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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

IN SPIRITUL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mobilizare minerească pentru a da 
economiei naționale cit mai mult cărbi

Minerii de la Paroșeni 
răspund printr-o mobili
zare plenară îndemnu
rilor secretarului gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a crește cantitatea de 
cărbune extras. Rezulta
tele obținute în anul tre
cut, cînd au ocupat pri
mul loc în întrecerea so
cialistă pe bazinul nos
tru carbonifer, și 
tă un loc fruntaș 
mură, constituie 
colectivul lor un

totoda- 
pe ra- 
pentru 
stimu-

lent în plus de a-și 
intensifica eforturile în 
acest an pentru realiza
rea și depășirea sarci
nilor de plan la produc
ția fizică de cărbune. De 
fapt în cele două luni 
minerii de la Paroșeni au 
extras suplimentar 8242 
tone de cărbune, reali- 
zînd în acest fel cea 
mai mare producție din 
istoria minei: cu peste 
33 000 tone mai mult de- 
cît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Bunele rezultate obți
nute în cele două luni din 
acest an sînt reeditate și 
în primele zile din luna 
martie, cînd acest colectiv 
fruntaș al Văii Jiului a 
extras suplimentar sar
cinilor de plan aproape 
1500 tone de cărbune. De
pășirea sarcinilor de plan 
la producția fizică a -fost 
posibilă printr-o bună

Gh. BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Depășiri 
la productivitatea 

muncii în abataje

I
' Minerii de Ia LUpeni 
au demarat în luna mar
tie cu rezultate deose
bit de bune în muncă.

• In primele cinci zile 
din adîncurile minei s-au 
extras suplimentar . sarci
nilor planificate aproape 
2000 tone de cărbune pen
tru cocs.

• Productivitatea mun
cii în abataje a fost depă
șită în medie cu 3126-kg 
pe post, iar la nivelul în
tregii activități cu 151 kg 
pe post.

• Cu rezultate remarca
bile în muncă se înscriu 
minerii-sectorului IV, care 

raportează o producție su
plimentară de 2350 tone.

• La depășirea sarcini
lor producției fizice 
în această lună, cît și în 
luna februarie, de către 
minerii sectorului IV, cînd 
au înregistrat un plus de a- 
proape 7000 tone, o contri
buție deosebită au avut-o 
frontaliștii din brigăzile 
conduse de , Constantin 
Popa și Teodor Boncalo, 
care, folosind la întreaga 

. capacitate complexele -me
canizate ă realizat pro
ductivități superioare sar
cinilor planificate cu 3500 
kg pe post.

• Cu peste 1000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar se înscriu în acest în- ■ 
ceput de lună și minerii din 
microcarieră, iar ■ minerii 
sectorului I raportează la : 
rindul lor depășirea sarci
nilor de plan, la zi, cu 150 
torm de țărbunb

Noi sporuri de producție
Cele două colective de 

mineri ale orașului Pe
rii», au început luna mar
tie cu însemnate depășiri 
la producția fizică de căr
bune. De la aceste două în
treprinderi miniere' au 
fost livrate suplimentar e- 
conomiei naționale peste 
1000 tone de cărbune. Cu 
cele peste 700 tone extrase 
suplimentar de la începu
tul lunii martie, minerii de 
la Lonea acumulează de 
la începutul anului un plus

de peste 7700 tone de căr
bune, ocupînd un loc frun
taș în întrecerea socialistă.

Confruntîndu-se cu une
le greutăți în prima parte 
a lunii februarie, minerii 
de Ia Petrila nu au mai 
putut recupera spre final 
întregul minus acumulat, ei 
însă au pornit-o bine în 
luna martie, extrăgînd su
plimentar sarcinilor 
plan peste 200 tone de căr
bune.

de

A D U N A R E S T I V AF E

tivă a industriei ușoare 
din Valea Jiului, în
treprinderea de confec
ții din orașul Vulcan a- 
sigură locuri de muncă 
pentru numeroase femei.

Ieri, după-amiază, în sa
la Teatrului dP stat „Va
lea Jiului" a avut loc o 
adunare festivă consacra
tă sărbătoririi Zilei Inter
naționale a Femeii.

Au participat muncitoa
re, cadre didactice și teh- 
nico-inginer-ești din între
prinderile și instituțiile mu
nicipiului.

Cu acest prilej a fost 
prezentată o expunere. A 
fost evidențiată contribu
ția tuturor femeilor din 
Valea . Jiului — muncitoa
re, maiștri și ingineri, ca
dre didactice, cercetătoa
re științifice, cadre din do-

meniul sănătății, comerțu
lui și cooperației, la înfăp
tuirea amplului proces de 
făurire de noi bunuri ma
teriale și spirituale.

Din partea Comitetului 
- municipal de partid, a fost 

transmis un cald mesaj de 
felicitare tuturor femeilor 
din municipiu fiind, evo
cată laborioasa activitate 
ce o depun în toate sectoa
rele vieții economico- 
sociale. j'

A fost prezentat un mon
taj literar-muzical-eoregra- 
fic la realizarea căruia 
și-au adus contribuția un 
grup dc șoimi ai patriei de

la grădinița nr, 3, elevi de 
la școlile generale nr. 1, 
5 și 7 și de la liceele in
dustrial minier și matema- 
tică-fizică din Petroșani,

■ și studenți de la Institutul 
de mine.

Cu același prilej, în ho
lul teatrului a fost deschi
să o expoziție de desene 
realizate de elevii Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani.

Adunări festive, urmate 
de programe artistice : au 
loc astăzi în toate localită
țile Văii Jiului. Iși vor' dă 
concursul formații artis
tice — elevi și artiști ama
tori — participant la. Fes
tivalul național „Cîntarca 
României".

IN PAGINA A 2-A

• Minerii mobilizați e- 
xemplar pentru realizarea 
planului.

• Manifestări politico- 
educative, dedicate Zilei 
Internaționale a Femeii.

• Rubrica „Vă infor
măm"

Dincolo de tradiție
A

Cînd s-au citit propunerile pentru a fi trecute 
pe lista de candidați a viitorilor membri ai nou
lui comitet al sindicatului minei Petrila, la fiecare 
nume s-a auzit din sala conferinței cîte un: „de a- 
cord", sau „bun". Cînd s-a citit numele inginerei 
Steluța Naidin s-a auzit un „foarte bună", .rostit un
deva în sală dc o voce gravă, bărbătească.

— Așadar, minerii vă mutat fostul șef de sec
tor, am. rămas singură în 

sectorului mai 
â- 

proape jumătate din pe
rioadă. .Și... ne-am des
curcat. Am încheiat anul 
cu aproape o lună mai 
devreme, cu o depășire 
de 410 ml de lucrări mi
niere.

