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ȚĂRIL QT MAI MULT CĂRBUNE!
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Suportul celor 11500 tone 
extrase suplimentar

owi
REVENIREA ÎN CAPITALĂ A 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
care, în fruntea delegației P.C.R. a participat 
la lucrările Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.

Colectivul celei mai im
portante furnizoare de căr
bune pentru cocs din țară, 
minerii Lupeniului, a în
registrat joi, 27 februarie, o 
nouă cotă â realizărilor, 
suplimentare — peste 11 500 
tone de cărbune. Acest 
succes, care ridică pe noi 
trepte calitative .prestigiul 
cîștigat de-a lungul ani
lor de către minerii de la 
Lupeni au o bază traini
că — mecanizarea pe scară 
largă a principalelor lu
crări din subteran, meca
nizarea folosită la înalți 
parametri de oameni bine 
calificați, adevărați mineri- 
tehnicieni, cum le-a cerut 
secretarul general al 
partidului tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Experiența bogată cîș- 
tigată de la introducerea, 
cu mai bine de 10 ani în 
urmă, a primului 7 com
plex mecanizat de la a- 
ceastă mină, receptivitatea 
la noutățile tehnice de care 
a dat dovadă întregul co

lectiv, adaptarea utilaje
lor la condițiile specifice 
zăcămînțului și-au spus 
cuvîntul.

In luna februarie mine
rii Lupeniului au extras 
cea mai mare producție 
suplimentară situîndu-se

Minerii Lupeniului și 
experiența lor

în fruntea întrecerii ce 
se desfășoară în bazinul 
nostru carbonifer.

Cea mai elocventă do
vadă a eficienței muncii 
minerilor de la Lupeni o 
constituie productivitățile 
mari obținute și care în 
abataje — abatajele me
canizate dețin ponderea 
— s-a ridicat în această 
lună la aproape 3 000 kg 
de cărbune pe post peste 
sarcina planificată.

Rămînînd în același do
meniu — al mecanizării 
complexe — subliniem ac

tivitatea desfășurată de 
minerii sectorului IV, cel 
mai mare și mai mecani
zat sector din Valea Jiu
lui. Producția suplimentar 
extrasă a depășit 6400 tone 
de la începutul lunii, pro
ductivitățile realizate fi
ind superioare sarcinilor 
de plan cu 1273 kg de căr
bune pe post în abataje si 
cu 1139 kg pe post în 
cărbune.

Aceste rezultate au deter
minat redacția ziarului nos
tru să organizeze, la mina 
Lupeni, o masă rotundă pe 
tema folosirii eficiente a 
mecanizării complexe cu 
toate implicațiile ei, preo
cupările existente la a- 
reste întreprinderi pentru 
adaptarea utilajelor la 
condițiile specifice de ză- 
cămînt, stabilizarea și pre
gătirea cadrelor. La discu
ții au participat cadre din 
conducerea minei, sectoa
relor, șefi de formații de 
lucru, mineri șefi de bri
gadă și de schimb. v

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care, în fruntea dele-' 
gației Partidului Comu
nist Român, a participat, la 
Moscova, la lucrările ce
lui de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
a revenit, vineri seara, în 
Capitală.
, La sosire, pe aeroportul 
ptopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Poli
ție Executiv al C.C. al 
Ț.C.R., de secretari ai 
Comitetului Central al 
partidului, de membri ai
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0 nouă perlă urbanistică in Petroșani
In aceste zile 100 de 

constructori depun efor
turi susținute pentru fi
nisarea unui nou obiec
tiv de investiții — hote
lul din Petroșani. Sînt 
oameni de calificări di
verse, veniți de la Deva 
în sprijinul constructo
rilor din Petroșani dato
rită volumului mare de 
lucrări de investiții, care 
depășește capacitatea de 
execuție a colectivului 
Antreprizei de construc
ții și montaje din Valea 
Jiului. Ii vedem zi de 
zi în jurul clădirii nou
lui hotel îmbrăcați în sa
lopete, lucrînd pe sche
le. I-am. .cunoscut pe 
mulți dintre ei la locul 
de muncă. Iar pe zi ce 
trece constatăm cu satis
facția lucrului bine fă
cut cum prinde contur o 
nouă perlă urbanistică, o- 
pera lor durabilă. „Am 

C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, de conducători ai unor 
instituții centrale, or
ganizații de masă și 
obștești, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți V.G. Pozd- 
niakov, însărcinatul cu 
afaceri âd-interim al Uni
unii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai amba- 
dei.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

☆
La plecarea din Mosco

va, pe aeroportul Vnukovo, 
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu a fost condus 

încheiat anul trecut cu 
un volum de lucrări de 
aproape 17 milioane lei, 
ne spune sing. Viorel Chi- 
for, șeful colectivului ce
lor 100 de constructori ai 
brigăzii nr, 1 Deva, care
............ Ulllllllllll

însemnări 
de reporter 
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eu ridicat din temelii clă
direa noului hotel. La în
ceputul acestui an s-au 
întocmit grafice de lucru 
amănunțite pe diferite fa
ze de execuție, prin care 
se prevedea punerea în 
funcțiune a noului hotel. 
In martie și aprilie, e- 
fectivele noastre vor fi 
sporite considerabil. Vom 
face totul pentru a res
pecta . termenul de, pre

de tovarășul D.A. Kunaev, j 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., de 
alte persoane oficiale so
vietice.

Conducătorul partidu
lui și statului nostru a 
fost condus de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, de cei
lalți membri ai delegației 
Partidului Comunist Ro
mân, care participă în con
tinuare la lucrările Con
gresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S.

A fo4 prezent E. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

dare a acestui important 
obiectiv".

De la subsol la ultimul 
etaj, clădirea hotelului 
trăiește sub intensitatea 
activității . echipelor . de 
constructori. De la înăl- 
țiinea la care e/situată 
cabina macaralei „unul 
din oamenii noștri de 
nădejde" cum ni l-a re
comandat șeful de șantier 
pe macaragiul Dumitru 
Carcalici. răspunde sem
nalelor de jos prin ma
nipularea comenzilor. El 
îi ajută pe constructori 
să-si urce la locul ' de 
muncă prefabricatele, con
fecțiile metalice, balotu
rile cu diferite materiale. 
O pompă ridică pe verti
cală mortarul, printr-un

Viorel STRAW

(Continuare in pag. a 2-a)
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Creșterea 
productivității muncii 
cale sigură de sporire a producției 
— Masă rotundă organizată la I.M. Lupeni 

de redacția ziarului „Steagul roșu*' —
• Amănunte în pagina a 3-a

Succes mineresc

PANOU DE ONOARE
Vă prezentăm, astăzi, fruntașii minei Aninoasa

LOCUI. I — Vasile 
FLOREA — miner șef de 
brigadă. Face parte din 
pleiada de mineri tineri 
de la Aninoasa. A lucrat 
mai mulți ani în brigada 
fruntașă a lui „Bădia", 
cum era numit veteranul 
Pavel Dediu. In septem
brie '85, este numit șef 
de brigadă în locul lui 
Pavel Dediu ieșit la pen
sie. Brigada pe care o 
conduce, alături de șefii 
de schimb Mihai Podaru, 
Traian Cerna, Pavel Per- 
dun și Gheorghe Ceoica, 
își desfășoară activitatea 
în cadrul a două abataje 
frontale. Plusul de pro
ducție cu care brigada a 
încheiat- anul 1985 se ri
dică la 8374 tone de căr
bune.

