intensificat 
acțiunile întreprinse pen-’
tru sporirea producției 
extrase.

Receptivi la solicitările 
conducerii partidului și 
statului nostru, oame
nii «dîheurildr au acțio
nat, m aceste zile, cil o 
înaltă răspundere patri
otică, obținînd zi de zi

Cărbune livrat 
suplimentar

Avînd ca suport material
succesele lunii anterioare, 
cînd principalii indicatori 
de producție au fost reali
zați în proporție de peste 
sută la sută, colectivul de 
oameni ai muncii din ca
drul I.P.C.V.J. înscrie și 

■ în această a doua lună „a 
anului succese de seamă. 
In primele trei zile din 
februarie au fost expedi- 

- ate suplimentar sarcinilor 
de plan 92 tone de cărbu
ne net, 1062 tone de căr
bune pentru cocs și o 
cantitate de brichete - ci
frată la 40 de tone. Aces
te rezultate meritorii fac 
cinste preparatorilor de 
la Coroești și Lupeni.
(Gh.O.)

LA I.M. PETRILA

lui
la

In șirul realizărilor de 
excepție cu care ne-au o- 
bișnuit minej'ii uneia din
tre brigăzile de elită — 
formația complexă spe
cializată în deschideri și 
pregătiri miniere a 
Kovacs Francisc de
mina Petrila, prima lună 
a anului a marcat... tot 
un fapt de excepție: o 
adevărată premieră pen
tru brigadă și pentru mi
nă, o . realizare-record. 
Brigada a „bătut" în 20 
de zile un suitor de 50 de 
metri lungime, între ori
zontul de cap zero șl ga- 

producția extrasă su
plimentar de la începu
tul lunii de către colecti
vele acelorași întreprin
deri miniere — aproape 
1300 tone de cărbune.

Dacă fruntașele Văii 
— minele Lonea și Paro- 
șeni — continuă în același

Dorin GHETA

Mereu, noi și noi garnituri de vagoane cu cărbune intră în Preparația Coro 
ești, în aceste ..le de iarnă aspră.
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Materialele prezentate în 
cadrul bogatei agende de 
lucru a adunării generale 
a reprezentanților oa
menilor muncii de la I.M. 
Lonea și dezbaterile pe 
marginea lor au relevat, 
cum era și firesc, succese
le de necontestat ale co
lectivului — în ultimii doi 
ani ai cincinalului 
cedent.

— Sectorul nostru, 
tor fruntaș pe mină, 
marca în intervenția
Aurel Negru, din cadrul 
sectorului IV, a asigurat 
economiei naționale, în a- 
nul trecut, o cantitate su
plimentară de aproape 
28 000 tone de cărbune, în 
condiții de eficiență eco
nomică deosebită. Puteam 
obține rezultate și mai bune, 
dacă am fi acordat o aten
ție sporită brigăzilor care 
au o comportare oscilan
tă în realizarea planului.

pre-

scc-
re-
sa

In vederea descoperirii și 
te interpretative muzicale, 
educație socialistă al municipiului Petroșani organi
zează un CONCURS DE PREȘELECȚIE pentru in- 
terpreți de muzică ușoară și populară.

Concursul se va desfășura la nivelul întreprin
derilor și instituțiilor din municipiu, la nivelul co
munelor și orașelor -din Valea Jiului, precum și la 
nivel municipal, după cum urinează :

FAZA PE INTREPRIN- . bune. . —-”, 12 februarie;
l.F.A. „Vîscoza", Sănăta
te, Comerț, Cooperație, 
Brigada A.C.C.F. — io fe
bruarie..

In orașul-. Vulcan: 
I.M, Vulcan, I.M. Paro- 
șeni, Preparația Coroești

BERE
In orașul Uricani:

- I.M. Uricani, I.M. Valea' 
de Brazi, cariera. .. Cîmpu'

’ lui Nea:; — 7 februarie;'
I.G.C.L.,' Sănătate, Briga-' 
da. A.C.C.F, — 6 februarie.

In orașul I.upeni: .
I.M. Lupeni, I.M. Barbă-• 

‘ fetii, Preparația de căr- ~ 

Nemotivatele au dijmuit, 
mai ales în prima parte l a 
anului precedent, destul de 
mult rezultatele noastre.

Participanții la dezba
teri au pus accent pe asi
gurarea liniei de front 
necesare, pe mobilizarea 
brigăzilor de mineri și 
formațiilor de meseriași 
pentru efectuarea unor 
revizii și reparații prompte 
și de calitate, un 
aparte constituind 
țiile pe marginea 
lizării și calificării 
de muncă 
Propunerile făcute 
Petru Nemeș, Ilie 
nescu, Ludo 
Andrei Antal, 

capitol 
discu- 
stabi- 
forței 

nou-încadrate. 
de 

Bălă- 
Ludovic Repaș, 

', Gheorghe 
Bodesc, Anton Florea și 
alții, mineri, maiștri sau 
ingineri, au îmbogățit ast
fel programul . unitar de 
măsuri tehnico-economîce 
și politicosdrganizatorice 
pentru realizarea integrală

stimulării de noi talen-
Comitetul de cultură și

(Continuare in pag. a 4-a) 

și eficiență 
a prevederilor de plan, 
sarcinilor . suplimentare și 
a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă 
pe anul 1986.

— Colectivul nostru, sub
linia ing, Viorel Boantă, 
directorul întreprinderii, a, 
lansat chemarea la între
cere către toate unitățile 
din industria extractivă a 
(.cărbunelui din țară, cinste 
care ne-â revenit în urma 
rezultatelor deosebite ob
ținute în anii precedenți. 
Chemarea Ia întrecere im
plică ridicarea nivelului 
de conștiință muncitoreas
că, mobilizare exemplară, 
creșterea calității muncii 
noastre, în așa fel îneît 
fiecare formație de lucru, 
fiecare sector să-și onore
ze și să-și depășească sar-

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)
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ECONOMISIREA 
cea mai ieftină 

sursă de energie I

COPIII - VIITORULȚĂRII

mune
Grădinița cu program 

prelungit cuplată cu cre
șă nr. 2, din cartierul Ae- 

‘ report. Sub sticla de pe 
biroul educatoarei Mia 
Gruneanțu, 
instituției, citim o 
scri.pție:: „Nu trăirri 
ceea ce am făcut 
ci prin ceea ce vom 
mîine". Este, poate,

directoarea 
in- 

prîn de 
ieri, 
face 
pro

fesiunea de credință ca
re însoțește munca între
gului colectiv al grădini
ței. Din gerul tăios de 
afară, am pătruns în 
această grădiniță. Este un 
alt univers, este un „sanc
tuar" al grijii pentru 
mîine, cum spunea amin- desene atractive,

