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CĂRBUNE!
Soluționarea problemelor producției 
cadru propice pentru afirmarea creației tehnice

Ajutorul trebuie să pornească și 
de la cei care îi simt nevoia

.„Care sînt cauzele ră- 
mînerii sub plan a brigă
zilor pe care le condu
ceți T‘ a fost prima-în- 
treoare pe care am a- 
dcesat o minerilor Nico
lae Stoica și Florin Șer- 
ban, din cadrul sectoru
lui I al minei Vulcan. Ia
tă răspunsuri
le > „Lu
crăm într-o 
zonă redes
chisă după un 
foc de mi
nă. Am avut 
și avem di
ficultăți din această pri
cină. Lemnul care ni se 
trimite este verde. Se 
simte lipsa lăcătușilor, a- 
tunci cînd apar, cam prea 
des, defecțiuni la utilaje. 
Chiar în schimbul de azi, 
un crater, defect, ne-a 
ținut foarte mult pe loc 
din muncă" (Nicolae Stoi
ca). „Și Ia noi, aceleași 
probleme: plasa e coaptă 
de foc, lemnul e verde, 
lăcătușii, cînd ai nevoie 
de ei, ntl-i prea găsești. In 
brigadă am prea puțini 
mineri calificați și prea 
mulți nou încadrați. Ne-a 
mai încurcat și încărcarea 
greoaie" (Florin Șerban).

„Ce ajutor așteptați, 
din partea sectorului, pen
tru a vă putea realiza 
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• Rubrica „Vă infor
mam
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• Viitorul inginer mi
nier, om cu un vast ori
zont cultural.

H PRODUCTIVITA
TEA muncii la nivelul în
tregii acti vități A FOST 
DEPĂȘITĂ IN MEDIE 
CU 340 KG PE POST.

■ TOATE CELE PA
TRU SECTOARE DE 
PRODUCȚIE ALE MINEI 
ÎNREGISTREAZĂ DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI pe post. (Gl.B.)

C.T. DIACONU

INSCRIPȚII

Foto: O. PĂRĂIANU
{(Continuare în pag. a 2-a)

extras suplimentar 
de la începutul anului

Răspunzînd prin fapte de muncă îndemnuri
lor secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a da patriei producții supli
mentare de cărbune, minerii de la Paroșeni și-au 
intensificat eforturile în acest început de lună rea- 
lizînd producții medii zilnice de peste 3300 tone de 
cărbune, obținînd în acest fel rezultate deosebite în 
muncă.

■ CU CELE 4471 TO- PLUSURI Ia 
NE EXTRASE SUPLI
MENTAR în această lună, 

. plusul acumulat de la 
începutul anului se ridi
că la aproape 13 006 tone

I de cărbufie.

planul ?“ a fost cea de-a 
doua întrebare, pe care, 
în logica investigației noas
tre, am pus-o celor doi. 
Rezumăm cerințele: lemn 
de calitate corespunză
toare, repararea, în timp 
optim și de calitate a de
fecțiunilor ivite, ritmici

tate în preluarea pro
ducției, o plasare optimă 
a posturilor, cu mineri 
calificați.

Nu a mai fost nevoie 
să prezentăm conducerii 
aceste solicităfi, pentru 
simplul motiv că șeful 
sectorului, maistrul Vasi- 
le Brie, era prezent la 
discuție. Iată răspunsu
rile și promisiunile: „In 
privința lemnului: deja 
în depozit s-a rezolvat 
problema, prin folosirea 
unei macarale al cărei 
braț ajunge acum la sti
va cu material corespun
zător Incepînd chiar de 
polmîine, cele două bri
găzi — ea de altfel, toa
te din sector — vor pri
mi lemn de bună calita

producția 
fizică de cărbune, plusuri 
care sînt cuprinse între 
100 tone (sectorul 
și 5600 tone sectorul 

ffl BRIGĂZILE DE 
NERI - MECANIZATORI 
CONDUSE DE ,. VASILE 
COJOCARU, ■ NICOLAE 
ANDRASIC; ERANCISC 
FAZAKAS ȘI CONSTAN
TIN CIOBĂNOIU au rea- (
lizat ritmic în abataje 
productivități' superioa
re sarcinilor planificate 
în medie cu 2500—3000 kg

te" \Fentru că termenul 
a trecut, între data do
cumentării și apariției a- 
cestor rînduri, ne-am in
teresat dacă promisiunea 
a fost onorată: cei doi 
brigadieri se declară mul
țumiți, primesc lemn 

bun). In pri
vința lăcătu
șilor: la nive
lul sectoru
lui ducem lip
să de inter
venția lor. De 
aceea am

luat măsura de a trimite 
la școala de calificare 10 
oameni. Pînă la termina
rea cursurilor respective, 
vom organiza mai bine 
activitatea celor din sec
tor, acordînd o atenție 
mai mare brigăzilor care 
nu-și fac planul. Cel 
de-al treilea aspect — pre
luarea producției: este,
deja, de domeniul trecu
tului. El a influențat ne
gativ realizarea planu
lui celor două brigăzi, e 
drept, dar a fost rezol
vat, prin măsurile luate

(Continuare în pag. a 2-a)

Sub atenta conducere a șefului de schimb Virgil Beștea, greiferul mușcă 
din vatra noului puț aflat în lucru la I.M. Paroșeni.

rea-

Componentă esențială a 
perfecționării activității 
productive, creația tehnică 

■ feste Chemată să aducă o 
contribuție sporită la solu
ționarea complexelor pro
bleme ale dezvoltării eco
nomice intensive, ale
lizării unei calități superi
oare în întreaga viață eco
nomică. Creșterile pro
ducției de huilă în Valea 
Jiului prevăzute pentru 
cincinalul 1986—1990 oferă 
cadrul propice afirmării 
plenare a competenței, ex
perienței și capacității cre
atoare a tuturor cadrelor 
tehnice, a muncitorilor spe
cialiști, chemați să contri
buie la promovarea- unor 
tehnologii cu eficiență spo
rită pentru creșterea pro
ducției de cărbune cocșifi- 
cabil și energetic.

In soluționarea multi
plelor probleme ale dezvol
tării și modernizării pro
ducției, în conformitate cu 
exigențele noului cincinal,
i' 

O PROFESIUNE DE CREDINȚA

De aici, de pe Dealul 
Aninoasei, lumea șe

, vede altfel. Bate 
un vînt primăvăratic, iar 
Retezatul se arată alb, 
ca o ilustrată dintr-o filă 
de abecedar. Urcam a- 
gale, aproape gîfîind, îm- noașa, după soțul 
preună cu Andrei Glăvan, ~ 
secretar al Comitetului 
comunal de partid Ani- 
noasa, către o anume 
casă, așezată ,.cu tacti
că ‘ într-o vale mai do- 
tnoală. Este o casă înal
tă, cu bucătărie în curte 
și cu multe grajduri. Aici 
locuiește o femeie de 
toata isprava, Anița Bur
lec. O femeie bine clădi
tă, Care, de 17 ani, a ră
mas singură, dar care 
știe să*și trăiască demn 
viața, să și-o facă după 

cum știe ea, cu spiritul 
gospodăresc al țăranului 
român dintotdeauna.

