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Succes de prestigiu la l.M. Lupeni

Peste 10000 tone de 
cărbune extras suplimentar

♦ De ia începutul acestei luni, CO
LECTIVUL MINEI LUPENI A EXTRAS PESTE 
PREVEDERILE DE PLAN 10 468 TONE DE 
CĂRBUNE PENTRU COCS.

♦ Productivitatea muncii planificată 
a fost depășită cu 200 kg de cărbune pe 
post la nivel de întreprindere, 300 kg pe 
post în subteran, 100 kg pe jsost *n cărbu
ne și cu peste 2 300 kg pe post în abataje.

♦ CEL MAI MARE PLUS, LA ZI, IL ÎN
REGISTREAZĂ LA ACTIVITATEA DE SUB
TERAN MINERII SECTORULUI IV - PESTE 
6 000 TONE DE CĂRBUNE, obținut pe sea
ma sporirii productivității muncii cu 365 
kg de cărbune pe post la nivel de sector, 
1 106 kg pe post în cărbune și 1 182 kg pe 
post în abataje.

Dîrzenia minerilor de 
la Lupeni, căliți în con
tinua încleștare cu mun
tele căruia, zi de zi, îi 
smulg tonă cu tonă, căr
bunele dătător de forță și 
lumină, completată cu o

înaltă calificare profesio
nală și o excepțională 
putere de muncă și mobi-

G. DORIN

(Cont. în pag. a 2-a)

Sectorul III al minei A- 
• ninoasa. Anul trecut l-a 
încheiat „cu plus", anul 
acesta l-a început la fel, 
O constanță algebrică dă- 
dătoare de optimism. Ca
re este, de altfel, starea 
sufletească a tuturor or
tacilor ?

Argumentul optimis
mului nu este doar dc na
tură statistică. El vine, tot 
intr-o ordine a sentimen-

j Argumentele 
I optimismului 
I

tclor, ca sa spunem așa, 
Imai ales din hotărîrea

minerilor de a fi și anul 
. acesta în fruntea reali

zărilor. Iși află resursele 
| în capacitatea de organi- 
I zare a colectivului, în 

posibilitățile de valorifi- 
* care a resurselor proprii. 
I Am înțeles mai bine 
| temeiurile acestui opti

mism văzîridu-i la lucru 
pe ortacii din cîteva bri
găzi ale sectorului. In 
stratul 1, blocul 2, a- 
batajul cu trepte răstur
nate este pe mina lui Ma
te Francisc și a tovarăși
lor lui. Ctt aceasta 1 a- 
proape că s-a spus totul: 
abatajul va fi „convins" . 
să dea maximum de pro
ducție. Aceeași brigadă 
pregătește, în stratul 6, 
un alt abataj cu trepte 
răsturnate. Cu temeini
cie, în așa fel incit bri
gada Robu Sava, care va 
prelua acest front, v(i fi, 
sîntem încredințați, pe 
deplin mulțumită.

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

Atelierul de montaj al combinelor de abataj, activitate de baza în cadrul

Simbolul înaltei răspunderi
muncitorești

binatului se angajau să 
mobilizeze toate resursele 
materiale și umane ale 
întreprinderilor, să folo
sească judicios și eficient 
dotarea tehnică, să promo
veze noi tehnologii, ' să 
stimuleze inițiativa în 
muncă, să îmbunătățească 
substanțial calitatea cărbu-

Copiii — l^ucuria
vieții

oa- 
unită-

Mi-
Efer- 

mobi-, 
a tu-

Angajare fermă a 
colectivelor miniere

In flacăra tele chemări, 
mobilizatoarele îndemnuri 
adreșate minerilor de cel 
mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
extrage și livra economi
ei .. naționale cit mai mult. 
cărbune de calitate superi
oară, în condiții de efici
ență economică ridicată, au 
un puternic ecou în rîn- 
durile colectivelor de 
meni ai muncii din 
Iile Combinatului 
nier Valea Jiului, 
vesconța creatoare, 
lizarca de excepție
turor oamenilor muncii 
din întreprinderile minie
re, dorința de afirmare și 
mai ales hotărîrca lor fer
mă de a contribui 
creșterea 
materii prime 
s-au materializat 
simbol al înaltei 
deri muncitorești: 
jamentui asumat 
anul 1986 de colectivele de z 
muncă ale Combinatului 
minier Valea Jiului.

Exprimînd hotărîrea u- 
nanimă a colectivelor pe 
care le reprezentau parti- 
cipanții la largul forum 
democratic al oamenilor 
muncii din unitățile eom-

producției
energetice 

într-un 
răspun-
Anga- 
pentru

nelui, să sporească pro
ductivitatea muncii și să 
reducă cheltuielile mate
riale. toate în condiții de 
deplină securițate a mun
cii. Pe această bază, sub 
îndrumarea și conducerea 
nemijlocită a organelor și 
organizațiilor dc partid, cu 
sprijinul organizațiilor de 
sindicat și tineret, ăl celor
lalte organizații de masă 
și obștești — reprezentan
ții Oamenilor muncii din 
Combinatul Minier Valea 
Jiului se angajau să. rea
lizeze în anul 1986 peste 
prevederile

• 20 000 TONE HUILA 
NETA • 20 000 TONE HU
ILA SPĂLATA PENTRU 
COCS • 10 000 TONE DE 
BRICHETE. Totodată, oa
menii muncii din unitățile 
combinatului sînt hotărîti 
SA DEPASEASCA VA
LOAREA PRODUCȚIEI 
MARFA CU SASE MILI
OANE LEI, IAR PRO
DUCȚIA NETA VALORI
CA CU CINCI MII.IOANE 
DE LEI, SA ECONOMI
SEASCĂ 100 MC LEMN 
DE MINA, 50 MC CHE
RESTEA RASINOASE ȘI 
DOUA MILIOANE KWh. 
CHELTUIELILE TOTALE 
LA 1000 LEI PRODUCȚIE 
MARFA VOR FI REDU
SE CU 2 LEI SI CU 1 
LEU CELE MATERIALE. 
De asemenea, s-a stabilit 
REALIZAREA UNOR BE
NEFICII DE CINCI
LIOANE DE LEI. In ceea 
ce privește indicatorii pla
nului: tehnic. ..oamenii m.iin- 

participanți la adunare 
ingajau să realizeze 
complexe mecanizate,

.producție,
față de 28 la sută cit 
obținut în 1985 și să 
reaseă' vitezele medii 
avansare cu 5 m pe 
în abatajele frontale

Două mame 
fericite

Mi

cii
se
cu
33 la sută din

Viața nu curge ca un 
rîu de șes. Ea mai are 
și „meandre". și neca

zurile fac parte (fin ea, 
Necazuri mai mari sau 
mai, mici. Dar acestea 
sînt trecătoare. Rîul ne
secat care se numește 
viața iși urmează cursul. 
Și ce liniștit se derulea
ză viața, viața adevăra
tă, cină știi că ai pentru 
cine s-o trăiești. Rîn- 
durile pe care le citiți 
se vor un omagiu mo
dest adus unor 
mame, care, in 
necazurilor peste 
au. dat în viață, 
continuă demn existen
ța,. îmbărbătate de. un 
singur 
că
ce au 
lume 
ne-au fost sugerate 
Veronica .lugănaru, 
ședința comisiei de fe- 

. mei de la mina Live
zeni, care s-â născut 
într-o casă cu 9 frați 
și a crescut, singură fi- 

■ ind, doi copii, acum
Mircea BUJORESCU

femei- 
pofida

care 
își

■ , c "■țel: sa-șt ereas- 
și să-și îngrijească 

mai scump 
- copiii.