‘ ‘ multe ‘ jucării, sală
mese,

titlil citat. Este locul în 
care aproape 300 de co
pii sînt la adăpost, sub 
supraveghere, se . joacă,, 
mănîncă, dorm, iau con
tact cu tainele cunoaște
rii și care, ca atîtea alte 
grădinițe din întreaga ța
ră, este rodul grijii ne
țărmurite a partidului și 
statului nostru pentru co
pii, viitorul națiunii. Pa
tru grupe de cămin, două

sporita 
zile, ' cînd 
țării iarna 
creat greu-

In aceste 
pe teritoriul 
mai aspră a 
tați în unele sectoare 
de 
rii, 
de
Că UIMIM, dlUlt,

de veghe sporită. Dis
ciplinați, prompți și 
eficienți în acțiunile în
treprinse, ei se strădu
iesc din răsputeri să

activitate, ferovia- 
oamenii drumurilor 
fier, sipt, mai mult 
oricînd, într-o stare

INSCRIPțll

mențină fluența trans
porturilor, să evite cu 
orice preț „evenimen
tele de cale“, neajun
surile și necazurile 
create de căderile a- 
bundente de zăpadă, de 
viscolul care pune barie
re peste bariere trenuri
lor de călători șau de 
mărfuri,

Chiar dacă la noi, în 
Valea Jiului, iarna nu 
a pricinuit neajunsuri 
in transporturile fero
viare, oamenii drumu
rilor de fier sînt . tot 
atit de mobilizați la o 
activitate de excepție, 
ca și cei care au de

Gheorghe ACHIREI 

(Cont. în pag. a 2-a)

nor- 
grupe 

sub

grupe cu program 
mal, iar, la creșă, 
de sugari și copii
3 ani își petrec copilăria 
fericită în cele mai bune 
condiții, în timp ce pă
rinții lor își văd liniștiți 

muncă. Personalul 
grădiniței și. al creșei este 
format din 20 cadre, fe
mei cu dragoste nețărmu
rită pentru copii. Nu
mai cine iubește» mult co
piii poate să lucreze cu 
ei, pentru ei. Ce au co
piii la grădinița cu cre
șă ? De toate. Săli de 
clasă spațioase, împodo
bite cu zeci și zeci de 

multe, 
de 

dormitoare, cabi
net medical, material di
dactic din belșug, 
cioateliere pentru 
ție... Ce fac copiii 
grădiniță cu creșă ? Ser
vesc masa, se joacă, des-

Mircea BUjORESCU

Ii

1

i;

p
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mi
erea-
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I
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leria direcțională de ba
ză — 50, deci la cinci
zeci de metri; sub nive- * 1 

’Iul mării. Suitorul s-a
„bătut" în steril, de jos 
in sus, valorificînd din

•.plin avantajul găurii de 
foraj, executată în prea
labil. S-a bătut în 20 de;
zile — un. adevărat re
cord dacă șe are în ve
dere că alte brigăzi au 

^executat lucrări similare ț 
în peste două luni, • 
clinaFea .suitorului
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Gata, oricînd, la chemarea patriei!
Luni, după-amiază, în- 

tr-un cadru festiv, la 
Vulcan a avut loc des
chiderea anului de pre-., 
gătite a gărzilor patrio
tice, formațiunilor de ti- 
neret și ALA din muni
cipiul nostru.

Desfășurată la scurt 
timp de la fnomCntul oma
gial în oare întregul nos
tru popor a sărbătorit 
ziua dc naștere și înde
lungata activitate revo
luționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, comandantul su
prem, solemnitatea a dat 
expresie hotărîrii oame
nilor muncii din Valea 
Jiului, cuprinși în for
mațiunile de gărzi pa
triotice, de a îndeplini cu 
responsabilitate obiecti
vele și sarcinile privind 
creșterea conștiinței lor 
revoluționare prin însu
șirea temeinică și aplica
rea consecventă în 
practică a politicii parti
dului nostru, hotărîrllor 
Congresului al XIII-lea, 
Directivei comandantului 
suprem, regulamentelor 
și instrucțiunilor, a prin
cipiilor doctrinei milita
re naționale, a tuturor 
îndatoririlor ce le revin 
în calitate de proprietari, 
producători, beneficiari 
și apărători ai bunurilor 
materiale și spirituale ale 
poporului.

Aducerii drapelului și 
trecerii în revistă a for
mațiunilor de gărzi patri
otice le-a Urmat rostirea 
cuvîntului de deschide
re de către tovarășul 
Viorel Faur, prim-secretar 
al comitetului munici
pal de partid, președin
tele Consiliului munici
pal ăl apărării. S-a subli
niat că noul an de in
stituție și educație, cade 
altfel întreaga perioadă 
a- anilor 1986—1990, re

V

Veghe sporită
(Urmare din pag. 1)

înfruntat troienele de 
zăpadă, viscolul, ge

rul. Ei știu că Valea 
Jiului trebuie să dea 
țării cărbune, cărbune 
mult pentru « veni în 
sprijinul celor afectați 
de iarna grea. Știu că 
minerii scot cu trudă 
cărbunele din mărun
taiele pămîntului, dar 
tot așa de bine știu că 
acest cărbune trebuie să 
ajungă cît mai repede 
la beneficiari. A- 
ceasta depinde numai 
și numai de activitatea 
lor neobosită. Un mo
tiv în plus ca starea de 
veghe să fie mereu 
sporită, disciplina mai 
fermă, ^autoexigență la 
un nivel calitativ su
perior.

prezintă o etapă . nouă 
în pregătirea gărzilor pa
triotice și de tineret, a 
cărei trăsătură definito
rie o constituie angaja
rea fermă a energiei și 
capacității -creatoare ale 
organelor și organizați
ilor de partid, U.T.C., co
mandanților și statelor 
majore ale gărzilor pa
triotice, comandanților de 
subunități și formațiuni, 
locțiitorilor politici, luptă
torilor și tinerilor în ve
derea îndeplinirii ire
proșabile a sarcinilor cu
prinse în Directiva -'Co
mandantului sUprem. Sta
bilind cu rigurozitate o- 
biective și sarcini con
crete în fiecare domeniu 
al activității gărzilor pa
triotice, Directiva co
mandantului suprem cere 
din partea luptătorilor 
mobilizarea întregii e- 
nergii pentru ridicarea 
capacității de luptă, a 
pregătirii militare și po
litice, precum și a bazei 
materiale de instrucție, 
întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii — 
în concordanță cu exi
gențele noii calități, su
perioare —, astfel incit 
gărzile patriotice, îm
preună cu forțele armate 
și cu celelalte formațiuni 
populare sau în mod

(Urmare din pag I)

de grade, iar profilul lu
crării — armat în TH 7 
— de 6,2 mp. Nimic deo
sebit, ar putea spune ci
neva; un asemenea sui
tor a „bătut" brigada, în 
aceleași condiții, și a- 
proximativ în același 
timp. și în decembrie. 
Diferența însă este că cel 
din decembrie a fost ar
mat cu granturi, deci în 
lemn, iar al doilea, a 
fost armat pentru prima 
oară — ș: aici e premie
ra tehnologică — cu ar
mături de fier circulare 
TH 7. Avantajele sînt 
multiple: economii în
semnate de lemn, rezis
tență sporită la presiune. 
Suitorul va servi pentru 
aeraj, pentru circulație 
și transport, dar va pu
tea fi folosit, avînd do
uă secții, și ca siloz-tam- 

de ute- 
XII-a J 

Mircea

avut
o-

și în celelalte localități ale 
municipiului, rezultă că pe 
blazonul străvechi al Văii 
Jiului șurîde tinerețea fără 
bătrînete.

