
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA '

ANUL VIIIL, NR. 10 471 VINERI, 16 MAI 1986

în lumina sarcinilor trasate de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU

De la începutul lunii mai cultural-educative și sportiveValea de Brazi

laudă omului muncii și creației sale

4 PAG. — 50 BANI

în cuvîntarea rostită la aniversarea partidului

roșu
Crimpei din arhitectura nouă a Petroșaniului.Luna manifestărilor politico-ideologice

Performanțe 
minerești 

la orizontul
600La încheierea primei decade a lunii mai, într-un birou din incinta minei Valea de Brazi, din inițiativa conducerii întreprinderii s-ău întîlnit, într-o scurtă ședință de lucru, minerii șefi de brigadă, șefii de sectoare și alte cadre din conducerea tehnică. In deschidere, ing. Emil Cristea, topograful întreprinderii, a prezentat

însemnări de reporter

6450 de tone 
de cărbune peste planPuternic mobilizați pen- trase peste plan din tru realizarea exemplară batajele mecanizate I.M. Lupeni și I.M. roșeni, prin buna nizare a muncii și întreținerea ireproșabilă a u- tilajelor din dotare, țiuni care au condus creșterea productivității. De la începutul lunii mai pînă în prezent la I.M. Paroșeni, Lonea și din cariera Cîm- pu lui Neag au fost expediate în total beneficiarului 6450 tone de cărbune peste sarcinile de plan. (V.S.)succint. în fața hărții re- prezentînd galeriile minei, ce lucrări miniere se impun să fie executate cu prioritate în perioada care urmează. „Colectivului sectorului II, a spus ing. Emil Cristea, îi revin sarcini deosebite. Este vorba , de a realiza 500 ml de galerii, de a face legătura între suitorul de atac și galeria de cap din blocul IX, de a termina cea de-a doua galerie de bază...“.Apoi, ing. Bujor Bogdan, 'directorul tehnic al întreprinderii, a prezentat lanțul lucrărilor de chideri și pregătiriperioada care a trecut din cel de-al doilea trimestru al anului. Bilanțul era po-

Viorel STRAI Ț

bi- des- din

a sarcinilor de plan, minerii din abatajele întreprinderilor Combinatului minier Valea Jiului raportează noi și importante succese. In ziua de 14 mai a.c„ colectivele întreprinderilor miniere Lu- peni, Paroșeni, Uricani, Lonea și al carierei Cîm- pu lui Neag au extras, în total, 630 tone de cărbune peste preliminar. Cele mai însemnate cantități de cărbune au fost ex- PETROSANI '66Astăzi sosește în Petroșani un grup de compozitori, condus de președintele

orga-

T

Pe agenda de lucru a sindicatelor, după Congresul U.G.S.R

Implicare directă, responsabilă 
în realizarea sarcinilor economice

In grupele sindicale - activitate vie, perseverentă

■» >

Bun venit solilor muzicii

Uniunii Compozitorilor ’ și Muzicologilor, din R.S.R., prof. Univ. Nicolae Căli- noiu rector al Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu" din Bucu- rești pentru a participa, ca în fiecare an la Luna manifestărilor politico-i- deoldgice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale",«ediția a Vil-a. Alături de maeștrii creației noastre muzicale se vor afla membrii- prestigioasei formații corale came-

„Ci- din
și artei interpretative 

românești !rale „Madrigal" a Conservatorului de muzică priâh Porumbescu"București, dirijată cu ine.-, galăbilă măiestrie de prof, unfv. Marin Constantin, artist emerit.In perioada 16—20 mai vor avea loc îritîlniri cu minerii Văii Jiului, vizite de informare și documen- tare în unitățile miniere din municipiu, întîlniri cu
Horațiu ALEXANDRESCU 
______ ._________________ ~_______ f*_ 

(Continuare în pag. a 2-a)

Vasile PURICE, Secre
tarul comitetului sindica
tului I.M. Paroșeni: Inprima decadă a. lunii mai. minerii Paroșeniului au adăugat încă 1900 tone de Cărbune la plusul de 20 000 de tone cît. am realizat în primele 4 luni ale anului. Consecvența realizărilor exprimă consecvența, spiritului de emulație, a întrecerii vii între formațiile de lucru, a perseveren-

