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Brigada condusă de Viorica Păstrăveanu se remarcă la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani prin lucru de calitate la bobinarea motoarelor de 45—200 kW.

CĂRBUNE ! Foto: I. LICIU
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ăl Productivitate sporită ffii Calitate ăl Linie

de front continuu asigurată

Direcții hotarîioare de acțiune 
pentru realizarea planului

Mîinile

Minerii de la Dîlja au încheiat prime
le două luni din acest an cu rezultate 
bune în muncă. Sarcinile de plan la 
producția fizică de cărbune au fost de
pășite cu. aproape 4 000 de tone, la care 
se mai adaugă încă 1000 tone bonificații 
ca urmare a încadrării cărbunelui livrat 
preparației în indicatorii de calitate. Pro
ductivitatea muncii realizată Ia nivelul 
întregii activități a fost depășită în me-

— Sporurile de pro
ducție înregistrate de 
colectivul nostru în cele 
două luni care au trecut 
din acest an au la bază 
pregătirile pe care le-am 
făcut în acest scop. încă 
din ultima parte a anu
lui trecut au fost puse în 
funcțiune noi capacități de 
producție, asigurînd în 
acest fel linia de front 
activă la nivelul sarcini*

die cu 10 la sută. De asemenea, în cele 
două luni au fost realizate sarcinile de 
plan Ia lucrările de deschideri și pre - 
gătiri, înregistrîndu-se însemnate depă
șiri și la ceilalți indicatori economico- 
financiari. Despre modul cum se acțio
nează în continuare pentru sporirea pro
ducției de cărbune extras am purtat zi
lele trecute un dialog cu ing. Ion Gheor- 
ghe, inginerul șef al minei.

lor de plan. De aseme
nea, concentrarea a 90 
la sută din producție pe 
fluxul de transport cu 
benzi de la orizontul 
1300 a dus la creșterea 
cantității de cărbune ex
tras. Totodată, pentru a- 
sigurarea numărului de 
mineri calificați și deci 
îmbunătățirea structurii 
formațiilor de lucru, în 
anul trecut, au fost cali
ficați în meseria de miner 
peste 100 de oameni care

au fost repartizați la bri
găzile direct productive.

— Tovarășe inginer 
șef, cele aproape 4 000 
tone de cărbune extras 
suplimentar in cele do
uă luni demonstrează 
temeinicia pregătirilor

Interviu realizat de
Gh. BOȚEA

Rezultate 
meritorii

Succeselor înregistrate 
în primele zile din luna 
martie li ș-au adăugat noi 
împliniri. In data de 3 
martie, cinci dintre între
prinderile Combinatului 
minier Valea Jiului au 
extras cărbune peste plan. 
Ga loc de frunte se situea
ză minerii de la Lupeni ca
re au înregistrat 971 tone 
de cărbune extras și livrat 
peste prevederile de plan 
ale perioadei respective din 
iuna martie. Rezultate me
ritorii raportează, de ase-
menea, colectivele de mun
că de la Lonea, Vulcan, 
Paroșeni, Uricani care, îm
preună, au realizat o pro
ducție suplimentară de 
1805 tone. (S.B.)

gingășie și
„Cine vrea să cunoască 

ce înseamnă hărnicia poa
te veni oricînd la noi, aici, 
în atelierul de confecții al 
întreprinderii de trico
taje din Petroșani" — 
ne spunea, nu fără mîn- 
drie, Elena Antal, secre
tar al comitetului de 
partid din întreprindere. 
Aveam să ne convingem 
într-una din zilele trecu
te, cînd am fost oaspeții 
acestui colectiv tânăr, al
cătuit în majoritate din 
femei. Mîini îndemâna
tice, mîini care știu să pu
nă in fiecare lucru fa
bricat cite ceva din gin-

IN PAGINA A 3-A;

APARTAMENTUL 
NOSTRU 

oglindă a

civice(Continuare în pag. a 2-a)

Colectiv de frunte al minei Petrila, sectorul XI 
reunește oameni care cunosc . bine tainele mineri
tului. Printre ei se află, fără îndoială, brigada con
dusă de Ion Pop.

Foto: Robert T AVIAN

Ritm intens de lucru la 
obiectivele de investiții

Avînd în vedere specifi
cul lucrărilor pe care le 
execută. sectorul nostru, a- 
sigUrarea capacităților de 
producție constituie direc
ția principală de acțiune. 
I.M. Paroșeni, în prezent, 
se situează pe unul din 
primele locuri în efortul 
de sporire a extracției de 
cărbune. Un merit sub
stanțial al locului fruntaș 
pe care-1 ocupă mina noas
tră se datorează, desigur, 
și sectorului VIII investi- 
Vt

In cele ce urmează, aș 
dori să amintesc cîteva 
din lucrările Ia care sînt 
angajate brigăzile de la 
investiții, lucrări cu im
plicații directe asupra bu

nului mers, al producți
ei. In vederea deschide
rii unui nou abataj fron
tal în stratul 13, brigada 
minerului Petre Zlăgnea- 
nu execută, în aceste zile, 
galeria direcțională vest. 
Lucrarea, prin care se va 
crea linie de front secto
rului, IV, urmează a fi 
încheiată în cinci-șase luni.

O altă formație din sec
tor — este vorba de cea 
condusă de Alexandru 
Laszlo — efectuează să
parea unui plan înclinat 
între orizonturile 460 și 285. 
Brigada este într-un stadiu 
avansat cu lucrarea: pînă 
acum s-au săpat 250 m. 
Faptul că se avansează re
pede se datorează folosirii

unei mașini de. încărcat, 
concepută aici, la I.M. 
Paroșeni, de către maistrul 
Iosif Șinca, brigadierul 
Laszlo și lăcătușul Mihai 
Rusu. Cei 60 de metri, citi 
au mai rămas de săpat, 
vor fi... gata în circa două 
luni, astfel incit deschide
rea blocurilor 1 și 3 cen
tru Sud, din stratele 13 
și 5, va fi efectuată la ter
menele planificate. Tot 
brigada lui Alexandru Lasz
lo' ă atacat, în februarie.

Sing. Sima HORIA, 
șeful sectorului VIII inves

tiții — hM. Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a)

care pun în muncă 
dragoste de profesie

gășia, din feminitatea 
dragostea de frumos 
racteristice femeii, 
tru ca noi, toți ceilalți, 
împreună cu ele, să ne 
bucurăm atunci cînd, a- 

.lături de eticheta fabri
cii, tricotajele purtând 
însemnele „Fabricat în

și 
ca- 

pen-
viață, fremătînd la uni
son cu gîndurile oame- j 
nilor de aici. ■

„Lucrez la un lot de 
costumase pentru copii" — \ 
ne spunea Safta Borbel, i 
muncitoare, avînd peste 5 
ani vechime în acest ate- ’

România" vor duce peste ^ter. »Și eu am copii. A- 
de cum sînt mari. A avea 

copii — iată adevărata 
fericire. Poate că fata mea 
va veni aici, să lucreze

H. ALEXANDRESCU

zări mesajul nostru 
prietenie. între .oameni.