COLECTIVUL 
ciști ai clasei a 
(diriginte prof.
Munteanu) de la Liceul in
dustrial Petroșani a 
recent un oaspete de 
noare. Este vorba de ac
torul Ion Carămitru, de 
la Teatrul „Lucia Sturza 
Bulandra" din București, 
care, în adrul unei în- 
tîlniri cu tinerii aflați în 

independent, să fie în 
măsură să-și îndepli
nească cu pricepere și 
abnegație, cu fermitate 
revoluționară, chiar cu 
prețul vieții, misiunile 
încredințate atît în timp 
de pace, cît și în cadrul 
apărării teritoriale, al răz- 
boiului întregului popor 
pentru apărarea patriei.

In numele luptătorilor 
din gărzile patriotice a 
vorbit locotenent colo
nel Pavel Coita, șeful 
Statului major al gărzi
lor patriotice municipa
le. Vorbitorul a arătat 
că, aplicînd principiile 
și cerințele doctrinei mi
litare naționale, al cărei 
eminent fondator este 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
vederile Directivei co
mandamentului suprem, 
luptătorii gărzilor patrio
tice din: Valea Jiului își 
vor îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce 
le revin, contribuind prin 
aceasta la înfăptuirea sar
cinilor eeonomico-socia- 
ale și la creșterea forței 
combative a formațiuni
lor de gărzi patriotice, 
conferind întreprinderi
lor și instituțiilor în 
care își desfășoară acti
vitatea caracteristicile

pon pentru producția a- 
batajelpr frontale.

Ing. Gheorghe Cioară, 
șeful sectorului IV, ne 
explică și însemnătatea 
lucrării: suitorul săpat

Premieră într-o brigadă fruntașă
în decembrie, cît și cel 
din ianuarie și încă unul, 
care va fi săpat în a- 
ceastă lună, asigură con
tinuitatea producției sec
torului, respectiv a ex
ploatării pe direcție a fe
liei, fiecare suitor ser
vind pentru vărsarea 
producției abatajelor
frontale la galeria de ba
ză direcțională de la 
cota —50.

Minerii sectorului IV 
au încheiat luna ianua
rie cu o depășire de 1000 
tone de cărbune. Este un 
rezultat nemijlocit al de

detașîndu-se actorul Nico
lae Gherghe și tinerii ab
solvenți ai I.A.T.C. Gabri
ela Bellu și Doru Zamfi- 
rescu. Regia este semnată 
de Marcel Șoma, sceno
grafia aparține lui Aurel 
Florea.

CARTE. In librăriile din 
Vale bibliofilii pot 
deja volumul „Valea Jiu
lui", apărut recent 
ditura Sport-TurRm 
semnat de Ion Preda și 
Dan Pasere. O carte „de 

Zamfirescu, din distribuție căpătîi" pentru iubitorii

pragul absolvirii liceu
lui, a vorbit despre tea
tru, despre film și, pen
tru că ianuarie înseamnă 
sărbătoarea „Luceafărului 
poeziei românești** despre 
Eminescu. (A.H.)

PREMIERA. Remarcabi
lă, orientarea Teatrului de 
stat „Valea Jiului" de a 
valorifica zestrea drama
turgiei românești interbe
lice. Astfel, pentru viito
rul apropiat, ni se anunță 
premiera comediei „Idolul 
și Ion Anapoda", de G.M. 

unor puternice cetăți de 
muncă, luptă și apărare.

In continuare, s-a dat 
citire Hotărîrii Consiliu
lui municipal al apără
rii prin care statelor ma
jore de la întreprinderile 
miniere Vulcan, Lupeni, 
Livezeni, Petrila, Uri- 
cani, Dîlja, Aninoasa, Pa- 
roș'eni, I.U.M. .Petroșani 
și statului major al găr
zilor patriotice al orașu
lui Vulcan le-au fost în- 
mînate diplome, iar unui 
număr de 34 luptători 
le-au fost acordate in
signe de evidențiați pen
tru activitatea rodnică 
depusă în anul trecut în 
cadrul pregătirii de luptă 
și politică.

Solemnitatea deschide
rii noului an de pregăti
re s-a încheiat cu defila- 
•rea gărzilor patriotice și 
a celorlalte formațiuni, 
întreaga desfășurare a 
acțiunii dovedind că u- 
nitățile înarmate ale oa
menilor muncii din mu
nicipiul nostru sînt ori
cînd gata să străjuiască 
cu eroism și bărbăție, a- 
lături de întregul nostru 
popor, libertatea, inde
pendența, suveranitatea și 
integritatea patriei noas
tre, România socialistă.

Gheorghe OLTEANU

pășirilor realizate de 
renumita brigadă a lui 
Ștefan Alba, dar și al 
intrării în funcțiune a 
celor două abataje fron
tale, exploatate de briga

da lui Nicolae Grădina
rii și a frontalului lui 
Ștefan Rotaru, abataje a 
căror producție repre
zintă aproape jumătate 
din producția sectorului. 
Și, dacă abatajele au 
produs ritmic, acesta 
este și rezultatul termi
nării ia timp, deci din 
decembrie, de către bri
gada lui Francisc Ko
vacs a silitorului de la 
numărul 338, #așa cum și 
Viitoarele producții, pe 
măsura avansării pe di
secție a frontalelor, vor fi

găsi

în e-

Mobilizare
(Urmare din pag. 1)

ritm susținut să obțină pro
ducții suplimentare,, rele
vantă este revenirea în 
rîndul unităților cu sar
cinile de plan depășite a 
minelor Vulcan — cel mai 
mare plus de la începutul 
lunii februarie —, Dîlja, 
Bărbăteni și chiar Uricani.

