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■ Conferințe pentru dare de seamă și a- î 
legeri în organizațiile de sindicat - Sub sem
nul mobilizării. ■ Un pădurar devotat. ■ Vă

'l informăm.
,*; (In pag. a 2-a)

! ■ Bărbați care onorează titlul de miner
h - Nimic nu este prea greu. ■ Teatrul de stat 
|Ș „Valea Jiului" - Prezență multilaterală în cul- 
J tura municipiului. ■ Ancheta noastră - E mai 

ușor să previi...
(In pag. a 3-a)

Producții 
suplimentare

Cu producția supli
mentară de 1660 de to
ne, obținute in ziua de 4 
martie a.c., de șase din
tre întreprinderile mi
niere ale CMVJ, canti
tatea de cărbune extras 
peste sarcinile de plan 
revenite la această dată 
a lunii a fost rotunjită 
la 4000 de tone. Plusul 
cel mai mare îl înregis
trează minerii de la Lu- 
peni, care confirmă și
rul bunelor rezultate 
din februarie, realizări 
pe care le-au amplifi
cat, în cele patru zile 
din martie, cu un spor 
de 1600 de tone. De 
semnalat, de asemenea, 
constanța rezultatelor 
obținute la minele Lo- 
nea, Petrila, Dîlja, Pa- 
roșeni și Uricani. (S.B.)

Se pun bazele unor înalte »

Mereu 
la datorie

Colectivului de oa
meni ai muncii de la ca
riera Cîmpu lui Neag îi 
revin în acest an sarcini 
deosebit de importan
te. Trebuie să extragă 
cea mai mare cantitate 
de cărbune de la des
chidere și pînă acum 
— 600 000 tone. Pentru 
a se obține această pro
ducție este necesară o 
descopertă de peste un 
milion mc steril. Cum 
întreaga cantitate . de 
cărbune extras și masa 
sterilă provenită din 
descopertă trebuie ex—' 
pediată cu mijloace de 
transport auto,. în carie
ră își desfășoară activi
tatea aproape 200 con-, 
ducători auto. Pentru1 
asigurarea mijloacelor 
de transport de mare 
capacitate, SUCT Petro-

Gheorghe ROTEA

Mina Valea de Brazi se 
află într-un moment hotă- 
ritor al devenirii sale.. Fi
ind rodul unei experiențe 
fructuoase a mineritului 
din Valea Jiului, între
prinderea beneficiază de 
tradițiile mecanizării, încă 
din acest start al produc
ției, ale cărui momente se 
apropie și pe care harnicii 
mineri de la investiții le 
grăbesc, prin creșterea vi
tezelor de înaintare Ia in
vested și pregătiri. Iar 
pîrghia hotărâtoare este, și 
în această fază, mecaniza
rea. Deja a fost pusă „la 
lucru” o combină de înain
tare, în galeria de cap, al
tele două, de același ridi
cat randament, urmînd să 
intre cît se poate de repe
de în funcțiune, de data 
aceasta în fronturile de
cărbune din galeriile de
bază.

Afirmam la începutul a- 
cestor rânduri că mina se 
găsește într-un moment ho
tărî tor, cel din preajma 
intrării din plin în produc
ție. Acest moment a fost 
pregătit și este în continua
re pregătit prin executarea, 
în termen, a lucrărilor de 
investiții. Deja, așa z’ cum 
ne demonstra directorul u- 
nității, inginerul Carol 
Schreter, ceea ce s-a făcut 
pînă acum creează baze 
trainice realizării unor 
înalte productivități în căr
bune. Profilele mari ale ga
leriilor, calitatea execuției 
mai ales, vor permite trans
portul spre frontul de lu
cru. într-un timp scurt, a 
utilajelor de mare produc
tivitate. De asemenea, un 
alt avantaj este vizibil încă 
de pe acum : este asigurat 
un traseu optim pentru a- 
provizionarea fronturilor

df lucru, pentru evacuarea 
producției. Rețeaua aceasta 
a fost optim gîndită încă 
din faza de proiectare, de 
către specialiștii de la 
ICPMC din Petroșani.

Cum este și firesc, lu
crând cu. temeinicie la rea
lizarea obiectivelor de in
vestiții și de pregătiri, co
lectivul de" muncă de aici 
gîndește perspectiva ime
diată, cea a obținerii unor 
productivități mari în căr
bune. Sînt create condițiile 
pentru conturarea panouri
lor în care vor fi amplasa
te, în iulie și august, cîte 
un complex mecanizat de 
mare randament. „In sec
torul II, pe care îl conduc, 
ne arăta inginerul Gheor- 
ghe Varbonic, cele. nouă

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipai de lăcătuși condusă de Anton Duban, în fruntea întrecerii socialiste 
de la I.M. Lupcni. .

Foto : Al. TATAR
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DE ZIUA FEMEII

Arc peste timp
Ideea emancipării so

ciale a fejneii a fost în
scrisă tîrziu pe agenda 

■ odată cu re
vendicările clasei munci
toare. In ciuda „eternu
lui feminin” cîntat 
trubadurii vremurilor tre
cute, destinul femeii 
rămas, veacuri de-a rîn- 
dul, același : de Cenușă-

protecția bărbatului. Dra
ma femeii continuă însă 
și azi, în lumea capitalu
lui, prin segregația mun
cii, șomajul ridicat în 
rândul femeilor, precum 
și prin obligațiile ei cas
nice. O revistă engleză se 
întreba recent „Pînă cînd 
locul femeii este acasă?”.

A revenit orînduirii so
cialiste menirea istorică 
a emancipării sociale a 
femeii. După cticerirea 
puterii politice în țara 
noastră, Constituția din 
1948 a proclamat, pentru 
prima oară la noi, princi
piul egalității depline din
tre bărbat și femeie. Dar 
meritul integrării aces- 

_ .. teia în edificiul deveni - 
în rii socialiste a țării, a îm- ■ 

destin, ț 
,E P O C I I i 

recu- i\ icAJirus t.EAUȘESCU“, ’ 
acela preocupării permanente a ț

de

a

sele conducătoare, ale ve
chilor orânduiri .pentru a 
permanentiza condiția so
cială umilitoare a ei. Le
gile lui Mânu din India 
și ale Greciei lui Homer 
au făcut din femeie o- 
biect de inventar și pro
prietate a bărbatului (cu 
reminiscențe pînă azi L_ 
unele țări din Asia). Ro- plinirii femeii^ ca 
ma antică i-a refuzat sta- .
tutui de cetățean, recu- NICOLAE CEAUȘESCU”, ’ 
noseîndu-i doar pe acela preocupării permanente a \ 
de „soție a cetățeanului”, conducerii de partid și de 
Evul mediu și dreptul ca- stat pentru promovarea 
nonic au considerat-o femeii în munci de răs- V 
„slujnică îndatorată la pundere potrivit . «flilită- ț 
slujbele către bărbat", iar ' i
mai tîrziu, legislația bur- David MANIC
gheză a făcut .din ea o----------------------———  )
„eternă minoră” pusă șub (Continuare in pag. a 2-a>

aparține „

(Cont în pag. a 2-a)

I

Vizită de informare si documentare
a tuturor, oamenilor Văii 
Jiului de . astăzi,' în vede*

La invitația Consiliului 
municipal al sindicatelor, 
în aceste zile, se află în 
Valea Jiului, în vizită de 
informare și documentare, 
us grup de scriitori din
Cluj-Napoca, Brașov si 
Craiova, cărora li s-au a- 
dăugat creatori literari din 
municipiu. Acțiunea se ou- 
cura de sprijinul Uniunii 
Scriitorilor și al asociați- 

i ilpi scriitorilor din cele 
! trei mari centre culturale 

ale tării, și își propune o
I am ia docil men tare asupra 
I mii.a.ii si vleț;i minerilor.