Maria Brățan, Viorica 
Buță, Maria Știrban, Ană 
Szatmari și colegele lor 
sînt pe deplin conștiente 
de acest lucru. Și mași
nile Triplock, Kett, Sin
ger, celelalte utilaje prind- (Cont. în pag. a 2-a)

COPII FRUMOȘI Șl SĂNĂTOȘI, 
PENTRU VIITORUL ȚĂRII

Ca la mama acasă...
...așa se simt .cei peste 

300 copii preșcolari, în
scriși la grădinițele cu 
program prelungit și cu 
program normal și creșa 
din cartierul „8 Martie" 
din Petrila. Peste 300 de 
căpșoare cu ochi curioși să 
vadă tot și cu minți isco
ditoare spre tainele cu
noașterii, trăiesc aici', se 
joacă aici, învață aici. Co
jiși frumoși și sănătoși, 
pentru viitorul țării. Vor
beam, mai zilele trecute, 
cu tovarășa Speranța Po
pescu, directoarea grădini
țelor cu programe prelun
git șl normal, și cu edu
catoarea Lucia Moldovan, 
directoarea creșei. Cînd 
venea vorba de copii, la 
aceste femei, care-și dedi
că viața și munca copiilor, 
le apărea cîte o luminiță 
în ochi. O sclipire de bucu
rie, de satisfacție...

Am cunoscut în aceas
tă instituție pe sora șefă

Ana Havlin, pe administra
torii Rozalia Jacotă și Lă
crămioara Uivolvy, pe edu
catoarele Veronica Buluz, 
Ana Ghiță, Tamara Pre
da. Maria Grozoni, Emilia 
lenei. Ileana Curta, Catin- 
ca Turcu și Mariana, Bui- 
ear, femei cu inimă largă, 
căre, prin natura muncii 
lor, au devenit, fiecare, 
mamă pentru cîte 30 copii. 
In cele 12 săli de clasă pe 
care le-am Vizitat, am 

întîlnit copii minunați. 
Iată-1, în grupa mică, pe 
Sorin Mihăileșcu, un copil 
frumos foc, cîrlionțat, ca
re, la numai trei ani șl 
jumătate se poartă foarte.» ; 
serios. O fetiță cu obraji . 
ca merele ionathane, Gris- j 
tină Boantă, ne spune că ’ 
tăticul ei e miner la Pe
trii». Pe urmă, ne spune

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a) '

Boare de tint, in cimpul de romanițe
Firesc pentru oricare 

reporter să se lase sedus 
de ideea prețuirii vete
ranilor, la .centenara mi
nă din Petrila. Acolo, mai 
multi foști șefi de briga
dă sau mineri cu vastă 
experiență au alcătuit o 
formație de investiții, că
reia i s-a încredințat cea 
mai mare lucrare, a actua
lului cincinal — puțul 
cu scliip, a cărui adînci- 
me va măsura 1000 m. 
întâmplarea face ca nu
mărul anilor lor să „ba
tă" pe cifra de adîncime.

■ Despre mulți dintre ei am 
scris cu ani în urmă, ci
titorii (desigur veterani ca 
și eroii acestui reportaj) își 
aduc aminte de Constan
tin Alecsa, zis Moșul, de 
Mihai Iszlay, Vasile IIliș- 
că, Aurel Blaga, odinioa
ră șefi de brigadă la

Petrila, de Grigore Cir- 
cov și Ion Radicovschi la 
Aninoasa, de foștii ortaci 
ai celebrului puțar Guști 
Demeter — Andrei Lasz
lo, Arpad Sallay, de arti
ficierii Andrei Cibi, Io
sif Lu'caci, minerii Costin 
Lupu, Andrei Gavrea, 
Cornel Ardelean, de. de
canul, lor de vitstă Ștefan 
Dieiuc, electromecanicul 
Dumitru Maja, de Nicolae 
Șutacu de la Lonea ori de 
fostul adjunct de șef de 
sector Ion Horhotă de la 
Aninoasa, Mă uit la mîi
nile șefului lor, Grigore 
Grăjdan, pînă nu demult 
inginer șef al minei. As
pre, cu bătături mari, 
autentice medalii ale 
muncii; bătături ca în 
tinerețe, cînd a început 
mineritul ca simplu va
gonetar.

Aflasem că avansează 
rapid, că lucrările lor ri

valizează cu operele de 
artă și că vor dăinui mul
te decenii; aș fi vrut 
să-i văd la locul de mun
că, i-am întîlnit la... res
taurant. Pe toți,.in corpo- 
re; ipostază nu prea a- 
decvață, la prima vedere, 
unor eroi de reportaj. E- 
rau, sîmbătă după amia
ză, la „Jiul". Molcomi, 
dar veseli, depănau a- 
mintiri. Tîmple argintii se 
apropiau una. spre a^a, 
de parcă o boare de vînt 
ar alinta un cîmp de ro
mânite...

Sărbătoriți vreun 
succes? — am îndrăznit, 
după binețele de rigoare.

— O viață, mai bine Zis 
o reîntoarcere la viață, 
ne-a lămurit inginerul 
Grăjdan.

Ion VULPE

(Cont. în pag. a 2-a)
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în dezbaterea adunării generale 
ritmicității producției de cărbune

cerințele
(Urmare din pag. I)

In adunarea generală 
ținută recent, comuniștii 
din cadrul organizației de 
partid nr, 4D dc la I.M. 
Lupeni au făcut o profun
dă analiză, în spirit critic 
și autocritic, asupra sar
cinilor ce le revin în creș
terea producției de cărbu
ne în 1986, primul an al 
actualului cincinal.

In luna ianuarie din ă- 
cest an, rezultatele econo
mice nu au fost pe măsura 
posibilităților, planul fiind 

j realizat doar în proporție 
de 99 la sută, iar pentru 
calitatea necorespunzătoa
re a cărbunelui extras, sec
torul a fost penalizat cu 
6 674 tone de cărbune. A- 
eeste neajunsuri, s-a ară
tat în adunare, se datoresc 
neajunsurilor existente în 
organizarea ■ producției și 
a muncii, lipsei de ordine 
și disciplină la unele locuri 
de muncă. In această pe
rioadă numărul absențe
lor nemotivate s-a ridicat 
Ia 300 din care 12—14 la 
sută au revenit schimbului 
D

Pe baza unei temeinice

in cuvîntul său 
brigadă Teodor 
conducătorul unei 
ții dintr-unul din

munci politice ideșfășura- 
te de comuniști și condu
cerea schimbului, prin e- 
fortul tuturor oamenilor 
muncii s-a reușit ca în lu
na februarie să se obțină 
o depășire de peste 6 000 gajamentul de a obține re
de tone. Aceste rezultate zultate superioare pe tot
se datoresc faptului că a parcursul anului. Brigada

șeful de 
Bone,alo, 

forma- 
cele mai

mari abataje frontale me
canizate, și-a reafirmat an de 

de

VIAT A D E PARTID

crescut prezența la lucru, 
s-a îmbunătățit plasarea 
la locurile de muncă. Pe 
lingă sarcinile ce le are 
colectivul la extracția de 
cărbune, membrii de par
tid din cadrul schimbului II, Vasile 
condus de Vasile Bălan au 
recuperat în această peri
oadă aproape 50 de armă
turi TH și 20 de scocuri 
TR 3. Prin’ acțiunile 
recuperare și prin 
cerea consumurilor 
diminuat cheltuielile mate
riale pe luna ianuarie la 
92,8 la sută, ceea ce a fă
cut să Se realizeze benefi- în funcțiune a 
ciile planificate. electric pentru

de 
redu- 
s-au

va pune accentul pe folo
sirea eficientă a utilajelor, 
întărirea disciplinei tehno
logice, folosirea din ipiin a 
celor 8 ore de lucru. Co
muniștii Alexandru

Bălan,
Bîrsan și Gheorglie 
mon au criticat în 
tul lor neajunsurile 
tente

Rusii 
Mihai 
Solo- 

cuvîn- 
exis- 

în aprovizionarea 
locurilor de muncă cu pla
să, lemn, reductoare, role, 
cuplaje ’Hidraulice, cuțite 
pentru tambure etc, pre
cum și desele defecțiuni de 
la benzi,. cerînd punerea 

sistemului 
monorai.