— ...Și nu sînt pro
bleme, adică se rezolvă, 
înseamnă că ați reușit 
să vă impuneți, să cîș- 
tigați încrederea mi
nerilor.
— înseamnă că avem 

un colectiv bun, dc mi
neri specialiști de înaltă 
profesionalitate, ca cei 
din brigăzile lui Vasilc 
Pavel, Constantin Borș.

apreciază, vă stimează, 
tovarășă Naidin. Și, cu fruntea 
siguranță, au toate mo- multe luni, adunate 
tivelc. O ingineră, deci, 
o femeie conduce o 
colectivitate minereas
că și o conduce cu bu
ne rezultate... Nu vi se 
parc, totuși, curios, 
contrar muncii dure de 
miner și delicatețea spe
cific feminină să fiți în 
conducerea unui 
minier ?
— Nu mi se parc 

curios și nici ieșit 
comun. Sînt de aproape 
doi ani pe postul de ad
junct al șefului sectoru
lui XI investiții al minei 
Petri la. înainte, din ’75, 
după absolvirea insti
tutului am fost pe post de 
inginer topograf, a.p.m.- 
ist, inginer cu devize. Diri- 
ianuarie cînd

Ioan IlUBEK

nimic
din

a fostlContinuare in pag. a 2-a)

sector

Nicolae FLOROIUPetru STÂNCI U

♦ Gînduri despre o fanfară minerească.

Stefan NEMECSEK

(Cont. în pag a 2-a)

munca responsabilă 
echipei, contribuie 
valorificarea

PA N OU DE O N O A RE
Astăzi, fruntașii întreprinderii

de preparare a cărbunelui Valea Jiului

în pag, a 3-a

! j
l

LOCUL I — Petru 
STANCIU, șef echipă, U- 
zina de preparare Co- 
roești. Face parte din ge
nerația de pionierat a 
preparatorilor de la Co
rcești, fiind prezent în 
rîndurile colectivului în
că dc la punerea pietrei 
de temelie a actualei u- 
zine de preparare. Con
duce o formație de lu
cru ce-și desfășoară ac
tivitatea în moderna sta
ție de filtru presă. Prin

a 
la 

superioară

Ion POPESCU
a cărbunelui extras . 
mineri din adîncuri. 
același timp, utilizînd
parametrii înalți insta
lația, izbutesc, ca cele mai 
fine particole de steril 
din apele rezultate din 
secția spălare să fie reți
nute formînd „turtele" 
filtrelor presă, care iau 
o destinație utilă, nepo- 
luînd apele Jiului.

LOCUL II
PESCU, maistru, secția 
de preparare Petrila. 
Nu peste multă vreme, va 
aniversa împlinirea a do
uă decenii de cînd lu

crează la . preparați» din 
Petrila. Alături de șefii 
de echipă Emilian Do
boș, Mihai Lizac, Glieor- 
ghe Boldi și Gheorglie 
Echer, coordonează ac
tivitatea în cadrul sec
ției de preparare. Prin 
munca responsabilă a co
lectivului, se realizează 
diversele sorturi de căr
bune, la procentajele sta-

lon PO- bilite de cenușă și umidi
tate. Prin înscrierea cu

♦ Rubrica nouă, de sezon, inaugurată în. 
ziar: Pentru grădina . dumneavoastră.

♦ Rodul pasiunii in practicarea unui co
merț eficient.

♦ La rubrica „Din scrisorile sosite la re
dacție" : Nu se poate repara greșeala ?

♦ Program ui TV săptămînal
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Minerii mobilizați exemplar pentru
realizarea planului

Pentru colectivul între
prinderii miniere Dîlja, 
recenta conferință de da
re de seamă și alegeri a 
constituit 'ora bilanțului 
activității desfășurate de 
comitetul sindicatului, 
pentru înfăptuirea sar
cinilor de. producție și 
sociale.

Evenimentul a avut loc 
în contextul amplei mo
bilizări a întregului nos
tru .popor pentru înfăp
tuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor sta
bilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului. Co
munist Român pentru pri
mul an din cincinalul dez
voltării intensive.

Din darea de seamă a 
reieșit că, în anul 1985 
factorii de răspundere din 
întreprindere, prin comi
tetele de sindicat pe sec
toare, și grupele sindica
le, au organizat o largă 
dezbatere cu minerii, 
maiștrii, tehnicienii și in
ginerii pe fiecare loc de 
muncă asupra posibilită
ților de care dispun pen
tru realizarea integrală a 
sarcinilor ce Ie revin, la 
extracția de cărbune.

O atenție deosebită s-a 
acordat organizării în
trecerii socialiste între 
formațiile de lucru și 
sectoare pe baza criteri
ilor stabilite de Comite
tul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care aU 
avut ca obiectiv îndepli
nirea și depășirea pre
vederilor planului și a 

Inginerul Valeriu Temelie și tehnicianul principal 
Viorel Motoc trasează noi coordonate pe harta cîmpu- 
lui minier al I.M. Paroșeni.

Foto: Ovidiu PARAlANU

angajamentelor. Au fost 
evidențiate formațiile 
conduse de Gheorghe Ma
tei, Anton Moldovan, 
Gheorghe Stoica, Dinu 
Năstase, Ion-, Ungureănu, 
Vasile. Slabii și David 
Laszlo.

In dezbaterile lunare 
la nivel de grupe sindi
cale un accost deosebit 
s-a pus pe rezolvarea 
propunerilor oamenilor 
muncii privind creșterea

CONFERINȚE DE 
DARE DE SEAMA

SI ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 

DE SINDICAT

productivității muncii,- a 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan, factori' hotărîtori 
în ridicarea nivelului de 
trai al minerilor prin 
realizarea de cî.știguri mai 
bune. Critic, s-a arătat în 
conferință, că nu toate 
ședințele de grupă sin
dicală și-au atins scopul 
propus în mobilizarea e- 
xemplară a oamenilor 
muncii în vederea înde
plinirii sarcinilor de plan. 
Un număr destul de mare 
de brigăzi au rămas sub 
plan. Au fost înregistrate 
restanțe mari la produc
ția fizică de .cărbune ex
tras ca urmare a unor 
deficiențe în organizarea 
muncii și nerespectării 
tehnologiilor de lucru, a 

indisciplinei în muncă. 
S-a înregistrat un număr 
destul de marc de absen
țe nemotivate. In mod o- 
biectiv și autocritic au 
fost arătate toate neîm- 
plinirile din anul trecut 
de la I.M. Dîlja. Dar în 
cuvîntul lor yictor Ne
gru. Mihai Jiircă, Du
mitru Oprea, Vasile Stan- 
cu, Vaier Zuba, Emeric 
Nagy, Reinhold Knebel, 
Dumitru Voican, Emil 
Găvan, Ion Gheorghe și 
Emeric Kovacs au ară
tat că in anul 1985 la
I.M. Dîlja s-au făcut e- 
forturi deosebite în' ve
derea creșterii produc
ției de cărbune în etapa 
următoare. S-a eliminat 
transportul cărbunelui 
discontinuu cu vagonete,- 
fiind înlocuit cu cel con
tinuu, pe benzi de cau
ciuc, s-a introdus meto
da de exploatare cu ta
van de rezistență. Toate 
pregătirile din anul tre
cut au fost concretizate 
în anul acesta cîrid pro
ducția lunii ianuarie și 
cea a lunii februarie a 
fost superioară sarcini
lor de plan cu aproape 
4000 tone de cărbune. 
Gîndirea tehnică, Intro
ducerea noului la mina 
Dîlja vor fi concretizate 
în acest an nu numai 
prin realizarea sarcini- • 
lor de plan, ci și prin 
producții peste plan.

