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Glorioasei aniversări 
a partidului, 

cinstirea faptelor 
de muncă

PARTIDUL 
inspiratorul și conducătorul poporului 

pe calea dezvoltării multilaterale

COMU N I CAT
privind convocarea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., întrunit, marți, în ședință, suhi 

președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, a hotărît convocarea Plenarei Comitetului Central al partidului în zi
lele de 1 și 2 aprilie a c. >

Continuînd într-o formă 
modernă, superior organi
zată, tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare din țara 
noastră Partidul Comunist 
Român, s-a constituit într- 
un fidel, apărător al idea
lurilor și aspirațiilor de 
dreptate și libertate ale 
poporului, în purtătorul de 
cuvînt și stegarul luptei 
pentru dobîndirea tuturor 
drepturilor și libertăților 
ce se cuveneau proletaria
tului, aflat într-o continuă 
și profundă manifestare a 
maturității .sale revoluțio
nare. : .....

Pornind de la necesita
tea' organizării -superioare 
a clasei muncitoare, parti
dul nostru comunist și-^a 
închinat întreaga sa exis
tență slujirii devotate .a 

intereselor poporului, în- 
virigînd rînd pe rînd greu
tățile anilor de ilegalitate 
și opresiune. Cunoscînd e- 
Xact realitățile social-isto- 
rice în care a muncit și 
luptat clasa muncitoare din 
România, partidul comunist 
și-a făurit propria-i strate
gie de luptă și acțiune re
voluționară, a cărei viabili
tate a fost demonstrată cu 
prisosință după preluarea 
puterii politice și economi
ce, într-o țară slab dezvol
tată, în care voința _ prole
tariatului de a avea un 
partid politic puternic, bine 
sudat șira găsit cea mai fi
delă reflectare, odată cu 
trecerea hotărîtă la. con- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul 
trimestrial 

îndeplinit
BRIGADA CONDUSĂ 

DE CONSTANTIN POPA, 
SECTORUL IV, 

I.M. LUPENI

Formațiilor de muncă, 
care cinstesc, cu rezultate 
de excepție obținute în a- 
bataje, apropiatul jubileu 
— aniversarea a 65 de ani 
de la făurirea Partidului 
Comunist Român — se ală
tură și brigada condusă de 
Eroul Muncii Socialiste, 
Constantin Popa, din cadrul 
sectorului IV al I.M. Lu- 
peni.

Acordînd o atenție deo
sebită modului de organi
zare a muncii pe cele trei 
schimburi, preocupîndti-se 
de aprovizionarea cores
punzătoare a locului de 
muncă .și, mai ales, de în- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România 
DECRET 

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constitu- ARTICOL UNIC — Se convoacă Ma- 

ția Republicii Socialiste România, rea Adunare Națională în a treia sesiune
- Consiliul de Statuai Republicii Socialis- a celei de-a IX-a legislaturi în ziua do 
te România decretează: 3 aprilie 1986, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU

Scrisoarea Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P.C.R.

adresată tovarășului Ion Coman, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani

Dragă tovarășe Ion Co
man,

Ne este deosebit de plă
cut ca, la împlinirea vîrs- 
ței de 60 de ani, să-ți a-, 
dresăm calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune u- 
rări de viață îndelungată 
și fericită.

Dorim să-ți exprimăm, șî 
cu prilejul acestei aniver
sări, aprecierea noastră 
pentru îndelungata și rod
nica activitate ițe care ai 
desfășurat-o și o desfășori 
în rîndurile gloriosului nos
tru partid, pentru răspun
derea cu care acționezi în 
vederea îndeplinirii în 
bune condițiuni a sarcinilor 
încredințate de partid. Ca 
membru al Comitetului Po

litic Executiv și secretar al 
Comitetului Central al 
Partidulpi Comunist Ro
mân, aduci o contribuție 
importantă Ia înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos
tru, la desfășurarea cu suc
ces a întregii opere de con
strucție socialistă pe pă- 
mîntul patriei.

Cu toții îți dorim, dragă 
tovarășe Coman, să te bu
curi, în continuare, de 
multă sănătate și putere 
de muncă, pentru ca, îm
preună cu întregul partid, 
să poți contribui plenar la 

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

transpunerea în viață a is
toricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XlII-lea al 
partidului privind dezvol
tarea economico-socială a 
țării într-o etapă nouă, su
perioară, la asigurarea mer
sului ferm înainte al 
României pe calea făuririi 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și .înain
tării spre comunism.

La aniversarea zilei tale 
de naștere, îți adresăm, cu 
cele mai calde sentimente 
tovărășești, tradiționala tt- 
rare: „La mulți ani

Utilaje miniere 
pentru export 
Constructorii de mașini 

de la IUM Petroșani au li
vrat în primul trimestru 
din acest an partenerilor 
externi cu care au încheiat 
contracte economice prime
le utilaje miniere.

Au fost expediate un prim 
lot de 20 subansamble pen
tru complexele mecaniza
te și 500 de grinzi articu
late. Acum se fac pregătiri 
■pentru a fi livrate -încă 
700 de grinzi articulate și 
40 de subansamble. Un în
ceput bun pentru construc
torii de utilaje miniere din 
Petroșani.

Tavatiul de rezistență — 
factor determinant în creșterea 

producției de cărbune
In pofida faptului că la 

mina Lonea condițiile de 
zăcămînt nu permit folosi
rea' tehnologiilor d< lucru 
moderne, cu complexe de 
susținere mecanizată și 
combine de abataj, totuși 
se acționează cu hotărîfe 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, pentru 
creșterea productivității 
muncii și, implicit, a .pro
ducției de cărbune. Se poa
te spune fără teama de a 
greși că folosirea abataje
lor frontale cu susținere in
dividuală și tavan de re
zistență a intrat în tradiție 
la mina Lonea. Această 
tehnologie de lucru aplica
tă cu succes de colectivul 
minei s-a extins an de an,

Foto: ALEXANDRU T.

Schimbul condus de loan Fiilbp, din brigada condusa de Nicolae Chiroșca, 
de la I.M. Lupeni analizează, împreună cu maistrul de schimb Zoltan Gomboș, 
sarcinile pentru noul șut. Foto: ALEXANDRU T.

cifrele, 
extras 
ductia

așa rum t demonstrează
Dacă în 1984 s-a 

18 la sută din pro- 
minei din astfel de

abataje, în 1985 procentul 
a crescut la 32 la sută, ur- 
mînd ca în acest an să a- 
jungă lc. 57 la sută. Printre 
primii care au introdus ta
vanul de rezistență la mina 
Lonea se numără minerii 
sectorului III, care au ob
ținut cu această tehnologie 
de lucru producții și pro
ductivități care, nu de pu
ține ori, s-au situat la nivelul 
obținut în unele abataje 
frontale echipate cu comple-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cind lucrezi repede și bine..
Brigadierul Gheorghe 

Ciobanu, de la Livezeni, 
are o vorbă, care echiva
lează cu un „secret medi
cal" : „Dacă lucrezi, ai, 
viață lungă". In concedii, 
mărturisește el, se simte 
neliniștit, dacă nu pune 
mina pe ceva, dacă nu 
meșterește pe acasă. N-are 
stare.