Inginerul Gheorghe Mar- 
chiș, directorul întreprin
derii și ing. Ioan Pavelo- 
nescu, șeful sectorului IV, 
au subliniat însemnătatea 
acțiunilor desfășurate 
organizația de bază,
cadrele tehnice pentru îm
bunătățirea aprovizionării 
locurilor de muncă, întă
rirea disciplinei în 
formațiile, . dirijarea 
lor încadrați spre 
le de calificare...

Prin înfăptuirea 
rilor adoptate de 
rea generală, printr-o sus
ținută muncă politică des
fășurată cU toți membrii 
de partid se va asigura mo
bilizarea colectivului la

' realizarea în abataje fron
tale a unor avansări . spo
rite, reducerea in totalita
te a absențelor nemoti
vate, asigurarea unei pla
sări corespunzătoare, îm
bunătățind calitatea' lucră
rilor miniere și realizarea 
exemplară a sarcinilor spo
riți’ la extracția de căr
bune.

toate 
noi- 

cursuri-

njăsu- 
aduna-

%

făcute 
Cum 
pentru 
de la 
rezultate bune în mun
că și în continuare ?

— Trebuie să arăt că 
pentru a menține ritmul 
realizărilor la aceeași cotă 
înaltă, de-a lungul aces
tui an avertf de executat 
un volum sporit de lucrări 
de deschideri și pregătiri. 
Se depun eforturi susținu
te pentru finalizarea lu
crărilor miniere și mon
tarea fluxului de transport 

................................ IV, 
trans- 
mina 
o a- 

a bri
găzilor cu piese de schimb 
și materiale a început a- 
menajarea orizontului 400. 
In final pe acest orizont va 
fi montată o instalație mo- 
norai cu o lungime de pes
te 800 ml care va asigura 
aprovizionarea ritmică a 
brigăzilor cu materialele 
necesare la fronturile de 
lucru. In plus vom pune 
în funcțiune noi capacități

anul trecut, 
acționați 

ca minerii 
Dîlja să obțină

cu bandă în blocul 
‘ pentru a generaliza 
portul continuu la 
noastră, iar pentru 
provizionare ritmică

Boare de pint, in timpul de românite
(Urmare din pag. 1)

j La ieșirea din șut, 
membri ai brigăzii de 
terani au aflat că, în 
ma unui grav accident, 
viața utiui ortac de la sec
torul I al minei, maistrul 
Ștefan Szekely, era în pe
ricol. Intr-un glas au hotă- 
rit să meargă la Centrul 
de recoltare a sîngelui. 
Gest plin' de noblețe, co
pleșitor îh emoții. Ștefan 
Diciuc, la cei 60 de mii ai 
săi șlalți doi au fost re
fuzați,'pe motive medica
le. Ceilalți 15 au fost bucu-

ÎS
ve- 
ur-

ț,

roși să intre în grija ca
drelor medico-sanitare.

— La multi ani, toastea
ză ortacii care depășesc 
împreună jumătate de mi
leniu în subteran; la multi 
ani, eu gîndul la

bunici cu nepoți băr- 
se bucură de
lor fericite,
în satisfacții

mais
trul suferind, la ei înșiși. 
Urare, fără emfază, deși 
înălțătorul lor exemplu de 
solidaritate umană și de 
breaslă merită ode de pre
țuire.

— l-am dat singe din ti
nerețea noastră fără bătrî- 
nețe, glumește, un mesearț.

Și Feții-Frumoși ai mun
cii pline de abnegație, a-

Urare, fără emfază,

Mîinile care pun în munca

jurași 
bați, 
vieții 
roasă 
plinirii . -

— La multi ani, le răs
pund cu emoția redescope
ririi permanente a trainicei 
legături de fsdfleț a vred
nicilor bărbați ai subtera
nului. La multi ani, Feți- 
Frumoși, voi care reîntocir- 
ceți lumea mitului în rea
litatea ț noastră cotidiană, 
neprețuită investiție a 
meleagurilor românești, în 
care români, maghiari și 
oameni de alte naționali
tăți se bucul ă, deopotrivă, 
de soartă fericită.

zodia 
gene- 

si îm-

l.e răs-

Vasile COCHECI

La Liceul industrial din Vulcan, aspect din atelie- 
rul-școală. (Foto: Al. TĂTAR)

de .producție în stratele 3 
și 5 blocul IV (abataje ca
meră) și vom extinde me
toda de exploatare sub ta
van de rezistență în toâte 
abatajele sectorului II, Da
că. vom fi ajutați cu grinzi 
și stîlpi de susținere indi
viduală vom mai pune în 
funcțiune și alte abataje 
frontale în cadrul sectoru
lui I. Insist pe această 
tehnologie de lucru deoa
rece, productivitățile ob
ținute în abatajele fron
tale au fost mai mari de- 
cît la tehnologiile clasice 
cu 32 la sută.

— De fapt, ce produc
tivități s-au atins în a- 
ceste abataje?-

— In medie anul trecut 
am realizat 7,03 tone pe 
post. Am înregistrat și 
vîrfuri de peste 8 tone pe 
post, dar nu ne dcclarăn» 
mulțumiți și vom căuta să 
îmbunătățim în acest an 
activitatea astfel îneît me
dia productivităților să 
fie de peste 8 tone pe post. 
Cînd spun asta mă gîndesc 
la experiența căpătată de . 
toate brigăzile care folo
sesc această tehnologie de 
lui t u.

- - Alte direcții de ac
țiune ?

— in acest an n:i: dema
rat o serie de lucr.Ui de 
investiții cum ar fi săpa
rea puțului orb nr. 6 și 
deschiderea orizontului 300 
din puțul auxiliar 3 care 
au o importanță deosebită 
pentru viitorul minei. De 
asemenea, aș vrea să arăt 
că în centrul atenții • noas
tre de zi cu zi este asigu
rarea necontenită a liniei 
de front active ia nivelul > 
sarcinilor de plan pentru 
a da economiei „ naționale 
întreaga cantitate de căr
bune prevăzută în plănui 
pe anul 1986. ; ' '

Ca la mama

gingășie și dragoste R i t in intens de lucru
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. U

Ungă mine. M-aș bucura 
și-aș învăța-o tot ceea ce 
știu".

Gînduri sincere, gîn- 
duri pe care le împărtă
șesc și Maria MînZat — 
mama a trei fete; și Ni
culina Hoancă, de 
menea, mamă a 4 
Amîndguă muncesc __
de la înființarea fabricii, 
modernă întreprindere 
creată din inițiativa secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru ca soți
ile și fiicele d? mineri să 
poată participa la 
tul întregii națiuni depus 
pentru propășirea și 
starea oamenilor. „Răspun
dem la toate solicitările.
Numai 
prin 
pentru 
putem 
vrem,

ase- 
copii.

aici

efor-

bună-

prin efort susținut, 
disciplină și grijă 

calitatea muncii 
să obținem ceea ce 
produse mai bune,

pletim în noi tripla calita
te de oameni ai muncii, de 
mame și soții, iar, soții 
noștri sînt , in majorita
te mineri. Au nevoie de 
căldura căminului. Copiii 
cresc sănătoși, viguroși. 
Uneori — mai ales fetele — 
ne vizitează in atelier. Cit 
de mult am vrea să vină 
și ele aici, in fabrică, să 
ne ia locul. Trebuie să ne 
ia locul, odată".