rea editării unui volum de 
reportaje literare dedicat 
celei de-a 65-ă aniversări a 
creării pariiduiui.i -

Participă scriitorii Petre 
Bucșa, Ion Lungu, Teoliar 
Mihadaș, Dan RebreanU, 
Ion Itu, Eduard Huidan, 
Romulus Diaconescu, Geor
ge Popeșcu, Ion Lascu, Ma
in us Gi; ca. Vor fi prezenli, 
prin creațiile lor, alături 
de cei menționați, scriito
rii Marin Sorescu, Augus
tin Buzura, Mircea Oprița. 
(II. DOBROGE A':

Există condiții pentru repunerea ț 
în circuit a pieselor uzate

Gospodărirea strictă — 
îndatorire civică, patriotică

Numărul reperelor recon
diționate la atelierul meca
nic al minei Petrila a cres
cut în anul 1985 față de 
1984 cu 14. Puțin sau mult? 
După cum ne spunea șeful 
atelierului, maistrul prin
cipal Hans Theil, în pre
zent toate ansamblele, sub- 
ansamblele și piesele de 
schimb uzate ce pot fi re
condiționate sînt supuse a- 
cestui proces în cadrul 
minei. Numai cele ce nece
sită tratament termic . se 
trimit la IPSRUEEM Pe
troșani. Se recondiționea
ză ansamblele, subansam- 
blele și piesele de schimb 
pentru toate tipurile de 
transportoare, fie ele cu 
raclete sau cu bandă, axe 
la toată gama motoarelor 
electrice și tot ce aparține 
de unelte pneumatice; Dacă 
la celelalte întreprinderi 
miniere șe recondiționea
ză numai ce scot din mină, 
sectoarele de -producție, în 

cadrul acestui Colectiv e- 
xistă o echipă care, pe lîngă 
faptul ca participă direct 
la procesul de. recondițio- 
nare prin dezmembrare, a- 
proape zilnic recuperează 
piesele aruncate la întîm- 
plare din neglijență, sau 
de multe ori, din irespon-

ilhECUPERARE 
7EC0HDITI0MARE

JL\EFOLOSIRE
sabilitatea unora. In proce
sul de tăiere și transport 
a cărbunelui multe din a- 
ccste piese sînt antrenate 
spre suprafață unde, înain
te de intrarea cărbunelui 
în preparație există un se
lector magnetic care le re
cuperează, de la firicelul 
de sîrmă, .pînă la piese și 
subansajnble de zeci de 
kilograme. " ■

Toată această activitate 
aparține ecliipei condusă 

de Vasile Gros, care îm
preună cu ortacii săi, lă
cătușii Ionel Moldovan, Mi
hai Constantin și Cristina 
Tigănescu, au recuperat și 
dezmembrat anul trecut 
ansamble și subahsamblc 
în valoare de peste 7 mi
lioane lei, Tot ceea ce este 
bun .pentru recortdiționa- 
re se trimite strungarilor 
George Strarischi, Adal
bert Deak și Ion Mătrăgu
nă pentru tăiere sau strun-, 
jire, apoi sudorilor Vasile 
Jitea, Constantin Plugaru 
și Ghizela Nagy pentru re- 
îhcărcăre cu sudură. Spe
cialiști în repararea unelte
lor pneumatice sînt soții 
Iosif și Rozalia Feneș și 
Ioana Șoiman conduși de ■ 
Cornel Gușeț care, în a- 
nul trecut, au executat 
lucrări de bună calitate, ne- '

Gh. SPINU i

(Continuare în pag. a 3-a)

In această etapă în care 
la nivelul economiei naționa
le problema încadrării în 
consumurile energetice 
planificate se pune cu tot 
mai multă acuitate, îndato
rirea patriotică a fiecărui 
abonat al sistemului ener
getic național este de a 
respecta cu strictețe nor
mele de consum stabilite, 
de a gospodări cu maximă 
eficiență fiecare kilowat, 
știut fiind că o economisi
re cît de .mică reprezintă 
un real cîștig pentru noi 
toți. In acest context al _ 
eforturilor depuse de toți 
oamenii muncii pentru re
ducerea consumurilor e- 
nergetice, și locuitorilor din 
Valea Jiului le revin răs
punderi sporite peiitru ca 
numărul kilowaților risi
piți să fie cît mai mic, a- 
ceasta constituind princi
pala dovadă a spiritului 
gospodăresc, a responsa
bilității cu cave minerii, 

ceilalți oameni ai muncii 
acționează în această di
recție.

„Rezultatele, așa cum a- 
precia ing. Andrei Samuel, 
șeful CDEE Petroșani, sînt 
mulțumitoare, cea mai ma-

ECONOMISIREA , 
cea mai ieftină 

sursă de energie !

re parte a consumatorilor 
din Valea Jiului încadrîn- 
du-se în cotele planificate 
sau chiar realizînd econo
mii, care, oricît de mici 
ar fi,, reprezintă un pas 
bun făcut în sensul redu
cerii consumurilor energe
tice”.

Un aspect îmbucurător 
îl constituie faptul că mă
rii. consumatori din Valea 
Jiului s-au încadrat în 

^consumurile normate, li

nele întreprinderi ' reușind 
însemnate economii. Dar 
dacă în privința marilor 
consumatori lucrurile stau 
bine, nu același lucru se 
întîmplă “cil micii consu
matori și, mai ales, cu con
sumul casnic. De exeiapiii, 
mieii, consumatori (unități, 
ale comerțului, ale coa;p:.>ri;- 
ției, sedii ale diferiieior în
treprinderi și. inșii Iuții, șan
tiere etc), depășesc ide do
uă ori consumul normat, 
aceasta atît datorită lipsei 
ne gospodărire judicioasa a 
fiecărui kilowat, cît și altor 
catlze asupra 'cărora vom 
reveni pe larg. Cele mai 
mari depășiri ale consumu
lui energetic se înregistrea
ză în unitățile comerciale, 
uhele dintre acestea depă
șind de 4—5 ori cotele a- 
locate (restaurantele, can
tinele restaurant etc). Dc

-"George ZILERU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Conferințe de dare de seamă și alegeri
in organizațiile de sindicat

Sub semnul mobilizării
Conferința de dare de 

seamă și alegeri a organiza
ției de sindicat de Ia I.M. ■ 
Aninoasa s-ă desfășurat în- 
tr-un cadru profund demo
cratic și, ca o caracteristică 
importantă, a dezvăluit 
mobilizarea întregului co
lectiv pentru creșterea .pro- 
ducției de cărbune. Darea 
de seăihă a cuprins cauzele 
unor neîmpliniri, dar și 
perspectiva, modul în care, 
se va acționa, în acest 
prim an al celui de-al 8-lea 
cincinal, pentru ca activi
tatea minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii, de . la 
mina Aninoasa să devină 
mai eficientă.

Referiridu-se la neîmpli- 
nirile din anul trecut, da
rea de seamă a dezvăluit o 
serie de caUze, printre ca
re slaba organizare a pro
ducției și a muncii, defi
ciențe și neajunsuri în în
treținerea și repararea u- 
tilajelor, instalațiilor și 
căilor de transport, neres- 
pectarea tehnologiilor, ma- 

' «ilestări de indisciplină 
In producție și în muncă. 
Numărul mare de absențe 
— absențele motivate, în
voiri și concediile medicale 
fluctuația personalului au 
creat greutăți în organiza
rea și desfășurarea proce
sului de producție.

S-au făcut referiri la ac
tivitatea comitetului de 
sindicat, în ceea ce priveș
te protecția muncii, îmbu
nătățirea continuă a stării 
de sănătate a personalului, 
asigurarea condițiilor so
ciale, rezolvarea scrisori
lor și sesizărilor, acțiunile

politico-educative, cultural- 
artistice și sportive.