este oportun să pornim de 
la experiența acumulată 
în dorrțpniul creației teh
nice dc masă în perioada 
trecută, de comisia muni
cipală a inginerilor și teh
nicienilor—- organism re
prezentativ pentru cele pes
te 5,000 de cadre tehnice ale 
Văii Jiului. Atragerea, li
nul număr sporit de parti* 
cipanți Ta activitățile de 
creație tehnică, la valorifi
carea și popularizarea re
zultatelor deosebite în a- 
cest domeniu a constituit o 
preocupare continuă atît a 
comisiei noastre munici
pale cît și a celor din ca- , 
drul întreprinderilor. S-au 
organizat instruiri perio
dice, dezbateri, schimburi 
de experiență, mese rotun
de etc. privind noutățile 
tehnice, mișcarea de in* 
venții-inovații. In cadrul 
colectivelor de specialiști 
s-au inițiat dezbateri pri
vind folosirea rațională și 
economisirea materiilor 

născut la Vulcan, acum 
65 de ani, într-o casă cu 
9 copii. Pe unul dintre 
frați nu l-a cunoscut, „s-o 
dus" în primul război, 
cînd avea ..doar 18 ani. A- 
poi a venit aici, la Ani- 

său 
Bucur Burlec, un om pe 
care cititorii mai vechi 
ai ziarului nostru îl cu
nosc din versurile popu
lare pe care le publica, pe 
vremuri, în „Steagul ro
șu". După ce a rămas sin
gură, ca o Vitorie, Li
pan a zilelor noastre, A- 
nița Burlec nu s-a lăsat 
descumpănită. Gospodă
ria e gospodărie, trebuie 
să te ții de ea...

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

ener-
Și 

de

prime, materialelor, 
giei etc, recuperarea 
refolosirea pieselor 
schimb. Efortul acestor pre
ocupări se materializează în 
realizarea unui voluni spo
rit de piese de schimb pen
tru utilaje din import, ceea 
ce asigură menținerea în 
funcționare ă unor . impor
tante utilaje pentru ex
tracția cărbunelui' — com
bine de abataj, de înain
tare etc. Au fost elaborate 
124 tehnologii de recondi- 
ționare, iar la IPSRUEEMP 
s-a trecut la recondițio- , 
nări prin procedee speciale 
— metalizare, cromare du
ră, alezări etc. și se' elab.o* 
rează în mod curent teh
nologii- de. execuție și re*

Ing. Gh. DAVIDESCU. 
președintele Comisiei munî. 

cipale a inginerilor șif? 
tehnicienilor 

(Continuare în pag. a 2-a)

PRITANEUL 
PATRIEI

Cu vreo cîțiva ani în 
urmă, la un simpozion pe 
teme istorice, cu- ocazia 
„Neăeii vulcănene", un 
licean m-a surprins cu 
întrebarea „Dc ce n-au 

athit dacii pritaneu ?“ Sur
priza era totală. Mai în- 
tîi n-aș fi crezut că exis
tă atîta pasiune pentru 
istoria srămoșilor la un 
elev care se pregătea să 
intre în breasla mineritu
lui. Apoi, întrebarea m-a

na

ție -

luat pe nepregătite, așa 
că i-am cerut timp ie 
gîndire pentru răspuns.

Ce este sau, mai de
grabă, ce era pritaneulf 
La popoarele anti/ce me
diteraneene, în speță gre
cii și romanii, eseista un 
edificiu public anume. 
Unde se păstra focul sa* 
cru, simbolic, al cetății, 
adesea și sediu al magis- 
traților. La romani, focul 
sacru era întreținui de 
vestale, fecioare nepri
hănite, vatra șa era con
siderată sfîntă pentru în
treaga colectivitate. Pa- 
nismul dacic, înrădăcinai
teluric ba chiar subteran, 
avea o arie sacră muți 
mai vastă, întreaga 
tură, fiecare brazdă de 
pămînt sau copac, fie
care fir de apă sau mun
te, erau întruchipați de 
zeități minore: întregul 
pămînt al țării, Dunărea 
și cerul constituiau nu 
numai universul de via
ță, dar și pantheonul da
cic, motiv pentru ca o 
civilizație de țip solar să 
nu piotejeze special re
plica miniaturală a soă- 
retui între ziduri, cum ar 
zice latinul „intra mu- 
ros“. Milenii religioase 
s-au depănat apoi, cultul 
pentru pămîntul natal 
a p/c-dut vestimentația, 
religioasă, precumpănind 
sentimentul care a ani
mat secolele de luptă ale 
poporului român pentru

Ion VULPE
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■Vorbim cu mîndrie des- trebuie sa fie el însuși un
pre succesele pe care stu- om cu un larg orizont
denții Institutului de mine, cultural și politic, care să
îndrumați cu pasiune și poată face educație acolo
pricepere de cadrele di- unde va munci. Nu în-
dactice, le obțin zi ■ de zi tîmplător cei mai buni
în .amplul proces de forma- mineri au un larg orizont
re ca adevărați specialiști asupra lumii, a vieții, a 
în domeniul industriei ex
tractive sau al construcți
ei de mașini miniere. In 
amfiteatre, în laboratoa
re. în bibliotecă sau în 
abatajele minelor îmbi- 
nînd armonios și eficient 
pregătirea teoretică, prac
tica productivă și cerceta
rea, studenții — viitorii spe
cialiști, purtători ai destine
lor mineritului românesc 
— deprind tainele adîncu- 
rilor, ale acestei frumoase 
și bărbătești "meserii.

Domeniul pregătirii pro
fesionale nu este singura 
latură a procesului de 
formare a viitorilor ingi
neri și subingineri mini
eri. Odată cu terminarea 
studiilor, ei vor prelua con
ducerea unor formațiuni de 
lucru, vor avea în răspun
dere oameni. Fiecare om 
își are un univers cultural 
de existență. Proaspătul 
inginer va primi spre con
ducere formații de lucru 
eterogene, va avea de în- 
drdmat în viață tineri care 
de abia pășesc în ' 
rile marii familii 
ferești a minerilor, 
ceea, inginerul

rîndu- 
munci- 
De a- 
minier

(Urmare din pag. 1)

libertatea națională. A 
existat însă și s-a păstrat 
un pritaneu al dacilor 
și romanilor — focul viu 
al iubirii de țară s-a per
petuat în inimile și con

Tot sub egida clubului tr-o discuție recentă 
funcționează cercul <’ 
speologie Și cercul de alpi
nism, unde dorința de a 
cunoaște locuri inegalabile 
în frumos, cărări ale patri
ei îi' reunește pe cei pasi
onați de drumeție.

Răspund aceleiași dra
goste pentru frumos, cercul 
de artă plastică, expoziți
ile de artă fotografică, au-

culturii în general.
Venind în întîmpinarea 

acestui deziderat, al for
mării multilaterale a viito-
WW/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzz

VIITORUL INGINER MINIER 
om cu un vast 

orizont cultural
WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/zz»

dițiile muzicale sau activi
tatea directă, în cadrul for
mațiilor artistice ale Insti
tutului de mine, un poten
țial artistic afirmat pe de
plin pe scena Festivalului 
național al muncii și cre
ației „Cîntarea României". 
Să amintim și cîțiva din
tre amatorii acestui amplu 
proces de autoeducație i

rului inginer minier, clu
bul cultural studențesc, 
deși >nu aie încă un local 
corespunzător sub aspec
tul funcționalității, răs
punde în bună parte cerin
țelor, activitatea sa fiind 
axată pe cercuri tehnico- 
ăplicative și artistice.

Să amintim cercul de ra- 
dio-TV, unde creativitatea 
electronică primește noi Carolina Popescu, anul II,
dimensiuni, cercul foto și 
cineclubul — cercuri ce își 
găsesc o largă posibilitate 
de activitate în domeniul 
cercetării științifice. Se îm
bină, iată, știința și arta, 
personalității studenților a- 
dăugîndu-i-se noi dimen
siuni.