„Pentru, cei patru băr
bați care lucrăm alături de 
cele peste 260 de femei, în 
acest atelier" — adaugă 
Dezideriu Licdner, șeful de 
atelier, e important să fa- 

' cern tot ce putem pentru ca 
toate fetele să aibă la în- 
demtnă totul. Avem un co
lectiv bun, sudat, stabilizat 
și roadele muncii se văd".

Muncitoare bune, dar și 
mame și soții la fel de bu
ne. Milni dibace, delicate, 
mîinil care pun dăruire în 
fiecare clipă de .muncă, ori
unde ar fi, îit fabrică sau 
acasă.

(Urmare din pag. I)

mai frumoase" — ne spu
ne Niculina Hoancă. „lm-

■ 
I 
I 
I 
I 
I

poezii multe și frumoase* 
despre țară, desprP părinți, 
despre primăvară. La că
min, o brunetă eu ochi 
negri, Raluca Balaș,zl se 
laudă că are 5 ani și la 
cămin, aici, e ca Ia mama 
acasă,, cînd mama și tata 
sînt la mina Petri la, unde 
își desfășoară actiyitjitea. 
Ramona Jura este, ni, se 
spune, una dintre cele mai 
cuminți fetițe din grupa 
ei. Și chiar Ușa este.

Urmărim programul zil
nic al copiilor. Este, totuși, 
destul de greu să așezi la 
masă ,de 4 ori pe zi, cîte 
70—80 copii. Deci să 
pregătești 280—300 ■ porții. 
I.A.C.C.V.J. — întreprin
derea patronatoare acor
dă tot sprijinul. Iar bucă
tăreasa Terezia 
mai mult decît
Copiii

și cel puțin două recom- 
primatoare necesare 
gurării 
maț 
nare

In 
vom 
deplinirii și depășirii sar
cinilor de plan. Rezulta
te bune am înregistrat 
în ce privește 
brigăzilor prin

cărora le-aș adăuga depă
șirea productivității mun-

■ me 
pe post, aparțin oamenilor 
sectorului, brigăzilor con
duse de Petre Zlăgneanu, 
loan Danie), Mircea A- 
drian, șefilor de schimb 
Ion Mălaimare, Virgil Beș- 
tea, Dencș Meșter, Mar
cel Amariei, precum și e- 
leețrolăcătușilor Aurel Mi-. 
hăieasă, Adalbert Sereș, 
Iovan Popescu II, ca 
amintesc doar eîteya 
me.

Nu poate fi ocolit însă 
faptul că ne mai confrun
tăm cu unele greutăți: îți 
sectorul nostru ar mai fi 
nevoie de încă 20 de oa
meni ca ajutori mineri. O 
altă chestiune privește a- 
vănsările realizate care, 
spunem, nu ne prea mul
țumesc. Ele pot fi mai mari 
dacă sectorul de investi
ții ar beneficia de o dota
te tehnică ” corespunzătoa- 

. re: cărucioare de perforat 
și mașini de încărcat de 
mare productivitate, insta
lații tip greifer .pentru să
parea puțurilor, 
re- mici pen ti u

lucrările de săpare a sui to- cii pe sector cu 0,2 
rului de aeraj între ori
zonturile 425—535, prin 
care se creează condiții de 
exploatare concomitentă, 
în semestrul al doilea, a 
două abataje din sectorul 
III.

, Enumerarea lucrărilor 
pe care le efectuăm poate 
fi- completată cu cea exe
cutată de brigadierul loan 
Daniel și ortacii săi: puțul 
auxiliar nr, 2. Ș-a'consoli
dat porțiunea .săpată — 
12,5 m — prin turnarea ri
nei. centuri . de beton, cre- 
îndu-se condițiile nece
sare continuării lucrări
lor miniere.. Construcția- 
puțului rezolvă probleme 
aferente transportului pe; 
verticală* aprovizionării și 
aerajului tuturor sectoare
lor de producție.

Dacă în prima lună 
fost săpați și betonați 
ml lucrări miniere de 
vestiții, î-n februarie, 
primele 20 de zile 
precis, sectorul nostru 
depășit șarejnile de 
cu 5 nil. Aceste rezultate,

in-
îri 

mai 
și-a' 

plan

sa
nu

beton ie- 
subteran

asi-
comprî- 
funcțio-

aerului 
pentru buna 
a utilajelor, 
ceea ce ne 
persevera pe linia în-

privește,

Și 
întărirea 

,___ stabiliza
rea noilor încadrați. Avem 
tineri cum sînt 
Muraru, Miliai J 
Mihai Bproadă, 
Topală și Nicolae 
nu, care s-au integrat re
pede în cadrul formați
ilor în pare a ti fost repar
tizați și dau dovadă de
multă seriozitate. (

Sîntem' convinși că, prin 
ritmul de. muncă pe care 
au reușit să și-l imprime,' 
brigăzile sectorului de in
vestiții vor finaliza la timp 
lucrările începute. Aceas
ta deoarece și noi dorim Să 
răspundem prin fapte im
perativului actual, acela 
de a da țării cît mai mult 
cărbune. , » ..

Grigore
Pădurarii, 
Dumitru

• Agălea-

Ba log e 
pricepută.

mănîhcă cu poftă, 
se antrenează din priviri 
unul pe altul. E bine la 
cămin...

Condiții minunate pen
tru copii. Pentru copiii ă- 
cestci epoci înfloritoare .pe 
care o numim cu mîndi'ie 
„Epoca CeaUșescu", peri
oadă în care o preocupare 
de prim ordin este grija 
pentru viitorul națiunii.

că, de la începutul anului, 
în orașul Petroșani s-au 
născut 280 de copii. Ulti
mul înregistrat este 
Cristina Elena, primul co
pil al familiei Truță, ingi
neri chimiști.

MUZICA. ȘI POEZIE. La CONCERT: JMîine, la Ca-
virieri, începînd sa de cultură a sindicate- ție (facultativă), unii 

', îri sala Teatru- lor, sub egida clubului ti-

CONCURS. Vineri, 7 mar
tie, la ora 14, în sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani va avea loc faza 
municipală a concursului 
„File din istoria U.T.C, și formați că, în anul 1986 Ia

” Participă echipaje Petroșani au fost înregis
trate 60 căsătorii. Ultima 
familie întemeiată —
Gheorghe Telan și r Elena 

na Dogaru, din cadrul Bi- Negoi, din Dîlja Mare. Tu- 
roului stării civile, aflăm turor, casă de ' piatră 1

P.C.R.“.
de la întreprinderi, insti
tuții șî școli din Valea 
Jiului.

NAȘTERI... De la Doi

...ȘI CASATORII. : Din 
aceeași sursă, sîntem in-

Petroșani, 
cu ora 17, 
lui de stat, elevii secției 
de. muzică și arte plastice 
de la Școala generală nr.
1 susțin un 
spectacol de 
poezie. (Al.II.)

august a anului trecut, da
torită unei’ defecțiuni la 
un cablu care trece pe

. sub calea ferată, cetățenii 
de pe strada Cătănești din 
Iscroni au probleme cu 
iluminatul public. Repe
tăm apelul, .poate „intră în 
priză" responsabilitatea pro- 

ce feSională.