Programul de măsuri, a- 
doptat pentru activitatea 
de viitor, vizează sprijinul 
care trebuie acordat pen
tru asigurarea 
mediu zilnic 
planificate în 
la lucrările 
participarea

numărului 
de posturi 
abataje și 
de pregătiri, 

sindicatelor 
ja organizarea și desfășu
rarea întrecerii socialiste 
și acordarea stimulente
lor morale și materiale 
pentru fruntași, precum și 
aplicarea cu bune rezulta
te a inițiativelor muncito
rești „Brigada înaltei răs
punderi muncitorești",
„Contul, colector de econo
mii al sectorului”, „Jude
cata muncitorească” și al
tele. Do asemenea, s-au 
stabilit măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea acti
vității comisiei ingineri
lor și tehnicienilor. Con
ferința a adoptat măsuri 
în domeniul social, al mun
cii politice, cultural-educa
tive. artistice și sportive, al 
muncii organizatorice și 
vieții interne de .sindicat.

Deosebit de interesante 
au fost participările la 
dezbaterea documentelor 
conferinței. ■ 'Vorbitorii Ni- 
colac Zgura, Doru Marin- 
cap Gheorghe Negruț, Sil
via Popica, Ioan Prodăn 
Burlec, Constantin Rado
slav, Florea Ioneseu, Mir
cea Bărbiță și Petru Her 
au făcut propuneri valoroa
se pentrui îmbunătățirea 
activității viitoare, care au 
completat planul de -mă
suri. (B. MIRCESCU)

Colocviu
Azi, IUM Petroșani, la ora 

14, găzduiește un interesant 
colocviu de istorie cu tema: 
„41 de ani de la formarea 
guvernului revoluționar de- 
riioerat de la 6 Martie 1945,

de istorie
condus de Dr. Petru Groza". 
Acțiunea, este organizată 
de Muzeul mineritului in 
colaborare.. cu Biblioteca 
municipală .și Casa de cul
tură Petroșani,., (I.B.)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 8 MARTIE
Apropiata sărbătoare a 

Zilei internaționale ia fe
meii prilejuiește în între
prinderile și instituțiile cu 
pondere feminină din mu
nicipiul nostru acțiuni 
multiple în producție și 
organizarea unor diverse 
manifestări, prin care or
ganizațiile de femei mar
chează evenimentul dinchează evenimentul 
data de 8 Martie.

Colectivul de confecțio- 
nere de la I.C. Vulcan 
a declarat săptămîna 3—8 
martie „săptămîna record 
în producție”, : fixîndu-și 
ca obiective principale: 
depășirea sarcinilor zil
nice cu 3 la sută, îmbu
nătățirea coeficientului de 
calitate cu minimum 2 la 
sută și, bineînțeles, redu
cerea totală a absențelor 
și întârzierilor de la pro
gram.

La I.F.A. „Vîscoza” Lu
peni, sărbătoarea femei
lor din 8 Martie este mar-

t

I

I
l lor mu o marne este mai- 
J . cată pe parcursul întregii.

săptămîni de simpozioa
ne, dezbateri și mese ro
tunde pe teme ale educa
ției igienico-medieale, fa
miliale, demografie, pre
cum si pe teme ale rolu
lui și importanței femeii 
în viața economico-so- 
cială a țării.

L
I

J
L

(Urmare din pag. I)
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activat,, timp de 12 ani, 
ca membră a comitetului 
municipal de partid și a 
consiliului sindical muni
cipal (membră - și azi). A 
fost aleasă deputată în 
consiliul popular al mu
nicipiului în trei legisla
turi.
«***»■>« • * ■ « »EBE BRE* ***»*•

are
ea.

ților și contribuției reale 
a acesteia în dinamica 
dezvoltării i femeia mili
tant a deVenit astfel 
figură de prim^plan 
vieții noastre publice
ultimii douăzeci de ani. 
..--( V .. lâr

Biografia medicului Ro
diră Dijmărescu nu 
nimic spectaculos în
Dar personalitatea ei s-a 
impus — de-a lungul a 
două decenii — prin e- 
vantaiul larg, impresio
nant al activității șale pe 
tărîrn profesional, poli
tic și i social. Virtuțile ei 
militante au făcut din ea 
o activistă din prima li
nie și o actualitate mereu 
prezentă în viața muni
cipiului. A fost prima te- 
meie-medic din Vale pro
movată în funcții de 
conducere, ca medic șef. 
de policlinică și director 
adjunct medical al Spi
talului municipal Petro
șani, funcții pe care le-a 
deținut din 1973 și pînă: 
în 1984. In această perioa
dă, cîțiva ani a fost mem
bră ă Consiliului sanitar 
superior și a consiliului 
județean de disciplină al 
personalului sanitar. A

******** ■ R **»**»B*R*R»*R R
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și grija față de bolnav au 
însemnat pentru mine, 
postulate deontologice de 
la care nu rn-ăm abătut 
niciodată”. Ne-o confirmă 
și secretarul comitetului 
de partid pe spital, medi
cul Radu V. Radu. „Acti
vă, mereu în centrul pro
blemelor medicale, pri
cepută în profesie, model 
de corectitudine și cole
gialitate se bucură de un 
bun prestigiu profesio
nal”. Pentru reușitele sa-
Ie în activitatea multiplă 
pe care a desfășurat-o a 
fost distinsă cu năedalii 
și evidențiată, în repeta
te rînduti, ca fruntașă în 
muncă.

In cadrul familiei sale 
— ca soție și mamă (a 
două studente eminente), 
aduee acel fanatic „etern 
feminin ce ne înalță”, cu 
afecțiunea ei spontană și 

„L . „i £C
neros, făcînd din căminul 
seu Un mediu cald și e- 
levat.

...Destin neîmplinit ce 
infirmă prejudecata 
ternei minore” și < 
i se potrivește atît de l 
bine îndemnul lui Dide- < 
rot : „cînd scrii despre > 
femeie, să-ți înmoi pana ț 
în luminile curcubeului”, ț

Indiferent însă de na
tura muncii încredințate, 
crezul ei politic a izvorît 
dintr-o înaltă conștiință. 
„Astăzi Ia modul cel mai 
uman înseamnă nu atît ,
a adera Ia un program ci, cu devotamentul ei ge- 
mai ales, a te obliga, so
cialmente, militînd cu 
toată convingerea pentru 
înfăptuirea lui”. Din ace
eași conștiință înaintată 
convertind în ea valențe 
intelectuale și etice, s-a 
născut Și crezul ei pro
fesional : „Medicina — 
spune fără emfază — este 
operă de iubire, interesul în luminile curcubeului*4.

Se pun bazele unor 
înalte productivități 

(Urmare din pag. 1)

Un pădurar 
devotat

' .-ta sfirșit de. februarie, 
Intr-Un cadru deosebit de 
emoționant, Ia Ocolul sil
vic din Lupeni a fost sâr
bă toii tă pensionarea unui 
veteran al colectivului: pă
durarul de vînătoare și, în 
ultimii 6 ani, conducătorul 
unei brigăzi de pădurari, 
Mihăiasă Lazăr. Recunos
cut prin hărnicia și cinstea 
cu care a muncit timp de 
25 de ani la ocrotirea și 
îmbogățirea patrimoniului 
forestier din zona ocolului, 
acest veteran și-a înscris 
în palmares Un record, se 
poate spune, specific acti
vității silvice. In decursul 
anilor, a amenajat planta
ții pe o suprafață totală 
de peste 240 hectare și a 
plantat măi mult de 1,5 mi
lioane. de puieți.

îndrăgit și respectat de 
colegii de muncă, astfel 
și-a încheiat activitatea un 
bun și devotat pădurar ca
re a contribuit timp de un 
sfert de veac la îndeplini
rea sarcinilor unității.