LOCUL II — Petru CO
DREA, miner șef de bri
gadă. Coleg de generație . 
cu Vasile Florea, lucrea
ză la Aninoasa din 1967. 
Conduce o formație de 
lucru specializată în lu
crări de investiții. In tim
pul activității sale pro
ductive de aproape două 
decenii, a lucrat ca sudor, 
lăcătuș, miner, ma;stru

.»

Vasile FLOREA Sava ROBU
minier. A r reluat condu
cerea brigăzii în septem
brie 1985 de la un alt ve
teran al minei, Alexan
dru Gaboș, ieșit la pen
sie. Este hotărît ca ală
turi de șefii de schimb 
Viorel Irimia, Gălin 
siliu, Vasile Vișovan, 
moil Eeorinț, de toți' 
tacii din brigadă, să

, că pe mai departe tra-

Va- 
Sa-
or- 
du-

Din nou, succes mine
resc. Combinatul minier 
Valea Jiului a raportat, 
pentru ziua de 27 februa
rie, depășirea sarcinilor 
de plan cu aproape 1 500 
tone cărbune la produc
ția fizică brută extrasă. La 
acest frumos succes au con
tribuit opt întreprinderi 
miniere — Lonea, Dîlja, 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni, 
Bărbăteni, Uricani și Carie
ra Cîmpu lui Neag care,

Petru CODREA
fruntașă capabilă de per
formanțe calitative, în 
executarea galeriilor și 
respectarea termenelor 
planificate.

LOCUL III — 
ROBU, miner, șef
brigadă. Lucrează la 
nă din anul 1957, în 
drill sectorului III, 
șef de brigadă din anul 
1965. Se bucură de multă 

diția de formație de lucru încredere din partea șe

Sava 
de 

mi-, 
ca-

Este

împreună, au extras, .peste 
prevederile de plan, a- 
proape 3 300 tone de căr
bune energetic pentru cocs 
și semicocs. Remarcabil 
este faptul că toate aces
te colective 'miniere, în 
februarie au fost constan
te cu ritmicitatea în ex
tracția de cărbune ere- 
îndu-și posibilitatea să în
cheie cu succes cea de a 
doua lună a anului, (Gh.S.)

filor de schimb Ono- 
frei BabuarU, Radu O- 
prișan, Spiridon Mun- 
teanu, Gheorghe Ștefan, 
a întregii formații care 
de mulți ani se situează, 
prin rezultatele obținu
te, în rîndul brigăzilor 
fruntașe ale minei. O

Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Mîine, în Paring
A Xll-a ediție a Cupei ziarului 

„Steagul roșu" la schi

Conform unei frumoa
se tradiții, mîine masivul 
Paring, găzduiește cea de-a 
XU-a ediție a Cupei „Stea
gul roșu" la șchi. Sînt in
vitați să participe toți 
cei ce au îndrăgit drume
țiile montane său practi
că sporturile de iarnă, ti
neri și vîrstnici.

‘ Pentru cei ce voi- urca 
duminică în Paring sînt 
asigurate mijloace de 
transport auto în comun, 
care vdr pleca din spate
le farmaciei nr. 15, La 
punctul de plecare al te- 
lescaunului bufetul oferă 
gustări, ceai și cafea. Și 
în zona de sosire, lingă 
baza didactică din Paring 
a Școlii Sportive Petro
șani vor fi organizate

MĂRȚIȘOR
E primăvară, începu

tul ei e celebrat dc mi
lenii. Romanii sărbăto
reau la 1 martie Anul 
Nou; cîntul de slavă na
turii se armonizează cu 
oda închinată femeii. Fi
indcă femeia e replica 
naturii, mirificul și mi- 
rabilul ei univers, de can
doare și fertilitate, se 
conturează în primăvara 
sufletului omenesc. Iată 
de ce, în prima zi de 
martie, sentimentele tu
turor bărbaților din lume, 

puncte volante .pentru vîn_ 
zarea ceaiului fierbinte, a 
cafelei și a unor produse 
de cofetărie, prin grija 
I.C.S.A. și A.P.

Datorită locurilor de ca
zare limitate din zona al
pină, recomandăm celor 
ce doresc să urce de ’ as
tăzi la munte să solicite 
locuri de dormit la caba
na Rusu. Accesul spre 
zona alpină va fi asigu
rat eu telescaunul, dumi
nică încă de la prima oră 
a dimineții. '

Reamintim tuturor parti- 
cipanților la concurs că 
înscrierile se ■ primesc și 
astăzi la administrația zia
rului, pînă la ora 12, ’iar 
mîine în holul cabanei din 
Paring a Școlii Sportive 
Petroșani.

Amatorii de colecții și 
toți ceilalți turiști pot 
să-și procure insigna celei 
de-a XII ediții a Cupei 
„Steagul roșu", de la ad
ministrația ziarului, iar 
duminică de la Organiza
torii concursului. (V.S.)

INSCRIPȚII

de la copii pînă la bătrî- 
nii olimpieni, sini anina
te, în simbolice mărți- 
șoare pe piepturile ma
mei, soției, fiicei, iubitei 
sau tovarășei de muncă, 
în ceremonialul v- decoră
rii vieții și respectului 
față de timpurile trăi
rii și devenirii.
Sublimat de iubire, măr

țișorul înmulțit se împle
tește în corolă da eternă 
slavă primăverii.

Ion VULPE
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Obiectivul tir. 1 în mobilizarea colectivului
Realizarea

Documentul prezentat în 
conferința de dare de sea
mă și alegeri de la IM 
Vulcan a analizat la obiect, 
în mod. critic și autocritic, 
activitatea depusă de co
mitetul . sindicatului de la 
alegerile precedente și pî
nă în momentul de față.