în satul lor există , o sta-
i con

ducători auto de la A.U.T.IS. 
refuză să oprească autobu
zele mai ales seara. Ni 
se dau ca exemple șoferii 
Ilie Băncilă și cel care

neretului din Deva, 
putea -asista la un 
cert al formației 
vis, începînd cu 
20. Vor fi .prezenți 
scenă poetul George Țăr
ii ea și interpreții de mu
zică țînără Vasile Șeicaru 

LI FERAR. ș. ște{av nrușcă. (A.l I.)

SESIZARE,
ședința creatorilor literari cetățeni din Valda UngU- I.R.E. Vulcan (tovarășul
— membri ai cenacluri- rului, printre care Marță. maistru Vlăduț știe" bine
lor din Valea Jiului.. (Al.H.) Doja, ne sesizează că, deși situația!) că, încă din lună """""

interesant
muzică și

CENACLU
Astăzi, la sediul ziarului, 
începînd cu ora 17, are loc

vom 
i con- 
„Bre- 

ora
■ conduce autobuzul 31-HD

1835. Cine le explică 
înseamnă facultativ ?

APEL. Semnalam,
Mai multi „cum două luni, conducerii

I.R.Ei Vulcan

ă-

rului,

Rubrieâ realizată de
Mircea BUJOREȘCU
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Odată cu amplul proces de dezvoltare și moder
nizare a mineritului, în Valea Jiului a crescut și ca
litatea vieții oamenilor muncii. In toate localitățile, 
de la Uricani și pînă Ia Petriia, s-au construit, în
deosebi în etapa istorică inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cartiere noi, ansambluri de 
blocuri în care trăiesc zeci de mii de mineri, pre
paratori, energeticieni și constructori. Despre acest 
valoros fond locativ, în care partidul și statul nos
tru au investit importante sume, am vorbit cu tova
rășul ing. Alexandru Todor, directorul întreprinde
rii de gospodărie comunală și locativă din Petroșani.

bări. In al doilea rînd, 
asociațiile de locatari au 
sarcini importante, con
crete; conform legilor în 
vigoare — Legea nr. 5 
din 1973 și Hotărîrea nr. 

tinate întreținerii și con- 2 a Consiliului popular 
servării acestui fond lo- județean ele trebuie să se 
cativ a,fost, pentru toate ocupe mai mult de repa- 
localîtățile, de 6 600 000 rarea instalațiilor termi- 
lei. Buna gospodărire a 
apartamentului este o 
oglindă a responsabilită
ții sociale, a respectului 
pentru valorile și munca 
destinate construirii lor 
în societatea noastră so
cialistă. Aceasta presu
pune atît pentru noi, cît 
și pentru asociațiile de lo
catari și ceilalți factori 
care., contribuie la gos
podărirea fondului loca
tiv, o întreținere mai 
atentă în viitor, încă din 
acest prim an al celui 
de-al 8-lea cincinal. De 
fapt, lucrările de repara- . 
ții ce .Ie vom Efectua în 
acest .an sînt orientate 
îndeosebi spre cele din 
exteriorul locuințelor 
(acoperiș, fațade), reali
zate în mod plăcut și du
rabil. (din terasit, praf 
de piatră sad placare cu 
cărămidă aparentă).

— Ce ne puteți spune 
despre responsabilita
tea în domeniul admini
strării apartamentelor ?
— In primul rînd O mai 

atentă repartizare din 
partea., •. . întreprinderilor, 
fără.... 
bări.
Din 
tiv -7000 de contracte 
fectuate anul trecut

I m p 1 i n i r i i

— In întreaga Vale a 
Jiului sînt 41 834 de a- 
partamente gospodărite 
de întreprinderea noas
tră. Numai în anul 1985 
valoarea activităților des-

ce și sanitare din blocuri, 
pentru a se evita pierde
rile de apă și toate cele
lalte necazuri. Deci, în 
al treilea rînd,, însuși 
locatarul are datorii mo
rale și sociale în întreți
nerea propriului aparta
ment.

— întreprinderea de 
gospodărie comunală 
și locativă a alocat su
ine mari și multă mun
că în repararea unor a- 
partamente degradate, 
mai ales in Vulcan și 
Lupeni. De ce a fost 
posibilă o astfel de si
tuație ?
— Deoarece nu s-au 

respectat întru totul pre
vederile.Legii nr. 5, a- 
dică locatarii pleacă, din 
localități, părăsesc locu
ințele și nu lasă aparta
mentele în alb și bună 
stare, așa cum este nor
mal. Ăm reparat peste 
350 apartamente ale 
căror lucrări ne-au cos- 
stat mai mult de 5 mili
oane Iei. Dar importan
tul factor care determi- 
nă întreținerea aparta- 

locliințe. -untului este ’ '
aproxima- al cărui spirit gospoda- 

e-. resc trebuie să se ma- 
_______ în ■ nifeste activ și eficient. 
Valea Aiului peste 4 000 
au fost astfel de schim-

• Peste 25 milioane m.c. 
de apă potabilă s-au asi
gurat populației în 1985.

• In anul trecut, locui
torilor Văii Jiului și uni
tăților ^conomice li ș-a 
furnizat agent 'termic pen- Văii Jiului cu apă potabi- 
tru apa calda și încălzi- -- - ■ ------
re în echivalentul a peste 
471 mii Gcal.

• Sînt racordate la re
țeaua de termoficare a- 
proape 27 000 apartamen
te în care trăiesc 80 000 
persoane.

• Au fost gospodărite 
peste 270 ha zone verzi și 
parcuri pe a căror supra
față s-au folosit peste 1 
milion de fire material 
floricol, peste 5600 arbori 
și arbuști ornamentali, 
peste 90 000 fire gard viu. 
In acest an în serele pro
prii și în pepinierele exis
tente la subunități se vor 
produce 3000 Talele, 50 000 
gladiole, 100 000 fire gard 
viu.

• In anul trecut au fost 
organizate la EG.C.L. 3 
cursuri de calificare prin 
care s-au pregătit 47 de 
oameni ai muncii în

seriile instalatori sani
tari și termici, tîmplari, 
dulgheri, parehetari, zi - 
dări, sobari, șamotori.
' • .Pentru îmbunătățirea 
alimentării locuitorilor

lă s-au mărit capacitățile 
de înmagazinare, s-au cap
tat noi surse, s-au realizat 
conducte de aducțiune și 
distribuție, s-au mărit sta
ții de tratare.

Fruntașii în întrecerea socialistă j
I
I
I
I 
I

In cadrul 
muncii de la 
tașii în întrecerea socialistă desfășurată în 
1985.

• Pe primele locuri, LA INDIVIDUAL, sint DU
MITRU CONTOR (excavatorist), ROTH IOAN — 
mecanic utilaj, REISZ TIBERIU — sudor.

• LA BRIGĂZI-ECHIPE: NAIHOFF MIHAI — 
electrician ascensor, NICOLAE STOICA — pavator, 
FLORIN RIZESCU — zugrav.

adunării ' reprezentanților oamenilor
I.G.C.L. -Petroșani s-au stabilit frun- 

anul

Surse ale pierderilor de 
energie termică

(de la punct termic la radiator)
I — Robinet de aeri

sire deschis în continuu 
(robinet 1). Aerisirea se 
face numai de către 
personal competent și 
cînd e cazul.