Rezultatele înregistrate 
de minele amintite sînt 
cele mai elocvente dovezi 
că producția acestui an 
a fost pregătită temeinic 
încă din cursul anului tre
cut, iar realizările lunii 
ianuarie sînt o bază traini
că pentru succesele viitoa
re. Exemplul lor trebuie 
urmat, fără întîrziere, și 
de celelalte unități mini
ere a căror producție rea
lizată nu s,-a ridicat încă 
la nivelul sarcinilor pla
nificate. Condiții au — 
chiar directorii unităților 
respective au declarat că 
dispun de condițiile nece- 
sare îndeplinirii integra

Pledoarie pentru calitate 
și eficiență

(Urmară din pag • '

einilc și angajamentele a- 
sumate.

Analiza lucidă a activi
tății productive, măsurile 
și propunerile pentru îm
bunătățirea ci — în arest 
sens menționăm extinde
rea tel inologiei tavanului 
de rezistență, accelerarea 
lucrărilor de investiții pen
tru deschiderea unor noi 
orizonturi, modernizarea 
fluxurilor de transport, 
aeraj, executarea unor re
țele de alimentare cit e- 
nergie electrică, pneuma
tică și apă, iar în. planul 
conștiinței — mobilizarea 
minerilor-tehnicieni cu

și rodul noului suitor, 
săpat în ianuarie, și al 
viitorului suitor ce va 
intra în funcțiune în 
martie pe care își vor 
vărsa în continuare ro
dul brigăzile de fronta- 
liști.

— Tot ce facem, fa
cem pentru producție, 
pentru tonele de cărbune 
pe care trebuie să le dea 
sectorul și mina Petrila 
în noul an peste plan, ne 
spune brigadierul.

Chezășie a împlinirii 
hotăririi brigăzii, 
stau șefii de schimb 
Szakacs Akos, Ernest Fa- 
zakas, Alexandru Ko
vacs, ca și minerii Au
rel Negoi, Nicolae Popa, 
Andrei Martin și Iosif 
Pop, toți membrii brigă
zii. Și, stau chezășie, mai 
ales, faptele lor...

turismului din Vale și ny 1 
numai a lor. I

ȘCOALA. Evenimentele I 
lunii februarie la Școala I 
de șoferi amatori din Pe
troșani. (strada Cuza Vo
dă nr. 23) — la 11 februa
rie (ora 9) se va desfășura 
preselecția pentru admite
rea la cursurile școlii, la 
26 februarie vor avea loc 
probele examenului de 
conducere pentru absol
venții din seriile ianuarie, 
februarie și restanțieri.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

l

II i

de excepție
le a prevederilor de plan 
— dar acestea trebuie mai 
bine valorificate, mai bine 
fructificate.

Un lucru este . cert - 
țara are nevoie acum de 
tot mai mult cărbune, de 
fiecare tonă extrasă supli
mentar, iar minerii Văii 
Jiului, detașament de 
frunte al clasei 'noastre 
muncitoare, se angajează 
cu toată ființa lor să dea 
cărbunele purtător de for
ță și lumină.

Acum, mai mult ca ori
cînd, minerii Văii Jiului 
trebuie să demonstreze 
prin fapte de muncă pu
ternicul lor atașament Ia 
întreaga politică a parti
dului nostru, trebuie să 
dea dovada puterii lor de 
muncă și de mobilizare e- 
xemplare pentru a veni în 
sprijinul ramurilor eco
nomiei naționale afectate 
de rigorile iernii.

țării, tot mai mult 
CĂRBUNE — acesta este 
comandamentul major al 
zilelor de iarnă grea!

un larg orizont profesio
nal, pentru realizarea sar
cinilor, prin creșterea to
iului conducător al puter
nicei organizații de par
tid, al celorlalte organiza
ții de masă și obștești >—■ 
au darul să ofere convin
gerea că minerii Loiiei 
vot fi, și de această dată, 
la înălțime, că vor trans
pune în fapte îndemnuri
le și indicațiile Minerului 
de Onoare aUțării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a contribui eu forțe spo
rite la asigurarea bazei e- 
aergetice a țării. -

Un univers al
grijii pentru 

mîine
(Urmare din pag. 1)

fășoară activități la alege
re, deprind cunoștințe des
pre mediu, desenează, își 
dezvoltă vorbirea... Intr-un 
cuvîn t Șe simt ea acasă.

La „grupa mică", Cori
na Manuela Chirițoiu, de 
4 ani ne spune o poezie 
frumoasă despre iarnă. 
Prin toate sălile, cunoaș
tem copii frumoși și sănă
toși — Răzvan Jitea, Mar
ta Năstase, Adrian LUn- 
gU, Daniela Grecu, An
dreea Maria TrifU, Victor 
Mocanu („mama lucrea
ză Ia pital"). Toți veseli, 
cu neastîmpăr în priviri. 
Au aici de toate, dar, mai 
mult decît orice, cresc sub 
supraveghere, în grija u- 
nor cadre specializate care 
lucrează după metode mo
derne de psihologie a co
pilului. după programe ri
guros întocmite pentru 
dezvoltarea capacității de 
gîndire, Ele se numesc 
Dorina Ungur, Elena Pîr- 
țac, Daniela Vasiu, Lucia 
Strat, Ileana Mihail, Elena 
Alexandru, Victoria Bo
ros, asistenta șefă Elena 
Barna, alte șapte cadre 
medicale. Pentru toate, 
pentru grija pe care o 
poartă copiilor, în nume
le părinților, un sincer 
„mulțumesc" 1 .. ;• 4

/■

BILANȚ. In luna ianua
rie, la ofițerul stării civile 
din cadrul Consiliului 
popular municipal au fost 
înregistrați 150 de nou- 
născuți și 25 de căsătorii, 
rezultînd un spor de 19 
copii față de perioada si- 

■ milară a anului trecut. 
I Dacă luăm în seamă fap- 
I tul că numărul familiilor 
I noi și al copiilor a crescut 



Vîrfurilor energetice de- consuni 
să le corespundă „vîrfuri“ ale 

spiritului gospodăresc!
„Cum acționați în 

timpul vîrfurilor energe
tice ?“ — iată întrebarea 
pe care am adresat-o fac
torilor răspunzători de la 
mina Aninoasa. Răspunsul 
l-am aflat, în cuprinsul 
unui raid pe fluxurile de 
producție, întreprins la 
orele de maximă solici
tare a sistemului ener
getic național, adică în 
perioada unui asemenea 
„vîrf energetic".

Firește, mai întâi ne-am 
concentrat atenția asu
pra marilor consumatori, 
adică asupra instalațiilor 
de mare putere. La sta
ția Aninoasa Nord au fost 
lăsate în funcțiune doar 
trei compresoare, sufi
ciente, ni se spune, pen
tru asigurarea funcțio
nării normale a utilaje
lor, pentru bunul mers 
al activității de produc
ție. La tei s-a procedat 
și la stația Piscu, unde 
sînt conectate la rețea 
doar două compresoare, 
care, și acestea, pot sa
tisface necesitățile de aer 
comprimat "din subteran.