Gh. SPINU

Pentru mai
(Urmare din pag. 1)

organizare a muncii, prin 
folosirea intensivă a 
complexelor mecaniza
te și a celorlalte instala
ții'și utilaje din dotare, 
ceea ce a condus Ia ob
ținerea unor productivi
tăți superioare sarcini
lor planificate în abataje 
cu aproape 1500 kg pe 
post, iar la nivelul între
gii activități pe între
prindere cu 500 kg pe 
post. Trebuie subliniat, 
de asemenea, faptul că 
toate cele patru sectoare 
de producție ale minei 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan. Merite 
deosebite revin sectoare
lor 1 și ni care rapor
tează împreună în acest 
an, suplimentar sarcini
lor de plan, peste 7000 
tope de cărbunp.^ Din 
aceste sectoare s-au re
marcat brigăzile condu
se de Vasile Cojocaru și 
Fraiirisc Fazakas, care 
au constribuit în cea mai 
mare măsură ia depășirea 
planului pe mină. Deși 
sectoarele II și IV se con
fruntă cu unele greutăți 
din cauza lipsei de efec
tive, au căutat, și se poa
te spune fără teama de a 
greși, că au reușit să se 
autodepășească și să 
extragă împreună supli
mentar 1100 tone de căr
bune ca urmare a bune
lor rezultate obținute de 
brigăzile de frontaliști 
conduse de Nicolae An-

In universul copiilor, la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Petroșani.

Ziua Internațională a Femeii

Manifestări politico-educative
In întreaga Vale a Jiului au Ioc în aceste zile 

ample manifestări politico-educative și cultural-artis- 
tice dedicate Zilei Internaționale a Femeii.

Manifestările se const ituie intr-un vibrant o- 
magin adus femeilor din Valea Jiului, care, în fie
care clipă, cu pasiune și dăruire muncesc alături de 
soții lor, mineri, constructori de mașini, prepara
tori, alte categorii sociale pentru făurirea de noi 
bunuri materiale și spirituale.

• Ea întreprinderea de
Tricotaje din Petroșani a 
avut loe, ieri, un specta
col folcloric la care și-au 
adus contribuția artiști 
amatori, membri ai'ansam
blului „Parîngul" al Casei 
de cultură , a sindicatelor. 
Spectacolul a fost precedat 
de o expunere ' .privind 

mult cărbune
drașic și Constantin Cio- 
bănoiu care au realizat 
productivități .superioare 
sarcinilor planificate în 
medie cu peste trei tone 
pe post.

Concomitent cu preo
cupările colectivului pen
tru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan curen
te, conducerea minei a 
avut în permanență în a- 
tenție executarea la timp 
și de bună calitate a 
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri, de fapt, pregă-. 
tirea producției viitoare. 
Folosind combine de îna
intare la lucrările de pre
gătiri și o mașină de în
cărcat universală, minerii 
de la deschideri și pre
gătiri au reușit în acest 
început de an să execute 
peste sarcinile planificate 
16 și, respectiv, 90 ml de 
astfel de lucrări, ceea ce 
înseamnă noi capacități de 
producție puse în funcțiu
ne înainte de termen, care 
asigură în continuare rea
lizarea sarcinilor de plan. 
La acest gen de lucrări 
s-au remarcat brigăzile 
conduse de Nicolae Popa, 
Ion Cibea, Mihai Ștefureac, 
Kalman Geza, Vasile Po
pa, Alexandra Laszk» și 
Vasile Cerce ja, care lună 
de lună se numără printre 
fruntașii minei.

Iată deci că minerii de 
la Paroșeni nu precupețesc 
nici un efort pentru a li
vra economiei naționale 
cît mai mult cărbune,

rolul femeii în viața eco- 
nomico-socială a Văii Jiu
lui.

• Astăzi, la Teatrul de 
stat, începînd cu ora 17, 

- elevii secției de muzică și

(Urmare din pag. I)

Dincolo de tradiție

Ioan Pop, oameni cu ca
re facem față cu succes 
sarcinilor pentru dezvol
tarea minei, lucrărilor de 
mare anvergură ce incum
bă exigențe calitative 
deosebite. Iar dacă-reu
șesc să mă impun... aceas
ta depinde de relațiile 
interumane. Dacă res
pecți oamenii, ești res
pectat la rîndu-ți. Mă 
strădui să ajut oamenii, 
să le demonstrez că știu 
meserie, că merit încre
derea lor, că nu mă tem 
să cobor la aproape 1000 
metri de suprafață, de 
drumurile kilometrice 
din subteran, de mină, 
în general.

— Sînteți și secretar 
adjunct al organizației 
de bază și președinte al 
Secției sindicale. Și 

PANOU DE ONOARE
(Urmare din pag. I)

strictețe în normele de 
calitate cerute se reușeș
te satisfacerea tuturor e- 
xigențelor beneficiarilor la 
cărbunele preparat.

LOCUL III — Nicolae 
FLOROIU, șef echipă, U- 
zina de preparare Lupeni. 
Preparator cil o vechime 
în muncă de peste 20 
de ani Ia preparația din 
Lupeni, posedă o bogată 
experiență în profesie. 
Alături de șefii de

artă plastică a Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani 
vor prezenta un atractiv 
spectacol muzical-Iiterar 
intitulat „Pentru tine, 
mămicol".

• In toate întreprinde
rile șj instituțiile munici
piului au loc astăzi, mîine 
și duminică acțiuni cul- 
tural-diștractive organizate 
eu ocazia sărbătoririi Zilei 
Internaționale a Femeii la

formații artistice de ama
tori din Valea Jiului.
(H, DOBROGEANU)

înainte de toate, sîn
teți mamă, soție. Cum 
vă descurcați?
— Mă descurc, dîn- 

du-mt osteneala... să mă 
descurc. AcaSă, nu-ș ne
mulțumiri; soțul, ca și co
piii, mă ajută. Ne ajutăm 
reciproc. Programul zil
nic începe dimineață, Ja 
cinci și se încheie seara, 
în bucătărie, cînd, ' în- 
tr-adevăr, simt nevoia 
odihnei. Dar șapte ore de 
somn mi-ajung. Și apoi 
vine și duminica. Gătim, 
învățăm împreună, cîteo- 
dată mergem și la spec
tacole, la film.

— Deci, și o femeie se i 
poate descurca într-o i 
meserie atît de tradiți- I 
onal... bărbătească cum 
e mineritul.
-d Nu fără unele difi

cultăți, dar, dincolo de 
tradiție, după cum se 
vede, se poate...

schimb Ion Burlacu și 
Dumitru Prună condu
ce activitatea din cadrul 
stației de epurare a a- 
pelor. Conștienți de im
portanța muncii lor, com- 
ponenții echipei condu
se de Nicolae Floroiu își 
dau toată sîrguința pen
tru a contribui, eu res
ponsabilitate, la menți
nerea apelor Jiului cît 
mai curate, să evite pe 
cît posibil factorii de 
poluare.