A fost subliniată preocu
parea- comitetului sindica
tului pentru transpunerea 
în viață a planurilor de 
măsuri stabilite cu prile
jul adunărilor de grupă 
sindicală, a indicațiilor și 
orientărilor organelor su
perioare vizînd mobiliza
rea tuturor oamenilor mun
cii în organizarea și des
fășurarea întrecerii socia
liste. In acest sens, 17 bri
găzi — dintre care au fost 
amintite cele conduse de 

: Traian Borșa, Ioan Bud, 
Gheorghe Buhuțan, Mihai - 

: Neștean, Mircea Murăra- 
șu, Constantin Niță — au 
obținut rezultate bune în 
aplicarea inițiativelor „Bri
gada înaltei răspunderi 
muncitorești", „Contul co
lector de economii al sec
torului", „Brigada fără nici 
o absență nemotivată". Nu 
poate fi trecută cu vederea 

' nici preocuparea privind 
modul în care s-a acționat 
pentru soluționarea pro-

Panou 
de onoare 

(Urmare din pag. 1) 

caracteristică în activita
tea brigăzii: își pregă
tesc Unguri frontul de 
lucru, după care exploa
tează zăcămîntul. Produc
tivitatea medie realiza
tă, este cu aproape 1 000 
kg pe post, suplimentară 
celei planificate. In de
cursul îndelungatei sale 
activități, și-a adus con
tribuția la deschiderea și 
exploatarea tuturor stra
ielor cu importanța eco
nomică în cîmpul minier 
Aninoasa.

Mărțișor 
teatral

Celor ce doresc să fie 
prezenți Ia întîlnirea 
cu Thalia, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" le 
oferă două spectacole 
pline de vervă, cu piesa 
„Idolul și Ion Anapo
da" de G.M. Zamfires- 
cu. Astăzi și mîine, în- 
cepînd cu ora 18, co - 
media va stăpîni sala 
de spectacole; un măr
țișor teatral de mare 
atracție. La rampă vor 
fi chemați Paulina Co- 
dreanu, Lerida Buch- 
oltzer, Francisca Io- 
nașcu, Nicolae Gherghe, 
Alexandru Codreanu și 
Nicolae Vîrtan. Regia 
este semnată de Marcel 
Șoma, iar -scenografia 
de Aurel Florea. (Al.H.)

ritmică a producției de cărbune
blemelor. ridicate de mem
bri de sindicat, cele referi
toare Ia introducerea de 
tehnologii noi, calitatea lu
crărilor de revizii și rcpa- 
rații, ; aprovizi onărea bri
găzi lor, crearea unor con
diții optime de muncă și 
viață și petrecerea în mod 

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
in organizațiile de sindicat

a 
pe 
la 
de

plăcut și util a timpului 
liber de către oamenii 
muncii.

Un accent deosebit 
pus darea de seamă 
cauzele care au condus 
nerealizarea sarcinilor 
plan. In 1985, indisciplina, 
absențele nemotivate au 
făcut ca 55 de brigăzi din 
totalul de 72, să nu-și re
alizeze sarcinile de plan, 
ca planul fizic al minei să 
fie realizat în proporție de 
numai .90,9 la sută.

Asupra acestui subiect 
deosebit de important au 
insistat si membrii de sin
dicat care au luat cuvîn
tul pe marginea materia
lului prezentat., Nicolae Io- 
nașcu propunea ca, în ca
drul întrecerii socialiste, să

Controlul calității produselor, o preocupare de prim ordin în cadrul sec
ției de panificație Livezeni, sub supravegherea șefu lui de secție Ștefan Mîrza. 

Foto: O. PARÂIANU

(Urmare din pag.

tub flexibil, pînă la ultimul 
etaj, unde zidarii din for
mațiile conduse de Fran- 
cisc Steinbinder, Petru 
Ardeleanu, loan Pîrvu și 
Constantin Dumitru pun 
în operă zilnic circa 16 
mc de mortare. Echipele 
coordonate de Nicolae Uieș 
(faianțari), Gheorghe Chir- 
culescu (dulgheri), Martin 
Rist (fierari-betoniști), Vic
tor Rusu și Iosif Mentz 
(zugravi) efectuează lucrări 
de finisaje interioare. In
stalatorii maistrului Flo
rea Pătru au început mon
tarea instalațiilor sanita
re și a celor din rețeaua 
electrică. A fost amenaja
tă deja prima „cameră e- 
talon" de hotel, dotată cu 
tot confortul...

Din loc în loc fulgeră 
lumini; sudorii zoresc lu
crul. Intru în vorbă cu u- 

se stabilească anumite cri
terii pentru a evidenția și 
schimburile; Justin Stoe- 
nescu și loan Achim au 
'evidențiat, în cuvîntul lor, 
necesitatea gospodăririi 
judicioase a utilajelor din 
dotare și au împărtășit din 
experiența lor pe linia 

stabilizării nou-încadrați- 
lor; Alexandru Fodor și 
Gheorghe Ile au solicitat 
un sprijin‘mai eficient din 
•partea organizațiilor de 
sindicat pentru a înlătura 
meteahna unora de a ab
senta nemotivat de la șut; 
Constantin Dumitriu, Că- 
prian Mureșan și Cornel 
Selejan au făcut referire la 
modul în care pot fi îm
bunătățite condițiile clin 
băile minerilor și a maiș
trilor, la măsurile ce se 
impun pentru stoparea 
fluctuației din sectoarele în 
care-și desfășoară activi
tatea. „E drept să cerem 
ca sindicatul să rezolve o 
problemă sau alta, arăta, 
in cuvîntul său, inginerul 
șef producție. Iulian Filip, 

nul, Este Vasile Anghela- 
che, Un meseriaș polica- 
lificat: strungar de preci
zie, dulgher și sudor. „A- 
cum e mult de lucru pen
tru sudori și Ie dau o mî-

0 nouă perlă urbanistică
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nă de ajutor, ne spune 
Vasile Anghelache".

Toate spațiile în care se 
desfășoară amplele lucrări 
de finisaje și montaje sînt 
încălzite. „Din luna de
cembrie din anul trecut 
am realizat racordul hote
lului la rețeaua de termo- 
ficare", ne mărturisește 

Gheorghe Munteanu, o- 
mul care se ocupă — deta
șat din Deva în Valea Jiu
lui — de lucrările de me

dar este datoria noastră să 
răspundem întru totul 
cerinței de stringentă ac
tualitate: aceea de a ne re
aliza ritmic sarcinile de 
plan, de a le depăși, de a 
livra economiei naționale 
cărbunele de dare are ne
voie. Numai în felul a- 
cesta, doar achitîndu-ne de 
sarcinile puse în fața 
noastră, a minerilor, de 
conducerea de partid și 
de stat, de secretarul ge
neral al .partidului, Mine
rul de Onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, putem 
considera că organizațiile 
de sindicat, comitetul mi-, 
nei noastre desfășoară o 
activitate bună. Iar reali
zările celor două luni din 
acest an dovedesc că sin
dicatul, prin îmbunătățirea 
stilului de muncă, a știut 
să răspundă acestui impe
rativ".

Dînd expresie hotărîrii 
de a contribui la crește
rea, în continuare, a rolu
lui comitetului de sindi
cat în mobilizarea oame
nilor muncii la. o activitate 
tot mai susținută, confe
rința de la I.M. Vulcan a 
ales noul organ conducă
tor. .

Gh. OLTEANU 

canizare a unor puncte 
de lucru dispersate de la 
Petrila pînă la Uricani.