Gheorghe BOROI, 
pădurar

PROGRAMUL
Universității politice 

conducere 
Petroșani —

Universității
I, II și III se

și de
— Filiala
Cursurile 

pentru anii 
desfășoară în ziua de luni, 
10 martie, ora 16. ÎS Cabi
netul municipal de partid 
(sala mică a Casei de cul
tură).

brigăzi sînt dispuse „stra
tegic”, în punctele esenția
le pentru soarta producției 
— de la galeria magistrală 
și galeria de cap, pînă la 
stația de pompe și stația 
tîjifo. In primele două 
luni ale anului ne-ăm rea
lizat și depășit 
de plan. Aceasta 
țiilc în care încă 
punem, de pildă, 
teller mecanic 
fectuarea reparațiilor, 
ind nevoiți să improvizăm 
sau să apelăm la ajutorul 
altor întreprinderi miniere”. 
Ateliere’ st- află în con
struct e ș» va fi dotat cum 
se cuvine pentru executa
rea unei largi game de lu
crări, corespunzător soli
citărilor \-\-

Așa- cum decurg lucruri
le, se poate afirma, cu în
dreptățire, că mina Valea

sarcinile 
în condi- 
nu dis- 
cle un a- 

pentru e-
-fi-

de Brazi pune de pe acum, 
din punct de vedere teh
nic, bazele unor .producti
vități sporite în cărbune. 
Dar din punct de vedere 
al pregătirii .personalului, 
muncitor ’ Problemă deo
sebită, avînd în vedere că 
este o mină „la început de 
drum", că ea va beneficia 
de Utilaje de mare comple
xitate. Și acest aspect, e- 
sențial, nu este neglijat. In 
acest sens, inițiativele sînt 
promițătoare : deja se de
rulează cursurile de califi
care în meseriile de spe
cialiști hidrăulicieni, 'lăcă
tuși, combainieri. Urmează 
ca alți mineri să meargă 
in Întreprinderi cu tradiție 
în folosirea mecanizării, 
pentru a învăța de Ia orta
cii de acolo, cu mai 
experiență, „tainele" 
nuirii utilajelor de 
complexitate.

(Urmare din pag. I)

de 
sînt

cu

multă
mi

mare

Instruirea tinerilor, procesul de formare a noilor cadre — un imperativ 
Țesătoria de mătase din I.upeni. Foto : T. ALEXANDRU

șani a înființat aici o sec
ție cu un parc de 300 
mașini, din. care 100 
noi, aduse în acest an
sprijinul Combinatului Mi
nier Valea Jiului, care, tot
odată, a asigurat un număr 
mai mare de anvelope, a- 
cumulatori și alte piese 
de schimb importante pen
tru autobasculante, astfel 
incit parcul activ s-a mă
rit simțitor. .

Maistrul de atelier Ma
tei Gbttfridt și revizorul 
de bandă Carol Kibedi, îm
preună cu mecanicii din 
carieră asigură întreține
rea și reparația mijloace- 

' lor de transport auto. Pen
tru ei, deocamdată, munca 
este destul de grea deoa
rece se desfășoară în func- 

de necesități și sub ce- 
liber, pînă cînd se va 
în funcțiune în acest 
stația de întreținere și

reparații auto. Cu toate 
acestea, de' la începutul a- 
nului s-au aflat zilnic în 
stare de funcționare, în 
medie, 200 de mașini, ceea 
ce putea să asigure atît 
transportul cărbunelui cît 
și al sterilului la nivelul 
sarcinilor de plan. Acestea 

s-au realizat însă în lu- 
ianuane și prima deca- 
din. luna februarie da

torită greutăților întîmpi- 
nate din cauza zăpezilor și, 
dec:, a căilor de acces gre
le ce trebuiau străbătute și

Moldovan, 
lane, 

Dumi- 
alții,

lu

în muncă, răspunderea cu 
care s-au străduit de-a lun
gul anilor să formeze noi 
generații de mineri și mun
citori electromecanici.- (Flo
rin BE.JAN, Uricani)

TEATRUL de stat „Va- Astfel se numește lucrarea 
lea Jiului” prezintă 
de 3 zile în localitățile 
can, Lupeni și Uricani, 
pentru abonați, spectacole 
cu piesele „Iorgovan, fiul 
munților” de Nlcolae Glier- 
ghe și „Idolul și Ion Ana
poda” de G.M. Zamfirescu.

EXPOZIȚIE, La clubul
sindicate- creatori:

RECUNOȘTINȚA, 
lectivul minei Uricani i-a 
sărbătorit zilele trecute pe 
Ilie Amorăriței, Aurel Cer- 
nat. Constantin Voica, Ale
xandru Drăgșan, loan De- 
meny și Petre Leonte, cu 
prilejul ieșirii la pensie. 
Ortacii i-au încurajat cu 
dragoste și recunoștință, 
elogiind devotamentul săr
bătoriților față de profe- muncitoresc al 
siune, conștiinciozitatea lor lor din Lupeni va avea loc Gergely Silvester,

timp 
Vul-

vineri, 7 martie, ora 18, ver- Moldovan și Petru Airinei. 
nișajul expoziției de gra- (Gh, O.) 
fică a ing. Eliodor Mihăi- 
leanu. Expoziția va fi des
chisă între 7—30 martie a.c.

„MINA ANULUI 2001”.

pe care o execută, în pre
zent, grupa de performan
ță din cadrul 
cercului de automati
zări miniere al Casei pio- : 
merilor și șoimilor patriei : 
din Vulcan, cerc coordonat : 
de maistrul Mihai Sava. Cî- 
teva din numele micilor

Viorel Carabă, i
loan dicatelor va prezenta

întreținute. Cu toate aces
te greutăți s-au realizat 
în medie cu fiecare mașină 
cite 15 curse pe zi, dar au 
fost unii conducători auto 
ca Aurel Mihăiasă, loan 
Senco, Zaharia
Ion Bogdan, Vasile 
Anton Dumitrescu, 
tru Argint și mulți 
care în timpul programu
lui de 10 ore au reușit 20 
de curse, contribuind în 
acest fel la creșterea can
tității de cărbune extras 
din cariera Cîmpu lui Neag.

— Pentru buna . desfășu
rare a transportului - în ca
rieră, secția noastră de 
transport este împărțită 
în șase coloane, fiecare 
dintre ele avînd cite un 
impiegat de mișcare și cîte 
un revizor tehnic — ne spu
nea maistrul principal spe
cialist Aurel Coșereanu, 
șei ui secției, care arăta în 
continuare că în cadrul sec
ției există un birou de si
guranță a circulației, con
dus de sing. Ion Craiovea- 
nu.

Alături de conducătorii 
auto amintiți, la huna des
fășurare a‘transportului în 
carieră o contribuție de 
seamă o au șefii de coloa
nă Liviu Sturza, Iulian 
Gloabă, Vasile Olteanu, Ion 
Vcnțer, Arpad Naghi și 
Vasile Căpățînă, 
și impiegatele de 
Marina Calotă,
Moldovan, Olimpia Frătea- 
nu, Mariana Vochițoiu și 
Aurora Varga.

precum 
mișcare 

Maricica

data de 10 martie, la Casa că tori auto din cadrul co- 
Petroșani, Ioanei, împreună cu soțiile, 

un Tot pentru consolidarea 
,Drag acestui tînăr colectiv se 

preconizează în cursul lu
nii organizarea unei ex
cursii pentru vizitarea Mu
zeului județean din Deva 
și a castelului din Hune
doara.

de cultură din 
începînd cu ora 17, 
spectacol intitulat ■ 
mi-e cîntecul pe lume”. Vor 

" Vio-:

MUNCA PATRIOTICA. 
O amplă acțiune de muncă 
patriotică, organizată de 
comitetul U.T.C, pe între- fi prezenți pe scenă 
prindere se află în curs de rica Brîndușah, Elena La- 
desfășurare la mina Lu- zăr, Ica Pop-Giurgiu, Tra- 

‘ ’ ........................ . Invitat
— Viorel Peia. (Al. H.) 