ței cu care organizația noastră de sindicat: se preocupă de urmărirea și popularizarea rezultatelor^ în . întrecere, a experienței formațiilor de elită —- conduse de Vasile Cojocaru, Franejsc Fazakas, Nicolae Andrașic, din marile abataje mecanizate, de brigăzile înaintărilor rapide ale lui Nicolae Popa, Mihai Ștefureac.

co- clirnat viu,Menținerea în sinul lectivului a unui de emulație mereu pentru mai mult cărbune,întărirea continuă a rolului grupelor sindicale în stimularea întrecerii, a . răspunderii brigăzilor față de exploatarea eficientă' "
Ioan Dl BEK

a

(Continuare in pag. a 2 a)
(Continuare in pag. a 2-a’

Masă rotundă organizată la I.M. Bărbăteniîn seria dezba- în întreprinde-
EXPERIENȚA 1

valoare co

... în acest mai sărbătoresc, cînd întreaga noastră națiune socialistă a aniversat 6'5 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, viața : e- ducativă și culturală din Valea Jiului, nemijlocit legată de activitatea economică, se află tapă. in care se trează țări retinite sub „Laudă și creației Sale", surate timp de o sub egida Consiliului educație politică și tură socialistă a! cipiului Petroșani, chide rea acestei : festări complexe, grate în Festivalul țional „Cîntarea României", a avut loc cînd s-a desfășurat poziohul cu tema 
voltarea culturii

într-o e- concen- ample manifes- genericul omului muncii desfă- lună de culc muni- Des- mani- inte- na-
1«

I

I

I

1

1
l

In ziarul de astăzi vă prezentăm, terilor organizate de redacția noastră rile miniere din Valea Jiului, experiența minerilor de la Bărbăteni privind creșterea productivității muncii. Desigur, ca și în cazurile anterioare, aspectele acestei probleme sînt specifice, determinate de faptul că este vorba de o capacitate de producție nouă.'Dar dezbaterile au pornit de la aceeași premisă: anume că ridicarea productivității muncii. constituie o cale sigură și decisivă în realizarea producției de cărbune.La masa rotundă au participat: ing. Gheorghe MO- 
DOI, directorul minei, Ioan SAV, secretarul comite
tului de partid, președintele C.O.M., ing. Gheorghe 
DRAGOI. inginer șef producție. sing. Constantin 

ION, șeful sectorului 1B, ing. Silviu COSTEA, șeful 
sectorului II, maistrul Haralambie ENACHE, șeful 
sectorului III, ing. Stan IUREȘ, șeful sectorului in
vestiții, economist Victor RÂGUȘITIJ, contabil șef, 
sing. Elena ARMEANU, șefa biroului O.P.I.R., 
maistrul Ștefan SERI, șeful atelierului electromecanic, 
Vasile FODOR, miner șef de brigadă, sectorul III, 
Ioan LIȚCAN, maistru, adjunct șef sector investiții.

In pagina a treia, consemnăm opiniile ex
primate în cuprinsul mesei rotunde.

ieri, sim- 
„Dez- 

române

în EPOCA 
CEAUȘEȘCU". prezentate comunicările „Semnificațiile lunii culturii. în viața spirituală a minerilor Văii Jiului" — tovarășul Constantin Iovănescu, secretar al Comitetului municipal de partid: „Aspecte dinlupta și munca minerilor Văii Jiului, oglindite în folclor și in literatura română" — prof. Mircea Munteanu; „Cîntecul coral — tradiție și actualitate în activitatea cultu- ral-artistică a Văii Jiului" — prbf. Horațiu Ă- lexandrescu, dirijor; „Dezvoltarea bazei; materiale a așezămintelor de cultură din Valea Jiului, garanție a unor rezultate

Tiberiti SPĂTARU

NICOLAE Au fost

n-1

(Continuare tn pag a 2-a)

