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ȚÂRII Cît MAI MULT CĂRBUNE!

Producții tot mai mari 
peste prevederi

O nouă 
capacitate

♦ întreprinderile miniere — LONEA, 
DILJA, VULCAN, PAROȘENI, LUPENI și 
URICANI - AU EXTRAS, ÎMPREUNĂ, A- 
PROAPE 26 000 TONE DE CĂRBUNE 
PESTE PREVEDERILE DE PLAN, la zi, 0e 
această lună.

♦ De la începutul anului, MINERII 
DE LA LONEA, DILJA Șl VULCAN AU EX
TRAS SUPLIMENTAR PESTE 14 000 TONE.

♦ O remarcabila mobilizare a CO
LECTIVELOR MINIERE DE LA LUPENI Șl 
URICANI, care, în această lună, AU EX
TRAS PESTE SARCINILE PLANIFICATE, LA 
ZI, 12 750 TONE DE CĂRBUNE PENTRU 
COCS.

Mobilizîndu-se exem
plar pentru transpunerea 
în viață a prețioaselor 
indicații și însuflețitoare- 
lor îndemnuri ale secre
tarului general al părti- 

• dului, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, minerii Văii 
Jiului au depus. în a- 
cest început de ân, efor
turi stăruitoare, eforturi 
care s-au materializat în

creșterea continuă a pro
ducției de cărbune ex
tras. .

Apreciem în mod deo
sebit activitatea desfă
șurată de minerii de la 
Lonea, Dîlja, Vulcan, Pa- 
roșeni, Lupeni și Uri -

Dorin GHETA

(Cont. în pag. a 2-a)

Incă din primele zile ale 
lunii martie, la sectorul I 
al I.M. Paroșeni va intra 
în funcțiune o nouă capa
citate de producție, un a- 
bataj frontal echipat cu 
complex de susținere me
canizată de tipul SMA-2 și 
combină de tăiere a cărbu
nelui. Linia de front a 
noului abataj are 100 ml și, 
producția zilnică obținută, 
în prima fază, din acest 
abataj se va ridica la o 
medie de 300 de tone, ur- 
mînd să crească pînă la 
450 tone pe zi. Pentru a 
se obține producții și pro
ductivități mari, așa cum 
ne-au obișnuit minorii 
frontaliști de la Paro
șeni, s-a format, o brigadă 
nouă din mineri cu expe- 

\.riență în exploatarea com
plexelor mecanizate.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a plecat, luni diminea
ța, la Moscova unde, 
fruntea delegației 
dului 
mân, 
1 u c 
de-al 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ion

în
Parti-

Comunist Ro- 
va participa la 

r ă r i 1 e celui 
XXVII-lea Congres

§toian, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la 
Moscova.

Ceremonia plecării a 
avut loc pe aeroportul Otp- 
peni,

Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau drapelele parti
dului și statului care în
cadrau portretul tovară
șului Nicolae Ceâușescu.

Secretarul general al 
partidului a fost salutat, 
la plecare, de membri și , 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv

ăl C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și. 
ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, de 
alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceâușescu și tovarășei 
Elena Ceâușescu buchete 
de flori.

A fost de față V.G. 
Pozdniakov, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai ambasa
dei.

O® 1
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Cu planul la export depășit
In cea de a doua parte a 

lunii, de la IPSRUEEM 
Petro ani au fost livrate, 
pentru export, armături 
de mină a căror valoare 
se cifrează la 5 milioane 
Iei. De consemnat că, în 
cea de a -doua decadă a 
lunii februarie, sarcinile de 
plan la export ale între
prinderii au , fost depășite 
cu 8 la sută.

IiiLA

Linii arhitectonice la Lupeni.

Meritul acestor . reali- 
aparține, 

constructorilor 
minier de ,1a 
Vulcan a între- 

dintre oamenii

zări de excepție 
îndeosebi, 
de utilaj 
secția din 
prinderii,
muncii de aici evidențiindu- 
șe maiștrii Nicolae Vîjdea, 
Francisc Șoo și strungarul 
Nicolae Borbely. (Gh.O.)

Prioritate pe agenda organului de partid

Creșterea contribuției la asigurarea 
fondului centralizat al statului

I
i Pentru ca drumul 
I cărbunelui să
I aibă mereu cale
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

liberă
Din cînd în cînd, per

sonalul de la puțul cu 
schip al I.M. Lupeni fa
ce cite un... „inventar" 
al problemelor cu care 
s-a confruntat. Nu că 
le-ar cere cineva, 
face, după cum ne 
inginerul 
Tvein, șeful 
XVI, așa,

O 
zice 

Gheorghe 
sectorului 

1 XVI, așa, dintr-o ri- 
I goare profesională, de- 
I venită, cu timpul, un a- 
I devărat reflex.

— Și care ar fi ulti- 
I ma problemă...’ „inven

tariată" ?
[ Șeful sectorului ,stă 

puțin pe gînduri de 
[ parcă ar răsfoi filele u- 
I nui dosar numai de 
I . știut.
I ■— Păi, zice după
' teva momente, ar 
I cea din 4 februarie.

— Cum, rețineți 
I atita exactitate și 
I ta ?!
' • — Să vă zic și
| Ei, bine: 13,45.
| Rămînem o clipă de- 
' rutcȘi. Ne salvează in- 
I tervenția subinginerului

el

CZ-
fi

cu 
da-

ora ?

Gheorghe OLTEANU

(Cont. în pag. a 2-a)
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| rezistență, care - va asîgu-

I
I guraliva
1 sporite.
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Florea ANTON
LOCUL I — Florea 

ANTON, miner șef de bri
gadă. 22 de ani în subte
ran, între care jumătate 
ca șef de brigadă. Expe
riența și priceperea pro
fesională ale șefului de 
brigadă, ale șefilor de 
schimb Iosif Koicso, 
Teodor Dascălu, Murfet 
Mustafa și Marian Bon- 
ciu s-au conjugat armo
nios cu elanul mai tine
rilor 1.ir ortaci; de la lo
cul II în întrecerea so
cialistă pe întreprindere 
în anul 1984, brigada a 
reușit să se claseze, în 
anul trecut, pe primul- 
loc. In prezent, ortacii lui 
Florea Anton finalizează 
tehnologia tavanului de

i cantități supli mentare 
de cărbune. în condiții de 
eficiență economică și si
guranță în exploatare

fruntașii
1

•A

ONOARE
minei Lonea

<■

fi

sș

Mihai ANTON

oară la mina. Lonea — 
tavanul de rezistentă.

LOCUL III — Mihai 
ANTON, miner, șef de

brigadă. întrecerea so
cialistă la mina Lonea 
constituie, nu o data, o 
competiție între... rude și 
consăteni. Concret, locul 
III pe mină îl deține bri
gada de investiții condu
șii de Mihai Anton, fra
tele lui Florea Anton. Ac
tualmente, formația sa 
conturează o serie de lu
crări miniere de mare im
portanță la orizontul 350, 
care va prelua, în viito- 

', producția 
sectoarelor IV și V. De
remarcat că ortacii lui
Mihai Anton își depășesc 
cu regularitate sarcinile 
de plan, execuțînd în a- 
celași timp lucrări de ca- 

eco-

Grigore MINDRUȚ
LOCUL II — Grigo

re MINDRUȚ, miner, șef 
de brigadă. Biografia e- 
xemp'lară a celor patru 
frați mineri MîridrUț se 
conturează semnificativ 
prin performanțele șe
fului .le brigadă, care 
a ucenicit la celebrul 
forhaier de odinioară Mi- 

? clea Ioan III. ,fn cincina
lul precedent, brigada a 
dobîndit un palmares 
demn de invidiat — de 
patru ori pe primul loc 
pe întreprindere, iar în 
anul trecut pe locul II, 
tinerețea șefului de bri
gadă. a șefilor de schimb ■ rul apropiat, 
Petru Negrea, loan Go- 
gean, Petru Mîndruț. Teo- 
fil Hol in ci uc și a celor
lalți ortaci constituind 
atuul suceselor repurta
te în acest răstimp scurt. 
De remarcat că această 
formație stăpînește de
ja noua tehnologic, gîiî- 
dită și realizată prima

începutul de an ridică în 
fața organului orășenesc de 
partid Uricani sarcini mul
tiple, de maximă însem
nătate >pentru viața social- 
economică a orașului. O 
sarcină prioritară a mun
cii politice derivă \ din 
rolul important ce revine 
Uricaniului, localităților 

sale componente, în înfăp
tuirea prevederilor progra
melor de dezvoltare a a- 
griculturii și punerii în 
valoare a rezervelor pen
tru sporirea poducției a- 
gricole, mai ales animalie
re și a contribuției gos
podăriilor individuale din 
zonă la asigurarea -fon
dului centralizat al sta
tului cu produse agroa- 
limentare.