• UTECISTELE de
I.F.A. Vîscoza Lupeni des
fășoară în aceste zile o 
intensă activitate de mun
că patriotică pentru recu
perarea materialelor re
zultate în urma procesului 
de producție. Cu ajutorul

| unor utilaje speciale, a- 
■ cestea sînt curățate și a- 
I poi reintroduse în circui- 
I tul productiv. Valoarea e- 
l conomică a acțiunii se ri-

dică Ia peste
(G.C.)

DUMINICA, 
din vecinătatea 
masivul Paring 
fășura două ___ ,
sportive. Este vorba 
cupele „Hidromin" și 
rîng“ la schi, la care sînt 
așteptați să ia parte toți 
iubitorii sportului alb din 
municipiul nostru.

DE LA sediul F.A.C.R., 
de pe strada Slătinioara, 
posesorii de autoturisme 
pot cumpăra la prețuri 
convenabile huse pentru a- 
coperirea mașinii.

20 000 lei. DIVERTISMENT. „ 
tata... nu e tata".. Așa se 
intitulează muzic-hall-ul 
lui Florin Comișel pe cate 
colectivul artistic al Tea
trului liric din Craiova îl 
va juca în 13 martie, la 
Petroșani în sala easei de 
cultură, începînd cu orele 
17 și 20. (Al.H.)

PENTRU COPII, 
poveste a Scufiței 
se intitulează spectacolul 
pe care cei mai mici din
tre prietenii teatrului îl 
vor putea vedea în ziua 
de 14 martie, începînd cu 
orbie 10 și 13. Protagoniști

pe pîrtia 
I.E.F.S. din 
se vor des- 
competiții 

de 
„Pa

,Uite — actorii Teatrului de 
păpuși din Timișoara. (A.H.) 

LA RECENTA plenară 
a comitetului U.T.C. de la 
mina Aninoasa, tinerii au 
hotărît ca prin muncă pa
triotică, pe dealul Șes, 
să amennajeze o pîrtie de 
schi. In sezonul viitor, iu
bitorii sportului alb, vor a- 

„Noua vea posibilitatea să-și pe- 
roșii" treacă cît mai frumos 

timpul liber. Pîrtia va fi 
amenajată cu o instalație 
de teleschi. (Gh.S.)

SPEOLOGICA. In 
oada 10—16 martie, 
na Mălăiești din

per!- 
caba- 

ma sivul

Bucegi găzduiește un ine
dit curs de inițiere în do
meniul explorării speologi
ce și punerii în valoare a 
inestimabilelor frumuseți 
carstice din munții patri
ei. Este vorba de cursul de 

i“ (speo- 
hibernal) 

aborda-

inițiere „SPĂL ’86' 
logie-alpinism 
care-și propune 
rea unor teme specifice 
ca ! noțiuni de 
în zonă carstică în timp de 
iarnă, de practicare a schi
ului și întreprinderea u- 
nor ascensiuni în condiți
ile iernii, inclusiv cU folo
sirea de colțari și piolet, cte

tehnică foto pentru sub
teran (peșteră) și suprafa
ță, de acordare de prii» a- 
jutor etc. Din partea clu
bului de profil „Piatra 
Roșie" Valea Jiului, și-au 
anunțat participarea la 
concurul de inițiere un nu
măr de trei tineri speologi. 
(Romulus Ven țel, coresp.).

l ,
I
I
I

orientare Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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realizarea in acest an

Tiberiu SPĂTARII

activi-

bo-

FANFARA minerească

viață 
susți-

Liceul în- 
Szabo Va
al acelu-
Gall Iosif

perioa- 
anului 

cetățean

treaga Vale a Jiului. îm
preună cu veterani 
formației cum sînt 
lexandru Muntcanu,

Pentru grădina
dumneavoastră

De Ia un an la altul, mai bine zis de la o pri
măvară la alta, și aici în Valea Jiului s-au extins 
preocupările locuitorilor de a cultiva legume pe te
renuri din imediata vecinătate a orașelor, închiriate 
de către consiliile populare. Este o ocupație pe cît 
de plăcută — îndemnînd oamenii muncii să șî pe
treacă timpul liber în mod activ, în mijlocul natu
rii —, pe atît de utilă și plină de satisfacții. Aceas
tă rubrică își. propune să vină'in sprijinul cetățe
nilor, prin noutăți de sezon, cît și prin recomandă
rile specialiștilor oferite celor dornici șă cultive le
gume pentru necesitățile familiei.

Primele lucrări de primăvara
pămînt de țelină, turbă și 
nisip, este o etapă impor
tantă. Proporțiile diferă 
de la o specie la alta: la 
tomate se folosește 50 la 
sută mraniță, 25 la sută 
nisip și 25 la sută pămînt 
de țelină; la ardei 40 la 
sută mraniță, 50 la sută 
pămînt de țelină și 10 la 
sută nisip etc.

Prevenirea bolilor și 
dăunătorilor, dezinfectarea 
amestecului — cu formali- 
nă în concentrație de 2 
la sută (55 l/rnc); supat 
de cupru (piatră vînătă) în 
concentrație dp 3 la. sută 
(35—40 1/inc) sau captadin 
(6 kg/mc de amestec) — 
sînt de asemenea 
tați de sezon.

încă din această 
dă pregătitoare a 
agricol, fiecare 
chibzuiește la cît mai buna 
folosire za terenului și la. 
cultivarea Unor soiuri, care 
să asigure o recoltă 
gală, condiție pentru eare 
toate plantele trebuie să 
ajungă la maturitate. Pen
tru condițiile Văii Jiului se 
recomandă soiuri timpu
rii. Iată cele mai indica-, 
țe: tomate — Argeș 408, 
Bizon, Export II, Deli Ga
tes; ardei — galben tim
puriu, iute portocaliu; 
casteaveți — eornichan, 
Pliska; salată — timpurie 
de mai, timpurie de Ba
nat, Polul Nord.

Iată-nc în pragul pre
gătirii viitoarei recolte de 
legume ce se cere a fi su
perioară și la noi, ta Va
lea Jiului, contribuind la 
____________ _____ L__ a 
celor 10—12 milioane tone 
pe țară, așa cum arăta to
varășul_____ Nicolae
CeaușeScu la Plenara lăr
gită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicul
turii șî Gospodăririi Ape
lor. Este timpul ca și gos
podarii noștri să pregă
tească răsadnițele și semă
natul — dacă sînt astfel 
de preocupări —, cît și 
fertilizarea terenurilor
destinate culturilor legu
micole.