Velker, Rinu Trușcă, 
Sandor, Octavian Bu- 
Mircea Murariu, Ma- 
Lung, Vasile Haneș, 

IV. 
Ti-

Oleg
Iosif 
nica, 
rius
toți studenți în anul

Directorul clubului, 
beriu Coconeț, afirma, în-

de practic, la activitățile clu
bului organizate în institut 
sau la sediul clubului par
ticipă toți studenții. Imen
sul potențial cultural — 
studenții celor două facul
tăți ale institutului — nu 
este nici pe departe epui
zat. Se poate face mult mai 
mult. In sălile'de 
întreprinderilor 
adică acolo unde 
ni. în scurt timp 
cialiști — ar fi 
să-i întîlnim pe 
prezenți ca adevărați oa
meni de cultură. Nu știm 
ce părere are Consiliul 
U.A.S.C. din institut, dar 
un punct de vedere asu
pra acestor idei nu trebu
ie expUs prin vorbe, ci 
prin fapte. Așteptăm să 
fim invitați la acțiuni 
politico-educative, cultu- 
ral-artistice, cu caracter 
științific care să fie orga
nizate de studenții institu
tului în rîndul minerilor 
Văii Jiului, adică în rîn
dul viitorilor tovarăși de 
muncă. Prestigiul institu
tului, al viitorului ingi
ner nu ar avea decît de 
cîștigat.

apel ale 
miniere, 
vor ve- 
ca spe- 
de dorit 
studenți

H. ALEXANDRESCU

Un nou lot de mobila

știința fiecărei genera
ții, va lumina mereu ca
lea spre fericirea neamu
lui carpatin. Așadar, ini
mile și conștiința între
gului popor, in istoria sa 
multiseculară, alcătuiesc 
pritaneul patriei române.

Onorarea comenzilor că
tre beneficiar, la 
constituie, pentru 
vul de muncă de la 
brica de mobilă ui. 
trila, o preocupare de prim 
plan. In acest cadru, prin- 
tr-o mobilizare a eforturi
lor din toate secțiile de 
producție, serviciul de ex
pedite; al unității a fost

termen, 
colecti- 

1 Fa- 
din Pe-

în măsură să livreze, marți, 
11 martie, un nou lot de 
mobilă. Este vorba des
pre 9 garnituri de camere 
combinate tip „Corvin", cu 
furnir de nuc, într-o linie 
modernă. Destinatarii pro
duselor sînt unități ale 
l.C.S.M.I. Călan și lin ma
gazin de profil din Timi
șoara. (M.B.)

condiționare după cerin
țele curente și programele 
de execuție. In cadrul ac
țiunii 3R, colectivele din 
cadrul C.M.V.J. au realizat 
anul trecut piese de schimb 
în valoare de peste 
137 000 000 lei, respectiv 
572 repere; s-au obținut, 
totodată, importante eco
nomii de energie electri
că, termică și de combus
tibil convențional. Anali
zele, consfătuirile, .schim
burile de experiență, or
ganizate cu președinții. co- 
misiilor de creație tehni
că din întreprinderi și ins
tituții și specialiști au evi
dențiat aportul creator 
sporit al cadrelor tehnico- 
inginerești la dezvoltarea 
capacităților de producție, 
la perfecționarea și diver
sificarea producției la 
minele Paroșeni, Lupeni, 
Lonea, IUMP, IPSRUEEM, 
precum și al colectivelor 
de cercetare — proiectare, 
de la ICPMC, CCSM, și 
Institutul de miile "Ta con
ceperea unor soluții efici
ente de sporire a produc
ției.

Pe li nia propagandei 
tehnice, au fost organizate 
simpozioatie, schimburi de 
experiență, membrii CIT 
și-au adus contribuția la 
popularizarea unor reali
zări notabile în creația 
tehnică, la organizarea bi
lanțurilor și expozițiilor a- 
nuale.

Deși activitatea în do
meniul creației tehnice a 
înregistrat realizări grăi
toare, iar contribuția CIT 
este . meritorie, comisiile 
inginerilor ' și tehnicieni
lor nu au făcut suficient

.* producției
pentru valorificarea între
gului potențial al creației 
tehnice de masă, a expe
rienței numeroșilor speci
aliști din unitățile econo- 
m;cf din Valea jiului. Așa 
cum s-a relevat și în re
centa conferință munici
pală a sindicatelor, trebuie 
să tragem învățăminte din 
neajunsurile anului trecut 
și să ne sporim aportul la 
îmbunătățirea activității 
CIT din întreprinderi. Jn 

acest sens, ne propunem, și 
am trecut la acțiuni con
crete, pentru sprijinirea co
misiilor în elaborarea unor 
programe și planuri te
matice care să cuprindă o- 
biective de maxim interes, 
să prevadă acțiuni concre
te, viabile care să deter
mine un climat optim pen
tru valorificarea aptitudi
nii creatoare a oamenilor 
muncii. Trebuie să facem 
mai mult pentru cunoaș
terea și extinderea soluțiș 
ilor tehnice valoroase, pen- 

p.regă- 
cre.ște- 

c-adrelor 
ia so-

problețneloe 
complexe ale dezvoltării e- 
conomico sociale a Văii 
Jiului.

tru perfecționarea 
tirii profesionale, 
rea aportului 
tehrdco-ingi nerești 
Iuțîonarea

•"iă

Sînt abonată
„Stea-

ce vrea. S-a zbătut 
greutățile, dar le-a 
it. A crescut < doi copii 
Cornel și Cornelia,

„Animalele din bătătură, crescute cu blindețe și grijă
și ierni 
ani mai 
trebuie 
.toate",

(Urmare din pag- I) cele mai bune crescă-
--------------------——---- -— toare de animale din co

mună. In curte am văzut 
peste 30 de oi, 4 vaci, un 
porc, un cal, multe pă
sări. Cum se descurcă

De fapt, ajunsesem în . 
gospodăria acestei 
femei harnice pen

tru că este una dintre

singură ? Bine, foarte 
bine, Contractează cu. sta
tul cantități mari de pro
duse agfoalimentare. A- 
nul acesta, a contractat 
1600 litri de lapte de 
vacă, 42 kg caș oaie, doi 
miei, două oi, 42 kg lînă 
și o vacă. Astă toamnă a 
predat un porc. Aflăm 
că, în fiecare an, a pre
dat cam 1000 kg carne și 
alte produse, uneori și 
cîte doi tăurași. Un vițel 
ajunge la 5, 6 sau chiar 
7000 lei. Pentru porci se 
primește de la stat, în 
compensație, porumb 
pentru creșterea lor. Nu 
e greu să crești a ti tea 
animale? „Ba e greu, dar 
animalul trebuie cunos
cut și crescut cu iubire", 
în grajdurile A niței Bur
lec am Văzut instalații de 
curent electric, apă cu- 

- rentă, canale de scurgere,
totul făcut „ca la carte", 
ca la marile IAS-uri. „Cu 
apa a fost mai greu, pînă. 
ce am urcaUo în vîrful 
dealului. Pe urmă, -pă- 
mîntul, care trebuie lu
crat. în fiecare ari, pen
tru atîtea animale trebu
ie 15—20 clăi de fin. iar 
ziua de coasă a ajuns 
350 lei". O fi greu, o

ușor... „Mai vin 
grele, mai vin .și 
slabi,, fără ploi, 

. sa ;te grijești de
zice Anița Burice.

a însă s-a îngrijit de

€ toate, tot timpul.
Și le-a programat cu 

tactul și înțelepciunea o- 
mului simplu, dar calcu
lat, al omului care știe 

cu 
biru-

Cornel și Cornelia, el 
inginer, fiica . profesoară, 
care „unde' s-or dus, am 
avut nădejde în ei...“.