pe
Ele 
de 

pre-

s-a
spo- 

de 
lună 
și cu

(Cont. în pag. a 2-a)(Continuare in pag a 2-a)

Conferințe de dare de seamă și alegeri

Dorin GHEȚA

Andon GRUMAZESCU

neri din Lupeni. Este

căr- 
alte 

avut 
dare

Astăzi
PANOU DE ONOARE

fruntașii de Ia I. M. Bărbăteni

Petru FĂNUȚA
LOCUL I — Petru 

NUȚA, miner șef de 
ga dă. Lucrează la 
Bărbăteni din 1972. Con
duce o formație de lucru 
din cadrul sectorului IV, 
specializată în lucrări de 
investiții. împreună cu 
șefii de schimb Grigo- 
re Boca, Nicodin Cara
van Și Constantin Opri-, 
țescu, cu toți ortacii din 
brigadă au definitivat în

I

<.... ...
I cursul anului trecut ga-

Ștefan CONDURUȚĂ
de brigadă. Are o vechime, 
la mina Bărbăteni, de 
peste 17 ani. Avîndu-i 
ca șefi de schimb pe mi
nerii Alexandru Maca- 
vei, Gheorghe Ardelea- 
nu, Atila Csibi și Vasile 
Csibi, conduce o forma
ție cu bune rezultate, 
specializată în lucrări de 
pregătiri. In ultima peri
oadă brigada sa a defini
tivat o serie de lucrări de 
pregătire pentru deschi
derea panourilor 1, 2, 3, 

................... 5.

s-au înregistrat restanțe 
față de prevederile planu
lui economic în profil te
ritorial.

Dînd expresie hotărîrii 
organizațiilor de sindicat, 
a colectivelor de muncă din 
întreprinderi, conferințele 
de dare de Seamă și ale
geri au adoptat hotărîri 
menite să contribuie la 
creșterea rolului și contri
buției sindicatelor în 
mobilizarea oamenilor
rhuncii .la o activitate sus
ținută, rodnică, în vederea 
înfăptuirii exemplare. a 
sarcinilor Ce revin Văii 
Jiului în această etapă de 
dezvoltare economică și 
socială a patriei.

Conferințele au ales noi
le organe conducătoare. Ca 
.președinți ai comitetelor de 
sindicat au fost aleși tova
rășii: Nicolae Golea, la 
I.M. Lonea, Gheorghe 

' " . Ion 
Cornea, l.M. Dîlja, Nicolae 
Buciumau, l.M. Livezeni, 
Iosif Guran, l.M. Aninoa- 
sa, Ilie Diaconu, l.M. Vul
can, Gheorghe Goleanu, 
l.M. Paroșeni, Aurel An- 
gheluș, l.M. Lupeni, Za- 
haria Parașea, l.M. Băr
băteni, Ion Stol, l.M. Uri- 
canî, Cosma Nicușor Stoi, 
l.M. Valea de Brazi, Tă- 
nase Radu, I.P.C. V.J., Si
gismund Antal, I U M P.

In întreprinderile nume
re și de preparare a 
bunelui, precum și în 

'unități economice au 
loc conferințele de 
de seamă și alegeri în or
ganizațiile de sindicat. A 
fost analizată activitatea 
desfășurată de organele și 
organizațiile de sindicat de 
Ia alegerile precedente 
pîhă în prezent, consacra
tă înfăptuirii sarcinilor 
desprinse din document, le 
Congresului al XII 1-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor și 
orientărilor trasate de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea ac
celerării ritmului de dez
voltare multilaterală a 
patriei.' Analizele ' între
prinse au scos în eviden
ță rezultatele obținute de 
organizațiile de sindicat 
fruntașe, care au dobîndit Șcrban, l.M. Petrila, 
o bună experiență în mo- " " 
billzarea colectivelor de 
muncă la îndeplinirea sar
cinilor economice și socia
le, pentru creșterea pro
ducției de bunuri mate
riale și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de via
ță. De asemenea, au fost 
reliefate neajunsurile ma
nifestate în activitatea u- 
nor organe și organizații 
de sindicat datorită cărora

neri din Lupeni. Este J 
prezent la Bărbăteni de ) 

la deschiderea minei. Dînd i 
dovadă de mult tact pe- • 
dagogic a pregătit pen
tru această meserie bar- 
bătească multe generații ... < 
de tineri. Dovadă, faptul 1

!

*

1

*

că peste 80 la sută din 
componenții brigăzii sînt 
tineri sub 25 de. ani. A- 
vîndu-i ca șefi (ie schimb 
pe Vasile Sabău, Mircea 
Ștefuriac, Constantin A- 
petroaie și Gheorghe Ta- 
ban, conduce o formație 
de lucru ce-și . desfășoa
ră activitatea în abataje 
cameră, în cadrul secto
rului III. Productivita
tea muncii realizată a fost . 
super.oară cu 1,5 procen- ) 

cumulat la finele lui 
1985 s-a cifrat la 273 mc. . planificată. Plusul de ■’ 

LOCUL III — Andon

leria direcțională de la
orizontul 650 al minei, în. 4, 5 și. 6 din stratul 

Avansările lunare s-au 
ridicat statornic, pe tot ■ 
parcursul anului, la pes
te 100 m, cu armare în 
profil TEI 5, iar volumul 

țic de 114,1 la sută,, fapt. Suplimentar de lucrări a- , ,
■ ~ - ■ ■ .............. țe, în medie, față de cea .1

r»ir.mr.z»o + 5 ’Dificili. dt? I

producție acumulat la 1

lurigime de 890 rn, și 
circuitul puțului orb nr. 
3 de la orizontul 650. 
Productivitatea muncii a 
fost realizată în propor-

' ce. i-a permis . ..brigăzii să 
acumuleze peste sarcini
le de plan 1048 mc lu
crări.

LOCUL II — Ștefan _ ...... 
.CONDURUȚĂ, miner șef' generația ,,

GRUMAZESCU, miner șef finele iui 1985 .se cifrea- ț 
de brigadă. Face parte din ză la 633 tone cărbune, t 
generația ;,veche“ de mi- Ștefan NEMECSEK , JI
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Prezență activă in viața culturală a municipiului
Reunind peste 200 de 

femei, aparținînd tutu
ror categoriilor socio- 
profeșionale muncitoa
re, cadre didactice și teh- 
nico-inginerești, 
te — clubul „î 
tinde să devină o pre
zență permanentă în 
viața culturală a muni
cipiului.

In cadrul Iui funcțio
nează șase cercuri, unele 
cu caracter teoretic, de 
formare multilaterală, 
cum sînt cercurile de so
cialism științific, de edu
cație juridică, sanitară, 
și ' cel _ initi tulat „Femeia 
și familia", altele cu ca
racter practic, aplicativ, 
cum sînt cercurile de 
creație tehnico-științifi- 
că și cel de educație gos
podărească.

Fiecare cerc este con
dus de cadre cu pregăti
re superioară, și abordea
ză în ședințele care au 
loc bilunar, subiecte ce 

. reflectă preocupările fe - 
meilor de astăzi, deplina 
lor angajare în tripla ca
litate de om pi muncii, 
soție Și mamă, la dezvol
tarea Văii Jiului, a în
tregii societăți.