S.U.C.T. Petroșani, - ..■- . - ...
Transport operativ, eficientTn sprijinul activității din întreprinderile miniere, pentru buna ei desfășurare, acționează și colectivul de muncitori, ingineri și tehții'cieni de la SUCT Petroșani. care înregistrează rezultate remarcabile la majoritatea indicatorilor sintetici. Astfel, de la începutul anului, volumul mărfurilor ’ transportate a fost depășit cu 15. la sută, sarcinile la parcursul mărfuri lor tot cu 15 la sută, coeficientul de utilizare a capacității a fost realizat în proporție de 106.1a sută. De asetne-

nea. s-au executat excavați! mecanice in plus în- sumind’ 151 HUO mc. ' ceea ce reprezintă o depășire de 25 la sută. In ansamblu, activitatea bună ’ă a- cestui colectiv s-a materializat în depășirea beneficiilor planificate' cu peste 5 milioane Ici. Este rodul muncii responsabile a colectivelor celor patru secții auto din Petroșani, Vulcan, Lupeni și cariera : Cîinpu lui Neag și a secției de utilaj greușani — Livezeni. (M.B.)Petro-
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£a I. M. Lonea

■

\ Tinerii, prezenți în toate 
I compartimentele activității

Creatori și beneficiari ai 
culturiivalorilor

(Urmare din pag. I)

Bun venit solilor muzicii și 
artei interpretative românești!

Făcînd parte dintr-un colectiv fruntaș al mineritului Văii Jiului, uteciștii 
de la I.M. Lonea se prezintă cu un bilanț deosebit de bogat, privind acțiunile economice și cultural-edu- cative. ’ *' : - .--o 1.De la secretarul comitetului pe mină, Iosif Bo- desc, am aflat că în prim plan s-au situat, firesc, acțiunile desfășurate în sprijinul producției, prezența uteciștilor fiind un ajutor prețios pentru

Ștefan au raportat

Din viața 
organizațiilor U.T.C,mineri. Astfel, Ja sectorul I uteciștii Adrian lonuț, Alexandru Suciu, Costică Chiscop și Constantin Niculiță au recuperat . 50 de armăturiTI1.1 Cei de la sectorul II, avîndu-i în frunte Gheorghe Avram, : Cimpoeru,' da, Petre peMihai Alexandru Bo- Hergfielegiu . și Florin Gri^oraș, raportează în primele patru luni recupetai’ya a 80 stîlpi SVJ, 20 scocuri TR-3, 60ml lanț TR-3 și 20 ml furtun de presiune. Uteciștii de la sectorul VI. prin Mihai Bărluț,. Ștefan Oan- <■< a, Alexandru Bocșa și

Aurel . recuperarea a 200 ml cablu electric de 6 kV. In fine, de la sectorul VIII, în dreptul uteciștilor Nicolae Bîriida, Constantin Stan, Ibolja Oancea, Maria Tru- ță, Maria Tiric, Lidia Marc, Eugenia Roibu, Doina Sîrbu și Gheorghe 1 logman sc află înscrisă recuperarea de role superioare și inferioare dc la bandă, capete de acționare TR-3, capete', de acționare trolii, ' lanțTR-2, două
TR-3, blide si i leme dc la 
armături TU. ‘Alături de aceste acțiuni de importanță economică, uteciștii de la I.M. Lonea au participat în perioada amintită la o serie de acțiuni . cultural-educative. Aștfel, tinerii din întreprindere au fost, prezenți în Concursul municipal „Cine știe, câștigă", în competiția de fotbal, dotată cu „Cupa tineretului", în faza municipală a interpre- ților de muzică ușoară și populară.