Despre multe lucruri 
arn vorbit cu Anița Bur
lec. In „casă mică", de 
unde nu lipsesc fotoliile 

cu furnir, 
de

și canapelele 
televizorul, mașina 
spălăt, telefonul, 
lături de. toate cele, am 
văzut și două colecții de 
ziare. „Apăi, eu citesc, 
dacă n-iun timp ziua, sea
ra la bec..
de ani de zile la
gul" și la „Flacăra", mie 
nu-mi lipsesc veștile din 
lumea mare...". Din vor- 
bă-n vorbă, discutînd des
pre animale, despre Oa
cheșa care a dat naștere

deodată la un berbecuț și 
o mieluță, despre Mar- 
cu.șa, Bucălaia, Vlaica și 
tăia (pentru că aici toa
te animalele au un, nu
me !), ajungem să vor
bim despre oameni, des
pre viață. Și nu ne-a sur
prins deloc, atunci . cînd, 
Anița Burlec, țăran ro
mân din Aninoasa /din 
Valea Jiului, ne-a vorbit 
dșpre stress, despre a- 
limentație rațională și. Ia 
cei 65 de ani ai săi, des
pre geriatrie.

h n final, discuția s-a 
I întors tot la ănima- 
“ le, la animalele sa

lo dragi. Ne avertizase că, 
■între orele 12—13 trebuie 
să dea mîneare la oi. jLa 
ora 12,15 în fața ușii de 
la „casa mică" s-au „pos
tat" peste 30 de oi fru
moase, care au început 
să-și cheme stăpîna. 
Ce poate fi mai. grăitor ?
A șa am cunoscutm, la 
iX Aninoasa, pe Anița 
«A Burlec, Un exem
plu de dăruire, de mun
ca de demnitate și hăr
nicie.Nană Anița, la multi 
ani !

i
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de-al doilea are turnată 
fundația/ Apartamentele 
vor fi predate beneficiaru- . 
lui, eșalonat, pînă la sfîr- 
șitul anului. (V.S.)

EXCURSII. Filiala B.T.T.
în 

_______ _T __ martie,
două excursii interne. Un 
număr de 17 - tineri de la 
Secția de tîiriplărie Li- 
vezeni vor vizita orașele 
Tg. Jiu, Motru, Turriu Se
verin, Caransebeș, Hațeg, 
iar 44 de elevi de la 
Școala generală rir. 6 Vul
can vor efectua o excursie 
pe Valea Oltului,

APARTAMENTE.
Constructorii din brigada Petroșani organizează, 
nr. 1 Petrila a IACMM, pe zilele de 15—16 
lîngă lucrările de investi
ții miniere prevăzute în 
1986, vor ridica și 3 blocuri 
de locuințe, care însumea
ză 129 de apartamente. 
Pînă în prezent, unul din
tre Cele trei blocuri de lo
cuințe, aflat în apropierea 
incintei I.M. Petrila a fost 
ridicat „la roșu", iar cel

CUPA VETERANILOR
Calendarul manifestărilor sportive de iarnă pro

gramează pentru 14—16 martie, în mirificul decor 
al Strajei, tradiționala competiție a Cupei Vetera
nilor — veritabil festival al schiului care întrunește 
sub deviza „TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE", pe cei 
mai vajnici și fideli iubitori ai sporturilor de iarnă.

Ediția a XV-a a Cupei veteranilor, organizată 
de C.M.E.F.S. Petroșani, C.O.E.F.S. Lupeni și comi
sia municipală de schi, își propune, ca și edițiile 
precedente, afirmarea sporturilor de iarnă din Valea 
Jiului, strîngerea legăturilor de prietenie între toți 
iubitorii acestui frumos sport al bărbăției și cura
jului. (I.D.)

MUNCA PATRIOTICA. 
Acțiunile în 'sprijinul pro
ducției reprezintă obiecti
vul 'prioritar al organizați
ilor U.T.G. de la minele 
Petrii-a și Lonea. Recent, 
prin acțiuni de muncă pa
triotică organizate la cele 
două întreprinderi, ute- 
ciștii au aprovizionat locu
rile de muncă din subte
ran cu însemnate canti
tăți de lemn de mină, 
cherestea și alte materia
le necesare desfășurării 
normale a activității din a- 
bataje. (G.C.)

Ajutorul 
trebuie să 

pornească și 
de la cei care 
îi simt nevoia

(Urmare din pag. I) ?

pe linie de transport. De 
pildă/ dacă înainte brigă
zile prmieau cîte 10 goale, ; 
acum au la dispoziție rf- 
tc 50. Mal mult decît su
ficiente. Referitor la plasa
rea optimă, cu mineri ca
lificați: avem posibilitatea 
sa iljutăm’, în eurînd, în ' 
acest sens și brigada Flo- 

'rin Șerban și brigada Ni- 
colae Stoica, pentru ă :ic-a 
ieșit din producție ur> a- 
bataj".

„Cum vă ajutați, singuri, 
pentru a vă realiza 
nul?" am fost tentați
aflăm, în final, de la cei' 
doi brigadieri, 
am formulat-o, totuși, dar 
altfel: cîte absențe nemo- 
tivate se înregistrează în 
brigadă? Răspunsul l-am 
aflat, împreună, din pon- 
taje: mult prea multe, pen
tru a nu constata adevă
rul elementar că planul de 
pi oducție al unei brigăzi 
nu se face cu nemptîvate. 
Și stă. desigur, în puterea 
celor două colective sâ eli
mine această păgubitoare 
meteahnă. ,

pla
să

întrebarea

SANITARI I PRICEPUȚI. 
Pionierul Nicu Dinea, co
mandantul detașamentului 
de pionieri de la Școala 
generală nr. 3 Paroșeni ne 
informează că la faza oră
șenească a concursului 
„Sanitarii pricepuți", echi
pajul acestei școli, condus 
de eleva Cristina Schmidt, 
a obținut locul I, realizînd 
punctaj maxim. Fejicitări! ;

Rubrică realizată «le 
Mircea BUJORESCU

I
1
I
I
I



r
| Creșterea producției și a randamentelor i 
! stă in puterea colectivului }
*

î

i

41

I

l

„Sîntem hotărîți să re
devenim vioara întâi", ne 
declara șeful de brigadă 
Tebdor Boncalo, expri- 
mînd, printr-o comparație 
„muzicală", hotărîrea or
tacilor de a reveni în rîn- 
dul fruntașilor de la mi
na Lupeni. Ca să ne păs
trăm în aceiași termeni, 
propuși de interlocutorul 
nostru, sînt desigur, bi
necunoscute „partiturile" 
executate în concertul 
muncii din mineritul Văii 
Jiului de către această 
brigadă. Interpretate în 
game ale producțiilor 
mari, ale productivități- 
lor înalte. E drept, anul 
trecut, în „repertoriul" 
formației s-au strecurat 
și cîteva stridențe, care 
au făcut-o să rămînă tn 
urma proprie-i reputații. 
De aceea, decizia pe care 
ne-a comunicat-o Teodor 
Boncalo ilustrează un 
sentiment general, de a 
reveni pe podiumul cu 
care de atâția ani sînt 
obișnuiți.