Am remarcat printre

cei care coordonează ac
tivitatea cercurilor pe 
dr. ing. Lidia Mihăiles- 
cu, procuror Dorica Ma- 
niu, dr. Adriana lacob 

studen- și dr. Ovidiu Murariu,
,Femina" prof. Adriana Karacsony,

activist al comitetului mu
nicipal de partid, Ioana

trivit necesităților fiecă
rui cerc, întreaga dota
re tehnică existentă. Fapt 
demn de remarcat — în 
activitățile cercurilor se 
folosesc intens mijloace
le de propagandă video 
și audio, ceea ce dă un 
conținut concret acțiu- 

a-

Cărbune
(Urmare din pag. 1)

extras suplimentar

Clubul 
„F e m i n a“

Mihaleea, specialist în
probleme de comerț la 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani.

La ședințele de cerc, 
cuprinzînd dezbateri, ex
puneri, demonstrații prac
tice sînt prezenți de fie
care dată invitați care 
conferă activităților ni
velul calitativ necesar. 
Toate membrele clubu
lui. participă de o manie
ră activă la acțiunile or
ganizate, inițiativele gă- 
sindu-și aplicabilitate a- 
proape imediată. Activi
tatea clubului se bucură 
de sprijinul Casei de 
cultură din Petroșani, al 
celorlalte instituții și în
treprinderi, folosind, po-

nilor, conferindu-Ie 
traeti vitate.

Clubul „Femina" 
propune să organizeze 
viitorul apropiat acțiuni 
mai ample. Se poate a- 
firma, fără teama de a 
greși, că activitatea clu
bului răspunde pe deplin 
exigențelor pe care pre
ocupările multilaterale 
ale femeilor din munici
piu le ridică, demon- 
strînd încă o dată inte
resul tovarășelor noas
tre de muncă și viață 
pentru jidate aspectele lu
mii contemporane, do
rința lor de a se afirma 
de o manieră superioară 
în viața municipiului, 
•permanenta preocupare 
de a se integra activ, în 
efortul întregului popor 
de înaintare neabătută a 
României pe drumul fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

1Ș1 
în

lizare și-a spus cuvîntul 
hotărît, în această a doua 
lună a anului. Cifrele pe 
care le-am prezentat sînt 
edificatoare. Ele sinteti
zează prin graiul lor, de bi
lanț, munca asiduă de zi 
cu zi, noapte de noapte, a 
celor care nu au precupe
țit nici un efort pentru a 
depăși momentele grele, 
pentru a învinge greutăți
le eu care s-au confruntat 
în prima lună a anului. 
Privind comparativ 
zultatele obținute în 
două luni care au 
din acest an, — 
10 000 tone sub plan 
nuarie și mai mult
10G00 de tone peste pla
nul, la zi, al lunii februa
rie — saltul pare specta
culos. Dar minerii Lupe- 
niului știu mai bine ca 
oriein^ că acest „salt spec
taculos" cuprinde efortu
rile, strădaniile perma
nente pentru pregătirea te
meinică a producției, ast
fel, ca utilajele din dota
re, complexele de susține
re și tăiere mecanizată să 
funcționeze neîntrerupt, la 
parametri ‘ cît mai ridi
cați. Acest „salt spectacu
los" înglobează activita
tea susținută electro-

cele 
trecut 
peste 
în ia

de

mecanicilor care întrețin 
și revizuiesc utilajele mo
derne de mare producti- tunel cînd cifrele par 
vitate, care fac ca fluxu
rile de transport să poar
te continuu spre lumina 
zilei rodnicia muncii oa
menilor din abataje și de 
la lucrările de investiții. 
^Saltul spectaculos", re
prezintă o înaltă asisten
ță tehnică acordată for
mațiilor de lucru pe schim
buri și locuri de muncă.

Și atunci, cînd oamenii 
acționează cu tenacitate și 
convingerea că ceea ce fac 
este îndreptat spre binele 
întregii întreprinderi, 
siderurgiei românești, 
< conomiei naționale,

* a
a

se

poate vorbi de un „salt 
spectaculos", chiar și a- 

a 
indica acest lucru ? Poate 
„spectaculoasă", deși oa
menii refuză cu îndîrjire 
acest calificativ, este mun
ca, munca de zi cu zi. 
Spectaculoasă este aceas
tă infrîngere pas cu pas a 
îndărătniciei muntelui ca
re își apără ca un avar bo
gățiile le milenii. Specta
culoasă este dăruirea 
care
neat an: colectiv harnic și 
unit, priceput și omogen 
pentru a reveni — și a 
revenit — în rîndul elitei 
minerești a Văii Jiului și 
a țării.

eu
acționează perma-

Simbolul înaltei
răspunderi muncitorești

(Urmare din pag, I)

DE 
5000

normelor de protecție, dez- 
voltar ..a bazei materiale 
pentru activitatea cultural- 
educativă, îmbunătățirea și 
modernizarea celei exis
tente. ’ . • '

Beneficiind de o bogată 
zestre tehnică de utilaje 
moderne și de - mare pro- 
duclivitate, de oameni bi
ne calificați, de o asisten
ță tehnică cu înaltă com
petență profesională, oa-

acor-

ARGUMENTELE
OPTIMISMULUI

(Urmare din pag. 1)

Produse românești destinate

(Agerpres)

bucuria

Prevederea este nu nu
mai mama înțelepciunii, 
ci, in abataje, și calea

tățirea condițiilor de acraj 
și respectarea riguroasă a

De cu* 
galbenă, gaudentul 

lestinat reconstituiri- 
rrietalice, confecțio- 
de punți și proteze.

H. ALEXANDRESCU

Foto: Robert TAVIAN

(Urmare din pag. I)

cu

Două mame fericite
pen
ce-

îri
3

cm în Petroșani, iar 
masivuL Paring grosimea 
stratului de zăpadă este 
de 79 cm. (Gh.O.)

precizie și finețe, 
îoare 
este
lor
năx'j

te, care se vor menține 
și în următoarele 24 .de 
ore. Zăpada căzută 
ultimele zile a atins

Maistrul electromecanic Tiberiu F" '
zorul loan Cozma — doi dintre „pionii de bază" ai 
atelierului mecanic al Uzinei de preparare a cărbune
lui l.upeni.

expri- 
preten- 

se

15 m pe lună la lucrările 
de pregătiri. Un alt anga
jament — CALIFICA
REA SI PERFECȚIONA
REA PREGĂTIRII 
SPECIALITATE A 
DE PERSOANE.

Concomitent se va
da o atenție deosebită îm
bunătățirii- condițiilor de 
muncă și de viață ale per
sonalului din unitățile corn- menii muncii din cadrul 

unităților Combinatului 
Minier Valea Jiului dis
pun de condiții optime 
pentru îndeplinirea inte-

ținerea în stare cores- 
..punzățoare a suitorilor, 

De altfel, optimismul căilor de acces, a galeri- 
îsi are îndreptățirea și tlor.
în modul cum se lucrea
ză la pregătiri. Fiind 
un^ sentiment care im- 
brățișează viitorul, el este principală de preîntîm- 

pu- pinare a incidentelor teh
nice. „Nu știm, de cîtva 
timp, ce înseamnă defec
țiunile electromecanice; 
asta pentru că nu aștep
tăm să se producă, ci, 
acționăm, printr-un pro
gram preventiv de revi
zii și reparații, în direc
ția diminuării lor", ne 
declară șeful sectorului. 
Aceasta înseamnă, im
plicit, creșterea randa
mentului utilajelor, mă-

justificat tocmai de ;■ 
nerea la punct, încă din 
prezent, a capacităților de 
producție viitoare. Brigă
zile Traian Robu și Ar
pad lacob pun temelie 
următoarelor abataje din 
stratul 5. Și acordă o a- 
tenție deosebită calită
ții, dimensiune care, mîi- 
ne, se va măsura prin 
cantități sporite de căr- 
■bune. Fronturile respec
tive se află îh apropierea .....   ,
galeriei principale de firea timpului efectiv de 
transport, ceea ce le producție, deci mai mult 
conferă, fără îndoială, cărbune trimis spre su
im portanta corespunzătoa- prafață din abataje. Cele 
re în potențialul pro
ductiv al sectorului.