Alexandru TATAR

în activitateapreședinte acțivită- cultural- educativă de masă a Consiliului municipal al sindicatelor; „Activitățile"cultural-artistice, mijloc important de educare triotic-revoluționară a nerei generații'’ Pop, activist al Consiliului municipal al organizației pionierilor ; „Aspecte ale activității Muzeului mineritului în vederea dezvoltării si valorificării științifice a patrimoniului muzeal" - — prof. Dumitru Pe- ligrad, directorul Muzeului mineritului ; „Dezvoltarea culturii și literaturii române în „Epoca Nicolae Ceausescu". Aspecte ale vieții culturale din Valea Jiului" — prof. Cornelia . Stănescu, președinte al Comitetului municipal pentru cultură și educație socialistă. S-a evidențiat dezvoltarea activității politico-educative și cultural- artistice din Valea Jiului în etapa istorică inaugurată de Congresul al IX-

superioare cultural-artistică1Popescu, comisiei pentru tea politică și
Ana al
pa- ti- Vasile

lea al partidului, integrarea în ampla manifestare a muncii și creației — Festivalul național „Cîntarea României", creat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Luna manifestărilor politîco-i- deologîce, cultural-educative și sportive „Laudă o- mului muncii și creației sale", care se desfășoară pînă la jumătatea iunie, este o etapă în se sintetizează însăși tribuția culturii și la procesul de formare și dezvoltare a socialiste amuncii din Valea - Jiului, creatori și beneficiari ai tuturor valorilor materiale si spirituale.

lunii care con- arteiconștiinței oamenilor

(Urinare din pag. I) sonor, corul „Madrigal", vom parcurge din nou de la preclasic la bizantin și la contemporaneitate lumea minunată a muzicii. O lume ale cărei porți ni se deschid cu generozitate în fiecare an prin concertele „Madrigalului", prin prezența artistului e- . merit Marin Constantin cu mul, mmcui* ci u>.ul ’în Petroșani, a delegației moment de înaltă vibrație Vniumi Compozitorilor șiMuzicologilor.Bun venit în Valea Jiu-

artiști amatori din municipiu și cu profesorii de muzică, vor fi susținute microspectacole în sălile de apel și pe scenele așezămintelor de cultură din Valea Jiului. La această sărbătoare a muzicii românești vom fi prezenți cu toții, martori ai unuipatriotică și estetică.Cîntecul coral va străluci pe scenele municipiu- Iui, în mijlocul minerilor, lui, încîntîndu-ne prin ine- soli ai creației muzicale și galabila sa frumusețe. Cît artei interpretative corale despre acest monument românești IȚ , Ă ' . V;

Implicare directă, responsabilădăm generalizării experienței înaintate, inițiativelor menite să conducă la îmbunătățirea' calitativă a întregii activități productive. Faptul că după primele 4 luni din acest an, întreprinderea noastră se prezintă cu planul realizat la toți indicatorii reflectă și contribuția directă a organizației noastre de sindicat, a celor 10 grupe sindicale, sub conducerea organizațiilor de partid, la perfecționarea organizării muncii, la urmărirea concretă a modului cum sînt aplicate inițiativele muncitorești. Aș evidenția în acest sens mai ales grupele sindicale care au Ca organizatori pe Georgeta Corlei. Niculina Axinte, Adela Dotnșa, Clara Mo- ze.ș și lolanda Farkaș. Prin strădaniile birourilor grupelor sindicale, toate for- lucru „Cea mai bine gospodărită formație de lucru", „Contul colector de economii", . „O zi pe lună să lucrăm cu materiale auxiliare economisite".'^ „Prietenul noului încadrat".In spiritul tovarășului N Ceaușescu, în rostită la aniversarea partidului, pe primul plan al preocupărilor noastre vor fi tot problemele producției, menținerea climatului de ordine și disciplină, perfecționarea profesională, îmbunătățirea calității. Vom insista și mai. mult pe acțiunile educative în sprijinul întăririi răspunderii muncitorești.