Un alt punct al rai
dului nostru: stația de 
pompe, și ea mare con
sumatoare de energie e- 
lectrică. Aici cantorii 
sînt „nemișcați" de mai 
bine de o oră, pentru că 
de tot atâta timp pompele 
au fost "ci»'branșate. Așa vor 
râmîne pînă la ora 22 
(cînd vîrful energetic de 
seară se atenuează), ur- 
mînd ca atunci să fie din 
nou conectate, pentru a

Pornim, în investigația 
noastră Ia mina Paroșeni, 
d'e la o necesitate stringen
tă: încadrarea strictă în 
consumurile zilnice repar
tizate. Respectarea aces
tei cerințe este impusă de 
faptul că energia electri
că nu poate fi stocată, 
deci depășirile din anume 
zile nu sînt „recuperabile" 
în altele. De datoria noas
tră, a tuturor, este, de a 
veghea ca economisirea să 
fie un—proces continuu.

„Diagrama" energetică, 
a minei arată o asemenea 
constanță. E drept, în pri
mele zile ale lunii ianua
rie, repartiția a fost depă
șită, acest fapt constituind 
un semnal de alarmă pen
tru specialiști, pentru mem
brii comisei energetice în 
primul rînd. Este o stare 
de spirit care s-a transmis 
și sectoarelor direct pro
ductive, unde au fost lua
te măsurile ce se impu
neau. Așa că, din data de 
4 ianuarie, numărul kilo
waților consumați a înce
put să devină mai mic de- 
cît cel repartizat, ajungîn- 
du-se la o economie de

Pagină realizată de 
Sabin BORCAN si 

Gheorghe OLTEANU 

funcționa în regim ma
xim, deci cu randament 
energetic optim.

Puțul principal Nord... 
Nu mai este cazul să a- 
mintim că instalațiile de 
mare putere, sînt și pu
ternic energofage. Cei ca
re le manipulează o 
știu foarte bine. Și cu
nosc tot a tit de bine pro
gramul lor de funcționa
re, alcătuit în așa fel în- 
cît ține seama și de nece
sitățile de producție și de 
prioritățile protejării 
vîrfului energetic. In 
consecință, în această pe
rioadă respectivele uti
laje sînt oprite. O scurtă 
convorbire telefonică ue 
confirmă că și la puțul 
principal Sud se acționea
ză la fel.

Un alt element eu
pondere însemnată țn
consumurile energetice ale 
minei este fluxul • de 
transport. Aici lucrurile, 
deocamdată» sînt mai com
plicate: dispersarea luâ, 
complexitatea, natura di
versă a utilajelor care 
R compun fae ca acționă
rile în timpul vîrfului e- 
nergetic să fie mult mai 
dificile. Problemele. te- 
sențiale sînt evitarea mer
sului în gol. funcționarea 
la capacitate optimă. Ni 
se explică faptul că se 
iau măsuri acolo unde a- 
par abateri de la aceste 
cerințe. Ele sînt însă 
fragmentare, au efect i- 
mediat doar asupra unor 
„segmente" scurte din 
flux. Soluția ? Ne-o deta

71 370 kWh. Cum ? In 
general soluțiile folosite se 
cunosc, ele, însă, trebuie să 
fie permanent în atenția 
celor interesați, trebuie să 
devină „un reflex". Să ne 
oprim, pentru început, a- 
supra eîtorva fapte consta-

fneadrarea riguroasă 
îți repartițiile zilnice

tate în cursul unei zile de 
lucru.

Un prim aspect ar fi e- 
vitarea mersului în gol al 
utilajelor. Se știe, pe fluxul 
de producție al unei mine 
apar „discontinuități", care 
fac ca unele dintre instala
ții să nu mai funcționeze 
la parametrii energetici 
nominali. Iată, de pildă, o 
asemenea situație s-a ivit 
în abatajul frontal din 
stratul 5, blocul VI (secto
rul III) : în primele ore 
ale schimbului I se execu
tau o armare și o revizie 
la transportoare. Maistrul 

'mecanic Adrian Gherasim 
informează despre aceasta 
dispeceratul, iar inginerul 
Adrian Chioanță întrerupe, 
P r o mp t, funcționa

liază inginera Rodica 
Balica, responsabila cu 
consumurile energetice. 
Rezolvarea se va concre
tiza intr-un program de 
dotare a benzilor de 
transport, a celorlalte in
stalații, cu aparataj cen
tralizat de supraveghere 
și comandă. Informațiile 
furnizate, vor da posibili
tatea specialiștilor să in
tervină prompt pentru a 
evita consumurile inuti
le de energie electrică, a- 
ducînd fluxul în regim 
optim de funcționare, a- 
tunei cînd apar abateri 
de la parametrii nomi
nali.

Concluzia raidului în
treprins la mină Ani
noasa este clară: aici se 
manifestă o preocupare 
corespunzătoare pentru 
protejarea perioadei vîr
furilor energetice, se 
călită soluții pentru în
cadrarea în programul 
stabilit «le comun a- 
eord cu unitățile furni- 
zoare de energie electri
că. Eforturile pentru c- 
conomîsirca energiei e- 
lectrice (o îndatorire <fe 
prim ordin în activitatea 
economică, a fiecăruia 
dintre noi), trebuie core
late eu grija pentru res
pectarea curbei de con
sum a unei zile. Cu al
te cuvinte, „vîrfurilor e- 
nergetice" (de dimineață 
și de seară), teebUte să le 
corespundă, simetric, ' 
„vîrfuri" în acțiunea per
manentă de economisire a 
energiei electrice, «

rea benzilor transpor
toare. Piuă la ora 9, cînd 
din abataj, combina în
cepe să taie și să „dea" 
cărbune. Ce s-ar fi întâm
plat dacă nu s-ar fi ac
ționat astfel ? Fluxul de 
benzi, mare energofag,. ar 
fi mers în gol timp de

două ore, dar „în plin" 
pentru contoriî minei, pă
gubitor pentru consumu
rile energetice ale zilei.

In sectorul II, ne expli
că șeful sectorului, sub- 
inginer Cornel David, ur
mărirea și influențarea con
sumurilor se face zilnic. 
Aici situația este mai fe
ricită, pentru că scurtimea 
fluxurilor de transport fa
vorizează un control mai 

putînd fi 
« din

punct de vedere energetic. 
Alte aspecte cu efecte di-, 
recte asupra încadrării în 
consumurile zilnice de 
energie electrică se refe
ră Ia optimizarea, din a- 
cest punct de vedere, a 
instalațiilor: au fost înlo

riguros, utilajele 
mai ușor „stăpînite

Produse de calitate, mai multe la număr se obțin cu consum de energie elec
trică redus, la I.U.M. Petroșani.