Este acesta un, l-am 
putea numi, „tempera
ment , al muncii", uri fel 
de a fi al omului harnic. 
Pe care și-1 valorifică, din 
plin, în abatajele minei, 
în lucrările de pregătiri, 
pe care Ie execută îm
preună cu cei 38 de or
taci ai săi. Sînt atît de- 
mulți, .pentru că, de re
gulă, brigadierul dirijea
ză, simultan, cîte două 
lucrări. In prezent, a- 
cestea converg spre con
turarea panourilor nouă, 
zece și unsprezece, Prin

cipala grijă a sa șî a co
legilor de muncă este ca 
noile capacități să intre 
cît mai repede în funcțiu
ne, în condiții de calitate 
ireproșabilă. „De felul 
cît de repede și de bine

Bărbați care onorează 
titlul de miner

lucrăm noi, depinde pro
ducția abatajelor. De ace
ea ne dăm toată ostenea
la să. lucrăm, temeinic, 
pentru ca ortacii care 
vor prelua abatajele să 
nu aibă nici un fel de 
probleme'* *.

• Carnet cultural. • Cro
nică de film — „Adela". 
• Vă informăm.

(In pag. a 2-a)

• Sfatul medicului. • 
SPORT — cronici, clasa
mentul seriei a VHI-a, » 
diviziei C de fotbal.

Această deviză este a 
întregii brigăzi, adică și 
a lui Gheorghe Iovu, Fa
bian Drăgănescu, Ion O- 
joc, Ștefan Cristea, Con
stantin Prlsăcaru — și

De sezon ;
Gospodărirea și înfrumusețarea 

loialității tir
In fiecare zi spiritul gos

podăresc ah oamenilor mun
cii din Valea Jiului, dorin
ța lor de a trăi într-o at
mosferă citadină plăcută 
și reconfortantă, se concen
trează în diverse , acțiuni 
organizate în jurul blocu
rilor, pe străzi~și în car
tiere. Aceste preocupări de 
înfrumusețare a localită
ților în prag de primăvară 
se desfășoară odată cu ac
tivitatea consiliilor populare 

i-am numit pe oamenii 
de nădejde ai formației. 
La care, insistă brigadie
rul, trebuie să adăugăm 
și pe mai tinerii, pe nou 
încadrații în subteran Ion 
Doru Ciobanu, Nicolae 
Ciobanu, Ion Covaci — 
care s-au integrat armo
nios, și definitiv în harni
ca familie minerească.

In biografia sa profesio
nală, Gheorghe .Ciobanu 
și ortacii săi și-au pus 
semnătura de muncă pe 
importante obiective la 
mina Livezeni. Ei au fă- , 
cut deschiderea orizon
tului 475 he la Petrila1 
Sud, pe o lungime de 700 1 
de metri ; au betonat o j 
galerie magistrală pe o( 
distanță de 2 kilometri

C.T, DIACONU |

(Continuare tn pag. a 2-a) 

destinată bunei gospodăriri. 
Despre aceste acțiuni clin 
aceste zile, dar și din pe
rioada imediat următoare, 
ne-a oferit detalii tovară
șul ing. . Nicolae Giurgiu, 
.șeful sectorului gospodăresc 
la Consiliul popular muni
cipal.

— Printre prioritățile a- 
flate pe agenda npastră de 
lucru în această etapă se 
află cîteva obiective impor
tante, de larg interes cetă
țenesc. In șăptămîna trecu-
tă s-a completat iluminatul 
public în cartierul Aero
port și se va continua, în 
aceste zile, în zona Colo
nie. Continuăm și acțiunea, 
începută în toamnă anului 
trecut, de montare a stațio
narelor în stațiile de trans
port în comun. Astfel de 
amenajări — necesare, fără 
îndoială, în toate localită
țile — se vor face în Piața 
Victoriei, Ia piața agroali-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

în ziarul de azi

(In pag. a 3-a)



Steagul roșu MIERCURI, 26 MARTIE 1986

Carnet cultural
j r • Corul „Armonii tinere" 

al Comitetului U.T.C. din 
cadrul IUM Petroșani va 
participa în luna aprilie 
la emisiunea-concurs tele
vizată „Tinerețea noastră 
— tinerețea marilor împli
niri". Concursul, organizat 
de C.C. al U.T.C. și Televi
ziunea română, este dedicat 
împlinirii a 65 de mii de 
la crearea P.C.R.

• La Teatrul de stat „Va
lea Jiului" se lucrează in
tens la montarea piesei „Va
liza cu fluturi" de Iosif 
Nag h iu. Spectacolul va fi 
vizionat în primele zile ale 
lunii mai, .pe scena insti
tuției noastre de artă dra
matică. Din distribuție fac 
parte Mihai Clita, Paulina 
Codreanu și Nicolae Vîrtan. 
Regia este semnată de Mar
eei Șoma, iar scenografia 
de Aurel Florea.

• Din dramaturgia uni
versală, tot la Teatrul de 
stat „Valea Jiului**,  se află 
în stadiu de lectură la sală 
comedia lui Carlo Goldoni, 
„O întîmplare cu haz“. In- 
terpreții Doru Zamfirescu, 
Gabriela Bellu, Teodor Ma

99

In 1985, Mircea Veroiu, 
regizor de talent și autor 
reușește o „dublă" de pres
tigiu. La San Remo, j se 
organizează o retrospecti
vă, iar, fapt fără precedent, 
•simultan participă la con
cursul filmelor de autor 
și cîștigă Marele Premiu 
pentru „capodopera sa dis
cretă" „Adela**.

Raportată la filmele sale 
anterioare, „Adela** este o 
creație posibilă doar o da
tă,
ză după invizibile linii de 
forță materia epică și ele
mentele de limbaj; ea își 
proiectează creatorul în 
mijlocul unei drame pentru 
că tot ce i-a mers va fi 
interpretat prin ea, iar tpt 
ce-i va urma trebuie să fie 
altceva pentru a nu eșua 
în sterilitatea autoritarii.

„Adela** este printre pu
ținele ecranizări în care 
abaterile de la litera, ro
manului, personajele, re
plicile și acțiunile inventa
te sînt extrase din stratu- 

irile adînci ale textului, da- 
,că nu chiar din întreaga 
operă a lui Ibrăileanu. Ro- 
.mânui este o construcție 
de „unități psihologice" rea
lizată pe un schelet epic 
redus, dar suficient sieși, 
însă prea puțin pentru a 
susține un film și atunci 
Veroiu a inventat pentru 
■perechea Adela — Emil Co- 
drescu, a cărei existență 
are „consistența unei di
buiri în viș", un cuplu 
„martor", „oglindă". Doam
na M. și Tuliu Drăgan își 

. vor împlini iubirea aban-

Cronică de film
A D E L A“

magnetul care, ordonea-

rinescu, Adrian Zavloschi, 
și Corvin Alexe vor fi pre- 
zenți pe scenă sub- condu
cerea regizorului Radu Bă- 
ieșu, proaspăt absolvent al 
Institutului de artă teatra
lă și cinematografică „Ion 
Duca Caragiale**.  Scenogra
fia spectacolului va fi sem
nată tot de un tînăr, Adrian 
Tatu.