In grupele sindicale - activitate vie, 
perseverentă

(Urmare din pas f>zestrei tehnice moderne de care dispunem, perfecționarea tehnologiilor de lucru, sînt principalele cerințe pe care le-am desprins din magistrala cu- vîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, din celelalte documente

ale Congresului IT.G.S.R. Aceste cerințe sînt larg dezbătute în grupele sindicale și prin acțiunile pe care le întreprindem ia nivelul comitetului de sindicat, în secțiile și. grupele sindicale, urmărim să ridicăm calitatea și eficiența muncii sijidiCâle la nivelul cerințelor stabilite de Congresul U.G.S<R.
De la dezbateri - la măsuri concrete pentru 

întărirea ordinii și disciplinei
Nicolae GOLEA, pre

ședintele sindicatului de la 
I.M. Lonea : întregul nostru activ sindical a diat și dezbătut cu ție și maximă re magistrala cuvîntare tovarășului Ceaușescu, secretarul neral al partidului, Congresul U.G.S.R., cuvîntare adoptată în unanimitate, ca program de acțiune și muncă a sindicatelor întărirea ordinii și din întreaga țară. Acum, după dezbateri, important 
este să finalizăm măsurile adoptate, pentru îmbunătățirea întregii vieți sindicale. In acest scop membrii comitetului sindicatului au fost repartizați pe grupe sindicale cu sarcina 
de a sprijini efectiv birou-
Inițiativele muncitorești în sprijinul perfecționării 

activității productive

stu- aten- răspunde- a N 1 c o I a o geta

rile acestora în întărirea ordinii și , disciplinei, însprijinirea brigăzilor rămase în urmă,: Aceasta, în- trucît, deși ăv&m o depășire substanțială față de plan, continuăm să avem aproape o treime de brigăzi sub plan, datorită si absențelor de lâ serviciu. Iată de. ce, .concomitent cu intensificarea preocupării grupelor sindicale față de disciplinei, acționăm cu stăruință și la nivelul comitetului de sindicat, mai ales prin propaganda vizuală, prin comisia de disciplină care se deplasează aproape zilnic la căminul de nefamiliști sau la domiciliul celor ce absentează.

mâții le noastre de aplică inițiativele

indicațiilor i c o 1 a e cuvîntarea

Maria BORDEI, pre
ședinta comitetului sindi
catului de la întreprinde
rea de confecții Vulcan : 
In lumina indicațiilor și

orientărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la Congresul sindicatelor, o atenție deosebită acor-
vo informămBUCUREȘ- MAR1ONETE aflat în tur- Jiului, sus- reprezentații sindicatelor șipiesa drama-

TEATRUL TEAN DE „Țăndărică", neu în Valea ține astăzi la cluburiledin Petriia (ora 12,30) Lonea (ora 15) cu „Dana și leul" ă turgului bulgar Jvan Ostri- kov. (T.S.)

SANITARII PRICEPUȚI. Astăzi, de la oră': 10, . la Școala generală nr. 1 Petroșani are loc concursul „Sanitarii pricepuți". Este •vorba de faza municipală a acestui concurs organizat de Comitetul municipal Petroșani al Organizației de Cruce Roșie. La concurs participă câștigătorii locurilor I pe orașe și localități, din cadrul liceelor și școlilor generale ale Văii Jiului. Câștigătorilor le vor fi înmînate diplome și premii în obiecte.

„Madrigalul" Ia una din prezențele sale în așeză- 
mintele de cultură din Valea Jiului.

emulație, de încredere în capacitatea colectivă' de a birui greutățile întîmpi- nate la fronturile de lucru. Am avut prilejul de a cunoaște mai bine câteva din brigăzile întreprinderii, vizi tind galeriile sectorului II. Gheorghe Var- honic, șeful sectorului II, însoțindu-mă pe galerii, mi-a vorbit despre rezultatele bune obținute în o- mogdhizarea brigăzilor, despre cei mai buni șefi de brigadă cu care urma să fac cunoștință. Ajungem în blocul IX, la mi- . nerii din brigada condusă de Gheorghe Saigiu, care, după cum aflasem, au e- xecutat primele lucrări de pregătiri. Șeful de brigadă, împreună cu Marin Țîru, minerul șef de schimb, se aflau la Capătul de sus al suitorului de atac. Din raportul prezentat de brigadier șefului de sector, șe nnpu- am afiat pînă ța stră- îmbunătăți- pungerca suitorului în ga- rea condițiilor de lucru. Operativ, au fost rezolvate probleme de care depindea bunul mers al de deschideri și pregătiri. A fost o ședință obișnuită de lucru. Dar care a avut ca rezultat un spirit de