La temelia redresării 
se află, în primul rînd, 
mai buna organizare a 
muncii. Interesează aspec
tele esențiale ale asigură
rii bunei funcționări 
utilajelor 
prin buna 
ateii e 
parații, 
rapida remediere a defec
țiunilor ivite. Dar, aceen-

tul s-a pus, mai' ales, pe 
prevenirea acestor inci
dente tehnice, prin ex
ploatarea optimă a insta
lațiilor, prin respectarea" 
strictă a tehnologici. Așa 
se face că rezultatele nu 
au întârziat să apară, ele 
conerețizîndu-Se în ran
damentele sporite, în pro
ducția sUpiilhentară scoâ-

Bărbați care onorează 
titlul de miner

pentru membrii 
mai bine de 

tone peste pre- 
de plan ale pe-

a 
din dotare, 

colaborare cu 
r u 1 de re- 
prin mai

să din subteran. Primele 
două luni ale anului în
seamnă, 
brigăzii, 
5 000 de 
vederile 
rioadei.

Este suficient să-i vezi 
la lucru pe membrii bri
găzii, în abatajul lung de 
100 de metri, din stratul 
3, blocul IV, ca să înțe
legi că puterea utilajelor 
își află sursă în forța 
colectivului, în hoărîrea 
de a reveni în fruntea... 
fruntașilor. Experiența 
profesională a șefilor de 
schimb Petru Chirilă, 
Gheorghe Topolniceanu 
sau Ion Mîrșu, a comba- 
inierilor Alexandru

ghi, Va,sile Popa, 
Cszabo, Slachter. se 
bina cu avîntul mai

! rilor ortaci ■ Ioan Goții 
sau Gavrilă Gorea, eu 
măiestria minerilor Ion 
Ploscaru, Luca Bartoș, 
Petre . Cojocarii. Desigur, 
sînt numai cîteva nume 
simbol dintre cele 50 
care compun semnăturile 
de prestigiu ale brigăzii 
lui Teodor Boncalo, o ma
re și armonioasă familie 
minerească, de o omoge
nitate sufletească apar
te. Și, în același timp, de 
o fnare omogenitate pro
fesională, pentru că aici 
minerii năzuiesc să fie , 
— și sînt — și electro- . 
mecanici și, invers, elec
tromecanicii nu sînt de
loc străini de probleme- ; 
le mineritului.

Desigur, rezultatele me
ritorii ale brigăzii lui | 
Teodor Boncalo, obținu
te în primele două luni | 
ale anului sînt o parte .

Bobinatorii Dumitru Cercel, Adrian Rotaru, Maria Voinea și Maria 
nătoru — un mănunchi de oameni harnici din cadrul atelierului „Bobinaj greu" 
al I.I’.S R.U.E.E.M. Petroșani. Foto: Al. TĂTAR

1 ..aggifez. - • ■
Kw

0 faptă de 
reliefează

mare frumusețe morală

j 
ale anului sini o pane | 

din împlinirile întregului ț 
colectiv al minei Lupeni. I o mrirîll-

V
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Sînt o expresie a modu
lui cum se militează aici 
pentru creșterea produc
ției de cărbune, pentru 
ridicarea randamentelor 
în așa fel încît sarcinile 
de nian ale întregului an 
să fie realizate și depăși -

Sîmbătă, 8 martie, după 
ora închiderii, erau mari 
emoții la magazinul uni
versal „Jiul" din Petro
șani:: lipsea suma de bani 
reprezentând vînzările de 
la raionul 402-cămăși. Vîn- 
zătoarea Voichița Voinea- 
sa, speriată și dezorienta
tă, spunea că schimbase 
o cămașă unei cumpărătoa
re. Ultima din acea zi. Ci
ne a fost? Cum arăta? A 
fost o noapte albă pentru 
mulțj oameni.

Și surpriza a urmat a 
doua zi, adică duminică, 

. magazinul avînd program 
de funcționare. La raionul 
respectiv, deci 402-cămăși,

si o gravă
ANCHETA SOCIALA

Ordîne și disciplină în 
transportul
Dintre multele scrisori 

primite la redacție, unele 
ne'sesizează diferite as
pecte referitoare la trans
portul în comun. Pe a-- 
ceastă temă ne-a scris și 
Zoea Tache (strada 'Păcii 
nr. 2, apartamentul 76, 
Lupeni), înformîndu-se că, 
în 6 martie a.c., aflîndu-se 
în autobuzul 31 IID 8414, 
condus de Gheorghe Băn- 
cilă, acesta a avut o atitu
dine nepoliticoasă fața de 
călători. Iată de ce, la 
A.U.T.L. Petroșani, î-ate 
cerut șoferului să ne spu
nă' ce s-a petrecut.
— Oi fi zis să 

nu se .mai 
urce prin ușa 
din față, dar 
de bruscat nu.

în comun!
văd cum se comportă și că
lătorii, poate intervine și 
el, E datoria lui s-o facă ! 
Dar aceste intervenții tre
buiau făcute cu mai multă 
politețe, civilizat.

Un aspect, cu întinse im- 
pli ații etice, este faptul că 
unii călători nu-și cumpă
ră bilete. In aceste situa
ții ar fi normal ca opinia 
cetățenească să intervină 
în sprijinul ordinii și dis
ciplinei, pentru că autobu
zul nu e al unui particular, 
oarecare, < i al statului, al 
nostru,- al tuturor.

— Ne îngrijorează

La fața locului

__  . Mașina e 
mic.ă, sînt’ mulți călători. 
Dacă mai greșesc, îmi cer 
iertare. Dar să știți că 
pe noi, șoferii, deși nevi- 
novați, ne fac oamenii cu 
ou .și cu oțet. Și asta du
pă 11.-—12 pre. de muncă.

— Despre dv s-au mai 
plîns, din cînd în cînd ce
tățenii. Au dreptate ?

— Mai greșim și noi, ni
mic de zis. Mai ales între 
orele 6—8 și 13—16, cînd 
sînt orele de vîrf. Eu lu- 

. crez pe autobuz de 15 ani 
și uneori sînt eu, sau colegii 
nici, criticați pe nedrept. 
Dintre cei care Urcă prin 
față, prea puțini cumpără 
bilete de călătorie, de 
ceea mâi intervin, Dar n-o 
să mai fac așa.

— îmi amintesc ce 
întâmplat atunci, ne infor
ma taxatoarea Floarea 
Nistor. Le-a Spus să Urce 
prin ușa din spate. Pen
tru că, intr-adevăr, dacă 
urcă prin față nu-și iau 
bilet. Chiar ieri (adică luni 
— n.n.) pe autobuzul de 
Uricani s-au aplicat două 
contravenții și o amendă.

in rîndurile de față nu 
încercăm să demonstrăm 
că autoarea sesizării n-are 
dreptate. Departe de noi 
acest gînd. Probabil că șo
ferul a greșit, a și recunos
cut de altfel. După ore în 
șir de conducere — să nu 
uităm că transportă oa
meni, nu mărfuri! — cînd

a-

s-a

a- 
ceastă tendin
ță de a călă
tori fără bilet, 
ne spunea 

Gavrilescu, di-sing. Emil ------------- , ...
rectorul A.U.T.L. Petroșani.
Mai ales călătorii între 
20- 40 de ani. Iată de ce, 
în luna ianuarie 
plicat amenzi

s-au a- 
însumînd 

37 300 lei, iar în februarie
mai mult: 42 159 lei. Cei 
cuie sînt depistați fără
bilet plătesc 150 lei, pe 
loc, dacă nu, 300 lei, ’ : h

Am văzut multe țiosa re - 
îiitregi cu procese verbale. 
Iată cîțiva dintre contra- 
venienți: Gafencu Dumi
tru (are 27 de ani) din Pe
troșani, Irimia Virginia (40 
ani), Costeluc Viorel (26 
ani), ambii din Petrila, 
lurcaș Ioana (30 de ani), 
Miîti Vietofia (30 ani), Bo- 
dola Ion (39 ani), toți din • 

~ Lupeni, Rusu Maria (17 
ani 1!) din Uricani, LupU 
Tania (19 ani 1!) din Vul
can. Toți aceștia, și mulți 
alții, au fpst surprinși fă
ră bilet de organele de con
trol-ale A.U.T.L. Petroșani.