PentrU producerea răsa
durilor trebuie să se asigu
re în primul rînd, condiți
ile climatice și de teren. 
Se alege terenul cu expo
ziție sudică, sud-estică sau 
sud-vestică, așa tacît dura
ta de strălucire a soarelui 
să fie maximă, textura 
lului să fie mijlocie, cu 
grad ridicat de permeabi
litate, asigurîndu-se sursa 
de apă necesară și tot
odată protecția împotriva 
vînturil or. După 
repararea răsadniței, se tre
ce la reactivarea gunoiu- 

’ Ini prin udare eu a>pă căl
duță (30—50 1/mc), astfel 
îneît după 4—5 zile să se 
ajungă la tempera tura de 
45—50 grade Celsius. Pre
pararea amestecului nu
tritiv, format din mraniță,

Ing. loan ȘTEFAN, 
șeful serelor Lupeni — 
I A.C.C.V.J. Petroșani,

• ' ' , . •••• . . .. • • 1 '  

Cine-i păgubașul?
In ziua de 11 februarie, scăpat ghemotocul de bani, 

ta autobuzul Petroșani care a rămas ta autobuz. 
— Petrila, un copil a Soția mea, Elena Motoca, 
sustras de la o cetățeană taxatoare pe autobuz, i-a 
o sumă de bani. Apoi, pe luat. De atunci, așteptăm 
cînd o zbughise pe ușa păgubașul, 
autobuzului cetățeana a 
observat și a fugit după 
el. In grabă, copilul a

Soția mea, Elena Motoca,

Petre MOTOCA, 
miner, I.M. Fetrila

Duminică, 9 martie 14,45

ii,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan:

■ Călătorie în adîncuri. 
Ultimul episod, (color.) 

12,40 Din cununa cîntecu
lui românesc.
Muzică populară, 
(color).

13,00 AlbUm duminical.
Din cuprins:

— Pacea ca o dimineață.
— Femeilor patriei. Mo 

ment poetic.
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Dincolo de rampă... 

Surprize muzicale.
— Telesport.
— Florile iubirii — me

lodii de Vasile V. Va- 
silache interpretate 
de Mirabela Dauer și 
Grupul 3T.

— Teatru scurt, . j
— Din cartea naturii.
— Secvența telespecta

torului.
(Parțial color).

i

15,00

19,00
19,15

19,30

20,20

21,50
22,00

Copiii — fericirea, și 
viitorul națiunii, 
Închiderea progra
mului. ș
Tefejiumal.
Tara mea de azi . 
(■EoIatT
Un buchet de flori.
Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic dedi
cat Zilei Internați
onale a Femeii.
(color).
Film artistic:
O premieră eu sur
prize.
TelejtU’nal. 
închiderea progra

mului.

Luni, 10 martie

Telejurnal. .
tehnico-ști-

In Valea Jiului se des
fășoară o bogată 
cultural-educați vă 
nulă de formații a căror 
.preocupări sînt integra
te în activitatea economi
că și socială a colective
lor de muncă. Sînt for- 1 
mâții și grupuri constitu
ite de mai multă vreme 
sau mai recent, dar eîte 
dintre ele șș pot mîndri 
cil respectabila, vîrstă de 
zeci ..și zeci de ani ? Este 
doar fanfara din Lupeni 
care, în cadrul unei fes
tivității cei o putem numi 
intimă, a sărbătorit, du
minică. 88 de ani de e- 
xi stanță neîntreruptă în 
viața și munca mineri
lor. Este,?.. Intr-adevăr, o 
formație a minerilor din 
acest oraș cu vechi tradi
ții de muncă1 și luptă 
pentru viața de astăzi, 
demnă, liberă și fericită. 
Cu sonorități pătrunză
toare ea o chemare, fan
fara a avut un auten
tic spirit muncitoresc, in- 
tegrîndu-sc de-a lungul a- 
nilor în activitatea revo-

tăzi cind cuprinde 36 de 
instrumentiști, tineri și 
vîrstnici, această fanfa
ră este reprezentativă,- 
așa cum a fost zeci , și 

'zeci de .ani, pentru în-

luționară condusă de ■ co-
‘ muniști. In acest prag 

de primă Vâră, cînd în
treaga națiune va sărbă
tori 65 de ani de la crea
rea Partidului Comunist

GÎNDURI DESPRE O

Remân, această forma
ție, .pe drept, merit 
sărbătorită ca o continu
atoare a luminoaselor tra
diții ale culturii și artei 
revoluționare care a în
soțit toate sărbătorile mi
nei ești, a chemat și a u- 
nit minerii la lupta con
dusă de partidul comu
nist

La 88 de ani fanfara 
din Lupeni este o forma
ție tlnără și viguroasă, o 
sinteză a generațiilor u- 
nîte printr-o nobilă pasi
une pentru muzică. As

ai 
A-

............ . în 
vîrstă de 73 ani, Molruir 
Alexandru, care are 68 
ani amtadoi au fost 
sărbătoriți anul trecut 
pentru 50 de ani de acti
vitate în fanfară — și 
Iacob Stoica se află mulți 
tineri formați printr-o 
tadiumare străbătută de 
pasiune. Așa sînt Nicolae 
Maier (elev la 
dustrial nr. 1), 
sile (absolvent 
iași liceu) sau

care a terminat cursuri
le școlii profesionale.

— Odată cu repetițiile 
destinate perfecționării in-

■ terpretative a pieselor din 
repertoriu, ne spunea A- 
lexandru- Drăgan, dirijo
rul fanfarei, ne preocupă 
în 'mod constant pregăti
rea muzicală a copiilor și 
tinerilor. Acum avem pes
te 2:0 de tineri pe care îi 
pregătim ca instrumen
tiști pentru fanfara1. Prin 
repertorii și concerte ce 
le susține pentru mineri, 
pentru toți oamenii mun
cii din Lupeni, putem 
spune că fanfara noas
tră este o formație eu 
îndelungată experiență 
artistică.

Mereu tînără, plină de 
prospețimea și vigoarea i 
muzicii, fanfara din Lu
peni și-a afirmat, du re
zultate die prestigiu, eap- I 
periența artistică pe m»- ,
rea scenă a muncii și 
creației — Festivalul na
țional „Cîntarea Româi- 
niei“.

scrisorile sosite

La bordul locomotivei, mecanicul Ștefan Hora din 
depouI C.F.R. Petroșani,

Locuiesc în Petrila, car
tierul „8 Martie**, blocul 
21, apartamentul 41. Apar
tamentul, în care locuiesc, 
din anul 1976, este format 
din două camere și. pe 
contract, este prevăzut un 
spațiu locativ de 46 mp. 
Spre surprinderea mea, a- 
flam mereu de la vecini că 
ei, deținînd același spațiu, 
plăteau o taxă mai mică la 
asociație. Intercsîndu-mă,

hhatajaffed că, de fapt, eu

eram taxat pentru 59 mp. 
Deci, timp de 10 ani, eu 
am plătit taxe pentru trei 
camere, cînd eu dețin doar 
două. La asociația de lo
catari s-a recunoscut gre
șeala, la secția E.G.C.L. Pe
trila tovarășul contabil 
șef Popescu mi-a dat drep
tate. Rău este că, în, pofi
da unor prevederi . legale, 
tovarășii de. Ia asociație și 
de la E.G.C.L. refuză .poli
ticos să-mi recalculeze ta
xele .și, retroactiv, să-mi

■ restituie niște sume. După 
‘ cite știu, în asemenea ca- 
Lzuri, ori se recalculează și 
1 se restituie sumele încasa

te din greșeală, ori se e- 
'șaSonează și se scad, prin 
compensație din taxele pe 
care trebuie să Ie plătesc

, în

Devenită de-a lungul a- 
nilor o unitate model pen
tru comerțul din Valea 
Jiului,, eea mai mare uni
tate comercială a orașului 
Lupeni, autoservirea nr. 
267, a realizat în luna ia
nuarie, o performanță, deo
sebită, ilustrată , sugestiv 
■prin două cifre: un plus 
față de planul de vînzări 
în valoare de peste 
325 000 lei (performanță 
dublată apoi în februarie 
cu un plus de 207 000 lei), 
și, totodată, achiziționa
rea de la populație a unor 
ambalaje de sticlă în va
loare de peste 177 000 lei 
— ianuarie și, respectiv, 
76 000 ' ' 'lei în februarie. 
Prima cifră are acoperire 
ta servirea exemplară, re-

22,00 închiderea progra
mului.