(Urinare din pag. I)

vomcu

zitiv. Au urmat la cuvînt, șefii, de brigadă. Minerul șef de brigadă Vașile Moraru a vorbit puțin : „Ne-am depășit sarcinile de plan în aprilie și le vom depăși și în luna mai". Un alt șef de brigadă, Gheorghe Saigiu, s-a angajat : „In cîteva zile realiza străpungereasuitorul din blocul IX spre galeria de cap. Nu avem probleme deosebite". Miron Moraru, Gheorghe Cercel, Constantin Cucoș, Lucian Andronic, Ștefan Nagy și alți șefi de brigadă au solicitat să se ia măsuri pentru ridicarea presiunii aerului comprimat, să se asigure o mai bună aprovizionare cu materiale și piese de schimb...Au fost stabilite pe măsurile care neau pentru loc impu-
lucrărilor

leria de cap mai sînt doar cîțiva metri.: Notez tr-un carnețel: „iSaigiu și-a depășit

minerești>Pe galeria de bază facem cunoștință cu o nouă brigadă, „tot de frunte", după cum ne-o recomandase șeful sectorului. Este brigada lui Miron Moraru, care, de asemenea, și-a depășit lună de lună sarcinile de plan. Aici va fi introdusă în curînd o combină de înaintare și o instalație de monorai, prin care se preconizează sporirea vitezei de înaintare...In drum spre suprafață, șeful de sector mi-a vorbit cu multă încredere despre mineri, despre brigăzile acestea atît de harnice care-și consacră • toate energiile pentru a realiza sarcinile de plan ce le-au fost încredințate.Prin munca celor pe care i-am întîlnit la orizontul 600, în panoul IX, se apropie pas cu pas momentul punerii în funcțiune a primelor abataje în cărbune la Valea de Brazi. Iar garanția scurtăriimenului o constituie faptele demne de laudă ale minerilor de Ia acest orizont, care au realizat, de la începutul lunii aprilie pînă în prezent, 110 ml de galerii peste sarcinile de plan. (

în- , brigada - - • ■ lunăde lună sarcinile de plan. De amintit, neapărat, con- din detribuția minerilor■schimburile conduseIon Streja și Constantin Mustață".

ter-

IN CARTIERUL BUCU- la începutul lunii octom- RA din Uricani au început brie a.c. lucrările de construcție a unei noi centrale termice. După cum ne-a informat ing. Petre Panaite, șeful brigăzii nr. 5 Uricani, constructorii au săpat fundația, au montat primii stîlpi din structura de rezistență .și ,vor finaliza lucrările ce le revin pînă la 30 iunie a.c., pentru a asigura frontul de montaj. Noua centrală termică vafi predată beneficiarului că sîmbătă, 10 mai.

TERASA. Interesantă și binevenită, acum cînd vremea s-a încălzit, amenajarea terasei restaurantului „Bulevard" din cartierul Petroșani-Nord. Pc terasa plăcut aranjată se poate servi cafea 'naturală, cafe frape, răcoritoare, și se pot petrece momente de destindere. (M.B.)

în jurul orei 7,40, în stația „Sohodol", conducătorul auto de pe autobuzul 31 IID 8413 l-a molestat pe elevul Constantin He- delea de la Grupul școlar Lupeni. Autobuzul era așa de plin îneît oamenii nu au putut coborî să intervină. Ce ziceți, tovarăși de la AUTL, de acest caz? (Nicolae Gogelescu, IPCVJ)

posesorii de autoturisme pot procura în aceste zile tobe de eșapament, seturi complete de jiglere, cabluri (de accelerație, pentru șotȚ pentru frîna de mînă și de capotă) și alte piese de schimb. (M.B.) I
I
I

CĂTRE AUTL. măm conducerea Infor- PENTRU AUTOMOBI- AUTL LIȘTI. La magazinul auto- 1986, moto al ICSMI Petroșani
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUT
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torului nostru : prin

In spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
T

REDACȚIA : V-am 
propune să pornim, în 
dezbaterea noastră, de 
la un element hotărîtor 
în creșterea producti
vității muncii : anume 
că extragerea mecani
zată a cărbunelui la mi. 
na Bărbăteni va ajun-

' ■ Jt^COIK
ge in acest an la 60 la șitu : 
sută. f

Ing. Gheorghe MODOI: Desigur, acesta este unul dintFe factorii esențiali în obținerea unor randamente sporite, Experiența noastră este concludentă : am trecut, uneori în mod spectaculos, de la randamente de eîte 4—5. tone pe post, în abatajele cla- fizică, la care sice,. la randamente medii înregistrate se de-cîte 12—13 tone, pe

Randamentele sînt direct proporționale 
cu gradul de mecanizarepost, odată cu introducerea tehnologiilor de exploatare prin complexe mecanizate.

Economist Victor RĂGU-: De fapt, numai prin folosirea mecanizării — a- vînd în vedere lipsa de e- fective — am reușit să realizam productivitățile înscrise în plan, ba chiar să depășim nivelul prevăzut. Aceasta s-a reflectat în îndeplinirea tuturor indicatorilor economico-finan- ciari, mai puțin producția minusuriledatorează, în parte, șl lipsei de efec-

amplificăm mecanizarea, să introducem, acolo unde este posibil, complexe de înalt randament. Dacă în 1985 gradul de mecanizare a producției era de 40 la sută, în 1986 ajungem, așa cum s-a spus, la 60 la • sută. Și nu ne vom opri aici.
Subinginer ConstantinO dovadă : conturăm un nou panou în stră- de brigada lui Iosif Măr-' tul V. blocul 11. Dacă speranțele noastre în rezerve mari de cărbune se vor confirma, atunci, fără îndoială, complexul mecanizat pe care ne gîndim să-l introducem va da foarte bune rezultate.

tive, deci unei plasări necorespunzătoare a posturilor.
Subinginer

ION: Aș exemplifica spuse pînă acum cuConstantincele. elemente din activitatea sec-por- nirea, în aprilie, a abatajului frontal cu susținere individuală și combină, de taiere, am reușit să creș- ION tem, în panoul exploatatcuș, randamentele pe post cu pînă la 7—8 tone. . în , fnedie, productivitatea sectorului «rescind cu < aproximativ 30. la sută.
■> Ing. Gheorghe MODOI : De aceea, ne gîndim să

REDACȚIA : Pentru 
ca mina Bărbăteni se 
confruntă cu rămîneri 
în urmă în ce privește 
lucrări importante de 
deschideri, hotărîtoare 
pentru producția viitoa
re, am invitat la dezba
tere și reprezentanți ai 
sectorului de investiții.

Folosind bine utilajele, lucrările de 
investiții avansează mai repede

Ing. Gheorghe MODOI, Ioan SAV, ing. Gheorghe 
DRAGOI.

Ec. Victor RĂGUȘITE', Vasile FODOR, sing. Cons
tantin

Ing. STAN IUREȘ: Noi avem nu numai încredere în mecanizare, dar chiar o folosim. Plusul de 152 de metri liniari, .înregistrat pe perioadă trecută din acest an, a fost posibil numai prin folosirea utilajelor -din dotare, mă

refer în special la mașinile de încărcat. Ne gîndim ca la executarea noului orizont, orizontul 580, să folosim o tehnologie în premieră la mina noastră, bazată pe mecanizare, re să unor Cum bim, văr, Bărbătenii au de

tîta cîtă este la mina Bărbăteni în subteran, a trecut. mai întîi, pe la atelie- Pentru probe, sau, etnd a fost cazul, pentru reparații. Sîntem pe terminate cu montarea unei macarale de mare capacitate, ceea ce ne va da posibilitatea să scurtăm timpul de intervenții la utilajele . a- duse în atelier, pentru ca ele să intre, mai repede, în frontul de lucru de investiții sau din abataje