Mai multe produse, cu mai puțini kilowați!
In luna ianuarie, la 

secția de susțineri hidrau
lice din Vulcan s-au obți
nut rezultate care, pe bu
nă dreptate, fac cinste co- 
lectivubiî

— In perioada aceasta, 
ne spune maistrul Mihai 
Gudas, șeful secției, mn 
fabricat suplimentar sar
cinilor de plan peste 20© 
stâlpi hidraulici necesari 
echipării abatajelor cil 
susținere individuală. In 
ee privește armăturile de 
mină, ne situăm la plan. 
Depășiri importante •—
în jur de 200© bucăți —am 
obținut și la panourile de 
plasă sudate.

Desigur, prezentarea cî_ 
torva succese ale oameni
lor muncii de la S.S.H. a 
fost doar... o introducere. 
Aceasta, deoarece tot ce 
s-a realizat s-a obținut 
printr-o permanentă a- 
tenție acordată încadrării 
în cotele de energie electri

că planificate. Cîteva din 
măsurile prin car», în 
prima lună a anului, con
sumul de energie electrică 
a fost diminuat cu 10 la 
sută ne sînt relatate de 
maistrul .principal Ion Ghi- 
ță.

—Am insistat pe modul 
ÎP care sînt folosite, la 
erele de vîrf, utilajele mari 
consumatoare de energie. 
Experiența ăhulu» trecut 
dovedește că economii im
portante se pot obține din 
folosirea judicioasă a a- 
cestora. In toate secțiile și 
atelierele au fost instala
te becuri și tuburi fluo
rescente de putere redusă. 
Un singur exemplu: la
secția prelucrări mecani
ce, becurile obișnuite de 
250 W au fost înlocuite cu 
becuri cu vapori de mercur 
de 125 W. Rezultatul? Con
dițiile de iluminat sînt 
chiar superioare. Am fina
lizat acțiunea de montare 
a întrerupătoarelor în 
fiecare secție și atelier. A- 
cest lucru ne dă posibili
tatea decuplării energiei 
electrice în momentul în 
care în locurile de muncă 
respective nu se desfășoa
ră activitate productivă 
la întreaga capacitate a 
atelierului respectiv.

—' Care este aportul 
dumneavoastră pe linia re-

MINERI, MAIȘTRI, INGINERI !

Acționați cu hotărire, la locul de mun
că, pentru economisirea energiei electrice!

Organizați fa așa fel activitatea, incit 
fiecare kilowatt/oră să fie utilizat fa ma
ximum !

MEMBRI
GETICE DIN
RE Șl DIN UNITĂȚI ECONOMICE ! J

Dați dovadă de inițiativă în punerea ț 
fa valoare a tuturor resurselor de econo-) 
misire a energiei electrice ! |

Al COMISIILOR ENER- 
INTREPRINDERILE MINIE-

ducerii consumului de e- 
nergîe 1

1B tre ba rca am adresa t-o 
tovarășului Adrian Vîlcea- 
mi, șeful echipei de elec
tricieni din cadrul S.S.H.

— Am insistat ca electri
cienii de pe fiecare schimb 
— îi am în vedere pe cole
gii Emifian Nedelea și 
Ionel Cazintâr — să cu
noască specifieiul activi
tății din ateliere. In “acest 
sens, am participat ta o 
serie de instructaje, îm
preună cu factorii de son- 
ducere ai S.S.H.-ului, «are 
au vizat tocmai acest as
pect Fieeare dintre noi 
este atent și pot să afirm, 
fără nici o reținere, că 
nu ne „scapă" modul în 
care este folosită' energia 
electrică. Vom acorda, și 
pe mai departe, aceeași a- 
tenție modului în care ne 
încadrăm în normele de 
consum” ri specifice, conști- 
enți fiind . că, reabaînd 
sarcinile de plan paralel 
cu obținerea de economii 
la energie electrică, răs
pundem unui imperativ 
stringent al zilelor noastre, 
subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
C C. al P.C.R.

cuite transformatoarele de 
forță slab încărcate din 
stațiile de la suprafață și 
din subteran și au fost 
schimbate motoarele elec
trice supradimensionate Ia 
utilajele tehnologice din 
dotare. De asemenea, în 
același scop, s-a renunțat 
la transportul personalu
lui pe puțul cu sehip. O 
altă măsură eficientă, ne 
spune subinginera Carmen 
Mitucă, responsabila cu 
consumurile energetice pe 
mină, s-a dovedit a fi și o- 
prirea a două compresoare, 
atunci cînd presiunea este 
asigurată corespunzător ne
cesităților activității pro
ductive. De altfel, interlo
cutoarea a insistat asupra 
preocupării colectivului de 
muncă, a specialiștilor, 
pentru încadrarea în con
sumurile zilnice planifica
te, în așa fel îneît, și in 
acest an, întreprinderea să 
realizeze economii, conti- 
nuînd împlinirile, și la a- 
cest capitol, din 1985, cînd 
minerii de la Paroșeni au 
consumat, la producția fi
zică și la lucrările de pre
gătiri, cu 279 91.5 kilowați/ 
oră mai puțin., decît era 
planificat, conform nor
melor specifice pe tona de 
cărbune extras și pe me
tru cub de steril excavat.
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la Lucarna
Festivități consacrate participăm Românie] 

la Tîrgul internațional de
I BERNA 4 (Agerpres). — 

La Lucerna au avut loc fes
tivități consacrate partici
pării României la Tîrgul 
internațional din acest oraș, 
manifestare desfășurată în 
Elveția concomitent cu 
„Săptămînile culturii, artei 
și turismului românești".

In cuvîntul său, E. Gra
ber, președintele Oficiului 

, cantonai pentru promova- 
' rea economiei și turismu-
■.............. ........................................

lui, a subliniat rolul activ 
al României pe arena inter
națională. înalta apreciere 
de care se bucură pre
ședintele Nicoiae 
Ceaușescu în rîndul opi
niei publice elvețiene.

In sala de festivități 
pavilionului Tîrgului

a 
a 

fost prezentat un spectacol
artistic în interpretarea 
orchestrei „Rapsozii Car-

i

|

- I

Congresul P.
HAVANA 4 (Agerpres).— 

Marți, în marea sală de la 
„Palacio de las Convencio- 
nes" s-au deschis lucrări
le celui dc-al treilea Con
gres al Partidului Comu - 
nist din Cuba.