■ In concluzie, mărturisim 
convingerea noastră că 
șoferii trebuie să ddvedeas- 
că un comportament ci
vilizat (deși este necesar ca 
ei să se concentreze numai 
asupra muncii lor, de mare 
responsabilitate ome
nească). La rîndul. lor, ce. 
tățenii au datoria să facă 
opinie împotriva celor ca
re doresc să călăforească 
în mod gratuit sfidînd re- 
gulile de conviețuire soci- 
ală. , .

T. GORJANU

C.T. DIACONU

Unitatea de reparații Radio-TV a Cooperati
vei „Unirea", din centrul de reședință al'municipiu- 
lui, condusă de Andeluți Stoica oferă reparații de 
bună calitate și în garau ție.

neglijență
recunoscut. Am aflat că 
declarase că aș fi fost îm
brăcată într-o scurtă al
bastră, apoi a zis că Sn 
dungi. De fapt eu fusesem 
într-un pulover roșu...

Modul cum a procedat 
Cristina Kanovics îi dez
văluie noblețea sufleteas
că, puritatea morală, în
sușiri formate prin educa
ția primită în familie (ta
tăl ei, Kanovics Ștefan, este 
miner pensionar) și culti
vate în școală.

— O cunosc de cinci ani, 
ne spunea prof. Rodica Bă- 
lănescu, diriginta clasei a 
XIII-a curs seral. Este un 
copil cuviincios, discipli
nat și sociabil. Iată de ce 

i cînd, 
luni, directorul liceului 
m-a întrebat: „Ați auzit 

ch®JUt_Sînd-J,m aju9s.ia.‘ ce-a făcut Kanovics ?“.Cînd 
. ................auzit ce a făcut m-ara 

liniștit. Este o faptă în- 
tr-adevăr deosebită, . ca
racteristică unui tânăr sin
cer, drept, profund cinstit.

A fost o întâmplare cu 
happy-end. Dar tâlcul 
eestei întâmplări este 
natură etică și pentru lu
crătorii dș la magazinul 
universal „Jiul", unitate 
într-adevăr reprezentati
vă pentru comerțul din 
Valea Jiului. Trebuie să 
fie reprezentativă și prin 
corectitudinea practicării 
comerțului, prin atitudinea, 
comportamentul vînzătoa- 
relor, prin atenția și ama- 
biiitătea față de clienți, 
respectând cu strictețe pre
vederile legale cu privire 

-la banii încasați. Cum a 
procedat vînzătoarea Voi
chița Voineasa se -numește 
neglijență în păstrarea ba
nilor, Această situație, fe
ricit încheiată prin înaltul 
simț moral al tinerei Cris
tina Kanovics, trebuie a- 
nftlizată astfel încît să 
contribuie la creșterea 
resppnsabilității tuturor lu
crătorilor din comerț față 
de avutul țării,

Tiberiu SPĂTARU

■i in ii 1 ii i a i ii 1111 * 11 * |

s-a prezentat o tânără care 
a adus un pachet cu...
29 000 lei. Tînăra se nu
mește Kanovics Cristina, 
este electrician la mina 
Lenea și locuiește împreu
nă cu părinții , pe strada 
Lenin nr. 2 din Lonea. Este 
elevă în clasa a XIII-a, 
curs seral, la Liceul indus
trial din Petrila.

— Tîrziu, cînd era
proape ora de închidere, 
ne spune Cristina, am ve
nit la magazin să schimb 
o cămașă. După ce am 
achitat diferența, vîpzătoa- am fost intrigată 
rea, care se afla mai de
parte, mi-a zis să iau pa-

a-

casă, am rămas uimită 
după ce am despachetat...

— In locul cămășii erau 
bani multi ?!

— Dar cămașa ?
— Ea rămăsese la ma

gazin. . .....;■
. — Dar cum s-a întâm
plat ? Cum de ați luat a- 
Cel pachet ?

— Uitați cum a fost: în 
hîrtia în care fusese că
mașa pe care am dorit s-o 
schimb, vînzătoarea a în
velit banii. Era și un alt 
pachet cu cămașa aleasă 
de mine. Dar pachetele a- 
veau aceleași dimensiuni, 
aceeași hîrtie. Mie cînd 
mi-a spus, de unde se afla, 
să iau pachetul, am luat 
unul dintre ele, cum să 
procedez altfel ? Dar a-, 
casă mi-am . dat seama 
cum s-au petrecut lucru
rile, pentru că era moneta
rul făcut. Nici eu n-am 
dormit prea bine în acea 
noapte, deoarece mă gîn- 
deam la oamenii de la ma
gazin. Eu muncesc,. știu 
că banii se cî.știgă numai . 
prin muncă, așa m-au în
vățat părinții mei. / " ~

— .A doua zi ce-au spus 
cei de ,1a magazinul „Jiul"? ,

— Păi, vîrizătoareâ â în
ceput să plîngă. Nu . m-a

a- 
de

Situație deosebită și 
complexă, spitalizarea im
pune o conlucrare între 
personalul medical și de 
întreținere, pe de-o parte, 
și bolnavul cu familia sa, 
pe de altă parte. Discipli
nă de spital este importan
tă atât în sens medical, cît 
și în funcționarea cores
punzătoare a instituției. - 
Administrarea mediCației, 
pregătirea pentru investi
gații și intervenții chirur
gicale, ca și păstrarea cu
rățeniei saloanelor, culoa
relor, grupurilor sanitare, 
dependințelor, liniștea, i- 
giena, renunțarea la. consu
mul de alcool și tutun, res- 

drelor ■ 
fa- 

sînt
se '

complicat al fiecăruia în 
parte. De aceea, principala 
îndatorire a fiecărui bol
nav este de a avea în- 

■ credere, să fie disciplinat
și receptiv la tot ce i se

tul vecinului din salon pot potrivă personalului me- 
Ștrăd.ania rude- dico-sanitar. și celor ce 

sînt îngrijiți.. Bolnavul in- 
■ iernat Va fi convins că i- 
giena mediului spitalicesc 
nu va putea fi realizată 
fără - participarea conștien
tă și activă a pacienților, 
a rudelor și a prietenilor 
care-I vizitează. Surorile, 
infirmierele, tot persona
lul nu vor prididi singure. 
Resturile alimentare, pan
samentele și gunoaiele, de 
orice fel, trebuie imediat 
și corect îndepărtate, pen
tru a nu provoca o infec
ție, cunoscînd Sensibilita
tea transmiterii infecției.

Reglementările vizitei ru- 
delor, prietenilor și a cole
gilor au justificare în pre
venirea introducerii in
fecției. Aceasta conduce 

vizitei 
p idem îi

să difere. .................
lor de a fi de folos, trebuie 
să fie concentrată spre îm- 
bărbiitare'și sprijinirea mo
rală a bolnavului. Medicul

Medicul ajută, bolnavul 
se vindecă (VI)

cere să facă. Bunul mers 
al tratamentului ține de 
respectarea »indicațiilor te
rapeutice, a regimului a- 
limeiîtar, de somn și de 
viață, alintările, : nazurile 
sînt total dăunătoare.

Fiecare bolnav este tra
tat diferențiat, în raport 
cu diagnosticul și stadiul

. bolii, cu. ‘starea ; generală 
a organismului, cu vîr.sta, 
sexul etc. La același diag
nostic. analizele, felul

peetarea zilelor și 
de vizită din partea 
nijliei și prietenilor 
la fel de necesare și 
impun ca obligatorii.

