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ȚÂRII crf MAI MULT CĂRBUNE !

Condițiile create sint valorificate In 
sporuri de productivitate

O parte din factorii de 
conducere ai I.M. Live- 
zeni, afirmau, la începu
tul acestui an, că mina 
arai posibilități de realiza
re a sarcinilor de plan. 
O serie de argumente 
stau la baza afirmațiilor 
optimiste.

Mina Livezcni se situ
ează printre cele hai 
mecanizate mine din ba
zin, după Paroșeni

cu lungimi mari de 
front și, în multe cazuri, 
și pe direcție, ceea ce o- 
feră posibilitatea Utili
zării eficiente a com
plexelor mecanizate de 
fabricație românească, 
complexe qu care și la 
această mină s-au obți
nut rezultate, în 
cazuri, peste cele 
nificate. Există

multe 
pla- 

______ ____ __ _. __ ______________ un 
zin, după Paroșeni și transport pe orizontală și

.Lupeni. Aceasta ca pon- verticală Ia nivelul dotă-
dere de extragere me
canizată a cărbunelui. 
Condițiile de zăcămînt 
permit conturarea unor 
capacități de producție

rii din abataje, care ori- 
cînd poate să preia, fără 
întreruperi, producția 
zilnică de cărbune plani
ficată.

Sînt și vor mai fi săpa
te silozuri tampon, care 
vor crea condițiile nece
sare unei tăieri continue 
a cărbunelui în abataje.

Deci, mina Livezeni are 
toate, condițiile tehnice 
pentru un proces de ex
tracție a cărbunelui la 
nivelul sarcinilor de 
plan. Acest lucru este de
monstrat de ■. colectivul 
sectorului I, care, Irită 
din a doua jumătate a 
anului trecut și-a reali-

Gh SPINU

Perfecționarea întregii activități
Lo baza realizării unei calități 
superioare a utilajelor miniere

■ Obiectiv major al colectivului: crește
rea substanțială a productivității muncii.

■ Constructorii de mașini, implicați 
înfăptuirea unor masuri de excepție vizînd 
tomatizarea proceselor de producție.

Am intrat de aproape 
două luni în cel de-al op
tulea cincinal, perioadă 
în care toți cei ce mun
cim în întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani a- 
vem de rezolvat ■ Sarcini . 
deosebit de mobilizatoare, 
răspunzînd astfel cerințe
lor ,pe care Congresul al 
XlII-lea al partidului le-a 
pus în fața industriei ro
mânești, a întregii socie
tăți. Obiectivele noastre 
majore în acest prim an 
al cincinalului vizează 
creșterea substanțială a 
productivității muncii,, re
alizarea de produse . cu 
înalt grad de tehnicitate, 
competitive în condițiile 
folosirii superioare a ma
teriilor prime și economi
sirii de energie.

Sin tem pe deplin con- 
știenți că trebuie să facem, 
totul, pentru ca utilajele 
pe care le fabricăm să 
răspundă pe deplin cerin
țelor industriei extractive 
asigurînd creșterea pro
ducției acesteia, a produc
tivității și siguranței mun
cii în subteran.

Am realizat pași impor
tanți pentru optimizarea 
fluxului tehnologic de fa
bricație a utilajelor minie
re. In anul 1985 au fost 
revizuite . tehnologiile a 
3650 de repere, reali zîn- 
du-sc o economie de 155 
tone metal, din care 78 
tone-laminate finite pline, 
1030 MWh energie electri
că și 705 tone combustibil 
convențional. Prin efor
tul muncitorilor, maiștri
lor și cadrelor tehnico- 
inginerești, în 1985 în pro
gramul de asimilare al în-

treprinderii noastre 
fost nominalizate 22 d 
biectVe, respectiv, 16 
laje și 6 tehnologii, 
care 7 obiective 
tilaje și 3 tehnologii, 
fost cuprinse în planul 
țional unic.

Anul acesta întregul 
lectiv este implicat în 
făptuirea unor măsuri sub
stanțiale privind automa
tizarea proceselor de pro
ducție, cibernetizarca u- 
nor activități, ceea ce cons
tituie garanția creșterii 
substanțiale a productivi
tății muncii. Fabricăm as
tăzi utilaje complexe, că
ruciorul de perforare tip 
IMP-2, foreza MIIF-45 cu 
utilizare a elementelor- hi-

principială și practică,: cu- 
vîntarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceajlșescu la 
încheierea lucrărilor ple
narei a evidențiat cu preg
nanță, printr-o analiză 
complexă a factorilor care 
determină creșterea . pro- 

i conti
nuei perfecționări a mun
cii din agricultură și asi-

In viața politică a țării 
s-a desfășurat, din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, un eve
niment de mare semnifica
ție pentru dezvoltarea ar
monioasă, intensivă, a 
vieții economice și sociale: ducției, necesitatea 
Plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Sil- gurarea unei eficiențe mai 
viculturiî și Gospodăririi 
Apelor. Plenara a analizat 
cu înaltă exigență și răs
pundere rezultatele obți
nute în agricultură în 
nul 1985, stabilind. în 
ceastă etapă aoropiată în
ceperii lucrărilor agricole 
de primăvară, Un ansam
blu de măsuri pentru în
făptuirea obiectivelor noii 
revoluții 
sporirea 
coltelor

. în viață 
greșului 
partidului.

Document de valoare

a- 
a-

agrare, pentru 
substanțială a re- 
și transpunerea 

a hotărîrilor Con- 
al XllI-lea al

înalte în acest important 
sector al economiei națio
nale. Una dintre direcțiile 
principale de acțiune o 
constituie mai , buna folo
sire și exploatarea inten
sivă a pămîntului. 
„Este necesar,
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, să acționăm 
cu toată ho târîrea pentru 
a introduce ordine și dis
ciplină în folosirea rațio
nală a întregii suprafețe 
de pămînt. In același timp 
trebuie- să înfăptuim mă
surile de irigații, desecare, 
combatere a eroziunii so-

IN PAGINA A 2-A

SECVENȚE CULTURALE -
■ La clubul din Vulcan: Exista condicii 

penîru o activitate de calitate.
■ Tinerețea reportajului literar.

a fertilității și productivi
tății pămîntului. Noi avem 
o suprafață arabilă de cir- 

, ca 0,42 hectare pe locuitor. 
Pe această suprafață tre
buie să asigurăm producția 
pentru buna aproviziona
re, pentru necesitățile țării. 
Iată de ce fiecare metru 
pătrat trebuie să-l folosim 
rațional ; dar trebuie să 
aplicăm și măsurile de creș
tere a fertilității și produc- 
ductivității solului**.