O FRUMOASA INIȚIA
TIVA i pentru șoferii co
loanei a Il-a a secției 
SUCT din Cîmpu lui Neag, 
a fost organizată o reuniu- _ 
ne tovărășească la cabana VQ
minei Uricani. Au fost pre- * 
zenți toți cei 36 de condu-

peni. Obiectivul principal ian Clonța și alții, 
al acțiunii, la care partici- ’r! 1 T’"!” 'A1
pă zilnic 30—40 uteciști, 
îl constituie gospodărirea 
și înfrumusețarea incintei 
întreprinderii. (G.C.)

FOLCLOR. Ansamblul 
folcloric „Hațegana” al 
Consiliului județean al sin-

în

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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MIMIC NU ESTE PREA GREU
— Cred că ni s-ar pă

rea o treabă ciudată, ceva 
nefiresc să primim un loc 
de muncă unde să avem 
condiții de zăcămînt care 
să nu ridice probleme. In 
ultima vreme am avut 
parte de unele dintre cele 
mai grele abataje ale mi
nei. Acum se pare că va 
fi o excepție — ne spu
nea pe la sfîrșitul lunii 
trecute Nicolae Andrașic, 
unul dintre cei mai des
toinici mineri șefi de bri- 

. gadă de la mina Paro- 
șem.

— A zis bine că i„se 
pare". Cit de curînd va 
intra cu abatajul ăsta în 
„normal" — intervine șe
ful sectorului, ing. Carol 
David.

— Era prea frumos să 
fie cum ni se părea. Ce 
să-i facem ! Ăsta-i noro
cul nostru și pace bună, 
continuă șeful de brigadă, 
fără nici o urmă de su
părare apleeîndu-se ca și 
cînd ar fi vrut să ne spu
nă o mare taină, la ure
che, cit mai confidențial, 
și vorbește destul de tare 
ca să-l audă toată lumea: 
„De fapt sîntem chiar 
mîndri cînd primim ast
fel de locuri de muncă, 
înseamnă că șeful secto
rului și conducerea mi
nei au încredere în noi".

...Oameni simpli, mo
dești, dar cu o înaltă ca
lificare, minerii din bri-

Prezență multilaterală in cultura municipiului
In 1985, pe afișul Teatru- In ceea ce privește par- ' adjunct al instituției. Vrem 

lui de stat „Valea Jiului" : ticiparea întregului . eolec- ța f&tearts;-,-, i„ „
au figurat 17 titluri, 
tre care 9 premiere, 
3 mai multe decît fusese 
planificat, lucrări drama
tice aparținînd creației ro
mânești și universale, alese 
cu grijă, fiecare purtînd . 
un înalt mesaj artistic, i- 
deologic, ceea ce a atras 
peste 115 mii de spectatori 
la- cele 376 de 
jucate, cu mai bine de 
mii de spectatori 
numărul estimat.

Realizări frumoase 
demonstrează că în 
în teatru s-a muncit mult 
mai Dine. De altfel, fieca
re dintre noi, asistînd 
spectacole, am simțit 
ceasta nouă calitate

}
în- țmal gindi că pot să 

fringe necazurile care le 
stau în față.

— Și mai este ceva — 
preia discuția șeful sec
torului — sarcinile trasa
te de șeful de brigadă sau 

de schimb se 
execută, cum se spune in 
armată întocmai și la 
timp. Asta înseamnă dis
ciplină, exigență, dar și 
autoexigență pentru că pe 
ei, șeful de brigadă și șefii 
de schimb îi găsești în
totdeauna acolo unde 
este cel mai greu......................... __ pâ/; ce mineri am fi 
noi dacă ne-am tîngui sau 
tîrgui la fiecare necaz sau 
sarcină pe care o avem 
de îndeplinit ? Nu ! Pen
tru mineri nu există greu
tăți pe care să 
vingă !

..Și Andrașic 
săi de schimb

. Babei, Vasile Lungu, Con
stantin Maftei și Vasile 
Gontaru pentru în
treaga formație nu au e- 
xistat și nu există greu
tăți. Chiar dacă rezultatele 
nu sînt spectaculoase, și 
„abia" dacă depășesc pro
ductivitatea muncii pla
nificată cu. 2000—3000 kg 
de cărbune pe post, sînt 
minări “că locurile lor de 
muncă, chiar dacă sînt 
dintre cele 'mai grele, a- 

ca la carte".

gada 
și-au 
mindrie din a prelua cele 
mai grele locuri de mun
că de la sector și... de la 
mină. De ce ? Nimic 
mai simplu 1 Formația 
condusă de Andrașic este ( șeful 
alcătuită, așa cum măi 
spuneam, din mineri cu

lui Nicolae Andrașic 
făcut un titlu de

»■■■■■■■■■■■■■•■■■■•■■■<

Bărbați care onorează 
titlul de miner

o înaltă calificare, disci
plinați șî mai ales cu o 
mare putere de muncă. 
Ei, ca de altfel și șeful 
lor de brigadă, au rămas 
credincioși unei devize de 
la care sînt hotărîți să nu 
se abată niciodată, pen
tru că reprezintă chinte
sența vieții subterane — 

' pentru mineri — MINERI
— nimic nu este prea 
greu, pentru ei nu există 
stavile de netrecut.

Intr-o altă discuție ace
lași șef de brigadă ne 
spunea. Dacă un 
șef de schimb sau un mi
ner din brigada noastră 
ar spune că ceea ce a- 
vem de făcut este greu, 
fiți siguri — și asta o 
spun din experiență — 
că ceilalți vor fi descum
păniți și nici nu se vor

V
nu le în- V
și șefii t
Costache ’

I 
I
i
1

din
eu

Spectacole
’ 19
peste

care
1985

la 
a- 
a 

muncii, calitate pe care o 
dorim in continuă creștere, 
de la spe< tacol la specta
col. „Omui cu mîrțoaga" 
de Gheorghe Ciprian, „Ne
vastă de ocazie" de Kostas 
Asimakopoulos, „Dintre su
te de catarge" — recital de 
poezie din creația lui Mi
hai EminescU, „Anonimul 
venețian", dramatizare du
pă Giuseppe Berto, la care 
se pot adăuga reluările cu 
„Un bărbat și mai multe 
femei“ de Leonid Zorin, 
„Variațiuni pe tema dra
gostei" de Samuil Alioșin, 
precum și piesele de teatru 
pentru copii au constituit 
frumoase succese artistice.

Gospodărirea strictă
îndatorire civică, patriotică

AJrmare din pag. I)

asemenea, și teitățile co
operației depășesc consu
murile stabilite, dar aici 
intervine una din cauzele

depășit, unii cetățeni 
cînd adevărate abuzuri 
a risipi în mod ncjustifi- 
eat și nepermis energia e- 
lectrică. Iată cîteva cazuri 
mai semnificative pentru

asupra cărora vrem să in- modul iresponsabil ^în ca- 
sistăm în mod deosebit și -
anume : repartiția.

Desigur, repartiția 
energie electrică 
anumite nemulțumiri, 
tele de consum fiind : 
bihte de forul tutelar 
fiecărei întreprinderi, 
funcție de capacitatea 
producție, de numărul 
utilaje consumatoare. ] 
cu toate acestea, există, 
puțin în domeniul coopera
ției, repartiții care pe bună 
dreptate nu pot fi respec
tate. Cîteva exemple sînt 
edificatoare: unitatea de 
cosmetică de pe strada Ni
colae Bălceseu are o repar
tiție de 60 kWh pe lună, 
cea de frizerie — 25 kWh pe 
lună și lista ar putea conti
nua, în general, repartițiile 
pentru unitățile cooperației 
fiind exagerat de mici, și 
de aici depășirea consu
murilor. Sugerăm pe a„ 
ceastă cale forurilor tute
lare o mai temeinică fun
damentare a repartițiilor 
alocate.