• La Casa de cultură 
a . sindicatelor se află în 
stadiu avansat de lucru 
piesa de teatru pentru co
pii „Onomastica lui Pufu- 
leț“. Textul și regia specta
colului sînt semnate de 
George Negraru. Tot pen
tru copii, la Teatrul de stat 
„Valea Jiului**,  sub condu
cerea lui Nicolae Gherghe 
au început repetițiile la 
„Dănilă Prepeleac", o dra
matizare după basmul lui 
Ion Creangă;

• Prima săptămînă din
luna aprilie, la Petrila va 
rula o excelentă peliculă 
intitulată „Pas în doi". Fil
mul este una dintre creați
ile studiourilor cinemato
grafice românești. : '

H. DOBROGEANU 

donînd mitul, abandonînd 
„lumea" marcată de im
placabilul neîmplinirii. A- 
dela și Emil Codrescu vor 
rămîne prizonierii „ulti
mei vacanțe a secolului, ul
timei vacanțe a tinereții 
— anul 1899, vara**.

întregul film are virtuți 
cinematografice deosebite, 
o impecabilă articulare a 
imaginii, muzicii și jocului
actorilor, o limpezime de 
cristal a discursului.și mai 
ales secvențe memorabile, 
filmate cadru în cadru, in- 
sinuînd întîi, apoi făeînd
să domini, peste toate în- 
tîmplările fiorul tragicu
lui. Secvența . petrecerii 
de pe vapor, sau cea ă gă
sirii păpușii pierdute în 
copilărie în mecanismul 
bătrînei pendule trimit la 
Visconti șl Bergman, însă 
au o asemenea forță de 
expresie incit modelele ră
nita doar niște repere pen
tru afinitățile de structură 
dintre Veroiu și titanii in 
zilele lor cele mai bune. 
Clasic - o simfonie a iu
birii și nostalgiilor, expe
rimental prin citatele cul
turale care-și fac loc în 
muzică și-n poeziile decla
mate de fantasticul ceasor
nicar, prin jocul implicat 
al actorilor (George Motoi, 
Marina Procopie, Valeria 
Seciu, Ștefan Sileanu. A- 
drian Pintea, Florina Lui- 
can, Jeana Gorea). filmul 
„Adela" este un moment 
de referință în cinemato
grafia românească și euro
peană.

Gheorghe POGAN

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

(Urmare din pag. I)

treținerea în bună stare de 
funcționare a complexu
lui de susținere și tăiere 
mecanizată a cărbunelui, 
minerii brigăzii — printre 
care se numără șefii de 
schimb Ion Iuga, Gheorghe 
Solomon, Mihai Bucătaru, 
Istvan Kovaci și ortacii lor 
Ion Hojda, Gheorghe Cris- 
tea, .Constantin Andon, A- 
lexandru Mihalcea, Ion Ru- 
su. Ion Ciorbă, Petrache 
Mangu. Marin Tudose, 
Gheorghe Radu și Constan
tin Răscol — au extras 
de la începutul anului, su
plimentar sarcinilor de plan, 
peste 6500 tone de cărbune, 
cantitate obținută prin 
creșterea, cu pînă la 3 tone 
de cărbune .pe post, a pro- 
•Juctivitățli. muncii, (Gh. O.) 

Grădinița nr. 3 Petroșani : copiii trăiesc din plin bucuriile din lumea 
jucăriilor.Tavanul de rezistență
(Urmare din pag. 1)

xv de susținere mecanizată și 
combină de taiere. Faptul 
că s-au realizat producții
și productivități înalte a 
determinat colectivul. să 
extindă mereu această teh
nologie de lucru, astfel în-, 
cît în 1986 întreaga produc
ție a sectorului să fie rea
lizată din abataje frontale 
echipate cu grinzi îngropa
te in vatră. In primele două 
luni și jumătate care au 
trecut din acest an, în trei 
din abatajele sectorului s-a 
lucrat sub tavan de rezis
tență, iar în celelalte două 

. s-a format și consolidat ta
vanul de rezistență.

Minerii din brigăzile con
duse de Iosif Bueîțr, Gri- 
gore Fatol și Nicolae Rus, 
care au beneficiat pe par
cursul celor aproape trei 
luni de avantajele pe care 
le oferă această tehnologie 
de lucru au extras ritmic 
producții superioare sarci
nilor de plan, contribuind 
în bună măsură la cele 
peste 1600 tone de cărbune 
extrase suplimentar de la 
începutul anului de secto
rul III. Celelalte (două bri

Partidul — inspiratorul și conducătorul 
poporului pe calea dezvoltării multilaterale

(Urmare din pag. I)

ștrucția societății socialiste 
pe pămîntui țării noastre.

Se deschidea astfel, în 
fața poporului nostru, în 
fața partidului un drum 
nou, luminos, la capătul 
căruia se află idealul și 
crezul suprem al tuturor 
comuniștilor : construirea
societății fără clase, socie
tatea comunistă. Avînd în 
principiile. marxișt-leninis- 
mului un program amplu 
de construcție a societății 
socialiste. Partidului Co
munist Român i-a revenit 
misiunea istorică de a a- 
dapta aceste principii la 
condițiile concret istorice 
din țara noastră, la speci
ficul existenței noastre 
materiale și spirituale, dia
lectica generalului și parti
cularului în practica con
strucției. socialiste devenind 
un puițct nodal al activi

găzi de fi-ontaliști, conduse 
de Vasile Gaiță și Constan
tin Boșcodeală se află abia 
la începutul drumului, la 
execută tavanul de rezis
tență pentru feliile urmă
toare, dar șîht con.știenți că 
de modul cum acesta este 
efectuat depind realizările 
Următoare și de aceea nu 

ise aliat de la tehnologia de 
lucru; „Experiența a dove
dit-o.' atît: la noi, cît și la 
celelalte sectoare de lă 
mina noastră, că atunci cînd 
tavanul de rezistență ește 
executat corect si rezultate
le sînt bune. De aceea, eu 
și ortacii mei ne-atn stră
duit să hu facem nici un 
rabat de la calitatea lucră
rii. Grinzile au fost îmbi
nate corect, iar'"plasa de 
sîrrnă cusută conform nor
melor, De fapt, vom putea 
dovedi acest lucru cînd 
vom trece la ' exploatarea 
feliei următoare**  •— ne spu
nea brigadierul Vasile 
Gciiță,

Pentru asigurarea liniei 
de front active la nivelul 
sarcinilor de plan și înde
plinirea angajamentelor 
asumate- în întrecerea so

tății teoretice și practice 
revoluționare.

In țara noastră, comu
niștii beneficiază de rodul 
gîndirii creatoare a celui 
mai eminent și clarvăzător 
strateg revoluționar al nea
mului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de nume
le și activitatea căruia sînt 
legate cele mai mari pre
faceri din istoria patriei.

Mutațiile profunde petre
cute în structura economi
că și socială a patriei, în 
toate sferele existenței 
noastre, dezvoltarea de an
samblu a societății româ
nești, mutațiile din dome
niul ideologic și al conști
inței au în activitatea des
fășurată de secretarul ge
neral al partidului un su
port temeinic, ce definește 
un permanent program de 
acțiune imediată și de pers
pectivă, o jalonare riguroa

cialistă, în atenția condu
cerii sectorului sta în per
manență executarea la ter
men și de calitate a lucră
rilor de pregătiri. In pe
rioada care a trecut din a- 
cest an brigăzile conduse 
de Vasile Pînzaru, Gheor
ghe Cosma și Petru Fferlea 
au realizat suplimentar sar
cinilor de plan aproape 20 
ml de lucrări de pregătiri, 
care șe vor concretiza .. în 
punerea în funcțiune î- 
nainte de termen a noi ca
pacități de producție care 
să asigure realizarea rit
mică a sarcinilor de plan 
și în . viitor.