Marți, 11 martie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea ta eco

nomie.
Wj35 Seară de operă:

alizarea unei 
mărfurilor

expuneri a 
la îndemîna 

cumpărătorilor, extinderea 
preambalării (ceea ce du
ce la scurtarea timpului 
de servire), aproviziona
rea ritmică testarea 
g u st u r ) 1 o-r ' și 
pretențiitor cumpărători
lor. 'Toate acestea dubla
te, bineînțeles, de o ama
bilitate exemplară, 
cumpărători.

Pentru a descifra 
celui de-al doilea 
trebuie arătat că persona
lul unității acționează 
continuu pentru recupera
rea ambalajelor de sticlă. 
Pentru a asigura recepțio- 
narea lor, unitatea dispu-

față de

cheia 
succes,

condu-20,35 Partidul ne
ce. Emisiune de ver
suri șl rîntece.

20,50 Tribuna TV. Parti
dul Comunist Român 
— gîndire novatoare, 
acțiune revoluționa
ră.

PROGRAMUL ȚV

Tosca
de Puccini.
Selecțiuni. (color) 

21,35 Cadre înalt, califi
cate pentru cincina
lul 1986—1990.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea

mului.

20,00
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific. (parțial color).
20,40 Tezaur folcloric.

, (color).
21,00 Roman foileton:

Marea iubire a lui
Balzac. 20,00 Telejurnal.
Episodul1 2. (color). 20,20 Actualitatea in eco-

21,50 Telejurnal. nomie,

21,10 Film în serial: 
Mexicul în flăcări. 
Ultimul episod. 
Telejurnal, 
închiderea progra

mului.

21,50
22,00

progra- Joi, 13 martie

Miercuri, 12 martie
20,00
20,20

20,35

• Telejurnal.
1 Actualitatea 

nomie.
> Amfiteatrul 

Revistă TV 
tării României*

în eco-

artelor, 
a „Cîn-

ne de un spațiu special a- 
raenajat de vtazătoare.

Ce ar mai fi de adău
gat ? In primul rînd fap
tul că aici condițiile igie- 
nico-sanitare stat la. ele. 
acasă, că unitatea (care de
servește cel mai mare car
tier al orașului) este cura
tă și primitoare și că, ală
turi de numele șefului de 
unitate, Lucreția Donciu, 
se cer a fi amintite, pentru 
munca și efortul lor conti
nuu, vînzătoarele Marga
reta Vla.ic, Susana Cioba- 
nu; lolan Ceauș, Viorica 
Donciu, Ghizela Guliaș, O- 
tilia Șoacă, Dorina Ionete, 
Maria Prodan, Mirele Ig
nat și Rozalia Prodan.

perioada următoare.

Adrian 
maistru,

Al. TĂTAR

21,00 Universul familiei, 
(color).

21,20 Invitație ta studiou
rile RadioteleviziU- 
nii, ' '

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 14 martie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Acestui pămînt, a- 

cestui popor. Emisi-. 
une de versuri.
(color).

20,45 Controlul 
muncii în 
Propuneri 
rezolvări operative.

20,55 Cadran mondial. 
România și proble- . 
mele lumii contem- 
porane. (color)'

21,15 Serial științific : 
Civilizația metalului. 
Episodul 10. (color)

21.35 In întîmpmarea con
gresului sindicatelor.

21,50 Telejurnal.

oamenilor 
acțiune, 
judicioase,

DOLEANȚĂ
Ni s-a adresat 

ttn grup de elevi din 
Anînoasa. Aceștia fae, prin 
noi, un apel către condu
cerea A.U T B. să-î spriji
ne să ajungă și ei la timp 
la liceele din Petroșani. 
Dimineața no au nicioda
tă autobuz la timp, Sub- 
scriem. (MU.)

Simbătă, 15 martie

13,00 Telex.
13,95 La sfîrșit 

mină: Din 
— CiDteee de 
— Gala desenului 

mat.
— Gciii de copii — re

portaj.
— Melodia săptăm.îni; în 

primă audiție.
■— Marile momente ale 
• baletului.
— Un tablou din Galeria 

națională: „Portret
de fată" de Nicolae 
Grigorescu.

— Yehudi ‘Menuhin,: un 
virtuoz al arcușului.

— Azi, în anul 
partidului. 
Sâptămîna 
închiderea 
mu lui.
Telejurnal. 
Teleeneiclopedia, 
(parțial color). 
Melodii ’85. (color) 
Film artistic.
Comoara corsarilor.
Telejurnal, ,

de săptă- 
sumar: 
pe la noi. 

ani-

65 al

14,45
15,00

19,00
19 20

1.9.50
20.50

22 15

politică, 
progra-



încheierea lucrărilor Congresului 
al XXVii-lea al P. C. U. S.

Sesiunea a XVI-a a Comisiei 
mixte româno-iugosiave de 

colaborare economică
MOSCOVA 6 (Agerpres). 

— M. C.oruț și M. Chebe- 
leu transmit: Joi, 6 mar
tie, au luat șfîrșit lucrări
le Congresului al XXVII- 

; lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice,

La începutul ședinței de 
Închidere s-a anunțat că, 
în prima sa plenară, Comi
tetul Central, în noua sa 
componență, l-a ales pe 
tovarășul Mihail Gorbaciov 
în funcția de secretar ge
neral al Comitetului Cen- 

! țral al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.
! Plenara a ales în Biroul 
Politic al C.C. pe tovarășii 
M.S. Gorbaciov, G.A. Aliev, 
V.I. Vorotnikov, A.A. Gro- 
mîko, L.N. Zaikov, D.A 
Kunaev, E.K. Ligaciov, N.I. 
Rîjkov, M.S. Solomențev, 
V.M. Cebrikov, E.A. Șe- 
vardnadze și V.V. Scerbiț- 
fci; membrii supleanți au 
fost aleși tovarășii: P.N. 
Demicev, V.I. Dolghih, 
B.N. Elțin, N.N. Sliunkov, 
S.L. Sokolov, I.F. Soloviov 
și N.V. Talîzin. .