II — Subsolul tehnic 
inundat produce răci
rea conductelor de a- 
gent termic secundar 
(tur 3 și retur 4).

fundată canalizarea (6).
HI — Canal termic 

(7) inundat (cu depu
neri de nămol), izola
ție termică degradată.

IV — Sustragerea de 
agent termic secundar 
din circuitul de încăl
zire în scopuri menaje
re (robinet 8).

Datorii uitate

.... întreprinderilor, 
,, .atîtea
. de

cele
locatarul,

T. ȘPĂTARU

Pagină realizată la 
cererea I.G.C.L. Petro
șani.

In zecile de mii de a- 
partamente din Valea Jiu
lui trăiesc oameni care îți 
achită datoriile firești de 
chiriași, dar mai sînt și lo
catari manifestînd un com
portament amnezic atunci 
cînd trebuie să-și plăteas
că chiria. Așa era Biți 
Ana din Petroșani (strada 
Aviatorilor. bloc 1, ap. 6), 
a cărei datorie față de 
I.G.C.L. Petroșani era de 
5004 lei. Adică nu a plătit 
din... 1 noiembrie 1980. 
La această sumă s-au mai 
adăugat majorările pentru 
întîrziere, în cuantum de 
4527 lei. Prin sentința ci
vilă 1565/1985 a Judecăto

riei Petroșani s-a dispus e- 
vacuarea din apartament. 
Intr-o situație identică e- 
rau Andrioaie Petrică și 
Andrioaie Viorica, din 
Lupeni (stradă BăfbSțeni, 
blocul 26, ap’ 14) carP au 
uitat datoria de a-și plăti 
chiria încă din iulie 1983, 
avînd o restanță de 5046 
lei. In temeiul articolului .
24, litera, „d“ din Legea 
nr. 5/1973, Judecătoria din 
Petroșani ă dispus (sentin-i . | 
ța 1567/1985) evacuarea. 
Toate aceste datorii vor fi, 
bineînțeles, recuperate de 
la acești chiriași.

ÎNGRIJIREA construcției
• La imobilele fără în

călzire centrală, coșuri ie de 
fum se curăță,de cel puțin 
două ori pe an. Curățirea 
se face, contracoșt, de că
tre I.G.C.L. la solicitarea 
locatarilor în vederea pre- 
întîmpinării izbucnirii in
cendiilor.

• • înlocuirea geamurilor 
de ia ferestre și ușile inte- 

. rioare, fixarea sau înlo- 
. cuirea plăcilor de faianță 

se fac de către locatar prin 
comenzi ale .asociațiilor de 
locatari.

• Se interzice cu desă- 
vîrșire executarea unor mo
dificări -asupra structurii a- 
partamentului (montări sau 
demontări de uși, compar
timentări) făcute fără a- 
probarea proprietarului.

• Este interzisă monta
rea antenelor improviza
te pe terase șau acoperi
șuri, cît și circulația locata
rilor pe acoperișurile blocu
rilor, pentru a preveni de
teriorarea acestora.

• Toate lucrările necesa
re la părțile comune din 
imobile cad în sarcina lo
catarilor. Acestea se exe
cută de către proprietar 
pe baza comenzilor înain
tate de'către asociațiile de 
locatari.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ

• Aerisirea camerelor, a 
bucătăriei, băii și a celor
lalte încăperi se. face Acel 
puțin două ore pe zi pen
tru a, preveni apariția con
densului și a igrasiei.

Pardoselile din par
chet nu* se vor Vopsi sau 
spăla'cu multă apă în- 
trucît.ș'e. produce umflarea 
lamelelor șj denivelarea 
acestora,

• Paj'doselile din lino
leum se spală numai cu 
apă călduță Și. se șterg cu 
cîrpa umedă pentru a pre
veni dezlipirea stratului 
protector și a îmbinărilor. 
Este, .contraindicată spăla
rea .țp.j'pă fierbinte.

• J’miplăria interioară 
(uși,' .țepestre) trebuie vop
sită țel . puțin din 10 în 10 
ani, iar. dușumelele din 
seîndură din 5 în 5 ani.

• Pentru întreținerea co
respunzătoare a tavanului 
și a pereților interiori lo
catarul este obligat să e- 
xeeute zugrăveli cel puțin 
din 4 în 4 ani și vopsito
rii în ulei cel puțin din 8 
în 8 ani.

• Sobele de teracotă tre
buie curățate cel puțin de 
2 ori pe an. Repararea so
belor, fixarea garnituri
lor metalice la uși, repara
rea 
fac

trebuie să se adreseze pro
prietarului.

•. Este interzisă catego
ric efectuarea unor impro
vizații la instalația electri
că, efectuarea de reparații 
și înlocuiri de către alte 
persoane, în afara electri
cienilor autorizați de I'GCE.

• Folosirea îneălzitoare-

fără 
de a-

apar- 
obli-

lor cu consum mare, 
avizul C.D.E.E., este, 
semenea, interzisă.

• La plecarea din 
lament locatarul este
gat să întrerupă conecta
rea la instalația electri
că a aparatelor care pot 
produce incendii (reșouri, 
fier de călcat, etc.).

M

proprietate de stat

• Repararea sifonului de 
pardoseală, desfundarea a- 
cestuia, a coturilor, rami
ficațiilor sau a țevilor de 
scurgere se face, contracost, 
numai de instalatorul 
I.G.C.L. la solicitarea loca
tarului.

• Este contraindicată 
desfundarea conductelor, 
instalațiilor sanitare și a 
sifoanelor de pardoseala cu 
obiecte ascuțite sau prin 
lovire.

• Spălarea rufelor 
. baie se face numai

geamul deschis pentru 
se preveni depunerea 
burilor pe pere
Este necesară aerisirea 
băii în timpul umplerii 
căzii CU apă caldă.

• La plecarea din a- 
partainenț, precum și pen
tru perioada de noapte, 
locatarul este obligat să 
verifice etanșeitatea ro- 
binețiipr, cunoscut fiind 
faptul că toate daunele și 
stricăciuni le provocate ea 
urmare a inundațiilor se 
suportă de către locatarul 
în cauză.

în 
cu 

a 
3“ 

ț i.

canalelor de fum 
de către locatar.

se

Accesul loca tariloro
tablourile de siguranță 
panourile de distribuție

la 
și 
a

energiei electrice este inter
zis. Pentru orice defecțiu
ne dg acest fel locatarul

♦ Repararea armături
lor, respectiv a robineți- 
lor și bateriilor pentru 
baie,! a garniturilor mon
tate la robinete pentru pre
venirea pierderilor de apă 
și a formării condensului 
pe țevi și în încăperi se 
face, contracoșt, numai de 
către instalatorii I.G.C.Is. 
Petroșani. Locatarul are 
obligația de a sesiza în 
cel mai scurt timp defec
țiunile produse.

• Se interzice evacuarea 
apei calde din cadă cu o 
temperatură mai mare de 
40 grade Celsius, deoarece

INSTALAȚIA SANITARĂ
produce deteriorarea prin 
deformare, dezlipirea îm
binărilor la coloanele din 
P.V.C.-De asemenea, se in
terzice a se turna apă cal
dă de peste 40 grade Cel- 
sitls în chiuvete, W.C. din 
faianță.

• Locatarul este obligat 
să anunțe, în cel mai scurt 
timp, proprietarul, 
constată scurgeri

' de apă in vasul 
baterii.

• Se interzicg
rea resturilor menajere șau 
a aitor obiecte în vasul 
WC, deoarece provoacă 
înfundarea ' ebloandor.

dacă 
continue 

WC și la

arunca-

• Se interzice întinderea 
rufelor pe balcoane, a- 
runcarea gunoiului mena
jer sau scuturarea covoa- 
relor pe balcoane și tera
se.