De asemenea, consumul 
casnic este lună de lună

de 
creează 

co- 
sta- 

al 
în 
de 
de 

Dar 
cel

re unii cetățeni se folosesc 
de bunul nostru al tuturor, 
care este energia electrică. 
Ștefan Anghel de la I.M. 
Vulcan consumă într-uți 

. trimestru 32">o”k\V, în aedș, 
eași perioadă, Franci sc 
Coș tea, din, Petroșani, con
sumă 3150 KW, Pop Ionel 
de la I.M. Dîlja, reușește 
un consum de 3500 kW 
interim trimestru, Tomuș 
Francis® din Petrila 2500 
kW, iar Iuri Cornaciu de 
la I.M. Bărbăteni, 3120 
kW. Insă cel mai nedorit 
recorn îl realizează Ion 
Zăstran. din Petroșani cu 
un consum de peste 4000 
kW pe trimestru, pe care 
refuză în mod repetat s:i-i 
plătească, ori de cîte ori a 
fost deconectat, rebranșîn- 
du-și din nou instalația.

Sînt doar cîteva aspecte 
asupra cărora am insistat 
din dorința de a curma a- 
buzurile de constim, 
dorința de a contribui 
toți în egală măsură 
gospodărirea strictă a 
nergiei electrice, la elimi
narea din practica noastră 
a consumurilor inutile de 
energie.

întregului colec
tiv artistic la activitatea 
instituției, ne aflăm în fața 
unui fenomen ciudat, fe
nomen ce se manifestă mai 
ales printre unii dintre ac
torii tineri, care, nu locu
iesc în Petroșani, ci în 
București, venind să joace 
la sediul instituției unde

Teatrul de Stat

au fost repartizați la 
solvire de parcă ar fi în 
turneu. Teatrul ca institu
ție, în Valea Jiului, înseam
nă șî spectacole în sălile 
de apel, înseamnă recitaluri 
de poezie, îndrumarea for
mațiilor artistice de ama
tori din municipiu șî ju
deț. Atunci cînd nu au 
spectacole ■ la sediul insti
tuției sau în așezămintele 
de ’cultură, actorii și nu 
numai ei au obligația să 
participe la viața cultura
lă a municipiului. Or, a- 
cest lucru nu se poate face 
stjnd în București.

„In 1986 linia ascenden
tă pe care se află Teatrul 
de stat „Valea Jiului" va 
continua — ne asigura Va
sile Chirculeșcu, directorDorin GHEȚA

Filiala Petroșani a IIRUC București — o unitate recunoscută pentru ca
litatea lucrărilor executate. In imagine, Nicolae Culda. loan Schvvarcz și Mircea 
Ungur (din echipa «indusă de Emil Balla).

Foto: Alexandru TATAR

:te. ..

să raportăm la sfîrșitul a- 
nului îndeplinirea integra
lă a indicatorilor de plan, 
chiar dacă unii au suferit 
creșteri substanțiale".

Planul de muncă al tea
trului prevede o .serie de 
măsuri și inițiative menite 
să ducă Ia îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor. Formu
la repertorială pentru 
g lunea viitoare a fost 
stabilită, deși cam în 
pă și, întrucît planul 
pertorial pe actuala 
giune a fost epuizat se lu
crează la montarea a două 
noi spectacole, dintre dare 
unul pentru copii. 
Prepeleac", care să 
publicului noi 
artistice:

Se va pune un 
pe folosirea superioară 
potențialului artistic, 
■mod deosebit al tinerilor; 
nu trebuie uitat că actorul 
tînăr considerat, potrivit 
unei anchete a presei de 
specialitate, cel mai bun 
în 1985 este Claudiu Bieonț, 
același care deține și ptr- 
miul juriului la Costinești, 
la „Gala tinerilor actori", 
tot în 1985. Resurse artisti
ce există, iar teatrul, care 
în ultimele două stagiuni a 
primit un sprijin activ din 
partea întreprinderilor și 
instituțiilor din municipiu 
poate și trebuie să fie mai 
mult prezent în viața cul
turală a Văii Jiului. Se ce
re însă întărirea continuă 
a disciplinei în muncă, o 
participare superioară a ac
torilor în spectacole date 
în sălile de apel sau pen
tru întreprinderile muni
cipiului, participări care 
trebuie să depășească — 
este binevenită inițiativa 
luată de conducerea tea
trului în acest sens — sim
plul cadru al spectacolului, 
fiecare dintre actori pu
țind avea întîlniri, vizite 
de documentare, schimburi 
de păreri cu oamenii mun
cii în spiritul atragerii pu
blicului spre teatru.

Oricum, 1986 a debutat 
bine. Dorim, ca și în acest 
an să- vorbim mereu des
pre succese, despre conti
nua af irmai e artistică, de 
prdzență multilaterală a 
acestui valoros colectiv 
artistic în cultura munici
piului și a țării.

Sta
de j a 
pri- 
re- 

sta-

„Dănilă 
ofere 

bucurii

accent
4 
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II. ALEXANDRESCU

E mai ușor sa previi.
din 
cu 
la
e-

Există condiții pentru 
repunerea în circuit 

a pieselor uzate
(Urmare din pag. 1)

avînd refuzuri din partea 
sectoarelor de producție. E- 
vident, nu tot ce se recu
perează se poate și recon
diționa. Andrei Cosma, șe
ful echipei confecții meta
lice împreună cu 
Szabo, Ferdinand
Rudolf Haidu, Cornel Ciu- 
bofaru și Felician Negru 
au realizat în 1985, guri de 
rol, cîntare metalice pen-

pentru 
bucăți 
multe

Ș te fan 
Benea,

tru puțuri, tuburi 
suitoare, peste 5000 
piese de schimb și 
altele, avînd o valoare a-
preciabilă. In încheiere, 
remarcă interlocutorul nos
tru, atelierul mecanic ' al 
minei Petrila dispune în 
prezent de dotarea tehnică 
pentru orice fel de recon- 
diționâre și confecționare 
piese de schimb încît -foar
te rar se mai ■ apelează la 
1PSRUEEM.

După cîteva clipe de 
cere stânjenitoare, Ion 
nu caută scuze, nu invocă 
circumstanță atenuante, 
dimpotrivă,.. își recunoaș
te spășit vina, mai mult 
chiar,; renunță la, ideea. re
cursului. . In fața colegilor 
săi de muncă recunoaște 
săvîrșirea infracțiunilor 
de furt calificat și furt în 
paguba avutului obștesc. 
Ceea ce este mai grav, nu 
se poate aștepta nici mă
car la compasiunea lor, de 
vreme ce apare în postura 
de recidivist. Intr-un răs
timp relativ scurt, ca ma- 
nevrant CFR, a dijmuit va
goanele de marfă 
tranzitau prin stația Triaj 
Petroșani, sustrăgînd grîu, 
porumb, țevi de material 
plastic etc. Cu timpul și-a 
extins aria de operare a- 
supra unui garaj proprieta
te particulară, de unde a 
furat 270 kg fasole. Apoi, 
de la depozitul Varnița a 
sustras un bidon de vopsea 
și sîrmă ghimpată, totalul 
.pagubelor aduse avutului 
obștesc sau personal a- 
propiindu-se de 10 000 lei. 
Infracțiuni minore la pri
ma vedere dar repetate, pe 
care legea le pedepsește, 
mai ales cînd cel care le-a

tă- comis cunoștea deja, , pe
Sîn propria piele, care sînt con-

lasecințele abdicării de 
cinste. ?■

Comițînd ultima sa 
fracțiune (mai bine zis

in» 
o 

suită de abateri antisocia
le — rupere de sigilii, fur
turi calificate), fiindcă e- 

. xistă, mai devreme sau mai 
tîtziu un sfîrșit al avataru
rilor infracționale,

și.-a asociat trei colegi

cei trei nu intraseră în con
flict cu legea, se bucurau 
de aprecieri bune la locul 
de muncă. Lui Ion Popo- 
vici și Viorel Panța li se 
încredințase chiar respon
sabilitatea conducerii u- 
nor formații de lucru.