Desigur, este foarte bi
ne să gîndești și să acți
onezi în devans, prin 
desfășurarea optimă a lu
crărilor care interesează 
producția lunilor urmă
toare. Dar tot atît de fo
lositor este să asiguri o 
bună întreținere a inves
tițiilor deja date în folo
sință. Am rezumat. în fe- stantin 
Iul acest», opinia șefului 
de sector, tehnicianul 
Petru Bârleanu. Și nu 
numai opinia, ci și mo
dul de a acționa pentru 
că, iată, ni se demon- patentă, și dăruire, 
strează grija pentru men- hărnicie.-

O-..Ș
K' A

Silaghi și fne-t

(
I

I
l

binatului prin extinderea 
.dotării eu aparatură și ma
teriale de protecție, folosi
rea pe scară tot mai largă 
a rețelei de degazare și grală a angajamentelor a-
telegrizumetrice, îmbună- sumate, angajament —

simbol al înaltei răspun
deri muncitorești.

practicii stomatologice
Două produse românești 

gaudent și gaudor — 
completează gama aliaje
lor folosite în practica sto
matologică. Acestea sînt 
rezistente la coroziunea 
specifică' mediului bucal, 
au o duritate apropiată 
smalțului dentar și se pot _ __ ________ __________
turna în tiparele dorite Ctf ’^6ductivitat«L Tot-

1,Y odată, ele sînt de 2,5 ori 
mai ușoare decît cele cla
sice.

iar gaudorul, de culoare 
argintie, ceva mai dur, este 
folosit în special pentru 
punți.

Piesele realizate din 
cele două aliaje sînt rhai 
economice, ' necesită doar 
două-faze de lucru, în loc 
de 13, ceea ce sporește sim-

- mai im portante argu
mente . ale optimismului 
sînt, în sectorul III 
chiar oamenii de bază ai 
sectorului. Adică maiștrii 
Jean Ichim, Vasile Băn- 
cilă, Alexandru Merluș- 
că, conducătorii de for
mații Gheorghe Cardaș 
și Virgil Bengulescu, ar
tificierii Gheorghe Pop, 
Ion C î r l a n, Con-' 

B u z i l ă, 
ortacii din brigăzile con
duse de Gheorghe Vîslă, 
Francisc Mate, Sava Ro
bu, Vasile Mereuță. Nu
me care semnifică și com

PENTRU PLANTĂRI
LE DE PRIM A VAR A. In < 
serele și pepinierele ex
ploatărilor de gospodărie 
comunală din municipiu 
se află în plină pregătire 
materialul .dendrologic 
pentru plantările de pri
măvară. Așteaptă să fie 
plantați peste 3 000 ar
bori și arbuști ornamen
tali, 15 000 fire de tr-an-r 
dafir, și 70 000 fire de

gard viu. Numai la 
din Petroșani, bunăoară, 
se află în pregătire ma
terial dendrologic în va
loare de peste 700 000 lei. 
(I-D )

CARE ESTE EVOLU
ȚIA _ VREMII ? Ne răs
punde meteorologul de 
serviciu Maria . Șerban, 
„Ieri dimineață, în Petro
șani, mercurul lerinome- 
trului indica minus 8 
grade, iar în Paring, mi
nus 15 grade. Deci, tem
peraturi destul de scăzu-

mari — fata ingineră, bă
iatul student. Să facem 
cunoștință.

Viorica Popa este 
femeie încă tînără, 
trăsături frumoase, 
privire albastră, 
nu-ți vine să crezi 
a dat naștere la
copii pe care îi crește cu 
dragoste.

— Ce reprezintă 
tru dumneavoastră 
piii ?

— Ce să spun,

o 
cu 

o
Nici 

că 
cinci

— Ce să spun, viața, 
adică tot. A fost și greu, 
dar am avut și bucurii. 
Cînd îi vezi mari uiți de 
brice. Daniela, cea mare, 
lucrează la Preparațiâ 
Petrila, loan e deja mili
tar în termen, Corina are 
17 ani, Simona e elevă la 
Liceul matematică-

CARNAVAL. Duminică,

fizică, iar Laura e „bo
boc" în clasa l.
Z rș- Și nu v-a fost greu?

— Acum am uitat de 
tofite. De 15 ani lucrez 
aici, la mina Livezeni.
• trata

că, despre care ni s-a 
spus că e o femeie harni
că. ți la locul ei. E un 
om timid,nu-i place „să 
se laude".

— Sînt și eu o femeie

După 8 ore de lucru, nu-i 
ușor să îngrijești cinci 
copii, dar satisfacția e 
cu atît mai mare. Cu 
timpul, au crescut, s-au 
ajutat unul pe celălalt, 
m-au. înțeles și s-au a- 
propiat de mine. De de
părtat, n-or să se depăr
teze niciodată...

In separația minei, o
căutăm pe Maria Merlus-

de rînd. Ce dacă am 
cinci copii ? Nu mi se pa
re nimic deosebit. l-am 
născut, îi cresc, sînt ai 
mei, mă bucur de ei. ’ Ei 
sînt „mina mea dreaptă". 
Am avut și mai am în
că necazuri cu ei, nu e 
ușor. Dar trec, De • c&id 
lucrez aici n-am lipsit 
niciodată de la serviciu. 
Vin și pe schimburi. Dar 
nu mă plina. Știu că

fac pentru mine și pen
tru copiii mei. Încă
nu-s așa de mari, dar 

' cresc frumos, se poartă 
frumos și învață bine la 
școală. Viorel e în clasa 
a IX-a la Liceul indus
trial, Viorica în clasă a 
VI l-a, Marioara intr-a 
IV-ă, Lenuța tn clasa I, 
iar prîslea, Toma, mer
ge la grădiniță. Ce vi se 
pare așa deosebit că am 
5 copii ? Sînt 
mea.

Vorbe simple, 
mate sincer, fără 
ții de a epata. Da, ni 
pare deosebit, Maria Mer- 
lușcă, ni se pare deosebit- 
că aveți 5 copii, pentru 
că ei, copiii, ai dumnea
voastră și ai tuturor oa
menilor acestui popor 
sînt viitorul, viitorul li
nei țări.

martie, începînd cu ora.2
10, la Casa de cultură a sindicatelor are joc’,,Carna
valul mărțișorului", tradițională manifestare a bucu
riei, a cîntecului și glumei,, oganizată an de a,n de 
Consiliul municipal al organizației pionierilor. Fie
care unitate de. pionieri va prezenta un mărțișor 
artistic surpriză. Vor fi prezente cele mai bune for
mații pionierești participante la Festivalul național 
„Cîntarea României". Tot la Casa de cultură, sîm- 
bătă, începînd cu ora 17, „Mjjrțișor pentru tineri și 
tinere". In cadrul serii culturale — surprize, flori, 
muzică, dans, glume și, desigur, mărțișoare. (H.A.)

FOLCLOR. In ziua de 
3 martie, începînd cu o- 
rele 17 și 20, la ■ casa de 
cultură au loc două spec
tacole’ prezentate de or
chestră Doina Banatului 
din Reșița. Pe afișul'spec
tacolului, intitulat „Dra- 
gu-mi-i de nana . Ion" 
figurează Petrică Moise 
și cunoscuta interpretă a 
cîntecelor indiene Nar- 
ghita. (Al.H.)

