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chemări a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE!
Din nou, sala Casei de 

cultură din Petroșani a 
devenit neîncăpătoare 
■pentru sutele de mineri, 
preparatori, constructori 
de utilaje și alți fruntași 
reprezentînd toate colec
tivele noastre muncito
rești, întruniți din iniția
tiva Consiliului municipal 
al sindicatelor pentru a 
face bilanțul unei etape 

întrecere — anul 1985 
și a stabili cu 
coordonatele 
socialiste

de

ță 
rii 
an.

Cunoscută 
le de „Ziua

din

exigen- 
întrece- 

acest

nume-sub 
brigadieru

lui", consfătuirea cu ca
racter de schimb de ex
periență s-a înscris în 
contextul acțiunilor stă
ruitoare, întreprinse la 
fiecare început de an, de 
Consiliul municipal ăl 
sindicatelor și Combina
tul minier Valea Jiului, 
pentru mobilizarea ple
nară a potențialului pro
ductiv al Văii Jiului în 
vederea creșterii 1 aportu
lui municipiului nostru la 
întărirea, bazei energeti
ce și de materii prime a 
țării.

In mod deosebit, 
debutul unei noi etape 
marcat de primul an 
cincinalului 1986—1990 
consfătuirea de lucru a 
fost orientată spre 
rea de noi resurse

. ■posibilități pentru 
terea producției de 
bune, minerii fruntași ai 
Văii Jiului — reprezen
tînd toate colectivele în
treprinderilor, extractive 
— fiind unanimi în ho- 
tărîrea de a acționa fără 

V

♦ ZIUA BRIGADIERULUI — Consfă
tuire cu caracter de lucru pentru generaliza
rea experienței 
tivele fruntașe

pozitive dobîndite de colec- 
în întrecerea socialistă pe 

anul 1985

preget, în abataje 
la celelalte genuri 
lucrări în vederea 1 
punerii în viață' a hotă- 
rîrilor Congresului 
XIII-lea al partidului, 
a indicațiilor și orientă
rilor trasate de secretarul 
general al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceausescu.

In deschiderea lucră
rilor consfătuirii, tova
rășul Petru Barb,- pre-

și 
de 

trans-

âl

ședințele Consiliului mu
nicipal al sindicatelor a 
evidențiat preocupările 
constante ale organelor 
și organizațiilor de sin
dicat din Valea Jiului,

ducație aplicate în colec
tivele fruntașe. Bilanțul 
anului 1985, realizările 
obținute în această etapă 
de întrecere și învățămin
tele ce au fost trase din 
unele neîmpliniri, au fost 
prezentate de ing. Iulian 
Costescu, director gene
ral adjunct al Combina
tului minier, care 
referit apoi pe larg 
îndatoririle ce revin 
lectivelor miniere în

Climat de exigență și 
angajare muncitorească

s-â 
la 

co- 
.„.va uiuxm, - —---- ——- _  a-

sub conducerea nemijlo- cest an în vederea creș-
cită a Comitetului mu
nicipal de partid, pentru 
intensificarea întrecerii 
socialiste, extinderea și 
generalizarea experien
ței pozitive și a inițiati
velor de producție și e-

terii producției fizice, per
fecționării tehnologiilor 
din abataje și pe fluxul 
de preparare, realizării 
obiectivelor din progra-

(Continuare în pag. a 3-a)

Moment solemn : înminarea Drapelului de întreprindere fruntașă, minei 
Paroșeni. Foto: Șt. I^EMECSEK

Vineri, 21 februarie, minerii Văii Jiului au ob
ținut un nou și important succes: AU EXTRAS CEA 
MAI MARE PRODUCȚIE DE CĂRBUNE DIN A- 
CEST AN — 32 350 TONE, realizind în acest fel un 
plus de aproape 400 de

■ CELE TREI FURNI
ZOARE DE CĂRBUNE 
PENTRU COCS, LUPENI, 
BARBATENI ȘI URICANI 
și-au depășit sarcinile de 
plan ale zilei, extrăgînd 
împreună suplimentar 730 
de tone, acumulînd astfel 
de la începutul lunii un 
plus de peste 10 000 tone 
de cărbune pentru cocs.

tone.

■ UN SUCCES DEO
SEBIT AU OBȚINUT IN 
ACEASTA ZI MINERII 
ȘI MECANIZATORII DIN 
CARIERA CIMPU LUI 
NEAG care au realizat în 
această zi cea măi mare 
producție de cărbune din 
acest an '— aproape 2000 
tone, — extrăgînd supli
mentar 500 de tone.

TONE L-AU OBȚINUT 
MINERII DE LA PARO- 
ȘENI, care raportează în 

fel de la' începutul 
o producție suplîmen- 
de . aproape 3400 de 
Minerii de la Vulcan 
depășit la rîndul lor 

preliminarul zilei cu 153 
de tone, acumulînd astfel 
de la începutul anului un 
plus de aproape 4000 tone 
de cărbune.

acest 
lunii 
tară 
tone.
si-au

r

*

*
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„Pentru noi, anul 1986 
marchează un eveniment 
memorabil: producția
marfă industrială la ni
velul orașului vă atinge 
o valoare de peste 
miliard de lei", 
nea inlr-una 
trecute tovarășul 
Bololoi, primarul 
lui Uricani. In urmă 
cîțiva ani, producția in
dustrială 
tr-.un an 
teva sute 
lei. Iată 
vadă a dezvoltării 
tuoase a acestui oraș 
dicat în anii 
ei socialiste pe vatra stră
veche a unui sat de -o-

un
‘, ne spu- 
din zilele 

Cornel 
oraș u- 

cu

în-realizată
se ridica la cî- 
de milioane de 

o elocventă do- 
impe- 

ri- 
construcți-

■ PESTE 5080 TONE 
DE CĂRBUNE AU EX-

într erupt. Constructorii 
de căi ferate ridică po
duri și podețe, au exca-

TRAS ÎMPREUNA SU- ) ieri.
PLIMENTAR DE LA IN- V ■ • - la Lupeni. la Uri-
CI .PUȚUL ..ACESTEI I.UNI V câni, Valea Jiului' de
ȘI MINERII DE LA I.O- este. un șantier ne-

-NEA ȘI DILJA, realizare- 
obținută prin eforturi sus
ținute pentru depășirea 
ritmică a sarcinilor de 

' plan. .
■ CEL MAI MARE 

PLUS AL ZILEI 518
I t.

vat .mii de metri cubi de 
teren, făurind noua le- - 
gătură feroviară
Valea de Brazi, 
preparația pentru 
s-ă ridicat noua

spre 
Lîngă 
cuarț 

prepa-
rație pentru cărbune. 
Aici prinde contur

■ ■ > t ■ • ■ ■
ÎNSEMNĂRI 

DE REPORTER
■ iiricn «■■■■■■

La întreprinderea de Uti
laj Minier din Petroșani a 
avut loc, vineri, aduna
rea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii din 
Centrala industrială de u- 
tilaj minier și mașini de 
ridicat din Timișoara.