Rechizitoriul procuroru
lui a prezentat .pe larg fap
tele învinuiților, insistînd

care

gnu,

Sin
de muncă din stația ■ CFR 
Merișor: Ion Popovici, Vio
rel Panța și Nicolae Sîn, 
sustrăgînd dintr-un vagon 
mai multe lăzi cu portoca
le. Cum a ajuns Ion Sîn în 
acea stație ? înaintea săr
bătorilor de iarnă, făcuse 
rost de cinci brazi (desigur, 
nu contra cost) pe care vo
ia să-i transporte la Petro
șani. Tentația a fost mai 
.mare decît teama de con
secințe, pe rînd au accep
tat să fure și 
prada ceilalți 
acum în fața 
de judecată.

să împartă 
trei, aflați 
completului

Pînă atunci

asupra consecințelor 
negative în climatul nostru 
social ; completul de jude
cată le-a analizat atent și, 
așa cum se așteptau și a- 
sisțența și cei din boxa 
acuzaților, pedepsele au 
fost aspre, dar drepte. Ion 
Sîn. inițiatorul pluralității 
de infracțiuni,,., recidivist, 
ă primit pedeapsa de trei 
ani închisoare, ce va fi e- 
xecutată în spatele grati
ilor; ceilalți, luîndu-se în 
considerare faptul că sînt 
la prima abatere, indivi- 
dualizîndu-se .pedepsele.

lor

vor executa între 1,4 ani 
și un an la locul de muncă.

Asistența a părăsit în 
tăcere clubul stației CFR 
Petroșani, devenit ad-hoc 
sală de judecată a procesu
lui cu publicitate lărgită ; 
faptele celor patru foști co
legi de muncă ai ceferiști
lor din reședința noastră 
de municipiu s-au repercu
tat nefast asupra prestigiu
lui lor. Dovadă că, .pînă 
cînd legea să pedepsească 
abaterile de la normele - 
eticii și echității socialiste, 
este nevoie de o intensă și 
permanentă muncă de edu
cație, care' să le prevină. 
Fiindcă, extinzînd dicto
nul medical, e mai ușor să 
previi decît să tratezi. In

. acest context, colectivul de . 
muncă are. datoria și obli
gația să-și manifeste des
chis și prompt opinia în 
apărarea avutului obștesc 
și personal, să conlucre
ze eficient cu organele în
drituite expres cu aceste în
datoriri. fiindcă numai ast
fel vor fi eradicate „eve
nimentele" nedorite.

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

Adoptarea direcțiilor fundamentale 
ale dezvoltării eroiiomico-socfale 

a II.R.SX
< MOSCOVA 5 (Agerpres). 
M. Coruț și M. Chebeleu 
transmit: Miercuri, s-au. 
încheiat, la Kremlin, dez
baterile asupra raportului 
cu privire la direcțiile prin
cipale ale dezvoltării eco
nomice și sociale a Uniunii 
Sovietice în perioada 1986 
—1990 și pînă în anul 2000, 
prezentat Congresului al 
XXVII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice de N.I. Rîjkov, mem
bru al Biroului Politic al 
G.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

IN 1985, numărul com
paniilor mici din Statele 
Unite care au dat faliment 
sau și-au încetat activitatea 
ca urmare a unor dificul
tăți financiare a sporit cu 
9.6 la sută, relevă rezulta
tele unor cercetări între
prinse în acest sens, citate 
de agenția TASS. Statis
tica atestă continuarea fe
nomenelor de criză din e- 
conomia Statelor Unite care 
se răsfrîng deosebit de a- 
cut asupra firmelor indus
triale și comerciale mici 
și mijlocii.

O EXPEDIȚIE .multina
țională — cuprinzînd cinci 
americani, doi canadieni și 
un neozeelandez — va por
ni, zilele următoare, spre 
Polul Nord, membrii a- 
cesteia renunțînd la orice 
ajutor aeropurtat. Ei se vor 
servi doar de sănii și de

Congresul a aprobat în 
unanimitate direcțiile fun
damentale ale dezvoltării 
coonomico-sociale a U.R.S.S. 
în a tualul cincinal și, în 
perspectivă, pînă în anul 
2000, hiînd în considerare 
propunei ile și modifică
rile . “duse documentului 
în cadrul dezbaterilor. A 
fost adoptată o hotărîre în 
acest sens.

In continuarea lucrări
lor sale, congresul a trecut, 
apoi, la punctul 
următor pe ordinea 
de zi — alegerea organe
lor centrale ale partidului.

circa 50 de cîini folosiți de 
eschimoși. Se apreciază că 
expediția va dura circa 60 
de zile, parcurgîildU-se cam 
24 de kilometri pe zi, la o 
temperatură de ininus 40— 
50 de grade Celsius.

UN GRUP de răufăcători 
înarmați au jefuit sediul 
filialei din Niort al Băncii 
Franței, luînd tot moneta
rul existent în casele de 
bani, însumînd 39 milioane 
franci. Potrivit aprecieri
lor poliției, este vorba de 
un jaf foarte bine pregătit 
și executat de infractori 
care cunoșteau cu exactita
te programul și deprinde
rile personalului băncii.

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
M. Coruț și M. Chebeleu 
transmit : Membrii delega
ției P.C.R. care participă 
la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. au făcut o vizi
tă la Kiev, capitala R.S.S. 
Ucrainiene. Aici,; a fost vi
zitat Institutul de sudură 
electrică „E.O. Paion" —• 
centru științific - cu un rol 
de prim ordin în promova
rea tehnologiilor moderne 
în industria sovietică.

Cu prilejul vizitei dele
gației P.C.R., a fost orga
nizat un miting al priete
niei româno-sovietice.

Luînd cuvîntui la miting, 
tovarășul Constantin Dăs-

CEAȚA foarte densă, ca
re a redus vizibilitatea a- 
■proape la zero, a provocat 
o ciocnire în lanț a peste 
70 de autovehicule -pe „Au
tostrada Soarelui", în a- 
propiere de Milano. Nu
meroase persoane aU fost 
rănite, 17 dintre ele grav.

POTRIVIT unui studiu e- 
fectuat de o societate de 
asigurări din Elveția, ca
tastrofele naturale produse 
anul trecut în lume s-au 
soldat cu un număr record 
de victime. Intre aceste, e- 
venimente raportul men- - 
ționează erupția ■vulcanu
lui din Columbia, soldată 
cu 23 000 riiorți, furtuna 
din Golful Bengal, care a 
făcut în Bangladesh circa 
11 000 victime, cutremurul 
din Mexic, soldat cu 5000 
morți. 

călescu a adresat colectivu- 
iu. institutului un cald sa
lut ș’ cele mai bune urări 
din p. rtea- delegației P.C.R. 
la Cc rigresul P.C.U.S.. per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Româ
nia.

încheierea reuniunii 
Consiliului ministerial 

al OUA
ADDIS ABEBA 5 (Ager

pres). In capitala Etiopiei 
s-au încheiat lucrările ce- 

. lei de-a 43-a sesiuni mi
nisteriale a Organizației U- 
nității Africane (OUA), prin 
adoptarea unor documen
te privind problemele eco
nomice și politice cu care 
se confruntă țările conti
nentului african.