Unele, reguli sînt ;
ușor 'de asimilat,
sînt greu de explicat dato
rită sensului terapeutic-mai investigațiilor și tratamen-

, mai
altele

de salon va fi cel care va 
aviza .orice aliment sau 
medicament .și chiar une
le obiecte de îmbrăcămin
te sau de lenjerie aduse 
din afară, în concordanță 
cu maladia și prevenția 
transmiterii vreunei in
fecții .(mai ales în Șecțiile 
chirurgicale).

Indicațiile precise și ri
guroase privind . respecta
rea igienei, curățeniei și 
dezinfbeției mediului spi
talicesc. sînt adresate deo-

. pînă la interdicția 
în. perioada de 
virale. .

Dr. Bogdan MURA n” 
Snitalul municipal 

Petroșani.
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Conilictul dintre Iran și Irak FILMS 20,35

21,00

20,00
20,201986 - ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII

Răspunsul lui Mihail Gorbaciov 
la scrisoarea fondatorului 
Institutului International 

al Vieții
MOSCOVA 12 (Agerpres) 

— Agenția TASS transmi
te că, în răspunsul dat 
fondatorului Institutului 
Internațional' al Vieții, 
M. Marois, la o scrisoare 
adresată conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A., secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
arată între altele: Escala
darea cursei înarmărilor 
a dus deja omenirea la o 
limită critică, iar pentru a

supraviețui trebuie, 
dispensabil, să trăim și 
acționăm într-un mod 
totul nou.

Ideile cuprinse în 
gramul „Știința în slujba 
vieții" -r elaborat de insti
tutul dumneavoastră . — 
sînt, prin esența lor, de 
așa natură îneît o adevă
rată rezolvare a lor presu
pune unirea eforturilor atît 
ale U.R.S.S. și S.U.A., cît 
și ale întregii omeniri.

TEHERAN 12 (Agerpres).
Postul de radio Tehe

ran, citat de agenția Fran
ce Presse, a anunțat că, în 
ultimele 24 de ore, avioane 
de luptă iraniene au efec
tuat mai multe raiduri îm
potriva concentrărilor de 
trupe irakiene de pe calea 
de acces Al-Bihar în zona 
axei Faw-Bascra, distru- 
gînd instalații și echipa
ment militar irakian.

purtător de cuvînt militar 
irakian, citat de agenția 
France Presse, avioane de 
luptă irakiene au între
prins, miercuri, două rai
duri aeriene asupra insta
lațiilor de pompare de la 
Ganaveh, care alimentează 
terminalul 
nian din 
Purtătorul 
dăugat că
nă a bombardat, în a- 
cee.și zi, o tabără militară 
iraniană.

petrolier ira- 
Insula Kharg.
de cuvînt a a- 
aviația irakia-

„Apelul de la Hiroshima și Nagasaki" semnat 
de primarii din Japonia

TOKIO 12 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut Ioc 
la Tokio, s-a anunțat că 
mai bine de jumătate din 
primarii și alți membri ai 
organelor locale ale puterii 
de stat din Japonia au 
semnat „Apelul de la Hi
roshima și Nagasaki" pen-

tru interzicerea și lichida
rea armelor nucleare, rela
tează agenția TASS. Prin
tre cei peste 1 700 de sem
natari ai apelului se nu
mără 4 guvernatori de pre
fecturi.

In total, în Japonia a- 
pelul a fost semnat de pes
te 16 milioane de oameni.

Congresul P,
DELHI 12 (Agerpres). — 

In orașul Patna, din sta
tul indian Bihar, s-au des
chis, miercuri, lucrările 
celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din India. Participă 
pestp 1300 de delegați din

Alegerea noului 
prim-minisfru al Suediei

STOCKHOLM 12 (A-
gerpres). — Riksdagul sue
dez (parlamentul unicame
ral), întrunit la Stockholm 
în sesiune extraordinară, 
l-a ales miercuri pe Ing
var Carlsson, noul pre
ședinte al Partidului Mun
citoresc Social-Democrat 
(de guvernământ), în func
ția de prim-ministru al 
țării, funcție rămasă va
cantă după asasinarea lui 
Olof Palme, Ia 28 februa
rie, informează agențiile 
Reuter și France Presse.

In următoarele 48 de 
ore, potrivit Constituției 
suedeze, primul ministru 
va trebui să anunțe com
ponența unui nou guvern.

întreaga Indie, precum și 
oaspeți de peste hotare.

Delegații' la Congres vor 
dezbate Raportul cu pri
vire la situația .politică in
ternă și internațională și 
activitatea partidului des
fășurată de la precedentul 
forum, din 1982, ca și pro
iectul Rezoluției politice.

PREMIUL „LUMII 
TREIA" a fost acordat, în 
acest an. cunoscutului li
der al Congresului Națio
nal African (ANCj — or
ganizația de luptă împotri
va apartheidului — Nelson 
Mandela, aflat de peste 20 
de ani în închisoare în 
Republica Sud-Africană, și 
soției sale, Winnie Mande
la. Această înaltă distincție 
se acordă acelor personali
tăți care prin întreaga 
activitate contribuie 
cauza țărilor în curs 
dezvoltare.

PREZIDIUL PARTIDU
LUI SOCIAL-DEMOCRAT 
DIN R.F.G. A CERUT, în- 
tr-o declarație, guvernu-

☆

BAGDAD 12 (Agerpres).
— După cum a declarat un

}

Carnet cultural
Cel mai bun realizator de film

fe din S.U.A. Agenția 
France Presse notează că 
filmele acestui regizor 
sînt dintre cele care au 
asigurat cele mal mari 
succese de casă în ultimul 
timp. Printre filmele lui 
mai figurează „Intîlnire 
de gradul III" și „E.T. și 
Ecctratereștrii".

Alain Delon a refuzat... rolul
lui noscutei cîrttărețe Milva. 

Ar fi urmat să apară în 
piesă o altă vedetă, Alain 
Delon, în rolul Macki. 
Deși ar fi vrut să joace 
sub îndrumarea lui Streh- 
ter, cunoscutul actor de 
film a fost impresionat de 
dificultatea rolului și... 
a refuzat.

Regizorul Steven Spiel
berg a primit titlul de 
cel mal bun realizator de 
film din S.U.A. pe 1985 
pentru filmul „Color Pur
ple". Un alt film al său, 
„Back to the Future" a 
fost, de asemenea, de
semnat cel mai bun film 
de către Asociația direc
torilor de cinematogra-

Cunoscuta piesă a 
Bertoldt Brecht, „Opera 
de trei parale", va fi 
interpretată în acest an 
și de teatrul Chatelet, la 
Paris. Regia este semnată 
de un nume prestigios t 
Giorgio Strehler. Rolul 
lui Polly i-er' fost încre
dințat nu mai puțin cu-

lor 
la 

de

lui federal de Ia Bonn să 
renunțe la ideea partici
pării vest-germane la pro
gramul american „Iniția
tiva de Apărare Strategi
că" (războiul stelelor), pre
cum și la „Inițiativa de 
Apărare Europeană", trans
mite agenția D.P.A.

DUPĂ DOUÂ ZILE DE 
DEZBATERI, la Haga
luat sfîrșit lucrările reu
niunii miniștrilor pentru 
problemele sociale din ță
rile membre ale Pieței co-

au

mune, informează agenția 
Associated Press, Au fost 
examinate posibilitățile 
sporirii rolului femeii în 
revoluția tehnologică, fi
ind elaborat un plan în 
acest sens.