Este vorba de un o- 
biectiv permanent pe a- 
gtnda de lucru a organu
lui orășenesc de partid, 
dar acum, la început de 
an. cînd se încheie con
tractele cu producătorii, 
cînd încep livrările că
tre fondul centralizat al 
statului, sprijinirea aces
tor acțiuni prin inițiati
ve susținute, în mijlocul 
membrilor gospodăriilor 
individuale devine de ma
re actualitate.

Ne interesăm de cea mai 
recentă acțiune inițiată 
de biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid.

— Azi, avem două co
lective — conduse de Mi
ron Flueraș și Constantin 
Robu — trimise pe te
ren la gospodăriile de la 
Valea de Brazi și la Bi- 
lugu. Ieri am avut depla
sate alte două echipe, în 
alte sate și cătune din zo
nă, ne spune Petru Făgaș, 
secretar-adjunct al Comi
tetului orășenesc de partid, 
vicepreședinte al Consi
liului popular orășenesc^

Este vorba despre o ini
țiativă a organului orășe
nesc de partid în vederea 
demarării chiar de la în
ceputul anului a acțiuni
lor menite să sprijine în
cheierea contractelor ■ și 
începerea liyrărilor ' de 
produse agroalimentare, re
alizarea - programului de 
autogpspodărire și au- 
toaprovizionare în pro
fil teritorial. Au fost for
mate cinci colective de lu
cru, constituite din mem
bri ai biroului orășenesc 
de partid, ai biroului e- 
xecutiv al consiliului 
popular, deputați etc, re
partizate pe circumscripții 
electorale și grupuri de 
gospodării cu sarcina de a 
acționa cu consecvență 
pentru realizarea preve-

Dan STEJARU

(Continuare în pag. a 2-a)

în pag. a 3-a

♦ Cronica meciului Jiul — Metalul Boc
șa, din cadrul „Cupei României", la fotbal.

Ltate, cu însemnate 
non ii de materiale.

Ion VULPE
Foto: Șt. NEMECSEK

♦ Cupa „Utilajul" Petroșani: Un auten- > 
tic festival al schiului din Valea Jiului.

♦ In Straja, avanpremieră la Cupa zia
rului „Steagul roșu".
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PRIMIREA IN PARTID 
prioritate a muncii politico-organizatorice

O succintă trecere, în 
revistă a activității orga
nizatorice a comitetului de 
partid de la I.U.M.P., des
fășurată în anul trecut pen
tru întărirea .numerică și 
calitativă a rîndurilor 
partidului, ne relevă un 
bilanț semnificativ: 36
de primiri < în iparțjd,- ceea 
ce înseamnă o medie de 
3 primiri pe > lună.

Cifra pare semnificativă 
pentru activitatea birou
rilor organizațiilor de ba
ză, întrucît pe tot par
cursul anului s-a desfășurat 
c .intensă muncă politico- 
educativă pentru pregăti
rea și primirea tinerilor 
merituoși . în rîndurile 
partidului. '

Insă, așa cum ne argu- 
: menta ing. Nicolae Lo- 
bonț, secretarul adjunct cu 
probleme organizatorice al 
comitetului de partid pe 
întreprindere, dominanta 
muncii organizatorice a 
birourilor a constituit-o 
calitatea celor primiți în 
partid. Am optat în per
manență pentru a primi în 
partid pe cei mai merituoși 
tineri dintre cei care în
trunesc în totalitate crite
riile profesionale și moral- 
politice.

Intr-adevăr, calitatea de 
membru de partid îmbină 
în mod armonios cele mai 
alese însușiri profesionale, 
nwral-politice și revoluți-
onare ce definesc persona- caracter permanent, raa- 
iitalea umană în societatea terîalizîndu-se in ridica- 
noastJ'ă socialistă. Tocmai rea nivelului politico-ideo-

Drumul cărbunelui să
aibă mereu

(Urmare din pag. 1J

Simonis Oscar, șeful, insta
lației de extracție, Ne rela
tează întîmplarea de par
că s-ar fi petrecut ieri. 
Era la orizontul 360. Din 
cauza unor tensionări, se 
rupsese axul articulației 
gurii de descărcare, a do
zatorului numărul 1; Asta 
însemna reducerea la ju-^ 
mătate a capacității insta
lației. Soluția a fost găsită 
imediat. A fost adaptață o 
bucșă pentru . preluarea 
mișcării șubărului de. în
chidere a dozatorului. Era 
însă o improvizație de 
moment, un paleativ, me
nit să asigure, timp de vreo 
cîteva ore, funcționarea la 
întreaga capacitate a 
schipului și aducerea la 
suprafață, în bune condi
ții, a producției din sub
teran. De abia acum în
cepe însă primul act al 
acțiunii: strungarul Con
stantin Duță, un om de 
mîna-ntîi, cum spune sing. 
Simonis, confecționează în 
timp record piesa nece
sară — un capăt de ax. 
De ce intr-un timp re
cord ? Normal, confecți
onarea axului respectiv du
rează cam 5 ore, E ceva 
migălos, care cere o pre
cizie de sutimi de milime
tru. Strungarul Duță a 
bătut recordul. După 180 
de minute a adus în biroul 
șefului său ' axul necesar.. 
Făcut ca la carte...

...In acea zi de februa
rie, sudorul Mihai Duma 

acesU aspecte, promova
rea cu consecvență a latu
rii calitative în activitatea 
de primire argumentează 

preocupările asidue, des
fășurate în acest sens în 
organizațiile de bază. Pre
ocupările birourilor orga
nizațiilor de bază în aceas
tă direcție încep nu neapă
rat de la momentul întoc
mirii perspectivei de pri-

■ ■■■■ iKimiiiiiiiiaiiai

Viața de partid

mire la nivelul organizați
ilor, ci mult mai înainte, 
rezultatele .bune obținute 
de tineri în producție, în 
viața obșeaScă, fiind pri
mul indiciu al existenței u- 
nor reale posibilități a a- 
cestora de a deveni comu
niști de nădejde. De e- 
xemplu. în organizațiile de 
partid din secțiile mcca- 
no-energetic. secretar Wil
helm Lojadi; hidraulică, 
secretar Marin l’loresru; 
mecanică, secretar Con
stantin Petrila și montaj, 
secretar Nicolae Geamă
nă, preocupările pentru 
creșterea calității pregă
tirii și activității comu

niștilor, în special a celor 
nou primiți nu se opresc ia 
momentul primirii, ci ele 
continuă, păstrîndu-și un

cale liberă
era liber. Tocmai se ridi
case de la masă, cînd tele
fonul a început să sune. 
Era solicitat de urgență la 
mină. In nici douăzeci de 
minute era iu locul din 
care fusese chemat. I s-a 
comunicat ce are de făcut. 
S-a schimbat în haine de 
lucru. Și-a pregătit sculele: 
Sudarea capătului de ax al 
siguranței brațului raba
tabil al dozatorului nu 
este chiar așa de simplă. 
O știa. A făcut-o cu pre
cizia cu care un chirurg de 
clasă efectuează o incizie 
dificilă. Cînd și-a terminat 
treaba, a fost rîndul lăcă
tușilor Ion Donciu și Do- 
ru Barbu, Coordonați de 
maistrul Iosif Materna. 
Sudarea și montarea axu
lui au fost efectuate in
tr-un interval de 50 de 
minute, cînd fluxul de 
transport și instalația cu 
schip nu erau prea solici
tate. Apoi totul a încăput 
să decurgă ca și cum ni
mic nu s-ar fi petrecut.
' — Asta-i lotul?