Intr-un climat de exi
gență si deplină angajare < 
muncitorească, adunarea ge
nerală a analizat întreaga 
activitate din anul trecut, 
prilej' de evidențiere a rea
lizărilor din întreprinde
rile centralei pe linia creș
terii calității producției, 
a contribuției tuturor co
lectivelor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, cu deo
sebire a sarcinilor la ex
port.

S-a subliniat necesitatea 
ca în anul 1986 și în cinci
nalul 1986—1990 să fie pro-

iectate și asimilate noi uti
laje, care să contribuie la 
creșterea producției dc căr
bune cocsificab'il și energe
tic, răspunzînd astfel ce
rințelor mereu crescînde 
ale economiei naționale.

In spirit critic, com
bativ, adunarea generală 
a reliefat și neajunsurile 
din activitate, adoptînd mă
suri. ferme pentru îndepli
nirea exemplară ă sarcini
lor ce revin întreprinderi
lor din subordine, sarcini 
ce reies din hotărîrile is
torice ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, din 
indicațiile și orientările da
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în șe
dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
din luna ianuarie.

Construcții
Constructorii din brigada 

3 Uricani a Antreprizei de 
construcții căi ferate Pe.trq- 
șani au încheiat prima lu
nă a acestui an cu un fru- 

' mos bilanț de producție.
Ei au: realizat în întregime 
sarcinile de plan la lucră
rile de construcții și mon
taje din luna ianuarie, iar 
în perioada care a 
din luna februarie 
depășit, cu peste 1 
lei, valoarea lucrărilor 
nificatc.

S-au evidențiat în 
deosebit, după cum 
informat ieri, prin telefon, 
ing. Gavrilă Mantu, șeful 
brigăzii, constructorii din 
formația dc dulgheri con-

în devans

trecut 
și-au 

milion 
pla-

mod 
ne-a

Bulevardul Bucura, car
tierul cu același nume, 
sutele de apartamente noi 
în blocurile cu moder
ne magazine la parter, 
constituie actuala carte 
de vizită a noului oraș,

un. mărturie vie a, dezvoltă- 
„Con- 
nr.

flotației și spălăto- 
pentrU 
maga-

triaj de cale ferată, s-au 
înălțat deasupra fundați
ilor culoare de benzi, 
transportoare, corpul clă
dirii
riei, decantoare 
șlam, silozuri și 
zii. O șosea betonată stră
bate întreaga localitate, 
asigurînd în zona cen
trului orașului traficul 
greu pe un traseu deviat.

dusă de Victor Cosmiuc și 
cea dc liniori, coordonată 
de. Constantin Nica.

Plin rezultatele 
pînă în prezent, 
tori i din brigada 
ricani se situează 
de frunte în întrecere 
nivelul ACCF Petroșani, 
realizind, în devans, unele 
lucrări de la calea ferată 
Uricani — Valea de Brazi. 
(V.S.)

obținute 
construc- 
nr. 3 U- 
pe un loc 

la

1

V
v
v

A

3 )

wi
pe

fră-
...acelor flăcări vii, 

nerilor, care coborînd 
trepte de întuneric, 
mintă tenace, cu măiestrie 
și trudă miezul pămîntu- 
lui, dăruind 'țării calorii și 
putere^.

...oțelarilor, care scăldați 
în lumină și sudoare, a- 
daugă durității metalului, 
tăria voinței și caracte
rului lor...

rii urbanistice, 
structorii brigăzii 
a ACCF Petroșani vor re- 
aliza în acest an, în Uri- ț 
câni, lucrări de investiții 
în valoare de peste 71 
milioane lei", ne-a spus 
tovarășul in’g. Gavrilă 
Mantu, șeful brigăzii. In 
luna ianuarie a acestui 
an, sarcina de plan a fost 
realizată și depășită, de
și condițiile de lucru

V.S. FENEȘĂNU

(Continuare în pag. a 2-ă)
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...constructorilor, care, 
plantați pe schele. îmbră
țișați cu soarele și intempe
riile, adaugă noi dimen- / 
siuni — frumusețe la. di
mensiunile țării...

...tuturor celor care, în
frățiți cu trup de. unealtă, 
degajă șpan . fierbinte, bu
clat, adăugind noi armo
nii simfoniei muticii...

...țăranilor, care cu ca
petele plecate cerului, cu
leg galbenul rod al pămîn- 
tului, ca mai apoi, să-l 
țeasă la. zestrea mirese-, 
lor...

...celor din amfiteatre,
școli, spitale, laboratoa-

Victor IAȚENCO

(Continuare în pag, a 2 a)
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TELEX DE PRODUCȚIE
• In această lună au fost obținute, zi de zi, producții suplimentare de cărbu

ne, plusul ridicindu-se la 7 600 de tone • Linia de front activă a minei este, m 
prezent, de 1 446,6 m l. — rod și al depășirii, în 1985, a lucrărilor de pregătiri cu 

3 416 ml • Valoarea fondurilor fixe ale minei a atins, la acest început de an, 3 mi
liarde 800 de milioane de lei, dispunîndu-sc, între altele, de 1!) complexe meca
nizate, 35 de combine de abataj, 12 combine de înaintare • Bătălia pentru pro
ducții mari înseamnă bătălia pentru mărirea productivității muncii. Ea este mai 
mare decît indicii planificați cu 2,2 tone/post in abataj, cu 0,9 tone în cărbune, cu 
0,1 tone în subteran și cu 0,2 tone pe mină • Sectoarele cu cele mai mari depășiri 
înregistrate în această lună la productivitatea rrfuncii sînt : sectorul VI (plus 3,74 
tone), sectorul III (plus 2,1 tone), sectorul II (plus 1,5 tone) și sectorul IV (plus ' 
1,2 tone pe post). > î

Școala
Lupeniului

Alături de atributele care-i definesc , 
personalitatea — de cea mai măre, mai 
modernă, mai mecanizată mină din Valea 
Jiului — Lupeniul poate aspira, cu în
dreptățire, la renumele de adevărată „școa
lă a mineritului** pentru aceste meleaguri. 
Numele are rezonanța înaltului profesiona
lism printre specialiști, pentru că în aba
tajele sale s-au format cadrele de nădej
de aflate acum în subteranele din întrea
ga Vale. Numele are rezonanța unor re
corduri de producție, a unor brigăzi de
venite celebre în minerit. Numele are re
zonanța pe care o conferă .curajul de a 
promova noul; nu numai de a fi receptiv 
la nou, ci, mai ales de a face din noul de 
domeniul tehnic și de organizare un ele
ment de activitate de zi cu zi. A fi lucrat 
la Lupeni este un înalt „certificat** de se
riozitate profesională. Ceea ce nu este 
deloc ușor, pentru că examenele produc
ției sînt, aici, pline de responsabilitate. 
Creșterea constantă și spectaculoasă a pro
ducțiilor zilnice în februarie sînt o pro
bă Concludentă în acest sens. Așadar, 
„școala Lupenilor" ține să fie la înălți
mea reputației sale, onorîndu-.și titlul de 
tea mai mare mină a țării I

Premieră
O tehnologie în premie

ră își arată roadele în ac
tivitatea sectorului II: este 
vorba de retezarea stra
turilor de cărbune cu în
clinare mare, prin metoda 
abatajelor cu front scurt. 
In acest caz, cu fiecare 
nouă felie intrată în ex
ploatare, productivitățile 
cresc în mod constant, a- 
jungînd, în prezent (la fe
lia a 5-a), peste indicii 
planificați. In același timp, 
avantajele oferite de noua 
tehnologie se regăsec în 
mai buna folosire a utila
jelor, în preîntîmpinareă 
defecțiunilor electrome
canice, în reducerea efor
tului fizic al minerilor.