Obiectivul de a obține 
o producție de cereale de 
28—32 milioane tone anual 
presupune, cu necesitate 
folosirea cu gospodărească 
grija a pămîntului. Por
nind de la experiența a- 
cumulată, de la priceperea 
și voința oamenilor care 
muncesc în agricultură, 
au fost stabilite măsuri 
care să contribuie la în
făptuirea prevederilor Pla-

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

în-

întrecerea socia- 
nivelul Văii Jiu- 

în
an și cincinal 

extrage zilnic în-

PANOU D
Astăzi, fruntașii întrecerii de la mina Petrila

la 
cu

Ing. Iosif KELEMEN, 
directorul 

I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

LOCUL I — Ștefan AL
BA, miner șef de briga
dă. Conduce din 1981 do
uă formații 
exploatează 
frontale în 
rului IV al 
tr-o

ne cărbune, ceea ce pla
sează această bravă bri
gadă de mineri pe locul 
întîi în 
listă, la 
lui, Și 
de nou 
brigada 
tre 700 și 800 de tone dp 
cărbune, cu productivi
tăți care depășesc în me
die cu pește 1000 kg căr-

brigadă. Posedînd o vas
tă experiență acumulată 
în cei peste 25 cjp ani de 
cînd lucrează la mina Pe- 
trila, „Feri , baci** cum 

ocupă

de lucru care
2 abataje 

cadrul secto- 
minei. Prin- 

mobilizare exem
plară, prin, folosința efi-. 
cientă a utilajelor din 
dotare și a timpului de 
lucru, brigadierul Ștefan 
Alba și ortacii lui au bune pe post nivelul pla 
reușit să extragă, în a- 
nul 1985, suplimentar sar
cinilor de plan 36 935 to-

acest început îl numesc ortacii, (
de mai mulți ani primul 
loc pc podiumul frunta
șilor. Se poate spune că 
nici o lucrare de inves
tiții, deschideri, pregă
tiri, ce „brăzdează" a-

Ștefan NEMECSEKnificat.
LOCUL II — Francisc 

KOVACS, miner șef (Continuare în pag. a 2-a)

Ștefan ALBA FrancisC KOVACS Constantin BORȘ

Electromecanicii și 
aportul lor la 

îndeplinirea pianului
In condițiile în care nu* 

se poate spune că meca
nizarea ar fi la ea aca
să, sectorul' II de 
I.M. Dîlja înscrie
cinste, în întrecerea soci
alistă, 2756 tone de căr
bune peste plan în pri
ma lună a noului cinci
nal, cu aportul deloc ne
glijabil al electromeca
nicilor.

Pregătirea acestei re
alizări a început încă din 
lunile anului trecut, ' de 
către întregul colectiv al 

r sectorului. Sub ■ îndru- ‘ , 
marea organizației de 

, partid, a conducerii co
lective din intre prindere, 
s-au executat revizii zil
nice, cu caracter preven
tiv, la fluxul de benzi 
orizontal 350 și transpor
toarele din abataje, în- 
locuindu-se covoare 
cauciuc, angrenaje, 
buri de întoarcere și de
versare, de către echi
pele de electromecanici, 
sub supravegherea zil
nică a subinginerilor 
Gheorghe Brașoveanu și 
Ștefan Gaură. Atunci cînd 
a fost nevoie s-a solici
tat și a fost acordat cu 
promptitudine sprijinul 
minerilor din abataje. 
S-au evidențiat în mod 
'deosebit lăcătușii Aurel 
Ceru, Cornel Ciobanii, 
Jan Moșneagu, Petru Joa- . 
vină. Traian Ardeleana. 
Un loc aparte în activita-

I. RADU

de 
târn

(Continuare în pag. a 2-a)

Cărbune in plus cocseriilor
leri dimineață toate ce

le trei întreprinderi mi
niere din vestul 
lui carbonifer al 
Jiului — Lupeni, 

, teni și Uricani - 
extrag cărbune 
cabil, au raportat Jm

trei colective 
cocseriilor, î , 
de sarcinile de plan, 
proape 9000 tone de

■ bune.
Un merit deosebit 

vine minerilor de la __
, . _ mai mare furnizoare de

preună, un plus față de cărbune cocsificabil ’ din . 
preliminarul zilei de 19 țară — mina Lupeni — 
februarie de aproape care în această _ lună a
1200 tone de cărbune poc- reușit Să recupereze mai 
sificabil. mult de jumătate din mi--

De la începutul lunii nusuF acumulat în prima 
curente, minerii "celor lună a acestui an. (Gh.S.)

bazinu-
Văii

Bărbă-
- care- 
cocsifi-

au livrat 
în plus față

/'-a-
căr-

re
cea

Primeie rezultate sînt promițătoare

'Atributele unui colectiv muncitoresc 
în plina afirmare

Petroșani
(Pag. a 3-aJ

I. U. M.

Intîiul loc al documen
tării noastre, la I.M. Băr- 
băteni, este biroul conta
bilului șef : al întreprinde
rii. -Acolo unde situația 
planului de predare, â fie
rului vechi,- a pieselor de 
schimb recondiționate, a 
combustibililor și lubrifi- 
anților ■— într-un cuvînt 
tot ceea ce .ține de dome- 

■ niul recuperării, recondi- 
ționării și al refolosirii — 
este ținută,, cum sc spu
ne „la zi“.

— Deci, tovărășe Victor 
Răgjlșitu, cum ați încheiat 
anul 1985 și care sînt pers
pectivele pentru *86 în ac
țiunea 3 R ?

— Rezultatele sînt bune: 
planul de colectare și pre
dare a fierului vechi* a 
fost r e a l i z a t, în 
1985, în proporție, de .193,4 
la sută. Tot în această pe
rioadă, au fost recuperate,,
recondiționate și refolosite /-inului și în cazul carbn-

peste 
mină, 
ridică
Peste 
nomii

ele 
se 

lei.

6400 armături. 
a căror valoare 
lti 15 milioane 
3 milioane lei eco-
au rezultat și în'

Recuperare 
7e<onditionare 

JlAEFOLbSIRE
urma recondițioriării pie
selor de' schimb. Aceasta, 
ca o retrospectivă a a- 
nului trecut. In 1986, pla
nul se, cifrează la peste 7 
milioane lei, scpntînd pe 
obținerea a cel puțin 3 
milioane lei economii din 
activitățile circumscrise 
recuperării și recondițio
nării. ' «

De la contabilul șef am 
reținut că există posibili
tăți de reducere a consu-

ranților. Măsurile prin ca
re, în acest an, consumul 
de motorină va scădea cu 
2 tone față de cifrele în
scrise în plan — rezultate 
confirmate de luna ianua
rie, cînd s-au economisit 
300 litri — nfe sînt prezen-;- 
tate de inginerul Victor 
Stoi, șeful sectorului V 
transport.

— Accentuăm pe folosi
rea rațională a locomoti
velor Diesel, utilizarea lor 
la capacitate maximă și 
diminuarea timpilor de 
funcționare în gol a aces
tor utilaje. Acordăm aten
ție și modului în care este 
transportat și depozitat car
burantul. Verificarea stă
rii cisternelor și a rezer
voarelor din subteran vi
zează tocmai acest aspect.