— Da, zice ing. Țpein.
Firescul cu care a pro

nunțat acest „da" explică, 
dintr-o dată, totul: că ei, 
oamenii de la schip, . sînt 
de fapt un nucleu uman, 
bine închegat în care fie
care pune umărul, cu
noștințele și, mai presus 
de toate, simțul datoriei 
pentru ca traseul subte- 
ran-suprafață parcurs . de 
cărbune să aibă perma
nent cale liberă. 

logic, încredințarea unor 
sarcini concrete a căror 
finalizare este urmărită 
riguros. De asemenea, în 
cadrul discuțiilor indivi
duale, o mare atenție se 
acordă membrilor de 
partid nou primiți pentru 
a realiza o integrare co
respunzătoare a acestora 

în / Viața internă de organi
zație, pentru întărirea- con
tinuă a spiritului revolu
ționar, participativ la so
luționarea tuturor pro
blemelor înscrise pe a- 
genda de lucru a organi
zației de partid.

După cum ne asigura 
ing. Nicolae Lobonț, și 
în anul acesta comitetul de 
partid pe întreprindere, 
împreună cu birourile or
ganizațiilor de bază vor 
acorda o atenție deosebită 
întăririi laturii calitative 
a activității de primire în 
partid, pentru ca împreu
nă cu organizația U.T.C. 
— principala pepinieră de 
cadre a organizației de 
partid —. să creeze con
diții optime de afirmare 
a personalității fiecărui 
tînăr, să ofere largi posi
bilități de intrare în rin-’ 
durile partidului tuturor 
tinerilor ale căror însușiri 
profesionale și moral-po- 
lățire se încadrează în
criteriile stabilite de Sta
tutul P.C.R.

Gh. CHIRVASA

(Urniare din pag. I)

câni pentru constanța re
alizărilor și ritmicitatea 
depășirilor, întreprin
deri care au obținut ce
le mai mari producții 
extrase peste sarcinile pla
nificate. Realizări de 
prestigiu au înregistrat, 
în această lună, minerii 
de la Lupeni care au 
totaliza: uri plus de 9000 
tone de cărbune. De fapt, 
rezultatele obținute de 
colectivul minei Lupeni 
au constituit, alături de 
cele înregistrate de mi
nerii Uricailiului, ade
vărate revirimente ale 
lunii februarie. Și încă 
o mențiune pentru co
lectivul minei Lupeni — 
dacă vor menține și în 
zilele care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul acestei 
luni nivelul realizărilor 
obținute în primele zile 
ale ultimei decade a lui 
februarie nu numai că 
vor recupera minusul lu
nii ianuarie, dar vor pu
tea raporta și depășirea 
sarcinilor stabilite pen
tru primele două luni ale 
anului 1986.

Evidențiem și cu acest 
prilej importantele creș
teri de producție extra
să suplimentar, față de 
luna ianuarie, obținute 
de colectivele minelor 
Vulcan (3400 tone), Dîl-

Ansamblul artistic „Rapsodia Română",

Cîntecul la sărbătoarea
ț Ansamblul artistic al 
= U.G.S.R. „Rapsodia Ro
it mână" a f ost și de a- 

ceastă dată, potrivit unei 
frumoase tradiții, o pre
zență vie în mijlocul mi
nerilor din Valea Jiului, 
la ceas de sărbătoare a 
vredniciei muncitorești.

Ștefania Rareș, Elena 
Merișoreanu, Aneta Stan, 
Elena lone seu, Ghe.orghe 
Turda, George Constan
tin, ansamblul de dansuri 
populare și orchestra di
rijată cu neasemuită mă- - 
iestrie de artistul popo
rului Ionel Budișteanu au

Un colț din peisajul alb al Văii.

ja (1500 tone) și Lonea 
(aproape 1000 tone). Creș
teri importante de pro
ducție chiar în condițiile 
cînd nu s-au ridicat, nici 
în această lună, la nive
lul prevederilor de plan 
au înregistrat și minerii 
de la Livezeni și colecti
vul Carierei Cîmpu lui

laaaiaiaiiauaiiaillliaia

Producții 
tot mai mari 

peste 
prevederi

Neag, unități miniere la 
care subliniem că.- Live- 
zeniul îșî realizează pro- 
ductivitățile și produc
ția la nivelul efectivului 
existent, iar Cariera 
Cîmpu lui Neăg se află 
cu producția obținută 
destul de aproape de sar
cinile planificate, com
parativ cu rezultatele în
registrate în luna ianua
rie. Alte sublinieri pe 
care dorim să le facem. 
Minerii de lă Petrila, de 
la începutul celei de a 
doua decade și pînă în 
23 februarie, au extras, 
în mai mult de jumăta-7

susținut adevărate gale 
ale folclorului, îmbinind 
voia bună cu preocuparea 
de a face din fiecare 
spectacol un act de cul
tură, de educație. La Pe
troșani, Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila, 
pretutindeni unde au 
f ost prezenți, ar
tiștii bucureșteni — invi
tați de onoare ai mineri
lor Văii Jiului la sărbă
toarea fruntașilor în pro
ducție — au fost viu a- 

, plaudați, sălile de specta
col cunoscînd bucuria 
cîntecului românesc ve-

te din această perioadă, 
producții zilnice superi
oare sarcinilor planifi
cate. Intr-o situație ase
mănătoare și la numaț 
300 tone de- sarcinile pla
nificate die la începutul 
lunii se află și minerii de 
la Bărbăteni care astfel 
au șanse mari să-și în
deplinească sarcinile 
planificate și pe această 
lună.

In ceea ce privește re
alizarea sarcinilor pla
nificate la producția de 
huilă bruta extrasă la 
nivelul Văii Jiului de 
către C.M.V.J. facem, 
mențiunea pe carb am 
mai făcut-o și cu . alte
file juri. că fără pro
ducția planificata și ne
real zată la mina Petri- 
la Sud, Combinatul ar 
fi xvut sarcinile, la zi, 
pe luna februarie, rea
lizate și chiar depășite.

Prin urmare, minerii 
Văii buful în acest în
ceput de an și mai . ales 
în juna februarie, au ri
dicat pe noi trepte cali
tative nivelul realizări
lor obținute, : demon- 
strînd în felul acesta pu
ternicul lor atașament la 
întreaga politică a .parti
dului nostru. . dorința lor 
fermă de a da țării cît 
mai . mult cărbune pen
tru cocs și energetic.

la Petroșani

minerilor
nit spre a răsplăti des
toinicia muncii din sub
teran.

lată o excelentă iniți
ativă a Consiliului mu
nicipal al sindicatelor — 
invitarea cunoscutului 
ansamblu artistic „Rap

sodia Română" cu fie
care prilej de sărbătoare 
a muncii minerești — 
primind trainice rădă
cini. Așadar, arta popu
lară a fost in aceste, zi
le din nou, la izvoarele 

. luminii.