• Se interzice montarea 
de robinete pe calorifere și 
sustragerea apei calde din 
conductele de încălzire. Se 
interzice mărirea radia
toarelor (caloriferelor) prin 
montarea de alți elemenți,

• Este interzis cu desă- 
vîrșire accesul locatarilor 
în subsolurile blocurilor, 
manevrarea de către cetă
țeni a vanelor pentru des
chiderea sau închiderea co
loanelor de apă (caldă sau 
rece). ,

«■’ • In cazul unor avarii la 
radiatoarele de încălzire 

’ se recomandă ca primă 
măsură acoperirea cu o 
pătură a locului unde s-a 
produs avaria. Apoi să se 
anunțe imediat fochistul 
de la centrala său punctul 
termic cel măi apropiat. !

• Locatarii au obligația
să permită verificarea stă^ 
rii apartamentului de că
tre proprietar. . . ,

Locatarii care încalcă toate aceste indicații sînt 
socotiți contravenienți, fiind pasibili să fie amendați 
conform prevederilor Hotărîrii nr. 2/1981 a Corisi» 
liului popular al județului Hunedoara.

întreprinderea de Gospodărie Comunală și Lo
cativă Petroșani aduce pe această cale, Ia cunoștin
ța locatarilor, beneficiari de apartamente pro
prietate de stat că sînt datori să solicite executarea 
oricăror lucrări de reparații exploatăriloi; Petriia, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni. _



MIERCURI, 5 MARTIE 1986

Activități ale delegației P. C. R.
la Congresul P. C. U. S.

MOSCOVA 4 (.Ager preș). 
— M. Coruț și M. Chebe- 
•leu transmit! Tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 

Guvernului Republicii So
cialiste România, s-a întîl- 
nit cu tovarășul Bajardo 
Arce Castannio, membru 
al conducerii naționale a 
Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională din Ni
caragua, conducătorul de
legației Frontului San
dinist de Eliberare Națio
nală din Nicaragua la Con
gresul al XXVII-Iea al 
P.C.U.S.
, Gu acest prilej, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, i-au fost 
transmise din partea to
varășului Daniel Ortega 
Saavedra, președintele 
Frontului Sandinist de Eli
berare Națională, șeful 
statului Nicaragua, un 
cald mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de 
noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară în frun
tea partidului șt statului.

Mulțumind, primul mi
nistru al guvernului ro
mân a rugat să se trans

mită, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, to
varășului Daniel ' Ortega 
Saavedra un salut cordial 
împreună cu urarea de a 
obține noi victorii în lupta 
pentru apărarea și consoli
darea independenței și su
veranității naționale, pen
tru întărirea tuturor for
țelor revoluționare și pro
gresiste din Nicaragua.

☆
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu s-a întîlnit cu 
J.B. Lingani, membru al 
Consiliului Național al Re
voluției din Burkina Faso, 
conducătorul delegației 
Consiliului, care partici
pă la Congresul al XXVII- 
lea al P.C.U.S.

Din partea tovarășului 
Thomas Sankara, președin
tele Consiliului Național al 
Revoluției din Burkina 
Faso, șeful statului, a fost 
transmis, cu acest prilej,

PE SCURT - PE SCURT - PE SCURT
LA 27 FEBRUARIE 1986, 

POPULAȚIA K P.S. AL
BANIA a atins cifra de 3 
milioane, «informează agen
ția ATA, Citind statistici o- 
fieiale date publicității la 
Tirana. 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului' Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, un cald mesaj de salut, 
împreună cu sincere urări 
de noi succese în activita
tea pe care o desfășoară 
spre binele poporului ro
mân, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Primul ministru al gu
vernului român a mulțu
mit și a rugat să se trans
mită, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceăușescu, to
varășului Thomas San
kara un călduros mesaj 
de salut și cele mai bune 
urări de sănătate și suc
ces.

☆
Membrii delegației P.C.R. 

au făcut, de asemenea, o 
Vizită la colhozul „V.I. Le
nin" din regiunea Moscova.

LA MESSINA, IN ITA
LIA, SE VA DESCHIDE 
UN NOU PROCES de am
ploare intentat de autori
tăți membrilor Mafiei. Sînt 
acuzați nu mai puțin de 
283’ de mafioți, în special 
pentru trafic de droguri.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Ostaticul; fi
nirea: Alarmă cota
333; Parîngul: Atenție la 
Pană de Vultur.

PETRILA: Iluzii pier
dute.

LONEA: Incedîu la 
Krong Yung.

VULCAN — Luceafă
rul: Burlacul căsătorit.

LUPENI — Cultural: 
Joe Limonada.

URICANI: Bunicul și
doi delincvenți minori.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal. 20,20 

Actualitatea în economie. 
20,35 Cu tot ce am apar
țin acestui pămînt. Emi
siune de versuri și cîn- 
tece (color). 20,45 Tribu
na TV. Partidul Comu
nist Român — gîndire 
novatoare, acțiune revo
luționară. 21,05 Film în 
serial (color). Mexicul 
în flăcări. 21,50 Telejur
nal.

Antrepriza construcții montaj
Petroșani

strada Republicii, nr. 90

ÎNCADREAZĂ

pentru brigăzile din Valea Jiului
și S.U.T. Livezeni:

— zidari

— dulgheri

— zugravi

— instalatori

■k- sudori

— tractoriști

— mecanici auto ■'

— muncitori necalificați în vederea 
calificării

— pensionari

încadrarea se va face in conformita
te cu prevederile Legii 12/1971 și ale 
Legii 57z1974 republicată. 1

Relații suplimentare se pot obține de 
la Compartimentul personal, telefon 42450, 
42451.

Mica publicitate

RUGBY, divizia B

Joc intr-un 
singur sens.*.

MINERUL LUPENI — 
UTILAJUL ȘTIINȚA PE
TROȘANI 56—0 (30—0) !?

Derby-ul Văii Jiului, în 
cadrul diviziei B la rugby, 
n-a mai fost derby... A- 
ceasta pentru că încă din 
primele minute. diferența 
dintre cele două echipe a 
devenit evidentă, concre
tizată și pe tabela de 
marcaj. Dacă la pauză sco
rul a fost de 30—0, în cea. 
de-a doua parte proporția 
s-a păstrat aproximativ a- 
ceeași. Au marcat pentru 
Minerul — Kelemen (20 
de puncte 1) 2 eseuri și 
4 transformări, Simon, Mâ
nu și Ivănuș (cîte 2 e- 
seuri), Sabău, Deac, Bo- 
rungel și Ari — cîte un e- 
seu. A arbitrat P. Tițirigă 
(București).

Fiind etapa de debut a 
returului, XV-Ie din Petro
șani are posibilitatea să 
,’explice" prin joc că 
fnfrîngerea severă de du
minică a fost un nedorit... 
accident. Vom vedea...