Gheorghe OLTEÂNU

(Continuare în pag. a 2-a)
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C UL T U R Al
La clubul din Vulcan

Există condiții pentru o Valeriu Bârgău

Tinerețea reportajului literar

tota-

muncito- 
oameni 

de nu- 
timpla 

știu

In librării, „Steaua de pămînt", volum de

" Clubul din Vulcan ' dis
pune de tot ceea ce este 
necesar pentru ca fiecare 
acțiune pplitico-educativă 
să capete amploarea ne
cesară . și să-și atingă fina
litatea. De altfel, în ediția 
-a V-a. a Festivalului națio
nal „Cîn tarea României", 
clubul din . Vulcan a ocu
pat locul al II-lea pe ju
deț, după cel al C.S. Hu
nedoara. Este o recunoaș
tere a muncii depuse aici. 
Totuși analiza desfășura
tă la nivelul consiliului de 
conducere al clubului, țre- 
cînd în revistă realizările 
din 1985, premiile I obți
nute la nivel republican 
de duetul folk, grupul de 
muzică rock „Color", so
lista Ileana Berchi, mem
brii fanfarei reunite a 
minerilor Văii jiului, ce
lelalte premii republica
ne obținute de membri ce
naclului literar „Orfeu", 
de creatorii de ex libris, 
prezența în etapele supe
rioare de concurs a altor 
.creatori de artă fotogra
fică, literatură, a formați
ei de teatru scurt, a for
mației „Bendis" a I.M. 
Paroșeni, a brigăzii artis
tice, a altor artiști ama
tori din oraș a scos în 
evidență pasiunea cu care 
8-a muncit în unele di
recții, dar și slaba pregăti
re a unora dintre forma
țiile artistice cu tradiție

în viață culturală a ora
șului... Ne referim în. pri
mul rînd la cele două co
ruri, aflate în vizibil re
gres valoric.

Aici, în Vulcan, se sim
te nevoia ca toți membrii 

conducere 
în

consiliului de 
să se implice 
litate, în rezolvarea sar
cinilor ce îi revin, 
pasiune în muncă nu 
.poate vorbi de calitate în 
actul cultural. Fiecare ac- 

. țiune, indiferent că se des
fășoară în întreprinderi 
sau la sediul clubului, tre
buie să cîștige în calitate 
și mai ales să răspundă 
mai prompt cerințelor oa
menilor muncii.

H. ALEXANDRESCU

Fără 
se

Trecem, adeseori, pe lui în oțelul strălucitor, 
lingă oameni remarca- Oameni tineri, pre- 
bili, cu fapte pe măsu- zentațî intr-o manieră 
ră — adevărați eroi ai dinamică, unde vorbe

le multe sînt de prisos. 
Faptele primează! ' Car
tea, scrisă alert, dă citi
torului imaginea dina
mismului vieții ' noastre 
contemporane.

Este meritul librăriilor 
„Ion Creangă" din Petro
șani și „Litera" din Vul
can de a fi organizat re
cent întîlniri ale auto-

ră — adevărați eroi 
prezentului. Oameni des- 
tonici, destine 
rești comuniste, 
care, indiferent 
mărul anilor și 
uneori încărunțită, 
să fie mereu tineri.

Frumusețea interioară 
a acestor oameni, dăruiți 
creației -bunurilor materi
ale, este surprinsă, cu 
ochi de poet de Valeriu rului cu cititorii,- prilej 
Bârgău înir-un volum de de prezentare a " "

cent întîlniri ale
Bârgău înir-un volum de de prezentare

iar pentru cei prezenți, 
de a cunoaște reportajul 
literar, gen a cărui tine
rețe este perpetuă.

reportaje, „Steaua de pă
mînt", o carte care ne 
propune să parcurgem 
drumul cărbunelui și al 
minereului de la izvoa
re și pînă la împlinirea

cărții,

H. DOBROGEANU

Primele 'rezultate sînt promițătoare
(Urmare din pag 1)

și— Avem mecanici 
revizori pricepuți, com
pletează maistrul Mihai
Ghenceanu, mecanici pen
tru care reglarea cores

punzătoare a dozajelor de 
alimentare a injectoarelor 
constituie primul lucru 
pe care-1 face la începerea 

"de muncă.
i. 

Constantin 
Pop, Ion

fiecărei zile
l-aș numi, în acest sens, 
pe revizorii
Rotaru, Jenu
Marin, Teodor Temlan și 
Dumitru Pungan, iar din
tre mecanici pe Nicolae 
Sandu, Pavel Chiriță și

Petrache Bogheanu.
— Ar mai fi ceva, 

tone inginerul Stoi. 
tru ca: sectorul de

• port să-și realizeze 
nile de plan 
ile prevăzute, am dori ca lei. „E doar începutul 
și aprovizionarea eu pie
se de schimb să fie îmbu
nătățită.
materialele necesare ] 
tru punerea la punct 
instalației de iluminat 
locomotive, pompe de 
jecție, seturi motoare, 
nuri de roți și discuri 
ambreiaj. Ar mai fi <

inter-
Peri- 

trans- 
sdrei- 

și economi-

atelierului, facem un bilanț 
al lunii ianuarie. Notăm: 
valoarea pieselor recupe
rate și recondiționate în 
prima lună a anului se 
ridică în jurul a 200 000

Operativitate, promptitudine, solicitudine, 
ce ne oferă personalul de serviciu al Agenției de vo
iaj C.F.R. din municipiul nostru.

Foto; Ovidiu PĂRĂIANU

A mp Iu
(Urmare din pag. 1)

nului de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare în anul 1986, pri
mul an al celui de-al optu
lea cincinal.

In Valea Jiului, deși nu 
este o zonă agricolă,; 
iese oameni? cu vechi 
statornice preocupări 
creșterea animalelor,

PANOU DE ONOARE
'Urmare din pag. I> eru cu cele mâi bunere- 

-— z ui ta te din cadrul secto
rului XI investiții al 

minei. In cei peste 20 de 
ani de cînd este miner, 
pe lîngă rezultatele deo
sebite obținute în mun
că, s-a preocupat înde
aproape de calificarea și 
pregătirea viitoarelor ca
dre. Numeroși tineri pre
gătiți de Constantin Borș, 
sînt astăzi conducători ai 
unor formații de lucru 
fruntașe, fie la mina Pe- 
trila, fie la alte între
prinderi miniere din Va
lea Jiului.

dineurile minei, nici un 
sector nu a fost ocolit de 
Francisc Kovacs și orta
cii lui. In cei peste 15 
ani de cînd este șef de 
brigadă, avansările me
dii lunare nu au cobo
rî! sub 100 ml. La finele 
lui 1985 în contul brigă
zii figurează 1200 mc ' și 
125 ml lucrări miniere 
executate în plus.

LOCUL III — Constan
tin BORȘ, miner șef de 
brigadă. Conduce una 
dintre formațiile de lu-

Am în vedere 
pen- 

a 
; la 

în
tre

cu 
ceva 

de spus și în privința re
parațiilor capitale execu
tate de IPSRUEEM. 
vine cite un motor de 
reparat, îl montezi și 
poi auzi că „bate"...

Atelierul mecanic al mi
nei râmi ne, fără îndoială, 
■punctul în care activitatea 
de recondiționare 
gistrează pulsul cel 
ridicat, împreună 
maistrul Ștefan Seri, șeful

a-

înre- 
mai 
cu

precizează maistrul Seri. 
Altele vor fi, desigur, re
zultatele la sfîrșitul 
mului trimestru sau 
jumătatea anului".