La lucrări participă 1 790 
de delegați, precum și a- 
proape 120 de invitați. 
Iau parte, de asemenea, de
legații reprezentînd 186 de 
partide comuniste și mun
citorești, socialiste și social- 
democrate, mișcări de eli-

' berare națională, alte or- 
I gănizații progresiste și de-

C. din Cuba
mocratice din America La
tină, Africa, Asia și Euro
pa./;; .////.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova
rășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In ședința de deschide
re, tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Cuba, a 
prezentat~Riiportul Comi
tetului Central al partidu
lui. .

paților" și a unor grupuri 
de artiști amatori elvețieni.

In cadrul Tîrgului — un
de participă cu standuri 
proprii 37 de firme din sta
te europene, din Asia și de 
pe continentul american 
— standul țării noastre 
prezintă o expoziție con
sacrată realizărilor Româ
niei socialiste, îndeosebi 
din ultimele două decenii, 
de cînd în fruntea parti
dului și statului nostru se 
află tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

Sînt prezentate, de ase
menea, obiective de inte
res turistic ale României.

Conferința pentru 
dezarmare de ia 

Geneva
GENEVA 4 (Agerpres).

- La Geneva s-au deschis; 
lucrările sesiunii din a- 
cest an a Conferinței pen
tru dezarmare, organism 
de negocieri multilaterale 
compus din 40 de state, în
tre care și România.

Printre documentele a- 
flatc în atenția conferin
ței pentru dezarmare se 
află Declarația-Apel a 
președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, și a președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia, Todor Jivkov. De- 
clarația-Apel a fost difu
zată ca document oficial 
al conferinței.

I

r

Agendă energetică
ELECTROMOBILE 

„MINIEL"
COPENHAGA 4 (Ager- 

pres). — Firma daneză „El 
Trans" a anunțat că va 
produce, începînd din fe
bruarie anul viitor, electro- 
iriobile pe trei roți marca 
„Miniel" construite, din 
fibre de sticlă. Greutatea 
totală a automobilului e- 
lectric va fi de 230 kg; 
el va avea două locuri și 
va putea transporta o în
cărcătură de 135 kg. Cu 
bateriile încărcate o sin
gură dată mașina va putea 
parcurge o distanță de 
50—70 km cu o viteză.,, de 
40 km pe oră. De aseme
nea, specialiștii firmei sus
țin că „Miniel" va fi mai 
economicos decît un auto
mobil obișnuit de aceeași 
capacitate. Firma „El 
Trans" a anunțat că înce
pînd din 1987 va produce 
anual 1500 de automobile, 
urmîrid ca mai tîrziu să

realizeze 10 000—12 000 uni
tăți, relatează agenția 
France Presse.

O NOUA MINA 
. DE CĂRBUNE

BELGRAD 4 (Agerpres). 
— Eforturile în direcția 11- 
tilizării potențialului ener
getic al Iugoslaviei se ma
terializează și prin deschi
derea de noi exploatări de 
cărbune. Astfel, după cum 
informează agenția1 Ta- 
niug, în apropiere de 
Mostar, în vestul. țării, ur
mează să fie inaugurată în 
curînd o nouă mină de 
cărbune brun, ce va avea 
O producție de circa 350 000 
tone pe an. Fondurile alo
cate pentru realizarea a-, 
cestui obiectiv al sectoru
lui energetic se ridică la 
aproximativ 2,3 miliarde 
dinari.

In cursul anului trecut, / 
producția de cărbune' a 
Iugoslaviei s-a ridicat, po
trivit aprecierilor, la 70 
milioane tone.

Crearea unei comisii de ancheta 
independente pentru stabilirea cauzelor 
exploziei navetei spațiale „Challenger**

WASHINGTON 4 (A- ce a pășit pe Lună —, co-
gerpres). — Președintele misia cuprinde oameni de 
S.U.A., Ronald Reagan, a 
anunțat crearea unci co
misii de anchetă indepen
dente pentru elucidarea 
cauzelor ce au determinat 
catastrofa navetei spația
le americane „Challenger", 
informează agențiile in
ternaționale de presă.

tar de stat Wiâiam Rogers prezinte, într-un 
și avînd ca vicepreședinte de patru luni, concluziile 
pe fostul astronaut Neil și recomandările sale șefu- 
Armstrong — primul om lui executivului american.

știință, funcționari gu
vernamentali și personali
tăți din sectorul particu
lar, toți numiți de pre
ședinte. Efectivul său ini
țial este de 12 membri, 
componența putînd fi ex
tinsă, ulterior, pînă la un 

......................... i______ total de 20 de persoane. 
Condusă de fostul secte- Comisia va trebui să 

i interval

.rcum
PROTEST a partizanilor 
păcii împotriva intențiilor 
autorităților de a construi 
în apropierea localității un 
depozit de muniții, al 
NATO, relatează agenția

POTRIVIT UNUI BI- TASS.
LANȚ oficial dat publici
tății la Luanda, în timpul CARTIERUL GENERAL 
unor operațiuni militare AL POLIȚIEI SUD-AFRI-' 

’ ’ CANE a anunțat că alte
cinci persoane au fost uci
se de gloanțe în timpul 
manifestațiilor organizate 
de populația de culoare 
în ultimele zile împotriva’ 
politicii de apartheid.

desfășurate în centrul ȘÎ 
sudul Angolei, armata a 
scos din luptă 116 contra
revoluționari.. Se precizea-.

. ză < a 33 dintn aceștia au 
fost uciși în timp ce în
cercau să ințre în localita
tea Balombo, din provin
cia Benguelă. Ceilalți con
trarevoluționari au fost 
anihilați în i 
lîuinbo și Bie în timpul 
unor operațiuni de curăți
re efectuate de armată. \

LA LANDSCHUT (BA
VARIA) A AVUT 
O DEMONSTRAȚIE

FAPTUL DIVERS
„OMUL ANULUI 2000“
In Finlanda a fost lansa

tă o campanie sub deviza 
„Omul anului 2000“* vizînd 
promovarea unui mod de 
viață sănătos. Diferite in
stituții sanitare și sociale,

vprecum și organizații cetă- 
Jțenești vor desfășura o 
(largă gamă de manifestări 

— printre care simpozioa- 
. tie, anchete de' opinie, di
fuzarea de material /infor
mativ —- vizînd sporirea 
autorăspunderii cetățeni- 

. lor pentru reducerea fac- 
> Lorilor de risc pentru să- 
; nătate.

STRĂMOȘUL COMUN
.’ Resturi fosile ale unui 

strămoș comun al măimu- 
I țel și omului au fost des- 
I coperite de cercetătorii a- 
; mericani în statul Wyoming

(S.U.A.), informează ziarul 
„Washington Post". Frag
mentele de dinți și maxila
re găsite provin de la un 
animal de mărimea unei 
veverițe, care a trăit în
urmă cu aproximativ 53
milioane de ani, și" care 
seamănă cu actualul lemur, 
un gen de maimuță ce 
trăiește în 
în

Madagascar
Asia de Sud-Est.