Minerii sectorului III de 
la-I.M. Lonea au obținut 
î.n- cele două luni și jumă
tate care au trpeut din a- 
eest an rezultate deosebite 
in muncă. Au fost livrate 
economiei naționale — su
plimentar 1600 tone de căr
bune.- Productivitatea mun
cii la nivelul întregii acti
vități a fost depășită cu 
160 kg pe post. Cheltuielile 
materiale au fost reduse 
cu 13 la șută, Iar consumul 
de lemn s-a redus cu 12 la 
sută. 

să a fiecărui pas făcut în 
direcția înfăptuirii neabă
tute a socialismului și co
munismului în patria noas
tră. Dezvoltarea planifica
tă a economici naționale, 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvolta
te, creșterea fără prece
dent a nivelului de trai 
material și spiritual al po
porului nostru, precum și 
toate celelalte mutații cali
tative petrecute în viața 
și existența poporului nos
tru sînt rodul activității 
revoluționare concrete, sînt 
rodul luptei neobosite a 
partidului, a tuturor co
muniștilor pentru edifica
rea unei societăți libere, 
independente și suverane. 
In acest context al depli
nei afirmări a personalită
ții umane, care își împli
nește plenar destinul co
munist, odată eu destinul 
comunist al ipatriei, comu
niștii își urmează cu în
credere' programul de luptă 
revoluționară, avînd în 
P.C.R. un continuu inspi
rator, conducător și făuri
tor al tuturor idealurilor 
de libertate și prosperitate, 
avînd în secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un e- 
minent gînditor și strateg 
revoluționar,, o pildă me
reu vie de dăruite și patos 
revoluționar, o chezășie si
gură a mersului neabătut 
înainte spre culmile lumi
noase ale comunismului, ale 
bunăstării materiale șl spi
rituale a întregului naștru
popor.

Cînd lucreii 
repede și bine.»

(Urmare din pag. 1) î

au executat bazinele de 
Ia orizontul 300, pentru 
colectarea apelor din sub
teran. Și prezentul pro
ducției se si tuează la înăl
țimea realizărilor , prece
dente : în ianuarie și fe
bruarie indicatorii' de 
plan au fost depășiți cu 
30 și, respectiv, 15 la su
tă, iar pentru luna mar
tie se conturează realizări 
la aceleași înalte cote. De 
fapt, există o tradiție in 
brigada condusă de Gheor
ghe Ciobanu: aceea ca .lună 
de lună, planul să fie reali
zat și depășit. Aceasta 
pentru că aici există o 
bună organizare a activi
tății; pentru că hărnicia 
și competența minerilor 
dispun, pentru a fi rodni
ce, de cadrul favorabil 
.afirmării.

Așadar, deviza brigăzii 
lui Gheorghe Ciobanu, de 
a lucra repede și bine, in
teresează, în cel mai ma
re grad, viitorul produc
ției de la mina LivezenL 
Pentru că ei pregătesc; la 
timp și temeinic, noile 
abataje, a căra- contribu
ție în „balanța de /căr
bune" a unității nu este 
deloc neglijabilă.

yo informăm
I 
I
II
I
I

METEOROLOGICĂ Deși 
în Petroșani s-a instalat 
primăvara, temperatura 
aerului variind între plus 
3 și plus 8 grade, în Paring 
pîrtiile permit iubitorilor 
de schi să-și prelungească 
sezonul. Stratul de zăpadă 
este de 58 cm. Pentru ur-

1 mătoarele 24 de ore se a- 
I nunță vreme instabilă, cu 
I vînt slab si averse de lice. (Al. II.)
I ploaie. (G.B.) PIONIEREASCA. In ziua

adu- 
fa- 
în- 

a 
roșii

• acțiunii
Tot înainte*'

EXEMPLU DE COREC
TITUDINE, inimoasă și 
bună colegă, Margareta Wo- 
ner, șefa bucătăreasă a 
restaurantului „jiul", în 
30 de ani de muncă, a cali
ficat numeroase lucrătoa
re. La ieșirea Ia pensie, co
lectivul i-â umplut brațele 
cu flori și i-a adresat 
„ani mulți" cu sănătate.

TINERII de la IUM Pe- picol al municipiului 
troșani au realizat ; 
20 000 lei din acțiuni de 
recuperare, prin muncă pa
triotică, a deșeurilor meta-

de 30 martie, printr-o 
nare cu ceremonial și 
port pionieresc se va 
cheia faza pc unitate 
„ștafetei cravatelor 
cu tricolor" și a 
republicane „Tot înainte**.  
Vor avea loc concursuri pe 
teme de istorie, înlcrbspec- 
tac.ole. (Al. II.)

APICOLA. La cercul a- 
± ' ’_ ’ * l au

peste sosit faguri .pentru noul
' sezon. Toți crescătorii de

albine care au predat cota 
de ceară pentru acest an 
sînt așteptați să ridice fa
gurii de Ia niagazinul api-

col din Petrila. (I.D.)
• CLUBURI.

Antreprizei 
strucții "
j ........... ____ . .
preună. cu comitetul sindi
catului, niă,suri de amena
jare și dotare a unor clu
buri, la sediul antreprizei, 
în cadrul brigăzilor din 
Banița și Uricani. La Uri-

a timpului liber al - con- tehnică a forestierilor 
Conducerea structurilor, în majoritate Valea Jiului a sporit 
de Con- ...

C ă i Ferate
Petroșani a întreprins, îm-

din 
cu 

patru tractoare articulate, 
- două încărcătoare cu btaț

căinini.ști. sau navetiști.
DRUM. Lucrătorii secto- __  . _ „ ___

rului Petroșani al Direcției frontal și 18 ferăstraie ine-aie me- ■
■ câni ce. Astfel,1 se e vi den- I
■ țiază preocuparea, la nive-

torului, au atacat lucrările tru ușurarea'efortului fizic 
de realizare a celei de a și sporirea productivității 
doua etape a drumului de muncii.
tranzit Petroșani Centru -

județene de drumuri și po
duri, ne informează mais
trul Ion David, șeful sec- iul U'FET Petroșani, pen-

productivității

cani, spre exemplu, s-au
p...
matorilor un laborator foto, canalizare și 
un atelier de pictură, sala 
de jocuri sportive, fapt ca-

preocuparea

pus recent la dispoziția a- Aeroport Est. „Lucrările de-
■ - ■ ’• i terășamente

se află deja intf-un'stadiu 
avansat de execuție.

ZESTRE. Numai în lunare ilustrează r-------- .,------  ----- .------
pentru petrecerea plăcută martie a acestui an zestrea

realizată de 
VULPE

Rubrică



MIERCURI, 26 MARTIE 1986

Dintre scrisorile adresate 
în ultima perioadă redac
ției ne-au reținut atenția 
cîteva care au semnalat de
fecțiuni apărute la instala
țiile de apă. LUÎnd legătu
ra cu factorii în măsură să 
rezolve problemele sesiza
te din cadrul dispeceratu
lui IGCL, am impulsionat 
cîteva .intervenții eficiente. 
Echipele de muncitori și 
utilaje coordonate de mais
trul Grigore Pop s-au de
plasat în cartierul Aeroport 
la blocul nr. 7 și alte blo
curi din străzile Saturn 
(nr. 15B), Aviatorilor sau 
N. Bălcescu unde au efec
tuat mai multe desfundări 
la rețeaua de canalizare. A 
fost remediată, de aceiași 
oameni, o spărtură apărută 
pe conducta de apă pota
bilă în bd. Republicii. Re
levăm în primul rînd a- 
ceste intervenții eficiente 
și deosebit de urgente pen
tru a putea preciza că lu
crătorii dispeceratului, cu 
atribuții în întreținerea in
stalațiilor de apă interioare 
și exterioare, nu pot fi în- 
vinuiți, cel puțin în situația 
în care au fost puși în ul
tima perioadă, de delăsare 
în muncă și nereceptivitate 
la solicitările ce le-au fost 
adresate. Sprijiniți de uti
laje adecvate și muncind 
uneori în condiții dificile, 
ei .au remediat majoritatea 
defecțiunilor la care i-am 
solicitat să' intervină.