NOUA EDIȚIE a 
zetei de stradă „Miliția 
vă informează" din cen
trul Uricaniului, realiza-

tă în condiții grafice deo
sebit de reușite, supune 
oprobriului public o suită 
de paraziți sociali. Sînt 
oameni care, deși ' orașul 
are nevoie în toate sec
toarele de forță de mun
că, preferă trîndăvia și 
sfidarea normelor de con
viețuire socială. (I.D.)

l
I 
I
I
IRubrică realizată de 

Gheorghe BOȚEA
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« ■Rezultate pe măsura organizării I

riguroase a lucrului în abataj
Semnarea legămîntului
eveniment de importanță

majoră în viața pionierilor
La sectorul III și chiar 

în întreaga întreprindere, 
o formație de mineri, este 
supranumită brigada „mo
țului": De ce ? Minerul 
Nicolae Toma, conducă
torul acestei brigăzi bi
necunoscute și apreciate la 
mina Dîlja pentru rezul
tatele sale în muncă, este 

'f venit în Vale din Mun
ții Apuseni, iar ca moț 
are în singe dragostea, 
devotamentul și pasiu- 

1 nea pentru minerit, pen
tru acest străvechi meș
teșug al 
Țara de 
t o c m 
num 
zii este, 
nelipsit 
fruntașilor din întreprin
dere, iar amănuntul are 
o singură explicație: 
tenacitatea cu care 
s c hi m b, de schimb, 
brigada se înscrie în 

1ciclul de lucrări, în pro
gramul de organizare a 
procesului productiv sta
bilit de conducerea mi- 

‘ ‘ pen
ar.

III. 
sînt 

coti- 
de

nu admite așa ceva, nu 
iartă nimic, nici cel mai 
mic semn de slăbiciune, 
de dereglare a activită
ții — se spune in sector. 
Nimic nu este lăsat la 
voia întâmplării, totul este 
ținut sub control cu ri
gurozitate exemplară ! Ia
tă de ce la ora 5,20 dimi
neața, cu exactitate <’ 
cronometru, cînd schim-

mp. Și tot atît de impor
tant pentru producție .și 
realizarea planului pe 
brigadă, dar mai ales 
pentru securitatea zăcă
mântului, este efortul 
făcut de brigadă pentru 
curățirea totală a cărbu
nelui din șpițul de . la 
culcuș la închiderea feti

de ei vechi, iar apoi din șpi
țul de la acoperiș după

Bărbați care onorează titlul de miner

3,27

oamenilor din 
Piatră. Poate că 
ai de aceea 
e l e brigă- 
de ani de zile, 

de pe panoul

nei și a sectorului 
tru abatajul cameră 
3, stratul 3, blocul 
Din viața formației 
excluse evenimente 
diene neprevăzute
genul; pierderea ciclului, 

* lipsa materialului de
k susținere, surpări 

spațiul exploatat, 
dine, indisciplină, 
tivate. Moțul N.

în 
dezor- 
nemo- 
Toma,

bul I de abia se pregă
tește să intre in mină, 
brigadierul Toma se află 
deja in abataj, în mijlo
cul ortacilor. Acolo, la 
front, stabilesc împreu
nă -programul de activi
tate pe cele 3 schimburi, 
sarcini precise pe oameni. 
Numai așa a reușit bri
gada să mențină tot 
timpul, anul trecut un 
ritm accentuat de avansa
re a abatajului. Cu atît 
mai mult, in luna ianua
rie 1986, cînd plasarea 
într-o singură aripă și 
condițiile de zăcămînt nu 
i-au fost favorabile, bri
gada a izbutit totuși să 
întreacă toate așteptă
rile: a reușit să lichide
ze o felie și să deschidă 
alia, să exploateze căr
bunele pe o lungime de 
înaintare a abatajului de 
95 m cu un profil de 16

deschiderea feliei noi și 
exploatarea aici a came
relor direcționale est-vest 
ale abatajului.
Prin mobilizarea 

exemplară a bri
găzii, prin implicarea fă
ră preget a_ șefilor de 
schimb loan Vladu, Eu- 
gen-Fechet și Ștefan Ploa
ie, a ajutorilor 
Victor Călina, 
Chiriac, Marin 
Petru Gheț, Viorel 
ciu și alții in organizarea 
activității și 
volumului de 
schimb, prin 
cordat de 
Constantin 
Carol Lukacs,

mineri 
Vasile 
Albotă, 

i Dăn-

efectuarea 
lucrări pe 
sprijinul a- 

artificierii 
Romanescu, 

.. ___  , Francisc
Sipoș și Mihai Dochiță, 
brigada a realizat per
formanțe de producție 
demne de consemnat. Rit
mul avansărilor în abata

jul brigăzii a atins 
cicluri, față de 3 cicluri 
prevăzute în program. 
Productivitatea muncii, 
în prima lună din ’86, a 
fost cu 650 kg cărbune pe 
post superioară sarcinii. .

Cu ce perspective au 
pornit minerul N. Toma 
și ortacii din brigada sa 
la realizarea sarcinilor 
noului an și cincinal ? 
Răspunsul clar ni-l dă 
șeful sectorului III al 
I.M. Dîlja, ing. Dumitru 
Oprea: „Modul angajant 
în care brigada a 
început munca' în acest 
an, sprijinul consistent 
de care beneficiază pe 
schimburile conduse de 
inginerul Nicolae Martin, 
de maiștrii Dumitru Vă- 
câriuc și Dumitru Oană 
conturează o singură și I 
certă perspectivă: briga- , 
da „moțului" Toma se 
va afirma în 1986 cu suc- I 
cese de prestigiu în re- , 
alizarea sarcinilor de pro
ducție la Dîlja, iar pro
ductivitatea muncii de 
aproape 8 tone pe post 
realizată, este un indiciu 
sigur că formația va ur
ca cu mult peste nivelul 
celor 300 tone de cărbu
ne de bună calitate sta
bilit în angajament. ,

Certitudini care ono
rează titlul de miner! ,
Sing. Laszlo Carol Ervin,

I. M. Dîlja

Primirea cravatei roșii 
cu tricolor, rostirea jură
mântului de credință față 
de patrie și popor, anga
jamentul solemn de a în
văța' pentru propria afir
mare, ca tînăr vlăstar, al 
societății — iată cîteva 
dintre momentele de a- 
leasă semnificație care în
cununează viața fiecărui 
pionier din țara noastră. 
Am asistat recent, cu vădi
tă emoție, la un eveniment 
remarcabil desfășurat .la 
Școala generală nr. 2 din 
orașul Lupeni.

Semnarea legămîntului 
pionieresc — evenimentul 
la care ne referim — s-a 
constituit într-o acțiune cu 
reușită deplină. Este rodul 
pasiunii și străduinței to
varășelor Marieica Vîleea- 
nu, comandant instructor, 
director adjunct cu pro

bleme educative, , Elena 
Diaconu, directorul Școlii 
nr. 2 și Ecaterina Baynok- 
ezi,, președintele Consiliu
lui orășenesc Lupeni al 
pionierilor.

Pentru elevii care au 
semnat legământul, pri
mind „Carnetul de eviden
țiere a activității pionie
rului", înmînat cu acest 
prilej, ziua respectivă se 
va înscrie că Una de refe
rință în perspectiva' viito
rului, așa cum remarca 
pioniera Zenaida Hatos, 
comandant de detașament 
la clasa a VI-a A.

In încheierea acțiunii, 
elevii clasei a V-a C (prof. 
Emilia Popescu),; protago
niștii evenimentului, au 
susținut un atractiv pro
gram artistic.