Secretari ai Comitetului 
Central au fost aleși tova
rășii : M.S. Gorbaciov, se-

SUB AUSPICIILE O.N.U., 
ta Viena au început lucră
rile Unei reuniuni cu privi
re la prevenirea și contro
lul acțiunilor criminale, 
la care va fi abordată cu 
prioritate problema tero
rismului. Participanții vor 
discuta, de asemenea, ro
lul O.N.U. în prevenirea 
acțiunilor criminale și 
chestiuni referitoare la 
organizarea celui de-al 
optulea congres pentru pre- 
întîmpinarea criminali
tății, care va avea loc, tot 
sub auspiciile O.N.U., în 
1990. -

COMISIA EXECUTIVA 
A PIEJEI COMUNE A 
ANUNȚAT că au fost a- 
doptate o serie de inițiati
ve, pentru o perioadă de 
patru ani, „de luptă îm
potriva sărăciei" în țările 
C.E.E. Programul prevede 
intervenții în Franța, Ir
landa, Marea Britanic și 
Italia în intenția de a 
ajuta șomerii de lungă 
durată, bătrînii, familiile 
cu un singur părihte și 
alte asemenea categorii de
favorizate.

UN NUMĂR DE 11 SOL
DAȚI NORVEGIENI AU 
PIERIT acoperiți de zăpa
dă și alți 6 militari sînt 
dați dispăruți ca urmarea 
unei avalanșe care i-a 
surprins în timpul mane
vrelor militare ale NATO 
avînd denumirea de „An
chor Express". Accidentul 
ș-a produs în apropierea 
portului Norvik.

REGELE HUSSEIN AL 
IORDANIEI A EFECTUAT 
o scurtă vizită la Bagdad, 
în cursul căreia a avut 
convorbiri cu președintele . 
Irakului, Saddam Hussein. 
In centrul discuțiilor s-au 
aflat situația din zonă și' 
stadiul relațiilor bilatera
le, informează agenția 
KUNA.

LA BAGDAD S-AU ÎN
CHEIAT lucrările celei 
de-a X-a Conferințe a mi
niștrilor informațiilor din 
unele țări arabe. Declarația 
finală a reuniunii susține 
necesitatea unei reglemen
tări pașnice a conflictului 
dintre Iran si Irak care să 
fie negociată sub auspici
ile O.N.U. 

cretar general, A.P. Biriu- 
kova, A.F, Dobrînin, V.I. 
Dolghih, L.N. Zaikov, 
M.V. Zimianin. E.K. Liga
ciov, V.A. Medvedev, V.P. 
Nikonov, G.P. Razumovscki 
și A.N. Iakovlev.

Plenara a confirmat în 
funcția de președinte al 
Comitetului controlului de 
partid de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S. pe tovarășul M.S. 
Solomențev. Președinte al 
Comisiei Centrale de Revi
zie a P.C.U.S. a fost ales 
tovarășul I.V. Kapitonov.

In încheierea lucrărilor 
Congresului al XXVII-lea 
ăl P.C.U.S., tovarășul Mi
hail Gorbaciov a rostit o 
cuvîntare.

☆ '■
Comitetul Central al

Partidului Comunist al U- 
riiunii Sovietice a oferit, în 
aceeași zi, la Palatul Con
greselor din Kremlin o 
recepție în cinstea dele
gațiilor străine participan
te la lucrările forumului 
comuniștilor sovietici.

Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., a rostit Un cilvînt

DIN PRESA STRĂINĂ
în Marea Britanie crește

rața criminalității
(„DII: PRESS

Aproape o treime dintre 
englezii născut! în anii 
1953, 1958 și 1963 au fost 
condamnați pînă acum o 
dată șau de mai multe ori, 
acesta este rezultatul; uimi
tor la care a ajuns statisti
ca anuală intitulată „Ten
dințe sociale".

In rîridul contravențiilor 
comise se înscriu furturile, 
dar și actele de violență. 
Dintre cele 1,2 milioane de 
delicte înregistrate de poli
ție în 1984, doar 35 la sută 
au fost clarificate — în

■MR1".'.1 mm W- WIWWi Ji a a u a a a u a u a I

E SPORT SPORI

Rezultatele primei manșe a sferturilor de 
finala alei cupelor europene la fotbal

comentate de
Comentînd rezultatele pri

mei manșe a sferturilor de 
finală ale cupelor, europe
ne la fotbal, agențiile inter
naționale de presă aprecia
ză că rezultatele cele mai 
echilibrate ș-au înregistrat 
în „Cupa . campionilor eu
ropeni", ceea ce face ca 
verdictul să fie amînat pî
nă' la 19 martie, cînd se 
va disputa returul.

In competiția cea mai 
importantă a cluburilor 
europene nici una dintre 
formații nu și-a creat un 
avantaj decisiv, în două 
meciuri obținîndu-se vic
torii la limită, iar în cele
lalte două — scoruri e- 
galc. Astfel, C.F. Barcelo
na a cîștîgat cu 1—0 în 
fața, deținătoarei trofeului, 
Juventus Torino, prin- 
tr-un gol înscris de Julio 
Alberto, în minutul 82, 
în fața a 120 000 dc spec
tatori, iar Bayer Munchcn

BELGRAD G (Agerpres).
— La Belgrad au avut loc, 
în perioada 4—6 martie, 
lucrările sesiunii a XVI-a 
a Comisiei mixte româno- 
iugosiave de colaborare e- 
conomică. Delegația româ
nă a fost condusă de tova
rășul Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exteri
or și cooperării economi
ce internaționale, . pre
ședintele părții române în 
comisie, iar delegația iu
goslavă de tovarășul Milen- 
ko Boianici, secretar fede
ral pentru comerț exteri-

Responsabilitatea femeilor lumii, în lupta 
pentru eliminarea pericolului nuclear

VIENA 6 (Agerpres). — 
Femeile lumii trebuie să 
contribuie mai eficient la 
eliminarea pericolului u
nui război nuclear, pen
tru lichidarea armei nucle
are și altor tipuri de arme 
de distrugere în masă, 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor pe Pămînt și 
în Cosmos, se subliniază în 
declarația comună a peste 
50 de organizații de femei

E“ — AUSTRIA)
comparație cu 37 la sută 
în 1983 și 35 la sută în 1971.

Mal mult de jumătate 
dintre bărbații condamnați 
în 1984 sînt în vîrstă de 
pînă la 21 de ani, iar cei 
în vîrstă de 14—16 ani de
țin supremația.

Experții apreciază că 
cifra totală a celor aflați 
în închisori, care în 1984 
era de 43 300, va crește în 
următorii 7 ani, atingînd- 
50 000. : ..AA;.' A . AL ;■

(Agerpres)

agențiile internaționale de presă
a întrecut cu . 2—1 pp An- 
derlecht Bruxelles, în timp 
ce partidele. Aberdeen — 
I.F.K. Goetebarg (scor : 
2—2) și Steaua București —■ 
Kuusysi -Lahti (scor 
0—0) s-au încheiat la ega
litate. Despre acest din 
urmă meci, agenția Reuter 
notează: „Portarul finlan
dez Ismo Korhonen a rea
lizat o performanță stră
lucită la București, în fața 
campioanei României, Stea
ua, reușind să apere nume
roase riiingi periculoase, și 
astfel' să permită echipei, 
sale să obțină un surprin
zător rezultat de egalitate, 
care va trebui confirmat 
în meciul retur, ce șe. va 
disputa pe stadionul o- 
limpic din Helsinki*1.