INTERVIU 1ULGI IR

Tinerețea într-o mină
cu tradiții

— Cum e ca artificier, după o jumă
tate de an de „meserie", tovarășe Mar
cel Moraru ?
— Nu e atît de greu, chiar dacă ești 

tînăr, cînd înainte ai fost șef de schimb 
într-o brigadă bună.

—In acest șut ce ați făcut *?
— Am puseat la brigăzile Ion Buduli- 

ceanu și Nicolae Kalman, am făcut revi- 
rul...

— Cum vă înțelegeți profesiunea ?
— Ca fiind importantă pentru produc

ția sectorului, ca plină, deci, de responsa
bilitate.

— Șutul de producție vi-1. faceți aici, 
în sectorul VI; dar mai țucrați, iot la 
mină, într-un alt sector, ca să spun așa, 
„sectorul suflete"...
— Vă referiți la faptul că tinerii m-au 

ales că membru în Comitetul U.T.C., un
de răspund de problemele lor sociale. 
Aici, desigur, lucrurile sînt mai gingașe...

— In ce sens ?
— Tinerii vin la noi cu diverse proble

me — de la condiții de muncă și viață 
pînă la cele de producție. Și chiar cu pro
bleme personale. Ne străduim să le gă
sim rezolvarea, împreună. Fiind, tineri, 
nu uităm nici o clipă că tinerii de azi 
sînt viitorul de mîine al- minei. De aceea
ne preocupă integrarea lor, deplin și ar
monios în viața și munca întreprinderii.

Pentru albumul ortacilor

Mineri dintr-un schimb al vestitei brigăzi condu 
se de Teodor Boncalo.

Rubrică realizată de C.T. DIACONU

i

• - O. valoroasă inițiati
vă a tinerilor de la ateli
erul mecanic: participa
rea, în subteran, la lu
crările de plasare a ve
trei. Intre semnăturile 
de muncă se află nume
le lui Petre Vlaicu, loan 
Dreptate, Alexandru Ghe- 
ța, Alexandru Cliente.?. 
• De la începutul anului, 
minerilor și familiilor lor 
le-au fost puse la dispo-

■ ■■ • ’ trata-
bal- 

țară. 
mi- 

Ioan 
Andrei. Sămăr- 

Valc-

ziție 1(14 bilete 'de 
ment îiv stațiunile 
neoclimaterice din 
Printre beneficiari, 
neri fruntași ca 
Mușăt, 
tcan (sectorul I), 
rian Șărban (sectorul III), 
Costică Mocanu, Petri- 
că Stancu, Bibi Gîrca 
(sectorul IV). De altfel, 
comitetul sindicatului o- 
feră, într-o primă „tran
șă** a anului, 1323 de-bi
lete de tratament și Q- 
dihnă oamenilor mun-

cii și familiilor lor • In 
acest an, vor fi calificați 
260 de mineri, 60 de lă
cătuși, 60 de electricieni. 
De asemenea, cursurile de 
perfecționare vor fi ur
mate de 1015 oameni ai 
muncii. • De pe agenda 
culturală pentru mineri: 
un spectacol de muzică u- 
șoară cu formația „Salt** 
și seară de dans (23 fe
bruarie), recital de poe-; 
zie patriotică în organi
zarea cenaclului literar 
„Nichită Stănescu" (28 fe
bruarie). • De altfel, în 
viața spirituală a minei 

. și a localității s-au afir
mat și formațiile teatru
lui muncitoresc 
Cold a", cele de 
ușoară „Salt** și 
ana", taraful de

„Ana 
muzică 
„Genți- 
muzică 

populară, grupul de reci
tatori, fanfara,, formația 
de dans, modern. ■ Pre
zențe active în peisajul 
artistic: cenaclul literar

Un statornic fruntaș al mineritului Văii Jiului

Amintire pentru sărbătorit, pentru ortaci. Dar o frumoasă și instructivă 1 
amintire și pentru pionierii Școlii generale hr. 2 din Lonea, care au adresat bri
gadierului Iosif Clamba felicitări și urări de sănătate. Foto: Al. TATAR
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Mineritul Văii Jiului se 
mîndrește cu nenumărați 
șefi de brigadă care prin 
abnegația și dăruirea in 
muncă au fost și sînt în 
primele rînduri ale bătăliei 
pentru cit mai mult căr
bune, pentru căldura' și 
lumina țării. Și Iosif Clam- 
ba face parte din elita 
acestor brigadieri care 
ani in șir s-a situat între 
fruntașii Văii. Bogata și 
rodnica sa activitate de 
miner s-a întins pe o pe
rioadă de 25 de ani — din 
care IS ca șef de brigadă 
la același sector IV al 
minei Lonea.

Că minerul, comunis
tul, omul de omenie 

Iosif Clamba cu întreaga 
sa ființă, pricepere și dă
ruire s-a contopit cu aba
tajul lui cameră, căruia 
i-a rămas statornic, o do
vedesc rezultatele de pres
tigiu obținute cu ortacii 
săi ani de-a rîndul, reali- 
zînd productivități de vîrf 
ce depășeau 12 tone pe 
post. Sînt fapte de vred
nicie minerească, ce l-au 
făcut cunoscut și pentru 
care a fost apreciat și de
clarat fruntaș pe mină si 
pe C.M.V.J.

Rezultatele brigăzii sînt 
meritorii, intr-adevăr. Așa 
cum a fost prezentat de

Ilie Păducel, secretarul co
mitetului de partid pe 
mină, și Aurel Nelepcu, 
șeful sectorului IV, Iosif 
Clamba a fost un foarte 
bun organizator al pro
ducției, corect, cinstit, a- 
preciat de oameni. A fost 
un participant activ la dez
baterea și soluționarea 
problemelor producției și 
ale oamenilor, în calitate 
de membru al b.o.b. și co
mitetului de partid, ai con
siliului oamenilor muncii, 
iar prin cuvîntul său în 
masa de mineri s-a făcut 
apreciat și respectat de 
toți. Că a fost apropiat de 
oameni o dovedesc zecile 
de mineri crescuți și for
mați în brigada sa, prin
tre care Nicolae Golea, 
actualul președinte de sin
dicat pg mină, Traian 
Manea, șef de brigada, 
Gheorghe Cojocaru și 
Ntcu Neagu, maiștri mi
neri, Vasile Amariei, 
Gheorghe Loghin, Nico- 
dim Cojocaru, Petru Min- 
druț, șefi de schimb, care 
se afirmă și prin ceea ce 
au învățat de la „dascălul 
lor".