Text și foto : 
Alexandru TATAR

iot- .'r«:'w <■

Palmares onorant pentru

Daciadei

Cupa .„Steagul roșu66 
ia a XII*a ediție

Duminică, 2 martie a.c. 
Pe pîrtiile din 
Paring se va ..... 
cea de-a XH-a ediție 
concursuiui de sehi i 
pa „Steagul roșu", 
trecerile sînt 
te să înceapă de la 
10. Concursul 
chis tuturor 
de vîrstă, schiorilor ama
tori și celor legitimați ca 
sportivi de performanță 
în cadrul cluburilor 
asociațiilor sportive.

masivul 
desfășura

> a 
Cu- 
In- 

programa- 
ora 

este des- 
categoriilor

scrierile pentru partici
pare se primesc începînd 
de astăzi în fiecare zi, 
între orele 9—15, la se
diul redacției, iar dumi- ’ 
nică dimineața ultimele 
înscrieri se fac în sala 
cabanei bază didactică a 
C.S.Ș. Petroșani din Pa
ring. Participanților la 
concurs și tuturor celor 
ce doresc să urce 
munte duminică, de 
prima oră a dimineții, Ii 
se vor asigura mijloace 
auto de transport în co
mun din spatele Farmaci
ei nr. 15 pînă la telescaun.

la 
la

Cu prilejul acestei com
petiții sportive de masă, 
care a intrat în tradiția 
manifestărilor 
de iarnă a fost realizată 
o nou ă
a < ’ ’ ’ '
Amatorii de insigne și le- 
pot procura de la admi
nistrația ziarului nostru 
zilnic între orele 8—15, 
iar duminică, 2 martie 
vor fi oferite și la casie
ria instalației telescaun.

Cei ce doresc să urce 
din ziua de șîmbătă, T . 

■ martie în Paring pot să 
obțină cazare la cabana 
Rusu în limita locurilor 
disponibiles^

I
I 

ediției cupei. I 
itnrîi inrifxnp qî Ip»- ’

I
I
I
I
I
I
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februarie,,. „Cupa Mogo- 
șa — Baia Mare" _ (6—9
februarie, au participat 29 
de cluburi din țară), a 
prilejuit un bilanț onorat 
pentru C.S.Ș.P., prin "SA- 
drian Cîmpeanu (locurile

insignă

Straja. Teleschiul — 
realizat de inimoșii pa
sionați ai schiului din 
Lupeni, întregește baza 
materială aflată la dis
poziția unui mare
măr de oameni ai mun
cii.

Din masivul Retezat pri
mim o veste bună de la 
minerul Vasile Atomi, an
trenorul echipei de alpi
nism din cadrul asociației 
sportive „Jiul" Petrila. E- 
chipa a susținut cu brio 
probele primei competi
ții, înfruntînd cu dîrzenie 
rigorile iernii aspre din 
munte, concurența unor 
adversari bine pregătiți 
fizic și tehnic. Este vorba 
de Cupa „Sănătatea" 
va la alpinism (20—22 fe
bruarie) unde componenții 
echipei sale au avut, O 
comportare meritorie
în întrecerea cu nu 
puțin de 15 formații 
dutabile de alpinîști 
prezentînd culorile a 
atîtea asociații 
din întreaga țară.

Dar iată rezultatele ob
ținute de alpiniștii noștri: 
locul I pe asociații șt câș
tigarea Gupei „Sănătatea" 
Deva; locul I pe echipe se
niori (avîndu-i în compo
nență pe Vasile Nagy, Gigi

Pancu și Vasile Rusu), 
locul III pe echipe de ti
neret (în componență fi
ind Dumitru Rîzea, Iosif 
Barabaș și loan Băltărețul. 
Așadar, izbîndă chiar din 
startul competiției, găz
duite în aceste zile de ma- 
sivul Retezat! Succesul de 
început al echipei din Pe- 
trila este cu atît mai va
loros cu cît cupa „Sănăta
tea" Deva conta ca o pia-

Do- tră de încercare a pregăti
rii participanților pentru 
luarea startului etapei dc 
iarnă (24 februarie — I 
martie) a Campionatului 
republican de alpinism 
pentru echipe de tineret și 
feminine. La ora cînd 
cititcrii străbat aceste rîn- 
duri. confruntarea sporti
vă de nivel republican a 
olpiniștilor se află în pli
nă desfășurare pe creste
le înzăpezite și văile a- 
brupte ale Retezatului.

Succes alpiniștilor noș
tri !

mai
re- 
re-
tot

sportive

Iosif BĂLAN

nu-

Foto: C. AM ARIEI

In luna februarie. în 
mai multe stațiuni ale spor
turilor hibernale din Tran
silvania, s-au desfășurat 
cîteva concursuri impor
tante de schi alpin pentru 
copiij menite să - stabileas
că punctajul pentru între
cerile individuale finale, 
ce se vor disputa Intre 
3 și 8 martie, sub auspici
ile Federației Române de 
Schi-Bob. Reprezentanții 
Clubului sportiv școlar 
din Petroșani, antrenați de 
colectivul catedrei de schi, 
alcătuit din Virginia Pe- 
terfi, Gunther Gedeon, 
Victor Mihuț, Zoltan Pop, 
•lu.ja Alecu și. Nelida 
Bucur s-au clasat pe locuri 
fruntașe, într-o companie 
numeroasă și selectă, nu 
mat puțin de 14 schiori 
copii din Vale asigurîn- palmaresul clubului 
du-și astfel prezența la 
concursul final-: Nicoleta 
Zapan, Simona Pod'nă, 
Gerlinde Mihuț, Helga Bo
da, Enilco SăbăU, Felicia 
Gyura, Alin Gedeon, Nar
cis Gușe, Alexandru Acs, 
Adrian Cîmpeania, Gheor- 
ghe Bitu, Adrian Pică, 
Ion Chirilă și Iulian Stan.

Primul concurs al lunii

SCHI ALPIN

I, slalom băieți și II, sla
lom uriaș băieți), Helga 
Boda (FI, slalom fete, co
pii mari), Gheorghe Bitu 
(III, slalom băieți), Adri
an Pică (IV, slalom bă
ieți) și Vasile Mihăescu 
(IV, slalom copii mari). Cu 
același efectiv de cluburi, 
la „Cupa Bă'tșoara", Cluj- 
Napoca (13—16 februarie), 

din

C. S. Ș. P.
copii mici: I Gerlinde! Mi
huț! In cadrul întrecerilor 
de la Păltiniș, dotate cu 
Cupa „Șoimii" Sibiu (24 
de cluburi), Gerlinde Mi
huț (slalom fete), Adrian 
Cîmpeanu (slalom băieți) și 
Ghebrghe Bitu ; (slalom u- 
riaș băieți) s-au clasat pe 
primul Ioc, iar la slalom 
uriaș fete Felicia Gyura a 
fost înregistrată pe poziția 
a'IV-a. Notabilă, de aseme
nea, comportarea colegilor 
lor de club: Adrian Pică, 
Ion Chirilă, Iulian Stan, 
Vasile Mihăeseu, precum și 
a mezinilor Robert Boda, 
Adrian David și Daniela 
Gyura.