H. ALEXANDRESCU 1
1

Asigurarea 
fondului 

centralizat ai 
statului

(Urmare din pag. I)

derilor anuale privind pla
nurile ut’ culturi, creșterea 
efectivului de animale, re
alizarea contractelor, ono
rarea livrărilor la fondul 
de stat etc. Zile în șir 
aceste colective s-au de
plasat în teren, au stat de 
vorbă cu gospodarii, cu 
producătorii individuali, 
au popularizat avantajele 
încheierii unor contracte 
de cît mai multe produse 
animaliere, au explicat ce
rințele livrărilor ritmice 
către fondul de stat. Alte 
acțiuni s-au întreprins re
cent pentru popularizarea 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu la Plenara lăr
gită a Consiliului Național 
al Agriculturii, Industri
ei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Ape
lor, mai ales a celor refe
ritoare la sarcinile gos
podăriilor din zonele neco- 
operativizate. In acest sens 
a avut loc recent o consfă
tuire cu toți producătorii; 
au fost expuse afișe, pa
nouri. s-au purtat discuții 
cu grupuri de cetățeni, 
sînt programate emisiuni 
ale stației de radioampli
ficare de la clubul munci
toresc și mina Uricani, i- 
naugurarea unei rubrici 
permanente la gazeta ce
tățenească din centrul o- 
rașului cu Rmiericul „Cei 
mai buni goșpodari“ etc.

Rezultatele acestor ac
țiuni sînt meritorii: înche
ierea contractelor pe 1986 
se apropie de finalizare. 
Au demarat cu succes li
vrările de animale și pro
duse animaliere, predîn- 
du-se pînă acum aproape 
o tone de carne de bovine 
și 500 kg .de. carne de por
cine, peste 30 hl lapte etc. 
Gospodarii de frunte sînt 
loan Cita, Nistor Hobicea- 
nu, Gheorghe Barbu. So- 
fronie Cocolan, loan Io- 
nașcu dm Deal, Cornel Mo- 
joatcă, Victor Sandu, Con
stantin Stancău, Sofronie 
Dinea, Ioan Manolescu, 
producători care s-au si
tuat an de an în primele 
rînduri ale eforturilor în
făptuirii sarcinilor în do
meniul livrării de animale 
și produse animaliere la 
fondul de stat.

CONCURS. Sîmbătă, la 
Uricani, a avut loc o inte
resantă acțiune utecistă: 
concursul gen „Cine știe, 
cîștigă" sub genericul „Fi
le din istoria P.C.R. și a 
U.T.C.".
fășurat în fața 
meros public, a 
drept cîștigător 
de la Preparația

l (loan Dîngă,

lescu și Liliana Băltaru). 
Pe lacurile următoare, 
echipajele de Ia I.M. Valea 
de Brazi și Școala genera
lă nr. 2. Acțiunea s-a 
încheiat eu un spectacol 
de muzică și poezie. (M.B.)

CENTRU DE RECUPE- 
.RARE. La Livezeni se va 
construi, în acest an, un 
depozit central pentru re
cuperarea metalelor. A- 
menajările pentru depozit 
sînt încredințate construc- 

de

Concursul, des- 
u.nui nu- 
desemnat 
echipajul 
de cuarț

Jana SocU- torilor Antreprizei

construcții și montaje mi
niere Petroșani. (V.Ș.j

MUNCA PATRIOTICA. 
Prin acțiunile de muncă 
patriotică organizate îri 
sprijinul producției, . tine
rii de la I.M. Lonea au 
descongestionat peste 40 
ml de galerie, recuperînd 
50 tone fier vechi, livrat 
deja la întreprinderea de 
specialitate. (G.C.)

INTILNIRE A SPEOLO
GILOR. Joi, 27 februarie, 
la IPSRUEEM va avea loc

o întîlnire de lucru a clu
bului speologic „Piatra- Ro
șie" — Valea Jiului. Pe 
agenda întîlnirii — delega
rea participanților la ac
țiunile speologice republi
cane din luna martie. Sînt 
invitați membrii clubului și 
cei care vor să devină 
membri. (I.B.)

CENACLU. Reamintim 
că, miercuri, la sediul re
dacției, are. loc întîlnirea 
creatorilor literari — mem
bri ai cenaclurilor din Va

lea Jiului. întîlnirea va a- 
vea loc la ora 18. (Al.H.)

PIESE AUTO. La secția : 
76 — auto-moto, înființată 
in toamna anului trecut, 
la Petr'la, de Cooperativa 
meșteșugărească „Unirea" 
din Petroșani, posesorii de 
autoturisme Dacia 1300 și 
ARO pot găsi diverse pie
se de schimb. Pentru ARO 
244. Diesel, se află injec- 
toare, filtre de motorină, 
capete . de bară, jenți și 
alte piese solicitate. (T.S.)

PENTRU COPII. La Tea
trul de stat Valea Jiului, 
începînd de ieri, se- joacă 
în fiecare zi, de la ora 11, 
piesa „Iovan Iorgovan", 
prilej de întîlnire a celor 
mai mici spectatori cu 
îndrăgiții eroi de baladă. 
(Al.H.)

J ■
Rubrică realizata de
Mircea BUIORESCU
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SPORI I SPOR T ș SPORT ’Si:;;’- SPORT
JIUL REMEM BER ’74 CLPA „UTILAJUL" PETROȘANI

STADIONUL „C.F.R." CARANSEBEȘ : teren 
bun, timp rece, cu valuri de ceață. SPECTATORI: 
circa 6 000, din care peste 500 din Valea Jiului. A 
MARCAT: Lăsconi (min. 25). ARBITRAJ foarte 
bun al brigăzii: Mircea Ștefănoiu, Constantin Drulă 
și Ion Voicu — Tg. Jiu.

Bineînțeles, nu ne vom 
rezuma la această pre
zentare „telegrafică" a 
■performanței dobîndită du
minică de Jiul. Pentru că, 
trebuie să recunoaștem, 
prezența între primele 8 
(opt) echipe ale țării, în 
pasionanta competiție fot
balistică „Cupa României" 
—• este o performanță deo
sebită. Aparent, rezulta
tul nu spune mare lucru. 
Victorie la limită, pe te* 
ren neutru, în dauna unei 
colege de serie, în divizia 
B. Dar, maniera în care ea 
a fost obținută elimină în
doielile. Pentru că, așa 
cum remarcau la sfîrșitul 
partidei, Mircea Ștefăno
iu, arbitrul partidei și co
mentatorul radio, Sebas
tian Domozină, Jiul a do
minat cu autoritate parti
da de la Caransebeș, sub 
toate aspectele.

In componență cu cîțiva 
jucători cu experiența pri
mei divizii, a unor partide 
grele (ne referim la Foe- 
șeneanu, Ormenișan, Titi 
Nieolae, Anghel și Roșea), 
echipa din Bocșa s-a pre
ocupat mai puțin de soar
ta partidei și mai mult 
de... picioarele adversari
lor, anulîndu-și din start 
singurul atuu care o putea

' propulsa în sferturile cu
pei: ambiția I Spre lauda 
sa, acest ațuu l-a dobîn- 
dit echipa antrenată 
Gigi Mulțescu și Gogu 
Tonca. Cu Băluță șl

de

Lăs-

„Cupa României", 
ia fotbal

eoni aflați în zi foarte bu
nă, cu Stâna laborios, cu 
Petre Grigore și Merlă, 
prezenți în ambele faze ale 
jocului, cu Homan exce
lent în dăruirea sa, echipa 
noastră s-a îndreptat CU 
siguranță spre primele opt 
echipe ale cupei, din pri
mul și pînă în ultimul mi
nut. ... ■ ./

N-a fost decît 1—0 (gol 
marcat, dezinvolt și calm, 
de Lăsconi, după un tra
seu „ață": Sălăgean — Gă
man — Stana), pentru că . 
s-au mai ratat cîteva o- 
cazii bune. Puteau marca 
Merlă (lovitură cu capul 
în min. 6), Găman (șut 
de la 20 de metri, deviat 
de Focșeneanu), Lăsconi 
(minutele 29, 30, 74 și 80), 
blocat, faultat, tras de tri
cou, sau Pachițeanu și 
Szekcly în ultimele minu-

te. Desigur, puteau marca 
și jucătorii Metalului. 
Dar în minutele 17, 65, și
85 Homan are intervenții 
deosebit de inspirate, în
lăturând pericolul golului, 
la șuturile lui Mărgînean- 
țu, Anghel și Titi Nieolae.