Așa cum ne-a precizat 
sing. Viorel Radu, , șeful 
dispeceratului, a fost re
zolvată, de. către instalato
rul Ion Ierceanu și repara
ția necesară la apartamen
tul 37 din blocul 15B, stra- 

. da Aviatorilor, Este adevă
rat, nu cu operativitatea 
dorită de locatara Eugenia 
Moroșan. Această inter
venție a fost condiționată 
de golirea subsolului teh
nic al blocului, lucrare 
rezolvată de echipa de 
muncitori a maistrului Gri
gore Pop.

' Informațiile primite 
la' același ’ dispecerat,
urma demersurilor (acme 
de noi, ne' permit să men
ționăm că șî remedierea 
solicitată de locatara Emi- 
lia Niculescu din blocul 
103, bulevardul Republicii, 
a fost realizată. In același 
bloc. însă, restabilirea 
completă a alimentării cu

apă potabilă implică repa
rații deja amînate prea 
mult, timp și datorită fap
tului că unii locatari nu 
au înlesnit intervențiile in
stalatorilor și în alte apar
tamente. Din aceeași zona 
a orașului, la blocul nr. 
107, locatarul apartamentu
lui 33 de la etajul V, Si- 
mion Ianc, ne-ă făcut cu
noscută apariția unei defec- 

, țiuni tot la instalația de 
apă potabilă, la etajul VIII. 
Deocamdată a fost oprită

Intervenim 
la sesizarea 

dumneavoastră

pierderea apei, dar... Iată 
motivele care fac necesa
ră intervenția dispecera
tului la acest bloc, și tot 
în rîndul celor deosebit de 
urgente.

O echipă de muncitori 
din cadrul compartimentu
lui apă-canal a lucrat mai 
multe ore la îndepărtarea 
apei din groapa de acces 
la fisura apărută pe 
ducta de alimentare cu apa firesc de altfel, cazurile

con-

ă blocului nr. 20 din stra
da Independenței. Maistrul 
Grigore Pop ne-a asigurat 
că reparația necesară la 
condUctă a fost făcută. As
tuparea gropii, care s-a 
umplut din nou cu apă re- ț

■•/■'MU

■ I F

fâl

Fabrica de lapte Livezeni. Se urmărește cu atenție funcționarea instalațiilor 
de prelucrare a laptelui.

zultală din topirea zăpezii, 
susținea același interlocu
tor, o va face într-una din 
următoarele zile din cauză 
că s-au ivit alte lucrări, 
mult mai urgente și de 
amploare, care trebuie e- 
fectuâte, cum sînt de e- 
xemplu, cele din strada 
Ilie Pintilie, unde, pentîu 
aprovizionarea cu apă a 
blocului 13, a fost săpat 
șanțul și s-a îngropat un 
tronson de conductă de 
pirca 45 m. Tot aici s-au 
efectuat săpături pentru re
pararea conductei și îmbu
nătățirea alimentării cu 
apă a blocului 11.

Am menționat cîteva din 
intervențiile și lucrările 
efectuate în ultima perioa
dă de oamenii dispecera
tului și cei ai secției apă- 
canal de la IGCL. Nu este 
un secret pentru nimeni 
faptul că, odată cu dezghe
țarea pămîntului, defecțiu
nile apărute la instalațiile 
de apă . s-au înmulțit, de
pășind ca număr și 
ploare capacitatea

am-
,............. celor

două servicii. Sînt rezol
vate cu prioritate și mai 
multă operativitate, cum e

deosebit de urgente. Dar 
există preocupare și stă
ruință pentru remedierea 
tuturor defecțiunilor sem
nalate de cetățeni. ?

Toma ȚAțARCA

Gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților 
derile. asociațiile de Ca
tari trebuie să respecte atît

(Urmare din pag. I)

inentară, în Aeroport și la 
spital, toate în Petroșani. 
De fapt în Piața Victoriei 
vom desfășura ample ac
țiuni de înfrumusețare, în 
această primăvară conti- 
nuindu-se și lucrările de 
executare a unei țîntîni 
arteziene, plantări de flori 
și arbuști ornamentali.

— In perioada următoa
re se vor reamenaja și zo
nele verzi. Ce perspective 
sînt în acest domeniu ?

— Numai pentru .zonele 
verzi care sînt în Valea 
Jiului s-au prevăzut lu
crări în valoare de peste 
1 600 000 lei. In sere se a- 
flă, deja, 7200 fire tranda
firi, 41 000 fire de gard vitl, 
tei, magnolii și tuia. In 
cursul acestei săptămîni 
vom mai primi material 
dendrologic de la Simeria, 
Dobra și Aiud. urmînd a 
se planta flori, arbori și 
arbuști ornamentali. Insă 
important este ca și opinia 
publică să vegheze perma
nent la menținerea curățe
niei pe zonele verzi și la 
păstrarea tuturor florilor 
și arborilor, care sînt ale 
noastre, ale tuturor. A tît 
populația cît și întreprin-

în spiritul obligațiilor lc- 
___ _ r gale, să participe efectiv 
Legea 10/1.982 cit*  și Legea Ia toate acțiunile de în

frumusețare a localități
lor. Acolo unde se execută 
diferite lucrări care afec
tează zone Verzi, drumuri, 
trotuare, unitățile socialis
te (cum sînt Energomon- 
taj, Teleconstrucția, CDEE 
sau IGCL), au obligația de 
a lăsa terenul la forma lui 
inițială. De fapt unitățile 
de gospodărie comunală și 
locativă trebuie să intervi
nă cu mai mare operativi
tate pentru a remedia de
fecțiunile la canalizări, 
pierderile de apă, decol- 
matarea canalelor, repara
rea fațadelor 
dar și pentru a 
toate problemele 
te dispeceratelor 
locatari sau asociații 
locatari.

1/1985, care stabilesc obli
gații gospodărești clare.

— .Odată cu aceste zile 
primăvăratice ies în evi
dență și influențele iernii 
asupra drumurilor publice. 
Cînd se vor repara ?