LA BOGOTA AU FOST 
DATE PUBLICITĂȚII RE
ZULTATELE oficiale 
finale ale alege
rilor legislative și 
nicipale de duminică 
țară. Partidul Liberal
obținut 50 la sută din su
fragii, Partidul Conserva
tor — 40 la sută, restul vo
turilor fiind acordate ce
lorlalte formațiuni politice 
participante la scrutin — 
precizează agențiile Pron- 
sa Latina și AP.

mu- 
din 

a
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Fotbal
Miercuri, la Rm. 

s-a disputat meciul 
formațiile Chimia Rtn. Vîl
eea și Corvinul Hunedoa
ra, contând pentru etapa a 
19-a' a campionatului Di
viziei A la fotbal. Gazdele 
au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0), prin go
lul înscris de Carabageac, 
în minutul 44. 1
Astăzi'pe stadionul „Stea

ua" se desfășoară . ultimul 
meci al etapei, între for
mațiile Steaua București 
și F.C. Argeș Pitești, înce- 
pind de la ora 15.30.

Vîleea 
dintre

par- 
loc

In
eu-

BOX

Gală amicală la Lupeni
Lupeni a 
duminică,

îri cadrul 
Ca m piona- 
de .juniori

☆

Ea Plopeni, 
preliminariilor 
tului european
II la fotbal, formația Româ
niei a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) reprezentativa 
Turciei, golurile fiind mar
cate de Stănici și Oprea.

BERNA 12 (Agerpres). — 
Uniunea Europeană dc Fot
bal (U.E.F.A.) a comunicat 
numele jucătorilor suspen
dați pentru meciurile retur 
ale cupelor europene, 
tide ce vor avea 
miercuri, 19 martie. 
„Cupa Campionilor .
ropeni" nu va putea fi .pre
zent un singur jucător, 
Hannu Jaentti, de la Ku- 
usysi Lahti, în timp ce în 
„Cupa cupelor" sînt sus
pendați Steffen Buettner 
(Dynamo Dresda), Milko 
Djurovscki și Milan Jan- 
kovici (Steaua Ro.șie Bel
grad) și Leo Lainer (Ra
pid Viena). Din „Cupa 
U.E.F.A." vor lipsi Don 
Givens (Neuchatel Xamax) 
și Rafael Gordillo (Real 
Madrid).

Orașul 
găzduit 
în sala Palatului muncito
resc, gala amicală dintre 
„Minerul" din localitate și 
„Jiul" Petrila (antrenor — 
Gheoi’ghe Pancu).

S-au consemnat ur
mătoarele. rezultate: categ. 
45 kg Marius Probar (Jiul) 
b.p., Viorel Ciobanu (Mi
nerul); categ. 57 kg. Vasile 
Irode (Jiul) b.p. Nicolae 
Andrei (Minerul); categ.. 
60 kg. Cristi Ungureanu 
(Minerul) b.ab. III Nicolae 
Samson (Minerul); categ. 
60 kg Constantin Mitroaie 
b.ab. III. Eugen Szel (Mi
nerul): categ. 54 kg. Gheor- 
ghe Nițoi ' (Minerul) b.p. 
Puiu Baltă (Jiul); categ. 57 
kg Sabadin Apti (Jiul) 
b.p. Mihai Bordea (Mine
rul); categ. 60 kg Ion 
Brînză (Minerul) b.ab. II 
Ștefan Surugiu (Jiul); ca
teg. 60 kg. Viorel Zatu 
(Minerul) b.ab. III. Daniel

Andronic (Jiul); categ. 67 
kg Alexandru Marinoiu 
(Minerul) b.ab. II, Aurel 
I’ascu (Jiul); categ. 75 kg 
Constantin Nedelcu (Mi
nerul) b.ab. I Mârius Bll- 
leac (Jiul).

Ce am dori să reiasă din 
aceste rânduri? In primul 
rînd... admonestarea că, 
doar prin pasiunea .și mun
ca stăruitoare de decenii a 
doi veterani ai boxului 
(i-am numit re cei doi an
trenori — N. Barbu și G. 
Pancu) acest sport, cu fru
moase tradiții în Valea.Jiu
lui, nu va putea fi «pro
pulsat acolo unde îi este 
locul. Ce părere au condu
cătorii A.S. Minerul Lu
peni (care nici măcar nu 
au fost prezenți 1) de fap
tul că tinerii sportivi din 
secția de box nu au acces 
în sala de sport a asocia
ției ?

Al. TĂTAR

COLEGIUL DE REDACȚIE losit BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEțA, Ion MUSTAȚA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSII - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rîdeți ca-n via
ță; Unirea: Cursă infer
nală; Parângul: Prieteni 21>20 
fără grai. .

. PETRILA- Prindeți și 
neutralizați.

LONE A: Alarmă cota 
333.

VULCAN — Luceafă
rul: Destine romantice.

LUPENI — Cultural:
Comoara din Lacul de 
argint.

URICANI: Paloș con
tra paloș.

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

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Amfiteatrul arte

lor: Revistă TV a 
„Cîntării României". 
Universul familiei, 
(parțial color).

Invitație în stu
diourile Radiotele- 
viziunii (color). 
Telejurnal.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii pro- 

noexpres din 12 martie 
1986 :

Extragerea 1: 35, 31,
44. 30, 34. 41.

Extragerea a 2-a: 18,
37, 15, 17, 16, 27.
FAZA A 2-A >

Extragerea a 3-a : 1, 49 
6, 3, 45, 16.

Fond total do cîștiguri:
1 766 694 Iei din care 
62 912 lei report la cate
goria 1.

Autobaza transport auto
Petroșani

Str. Livezeni nr. 12

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

șoferi transport marfă, categorii de 
Conducere C si E

șoferi transport persoane, categorii de 
conducere C, D, E
mecanici auto
sudori
electricieni auto

— tinichigiu auto

încadrarea se face conform prevederilor 
Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
BUNICII din Petrila u- 

rează scumpei lor nepoate 
Ciofu Bianca multă sănă
tate, fericire și „T.,a multi 
ani 1“ cu prilejul împlini
rii a 18 primăveri. (6109)

CASĂ de vînzare pentru 
materiale, țiglă, grinzi, că
priori etc. Strada Repu
blicii 139, Petroșani, tele
fon 42195. (6110)

CUMPĂR Trabant-601.
ANUNȚURI

Informații telefon 44882, 
după ora 19. (6101)

SCHIMB casă colonie cu 
apartament 3—4 camere 
zonă centrală. Informații 
telefon 43718. (6103)

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie pe auto
buz nr. 133, eliberată de 
A.U.T.D. Petroșani. O de
clar nulă. (6102)

DE FAMILIE

FIUL, nora și nepoții anunță cu adîncă durere 
încetarea fulgerătoare din viață a celei care a fost 
o bună mamă, soacră și bunică

EDELHAUSER HERMIN
Inniormîntarea va avea Ioc vineri, 14 martie, 

ora 14,30 din strada M. Viteazul. (6113)

SOȚIA, fiica și rudele anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, 
tată si unchi

ALMĂȘAN SABIN
Amintirea lui va răininc veșnic în inimile noas

tre. (6101)

SOȚIA Paraschiva anunță că s-au împlinit 6 
săptămini de lacrimi și durere de cînd a părăsit-o 
pentru totdeauna iubitul ei soț

MOZEȘ ANTONIE
Nu-1 voi uita niciodată. (6105)

1’IOS omagiu la împlinirea unui an de Ia decesul 
scumpului nostru soț, tată și bunic

STARNA IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (6106)

Redocțio și odnunistiația ; Petroșani, str. Nicolae 86lcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae 8âlcescu, nr. 2, telefon 41365.