Șfîr.șitul partidei vine să 
încununeze- o evoluție si
gură, marcată de o domi
nare tehnieo-tactică; a- 
proape totală a Jiului ca
re, susținută admirabil de 
cei peste 500 de suporteri 
adevărați, i-a determinat pe 
spectatorii din Caran
sebeș s-o aplaude în finalul 
partidei.

In concluzie, pe-terenul 
din Caransebeș; o mobili
zare de excepție aduce e- 
chi.pei noastre calificarea 
în sferturile de finală ale 
Cupei României — adu- 
cîndu-ne mai aproape ima
ginea acelei superbe fina
le din 1974, de care își 
amintește clubul „Jiul". 
Și Gigi Mulțescu. Și noi. 
Și care alimentează spe
ranțe, Și dorințe. Felici- 
tînd, în numele cititori
lor noștri, pe toți cei ce 
s-au implicat în acest suc
ces, consemnăm numele 
fotbaliștilor care au evo
luat în teren: Homan — 
V. Popa, Ne.agu, Merlă, 
Grigore Petre — Szekely, 
Stana (din min. 70 Mihai 
Răducanu), Găman — Bă
luță, Sălăgean (din min. 
76 Pachițeanu), Lăsconi.

Un autentic festival al schiului 
din Valea Jiului

Sîmbătă după amiază în 
cadrul campionatului de 
casă, învingătoare la ca
tegoria fetițelor mici a fost 
Luminița Metertz, iar 
aceea a fetițelor pînă 
14 ani Daniela Gyura

în- 
orgariizate de con- 

consti'Uc-

Aflată la cea de-a VIII-a 
ediție, cupa „Utilajul" și 
campionatul Asociației 
sportive „Utilajul" din 
cadrul întreprinderii de u- 
tilaj minier Petroșani, au 
reunit sîmbătă după-amia- 
ză și duminică dimineața 
pe pîrtia din poienița 
I.E.F.S., masivul Paring, 
peste 150 de schiori iubi
tori ai muntelui.

Cele două zile de 
treceri
ducerea unității 
toare de mașini din loca
litate și asociația sporti
vă „Utilajul", sprijinite • 
cu multă generozitate de 
conducerea C.S.Ș. Petro
șani au meritul de a fi re
unit în cadrul „Daciadei" 
aproape tot ceea ce are 
mai bun schiul din Valea 
Jiului.

Au luat startul concu
renți de vîrste diferite, 
cea mai tînără, Maria A- 
lecu, avînd numai 4 ani, 
iar cel niăi în vîrstă, 
Gheorghe Ionică, unul din 
cei mai mari „sufletiști" ai 
muntelui Paring.

In urma unor
deosebit de disputate 
căror asistență tehnică

(toate trei de la C.S.Ș. Pe
troșani); băieți: 1. Dan Pe- 
terfj; 2. Lucian Balog, 
Florin Cazan (toți trei de 
la C.S.Ș. Petroșani); cate
goria 13—14 ani, fete: 
1. Simona Podină; 2, Ni- 
coleta Zapan (de la C.S.Ș. 

-Petroșani); băieți: 1. Alin 
Gedeon; 2. Narcis Gușă, 
3. Alexandru Acs (toți de 
la C.S.Ș. Petroșani); cate
goria juniori 15—18 ani, 
fete: 1. Corina Vladislav 
(C.S.Ș. Petroșani), 2. . Si
mona Clielaru („Utilajul" 
Petroșani); 3. Andreea Lo- 
bonț („Utilajul" Petroșani); 
băieți: 1. Călin Țipțer
(C.S.Ș. Petroșani), 2. Vasile 

AninOa-
Bucea

la 
la 
a 

ocupat primul loc. Titlul de
■ campioană a asociației la 
senioare a revenit... juni
oarei Andreea Lobonț. 
Eduard Anger (la catego
ria 5—9 ani), urjnat de Flo
rin Botoroagă și 
Balog au fost 
pentru evoluția 
de promițătoare 
moașe trofee. Ștefan Gyu- 
ra, Dragoș Botoroagă și 
Gheorghe Dogaru s-au. cla
sat pe primele trei locuri 
la categoHa 10—14 ani,.:
titlul la juniori rovenin- 
du-i lui Gheorghe Barna. 
Disputa seniorilor a fost 
dominată clar de Floriân 
Filip, realizatorul celui măi 
bun timp al zilei, urmat 
de Gheorghe Boșca și 
Jean Brezoi. Veteranii s-au 
întrecut spectaculos, victo
ria revenindu-î. în final 
lui Carol I.askay, depar
tajat cu numai cîteva ze
cimi. de secunde de Gheor
ghe Ionică, Ionel Boto
roagă și Dan Bîrlida.

In cadrul întrecerilor de 
duminică dimineața, cîș- 
tigătorii Cupei „Utilajul" 
au fost următorii: catego
ria 8—12 ani, fete: 1. Ge
ta Valache; 2. Dana Ghiu- 
ra; 3, Petronela Puscașu

Lucian 
răsplătiți 
deosebit 
cu fru-

Bud („Minerul" 
sa), 3. Alexandru 
(C.S.Ș. Petroșani).

Trofeul cel mare 
nioarelor a revenit 
Vladislav („Știința" 
troșani), urmată Ia 
pe două secunde de Neli- 
da Bucur (C.S.Ș. Petro
șani) și Gabriela Pică („Pa
rîngul" Petroșani) între
cerea seniorilor a fost do
minată 3e Gheorghe Bucur 
(„Salvamonț" Lupeni), în
vingător în fața lui Flori
an Filip („Utilajul" Pe
troșani) și Zoltan Szirmai 
(„Știința" Petroșani).

Pe echipe, cea mai bună 
reprezentare au avut-o 
C.S.Ș.. Petroșani' și „Utila
jul" Petroșani. :

al se-
Ilenei

Pe-
aproa-

întreceri 
a 
a 

fost oficiată cu multă com
petență de corpul de arbi
trii condus de Andrei An
ger, locurile fruntașe, fru
moasele cupe și medalii au 
fost atribuite celor mai în 
formă concurenți.

Alexandru TĂTAR

Lupte libere

L. NICO1.AE

180 de luptători din Cra
iova, 
șani, 
mișoara și 
confruntat, 
ininicâ, în sala de lupte 

• a C.S.Ș. Deva, în cadrul 
etapei de zonă a campio
natului republican indivi
dual al cluburilor sportive 
școlare. Primii trei clasați, 
la cele 13 categorii de 
greutate, au cîștigat drep
tul de a fi prezenți la fa
za finală, programată 
tre 7—9 aprilie,. la 
Jiu.

Reprezentanții Văii 
lui, luptătorii din garnitu
ra C.S.Ș. Petroșani, 
comportat la nivelul 
teptărilor; 11 dintre 
și-au asigurat „biletele" și 
„creditul" pentru centu
rile de campioni. Astfel, la 
categoria 42 kg, antreno
rul Vasile Făgaș . a avut 
satisfacția să asiste la 
lupta decisivă pentru pri
mul loc între elevii săi 
Vasile Bodea și Robert Ma
ior. Mai experimentat, cu 
un plus de aplomb, primul 
s-a detașat la scorul de 
9—6, dar amîndoi conti
nuă cursa pentru meda- 
lii. Pe prima treaptă a

Deva, Mptru, Petro- 
Reșița, Ti- 

Tg. Jiu s-au 
sîmbătă și du-

în- 
Tg.