Afirmația interlocutoru
lui are, evident, ca argu
ment temeinic modul în 
care meseriași, precum lă
cătușii Gheorghe Trifoi, 
Ion Albert și Marin Bar
ba, sudorul Mircea Zago- 
ni sau strungarul Ion Heri- 
drea și alții că ei înțeleg 
să-și facă datoria. Nu e- 
xagerăm nicidecum numin- 
du-i adevărați specialiști în 
recondiționare. Intr-o ac
țiune a cărei eficiență eco
nomică rezultă din însem
natele economii care se re
alizează atunci cînd i se 
acordă atenția cuvenită.

pri-
la

program
supune mai multă îndrăz
neală și o angajare fermă 
pentru realizarea progra
melor din toate sectoarele 
agriculturii. Perfecționarea 
conducerii, creșterea răs
punderii organizațiilor de 
partid și consiliilor popu
lare, instaurarea unui înalt 
spirit de exigență, întărirea 
ordinii și disciplinei repre
zintă căile —sintetizate și 
în Hotărîrea-Apel a Ple
narei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi A- 
pelor — care vor conduce 
la înfăptuirea importan
telor sarcini ce revin agri
culturii. 1 ;

In municipiul nostru este 
necesar să se acorde o a- 
tenție sporită în apropiata 
primăvară și în tot timpul 
anului creșterii efective
lor de animale, ameliorării 
pășunilor și asigurării ba
zei furajere, toate aceste 
direcții âe acțiune — îm
preună cu fdîosirea rațio
nală a pămîntului și înfăp
tuirea ,integrală a sarcini
lor în domeniul contrac
tării de animale și produse 
animaliere la fondul de 
stat — contribuind la rea
lizarea importantelor sar-

tră- 
Și 
în

. _ - -------------- , par-
ticipînd în fiecare an, prin 
contracte încheiate cu sta
tul, la realizarea progra
mului de autogospodărire 
și autoaprovizionare în 
profil teritorial. „Este ne
cesar, spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
să acordăm întregul ajutor 
ca și țărănimea din zonele 
necooperati vizate să lucre
ze în cele mai bune condi
ții pămintul, să-i asigurăm 
tot ce este necesar — să- 
mînță, unelte de muncă — 
și să facem, în așa fel, in
cit, în zonele unde nu s-a 
putut și nu se poate realiza 
cooperativizarea, toți cei 
care lucrează în agricultu
ră să obțină producții mai 
bune și să contribuie la 
dezvoltarea generală a a- 
griculturii noastre". Adre- 
sîndu-se țărănimii, oame
nilor de știință, secretarul 
general al partidului subli- cini de ordin cantitativ și 
nia că înfăptuirea revolu
ției agrare, dezvoltarea in
tensivă a agriculturii pre- nai.

t

calitativ ce le are agricul
tura în acest an și cinci-

j (Continuare in*pag. a 3-a) mecanizate de fabricație ro-

Electromecanicii și aportul lor
(Urmare din pag. I)

tea colectivului de elec
tromecanici din cadrul 
sectorului l-a ocupat rea
lizarea unor rețele noi de 
aer comprimat la abata
jele 9 și 10, pentru asi
gurarea unui debit mai 
mare și o sistematizare 
in rețeaua de înaltă pre
siune pentru abatajele 
frontale cu posibiltăți de 
izolare în eventualitatea 
unor defecțiuni.

Eforturi susținute au 
depus în această perioa
dă și electricienii con
duși de maistrul Vami-

lie Vodislav, care a pre
luat conducerea . acestui 
colectiv la finele 
trecut și a impus un re
gim de lucru mai strict, 
mai exigent, urmărind e- 
xecuția fiecărei lucrări. 
Rezultatul ? Timpul , de 
remediere a defecțiunilor 
din ce în ce mai scurt, 
iar electricienii : Nicolae 
Săsan, Teofil Pinte, loan 
Bogdan, Constantin Du- 
man împreună cu ceilalți 
colegi se pot minări ■ cu 
o performanță deosebi
tă: în luna ianuarie nici 
un motor ars.

anului

zat lună de lună sarcinile 
de plan. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
rezultatele obținute situea
ză colectivul la nivelul ce
lor fruntașe din bazin ca-- 
te dispun de aceleași con
diții. Dacă există posibi
lități de realizare a pla
nului, demonstrate de co
lectivul amintit, vrem să 
arătăm 
bililăți 
fol de bune, la nivel de 
brigăzi, ca și cele realiza
te de brigăzile de mineri 
mecanizatori de la minele 
Paroșeni sau Lupeni. Evi
dent că aceste cîștiguri 
sînt urmarea unor rezul
tate bune la extracția de 
cărbune, Adevărul este 
că la mina Livezeni există 
formații de mineri care de 
cîțiva ani stăpînesc cu 
bune rezultate procesul de 
extragere mecanizată a 
cărbunelui. Bunăoară bri
gada lui Cristea Valache, 
din cadrul sectorului I, ex
ploatează două conîplexe

mănească pe stratul 5. Pe 
șeful de brigadă l-am cu-' 
noseiit la suprafață, după 
mai mult de 24 de ore cît 
stătuse în mină. Era ală
turi dc patru ortaci care 
rămăseseră împreună în 
mină pentru înlocuirea

lui, oameni care și-au cîș- 
tigat Un nume, formînd u- 
nul dintre cele mai pu
ternice colective de mir 
neri mecanizatori din ba
zin. Avem și satisfacții: 
coeficientul de cîștig de 
peste 1,7 din luna decern- ■ 
brie a anului trecut și

câ există și posi- 
de cîștiguri la

unui transportor pe flu
xul celor două abataje.

— Nu este pentru prima 
dată cînd rămînem după 
șut. In minerit sînt situații 
cînd trebuie să faci efor
turi în plus, chiar peste 
cele 8 ore. In abataj te 
confrunți cu 
presiuni excesive, defecte 
mecanice, care presupun 
o muncă în plus, dar bi
neînțeles, cu satisfacțiile 
ei. Pot să spun că ortacii 
din brigada mea sînt oa
meni care înțeleg acest 
lucru, care răspund pre
zent la chemările sectoru-

prima lună din anul a- 
cesta, cai.de altfel și me
dia acestui coeficient, din 
anul trecut, de 1,4 spune 
mult despre munca mine- 

• rilor Gheorghe . Costea,
Gheorghe Diaco’nu, Vasile
Anton, Ștefan Ghioc, Du- 

surpări, mitru Tivadă, Vasile Cuciu- 
reanu, Ion Polcovnicu, Mi
hai Avram, Ilie Valache, 
a ajutorilor mineri Ion 
Valache, Ion Chelaru, 
Gheorghe Mihalache, Ilie 
Radu sau a vagonetarilor 
Mihai Hapliuc, Ilie Haiduc, 
Ion Bucătaru, Loghin Cre- 
țu și Constantin Blejan. A-

vem lăcătuși, în hidrau
lică, care pot concura cu 
cei de la IPSRUEEM, afir- 
mînd aceasta mă refer la 
Ștefan Lupu, Gheorghe 
Prodan, Iosif Demeter și 
Ion Mihăilescu.