— Imediat ce timpul ne 
permite începem și repara
tul drumurilor publice, al 
străzilor și vom înlocui, a- 
colo unde este cazul și 
semnele de circulație. Tot
odată va continua și 
naj area supralărgirii 
modernizării străzii 
cartierul Aeroport, în 
Petroșani-Nord lucrîndu-se, 
deja, la amenajarea ulti
melor tronsoane de trotuar. 
Este necesar, însă, ca toate 
întreprinderile să acționeze

ame
ți 

din 
zona

Sfatul medicului
Infecțiile respiratorii de sezon

Trecerea de la timpul ge
ros de iarnă la cel schim
bător din lunile martie-a- 
prilie, cu variații frecvente 
de zile mai călduroase, în
șelătoare, cu altele umede 
sau cu vînt, este una din 
perioadele cele mai favo
rabile pentru declanșarea 
bolilor căilor respiratorii și 
plămânilor. Tot în această 
perioadă este posibilă și 
apariția valurilor de gripă. • 
Zona noastră intrămonta- 
nă, cu climat predominant 
de umezeală, se adaugă ca 
un factor favorizant în 
plus. In această situație 
populația, trebuie să ... ia 
toate măsurile ce se impun 
reducerii riscului de îmbol
năviri prin așa-zisele „ră
celi" de sezon care nu ara
reori produc complicații 
grave, cum sînt pneumoni
ile și pleureziile.

O atenție deosebită tre
buie acordată imprudențe
lor obișnuite, cum sînt mo
dul de îmbrăcăminte sau de 
încălțăminte, mai . ales la 
trecerile bruște de la at
mosfera caldă la cea rece. 
De .asemenea, este necesară 

clădirilor, 
soluționa 
solicita- 

de către 
de 

o atenție mai mare pentru 
creșterea rezistenței orga
nismului printr-o alimen
tație potrivită, bogată în 
vitamine, mișcări în aer 
liber, exerciții fizice medi
cale, adaptarea progresivă 
la variațiile de temperatu
ră, evitarea aglomerărilor, 
ieșirile la sfîrșit de săptă- 
mînă în regiunile montane, 
curate și sănătoase în zona 
noastră, sînt binevenite 
(prin posibilitățile de prac
ticare a schiului, îndeosebi 
de către populația tînără).

In sfîrșit, dar nu pe ulti
mul loc, este evitarea sau 
măcar reducerea fundatu
lui. factor major de pro
ducere a îmbolnăvirilor a- 
paratului respirator. Este 
bine cunoscut de toată lu
mea riscul cancerului pul
monar foarte ridicat la fu
mători. . .

Reținînd și. urmînd aces
te cîteva recomandări, cu
noscute de altfel, pentru 
această perioadă, ne vom 
apăra sănătatea de îmbol
năvirile frecvente de la în
ceputul primăverii.

»r. Petru TURCU
k «■■■>■■•«■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■(■■■■■■■rai ■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■ u i c ■■-■■■•■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■ ■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■una giniiamiiiaiiiiiiumr

Rugby, Cupa României

Cresc sanscle de calificare
POLITEHNICA TIMI

SOARA — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 4—9 <4—16). Pe 
stadionul „1 Mai" (II) Ti
mișoara echipa studenților 
din Petroșani a susținut 
primul meci din most se
zon în întrecerea pentru 
calificarea în turneul final 
al Cupei României la 
rugby, în compania unei 
formații ambițioase, condu
se de ’ reputatul tehnician 
Titi Ion,eseu. Luptând e- 
xemplar, într-o formula 
împrospătată (Sandu — Gh. 
Cristian — Petre Dobre, 
Drumea, Susinschi, Duma 
— Palamariu — Gh. Clau- 
ditl, Drăghiei (Iliev), Be- 
zărău, Medragonie — ȘavU, 
'Dobfe Viorel — Lar ie, Mu- 
reșan), rugbiștii petroșă- 
neni au reușit o victorie 
concludentă, înărindu-și 
simțitor șansele pentru o- 
CUparea primului loc în 
serie.

Pe fondul unei angajări 
echilibrate scorul este des
chis de Bezărău prin lovi
tură de picior căzută în 
mnin. 18, replica bănățenilor 
constituindu-se într-un e-

seu înscris șapte minute 
mai tîrziu, pe partea în
chisă, după grămadă la 5 
m dictată de arbitru (Fiat). 
Totuși, prima repriză con
semnează și pe tabela de 
marcaj superioritatea evi
dentă a formației „florilor 
de colț", Dobre Viorel tran- 
sformînd o l.p. de la 30 m: 
4—6. ... -. ’ . .

In a doua repriză elevii 
antrenorilor Gh. Pop și C. 
Budică joacă atent, Medra
gonie, Petre Dobre, Dru- 
mea, Palamariu, Gh. Cris
tian și Mureșan fiind me
reu în .primele rînduri ale 
luptei pentru balonul oval, 
fapte care îi obligă pe stu
denții adverși să greșească 
din nou. Lovitura de pe
deapsă este transformată 
impecabil de D. Viorel, re
făcut după accidentare, i 
4—9, un scor mulțumitor 
care ne aduce aminte că.. 
Știința Petroșani este o
forță (dar potențială, ac
tualmente), cîștigătoare a 
CUipei României la rugby.

Ioan Dan BĂLAN, 
Ionel BI NE A

TENIS DE CI M P
Cu începere din luna de

cembrie, în sala de sport 
a clubului sindicatelor din 
LUpeni s-a desfășurat (și 
mai continuă pînă în 31 
martie), pregătirea de iar
nă a jucătorilor de tenis 
de cîlrtp din cadrul ecfnpei 
„Minerul" Paroșeni. ‘

Sub îndrumarea antre
norului Iojiel Bota, copiii, 
pionierii și seniorii din 
orașele Vulcan și LUpeni 
au .parcurs o perioadă de 
pregătire, avînd ca scop o 
bună reprezentare. în sezo
nul care urmează să se i- 
naugureze curînd. Antre
namentele sînt împărțite 
pe categorii de vîrstă, cele 
mai mari speranțe fiind 
puse în următorii : Marius 
Enescu și Nicoleta Costaehe 
(8—10 ani), Romulus Taloș,

Campionatul
PREPARATORUL PE

TRI LA — MINERUL GHE- 
LAR1 0—0. Gazdele au a- 
tacat mai mult dominând 
net adversarul, au creat 
foarte multe ocazii de gol, 
însă fundașul central Gă- 
lan și-a dirijat bine apă
rarea, anihilînd orice com
binație ofensivă adversă. 
Oaspeții au contraatacat 
steril, nereușind să expe
dieze vreun șut periculos 
și, pentru, că, la rîndul lor, 
Simihieiuc și Lorincz șir-au

Viorel Mucea și Adrian Că
tălina (11—12 ani), precum 
și Romana Becuș și Cristi
na loan, Cătălin Haiduc 
(13—14 ani). Gabriel Sieht 
(15—16 ani), Sergiu Guiaș 
(cîștigătorul de anul trecât 
al Cupei Scînteii tineretului) 
(17—18 ani). La seniori pâr
tiei panții la .campionatul 
județean sînt Ionel Bota 
și Constantin Enescu.

Se speră într-o bună, par
ticipare și reprezentare a 
culorilor sportive ale _ mu
nicipiului la eoncursUfile- 
circuit, dotate cu cupele . 
municipiilor . Hunedoara, 
Deva și Petroșani, precum 
.și la fazele județene ale 
Cupei Pionierului si Cupei 
U.T.C.

Alexandru TĂTAR

județean de fotbal
făcut cu brio datoria. Cea 
măi mare ocazie de a des
chide scorul s-a consumat' 
în min. 60, dar Aurel Ghib, 
din formația preparatori
lor, a executat defectuos 
lovitura de pedeapsă. Pînă 
spre final au mai ratat 
ocazii Dupir și Tașcă, oas
peții au reușit însă să pără
sească terenul cu un: pre
țios .rezultat de mgalitafe.