Partieipanții au aprobat 
raportul unui comitet al 
OUA privind programul de 
redresare economică în A- 
frica, pe perioada 1986— 
1990 După cum informea
ză agenția Taniug, majori
tatea documentelor privind 
problemele economice ale 
continentului evidențiază 
responsabilitatea ce revine 
țărilor africane în vederea 
depășirii puternicei crize 
economice manifestate în 
zonă

LON DRA '5 (Agerpres).. 
Atunci cînd l-a creat pe 
Sherlock Holmes, cunoscu
tul scriitor britanic Arthur 
Conan Doyle, nu bănuia, 
probabil, celebritatea , de 
care se va bucura persona
jul dar, în nici uri caz, nu 
avea în vedere apriga con
troversă, ce va exista . în 
legătură cu eroul său în 
rîndul așa-numiților „hol- 
mes-iști“ din Marea Brita- 
nie.

Dilema se pune în urmă
torii termeni r personajul 
a fost creat în martie sau 
aprilie .1886, cînd Conan 
Doyle a Scris prima sa car
te avîndu-1 ca erou princi
pal pe Sherlock Holmes r 
„Un studiu în roșu". El a 
fost însă nevoit să aștepte 
mai mult timp un răspuns 
pozitiv din partea editoru
lui, care i-a notificat ini
țial că „piața este inunda
tă de ficțiune ieftină*1, ast
fel îneît iucrarea a fost ti
părită în 1887. In aceste 
condiții, cînd trebuie mar
cată împlinirea a 100 de 
ani de la „nașterea lui 
Sherlock Holmes ?“. Anul 
acesta, sau în 1987 ?

Controversa este în toi 
dar, indiferent de rezulta
tul ei, Sherlock Holmes, 
prin intermediul autorului 
său. continuă să atragă noi 
generații de cititori pe ca
re nu-i interesează, de fapt, 
„vîrsta * ei oului.

BEIJING 5 (Agerpres). In 
R,P. Chineză se prevede 

, construirea primei „ce
tăți a filmului1* — un com
plex cinematografic aco
perind o suprafață de 24 
ha în apropiere de Cliang- 
cun (provincia Jilin, din 
nord-estul țării), informea
ză „Ziarul poporului11 din 
Beijing. 3.’ .

Complexul va fi alcătuit 
din zece compartimente dis
tincte specializate în tru
caje, decoruri,, . vestimen
tație și recuzită . specifică 
diverselor minorități na
ționale, spații comerciale 
etc. ■ Dotarea Studiourilor 
va permite . turnarea unui 
important număr de peli
cule, pentru marele și mi
cul ecran.

☆

PARIS 5 (Agerpres). Mi
reille Mathieu a revenit în 

‘ actualitate. In „prima parte 
a lunii februarie s-a re- 
întîlnit cu spectatorii din 
Paris, pe scena Palatului 
Congreselor. De curînd. a 
apărut un nou disc semnat 
Mathieu. Printre cîntecele 
interpretate, melodii : de 
mult celebre: „Imn dragos
tei11, „Viața în roz“, create 
de Piaf, „Nu mă părăsi11 de 
Brel,' „Marea11 de Trenet, 
„Cad frunzele** de Prevert 
și Kosma, „Plăcerea dra
gostei** de Lucienne Boyer.

întrebată în ce constă 
secretul continuării succe
selor sale internaționale, 
cîntăreața a declarat : „99 
la sută din reușită o atri
bui muncii. Sînt o munci
toare inveterate".

☆

MOSCOVA 5 (Agerpres), 
In capitala U.R.S.S. se des
fășoară în prezent Festiva
lul unional al filmului so
vietic, ediție consacrată ce
lui de-al XXVII-lea Con
gres al P.C.U.S., relatează 
agenția TASS. In cadrul 
acestei' prestigioase mani
festări artistice va fi pre
zentată o selecții?de peste 
30 de filme alese dintre 
cele mai reprezentative 
lucrări realizate în ultimul 
an de studiourile sovietice.

ii>Biiiaai>i>iiiiiiiiii>iiii>iia>aiii«iiiaiiaiaaiii>ii>iiii>>aiaiiiai»iiaiiiiiiai>iiaiiaii>>>aai>aaaa>>aaaaa>aaaaaaaaaa>aa,aaaaaaaaaaa,aaaaaalaaaaaalaaaaaaaaaa Baaaaaaaaaaaaaaaw

Antrepriza construcții montaj 
Petroșani

r '■ ' ■■ •
strada Republicii, nr. 90

i '■..■■■■ . ' ■ . . . ' ' ■■

ÎNCADREAZĂ

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

— zidari

• «- ~j. dulgheri

' “ zugravi

— instalatori

r* sudori

— tractoriști

— mecanici auto

— muncitori necalificați in vederea 
calificării■ ' - ' ■ - " . .

— pensionari

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

Relații suplimentare se pot obține de 
ia compartimentul personal, telefon 42450, 
42451.

întreprinderea de antrepriză 
construcții montaj minier 

Petroșani
cu sediul în str. Mihai Viteazul nr. 11 

ÎNCADREAZĂ :
-zidari r
- mozaicari
- dulgheri
- fierar-betoniști
- instalatori încălzire-sanitariști
- sudori - categoria 4-7
- pensionari pentru limită de vîrstă pentru 

munci calificate, pentru togte lucrările 
din Valea Jiului.

- muncitori necalificați pentru munci ne
calificate și pentru înscriere la cursurile 
de calificare.
^-i-nrea în muncă se efectuează pentru 

. . “p ilor de investiții miniere în 
i<. Valea Jiului.

6c',. ..- ută în acord global - po-
trivit Legii nr. i/74 si a Decretului nr. 93/ 
1984. ■ - -

Transportul la și de la locul de muncă se 
efectuează cu mijloacele întreprinderii.

Pentru posesorii de locuințe proprietate 
personală și apartament cu domiciliul stabil 
în Valea Jiului se asigură gratuități (chirie și 
încălzire).

Pentru personalul nefamilist localnic sau 
nelocalnic, cazarea se asigură în cămine de 
nefamiliști.

Informații suplimentare se obțin zilnic de 
la biroul personal-învățămînt al unității - te
lefon 42670-42671, interior 41.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un taxi pentru 
Tobruk ; Unirea : Masca 

; de argint ; Pârîngul: Â- 
tenție la Pană de Vultur.

PETRI LA : Iluzii pier
dute? ' - '

LONEA : Incendiu la 
Krong Yung.

VULCAN — Luceafărul: 
Bătălie pentru Roma, I-II.

LUPENI — Cultural :
Căsătorie cu repetiție.

URICANI: Bunicul și î 
doi deliucvenți minori. :

N.R. Eventualele modi- ; 
licări intervenite în pro- i 
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal. 20,20 

Actualitatea în economic, i 
20,35 Amfiteatrul artelor. 
21,15 Invitație în studiou- i 
rile Radiotelcviziunii (c). \
Concert al tinerilor sp- i 
liști laureați cu premii na- î 
ționale și internaționale, i 
21,50 Telejurnal. j

Mica publicitate
VIND Moskvici 412, sta

re bună de funcționare. I.u- 
peni, strada 9 Mai nr. 8 
(lingă Liceul de chimie). 
(6064)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele.. Chiți- 
mia Petre, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă, 
(mp.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boca 
Ilie, eliberată de I.M, Lu- 
peni. O declar nulă, (m.’p.)

PIERDUT legitimație- de 
serviciu pe numele ' Fo- 
dor Lamer, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (m.p.)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FIUL Ștefan, cu familia și rudele anunță cu du
rere, încetarea din viață după o lungă și grea sufe
rință a celui care a fost

Căpitan BILL PETRU
Inmormîntarea va avea Ioc vineri, 7 martie, ora 

16,30, din strada Mihai Viteazul, Petroșani. (6069)

COLECTIVUL Miliției municipiului Petroșani 
este alături de familia greu încercată în urma dispa
riției celui care a fost

Căpitan BILL PETRU (6068)
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