T. ALEXANDRU

Succes meritat al schiului alpin din Vale

Reprezentativa Petroșaniului, medalie de aur, 
la finalele/ „Cupei U. G. S. R.“

O competiție națională, 
de anvergură „Cupa 
U.G.S.R." a atras Întot
deauna, mai ales în între
cerile rezervate sporturilor 
hibernale, nu numai o 
participare numeroasă (în 
acest an, pînă în faza fi
nală — peste 30 000 de 
eoncurenți) și dispute a- 
tractive. . In edițiile prece
dente, la schi, sportivii 
din Vale s-au clasat pe 
locuri fruntașe în probele 
individuale, iar anul tre
cut au ocupat locul III pe 
echipe. Primele două zile 
ale acestei primăveri au 
pus în valoare, la Bușteni, 
forma deosebită și omoge
nitatea echipajelor din - 
Valea Jiului, deși în lupta 
•pentru trofee au fost an
gajați aproape 400 de schi
ori.

Cele mai bune rezultate 
au fost repurtate, pe pîrtia 
Valea Jepilor, în probele 
de SCHI ALPIN, la toate 
categoriile de vîrstă Valea 
noastră avînd rCprezen- 
tanți pe podiumul de pre- 

mlere, Astfel,. în slalomul 
rezervat sportivilor în
tre 19—25 de ani, Ilie Cer- 
venschi (Parîngul Petro
șani) a ocupat locul secund, 
dacă n-ar fi căzut în pri
mă manșă ar fi intrat desi
gur în posesia medaliei de 
aur. La 26 —35 de ani, 'în
vii >.câtor moral a fost re
prezentantul nostru Gheor* 
ghe Bucur (Minerul Lu- 
peni), dar datorită neres- 
peetării unor prevederi 
regulamentare a trebuit să 
se mulțumească doar cu 
medalia de argint. Plecat 
în prima manșă cu deza
vantajosul număr de con
curs 47 (!?), el a întîlnit 
taluzuri și multă gheață 
între cele 4Q de porți, to
tuși a realizat cel mai bun 
timp. Manșa secundă a re
venit lui Peter Arpad 
(Miercurea Ciuc), dar aces
ta ocolise o... poartă. In 
plus, învingătorul, care 
era cuprins în topurile de 
performanță ale federați
ei de specialitate pînă în 
anul 1984, are drept de 

concdrs în‘. competițiile a- 
matorilor abia peste trei 
ani... In probele femini
ne, Nelida Bucur (26—35 
ani, C.S.Ș. Petroșani) 
a ațins performanța 
soțului ei, într-o compa
nie, de asemenea, selectă. 
Surpriza, dar și satisfacția 
supremă le-a furnizat, la 
categoria 19—25 ani, Mi- 
rela Stănescu (Minerul 
Lupeni), care a urcat cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere.

In probele de ȘTAFETĂ 
FOND, echipajul nostru 
Iancu Popescu — Marcel 
Gachi (Minerul Vulcan) —» 
Ionel Sălceanu (Minerul 
Lupeni) a cucerit, după 
18 km (2x3 km de fiecare), 
locul VIU, în vreme ce 
ștafeta noastră feminină 
Simina Asandei (Prepa- 
rațiâ Corcești) — Aurora 
Imling (Minerul Vulcan) 
— Gabriela Pică (Parîngul 
Petroșani), „încropită" din 
două fondiste și o „alpi
nă" a fost înregistrată pe 
poziția Xll-a. (Ion VULPE)

COLECTIVUL turei I, 
atelier transport al Uzinei 
de preparare a cărbunelui 
Corcești urează colegei 
Burilean Ana cu ocazia ie
șirii la pense multă sănă
tate, fericire și „La multi 
ani 1“ (6052)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mo 
eânu Saveta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (6956)

’ PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bexa 
Ion, eliberată de Prepa

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiul Mihăiță ca nemărginită durere a- 
n unță încetarea din viață a scumpului soț și tată 

; Ing. NAGY CAROL
Inmormîntarea va avea loc joi, ora 15, din sir, 

M« Viteaza. Va rărnîne veșnic în amintirea noastră. 
(6058)

LOCATARII blocului M 4, „Hermes" cu nemăr
ginită durere aducem un ultim omagiu colocatarului 
nostru ' ;

Ing. NAGY CAROB
și transmitem sincere condoleanțe familjei. (6054)

SINCERE condoleanțe din partea Inspectoratu
lui de Stat pentru Protecția Muncii, județul Hune
doara și a colegilor de serviciu, care sînt alături de 
familia îndurerată la dispariția celui care a fost uft 
bun coleg

Ing. NAGY CAROL
. (6061)

rația Corcești. O declar 
nulă. (6053)

PIERDUT* legitimație de 
serviciu pe numele Gon- 
ezi Gabdr. eliberată de 
I.M, Bărbăteni. Q declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăbă- 
earn Ștefan, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bursue 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

Pregătirile echipelor de fotbal

Minerul Uricani, cu gîndul la retur
Echipa de fotbal „Minerul" Uricani, ocupantă a 

locului patru la finele turului campionatului jude
țean și-a reluat pregătirile chiar de la începutul a- 
nului. Toți jucătorii, după efectuarea vizitei medica
le (examen pe care l-au trecut cu bine) au abordat 
programul pregătirilor cu gîndul la returul campio
natului.

In legătură cu stadiul de pregătire a echipei am 
legat un scurt dialog cu antrenorul-jucător Iacob 
Dumitru.

— Cu ce jucători ați por
nit la drum ?

— Vă rog să notați Ban- 
ga și Pitiguș (portari), Cor- 
che.ș, Irimus, Toldea, Bîr- 
san, Argintaru (fundași). 
Chirițoiu, Breazu, Lumper
dean, Nagy, Găman, Mu-

țiu (mijlocași), Sătmărea- 
nu, Diniș, Moldovan, O- 
laru, Lazăr (înaintași).

— Observăm unele ab
sențe...

— Au primit dezlegare 
Vlaicu, pentru Minerul 
Certej, Rus pentru Mine

rul Vulcan, Bălan și Ke- 
leinen ' au fost cedați la 
Minerul Bărbăteni, iar An- 
drași s-a retras.

— In ce fază vă , aflați 
cu pregătirile ?

— Recent, lotul s-a în
tors din cantonament din 
stațiunea Geoagiu Băi. 
Vom aborda în continuare 
meciurile de verificare în 
care vom încerca să for
măm nucleul de bază al 
•echipei și să adoptăm tac
tica pe care o vom folosi 
îq funcție de adversar și 
teren.

Ilie COANDREȘ

Lupte libere
• Duminică, un nou 

triunghiular de lupte li
bere, divizia A, în sala. 
Jiul ■ Petrila. Gazdele pri
mesc replica garniturilor 
AS Electra București și 
Gloria-Pandurii Tg. Jiu.

• Reprezentantul cate
goriei 68 kg al Jiului Pe
trila, Aron Cîndea, titula
rul naționalei la această 
categorie, participă, în a- 
ceste zile, la puternicul și 
tradiționalul turneu inter
național de lupte libere 
„Dan Kolov“ din Capitala 
Bulgariei. (I V.)

SOȚUL, copiii, nurorile și nepoții anunță cu a- 
dîncă durere dispariția celei care a fost o bună soție, 
mamă și bunică

VESA IOANA
Inmormîntarea va avea loc joi, 6 martie, ora 15, 

Lonea, Republicii 303. (6055)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
sectorului VII I M. Lonea sînt alături de colegul lor, 
Vesa Ioan, în momentele de grea încercare pricinui
tă de pierderea mamei sale

VESA IOANA (59 ani)
Sincere condoleanțe. (6059)

.................................................................... ............................................................—J ■«

S-Â scurs un an de lacrimi și nemărginită durere 
de cînd a trecut în eternitate scumpa noastră soție, 
mamă, bunică și străbunică

. ... IANCU MARIA
Familia. (6046)
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