La. juniori : 2—2..
Vasile BELDIE '

Divizia C, seria a VllI-a
REZULTATE TEHNICE : Minerul-Știința Vul

can — CER Victoria Caransebeș — amînat, Șoimii 
Lipova — Strungul Chișineu Criș 5—0, Unirea Sîn- 
nicolau Mare — UM Timișoara 1—1, Victoria Călan 
— Minerul Certej 1—0, Dacia Orăștie •— Unirea 
Tomnatic 1—0, Obilici Sînmartinu Sîrheșe — CFR 
Simeria 6—0, Rapid Arad — CSM Lugoj 4—0, GSM 
Caransebeș — Minerul Paroșeni 0—0.

CLASAMENT ■

feesc, Strungul Chișineu — Dacia Orăștie,' UM Timi- ‘ 
șoara — Șoimii-Lipova, Minerul Paroșeni — Victo- ' 
ria Călan, CSM Lugoj — CSM Caransebeș, Unirea j 
Tomnatic Mrncfuî-Știința Vulcan, Minerul'Certei i 
— Rapid Arad. !

1. Minerul Paroșeni 16 8 3 5 31—14 27
2. UM Timișoara 16 8 3 5 2'4—24 27
3. Strungul Chișineu .16 8 2 6 23—17 26
4. Rapid Arad 16 8 1 7 28—17 25
5. CSM Lugoj 16 8 1 7 22—20 25-
6. Dacia Orăștie 16 8 1 7 19—24 25
7. Minerul-Știința Vulcan 15 7 3 5 23—15 24
8. Șoimii Lipova 1.6 8 0 8 30—31 24

: 9. Victoria Călan . 16 7 3 6 13—20 24
10. Obilici Sînmartinu S. 16 T?' 2 : 7- 36—17 23
11. Unirea Sînnîco.lau M. ‘ 16 y. 8 24—24 22
12. CER Simeria 16 i "s’ 23—31 22
13. Unirea Tomnatic 16 6 3 '7' 20—16 21
14. C.SM Caransebeș 16 5 3 8 13—24 18
15. Victoria Caransebeș 15 ă 2 8 15—30
16. Minorul Cei-tej 16 5 1 10 16—34 16

ETAPA a. XVII-a : CFfl Simeria - U nirea S,
Mare, Victoriaj Caransebeș—- Obilici. Sîiim artin-u Sir-
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Incidente în apele Coltului SirtaDeclarația Agenției Române 
de Presă „Agerpres"

In legătură cu recenta 
experiență nucleară sub
terană efectuată de Statele 
Unite ale Americii, Agen
ția română de presă este 
împuternicită să declare 
următoarele i

Poporul român este 
profund îngrijorat și deza
probă în modul cel 
mai hotărî t n o u a 
experiență subterană cu 
arma nucleară efectuată re
cent de către Statele Unite 
ale Americii, ignorîndu-se 
cererile și protestele opi
niei publice mondiale, in
clusiv din S.U-A." România 
s-a pronunțat și continuă 
să se pronunțe cu fermitate 
împotriva oricăror expe
riențe cu arma nucleară și 
cere să se facă totul pen
tru încetarea unor astfel 
de experiențe care nu duc 
decît spre agravarea /si
tuației internaționale, in
tensificarea înarmărilor și 
mărirea pericolului unui 
război nuclear nimicitor.

Opinia publică din țara 
noastră, poporul român — 
ca și celelalte popoare și 
forțe iubitoare de. pace din 
întreaga lume — cer ea 
S.U.A. să înceteze expe

EXPLOZIA unei rachete 
care lansa un , foc de arti
ficii, în localitatea Sueca, 
pe coasta de est a Spaniei, 
s-a soldat cu moartea unei 
persoane și rănirea altor 30 
— informează agenția Asso
ciated Press. Racheta, care 
nu s-a înălțat suficient, a 
căzut asupra mulțimii adu
nate la o sărbătoare locală.

ALTE DOUĂ persoane 
au decedat în Italia, ca ur
mare a consumului de vin 
de masă conținînd alcool 
metilic, îmbuteliat de' firma 
„Barbera" —-. numărul vic
timelor mortale înregistra
te de la 4 martie ridicîn- 
du-se, astfel la opt, Ca ur

riențele nucleare, să răs
pundă pozitiv și să se ală
ture moratoriului unilate
ral instituit de Uniunea So
vietică în legătură cu opri
rea .oricăror experiențe nu
cleare și trecerea la trata
tive pentru încheierea unul 
acord în această problemă. 
România consideră că este 
necesar ca toate statele po
sesoare de arme nucleare 
să-și asume angajamentul 
de a nu mai efectua expe
riențe cu arma nucleară și 
de a începe tratative pen
tru semnarea unui tratat 
privind interzicerea totală 
a acestor experiențe.

In spiritul politicii gene
rale de pace, dezarmare și 
largă colaborare interna
țională a partidului și sta
tului nostru, poporul ro
mân vjt continua să acțio
neze ferm, împreună cu 
toate popoarele lumii, pen
tru oprirea oricăror expe
riențe cu arma nucleară și 
pentru dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarma
re nucleară, pentru asigu
rarea Unui climat trainic 
de pace și securitate în în
treaga lume.

mare a acestei situații, a 
fost ordonată o anchetă ju
diciară.

CIOCNIREA unui auto
car cu un camion, pe o șo
sea din Bolivia, a provocat 
moartea a 11 ipersoane și 
rănirea altor 40 .— transmi
te agenția EFE. Deși cau
zele coliziunii nu au fost 
confirmate, surse ale poli
ției au avansat ipoteza că 
accidentul s-a datorat unei

WASHINGTON 25 (Ager
pres). La 24 martie, avioa
ne americane au atacat do
uă vedete libiene în Golful 
Sirta și au distrus o bate
rie de rachete de pe coas
ta libiană — relatează a- 
gențiile France Presse și 
Associated Press. Potrivit 
Pentagonului și Casei Albe, 
una dintre vedete a fost 
scufundată, iar cealaltă — 
serios avariată, incidentul 
soldîndu-sc cu 27 de morți 
(echipajul vedetei libiene 
scufundate).

Guvernul Reagan a in
sistat că este vorba de un 
incident cu caracter izolat 
și că obiectivul manevre
lor — începute duminică în 
largul coastelor Li
biei cu participarea 
unei puternice flote 
americane (30 nave, dintre 
care 3 portavioane cu 250 
aparate) — nu era de a 
provoca Libia, ci de a sub
linia că Flota a Vl-a are 
dreptul de a naviga în Gol
ful Sirta (revendicat de li- 
bieni ca aparținînd apelor 
lor teritoriale).

Nu este însă nici o în
doială. remarcă observa
torii de la Washington, că 
acest nou incident ar putea 
avea repercusiuni mult mai 

defecțiuni la sistemul de 
direcție al camionului și 
vitezei excesive cu care 
acesta circula.

IN ULTIMELE zile, e- 
chipajul complexului orbi
tal sovietic „MIR." — „So- 
iuz T-15“ — „Progress-25“, 
format din Leonid Kizim și 
Vladimir Soloviov, s-a ocu
pat, în principal, de descăr
carea navei de transport 
„Progress" .și de amplasarea 
instalațiilor aduse de ea la 
bordul stației „MIR“. In 
paralel cu aceasta, cosmo- 
nauții au continuat testarea 
și reglarea aparatelor sta
ției „MIR" în regim de zbor 
pilotat. 