Ion VULPE
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Valea Jiului arată astfel; 
slalom, fete, copii mari- 
III Simona Podină, copii 
mici: I Gerlinde Mihuț,... 
VI Enlko Șabău; băieți: II 
Alin Gedeon... IV Narcis 
Gușeț slalom uriaș, fete, 
copii mari: I Nicoleta Za
pan,, ...IV Simona Podină;
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Turneu de calificare
Tradiționala rivalitate 

sportivă dintre voleibaliste
le liceelor industriale din 
Petroșani și Vulcan a con
tinuat duminică eu meciul 
revanșă, disputat în . sala 
liceului din reședința 
noastră de municipiu. Oas
petele, care își asiguraseră 
victoria în prima manșă 
la scorul de 3—2, au fost 
superioare și de această 
dată, impunîndu-se cate
goric: 3—0 (15—12, 15—8, 
15—6). S-au remarcat: Ma
ria Teglaș, Amalia Bu- 
șe, Maria Nagy de la învin
gătoare, a căror echipă 
evoluează sub numele „Vi
itorul" Vulcan, iar de la 
gazde Liliana Grosu, Bi
anca Ciofu și Cristina 
lla.idu.

Cele două partide de vo
lei au constituit un efi
cient prilej de verificare a 
potențialului sextetelor, 
respective, întrucît, între 
28 II și 1 III. Vulcanul va 
găzdui faza județeană a 
turneului de calificare pen
tru divizia națională șco 
Iară a junioarelor, cart 
angajează în întrecere for
mațiile Viitorul Vulcan 
Liceul industrial Petroșani 
Voința Beriu și Școala ge
nerală Clopotiva. (LV.)
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E TV

FILME 20,30
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Consiliului Militar

Lucrările Congresului csl
XXVH-lea al P. C. U. S.

al Republicii Sudan
KHARTUM 26 (Agerpres) pentru realizarea obiecti- 

— Din partea tovarășului velor sale de pace și pros- 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise un mesaj de pri
etenie și cele mai bune u- 
rări de sănătate, ferjeire 
personală și succes deplin 
în activitatea președinte
lui Consiliului Militar al 
Republicii Sudan, Abdul 
Rahman Mohamed Hassan 
Swar Al-Dahab, urări de 
pace, progres și prosperita
te pentru poporul sudanez 
prieten.

Președintele Consiliului 
Militar a exprimat vii mul
țumiri pentru mesajul pri
mit și, la rîndul său, a ru
gat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
ffieaușescu cele mai calde 
arări de sănătate, fericire 
șl viață îndelungată, recu
noștința sa pentru spriji
nul constant acordat po
porului sudanez în dez
voltarea economiei țării și

, peri ta te.
Schimbul de mesaje . a 

avut loc cu ocazia primi
rii la Khartum a tovarășu
lui loan Totu, v’iceprim-mi- 
nistru al guvernului, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare eco
nomică și tehnică, de că
tre președintele Consiliu
lui Militar al Republicii 
Sudan.

. MOSCOVA, 26 (Agerpres). 
— M. Coruț și M. Chebe- 
leu transmit: In cea de-a 
doua zi a Congresului al 
XXVH-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce, miercuri au început dez
baterile asupra raportului 
politic‘ al C.C. al P.C.U.S. 
prezentat forumului comu
niștilor sovietici de către 
tovarășul Mihail Gorba-

. ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

La lucrări participă de
legația Partidului Comu
nist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene-

Noul guvern al Filipinelor
ia Și portofoliul afacerilor 
externe. Din cabinet. mai 
fac parte — relatează a- 
genția Reutei' — Juan 
Ponce Enrile (Apărare), 
Nepthali Gonzalez (justi
ție), Jaime Ongpin (finan
țe). Fidel Ramos este șef al 
Statului Major al forțelor 
armate și a fost înaintat 
la gradul de general.

MANILA 26 (Agerpres). 
— In prima sa conferință 
de presă desfășurată 
miercuri, noul președinte 
al Filipinelor, Corazon 
quino, a anunțat ’, 
torii principalelor porto
folii din guvernul 
Vicepreședintele Republi - 
cii, Salvador Laurel, de
semnat prim-minisțru, pre- .

ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 

• Republicii Socialiste Româ
nia.

Vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere raportului 
politic al C.C. al P.C.U.S., 
analizei cuprinse în acest 
document' asupra evoluției, 
stadiului actual și pers
pectivelor de dezvoltare a 
societății sovietice, rele- 
vînd însemnătatea deose
bită a noii linii strategice 
ce urmează să fie adopta
tă de congres în vederea 
accelerării progresului e- 
conomic și social al țării.

Congresului i-au fost a- 
dresate mesaje de salut din 
partea conducătorilor u- 
nor delegații de partid de 
peste hotare prezente la fo
rumul comuniștilor sovie
tici.

Lucrările congresului 
continuă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Toată lumea < 

a mea, I-—II; Unirea: Muș
chetarii în vacanță; 
ringul: Evadarea.

PETRILA: Alarmă
333.

este

Pa-

cota

dinLONE A: Caseta 
cetate.

VULCAN -
rul: Sper să îig mai ve
dem.

Lucea fă-

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

. norme.
Tinerețea noastră

— tinerețea Epocii 
Ceaușescu.
Emisiune - Concurs 
(color).
Participă 
tativele
Botoșani, 
vița, Ialomița, 
biu și Timiș.

21,50 Telejurnal.
22.00 închiderea progra

mului, '

PRONOEXPRES

reprezen- 
județelor

Dîmbo-
Si-

Rezultatele. tragerii 
pronoexpres din 26 fe
bruarie 1986:

LUPENI — Cultural;
Fata Morgana.

URICANI: Succes, in- 
spectore ! Extragerea 1: 30, 16, 42,

5 33 4.N.R. Eventualele mo- ’
dificări intervenite în
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara,

Extragerea a
14. 40. 17. 20,

Fond de
1 055 209 lei.

2-a: 45,
39. : <
cîștiguri :

J

A-
dețină-

țării.

Salutul prietenesc din partea P.C.R. adresat participanților 
la Sesiunea Congresului General Popular din 

Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă■■■. -
TRIPOLI 26 (Agerpres). 

*— La Benghazi continuă 
lucrările celei de-a XII-a 
sesiuni a Congresului Ge
neral Popular din Jama- 
hiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă.

In numele Partidului Co
munist Român și al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a 
fost adresat un cald salut 
prietenesc participanților 
Ia lucrările celei de-a 
XII-a Sesiuni a Congresu
lui General Popular din 
Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, de că
tre tovarășul Constantin 
Radu, secretar al C.C. al

P.C.R., reprezentantul
P.C.R. la congres.

Școțînd în evidență cu 
satisfacție bunele rapor
turi de colaborare stator
nicite între Republica So
cialistă România și Jama- 
hiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă în spiritul 
egalității, independenței și 
avantajului reciproc, vor
bitorul a arătat că aceste 
raporturi au la bază înțe
legerile convenite în cursul 
numeroaselor întîlniri din-

tre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar ■ ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și colonelul Moammer 
El Geddafj, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste și răspund inte
reselor mutuale de promo
vare a cunoașterii și înțe
legerii între cele două po
poare.

Conflictul 
dintre Iran 

și Irak
TEHERAN 26 (Agerpres).

— Agenția IRNA citată de 
agențiile Reuter și . Asso
ciated Press relevă că în 
nordul Irakului, forțele i- 
raniene au ocupat un te
ritoriu de 200 kilometri pă- 
trați, în urma ofensivei 
lansate în urmă 'cu două 
zile. Potrivit agenției, for
țele iraniene se află la a- 
proxirnativ 25 km de o- 
rașul Sulaymanieh.

Pe frontul de sud — 
menționează agenția IRNA
— forțele iraniene au în
treprins, noaptea trecută,

. Un atac asupra pozițiilor- 
irakiene în zona Faw, dis- 
trugînd două batalioane de 
infanterie și companie de 
tancuri.