Dincolo ele linia arhitec
turală exterioară — mo
dernă și originală — în 

interiorul noului hotel au 
început să se distingă com
partimentele funcționale. 
Corpul destinat camerelor 
de cazare va fi predat be
neficiarului pînă în apri
lie, conform graficului, 
pentru echipare și mobi
lare. La parter va fi or
ganizată o linie modernă 
de autoservire, se va des
chide și un restaurant cu 
bar de zi. In hol vor fi 
înființate: o frizerie, un

Bilanț de-o viață al unui

De nenumărate ori, , în 
paginile ziarului nostru s-a 
scris despre rezultatele re
marcabile ale comunistu
lui Vasile Rus, despre cin
stea și corectitudinea care 
îl caracterizează, despre 
acest sudor neîntrecut. Azi,’ 
colegii de muncă din co
lectivul atelierului de au
tomatizări al I.U.M.P. îl 
înconjoară cu dragoste și 
recunoștință în ultima zi 
de muncă urîndu-i multă 
sănătate și mulți ani de 
viață. De mîine, Rusu-baci 
e pensionar.

In dialogul .pe care l-am 
avut în Zilele trecute, Va
sile Rus ne-a mărturisit i

— Mi-am început mese
ria în anii grei ai războ
iului în această întreprin
dere pe atunci Atelierele 
Centrale Petroșani (ACP). 
M-am călit în condițiile 
grele de muncă atunci cînd 
meseria se învăța pe fura
te și... cu bătaie. îmi iu
beam meseria și astfel am 
înfruntat toate greutățile, 
am început să mă afirm ca 
sudor în uzină.

întreprinderea noastră 
s-a dezvoltat mult, iar noi, 
meseriașii, am evoluat o- 
dată cu ea, transformînd-o 
cu timpul într-o întreprin
dere modernă (de la ACP 
la IUMP) ce produce uti
laje miniere complexe, 
pornind de la grinda me
talică de susținere și e- 
chipamente electrotehnice 
de automatizări, pînă la 
combinele de abataj și sus
ținerile mecanizate.

magazin cu .produse de 
artizanat și un salon de 
coafură. In subsol vor fi 
organizate ateliere, maga
zii, o centrala de clirriati- 

■zare, o spălătorie și al:.* 
utilități.

Cu fiecare zi, datorită 
hărniciei constructorilor, 
termenul de punere în 
funcțiune a noului hotel 
din reședința de munici
piu se apropie. Salbei de 
clădiri care au dat în 
ultimii ani Petroșaniului 
o personalitate urbanis
tică distinctă — magazi
nul Universal „Jiul", com
plexul „Hermeș", noul tea
tru de stat, amfiteatrele 
Institutului de Mine, sta
dionul, cartierul Petroșani- 
Nord, i se va alătura deci, 
în acest an, o nouă perlă 
urbanistică. O impresio
nantă mărturie a unei 
■perioade înfloritoare în 
viața municipiului.

Trebuie să amintim că, 
Vasile Rus s-a remarcat în 
..permanență ca unul dintre 
cei mai pricepuțî și conști
incioși sudori. I s-au în
credințat lucrări deosebi
te dintre care amintim i 
funiculare, cazane de’ înal
tă presiune și multe alte
le. Nu putem să nu amin
tim că „Telescaunul" din 
Paring poartă pecetea pri
ceperii acestui harnic su
dor care și-a închinat lun
ga lui activitate de 43 de 
ani unei singure întreprin
deri — I.U.M. Petroșani.

Azi, cînd colegii din ate
lierul de automatizări îi 
înmînează bastonul de pen
sionar și tradiționala lam
pă de miner, sîntem și 
noi alături de el urîndu-i
ani mulți cu sănătate !

Text și foto: Ioan BALOI

GÎND DE
PREȚUIRE
Cine a cules titlul a- 

cestui mie reportaj a a- 
vut toate motivele s-o 
facă din inimă. Cine a 
paginat acest mic re
portaj, de asemenea. Ci- 
ne-l va citi, pentru a 
înțelege OMUL despre 
care este vorba, are 
nevoie de citeva deta
lii. Jată-le: II cheamă 
Isac Mendelovits. Are 
60 de ani și, astăzi, 1 
martie, cînd natura re
învie, în zi de Mărți
șor, iese la pensie, pin 
I94H lucrează in Tipo
grafia din ‘Petroșani. O 
viață de om închinată... 
literelor. Gare cite mi
lioane de litere, cite mi
lioane de cuvinte să fi 
cules, cu mina sa, tsae 
Mendelovits, acest om 
cinstit, onest, modest, 
blind, timid ca un co

pil... ? A fost necăjit, a 
suferit la Auschwitz, a 
rămas singur pe lume și 
a găsit leagănul vieții 
în România. A crescut, 
demn, doi copii. Astăzi 
ieșe la pensie. Iese la 
pensie unul dintre cei 
mai buni meseriași ai 
tipografiei, un maestru 
al literei și al vingal,ti
cului. Redactorii zia
rului și tipografii ii do
resc numai bucurii, să
nătate și viață lungă !

Mircea BUJORESCU

în-
misiei de femei din între
prindere. Tombola s-a bu
curat de un deosebit suc
ces. (P. Ovidiu).

I
II
II

LANSARE DE CARTE. 
Ieri, la Institutul de mine 
din Petroșani a avut loc 
lansarea cărții „Istoria nu 
face pași înapoi" apărută 
la editura Dacia din Cluj- 
Napoca. La această 
nifestare, organizată
Consiliul municipal de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă, a participat au
torul cărții, dr. Olimpiu 
Matichescu, care s-a în-

ma-
.: de

tîlnit cu cadre didactice și 
Studenți din institut. (T.S.)

MUNCA PATRIOTICA. 
In cursul acestei săptămîni, 
tinerii uteciști de la I.M. 
Petrila, sub îndrumarea 
comitetului U.T.C. pe în
treprindere, au organizat 
acțiuni de descongestiona
re a lucrărilor miniere 
subterane cît și a incintei 
de la suprafață. S-au evi
dențiat tinerii Nicolae Ti- 
rintică, Costică Sultana, 
Arpad Biro, Marin Hoarcă, 
Marius Băiescu în frunte

cu Ion Paducel, secretarul 
comitetului U.T.C. pe 
treprindere. (Gh.S.)

ASTAZI la Casa 
cultură, invitați la 
„Mărțișorului" vor fi 
brii formației „. 
Spectacolul lor va începe 
la ora 17. (A1.H.)

de 
balul 
mem- 

,Acustic".