Brigadierul Cristea Va
lache ne mai spune:

— La cele două abataje, 
fiecare: cu lungimea fron
tului de aproape 100 ml, 
s-au obținut în ianuarie a- 
vansări de 31 și 32 m, re- 
alizîndU-se productivități 
medii de 12 tone pc post, 
cu vîrfuri de 15:—16 tone 
pe post. S-au expediat spre 
lumina zilei în plus față 
de sarcinile de plan 3700 
tone de cărbune, 
putea să fie și mai

Plusul
v*v'-v.x -ți*- .țj, ijLiax mun?,

dacă nu am lucra, zilnic, 
24 de 
forță 

de muncă este nevoie.
Deci și la mina Livezeni 

sînt brigăzi bune, forma
te din oameni devotați 
profesiunii pe care și-au 
ales-o. *Și aici coeficientul 
de cîștig este în funcție de 
cantitatea și calitatea căr
bunelui extras.

cu un minus de 
postări. De această

ziua liberă de odihnă din desfacere a rechizitelor și 
19 februarie, într-un 
dru deosebit de plăcut, a-

pape tărie.

EXPUNERE. In cadrul 
serii culturale .pentru tine
ret de sîmbătă seara va a- 
vea loc o expunere cu te
ma „Tineretul, factor ac
tiv în construirea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate". (G.B.) ‘ ■

•

ca- mărfurilor de
Aparținînd de magazinul 

cela al casei de odihnă a general din 
minerilor de la Căprișoa- chioșcul se dovedește de 
ra. Este o dovadă a grijii 
pe care comitetul de sin
dicat o acordă modului în 
care oamenii minei își pe
trec timpul liber. (Gh.O.)

apropiere,

LA ODIHNA. 12 oameni 
ai muncii din echipa B a 
sectorului III de la mina 
Paroșeni și-au petrecut

VALOROASA, 
numeroaselor 

cetățenilor,

un real sprijin, pentru 
cumpărători. (A.T.)

’ CENACLURI
RE. Miercuri, 26 
rie, la sediul 
rului nostru 
nirea lunară 
cenaclurilor.

LITERA- 
februa- 

redacției zia-
are loc întîl- 
cu membrii 
literare din 

va

IDEE
Răspurizîhd
cereri ale
I.C.S. Mixtă Lupeni a re
deschis în staționarul din municipiu. Intîlnirea 
vechiul centru o unitate de avea loc la ora 18. (Al.H.)

SPECTACOLE. In ziua de 
26 februarie, în organiza
rea Teatrului de stat, la 
Casa de cultură a sindica
telor au loc două specta
cole cu muzică rock. Par
ticipă grupul „Semnal M“. 
Spectacolele vor începe Ia 
orele 17 și 20. (Al.H.)

PENTRU COPII. In 
stadiu avansat de repeti
ții se află, la Teatrul de 
stat .piesa „lovan Iorgo
van". Cei mai mici iubitori 
de teatru se vor putea în- 
tîlni cu eroii îndrăgitei 
balade populare începînd

Mk ' MMM' MM! MMM MM' MMMMK MMMM

de duminică, 23 februa
rie.

TOT PENTRU COPII, 
miercuri, 26 februarie, 
la Casa de cultură a sin
dicatelor, Teatrul de pă
puși din Alba Iulia pro
pune celor mai mici spec
tatori o întîlnire ■ cu în
drăgiți! eroi . dirf lumea 
basmului, în cadrul a do
uă spectacole ce vor în
cepe la orele 10 și 13. 
(Al.H.)

METEOROLOGICA.. Du
pă cum ne-a informat me
teorologul de serviciu Ma

ria Șerban, ieri diminea
ță, mercurul termometre
lor înregistra plus 4 grade 
în Petroșani și minus un 
grad în Paring. Stratul de 
zăpadă măsoară în Paring 
71 cm oferind condiții des
tul de bune pentru schiat. 
(GIuS.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU

cai.de
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Atributele unui colectiv muncitoresc în plină afirmare
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ț 5

In fruntea
Cel de-al optulea cinci

nal are, în viața întreprin
derii de utilaj minier Pe

troșani o semnificație a- 
parte. Rezultatele econo
mic. . concrete, obținute în 
1985, au reliefat înaltul po
tențial uman și material de 

noastră 
mașini 
' Valea

cmc industria 
constructoare de 
dispune, aici, în
Jiului.

„1986 — afirma

tuturor
tor!, maiștri, cadre tehni- 
co-ihginerești — . acționea
ză pentru realizarea unui 
real salt calitativ în 
producție, răspunzînd con
cret, ferm, vibrantelor 
chemări pe care secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a adresat. întregului po
por de la cea mal înaltă

comuniștii

recent 
secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, 
maistrul Ion Predoi — va 
însemna un ah al activi
tății intensive, al calității 
producției, un an al depli
nei afirmări a întreprinde
rii atît pe" plan intern cît 
și internațional".

In fruntea luptei pentru 
atingerea acestui obiectiv 
major se situează comu
niștii, care, prin exemplul 
personal, prin munca po
litică dusă cu fermitate și 
dinamism, folosind cele 
mai eficiente metode în 
formarea oamenilor con
tribuie decisiv la concen
trarea tuturor energiilor 
creatoare din întreprinde
re. Sporind neîncetat pro
ductivitatea muncii, reș- 
pectînd cu strictețe dis
ciplina tehnologică, disci
plina în muncă, comuniș
tii întreprinderii munci-

Minerilor - utilaje 
de înaltă tehnicitate

tribună Comunistă a țării, 
Congresul al XlII-lea al 
partidului. Una dintre prin
cipalele direcții de acțiune 
ale organizației de partid o 
constituie deplina integra
re a tinerilor în procesul 
de producție, astfel îneît, 
îmbinînd entuziasmul cu 
răspunderea, aceștia să-și 
poată aduce pe deplin con
tribuția ’la creșterea sub
stanțială a productivității 
muncii, a calității întregii 
producții, Ia nivelul tot 
mai mare al exigențelor 
beneficiarilor interni 
externi.

Pentru organizația
.partid din I.U.M.P. este o 
mîndrie, o răspundere deo- 

. sebită dar și o recunoaște
re deplină a rolului mun
cii politico-educative de-

Și

de

puse de către comuniști, de 
toți cei .ce răspund de 
destinele întreprinderii, fap
tul că, începînd din a- 
cest an, de aici vor pleca 
peste hotare, utilaje mini
ere purtînd emblema „Fa
bricat în România". Oa
meni harnici, Constantin 
Rovența,' lăcătuș, șef de 
brigadă, CoiTstantin Petri- 
la, rectificator, șef de 
brigadă, Marin Neagoe, 
rectificator, șef de briga
dă, Marin Ștefan, turnă
tor — formator, Wilhelm' 
Lojadi, maistru, secretar 
al organizației de partid 
din secția mecano-ener- 
getic, Ștefan Roșu, mai
stru, adevărată inimă a 
fabricii de oxigen, iată
numai cîțiva dintre cei ce 
.poartă cu mîndrie cuvîn- 
tul partidului în mijlocul 
muncitorilor, ei înșiși mun
citori de elită. Li se adau
gă, cu aceeași dăruire, ca
dre tehnico-inginerești de 
prestigiu, cum sînt Nicu- 
șor Vulpe, inginer șef, 
Ioan Dobre, loan pără- 
ban, Vasile Maghiaru, șefi 
de secție și mulțl alții. 
Munca tuturor se traduce 
prin mii de tone de utilaje 
de care minerii au nevoie 
în subteran, pentru a' da 
patriei cît mai mult căr
bune.