Jiu-

s-au
aș- 

ei

. .șutul (aproape) per
fect al lui Găman este 
respins de Focșeneanu 
(1). Minutul 25 — în
cepe recitalul lui Lăs- 
coni (2) încununat de 
un gol sil perl» și prilej 
de bucurie pentru su
porterii din Vale. (3)

Foto: T. ALEXANDRU

Reprezentanții noștri 
in finala pe țară a 

Cupei U.G.S.R.
Tot duminică, pe pîrtiile 

din masivul Paring s-a 
desfășurat faza județea
nă a concursului „Cupa 
U.G.S.R.". 'Au participat 
reprezentanți ai asociațiilor 
sportive din mai multe lo
calități ale județului 
Hunedoara. Du
pă o dispută dîrză, la pro
ba de SCHI ALPIN, cate
goria de vîrstă 19—25 de 
ani, pe locul I s-au situat 
Mirela Stănescu de la Ca
sa pionierilor din Lupeni 
și Ilie Cervenschi, de la 
Ă.S. „Parîngul" Petroșani. 
La categoria 25—35 de ani 
pe locul I s-au situat Ne- 
lida Bucur de la C.S.Ș. Pe
troșani și Gheorghe Bucur 
de la A S. „Minerul", Lu
peni. Pe primele locuri la 
proba de SCHI FOND s-au 
situat Ionel Sălceanu, de 
la AS. Minerul- Lupeni, 
Marcel Gachi și lane Po
pescu, ambii de la A.S. 
„Minerul" Vulcan.

Ocupanții primelor locuri 
vor reprezenta județul 
Hunedoara în finala pi? ța
ță a cupei U.G.S.R. (V.S.)

SANIE
pe 

prin 
de

podiumului de premiere 
au urcat colegii lor de 
club Laszlo Forika (45), 
Iulian Juravlea (68) și Va
sile Mînzat (78), care și-au 
depășit toți adversarii îna
inte de limită. Luptînd 
„în familie", pentru locu
rile II—III, la categoria 
73 kg, Gabriel Putere și-a 
etalat... puterea în fața 
colegului său de sală Ha- 
ralambie Voichîțoiu, 
care l-a întrecut 
tuș. Lista calificaților
la C.S.Ș.P. pentru faza fi
nală a competiției repu
blicane îi mai cuprinde pe 
Alexandru Stanciu (55), Da
niel Ceuță (63), clasați pe 
poziția secundă, Alin Dra- 
gomir (38) și Fănel Carp 
(51), ocupanții locului III.

Așadar, cu 11 finaliști, la 
nouă categorii de greutate, 
.C.S.Ș. Petroșani a adițio
nat 23 de puncte, cîștigînd . 
locul I pe echipe la faza 
pe zonă; există deci teme
iuri în afirmarea clubului 
școlar din Vale în elita re
publicană a luptelor libe
re. Felicitări antrenorului 
Vasile Făgaș, succese pe 
mai departe elevilor săi !

Ion VULPE

CUPA „PIONIERUL4*
♦ Elena Nemeș-Gălățan, medalie de aur 

♦ Adrian Scafariu,
Vreme neprielnică com

petițiilor hibernale, chiar 
ploaie, la Vatra Dornei, 
după cum ne anunța mai 
zilele trecute, printr-o i- 
lustrată, prof. Dan Cocor, 
de la Școala generală nr. 
I Petriia, aflat împreună 
cu reprezentanții munici
piului nostru, campioni 
județeni, la faza finală a

Infrun-
vicisitudinile condiți- 

dc antrenament, afec- 
și de numărul mare 
■concurenți, sportivii

Jiului

medalie de bronz
dominînd
de duminică, 

proba fetelor, 
Nemeș-Gălățan,

Cupei „Pionierul".
tînd 
ilor 
țațe 
de.
școlari din Valea 
au avut o comportare re-

marcabilă, 
trecerile 
Astfel,; în 
Elena 
elevă în clasa a VIII-a A, 
de la Școala generală nr.
1 Petroșani, a obținut cel 
mai bun timp, după cobo- 
rîrile oficiale la sanie; la 

"''băieți, Adrian Scafariu, e- 
lev în clasa a VIII-a 
a Școlii generale nr.
Petrila a intrat, după con
sumarea celor două manșe, 
în posesia medaliei de 
bronz, în cadrul aceleiași 
discipline sportive.

în-

A
l

în Straja, avanpremieră la 
Cupa ziarului „Steagul roșu“
La Straja, locul competi

țiilor de iarnă de mare an
vergură, a devenit o ade
vărată tradiție în ultimii . 
ani, ca în duminica ce 
precede competiția de schi 
dotată cu Cupa „Steagul 
roșu", să se desfășoare un 
concurs orășenesc.

Deci, duminică, pe pîr
tia de slalom din Straja a 
avut loc faza orășenească 
a celei de-a Xll-a ediții-a 
Cupei' „Steagul roșu" la 
schi.

Deși mulți . performeri 
ai sportului alb din Valea 
Jiului au fost oaspeții cu
pelor U.G.S.R. și „Utilajul", 
din Paring, pîrtiile din 
Straja au cunoscut o ani
mație deosebită. 
Astfel, la startul concursu
lui nostru s-au aliniat pes
te 50 de concurenți, de la 
vîrstă cea mai mică, de 
sub 7 ani, ca micuții Mă
dălina Racolța și Cristian 
Pop, la veteranii de peste 
55 ani — Simion Cioflica,

Cupa „U.T.C.”
Vești bune și de la Săr- 

maș (Harghita), unde s-au 
disputat, sîmbătă și dumi
nică, întrecerile finale ale 
Cupei „U.T.C." la sanie. 
Intr-o companie valoroa
să, Sorin Crețu, elev în 
clasa a XH-a C a Liceuț 
lui, industrial Petroșani, ă 
reușit să se claseze pe lo
cul secund, în vreme ce 
Cristina Cenușe, elevă în 
clasa a Xl-ă a Liceului de 
maternatică-fizică. din Pe
troșani, a înregistrat al 
șaselea timp în competiția 
fetelor. De altfel, repre
zentanții județului nostru 
au ocupat locul HI în cla- 
samentul general.

Felicitări, concurenților 
carp au reprezentat cu cins-. 
te Valea.

Andrei APOSTOL

Ionel Morar și alții. Au 
fost prezenți schiori din 
Lupeni, Vulcan, Uricani, 
Petroșani și chiar din afa
ră județului, la care s-au 
adăugat zeci de turiști vc- 
niți din localitățile muni
cipiului și din alte orașe 
din țară, chiar din Capi
tală. Așadar, într-o am
bianță mirifică de iarnă, cu 
pîrtia proaspăt ninsă, a- 
menâjată de un corp de 
arbitri sufletiști — . între 

. care prof. Leon Stoica, 
Nieolae NeVezi, Adalbert 
Kato, loan Morar și alții 
a avut loc un reușit con
curs. Deși valurile de cea- 
ță au acoperit în . multe 
rînduri pîrtia, îneît concu- 
renții abia s-au putut des

s' luși printre porți, compe
tiția și-a menținut, pînă la 
final verva, nota de' 
ziasm.

După concurs, în 
drul unei' festivități, 
gătorilor le-au fost 
na te diplome. S-au 
nat, de asemenea, diplome 
speciale familiei _ Edelin 
din Petroșani, cu cei mai 
numeroși participant la 
concurs, micuței Ionela Sav, 
pentru încurajare, precum 
și colectivelor de arbitri, 
al cabanei Straja și celor 
de Ia teleschi și teîescaun 
.pentru prețioasa contribu
ția adusă la reușita 
cursului.