3E33I
grave decît cel din august 
1981, cînd două avioane 
americane F-14 Tomcat au 
doborît în condiții similare 
două avioane libiene SU-22 
deasupra Golfului Sirta.

☆
Marți purtătorul de cU- 

vînt al Pentagonului a de
clarat că, avioane de luptă 
americane, care survolau 
apele Golfului Sirta, în lar
gul coastelor Libiei, au a- 
variat alte două vedete de 
coastă libiene, și au bom
bardat pentru a doua oară 
o bază de lansare a rache
telor în apropierea orașului 
Sirta. Purtătorul de cuvînt 
a susținut-că atacul avioa
nelor americane a fost e- 
fectuat Ca ripostă la tiruri- 
le a 12 rachete sol-aer ale 
forțelor libiene.

☆
TRIPOLI 25 (Agerpres). 

Marți, într-un comunicat 
telefonic transmis agenției 
France Presse, secretarul 
libian al informațiilor și 
culturii, M.A. Charaffeddl- 
ne, a declarat că trei a- 
vioane americane au fost 
doborîte luni, piloții pier- 
zîndu-.și viața.

☆
NAȚIUNILE UNITE 25 

(Agerpres). Jamahiria Ara
bă Libiana a transmis se
cretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, o 
notă în care apreciază că 
manevrele navale și aerie
ne ale S.U.A. în zona Gol
fului Sirta constituie „o a- 
menințare la adresa păcii 
în regiune și în întreaga 
lume" — transmit agențiile 
Associated Press și France 
Presse. Nota — adresată î- 
nainte de declanșarea inci
dentelor americano-libiene 
din Mediterana — sublinia
ză că Jamahiria Arabă Li
biană „va face uz de drep
tul său legitim de apărare", 
conform prevederilor Cartei 
O.N.U.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Un comisar a- 
ctiză Unirea : Doctorițele; 
Parîngul: Comoara ’ din 
Lacul de Argint. '

PETRILA t Nick Carter 
superdetectiv.

LONE A: Actorul și săl
băticii, I-II. '

VULCAN — Luceafărul: 
Clinele electronic.

LUPENI —- Cultural t 
Paloș contra paloș.

URICANI) Legenda că
lărețului singuratic.

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

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța circulației 

Deva
INCADREAZA

direct sau prin transfer la Formația de mixturi 
betoane Livezeni

strada Livezeni nr. 40
-1 electrician

- 2 conducători de utilaje
- 1 conducător auto categ. C, D
- 1 mecanic pentru instalația de preparat 

mixtură asfaltică

- 6 muncitori necalificați (bărbați) în ve
derea calificării în meseriile de : asfal- 
tatori, pavatori, mecanic utilaje.

Condițiile de încadrare, conform legilor 
12/1971 și 57/1974. Retribuirea în acord global.

Relații suplimentare la telefon 41301.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Secvențe din Ban

gladesh.
20.45 Cabinet de infor

mare politico-ideo
logică i
Partidul Comunist 
Român — centrul vi
tal al societății noas-

- tre socialiste. Creș
terea rolului condu- 

, câtor și perfecționa
rea activității parti
dului în noua etapă 
de dezvoltare a țării 
noastre.

21,05 Film în serial s Cei 
patru Robinson, (co
tor).

21.45 Telejurnal.

COLECTIVUL de la aeraj și protecția muncii 
din cadrul Institutului de Mine din Petroșani profund 
afectat de moartea fulgerătoare a
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 

transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. 
(6230)

COLECTIVUL catedrei de exploatări miniere 
și topografie este profund afectat de încetarea. din 
viață a neprețuitului coleg
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 

și transmite condoleanțe familiei îndurerate. (6233)

PROMOȚIA 1953 a Școlii medii tehnice de căr
bune Lupeni, regretă tragica dispariție a fostului lor 
coleg

TEODORESCU CONSTANTIN
si transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(6224)

Famifia Hanciu Petre este alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui care a fost

TEODORESCU CONSTANTIN
Titi, nu te vom uita niciodată.

COLECTIVUL de figuranți topo de la I.M. Vul
can este profund afectat de încetarea din viață a 
celui care a fost

Ing. ECART IOAN
Ii vom păstra neștearsă amintirea pentru căldu

ra sufletească, omenia și dăruirea profesională. Trans, 
mitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. (6225)

COLECTIVUL de aeraj și protecție a muncii, 
compartimentul protecția muncii de la IM. Vulcan, 
aduc un sincer și ultim omagiu celui care a fost 
inginer sef securitate minieră

Ing. ECART IO AN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (6231)

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

PIOS omagiu celui care a fost
Ing. ECART IOAN

din partea colectivului de cadre didactice de la Școa
la generală nr. 6 Vulcan. Transmitem familiei sin
cere condoleanțe. (6226)

CU adîncă durere colectivul sectorului aeraj- 
rambleu de la I.M. Vulcan deplînge decesul fulgeră
tor al celui care a fost un bun tovarăș de muncă, un 
om minunat

Ing. ECART IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (6232)

FAMILIA Saru Nicolae. Maria, Sorin și Liliana 
transmite sincere condoleanțe familiei pentru pier
derea dureroasă a

Ing. ECART IOAN
(6235)

Colectivul ICPMC Petroșani este profund îndu
rerat și regretă nespus dispariția tragică și fulgeră
toare a celui care a fost un valoros specialist al 
CCSM

Ing. PUSAC MIHAI 
un om de aleasă noblețe sufletească, devotament și 
abnegație în muncă. Ii vom păstra nestearsă amin
tirea. (6236)

COLEGII de la Consiliul municipal al Organi
zației pionierilor și Casa pionierilor și șoimilor pa
triei Petroșani sînt alături de colega lor în pierde; 
rea grea suferită prin dispariția celui care a fost un 
bun soț

BAN> FRANCISC
Sincere condoleanțe. (6204)

FAMILIILE Ciucean, Haiduc, Poliș, Crăciunescu, 
Părăianu, Cherciu și Hajdu sînt alături de familia 
greu încercată prin pierderea celui care a fost 

Ing. drd. BANA FRANCISC
Transmitem sincere condoleanțe. (6211)

PIOS omagiu celui care a fost
IJANA FRANCISC

din partea familiei Roșea loan și sîntem alături de 
familia greu încercată. (6205)

CADRELE didactice de Ia Școala generală nr. 
2 Pctrila sînt alături de colega lor prof. Bana Maria 

în greaua incert are pricinuită de decesul soțului ei 
BANA FRANCISC

Sincere condoleanțe. (6223)

VECINII de scară aduc un pios omagiu celui 
care a fost

Ing. BANA FRANCISC
(6218)

FAMILIA Tăbăcaru este alături de familia Pă- 
trașcu în încercarea grea pricinuită de pierderea 
celui care a fost

Ing. PĂTRAșCU MIHAI
Sincere condoleanțe. (6234)

SOȚIA Maria, copiii Margareta și Iosif, ginerele, 
nepoții și strănepoții anunță cu profundă durere în
cetarea din viață a bunului nostru soț, tată și bunic 

SZEKELY IOSIF (72 ani)
Ii vom păstra neștearsă amintirea.
Inmormîntarea va avea Ioc azi, ora 16, din stra

da Aurel Vlaicu, Petroșani.

SILVIA Mureșan îndurerată aduce un trist oma
giu inegalabili i prietene

Prof. FELICIA DOGARII'
la un an de la deces. (6216)
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