FRUNTAȘI 
INTRE 

FRUNTAȘI

3®

■ Emilian ZAMO
RA', lâcăîuș - secția 
susțineri miniere.

■ Constantin PIR-
JOL, sudor - secția 
T.O.

. ..» Bela GARBAI, 
electrician - mecano-
energetic.

• ?. I 
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Aspect din secția hidraulică.

1
Pe subinginerul loan Dobre, șeful secției „Hi

draulică minieră" secție fruntașă pe întreprindere, 
în întrecerea' socialistă pe anul trecut, l-am găsit 
discutînd aprins, cu maiștrii din secție. Puneau la 
cale rezolvarea unor importante probleme de 
ducție.
— Ce înseamnă pen

tru dumneavoastră 
de secție fruntașă 
întreprindere ?

— Sîntem, cu toții, 
meni ambițioși. Titlul
cesta, ca și cel de fruntaș 
în activitatea de creație 
telinico-științifică, dobîn- 
dit tot în anul 1985 — ia
tă rodul muncii întregului 
colectiv. Sîntem tineri, 
muncim într-o secție foar
te tînără, modern utilată, 
creată în 1982, ca urmare 
a indicației exprese a 
conducerii partidului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului.

— In 1986, ce aspira-
. ții, ce proiecte aveți ?

titlul
pe

oa- 
a-

pro

apreciați

împliniri "
• 70 Ia sută dintre oa

menii muncii din între
prindere sînt tineri, media 
de vîrstă a celor ce fău
resc aici utilaje miniere 
de înaltă tehnicitate fi
ind de 23 de ani.

• 34 de uteciști au pri
mit, cu vie mîndrie patri
otică, în anul 1985, calita
tea de membru de partid.

• Prin muncă patriotică, 
tinerii mobilizați de orga
nizațiile U.T.C. . au recu
perat, în 1985, deșeuri me
talice în valoare de peste 
30 mii lei.

• Corul „Armonii tinere" 
al comitetului U.T.C. din 
întreprindere, alcătuit în 
exclusivitate din munci
tori, este o prezență pres
tigioasă pe scenele muni
cipiului și ale țării, cuce-7 
rind în ediția a V-a a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României" — etapa re
publicană — premiul I și 
titlul de laureat.

Angajament
■ Oamenii muncii din întreprindere se anga

jează șă depășească în anul 1986 planul cu 50 tone 
utilaj minier.

■ Se va .realiza integral planul la export.

■ Se vor economisi 150 tone metal și 50 tone 
combustibil convențional.

s ț
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— Vom face totul 
tru a ne menține pe 
loc. Asimilăm permanent 
noi repere pe linia auto
matizării, ne străduim să 
perfecționăm parametri 
tehnici ai unor repere din 
echipamentul hidraulic, să 
introducem noi tehnolo
gii, pentru ca utilajele 
noastre să fie cît mai bu
ne, ‘ ’

pen- 
acest

— Cum vă 
colectivul ?

— Am multă încredere în 
oamenii secției. Elanul lor 

- tineresc, pasiunea, serio
zitatea îi fac să fie uniți, 
să răspundă prompt sar
cinilor. In stilul meu de 
muncă un loc central,, îl 
ocupă stimularea inițiati
vei în activitate, Discu- 
tînd cu ei, simt din priviri, 
că sînt înțeles întotdeau
na. Si n tem permanent în 
căutarea : noului. Gîndul 
nostru — Utilaje mai bu
ne, calitate superioară în 
muncă.

ge-

Pentru
• 319 bilete pentru sta

țiuni de odihnă și trata
ment acordate prin sin
dicat, în 1985.

• In 1986 se va construi 
o nouă cantină, modern u- 
tilată, avînd 1500 locuri.

oameni
• O treime dintre mun

citorii din l.U.M. sînt fe
mei. Pentru ele, ca și pen
tru ceilalți oameni ai mun
cii sînt asigurate condiții 
sociale din cele mai bune.

Incandescența fontei în drumul ei spre utilaj.

La baza realizării unei calități superioare
(Urmare din pag. 1)

draulice de producție in
digenă, complexul SMA-2, 
toate realizate cu un con
sum redus de energie și 
metal.

Desigur, realizarea a- 
ceștor utilaje impune o. 
continuă perfecționare pro
fesională a fiecărui om al 
muncii din întreprindere. 
De altfel, continua perfec
ționare .și autoperfecționare 
a tuturor cadrelor consti
tuie o altă direcție de ac-_ 
țiune a conducerii între
prinderii.

In 1986, o producție de 
utilaj minier în valoare de 
peste 120 milioane lei este 
destinată exportului. Sîn

tem conștienți că acest 
plan nu poate fi realizat 
fără o cît mai btmă pre-- 
gătire a fabricației, aceas
ta înșemnînd o continuă 
îmbunătățire a tehnologi
ilor, perfecționarea și 
modernizarea activității de 
control calitativ și nu în 
ultimă instanță, o mai bu
nă organizare a activită
ții. Ia nivelul fiecărui loc 
de munci.

In paralel cu producția, 
vom continua . realizarea 
programului de investiții, 
cee^ ce va duce pe de-o 
parte la atingerea ■ capaci- 

,. tații finale, iar pe de altă 
parte, la dezvoltarea mo
dernă a întreprinderii.

Sîntem liotărîți ca filma
re, la locul de muncă, să 
facem totul pentru a ne 
realiza sarcinile, răspun
zînd astfel ferm, concret 
mobilizatoarelor chemări 
adresate nouă, construc
tori) or de mașini în nenu
mărate rînduri de către 
sec.i’c tarul general al .parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a munci mai 
bine, .mai eficient, pentru 
a contribui plenar la efor- 
țiil minerilor de creștere a 
producției de cărbune, la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate în România.

Pagină realizată de
H. ALEXANDRESCU 

Foto: I. BĂLOI și 
D. girjoabA

In 1985, prin interme
diul B.B.C.-ului — post 
de televiziune cunoscut 
în întreaga lume — . te
lespectatorii britanici au 
pătruns pentru cîteva mi
nute in lumea minunată 
ă copiilor lio mâniei socia
liste. Cei peste 180 de copii 
de la Grădinița numărul 
3 din Petroșani, unitate 
școlară patronată de 
l.U.M. Petroșani, au mi
nunate condiții de. joacă

Cabinetul de protecție 
a muncii dispune de în
treagă dotare materială- 
pentru ca fiecare dintre, 
cei ce vin să se alăture 
marii familii a construc
torilor de utilaj minier 
să cunoască în amănunt 
atît teoretic cît și prac
tic, normele de tehnica 
securității muncii: pa
nouri destinate cunoaș
terii specificului fiecărui 
atelier, filme, diapoziti
ve. Gazetele de perete din 
secțiile hidraulică, mon
taj, susțineri mecaniza
te, panourile de propa
gandă vizuală din între
prindere explică pe larg 
acte normative, prelucrea
ză abateri care pot con
duce la accidente. Testă-

nă a muncii
rile, verificările medica
le.pentru cei ce muncesc 
în sectoare j deosebite — 
prelucrări la cald, elec
tricieni și lăcătuși care 
repară podurile - rulante 
— făcute de către speci
aliști, sînt o practică, per
manentă. . ..