In ziar s-a scris de ne
numărate ori despre acti
vitatea și rezultatele de 
excepție ale acestei bri
găzi. O facem și acum

cînd a fost sărbătorit cu 
ocazia ieșirii la pensie. 
Pentru că mina Lonea a 
avut în Iosif ■ Clamba un 
om de nădejde, un adevă
rat bărbat cafe a onorat 
cu prisosință titlul de mi
ner, de brigadier, pentru 
ca mai tinerii mineri să-i 
urmeze exemplul de dăru
ire și abnegație în bătă
lia pentru a extrage , cit 
mai mult cărbune.

La ieșirea din ultimul 
său șut (în imaginea de 
mai sus) mulțumit pentru 
ce a făcut în îndelungata 
lui activitate la mina Lo
nea, dar și cu regretul 
despărțirii de ortaci, bri
gadierul Clamba « urat 
din partea sa colectivului 
sectorului IV să fie in 
continuare fruntaș, iar mi- 
na Lonea să eîștige între
cerea lansată în acest an 
Către toți minerii țării.

Și pentru că hrigadiertd 
Iosif Clamba a fost me
reu prezent în reporta
jele noastre, acum, la ceas 
de pensionare, îi transmi
tem un sincer „Noroc 
bun", ani mulți cu sănă
tate și bucurii alături de 
cel dragi!

Teodor RUSU

Miliardul

I

( 
I

- - - . V 
cheltuit, din fondurile sta- l 
tului, 750 000 de lei, în <

' !

i

ZIG-ZAG
„Lira", cercul de artă 
plastică și cineclubul. 
• Cifre elocvente prin ele 
însele: pentru crearea u- 
nui loc de muncă s-au

abatajele dotate cu 
complexe mecanizate su
ma depășind 1,2 milioane 
lei • La cantina minei 
se servesc, în 24 de ore, 
la intrarea în șut a mine
rilor, 6 200 de mese. • Ci
fre la care ar trebui să 
mediteze și cei care s-au 
cam „dedat** la absențe 
nemotivate — cum ar fi 
Teodor Vodoș, Nicolae 
Căruță (sectorul I), Du
mitru Mocanu, loan Su- 
ciu (sectorul II), Valeri* 
că Serea, Vasile Bucăta- 
ru (sectorul III), Ștefan • 
Drăgan, Costică Făcăleț > 
(sectorul IV), Marin Ilie ) 
Nicu, loan Chiană, Ște- J 
fan Varga (sectorul VI). I

\

1

au fost grele. Vom face to
tul pentru a ne realiza 
exemplar sarcinile de plan 
din acest an".

Brigada de 
condusă de ing. 
Gheorghian, care 
noua preparație 
cărbune din Uricani are 
de realizat construcții și 
montaje în valoare de pes
te 180 milioane lei. Numai 
în acest an, orașul Uri
cani își. va îmbogăți zes
trea edilitar-gospodărească 
cu încă 314 apartamente, cu 
Un nou magazin general, 
cu o ppliclinică-spital

constructori 
Mircea 

ridică 
pentru

unui oraș
nou oficiu P.T.T.R. și alte- 
obiective de investiții.

Odată cu acest an și în
ceput de nou cincinal, o- 
rașul Uricani pășește în
tr-o nouă etapă a dezvol
tării sale economice și so
ciale. Rod al activității mi
nerilor, cpnstructorilor, al 
tuturor celorlalte catego
rii de oameni ai muncii, 
producția marfă de un 
volum, fără precedent cît 
se va realiza în 1986, a- 
dică miliardul acestui o- 
raș al municipiului, sim
bolizează efortul con
structiv al unor oameni ca- 
re-și făuresc propriul vi
itor de fericire și bună
stare.

Din adîncul 
inimii, cinstire!

(Urmare din pag l>

re, lăcașe de cultură, care 
sădesc cu răbdare, talent 
și pasiune știința, cultura, 
vigoarea, iubirea de oa
meni și de pace, în minți
le, trupurile și inimile se
menilor mei... .

...și tuturor celor care 
într-un fel sau altul, mai 
mult sau mai puțin spec
taculos, contribuie la edi
ficarea României semețe, 
luminoase și fericite de 
azi și de mîine.

Tuturor, din adîncul ini
mii: stimă, cinstire !

INTILNIRE. Casa
pionierilor din Petroșani 
va avea loc marți (la ora 
10) întîlnirea de lucru a 
cenaclului literar „Co
lumna Jiurilor", mani
festare organizată de 
Consiliul municipal al 
organizației pionierilor și 
șoimilor patriei. Vor
participa pionieri din ca
drul cercurilor și 
clurilor literare 
funcționează în școlile și 
casele pionierilor din Va
lea Jiului. (T.S.)

FOAIA VOLANTA a* 
părută sub genericul „Pa-

cena- 
care

triei, mai mult cărbune / 
pentru cocs" este dedica
tă eforturilor minerilor 
de la Uricani pentru rea
lizarea exemplară a sar
cinilor de producție 
1986 — primul an 
actualului cincinal. Foaia 
volantă este editată 
comitetul de partid, 
mitetul sindicatului 
c.o.m. al I.M. Uricani.
(i.d.

TEATRU. Astăzi la 
Teatrul de Stat Valea 
Jiului din Petroșani, în- 
cepînd cu ora 18, este- 
prograpiat spectacolul cu 
piesa „Idolul și Ion A - 
napoda** de G.M. Zmnfi- 
rescu. In rolul titular — 
actorul Nicolae Gherghe. 
(Al.FI.)

în 
al

de
co

și

Lu- 
cu 

pli- 
în 
fie

IN SERELE de la 
peni ale I.A.C.C.V.J., 
toate că ne aflăm în 
nă iarnă, roșiile sînt 
pîrg și așteaptă să
recoltate în zilele urmă
toare. Primele cantități 
de ridichi ău apărut pe 
mesele cantinelor mine

rești din Valea Jiului, iar 
gingașele garoafe vor îm
podobi căminele de nefa- 
miliștî, creșele- și grădi
nițele, (T.S.)

IiII

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPÂTARU
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! Înaltă d ă r ni re m un cito re as că pentru infăptusrea liotărîrUm* j
i Congresului ai XilI^lea al partidului I
}■ Minerii Văii Jiului răspund cu abnegație vibrantei chemări } 
! a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU j

l PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE! I
__________________ ________________________ ___________________ ■ _______.___ ____ ___ ;_______________ ______________ ■

M Consfătuirea cu caracter de lucru pentru generalizarea experienței pozitive dobîndite 
de colectivele fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1985

Ziua brigadierului Pentru cele mai bune rezultate
% (Uiynare din pag; I)

mul de mecanizare a ex
tracției cărbunelui.