Primii cîștigători 
grupe de vîrstă ău 
următorii: categoria 
Ia 7 ani (fete): Mădălina 
Racolța, (băieți) Cristian 
Pop; cat. între 7—15 ani 
(f) Codruța Domokos, (b) 
Bogdan Stoica; cat. între 
15—20 ani (f) Adriana 

/Qostache, (b) Cristian Hoj- 
da; cat. între 20—35 ani 
(f) Lidia Keltz, (b) Ale
xandru Kadas; cat. între 
35—55 ani (b) Gheorghe 
Marchîș; cat. peste 55 ani 

,(b) Iosif Racolța.

entu-

ca-
cîști- 
înmî- 
înmî-

con-

pe
■ fost
pînă

Constantin AMARIEI, 
' ■ '.'■' COresp. ;

NICO1.AE
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Sosirea la Moscova a delegației P.C.R., condusă 

. de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
participa la lucrările celui de-al 

XXVII-lea Congres al P.
care va

MOSCOVA 24 (Agerpres) 
— Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul 
CeaușescU, 
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care va par
ticipa la lucrările celui 
de-al XXVII-lea’ Congres 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a sosit, 
luni, la Moscova.
; , La aeroportul Vnukovo,

N i c o 1 a e 
secretar ge-

delegația a fost întîmpina- 
tă de D.A. Kunaev, mem
bru al Biroului 
C.C. al P.C.U.S., 
lin, membru 
al P.C.U.S.,

Politic al 
I.P. Bata- 
al C.C. 

ai x-.v-.u.o., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A.G. 
Melnikov, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., E.M. 
Tiajelnikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasa
dorul if.R.S.S. la Bucu
rești, O.A. Ciukanov, ad-

MEMENTO

c. u. s.
junct de șef de secție 
C.C. al P.C.U.S.

A fost' prezent 
Dudaș, ambasadorul 
noastre în Uniunea 
ticâ.

la

Traian 
țării 

Sovie-

☆
In după-amiaza 

iași zile, delegația Partidu
lui Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae 
CeaușescU, a depus o co
roană de flori la Mauzo- 
leul lui V.I. Lenin din 
Piața Roșie.

acele-

Agendă 
energetică

l-ILMt

Expoziție de artă 
populară românească

BRUXELLES 24 (Ager
pres). — In orașul belgian 
Willebroeck a avut loc 
vernisajul . unei expoziții 
de artă populară româ
nească, organizată sub 
patronajul Asociației Cul
turale „Dacia".

In alocuțiunile rostite cu 
acest prilej, Jet Nauwela- 
erts, vicepreședinte, -și 
Paul Van Der "Linden, se
cretar al Asociației, au 
subliniat bogăția folcloru
lui românesc și preocupa
rea constantă a autorități
lor române pentru conser
varea și dezvoltarea crea
ției populare în diverse 
domenii.

Reuniunea Comisiei O. N. U 
privind condiția femeii

VIENA 24 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. privind 
condiția femeii s-a întrunit 
luni la Viena în cadrul ce
lei de-a . 31-a sesiuni. Reu
niunea — prima după în
cheierea Deceniului O.N.U. 
asupra femeii — va exa
mina strategia ce urmează 
să fie definită pentru vi
itor pornind de la rezul
tatele Conferinței mondi
ale asupra condiției fe
meii, bare a avut loc la 
Nairobi în 1985. Va fi, de

o 
convenție împotriva dife
ritelor forme de discrimi
nare a femeilor și cu pri
vire la participarea aces
tora la activitățile destina
te păcii și cooperării in
ternaționale, informează 
agenția France Presse. Co
misia va analiza, totoda- 

; tă, modalitățile de coordo
nare a tuturor programe- . 
lor O.N.U. în favoarea fe
meii.

asemenea, examinată

și S.U.A. la tratativele 
sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și 
cosmice.

GUVERNUL R.D.P. YE
MEN ÎNTREPRINDE IN 
CONTINUARE MASURI 
de reconstrucție a obiecti
velor economice și clădi
rilor distruse în urma re
centelor evenimente care 
au avut loc în această ța
ră, a declarat primul mi
nistru Yasin Seed Numan. 
Luînd cuvîntul la un mi
ting la Aden, primul mi
nistru a subliniat că 
pentru a ajuta la lucrările 
de reconstrucție în capita
lă sosesc detașamente de 
Voluntari din toate provin
ciile țării.

IN ULTIMELE 24 DE 
ORE. IN LIBAN S-AU 
PRODUS NOI CIOCNIRI. 
In regiunea de munte din 
partea centrală a țării ău 
fost înregistrate lupte 
ternice între unități 
armatei libaneze și miliții 
musulmane aflate îri zonă. 
Schimburile de focuri s-au 
soldat cu morți și răniți.

pu- 
ale

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, LA 
GENEVA A AVUT LOC, 
luni, la cererea delegației 
americane, o reuniune ple
nară â delegațiilor U.R.S.S.

LA BRUXELLES S-AU 
DESCHIS LUCRĂRILE 
reuniunii miniștrilor a- 
griculturii ai țărilor Pie
ței comune, consacrate 
stabilirii prețurilor agrico
le .pentru campania 1986.

BELGRAD 24 (Agerpres). 
— PînS în 1990, minele de 
lignit din Zenița, zona 
centrală a Iugoslaviei, vor 
investi 45 miliarde de di
nari în construcția unei 
noi exploatări la zi, cu 
O -producție anuală de un 
milion de tone — infor
mează agenția TaniugAp.

De asemenea, se pre
vede construirea unei in
stalații de preparare a căr
bunelui. cu o capacitate â- 

. nuală de 2,5 milioane to- 
' ne>

In acest an. minele din 
Zenița vor' livra peste 
1,3 milioane tone ’de căr
bune, cu 16 la* sută mai 
mult decît în. 1985.

Agenția Taniug preci
zează, de asemenea, că în 
1985 producția de cărbune 
a Iugoslaviei a fost de 
70 milioane de tone.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Toată lumea este 

a mea, I—-II; Unirea 
Frați de cruce; Parîngul: 

• Evadarea.
LONEA: Febra auru

lui.
VULCAN — Lucea

fărul: Clopotele roșii,
' I—II. ' ’ ‘

LUPENI — Cultural;
Iluzii pierdute. ■

/ URICANI: 'îndrăgos
tit la propria dorință.

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

20,00
20,20

TV.

(Ager- 
din 
rea- 
con- 

e-

MOSCOVA 24 
preș). — Specialiștii 
R.S.S. Ucraineană au 
lizat aparate de. aer 
diționat care folosesc 
nergia Soarelui.

Razele Soarelui permit 
răcirea aerului în locuin
țe pe timp de vară și în
călzirea acestora iarna. li
nele: instalații de dimen
siuni mai mari sînt utili
zate pentru menținerea 
unei temperaturi constan
te în depozite de legume 
și fructe, relatează agenția 
TASS.

fără întrerupere în portu
rile Wismar și Stralsund. 
Convoaie de spărgătoare de 
gheață acționează zi și 
noapte pentru a menține 
deschise canalele de ac
ces spre porturi.

ARESTĂRI 
DE MAFIOȚI

ROMA 24 (Agerpres). — 
In cadrul unui amplu 
raid antiterorist organizat 
la Milano, poliția italiană 
a reuȘît să-l aresteze pe 
Salvatore Pillera, căpete
nia Mafiei din Catania, in
formează agenția Reuter.

împreună cu Pillera 
mai fost-arestați alți 
mafioți.

LONGEVITATE
A încetat din viață 

mai în vîrstă om din

ZĂPEZI ȘI GERURI
•BERLIN 24 (Agerpres). 