Concursul de protecție 
a muncii din 1985, cîști- 
gat de Iosif Stern (hidrau
lică), Constantin Pîrjol 
(prelucrări la cald) șj 
Ion Avramescu (mecano- 
encrgetic) a reliefat pe 
deplin buna pregătire a 
tuturor muncitorilor, fap
tul că toți știu cum să 
folosească eficient, . în 
condiții de deplină si
guranță, utilajele din do
tare.

Viitorul
și învățătură, create pen
tru ca părinții lor, în 
•majoritate constructori 
de mașini miniere să 
poată munci liniștiți pen
tru noi și noi bunuri 
materiale. Grădinița nu
mărul 3, este, de depar
te, cea mai frumoasă, 
cea mai bine dotată' ma
terial din întregul mu

nicipiu. Asemeni părin
ților lor, copiii construc
torilor de utilaj minier 
trăiesc intr-o minunată 
familie, formîndu-și cu 
fiecare zi, sub conduce
rea educatoarelor, noi și 
noi deprinderi teoretice 
și practice, mai ales din 
domeniul în care mun
cesc părinții lor. Viitorii 
constructori de utilaj mi
nier îsl încep drumul în 
viață de aici.
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Desfășurarea în ședință 
plenară a tratativelor de la 

Viena cu privire la reducerea 
trupelor și armamentelor 

în Europa centrală
VIENA 20 (Agerpres). — 

Ea Viena a avut loc, joi, 
o ședință plenară în ca
drul tratativelor cii privi
re la reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa cen
trală. In numele statelor 
socialiste participante la 
tratative — R.S. Cehoslova
că, R.D. Germană, R.P. Po
lonă și U.R.S.S. — a fost 
prezentat un proiect de 
„Acord cu privire la redu
cerea inițială de către U-

POTRIVIT PROGRA
MULUI de explorare a spa
țiului cosmic, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată, în 
cinstea Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S., sta
ția științifică modulară 
„MIR", relatează agenția 
ȚASS. „MIR" dispune de 
un sistem nou de cuplare 
in spațiu cu alte vehicule 
cosmice, avînd șase dispo
zitive de cuplare distincte. 
Ea constituie componentul 
de bază pentru realizarea 
In spațiu a unui complex 
multifuncțional perma
nent, pilotat, cu moduluri 
cu destinație științifică 
Sau pentru rezolvarea unoi- 
necesități ale economiei 
naționale.

ADMINISTRAȚIA STA
TELOR UNITE A IIOTA-
RIT să instituie, noi limi- După cum • transmite a-

FAPTUL DIVERS—PEGIÂ*
TEMPERATURĂ 

NEOBIȘNUIT 
DE RIDICATA 

IN ANTARCTICA
De la observatorul an

tarctic „Molodejnaia" a- 
genția TASS transmite că 
pe cel mal sudic continent 
s-a instalat o temperatură 
neobișnuit de ridicată pen
tru această .perioadă a a- 
nului. In legătură cu a- 
ceasta, cercetătorul sovie
tic Nikolai Kornilov, ebn-
jițiuiuuiuiiiuiiiiiin

- Duminică, 23 februarie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilinoteca de ghioz- 
' dan:

Călătorie în adîncuri.
Episodul 3.
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc, : . 
Muzică populară, 
(color).

13,00Album duminical, 
(parțial color).

— Trei șlagăre, trei in- 
' terpreți...
— Copiii — bucuria su

premă a vieții.
•— Surprize muzicale.
— Cascadorii rîsului.
— Pagini de mare popu-
* laritate interpretate 

de Nicolae Turcitu 
la acordeon.

— Serbările zăpezii.
— Teatru scurt, ;
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Pagini din istoria Ul

mului.
— Secvență telespecta

torului.
14,45 Contemporanii noș

tri. 

niunea Sovietică și S.U.A. 
a trupelor terestre și ar
mamentelor, fără majora
rea ulterioară a niveluri
lor forțelor armate și ar
mamentelor părților și mă
suri adiacente în Europa 
centrală". S-a propus sta
telor membre ale NATO 
ca pe baza acestui proiect 
să se treacă la dezbateri 
pentru elaborarea unui ă- 
cord reciproc-acceptabll, in
formează agenția TASS.

tări la importurile de pro
duse semifinite din oțel 
provenind din C.E.E., de
cizie care constituie o ade
vărată „escaladare" a con
flictului comercial dintre 
cele două părți, transmi
te agenția United Press 
International.

CONGRESUL AL XIII- 
LEA AL UNIUNII COMU
NIȘTILOR piN IUGOSLA
VIA VA AVEA LOC în 
ultima săptămînă a lunii 
iunie, la Belgrad, a decla
rat, la o întîlnire cu re
prezentanții presei, Dimce 
Belovski, secretarul Pre* 
zidiului C.C. al U.C.I.

ducătorul unei . expediții 
care urmează să plece din 
Leningrad cu destinația 
Antarctica, a relevat că 
dinspre ocean spre conti
nentul de gheață s-a de
plasat o masă măre de aer 
cald și umed care se ridică 
pe. verticală pînă la alti
tudinea de 5 000 de metri. 
In ultimii 30 de ani; ase
menea fenomene s-au pro
dus numai de două ori, 
dar nici atunci ele nu a- 
veau amploarea actuală, 
în zona amintită înregis- 
trîndu-se temperatura de 
plus 5,6 grade Celsius. De 
altfel, la observatorul an
tarctic, â plouat, fenomen 
care se întîmplă în res

Oameni pentru as
censiuni.
Reportaj.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorind de-a

lungul Dunării al
bastre.
Pămînturile dintre 
ape.
Reportaj, 
(color).

19,50 Cîntarea României. 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran.

* (color).
20,30' Film artistic. 

Vânătoare pe Kili- 
mandjaro.
Ultima parte, 
(color).

21,45 Telejurnal.

Luni, 24 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,40 Tezaur folcloric, 

(color).
21,00 Roman foileton.

Sorrell și fiul.
• Premieră pe țară.

Plenara C.C.
SOFIA io (Agerpres). — 

La Sofia a avut loc plenara 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar. După cum transmite 
agenția BTA, plenara a 
dezbătut și aprobat pro
iectul tezeloi' pentru cel 
de-al XIII-lea Congres al

■ In cadrul convor
birilor sovieto-americane 
cu privire la armele nu
cleare și cosmice, 
joi, a avut loc la Gene
va ședința grupului de 
lucru consacrată ■ exa
minării problemelor 
legate de rachetele nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, informează a- 
genția TASS.

genția Taniug, el a arătat 
că ia lucrările congresu
lui vor participa 1 750 de 
delegați, reprezentând pe 
cei peste două mi
lioane de comuniști iu
goslavi.

POLIȚIA REGIMULUI 
MILITAR CHILIAN L-A 
ARESTAT pe fostul se
nator Alejandro Toro (co
munist), sub acuzația de a 
fi încălcat legea securi
tății statului — informea
ză agenția Prensa Latina. 
Alejandro Toro este unul 
dintre semnatarii „Mani
festului Partidului Comu
nist adresat chilienilor", 
document apărut luna tre
cută în revista de opoziție 
„Analisis" și care lansa un 
apel la mobilizarea popo
rului în lupta pentru reve
nirea țării la democrație.

pectiva zonă geografică 
extrem de rar.