In „Cupa Cupelor", un 
scor puțin obișnuit s-a 
înregistrat la Viena, unde 
Dinamo Kiev a învins cu 
4—I pe Rapid, cu un suc

or, președintele părții iu
goslave în comisie.

Cele două părți au con
venit măsuri concrete pen
tru realizarea sarcinilor 
stabilite în cursul întîlni- 
rilor la nivel înalt, pentru 
creșterea și diversificarea 
relațiilor economico din
tre România și Iugoslavia.

La încheierea lucrărilor 
a fost semnat protocolul 
sesiunii a XVI-a a Comi
siei mixte româno-iugosia
ve de colaborare economi
că.

din Austria, dată publici
tății la Viena. Declarația 
subliniază că lupta pentru 
pace a femeilor este indi
solubil legată de afirma
rea lor ca cetățeni cu drep
turi egale în toate dome
niile vieții politice, sociale
și obștești.

Lideri comuniști 
filipinezi puși în 

libertate de noul 
guvern al țârii

MANILA 6 (Agerpres). — 
Jose Maria Sison, unul din 
cei patru lideri comuniști, 
filipinezi, .puși în libertate 
de noul guvern al țării, 
după mai mulți ani de în
chisoare, a declarat la o 
conferință de presă că, 
în contextul' faptelor de 
după plecarea din țară 
a fostului președinte Mar
cos, Partidul Comunist din 
Filipine este legal, și că 
nu este deci nevoie de a-1 
legaliza. : W;

Anterior liderii comu
niști Jose Maria Sison și 
Bernabe Buscaynau au fost 
primiți de președintele Fi-z 
lipidelor, Corazon Aquino.

1

ces al oaspeților încheindu- 
-se .și partida Steaua Roșie 
Belgrad —- Atletico Ma
drid, în caro , fotbaliștii 
spanioli au învins cu 2—0. 
Iată și celelalte rezultate: 
Dukla Praga — ' Benfica 
Lisabona 1—0; Dinamo 
DrLsda — Bayern Uerdin- 
gen 2—0. «A ■, -

In sfîrșit, în „Cupa 
U.E.FA", favorite pentru 
retur par a fi Internazio- 
liale- Milano și Real Ma
drid, învingătoare cu un 
scor identic (3—0) în me
ciurile cu Nantes și, res
pectiv, Neuchatel Xamax. 
In cadrul aceleiași compe
tiții, Hâjduk Split a în
trecut eu 1—0 formația 
belgiană AVaregem, iar 
Sporting Lisabona și F.C. 
Koln au terminat la egali
tate : 1—1.

(Agerpres)

memento
FILME

\ . PETROȘ \NI — 7 No
iembrie: Ostaticul; U-

; nirea: Masca do argint ;
i Parîngul: Atenție la Pa

nă de Vultur.
: LONEA: Promisiuni.
; VULCAN — Luceafă- 
I rul: Bătălie pentru Ro- 
î ma. I—II.

LUPENI — Cultural: 
Căsătorie cu repetiție.

URIC ANI: Cursă in
fernală.

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

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Copiii — înaltă da

torie față de viitorul 
națiunii. Reportaj.

20,45 Laudă vouă femei 
ale patriei.

U Emisiune de ver

Întreprinderea
de prospecțiuni și explorări 
geologice Hunedoara-Deva 

organizează
CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi :

- adjunct șef brigadă geologică complexă, 
Valea de Brazi

- adjunct șef brigadă geologică,Tscroni

- adjunct șef brigadă geologică, complexă 
Abrud

Condiții : studii superioare în specialitatea 
foraj și utilaje de foraj. Vechime în specialita
te 6 ani» A? ' A:

Informații suplimentare, la sediul unității 
din Deva, str. Minerului nr. 2, sau telefon 
22310, interior 38, serviciul personal.

Mica publicitate
VIND convenabil apar

tament doqă -camere în 
Deva, Informații Sibiu 
32777. (m.p.)

VIND convenabil casă 
cu anexe, strada Colonia 
III, Traian Vuia, nr. 34, 
Petrila. Informații fami
lia Covaclci. (6075) •

SCHIMB garsonieră con
fort I ctț.cașă colonie. In
formații Aleea Trandafi
rilor, bloc 5, sc : Ii; ap. 45, 
Petroșani.. (6072); >

COPIII, ginerele, nepo
ții, . urează „La mulți ani**, 
multă sănătate și fericire 
la nunta de aur a scumpi
lor lor Parizek Titus si 
Ilonka. (6077) ; y.

SOȚIA Rozalia, copiii 
Petru Și Gabriela, ginerele 
pan și nepoțelul Daniel u- 
rează iubitului lor soț, ta
tă, socru si bunic Arad 
Miron, un fierbinte „La 
mulți ani !“, sănătate și 
viață lungă, cu prilejul 
zilei de naștere și a ieșirii 
la pensie. (6073)

CALDE mulțumiri : me

ANUNȚ DE FAMILIE

MAMA și fratele, cu inimile zdrobite, arillhță 
împlinirea a patru ani de la dureroasa despărțire, 
la numai 21 de ani, de cel care a fost un suflet bun 
și blind

IVAN ADRIAN (Dănel)
Te vom plînge mereu. (6070)

suri și cîntece de
dicate Zilei Inter
naționale a Femeii, 
(color).

20,55 Lumea contempo
rană și confruntă
rile de idei.

21,15 Serial științific:
Civilizația metalu
lui.
(color).

21,43 Controlul oameni
lor muncii în acțiu- i 
ne.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- ț 

mului. si

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii 

pronoexpres din 5 mar
tie 1986: A ..

Extragerea I: 36, 13, 37,
18, 34, 7.

Extragerea a 2-a: 9,
17, 14, 31, 19, 32.

Fond total de cîștiguri: 
1 184 665 lei, din care: 
128 066 lei, report la ca
tegoria 1.

dicilor Petru Turcu, Mihai 
Fărcaș, loan Samoilă, pen
tru îngrijirea deosebită de 
care s-a bucurat în timpul 
spitalizării cea mai bună 
soție, mamă, soacră și bu
nică, Tecus Emilia. (6074)

PIERDUT ștampilă cu 
următorul înscris: IACCV.J. 
Grădinița 'nr. 7 Vulcan. O 
declar nulă. (6076)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe mumele Iov 
Viorica, eliberată de
IACCVJ Petroșani. O de
clar nulă. (6067)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Siniotă 
Octavian, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. . O 
declar nulă. (6066)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Duță 
Florea, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(6060)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice). nr. 
5559 și 5560, eliberate de 

-Institutul de Mine Petro
șani. Le declar nule,. (6062)

/
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