FEBRUARIE nu se dez
minte. In ultima zi din a- 
ceastă lună termometrele 
au indicat cea mai scăzu
tă temperatură: din iarna 
aflată pe sfîrșite. In Petro
șani s-au înregistrat mi
nus 15 grade, iar în Paring

TOMBOLA MĂRȚIȘO
RULUI. Ieri, a avut loc, la _
întreprinderea de tricotaje minus 17 grade. Stratul de 
Petroșani, tragerea tom- ------
bolei „Mărțișorului", orga
nizată din inițiativa comi
tetului sindicatului și a co-

zăpadă în Paring a mai 
crescut cu 2 cm, măsurînd 
în total 81 cm. Numai bună 
pentru schi I

HIDROCARST. Au tre- Satu Mare, Oradea, Băile 
cut deja cinci ani de la Felix, Arad, Timișoara, 
înființarea cercului speo- Orăștie și Reșița se vor în- 
logic „Hidrocarst" care cu-' tîlni cu membrii 
prinde oameni ai muncii de 
la mina Vulcan, din alte 
întreprinderi, instituții și 
care funcționează în ca
drul clubului" muncitoresc 
din localitatea amintită. Du
minică, o serie 
feștări culturale 
jubileul acestei 
subterane. (I.V.)

colecti- 
vului artistic al Teatrului 
de stat „Valea Jiului", care 
vor prezenta pentru ei 
piesa „Nevastă de ocazie" 
de Kostas Asimakopoulos. 
(Al.H.)

I

I
I

TURNEU ARTISTIC. In 
primele zile din luna mar
tie, prietenii Thaliei din

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU

de mani- 
omagiază 
pasiuni...
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în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
| CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
| cale sigură de sporire a producției 
| — Masă rotundă organizată la I.M. Lupeni de redacția ziarului „Steagul roșu-M-

REDACȚIA: Mina Lupeni este una dintre cele mai mecanizate
întreprinderi din Valea Jiului. Cum este folosită zestrea tehnică 

din dotare?

REDACȚIA: Ca beneficiari ai unor utilaje 

de mare randament, cum conlucrați cu 
proiectanții și producătorii acestora?

REDACȚIA: Minerii 
au, acum, mai mult 
timp liber. Cum și I

TEODOR BONCALO, 
miner, șef de brigadă, 

Erou al Muncii 
Socialiste

TEODOR BONCALO:
Brigada pe care o conduc 
face parte dintr-un sector 
care are o producție me
die zilnică de aproxima
tiv 2 300 tone de cărbune, 
producție extrasă cu cinci 
complexe mecanizate. Este 
o dotare care a cerut mari 
eforturi financiare din 
partea statului și este de 
datoria noastră să le valo
rificăm cît mai eficient. 
Spre exemplu, numai com
plexul cu care lucrează 
formația mea are o va
loare de peste 120 de mi
lioane de lei, iar media 
zilnică e producției pe ca
re o obținem este de mai 
bine de 700 de tone de 
cărbune.

ING. DUMITRU DĂN- 
CIULESCU: Aș veni eu o 
precizare: este vorba de un 
complex de mare înălți
me, de tip CMA 511, utilaj

REDACȚIA: O pîrghie importantă o consti-
tuie și mica mecanizare. Cum se simte, in 
abataje, aportul ei?

CONSTANTIN LUPU- 
LESCU, adjunct șef de 

sector
CONSTANTIN LUPU- 

LESCU: Importanța micii 
mecanizări nu mai este de 
pus Ia îndoială. Din păca
te însă preocupările în a- 
cest domeniu au rămas în 
urina celor vizînd meca
nizarea susținerii, a tăie
rii și evacuării cărbunelui 
din subteran. Șîntem ne- 
voiți să rezolvăm aceas- 
tă problemă-cu forțe pro- tru mai multă siguranță.

Pagină realizată de : 
Dorin GHEȚA,

Sabin BORCAN și Gheorghe OLTEANU

care cîștigă tot mai mult 
teren în subteranele Văii 
Jiului. Și cu o subliniere: 
î.și demonstrează virtuți
le tehnice în măsura în 
care sînt folosite în con
diții corespunzătoare de 
zăcămînt.

Ing. DUMITRU DAN- 
CIULESCU, director tehnic

CONSTANTIN LUPU- 
LESCU: In acest sens, pu
tem afirma că noi am re
zolvat o problemă deose
bită, prin introducerea 
mecanizării în stratul III, 
sub tavan artificial, strat 
care nu putea fi exploatat 
mecanizat. Dar experien
ță și parametrii tehnici 
ai utilajului mă determi
nă să spun că rezultatele 
obținute pînă acum cu 
complexele de mare înăl
țime ar putea fi mult' mai 
bune, dacă ar fi folosite 
sub tavan natural, tot în 
straturi de grosime mare. 
Dar, oricît de favorabile ar 
fi condițiile de zăcămînt, 
în ultimă instanță omul 
hotărăște eficiența și ran
damentul utilajului.

prii, în măsura oferită de 
posibiltățile atelierului nos
tru.

ING. DUMITRU DĂN- 
CIULESCU: Gu atît mai 
mult cu cît atelierul dis
pune de meseriași buni, pe 
care și i-ar dori și o uzină 
'constructoare de mașini. 
Dar atelierul nu are o do
tare care să-i permită să 
realizeze, de pildă, un 
monorai de mare capaci
tate.

ING. AUREL MITRI : 
Și, totuși, atelierul are o 
contribuție deosebită în a- 
sigurarea formațiilor cu 
piesele necesare, obținute 
prin recondiționări. Aici, 
subansamblele recondițio
nate sînt verificate pe 
standurile de probă...

CONSTANTIN LUPU- 
LESCU: ...și chiar piesele și 
subansamblele noi, sosite 
de la furnizorii noștri. Pen-

VASILE ȘOTREA, 
miner, șef de- brigadă

VASILE ȘOTREA: Este 
foarte clar acest lucru. Ia
tă, noi, cei de la comple
xul XV, am trecut în ul
tima perioadă printr-o zo
nă foarte tectonîzâtă. Era 
mai multă piatră decît căr
bune. Nimeni nu credea 
că, depășind-o, utilajul va 
mai fi în stare dc funcțio
nare. Dar pentru că l-am 
întreținut și revizuit la 
timp, pentru că am fost 
mereu cu urechea la el, 
complexul arată de parcă 
ar fi mers tot timpul în 
cărbune.

TEODOR BONCALO: 
Aș supune atenției un 
aspect care se dorește și 
o sugestie pentru condu
cerea tehnică: este nece
sar caK cel puțin la două 
abataje mecanizate, să fie 
stabilit un om care să se 
ocupe numai de greșarea 
utilajului. O mină de 
vaselină pusă la timp Ia 
un angrenaj îi prelungește 
viața și îi mărește eficien-
ța.

ING. AUREL MITRI:
De fapt, cu toții sînteih 
convinși că un utilaj bine 
întreținut te conduce la 
realizări pe măsura grijii 
ce i-o porți. Deci, cu toții, 
smtem interesați în activi
tatea de prevenire a inci
dentelor tehnice, ,;

REDACȚIA: Care sînt preocupările pentru stabilizarea și pregătirea forței de muncă?