MARI CĂDERI 
DE ZĂPADĂ

La Tokio s-au înregis
trat cele mai mari căderi 
de zăpadă din ultimii doi 
ani, relatează agenția Asso
ciated Press. Circa 180 de 
persoane au fost rănite, 
s-au produs nenumărate 
accidente de circulație, tra
ficul feroviar a înregistrat 
întîrzieri neobișnuite. Nu
meroase institute de învă- 
țămînt mediu și superior 
din regiunea capitalei ni
pone și-au suspendat cuibu
rile.

Producție a telcvizi 
unii britanice. 
Ultimul episod, 
(color).

21,50 Telejurnal.

PROGRAMUL Ț\/
Marți, 2a februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- 

. nomie.
20,25 Teatru TV.

Descoperirea fami- 
liei.
de Ion Brad.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 26 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco*. 

nomie. >
20,35 Acestui pămînț, 

Acestui popor. 
Emisiune de versuri.

20,45 Cabinet de informa
re politicb-idcologică.

al P.C. Bulgar
P.C.B. cu privire la acti
vitatea partidului, la dez
voltarea socială, economi- 

- că și culturală a țării în 
cel de-al IX-lea cincinal 
(1986—1990) și în perspec
tivă pînă în anul 2 000. 
S-a hotărît ca proiectul să 
fie supus dezbaterii publi
ce.

Conflictul dintre 
Iran și Irak

TEHERAN 20 (Agerpres)
— Avioane irakiene au 
bombardat, miercuri, zone 
•rezidențiale din sectorul 
de nord-vest al frontierei 
iraniene, a anunțat genția 
iraniană IRNA. In același 
timp, agenția menționea
ză că forțele iraniene au 
respins o contraofensivă 
irakiană în zona portului 
Faw. In ultimele 24 de ore, 
au fost capturate 140 de 
tancuri irakiene, au fost 
omorîți și răniți mii de 
soldați ai inamicului, in
formează agenția.

BAGDAD 20 (Agerpres),
— Un comunicat al coman
damentului militar irakian 
anunță că în ultimele 24 
de ore, armata irakiană a 
continuat acțiunile ofen
sive pe malul estic al căii 
navigabile Shatt-el-Arab. 
De asemenea, aviația ira
kiană a bombardat un post 
militar iranian de pe insu
la Dara, situată în zona 
de nord-est a Golfului. Un 
purtător de cuvânt militar 
irakian, citat de agenția 
INA, a dezmințit faptul că 
avioane de luptă irakiene 
au bombardat zone rezi
dențiale iraniene.

Ninsori abundente s-au 
abătut din nbu asupra zo
nei de nord-vest a. R.F.G., 
producând dificultăți trans
porturilor si numeroase ac
cidente pe drumurile pu
blice, datorită poleiului. 
Viscolul, care începuse de 
marți, nu s-a oprit nici în 
cursul zilei de miercuri. 
Două persoane și-au pier
dut viața ca urmare a unor 
accidente provocate de 
rigorile iernii'

21,05 Film în serial. 
Mexicul în flăcări. 
Premieră TV. 
Coproducție U.R.S.S. 
— Mexic — Italia. 
Episodul 1.

(color)
21,50 Telejurnal.

Joi, 27 februarie

20,00 Telejurnal,
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Tinerețea noastră —. 

tinerețea* Epocii 
Ceaușescu.
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 28 februarie

20,03 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- 

. nomie.
20,35 Corftrolul oamenilor 

muncii în acțiune.

Ț
MEMENTO

• ULMt

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pa.s în dpi; U- 
nirea: Acasă; Parîngul: 
Legenda dragostei, I-II.

LONEA: Ciuleandra.

VULCAN —• Luceafărul: 
Toată lumea este a mea, 
I-II.

LUPENI — Cultural :
Sper să ne mai vedem.

URICANI: Promisiuni.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cinema
tografice Județene Hune
doara. MEMENTO

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru substanțe nemetalifere 
Cluj-Napoca

strada Tudor Vladimirescu nr. 15-17, 
încadrează imediat, pe bază de examen

- ingineri minieri
CONDIȚII:
- 3 ani vechime în specialitate.
Relații suplimentare se pot obține la 

telefon 951-30136.

Mica publicitate
PIERDUT chitanță fond 

rulment pe numele Anton 
Constantin, Bulevardul 
Victoriei, bloc 21 A, sc, 1, 

‘ap. 5, eliberată de Asocia
ția de locatari Vulcan, în 
1980. O declar nulă. (5970)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5071, eliberată . de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (5969)'

ANUNȚ DE FAMILIE

FIICA, ginerele și nepoata' Carmen, anunță cu 
adincă durere împlinirea unui an de la dispariția 
fulgerătoare a scumpului nostru

NICOLAE DOBRESCU
Ii vom păstra veșnică amintirea. (5956)

20,45 Cadran mondial.
România și proble
mele lumii contem
porane. ■
(color).

21,0.5 Seria! științific. ș .
Civilizația metalului.
Episodul 8.
(color).

21,30 Partidul Comunist
Român---- 65 de ani
de slujire devotată a 
a •poporului.
Stegarul luptei pen
tru dreptate și. libcr- 
tate. ■ ■ ■ • . — ■
Documentar.

' 21,50 Telejurnal, ■

Sîmbătă, 1 martie

13,00 Telex.
13,05 La (șfîrșit de săptă

mînă, . ... ;
(parțial color).

— De pe Olt și de pe 
Jii...
Melodii populare' cu 
Maria Cornescu.

— Gala desenului ani
mat.

— Ochi de copii, 
Reportaj.

— Melodia Săptămînii 
în primă audiție: Un 
vis frumos.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Copiii — înaltă da- 

' torie față de viito
rul națiunii, ltepor- 
taj.

20,45 Cadran mondial (co
lor).

21,05 Serial științific (co
lor). „Civilizația 
metalului".
Episodul 7.

21,30 Ecran cetățenesc. 
Controlul oamenilor 
muijcii în acțiune.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

3

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoloja- 
nu Silvia, eliberată de În
treprinderea . de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(5971) ' V ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip 
Petru, eliberată de I.U.M, 
Petroșani. O declar nulă. 
(5973)

iki'i

—■ Cîntecul cuvintelor. 
Dedicație ‘ în vers.,. 
Interpretează Ale
xandru Repan,

— Mari interpreți ai 
scenei lirice,

— Azi, în anțil 65 al 
partidului.

' Reportaj.
— Un dar...' muzical.
— Marile momente ale 

băietului.
•— Telesport.
—• Autograf .muzical: 

Mihai Constan tincs- 
cu. " ‘-X" ' ■

14.40 Februarie.
! Cronica evenimente-

. , lor.. . '
15,00 închiderea progra-, 

mului. '■
19$0 Telejurnal,
19.20 Teleenciclopedia, 

(parțial color).
19,50 Varietăți... de primă- A 

vară, (color).
20.40 Film artistic.

Un meci neobișnuit, 
(color).

22.20 Telejurnal, . .
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