— Vremea continuă să se 
mențină deosebit de rece 
în R.D. Germană, noaptea 
și dimineața semnalîndu- 
se geruri —> informează a- 
genția ADN. Mercurul ter
mometrelor a scăzut, în ge
nere, sub minus 20 de 
grade. In întreaga țară, 
cetățenii participă cu toa
te tortele la acțiunile de 
deszăpezire a căilor de ac
ces, a drumurilor și auto
străzilor. S-au y înregistrat 
și unele întîrzieri în 
transporturile pe calea 
ferată, în pofida eforturi
lor depuse de cei 9 000 de 
feroviari și voluntari, an
gajați în menținerea bu- _ _ .
nei funcționări a acestei semnat ca cel mai vîrsțnic
căi de transport.

Activitatea a

au 
trei

cel
Ja

ponia și din lumea întrea
gă — anunță agenția 
Kyoto. Shigechio Izumi, ca
re locuia pe mica insulă 
Tokunoshirna, din sudul 
Japoniei, s-a născut la 
29 iunie 1865 și era con-

om în „The Guinness Book 
continuat of World Records".

0 răbufnire a iernii, la sfirșit de februarie capricios

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Teatru TV: 
„Descoperirea 
miliei" 
de Ion Brad. 

21,50 Telejurnal.

20,30

RADIO

13,00 De la 1 la 3. 
diojurnal. Cincinalul

eco-

fa-

Ra-
.... - 8. 

Fiecare zi la cotele ma
xime ale eficienței. 15,00 
Buletin de știri. 15.05 Clu
bul curioșilor. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Poporul,

CeaușescU, România — 
cîntece patriotice.- 16,25 
Radiogazeta economică. 
16,55 Sfatul medicului. 
17,00 Buletin de știri. 17,05 
Radiocabinet de informa^ 
re- și documentare. 17,30 
Audiența radio. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Radio
jurnal. 20,10 Memoria 
pămîntului românesc. 22,00 
O zi într-o oră. Radio
jurnal. 23,00 Nocturnă 
muzicală. 23,55—24,00 Bu
letin de știri.

PRONOEXPRES

. /‘Rezultatele tragerii 
multiple pronoexpres din 
23 februarie 1986 :

FAZA 1 
Extragerea l : 21,

44, 14, 28.
Extragerea a 2-a:

32, 36, 12, 41, 4.
FĂZA A 2-A 
Extragerea a 3-a:

42, 2, 16, 1, 7.
Extragerea a 4-a: ’ 

14, 23, 24, 19, 33.
Extragerea 

4, 9, 15. 35,
Extragerea

12, 6. 7, 11.
. Extragerea

32, 1, 35, 26.
Extragerea

41, 5, 31, 18,
Fond total

2 189 347 lei.

3, 16;

11,

29,

31

a 5-a: 43,
1.
a 6-a: 30, 39,

a 7-a: 10, 3,

a 8-ă
29.
de cîștiguri:

J

ș

■
!
3

î
Ii

î

»

38, |
î

memento

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
CONVOCATOR. Casa de 

ajutor recioroc a pensiona
rilor Petroșani convoacă 
membrii la conferința ce 
va avea loc în ziua de 28 
februarie 1986, ora 9,30, la 
Casa pensionarilor. Ordi
nea de zi: 1. Darea de sea
mă a comitetului , de con
ducere asupra activității 
desfășurate în anul 1985, 
execuția bugetară pe 1985 
și bugetul pe anul 1986.

Proiectul de măsuri;Proiectul de,măsuri; 2. 
Raportul comisei de cen
zori. (Comitetul). (5990)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pan- 
țiru Octavian, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (5995)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Cristina, eliberată de 
I.C.S: Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (6001)

ANUNȚURI DE FAMILIE

. X?

Institutul de meteorolo
gie și hidrologie comunică: 
In următoarele 24 de ore, 
vresnea va continua să se 
răcească, iar cerul va fi 
mai mult noros, excep- 
tînd nordul țării, unde va 
fi variabil. Temporar va 
ninge in Oltenia, Munte
nia, Dobrogea și sudul 
Moldovei. Cu totul izolat, în 
prima parte a intervalului, 
în lunca Dunării și pe li
toral precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță 
și ploaie, favorizînd pro
ducerea poleiului. In ce
lelalte ' regiuni ninsorile 
vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab, pînă la mode
rat, cu intensificări locale 
în sudul și estul țării, cu 
Viteze pînă la 55 km/oră, 
din sectorul nord-estic, vis
colind pe alocuri zăpada. 
Ea munte va ninge visc;o-

lit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, 
dar în nordul și centrul 
țării ele vor coborî între 
minus 17 și minus 15 gra
de. Pe litoral, temperatu
rile se vor situa in jurul a 
zero grade. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse, în 
general, între: minus 8 și 
plus 2 grade. Pe alocuri, se 
va produce ceață cu depu
nere de chiciură, îndeo
sebi în centrul țării.

La București, vremea va 
continua să se răcească, iar 
'cerul va fi mai mult no
ros. Temporar va ninge 
viscolit, intensificările via
tului atingînci 45—50 km 
pe oră, din direcția nord- 
est. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă între mi
nus 4 și minus 2 grade, iar

maxima - 
și plus 1

Pentru 
februarie, 
veni rece,: 
în Maramureș, Transilva
nia, Moldova și în zonele 
subcarpatice din sud, iar 
cerul Va. fi variabil, mâi 
mult noros, îndeosebi • în 
regiunile sudice, la începu
tul intervalului. Vor cădea 
.precipitații locale, sub for
mă de ninsoare, în Oltenia, 
Muntenia-și Dobrogea, și 
izolat în celelalte regiuni. 
Vîntul va sufla, la începu
tul intervalului, slab pînă 
la . moderat, cu intensifi
cări locale de scurtă dura
tă în sud-est, din sectorul., 
estic, viscolind trecător 
zăpada. Temperaturile mi- ' 
nime vor fi cuprinse în
tre minus 18 și minus 8 
grade în nordul și centrul

- între minus 1 
grad.
zilele de 25—28 
vremea va de- 
geroasă noaptea

țării, izolat mai coborîte, 
și între minus 10 și zero 
grade în rest. Temperatu
rile maxime vor fi cuprin
se. între minus 8 și plus 
2 grade. Local, se va pro
duce ceață cu depunere de 
chiciură, îndeosebi în 
vestul și centrul țării.

La București, vremea va 
deveni rece, mai ales în 
a doua parte a intervalu
lui, iar cerul va fi tempe- 
rar noros. Va ninge la în
ceputul intervalului, cînd 
și vîntul va prezenta in
tensificări din est, ‘ visco
lind trecător zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și 
minus 4 grade, iar maxi-' 
mele — între minus 3 și 
zero grade. Dimineața se 
va produce ceață.

COLECTIVUL laboratorului de tehnologie mi
nieră din cadrul T.C.P.M.C. este alături de familia 
Kruppa la pierderea scumpei lor mamă și soacră 

TIVADAR MARIA
Condoleanțe familiei îndoliate. (5998)

MARIUS, Sorin și verișorii anunță cu adîncă 
durere dispariția celei care a fost o bună mătușă 

OARGA IOANA (ONlCA)
Nu o vom uita niciodată. (5999)

PĂRINȚII, fratele Mihăiță cu aceeași nemărgi
nită durere anunță că se împlinesc 6 luni de la dis
pariția fulgerătoare a dragului lor fiu și frate 

NAGY CAROL
In veci neuitat, (5996)

I SURORILE Chiti și Mița anunță cu durere îm-
I. plinirea a patru ani de cînd ne-a părăsit dragul nos- 
I tru frate

STAMATE STANCIU
(5980)
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