ING. RADU CODREANU, 
șef formație de lucru ' la 

complexele mecanizate

ING. RADU CODREA
NU: Problema esențială 
o constituie formarea noii 
generații de mineri, care 
să preia, din mers, ștafe
ta. Pentru aceasta trebuie 
să le oferim tinerilor con

TEODOR BONCALO: 
Ca unul care, cd zece ani 
în urmă, am exploatat 
primul complex mecani
zat, pot să fac o compa
rație între cel de atunci și 
tipurile de acum și să a- 
firm că utilajele au cu
noscut o permanentă îm
bunătățire. Aceasta și ca 
urmare a sugestiilor făcu
te de noi, cei care le ex
ploatăm.

MIHAI COVACI: Un c- 
xcmplu în acest sens îl 
constituie complexul de 
tip SMA-2 pe care-1 folo
sește brigada noastră și 
care a fost îmbunătățit la 
propunerile minerilor din 
Lupeni. Acum, pot să spun 
că este exact ceea ce ne 
trebuie.

MIHAI COVACI, 
miner, șef de schimb

ING. DUMITRU DĂN-
CIULESCU: Un exemplu 
de receptivitate din par
tea constructorilor de ma
șini de la I.U.M.P.: la pro
punerea minerilor noștri, 
complexului i s-a adaptat 
o grindă care este. în ace
lași timp, și rabatabilă, și 
culisantă, ceea ce mărește 
eficiența utilajului.

diții optime, profesionale 
și sociale, așa cum eu, ca 
tînăr stagiar, am găsit 
aici; la mina Lupeni.

MIHAI COVACI: Sînt 
mulți tineri dornici șă 
lucreze la mină, dar tre
buie să ai grijă de ei, 
mai ales la primele șuturi, 
pînă se obișnuiesc. La noi 
în brigadă, din 44 de oa
meni, 20 sînt tineri nou- 
încadrați. Și fac treabă 
băieții.

IOAN IUGA: Să pu uităm 
că ei lucrează, de la înce
put, cu complexul meca
nizat, nu cum am pornit 
noi, cu TSL-ul. Adică tîr- 
năcop-sapă-lopată.

ING. AUREL MITRI : 
Un rol important în stabi-

IOAN IUGA: Și la noi este 
aceeași situație. Folosim 
tot un SMA-2 îmbunătățit 
și facem productivități de 
pînă la 7 tone pe post în 
plus.

IOAN IUGA, 
miner, șef de brigadă

TEODOR BONCALO: Nu 
întotdeauna această con
lucrare decurge așa cum 
trebuie. Eu folosesc un 
CMA5II, produs de con
structorii de mașini timi
șoreni; as fi dorit să stau 
de vorbă cu unul dintre 
proiectanți, căruia să-i 
comunic părerile și, dc ce 
nu, chiar sugestiile noas
tre. Că practicieni, cred că 
am fi avut un cuvînt de 
spus pentru îmbunătățirea 
utilajului. Era în interesul 
ambelor părți. Același lu
cru este valabil și pentru 
alți furnizori de utilaje 
miniere, ca de exemplu 
,.Unio“ Satu Mare. Este 
neoermis ca, la același tip 
de utilaje, să nu se potri
vească aceleași piese de 
schimb. Cum tot neper- 
mis este ca un angrenaj 
nou. după numai cîteva 
ore de funcționare, să se 
fisureze din cauza unor 
vicii ascunse.

Ing. AUREL MITRI, 
inginer șef producție

lizarea cadrelor îl au șefii 
de brigadă și șefii de 
schimb, cei care lucrează 
direct cu ei, cei care ,,îi 
simt“ de la început pe 
tinerii cu vocație pentru 
minerit. ț ,

pot petrece?

Sing. ION PUPĂZĂ, 
vicepreședinte al Comite

tului sindicatului
SING. ION PUPĂZĂ : 

In noua formulă de orga
nizare a activității, mine
rii dispun de șapte zile 
de odihnă într-o lună, 
timp suficient nentru refa
cerea forței de muncă. Con
dițiile pe care le au la 
dispoziție pentru petrece
rea timpului liber în mod 
plăcut și util nu sînt însă 
la nivelul exigențelor, do
rinței lor. Este, într-ade- 
văr, o latură a activității 
noastre asupra căreia tre
buie să insistăm mult mai 
mult.

TEODOR BONCALO: îm
prejurimile orașului sînt 
frumoase. Orașul, practic, 
s-a reconstruit, dar posi
bilitățile de petrecere a 
timpului liber nu satis
fac. Pînă nu demult, a- 
veam cîteva cinemato
grafe. Acum a rămas doar 
unul

CONSTANTIN ,LUPU- 
LESCU: Am dori mai 
multe spectacole susținute 
de formații artistice și 
de teatru și din afara Văii 
Jiului.

SING. ION PUPĂZA : 
Și activitatea clubului tre
buie îmbunătățită, pentru 
ca oamenii să găsească 
aici Un cadru adecvat pe
trecerii în mod plăcut a 
timpului liber de care 
dispun.

MIHAI COVACI: Mai
ales că șeful de schimb 
este „director" de opt ,ore 
la formația lui. Și trebuie 
să se comporte ca atare 
cu noul încadrat.

CONSTANTIN LUPU- 
LESCU: Si stimulentele
își au rolul lor. La noi 
este tradiția să‘-î reparti
zăm pe nou încadrați la 
formațiile bune, pe lîngă 
oameni experimentați, pen
tru a învăța mai repede 
meserie și, de ce nu, pen
tru a realiza cîștiguri mai 
bune.

TEODOR BONCALO: Mă 
miră un lucru: de ce vin 
la mină foarte puțini din
tre - absolvenții liceelor 
industriale miniere ? Asta 
înseamnă că, pe parcursul 
formării lor ca viitori mi
neri, există o lacună, care 
trebuie să dea de gîndit 
educatorilor și chiar părin
ților. ....
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FILME

memento
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Uzina de linii automate ,.1 50-a aniversare 
a ¥. R. S. S.44 din Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— Vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, însoțit de tova
rășul Constantin Dăscăles- 
cu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului ro
mân, de alți membri ai de
legației Partidului Comu
nist Român care partici
pă la lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres 
P.C.U.S., a fost oaspete al 
colectivului de oameni 
muncii de la Uzina de 
nii automate „A 50-a ani
versare a U.R.S.S." din 
Moscova.

La sosirea în această 
mare unitate industrială, 
cu bogate tradiții revolu
ționare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de Nikolai Panicev, 
prim-adjunct al ministru
lui construcțiilor de ma- 
șini-unelte al U.R.S.S.

In aplauzele muncito
rilor ieșiți în întîmpinare, 
tinere din această uzină au 
înmînat înaltului oaspete 
buchete de flori.