In lumina sarcinilor 
trasate mineritului Văii 
Jiului, activitatea anu
lui 1Ș85 a înregistrat in
tensificarea preocupări
lor consacrate valorifi- 

, cărîi superioare a capa
cităților de producție cre
ate în subteran, a dotă
rii tehnice moderne tie 
care dispun întreprin
derile miniere. Pe a- 
ceastă bază, bilanțul a- 
nului trecut consemnează 
o nouă creștere cantita
tivă și calitativă a activi
tății colectivelor minie
re, concretizată prin ob7 
ținerea celei mai mari 
producții din istoria cen
tenară a extracției căr
bunelui pe aceste melea
guri. Producția de căr
bune a anului 1985 a 
fost superioară celei din 
1984, fapt ce denotă răs
punderea și abnegația cu 
care s-a acționat pentru 
sporirea realizărilor fie
cărei întreprinderi, In a- 
eest context, a fost e- 
vidențiată activitatea 
rodnică desfășurată și 
în 1985 de colectivul mi
nei Paroșeni care prin 
rezultatele obținute a o- 
cupat locul I la întrece
rea socialistă desfășura
tă între unitățile CMVJ. 
Pentru rezultatele cu ca
re a încheiat anul 1985 
— concretizate în depă
șirea prevederilor de plan 
la producția fizică, cu

Despre întrecerea; so
cialistă desfășurată in 
anul 1985, în unitățile e- 
conomice din Vafeâ Jiu
lui și rezultatele bune 
obținute a făcut referiri , 
de caldă apreciere tova - 
rășul Grațian Faur, pre
ședintele Consiliului ju
dețean al sindicatele»*.

La activitatea desfă
șurată în 1985 și expe
riența dobîndită în pro
ducție, în organizarea și 
desfășurarea întrecerii 
socialiste s-au referit în 
continuare ing. loan *" 
Beserman, directorul mi
nei Paroșeni, ing. Bujor 
Bogdan, director tehnic 
al minei Valea de Brazi, 
Ștefan Alba, Traian Bot- 
șa, mineri șefi de brigadă 
de la I.M. Petrila și, 
respectiv, I.M. Vulcan, j 
Aurel Negru, maistru de 
la I.M, Lonea, ing. 
Ăppel Francisc, șeful 
Secției de preparare Co
rcești. Vorbitorii au făcut 

•propuneri 
tribuie la 
activității 
extracției 
cărbunelui, 
miniere și 
utilaje pentru subteran. 
Au fost asumate ’ totoda
tă angajamente pentru 
acest an, din dorința co
lectivelor de a contribui 
și mai mult la întărirea 
economică a municipiului, 
la accelerarea ritmului 
de dezvoltare multilate
rală a patriei.

Pentru activitatea deo
sebit de rodnică desfă-' 
surată în 1985, în nume
le organului municipal 
de partid tovarășul Viorel 

al 
Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R. > a 
adresat calde felicitări co
lectivelor și fruntașilor 
evidențiați în întrecerea 
socialistă, împreună cu

menite să con- 
perfecționarea 
din domeniul 
șl preparării 

, investițiilor 
construcției de

peste 36 000 tone de căr-

de- 
........— ---------- «ui
tate fruntașă, Diploma de .Faur, prim-secretar 
onoare împreuna cu tro
feul „Lampa și casca de 
miner" — distincții ce 
constituie o meritată răs
plată adusă hărniciei, ab-

| ‘ ’ " ’’ n- ------- .... ... .îndemnul de a munci cu 
acordate și mai mult spor pentru 

. a obiectivelor 
ce revin Văii Jiului din 

‘..„'.ă-î-l ale
Congresului al XlII-lea al 

', a sarcinilor 
de tovarășul

Nicolae Ceausescu în ve
derea accelerării rit
mului de dezvoltare mul-

bune, întreprinderii 
niere Paroșeni i s-a 
cernat „Drapelul de

negației și priceperii a- 
cestui colectiv.

Au mai fost 
distincții întreprinderii Înfăptuirea
miniere Lonea și Intre- t- — ...
prinderii miniere Valea istoricele hotărin '
de Brazi, care s-au si-

Potrivit unei frumoase tradiții, pentru 
activitatea rodnică desfășurată în 1985 Ia ex
tracția cărbunelui, producția de utilaje mini
ere, echipamente, piese de schimb și pentru 
realizarea obiectivelor de investiții, Consiliul 
municipal al sindicatelor și Combinatul mi
nier Valea Jiului au acordat și de această da
tă un mare număr de distincții, trofee și pre
mii celor mai merituoase colective și frun
tașilor evidențiați în întrecerea socialistă.

Consecvența fruntașilor
•DRAPELUL DE UNITATE FRUNTAȘĂ, 

Diploma de onoare și trofeul „Lampa și casca de 
miner” au fost acordate ÎNTREPRINDERII MINIE
RE PAROȘENI, caro a "ocupat locul I în întrecerea 
socialista, desfășurînd cea mai rodnică activitate 
concretizată prin: ,

—• realizarea planului producției fizice de căr- 
bune în proporție de 103,8 la sută, reprezentînd de
pășirea sarcinilor de plan cu 36 191 tone de cărbune;

. - — realizarea producției nete industriale în pro
porție de 124,3 la sută; valoarea producției nete pla
nificate a fost depășită astfel cu 36 272 mii lei;

— depășirea planului productivității muncii cu 
1940 kg pe post în abataj, 497 kg pe post în cărbu
ne, 205 kg pe post în subteran și 158 kg pe post ,pe 
întreprindere.

• Pentru locul II ocupat în întrecerea socia
listă au fost acordate Diploma de onoare împreună 
cu trofeul „Lampa și casca de miner" întreprin
derii miniere Lonea, evidențiată prin:

— realizarea planului producției fizice de căr
bune în proporție de 101,1 la sută, reprezentînd de
pășirea prevederilor de plan cn 14 186 tone de căr
bune;

— realizarea producției nete industriale în pro
porție de 104,7 la sută: s-a obținut astfel depășirea 
valorii producției nete cu 8 593 mii lei;

— depășirea planului productivității muncii pe 
întreprindere CU 65 kg pe post.

• Pentru locul III, Diploma de onoare împreu
nă cu trofeul „Lampa și casca de miner" au fost 
acordate întreprinderii miniere Valea de Brazi, ca
re

cu

la

IN ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE
— Sectorul I, I.M. Paroșeni care a obținut în 

1985 depășirea producției fizice planificate eu 
86 989 tone de cărbune;

— sectorul III, I.M. Lupeni, pentru depășirea 
producției fizice planificate CU 29 918 tone de căr
bune;

— sectorul IV, I,M. Lonea, pentru depășirea 
planului la producția fizică cu 27 945 tone de căr
bune.

IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
— Sectorul VI, I.M. Eon ea, pentru depășirea cu 

242 ml a lucrărilor de deschidere în subteran;
— sectorul VIII, I.M. Paroșeni, care a realizat 

peste, plan 210 ml la deschideri;
— sectorul de construcții + montaj I.M. Valea 

de Brazi, care a realizat peste prevederi 158,5 ml la 
lucrările de deschideri.

prestigiu 
municir

Pentru cea mai bună activitate au fost acordgte
Diploma de onoare și trofeul „Lampa și cască- de 

, miner'* următoarelor brigăzi care s-au aflat perma
nent în fruntea formațiilor de prestigiu ale econo
miei municipiului:

ABATAJE FRONTALE
* — FAZAKAS FRANCISC,. I.M. Paroșeni, care 

a obținut peste plan cea mai mare depășire a pro
ducției fizice: 42 351 tone de cărbune;

— ȘTEFAN ALBA, I.M. Petrila, cu o depășire de 
36 935 tone de cărbune;

— CONȘTANTIN ENE, I.M. Lupeni, cu 9450 to
ne de cărbune pește plan;

— VASILE FLOREA, I.M Aninoasa, cu o depă
șire de 8374 tone de cărbune.

ABATAJE CAMERĂ -
— TRAIAN BORȘA, I.M. Vulcan, care a extras 

peste plan 4123 tone de cărbune.
LUCRĂRI DE PREGĂTIRE

■— NICOLAE KALMAN, I.M. Lupeni, care a de
pășit prevederile cu 185 ml;

— M1HAI ȘTEFUREAC, I.M. Paroșeni, cu 
ml peste plan; '

— ION NICHIȚELEA, I.M. Uricani, cu 47 
în plus față de sarcina de plan.

LUCRĂRI DE DESCHIDERI

104

a obținut: ...
depășirea planului la deschideri în subteran .

170,2 ml și6072 mc;
— depășirea . planului lucrărilor de investiții de 

suprafață cu 15 milioane lei;
— reducerea cheltuielilor pentru realizarea in

vestițiilor cu peste 1 milion de lei;
• Au mai fost acordate Diploma de onoare și 

trofeul de „Fruntaș în întrecerea socialistă": între
prinderii Antrepriză pentru construcții și montaje 
miniere Petroșani și întreprinderii de' confecții 
Vulcan.

Colective evidențiate
Au fost declarate fruntașe următoarele sec-

ml

și fruntași în întrecere, tilaterală a patriei. -

Aspect din cadrul consfătuirii.

Dlatly vuit o —e,- -T- —

tuat pe locurile., II și III partidului, 
în întrecerea socialistă, trasate ~ 
De asemenea, au fost a- 
cordate diplome, trofee 
și premii unui mare nu
măr de sectoare, brigăzi

toare care au primit Diploma de onoare, împreună 
cu trofeul „Lampa și casca de miner" :

— ALEXANDRU LASZLO, I.M. Paroșeni, 
o depășire de 213 ml;

— MIRCEA SECRIERU, I.M. Livezeni, cu o de
pășire de 152 ml;

— DIONISIE ZOIA, I.M. Lupeni, care a depă
șit sarcinile de plan cu 83 ml.

de onoare și trofeul de 
în întrecerea socialistă" 

fost acordate următorilor mineri, 
preparatori, electrolăcătuși și mecanici 
care s-au clasificat pe primele locuri în 
întrecere:

— Anton Florea, Grigore Mîndruț, Mi
hai Anton (I.M. Lonea);

— Francisc Kovacs, Constantin Borș 
(I.M. Petrila);

— Gheorghe Stoica, Gheorghe Matei, 
Mihai Bbyte (I.M. Dîlja);

— Mihai Poroșniuc, Cristea Valache 
(I.M,.. Livezeni);

— Petru Codrea, Sava Robu (I.M. 
Aninoasa);

— Iosif Pop, Constantin Ciocan
(I.M. Vulcan); X"

— Constantin Ciobănoiu, 
Andrașic (I.M. Paroșeni); •z’

Constantin Popa (I.M. Lupeni).,

cu

întrecerea
Diploma 

„Fruntaș 
au

Andone Grumăz.escu (I.M. Bărbăteni);
— Andrei Tiikes, Ilie Vreme (I.M. 

Uricani);
— Ioan Popovici, Costache Picu, Ște

fan Layter (LM. Vițjea de Brazi);
— Victor Hirșovescu, Constantin Un- 

gureanu, Mate Istvan (cariera Cîmpu lui 
Neag); k

— Petru Stanciu, Ion Popescu, Nicolae 
Floroiu (I.P.C.V.J.);

— Nicolae Borbely, Petru Tofan, Ște
fan Chezan (IPSRUEEM);

— Dumitru Bîrlad, Marius Ivașcu, Flo
rea Pușcașii (IACMM);

— Emilian Zamora, Constantin Pîr- 
jol, Garboyi Bella (I.U.M.P.)

Diplome de onoare și .trofeul de „Frun
taș în întrecerea socialistă" au mai fost

Nicolae - acordate unui mare număr .de muncitori 
din construcții, transporturi, unități ale 

_ ...... . ,___  —industriei ușoare și prestăriloi’ de ser- 
Petru Fănuță, Ștefan Conduruțâ, vicii, <
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Astăzi, la CaransebeșN.V|H XII E UNITE

S P ORT SPORT ORT

Consultări în Consiliul de 
Securitate privind problema 

conflictului dintre Irak și Iran
NAȚIUNILE UNITE 22 

(Agerpres) — In cadrul 
consultărilor . 
tre cele zece țări 
îiepermanente ale 
siliului de Securitate 
fost elaborat un nou 
iect de rezoluție în 
blema conflictului ■ 
Irak și Iran, prin care se 
cere oprirea imediată a 
tuturor ostilităților și re
tragerea trupelor în fron
tierele internaționale re

— In
oficiale din- 

metabre 
Con- 

a 
pro- 
pro- 

dintre

cunoscute, ' transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă. De asemenea, în do-

■ current se cere celor două 
părți să accepte o mediere 
pentru a se ajunge Ia so
luționarea pașnică a tutu
ror aspectelor conflictu
lui,

După toate probabilități
le, acest proiect, suscepti
bil de schimbări, urmează 
a fi prezentat luni reuniu
nii în plen a Consiliului de 
Securitate.

Tezele Congresului 
al Xlll-lea al

P.C. Bulgar
SOFIA 22 (Agerpres). — 

La Sofia au fost date pu
blicității Tezele Congresu
lui al’ Xlll-lea al P.C. 
Bulgar, relatează agenția 
B.T.A. In document se 
subliniază că dezvoltarea 
Bulgariei confirmă pe de
plin viabilitatea liniei 
politicii Partidului ~ 
nist Bulgar după plenara 
din aprilie 1956 a

și
Comu-

Jiul Petroșani — Metalul Bocșa

Un pas^important pe calea normalizării 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.