„ORCHESTRA
FILARMONICĂ 

MONDIALĂ"
„Orchestra’ filarmonică 

mondială", compusă din

și

— 14 februarie; U.E. Pa- 
roșeni, S.S.H;, I.G.C.L., în
treprinderea de confecții — 
11 februarie; Comerț, Co
operație, Sănătate — 20 fe
bruarie.

In orașul Petrila : 
I.M. Petrila, I.M. Lonea, 
Preparația Petrila — 21
februarie; Fabrica de mo
bilă, E.G.C.L., U.F.E.T. — 
24 februarie; Comerț, Să
nătate. Cooperație — 26 fe
bruarie.

In orașul Petroșani : 
I.M. Dîlja, I.M. Livezcni, 
C. C. S. M„ C. M. V. J„ 
I.C.P.M.C., S.U.C.T. — 28
februarie; IPSRUEEM, 
I. U. M. P., Tricotaje, 
I.A.C.M.M., A.C.M., briga
da A.C.C.F. — 4 martie; 
C.P.V.I.L.F., I. C. R. A„ 
I.G.C.L., Cooperație, Co
merț, Sănătate, C.F.R. — 
5 martie.

In comuna Aninoasa:
I.M. Aninoasa, E.G.C.E., 
Comerț, Cooperație — 
2 martie.

In comuna Banița: 
căminul cultural, brigada 
A.C.C.F. — 2 martie.
■■■aiaaaaaaaaaaaaaaialaaaaaiaaaallaltaaiaaaaaaaaaalapajaa

ȘCOLI
.Uricani: școli generale —: 

5 februarie, Lupeni: .școli 
generale — 11 februarie; 
licee — 13 februarie, Vul
can: școli generale — 18 
februarie; liceu — 19 fe
bruarie, Petrila: școli « ge
nerale — 25 februarie;- li
ceu — 27 februarie, Ani
noasa: școli generale — 
28 februarie; Banița; Școa
la generală — 28 februa
rie, Petroșani: școli generife*; 
le — 3 martie; licee — 
f> martie. Institutul de 
mine — 7 martie.

FAZA PE LOCALITATE
Uricani — 8 februarie, 

ora 16.
Lupeni —

ora 16.
Vulcan —

ora 16.
Petrila —

16.
Banița și Aninoasa — 

2 martie, ora 14.
Petroșani — 8 martie,

ora 16.
înscrierile se fac la clu

burile sindicatelor, casa 
de cultură, căminele' cul
turale, comitetele de sin? 
dicat din' întreprinderi și 
instituții. , ■

15 februarie,

22 - februarie;

1 martie, ora

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aripi de zăpa
dă; Unirea: Sus în cireș; 
Parîngul: Cei șapte fan
tastici.

PETRILA: Fata care 
vinde l'lori.

LONEA: Cheia ferici
rii.

VULCAN — Luceafă
rul: Dragele mele bunicu
țe.

LUPENI — Cultural: 
Febra aurului.

URICANI: Trompetis
tul.

N.R. Eventualele mo-

dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV
Telejurnal. 
Actualitatea în eco
nomie.
Pagini muzicale de 
mare popularitate 
(color). t

20,45 Pentru continua în
tărire a alianței 
muncitorești - țără
nești.

21,05 Film în serial (co
lor) :
„In căutarea 
vărului". (1)

21,50 Telejurnal.

20,00
20,20

20,35

ade-

întreprinderea
comunală și locativă Petroșani
prin intermediul exploatărilor de gospodărie 
comunală și locativă din Petroșani, Petrila,

Vulcan, Lupeni și sectoarelor din Aninoasa 
și Uricani execută pentru populație și unități 
socialiste următoarele categorii de lucrări

— parchelări
— faianțări
— zidărie
— zugrăveli, vopsitorii
— instalații sanitare și termice

' — anexe gospodărești
— diverse lucrări de prestări în con

strucții

CA URMARE A
PLOZIEI unei bombe, uri ' 

provinciile militar britanic din trupe
le staționate în Ulster și-a 
pierdut viața,; iar-alți cinci 
au fost răniți. Atentatul, 
ce a avut loc îri' apropiere 
de localitatea Belcoo, de 
la frontiera cu Republica 
Irlanda, a fost revendicat 
de Armata Republicană 
Irlandeză, . menționează a- 
genția Reuter.-

LOC
DE

92 de interprcți din dife
rite țări ale lumii, va sus
ține un concert în luna de-' 
cembrie, în Brazilia — s-a 
anunțat la Cannes. Con
certul, care va fi dirijat de 
americanul Lorin Maazel, 
va inaugura ceremoniile 
consacrate împlinirii a 100 
de ani de la 
compozitorului 
Heitor Villa —

„Filarmonica 
a fost creată ca „purtătoa- 
re a unui mesaj 
colaborare prin 
diul muzicii' 
organizatorii săi. In 
1985, 
condusă de dirijorul italian 
Carlo Maria Ciulini, a 
susținut, la Stockholm, un 
concert 
UNICEF, 
genția Associated Press.

nașterea . 
brazilian

■ Loboș. 
mondială".

de pace și 
interme- 

au ’ precizat-, 
anul 

această orchestră,

în favoarea 
amintește a-

POSTUL DE RADIO 
TRIPOLI — citat de agen
țiile. France Presse, Reuter 
și U.P.I. — a anunțat că 
un avion de pasageri libi
an care zbura marți pe ruta 
Tripoli — Damasc a fost 
interceptat de avioane mili.

. tare israeliene și forțat să 
aterizeze în Israel. Potri
vit postului de radio men
ționat, la bordul aparatu
lui libian se afla Abdallah 
Al-Ahmar, secretar gene-? 
ral adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist din Si
ria, care a întreprins o 
vizită în Jamahirlă Arabă . 
Libiana Populară Socia
listă.

Mica publicitate
VTND.Dacia 1410 S. In- Boaită 2/20, după ora 18. 

formații strada Vasilc • (5865)
n/ro. ANUNȚ DE FAMILIE ;

SOȚIA Paraschiva mulțumește tuturor celor ca
re au fost alături de ea lă decesul soțului. Calde 
mulțumiri colectivului de medici din secțiile interne 
și cardiologie — dr. Petru Turcu, dr. Radu V. Radu, 
dr. Korozsi Imre, dr. Georgeta Țurnă, dr. Mircea 
Ghemeș, dr. Hogman și dr. Dițoiu — și întregului 
colectiv de cadre medii care I au îngrijit pe cel cjire 
a fost

MOZEȘ ANTONIE
(5806)
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