Secretarul general 
partidului nostru a fost 
invitat să viziteze mai în- 
tîi muzeul 
care, prin 
le! — fotografii, 
grafice —, oferă o suges
tivă imagine a drumului 
parcurs de această unitate, 
de lâ modestele ateliere 
de la sfîrșitul secolului 
trecut, la actualul 
plex industrial, care pro
duce linii automate 
strunguri cu comandă.pro- 
gram, situîridu-se, prin pro
filul său, între promotorii 
tehnicii de vîrf.

Au fost vizitate, apoi, o 
secție de montaj a liniilor

al

ai
li-

al

întreprinderii, 
exponatele sa- 

machete,

com-'

și

automate, precum și sec
ția experimentală pentru 
strunguri cu . comandă nu
merică.

Pe parcursul vizitei, to- 
” varășul Nicolae Ceaușescu. 

oprindu-se în fața unor 
strunguri și linii automa
te, s-a interesat de carac
teristicile și randamentul 
acestora.

In sala de 
zisei a avut 
re cu cadre 
specialiști și muncitori frun
tași. Reprezentanți ai 
conducerii ministerului 
de resort și ai centralei au 
evidențiat preocupările e- 
xistente pentru o mai bună 
corelare a activității de 
cercetare cu producția. In 
acest context, a fost ex
primat interesul față de ex
periența țării noastre în 
domeniul' integrării știin
ței, învățămîntului și pro
ducției, față de sistemul de 
organisme ale democrați
ei muncitorești, menit să 
asigure participarea nemij
locită a oamenilor muncii 
la conducerea întregii ac
tivități economice și socia- 

’ le. '
Adresîndu-se tovarășului 

Nicolae. Ceaușescu, N.N. 
Panicev, a declarat: Vă
mulțumim din suflet pen
tru cuvîntarea rostită la 
Congresul partidului nos
tru. V-am ascultat cu ma
re interes și ne-a produs 
o puternică impresie ceea 
ce ați împărtășit din expe
riența Partidului Comu
nist Român.

La încheierea întîlnirii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a notat în car
tea de onoare a întreprin
derii.

Secretarul general al 
partidului, ceilalți mem
bri ai delegației P.C.R. au 
fost invitați apoi la Casa 
de cultură a întreprinde-

a fost organizat 
prieteniei româ-

consiliu a u- 
loc o întîlni- 
de conducere,

rii, unde 
mitingul 
no-so vi etice.

Sutele de oameni 
muncii participant 
miting au făcut o căldu
roasă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au ova
ționat îndelung pentru 
prietenia dintre partidele, 
popoarele și țările noas
tre.

Deschizînd mitingul, se
cretarul comitetului de 
partid al uzinei a declarat: 
In numele întregului colec
tiv al întreprinderii, al 
Moscovei muncitoare, vă 
salutăm călduros pe dum
neavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pe 
iriembrii delegației Parti
dului Comunist Român. In 
persoana dumneavoastră, 
noi salutăm poporul Româ
niei frățești, care, sub con
ducerea partidului său co
munist, construiește so
cietatea socialistă. . Din
toată inima dorim comu
niștilor români, tuturor
oamenilor muncii din Ro
mânia noi realizări în 
opera de construcție soci
alistă, pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor stabi
lite de Congresul al
XIII-lea al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul Vla
dimir Marișkin, șef 
brigadă la Secția 
că a uzinei, care 
dențiat rodnicia 
rării economice 
no-sovietice, exprimînd u- , 
rarea ca relațiile de, prie
tenie și conlucrarea dintre 
țările și popoarele noastre 
să cunoască o continuă 
dezvoltare.

Intîmpiuat cu entuzias
te aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului

ai 
la

de 
Mecani- 
a evi- 

colabo- 
româ-

o I a e
gene- 

Comu.

nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea a fost urmă
rită cu deosebită atenție, 
fiind subliniată, în repeta
te rînduri, cu puternice a- 
plauze.

In încheierea mitingu
lui, directorul general al 
uzinei, V. Scerbakov, a 
exprimat calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru înalta 
cinste făcută colectivului 
de oameni ai muncii de 
la Uzina „A 50-a aniver
sare a U.R.S.S.", pentru 
cuvintele de apreciere la 
adresa activității desfășu
rate în această puternică 
citadelă muncitorească, a 
rugat să se transmită, tot
odată, muncitorilor din 
România, întregului popor 
român salutul frățesc al 
muncitorilor uzinei, urări 
de noi succese în con
strucția socialistă, în lupta 
pentru pace și progres so
cial.

In semn de omagiu, di
rectorul general al uzinei 
a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ma
cheta unui strung din ul
tima generație de mașini- 
unelte realizate în aceas
tă unitate dP vîrf a in
dustriei moscovite.

Mitingul s-a încheiat prin 
intonarea „Internaționa
lei". /;?.• 1 : fi ' ,‘

Prin întreaga desfășura
re, vizita și mitingul de la 
uzina de linii' automate 
din Moscova s-au transfor
mat într-o puternică mani
festare a prietenei româ- 
no-sovietice, a dorinței re
ciproc împărtășite de dez
voltare continuă a conlu
crării dintre țările noas
tre, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

_ PETROȘANI —,7 No
iembrie: Toată lumea este 
a mea, I—II; Unirea: 
Mușchetarii în vacanță ; 
Parîngul: Evadarea.

LONE A: Căsătorie cu 
repetiție.

VULCAN — Luceafă
rul: Sper să ne mai ve
dem. < . - 1

LUPENI — Cultural:
Fata Morgana,

URICANI: Atenție. 
Pană de Vultur.

la

N.R. Eventualele 
dificări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

mo-

TV

Gala desenului ani
mat.
Ochi de copii — re
portaj.
Melodia săptămî-

. nii în primă audiție.
— Cîntecul cuvintelor.
— Mari interpreți ai 

scenei lirice.
— Azi, în anul 65 al 

partidului — repor
taj:

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

baletului.
— Telesport.
— Autograf muzical. 

Februarie — Cro
nica evenimentelor 
politice.
Telejurnal. 
Teleenciclopedia. 
(parțial color).
Varietăți... de pri

măvară.
(color).
Film artistic:
„Un meci neobiș
nuit"
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

14,40

19,00
19,20

19,50

20,40

22,20
22,30

Întîlnire prietenească
Ea 28 februarie 1986 . a 

avut loc o întîlnire 
tovarășul 
Ceaușescu,

între
N i c o 1 a e 
secretar ge

neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care în fruntea unei 
delegații de partid a par
ticipat la lucrările Con
gresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S., și Mihail Gor- 
baciov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice.

Secretam1 general 
Partidului Comunist 
mân a dat o înaltă aprecie
re lucrărilor celui de-al 
XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S., raportului poli
tic prezentat de secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Mihail 
Gorbaciov, și a urat, încă 
o dată, succes deplin lu
crărilor congresului, care 
au o mare însemnătate 
pentru înfăptuirea pro
gramelor privind construc
ția socialistă și comunistă 
în Uniunea» Sovietică, 
pentru cauza generală a 
socialismului și păcii.