BONN 22 (Agerpres) — 
Delegația parlamentară a 
R.D. Germane, condusă de 
Horst Sindermann, pre
ședintele Camerei Popu
lare, și-a încheiat vizita 
efectuată în R.F. Germania 
la invitația lui Hans-Jochen 
Vogel, președintele grupu
lui de deputați ai Partidu
lui Social Democrat în 
Bundestag.

In comunicatul comun 
dat publicității cu acest 
prilej și citat de agenția 
ADN se arată

pentru a se pune capăt 
cursei ' * ” " .
Pămînt și a menține spa
țiul cosmic liber de aceas
ta, au fost salutate ultime- 
le propuneri sovietice de 
dezarmare.

înarmărilor pe

din aprilie 1956 a C.C. 
. al PfC'B., care a restabilit 

principiile și ’ normele 
leniniste în viața de par
tid. In această perioadă 
— se arată în teze — au 
fost obținute rezultate re
marcabile în toate dome
niile vieții. Venitul na
țional a crescut de 8 ori, 
fondurile fixe — de 10 ori, 
productivitatea socială a 
muncii — de 8,4 ori. Vo
lumul producției industri
ale a sporit de 14 ori, 
în sectorul construcțiilor de 
mașini — de 61 de ori, iar 
în industria chimică — 
de 55 de ori.

__ , că vizita a 
constituit un pas impor-
tant pe calea normalizării 
în continuare
dintre R.D.G. și R.F.G., pe 
bază de egalitate. Ambe
le părți se pronunță pen
tru stabilirea de relații 
oficiale între parlamente
le, celor două state ger
mane,

In cursul convorbirilor cu 
președintele P.S.D., Willy" 
Brandt și cu Hans-Jochen 
Vogel, s-a subliniat nece
sitatea de a face totul

a relațiilor

șase stadioane din 
se dispută astăzi me- 
din optimile , compe- 
K.O. a fotbalului ro-

cadrul „Cupei României", 
cele două echipe intră 
•— întotdeauna — cu șan
se egale ! In al doilea rînd,

Pe 
țară 
ci uri 
tiției 
mânesc : cupa ! Desigur, în
primul rînd, pe noi ne in
teresează ce se va întîmpla 
pe terenul dip Caransebeș, 
ales printr-o hotărîre a 
F.R.F.

Așadar, astăzi, în prima 
partidă oficială a : anului 
1986, sezonul marii încer
cări care o așteaptă, echi
pa antrenată de Gigi 
Mulțescu și Gogu Tonca 
are o sarcină dificilă. In .
primul rîpd, pentru că în Fie ca această ultimă

„CUPA ROMÂNIEI"
LA FOTBAL

nie dreaptă“'să însemne un 
start fericit pentru ’86, 
un start care să însemne a- 
limentarea ambițiilor 
chipierilor Jiului, 
suporterilor săi, ale 
Cor iubitorilor de 
de sport, în general,
Valea Jiului. Deci astăzi, 
deși departe (kilometric) 
sîntem cu sufletul alături 
de voi, băieți, urîndu-vă 
din inimă succes ! Haide 
Jiul !

e- 
ale 

tutu- 
fotbal, 

din

PARTEA SOVIETICA 
APRECIAZĂ CA POSIBI
LĂ realizarea, încă în 
acest an, a unui acord la 
tratativele cu privire la 
reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri a- 
diacente în Europa cen
trală — a declarat Vla
dimir Lomeiko, purtătorul 
de cuvînt al M.A.E. al 
U.R.S.S., în cadrul unei 
conferințe de presă: ținu
tă la Moscova. Dar, â 
adăugat el, aceasta de
pinde nu numai de partea 
sovietică.

BANCA ASIATICA DE 
DEZVOLTARE A HOTĂ- 
RIT primirea Republicii 
Populare Chineze în a- 
ceastă Organizație, anun
ță agenția. China Nouă, 
menționînd că cererea 
chineză de aderare a fost 
aprobată, zilele trecute, de 
Consiliul 
băncii.

ceasta organizație.

menționînd că

guvernatorilor

STAȚIILE COSMICE 
ORBITALE „VEGA-l" și 
„VEGA-2", lansate în ur
ină cu 14 luni, se vor în
tîlni cu cometa Halley la 
6 și respectiv 9 martie, 
relatează agenția TASS. 
Punctul cel mai apropiat 
al traiectoriei lor va fi 
distanța de 10 060 kilometri 
de nucleul cometei.

CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
24 FEBRUARIE — 2 MARTIE 1986 

LUNI, 24 FEBRUARIE 1986
— Are loc, la Viena, cea de-a 31-a se

siune a Comisiei O.N.U. pentru con
diția femeii (24 II — 5 III).

—- Se deschid lucrările celei de-a 117-a 
sesiuni a ■ Consiliului Organizației A- 
viației Civile Internationale (Mont
real; 24 II — 27 III).

— Primul ministru al Greciei, Andreas
Papandreu începe o vizită oficială în 
Egipt (24—27). -. ' : ’

MARȚI, 25 FEBRUARIE 1986
— Se deschid, la Moscova, lucrările 

lui de-al XXVII-lea Congres 
P.C.U.S.

— Se desfășoară, la Addis Abeba, lucră
rile celei de-a 43-a sesiune a Consi
liului Ministerial al O.U.A.

— Are Ioc, Ia Haga, întrunirea miniștri-

ce
ai

lor de externe pi țărilor Pieței co
mune.

JOI. 27 FEBRUARIE 1986
— Se reiau, la Geneva, negocierile la 

nivel de ex.perți privind găsirea mo
dalităților de soluționare pe cale 
pașnică a situației din Cipru.

— Referendum în Danemarca în proble
ma modificării tratatului Pieței co
mune.

VINERI, 28 FEBRUARIE 1986
— încep lucrările Congresului Confede

rației Generale Italiene a Muncii (Ro
ma; 28 II — 4 III).

SIMBAtA, 1 MARTIE 1986
— începe, în S.U.A., un marș al parti

zanilor păcii, în sprijinul lichidării 
armelor nucleare.

(Agerpres)

l-ILMt:

23 FEBRUARIE’

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pas în doi; U- 
nirea; Acasă: Parîngul;
Legenda dragostei, I—II.

PETRILA: Masca de 
argint.

LONF.A: Ciuleandra.
VULCAN — Luceafă

rul: Toată lumea este a 
mea, I—II.

LUPENI Cultural:
Sper să.ne mai vedem.

URICANI: Promisiuni,
24 FEBRUARIE

PETROȘANI ■ - 7 No
iembrie: Toată lumea este 
a mea, I—II; Unirea: 
Frați de cruce; Parîn
gul: Evadarea.

PETRILA: Masca de ar
gint.

LONE A: Febra auru- 
. lui.