întreprinderea minieră Paroșeni
încadrează urgent prin transfer sau direct

— cinci paznici obiective speciale

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile legilor 12/1971 și 
57/1974.

Țesâtoria de mătase Lupani 
încadrează direct sau prin transfer 

în următoarele meserii:

Carnet cultural
TURNEU OMAGIAL

Cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la moartea 
celebrului scriitor și dra
maturg italian Luigi Pi
randello, cunoscuta com
panie teatrală siciliana 
„Teatro Stabile" din Ca
tania întreprinde un tur
neu, la Paris și Bonn, pen- 

reprezenta piesa 
î „Bereta cu

tru a i,-_ 
pirandelliană 
clopoței". In rolul princi
pal masculin, un cunoscut 
actor italian — Turi Ferro.

In capitala franceză, ac
torii italieni joacă pe sce
na de la „Theatre de
1’ Europe". Spectacolele 
de la Bonn se desfășoară ca 
un omagiu adus orașului 
în care scriitorul italian, 
laureat al premiului 
bel, a studiat cîțiva 
relevă agenția ANSA.

EXPOZIȚIE 
MONDIALA

La Palazzo GrassȚ 
Veneția se va deschide 
3 mai prima expoziție 
mondială de artă futuristă. 
Cu acest prilej vor fi pre
zentate cîteva sute de fo
tografii, picturi, sculpturi, 
filme despre fenomenul 
cultural care s-a răspîn- 
dit în Europa între anii 
1909—1920. Obiectele de ar
tă ce vor fi prezentate în 
expoziție provin din mai 
multe mari muzee ale lu
mii.

No- 
ani.

din
la

Ajutor american 
pentru contrarevoluționari

WASHINGTON 26 (A-
gerpres). — In pofida opo
ziției manifestate de cercuri 
largi ale opiniei publice și 
numeroși congresmeni față 
de implicarea crescîndă a 
guvernului de la Washing
ton în-ajutorarea organiza
țiilor care luptă împotri
va autorităților de la Ma
nagua, președintele Ro-. 
nald Reagan a cerut ofi -

cial Congresului să aprobe 
suma de 100 milioane do
lari cu titlul de ajutor mi
litar și de altă natură des
tinat acestora, informează 
agenția Associated Press. 
Din acest total, 70 milioa
ne dolari ar urma să re
prezinte ajutor militar di
rect acordat de Pentagon,. 
C.I.A. sau alte organisme 
federale stabilite 
președinte. .

LA LONDRA S-A DES
FĂȘURAT O REUNIUNE 
a reprezentanților partide
lor socialiste din țări ale 
Europei occidentale. Par- 
ticipanții la dezbateri s-au 
pronunțat împotriva pro
gramului american -' intitu
lat „Inițiativa de Apărare 
Strategică" (S.D.I.), cunos
cut și sub numele de „răz
boiul stelelor", avertizînd 
că lansarea acestuia este 
de natură să escaladeze 
cursa înarmărilor, sporind 
pericolele* care amenință 
omenirea.

LA TOKIO, IN VECI
NĂTATEA MINISTERU
LUI MUNCII, S-A DES
FĂȘURAT O DEMON
STRAȚIE de protest îm
potriva practicilor discri
minatorii la adresa femei
lor. Participantele la de
monstrație — militante ale 
Consiliului sindical pen
tru crearea unui front 
unic muncitoresc — au ce
rut respectarea legii re
cent adoptate cu privire la

de

★ - '
BAGDAD 26 (Agerpres). 

— Un . comunicat militar 
difuzat la Bagdad, citat de 
agenția Reuter, informea
ză că pe frontul din su
dul Irakului se produc 
schimbări de amploare în 
favoarea trupelor irakie
ne. La postul de radio Bag
dad, comandantul forțe
lor aeriene, mareșalul 
Hamid Șhaaban, a afirmat 
că forțele irakiene au în
cercuit trupele iraniene la 
Faw.

— instalator sanitar
— lăcătuș confecții metalice
— lăcătuș mecanic auto

— sudor autogen și electric

— conducător auto pentru ARO-320, 
motostivuitor și tractor rutier U-650, nou

— doi muncitori necalificați cu stagiul 
militar satisfăcut.

Mica publicitate

RA-
re-

egalitatea bărbaților 
femeilor la angajarea 
personal.

POTRIVIT UNUI 
PORT al Biroului de
censămînt din S.U.A., dat 
publicității la Washing
ton, populația Statelor U- 
nite totalizează 238,7 mi
lioane persoane. In ultimii 
cinci ani, populația a 
crescut cu 5,4 la sută, a- 
dică cu 12,2 - milioane 
cuitori.

URIAȘE ROIURI

lo.

URIAȘE ROIURI DE 
LĂCUSTE, ocupînd pe cer 
o suprafață de 58 de kilo- ' 
metri pătrați, au invadat 
zone din sudul provinciei 
Cape din Africa de Sud. 
Miliardele de insecte, care 
în zborul lor au acoperit lu
mina soarelui, după cum 
relatează agenția. China 
Nouă, au devorat, într-un

scurt răstimp, iarba și în
treaga verdeață din 38 de 
districte situate în regiu
nea semiaridă Karoo, du
pă care s-au deplasat spre 
nord, în zona de la conflu
ență rîurilor Orange și 
Vall, unde se află întinse 
suprafețe eu culturi agrico
le.

SONDA SPAȚIALA 
„GIOTTO" realizată de mai 
multe țări, vest-eurapene se 
află în prezent la aproxi
mativ 105 milioane km de
părtare de obiectivul ei, 
cometa „Halley", și la 133 
milioane km de Terra. 
Specialiștii de la Centrul 
vest-european de operați
uni spațiale (0.S.O.C.) de 
la Darmstadt, din R.F.G., 
au procedat la mai multe 
repetiții pentru ca la 13 
martie aparatele sondei, 
care se va afla atunci la 
numai 500 km de „Halley", 

în
da- 
ce-

VLAD, Florina, Nicu și 
soția . felicită pe scumpul 
lor Cristea Flohiân cu oca
zia împlinirii a 60 de ani 
și a ieșirii la pensie, urîn- 
du-i „La mulți ani !“. (5976)

VIND convenabil apar
tament trei camere, bucă
tăriei baie faianțată, gâze.

ANUNȚURI

Dcva, strada Teilor 1, bloc 
74, et. II, ap. 30. Informa
ții Petroșani, telefon 4355Ș. 
(6012)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Adoc 
Aurelia, eliberată de F.M.P. 
Petroșani. O declar nulă. 
(6011)'

DE FAMILIE

COLECTIVUL de muncă de la S.U.T. Iscroni este 
alături de colegul lor, Ajităriței Constantin, la grea
ua pierdere a soției și-i transmite sincere condolean
țe. (6019)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor 
care au fost alături de noi la durerea pricinuită de 
pierderea scumpei noastre

TIVADAR MARIA
(6009)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losil BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor țef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

să poată să transmită 
cele mai bune condiții 
te despre acest corp 
resc.

CU aceeași profundă durere și nestins dor, a- 
mintim celor care l-au cunoscut și iubit că azi, 27 
februarie, se împlinește un an de cînd iubitul și a- 
doratul nostru

DODU NICOLAE 
s-a stins, lăsîndu-ne inimile îndoliate pentru totdeau
na. Flori și lacrimi pe mo rmîntul său. Bobo soție, 
Margareta fiică, Gogu ginere, Daniel, Mihaela, Lau
ra, Claudia, nepoți. (6002)

Redacția ți administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții. *
Tiparul : Tipogrofici Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