In cursul întîlnirii 
fost exprimată satisfacția 
reciprocă față de dezvolta
rea pe linie ascendentă a 
colaborării dintre Parti-

al

al
Ro-

a_

dul Comunist Român și participante la Tratatul de 
Partidul Comunist al la Varșovia, cf— 
Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, 
au fost examinate pers
pectivele extinderii rapor
turilor economice în di
recțiile prioritare ale 
progresului tehnico-știin- 
țific pe bază bilaterală, 
precum și pe baza Pro
gramului complex al ță
rilor membre ale CAER.
S-a convenit ca organele 
corespunzătoare din cele 

două țări să continue ac
tivitatea pentru găsirea 
de noi posibilități în vede
rea extinderii rela
țiilor de colaborare
economică și Co
operare în producție. 
Conducătorii român și so
vietic au reafirmat linia 
constantă a celor două 
partide privind adîncirea 
relațiilor româno-sovietice 
în toate domeniile de ac
tivitate, pe baza principia
lă a marxism-Ieninismului 
și internaționalismului so
cialist,

A fost exprimată părerea 
unanimă că evoluția situa
ției internaționale impune 
întărirea continuă a unită
ții și coeziunii țărilor so
cialiste, acțiuni intense, 
convenite, ale statelor

eforturi 
constante din partea tu
turor forțelor iubitoare 
de pace, dezvoltarea unui 
dialog politic productiv 
între state cu orînduiri so
ciale diferite.

A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la căile de 
realizare a programului 
prezentat de Uniunea So
vietică privind lichidarea, 
pînă la sfîrșitul " acestui 
secol, a armamentelor nu
cleare. Secretarul general 
al Partidului <' Comunist 
Român a reafirmat spri
jinul deplin al României 
față de acest program și a, 
subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor în 
vederea înfăptuirii dezar
mării, a întăririi păcii și 
securității internaționale. 
A fost evidențiată însem
nătatea creării în diferite 
regiuni ale Europei și lu
mii, inclusiv în Balcani, 
de zone libere de arma nu
cleară și chimică, ceea ce 
ar avea o mare însemnă
tate pentru cauza eliberă
rii omenirii de acest gen 
deosebit de periculos de 
arme de distrugere în ma
să.

Intîlnîrea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prie
tenească, deschisă și de 
înțelegere reciprocă.

Lucrările 
celui de-al
XXVII-lea 
Congres 

al P.C.U.S.
MOSCOVA 28 (Ager - 

preș). — La Kremlin au 
continuat, vineri, lucrări
le celui de-al XXVII-lea 
Congres al Partidului . Co
munist al Uniunii Sovieti
ce. "J.

In cuvîntul lor, delega- . 
ții, evocînd succesele ob
ținute de Uniunea Sovie
tică în ultima perioadă, în 
diverse sfere de activita
te, au subliniat însemnă
tatea deosebită, teoretică și 
practică, a raportului CC. 
al P.C.U.S. pentru acce
lerarea dezvoltării social- 
economice a țării, promo
varea intensă a progresu
lui tehnico-științific, ridi
carea nivelului de trai-ma
terial și spiritual al între
gului popor.
Lucrările congresului con

tinuă.

RECORD NEDORIT

Cu mai puțin de o lu
nă în urmă Vaier Ma
rian, conducător auto la 
S.U.C.T. Petroșani, secția 
Cîmpu lui Neag, ă fost 
surprins de agenți de cir
culație conducînd auto
basculanta pe drumuri
le publice într-o avan
sată stare de ebrietate. 
Pentru fapta lui i-a fost 
reținut permisul și i-a

13,30 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă 

mînă.
(parțial color).

Tot pentru conducerea 
sub influența alcoolului 
au mai fost reținute per
misele de conducere lui 
Vasile Doroftei (31 HD 
8516) si Viorel Varga 
(31 HD 8771).

CAMPION
AL NEREGULILOR

conducă-
Pe- 

a- 
ne- 

regulamen- 
Pe 

de conducere 
aplicate trei 

fost întocmit dosar penal. {rH depășirea vitezei re- 
gulamentare, iar per
misul i-a fost suspendat 
tot de trei ori pentru di
ferite abateri, ultima da
tă fiindu-i 
19 ianuarie 1986. 
pare că nu a 
nimic, deoarece 
trecute i-a fost 
iarăși permisul de con
ducere (de astă dată în 
vederea anulării) pentru 
o depășire neregulamen
tară.

In loc să învețe din pro- 
pria-i greșeală, în noap
tea de 26 spre 27 fe
bruarie, fiind iarăși sub 
influența licorii lui Ba- 
chus, a sustras din carie
ră autobasculanta 012400 
SB, încărcată cu cărbu
ne și a pornit-o la drum. 
Cum agenții de circula
ție veghează zi și noapte 
la buna desfășurare a 
traficului rutier, cursa i-a 
fost întreruptă și 1-a fost 
întocmit cel de-al doilea 
dosar penal. Deci, în mai 
puțin de o lună, condu
cătorului auto amintit 
i-au fost întocmite două 
dosare penale; un-record 
nedorit de nimeni. De a- 
cum legea își va spune 
cuvîntul în acest caz, dar 
oare conducerea secției 
din carieră nu putea in
terveni pentru a nu se a- 
junge la astfel de cazuri?

Endre Biro,
tor auto la S.U.C.T. 
troșani a devenit un 
devărat campion în 
respectarea 
tului de circulație, 
permisul 
i-au fost 
ștampile „RADAR"

restituit în 
Dar se 
învățat 

zilele 
reținut

☆
Duminică, 2 martie a.c. 

este permisă circulația 
autoturismelor proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

Mica publicitate
SOȚIA, copiii, ginerii, 

nora și nepoții felicită pe 
scumpul lor Jitea Vasile cu 
ocazia aniversării a 62 de 
ani și a ieșirii la pensie. 
Ii urăm viață lungă și 
„La mulți ani !“. (6035)

- PIERDUT foaie parcurs 
nr. 0063432 pe numele 
Bîldea Isidor, eliberată de 
ITAPP—PF.CO București 
•— coloana 7 Alba Iulia. O 
declar nulă. (6038)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boroș 
Constantin, eliberată de

ANUNȚ

Preparația Petrila. O de - 
clar nulă. (6039)

PIERDUT certificat cali
ficare în meseria de strun
gar pe numele Dreghici 
Emil, eliberată de Viscoza 
Lupeni. II declar nul. 
(6034)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Adam 
Florea, eliberată de Pre
parația Petrila. O declar 
nulă. (6032)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Adela, eliberată de 
Petroșani, O declar 
(6036)

DE FAMILIE

Nită
I.U.M. 
nulă.

s

COLECTIVUL de cadre didactice al Școlii ge- 
nerale nr. 1 Petroșani aduc un pios omagiu la 7 
ani de la dureroasa despărțire de distinsa lor colegă 

înv. ANA STANCU
și familia sa. (6018)
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