VULCAN — Luceafă
rul: Clopotele roșii, I—II.

LUPENI — Cultural: 
Iluzii pierdute.

URICANI: îndrăgostit 
Ia propria dorință,

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite : , în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

13,00 Album duminical:
— Trei șlagăre, trei 

interpreți...
— Copiii.— bucurie 

supremă a vieții. 
Reportaj.

— Surprize muzicale;
— Pagini de mare popu

laritate;
— Serbările
— Selecțiuni 

trate la 
țările
tistice și sportive.

— Telesport.
—• Cotidianul în 600 de 

secunde;
— Pagini din istoria , 

filmului.
— Secvenței telespec
tatorului.

14,45 Contemporanii noș
tri (color).

19,00 Telejurnal.

zăpezii, 
înregis- 

manifes- 
cultural-ar-

TV
23 FEBRUARIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor, 

Telef ilmoteca 
ghiozdan: 
„Călătorie în
dineuri" (color).

12,40 Muzică populară, 
(color).

do

a*

este prima încercare „ofi
cială" a potențialului e- 
chipei în vederea campa
niei de escaladare
17 vîrfuri ce duc 
înălțimile primei

a celor
spre

.divizii.
„li- Al. TATAR

Etqpq republicana a Cupei „Pionierul” *

Succes de prestigiu-al micilor schiori din Lupeni
In cursul săptămînii tre

cute, în frumoasa stațiu
ne montană Băișoara din 
județul Cluj a avut loc 
etapa republicană a con
cursului de schi alpin Cu
pa „Pionierul". Organiza
tă în cadrul actualei edi
ții a „Daciadei" de 
de către Consiliul 
nai al Organizației 
nierilor și Șoimilor 
triei, cu sprijinul 
rației Române de

iarnă
Națio- 

Pio- 
Pa- .

Fede- 
. Schi și 

al C.N.E.F.S., competiția
s-a bucurat de o largă par
ticipare. La întreceri au 
fost prezenți tineri schiori 
din 29 de cluburi pionie
rești din toată țara. ' •

Din partea clubului 
"„Pionierul" — „Minerul" 
;Lupeni au participat { 7
schiori pregătiți - de Soții 
prof. Angela și _■ Iosif ;ITu- 
da. Reprezentanții orașu
lui Lupeni .au obținut un 
succes de prestigiu, 
proba de slalom special, 
cea mai grea din concurs,

Lă

•j

româ- 
îti , Cu- 
handbal 

■pe

T e 1 e x
’ Astăzi, echipele 
nești participante 
pole europene de
feminin vor ” susține, . 
teren, propriu, meciurile 
retur din’ cadrul sfertu
rilor de finală.

La Bacău, în „Cupa cam
pionilor europeni", echipa 
locală Știința va întîlni 
formația cehoslovacă Iș^ 
kra Partizanske, iar I în 
„Cupa Cupelor", Terom 
Iași va evolua în compania 
echipei iugoslave Radni- 
cki Belgrad.

Ambele jocuri vor în
cepe la ora 10,00.

(Agerpres)

. 19,25 Călătorind__  . . . de-a 
lungul Dunării ’ al
bastre;

19,50 Cîntarea României 
(color).

20,30 Vînătoare pe Kili- 
mandjaro (color). 
Ultima parte.

21,45 Telejurnal.

21 FEBRUARIE

20,40

Telejurnal.
Orizont tchnico- 

științific.
Tezaur focloric. 
(color).

21,00 Roman-foileton (co
lor). „Sorrell 
fiul". Ultimul 
sod.

21,50 Telejurnal.

Și 
t* pi

eleva Ecaterina Dinicu a 
obținut locul I la catego
ria copii mari. Ea s-a si
tuat și pe locul III la sla
lom uriaș. Pe locul II la 
proba de slalom uriaș s-a 
clasat Mihai Csiki, care 
a ocupat și locul III la sla
lom special în cadrul ace-, 
leiași categorii de vîrstă. 
Un merituos loc VI la sla
lom uriaș â obținut și Ra
mona Bot. Este remarcabi
lă și prezența în concurs 
a celei mai tinere partici
pante, Ecaterina Domo- 
coș, o virtuală speranță a 
schiului de performanță 
din Valea Jiului, care a 
obținut un premiu special.

De curînd cei 7 schiori 
și-au reînceput antrena
mentele alături de colegii 
lor pe pîrtiile de schi din 
preajma cabanei ' „Stra
ja" /■ Lupeni, .în vederea 
participării la alte con
cursuri.':) „In urina con
cursului republican de la 
Băișoara, ne-a declarat

’iiiUHHiuiiiiiuiuumiiniiiiiiiimiiiiiiiiiti, sfftii/iu fi

prof. Iosif Huda, zestrea 
de trofee a clubului nos
tru s-a îmbogățit cu cinci, 
cupe și medalii. Pionie
rii au obținut și premii în 
obiecte. Rezultatele bune 
dobîndite constituie urma
rea firească a seriozității

, cu care participă la antre
namente micii noștri schi
ori. Din urmă vine însă 
„noul val" al tinerilor pre
școlari, înscriși în tabăra 
de la Straja, printre care 
se numără și. Codrtița Do- 
mocoș. Deja printre a- 
cești tineri începători se 
conturează speranțe rea
le, pare ne dau certitu
dinea unor noi succese în 
perspectivă.

Prezența ' meritorie a . 
tinerilor schiori în . con-' 
cursul republican al Cupei :

,Pionierul",«. demonstrează / 
ascendentă a. schiu-• 
performanță 
Jiului.

forma 
lui de 

. Valea

Viorel STRĂUȚ

cu sediul în orașul Uricani,
strada Aleea Trandafirilor nr. 6 

încadrează direct sau prin transfer 
muncitori calificați în meseria de 

ELECTRICIAN MINA
încadrarea și retribuția se fac în baza 

prevederilor Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
bliotecă (periodice) 
mele Bârzoi Adela 
chițean Smaranda,

PIERDUT legitimațiePIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pan- 
țiru Octavian, eliberată de 
Î.M. Paroseni. O declar nu
lă. (5986)

. PIERDUT legitimații bi-

pe nu- 
Și Ni- 
eli be

rate. de Institutul de Mine 
Petroșani. Le declarăm nu
le. (5987)

ANUNȚURI DE FAMILIE

ADINC îndurerați de dispariția celui care a fost 
Col. CORCIO TOM A

Cimponer Doru și Doina transmit sincere condolean
țe familiei greu încercate. (5991)

CU adîncă durere în suflet soțul, copiii, , nora, 
ginerii, nepoții și strănepoata lulia anuiUă încetarea 
din viată a scumpei lor

TIVADAR MARIA (73 ani)
Inmormîntarea va avea loc luni, ora 15, din 

strada Oituz, bloc 3. (5989)

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ca la marea durere pricinuită de pierde
rea scumpei noastre

CIRCOV TODOSIA
i (5994)
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