zestrei tehnice. Dar tru aceasta trebuie plină din partea tuturor. . . ,Mai sînt unii care lipsesc rul nostru electromecanic, de Ia șut, spunîndu-.și pro-- babil că lipsa lui, două brațe mai puțin,’ ce contează.* Dar contează foarte mult, pentru că, în felul acesta, de fapt, o. mașină, un utilaj stau sau funcționează la parametri minimi, ne- fiind omul care să le mî- nuiască. •
Ștefan SERI : Am putea

penel ișci-
ca-obținerea sporite, ne gră- într-ade-

....... _’.j recuperat lucrări de deschidere importante.
loan LIȚCAN: Ca maistrula investiții, sînt preocupat ,de folosirea la randament a spune că mecanizarea, a-

ne permită randamente s-ar spune, pentru că,

REDACȚIA : Reve
nind la sectoarele și 
brigăzile direct produc
tive, la cele care încă 
folosesc metodele clasi
ce, fără îndoială că este 
important să exami
năm modul cum se ac
ționează și aici, pentru 
creșterea productivită
ții muncii...

Ing. Silviu COSTEA : - _ .Tectonica aparte a zacă- «rt raJWgnmîntului în sectorul nos- "tru, II, nu permite folosirea .eficientă a mecanizării. Aceasta nu înseamnă, însă, că nu promovăm, paralel cu mai buna organizare a muncii, gii susceptibile de a ne .conduce către obținerea Ne-am realizat și depășitunor randamente sporite. )

Per f e c ț ion area tehnologi il or- 
element determinantblocul XI, stratul 3, de pildă, unde vom folosi metoda exploatării feliilor pe înclinare.

Haralarnbie ENACHE : Și noi, la sectorul III, ne;
rea unui mic spor de pro- ca despre o realitate.care trebuie să ținem seama în planurile noastre i organizarea

la
IoanHara lanibie

Ing. Silviu COSTEA, sing. Elena ARMEANU, Ște. 
fan SERI.

ION.

J&v
BB ■

1 1

Ing. Stan IUREȘ. 
LITCAN.

ducție — de 1,8 la șută. .
Vasile FODOR : Din ex- ..... _____ ___periența mea și a ortacilor tehnice, . în organizareamei, pot spune că ceea ce muncii, în dirijarea proce-face să meargă bine trea- sului de producție pentru productivități mai mari. Cînd se întîl- nesc 115 falii pe kilometru pătrat (ceea ce e foarte mult), este de la sine înțeles că trebuie să execuți un însemnat volum de cercetări geologice (prin lucrări de pregătiri, prin foraje). Pentru această ultimă activitate resimțim lipsa prăjinilor pentru instalațiile de -foraj, de aceea ar trebui să fim mai mult ajutați în acest sens.

confruntăm cu o tectonică ba, și producția și randa- a realiza nefavorabilă, Pînă de eu- mentele, rînd, exploatarea s-a fă-'................. > înstrat, ceea ce a provocat presionări. Am trecut la metoda cu suitoare în culcușul stratului și Credem că, mai ales de la orizontul 700 în jos, vom putea tehnolo- utiliza abataje cu susțineri metalice, în front scurt.* • * snorite. productivitatea muncii, ce-Este cazul abatajului din ea ce a condus la obține-

este disciplina. Incepînd cu prezența la șut. Unii își mai fac „randamentele" în altă' parte, dar mai puțin în subteran. Nu am stat pasivi; i-am căutat acasă, am făcut vizite la cămin, am discutat cu ei, iar de cei care nu ne-au înțeles, ne-am lipsit.
Ing. Gheorghe DRAGOI: S-a vorbit despre tectonica aparte a zăcămîntului, nu ca să se invoce scuze, ci

Pagină realizată de 
S. BORCAN, 
Gh. BOȚEA

Foto: Al. TĂTAR

în loc de 
CONCLUZII

Mica mecanizare - chiar o mare problemă?
REDACȚIA : In cuprinsul precedentelor 

dezbateri, colegii dumneavoastră de la alte 
întreprinderi miniere s-au arătat nesatisfăcuți 
de faptul că uzinele constructoare de mașini nu 
le furnizează dispozitive necesare introducerii 
micii mecanizări în activitatea din subteran. Ca
re este situația, în această privință, la mina Băr
băteni?

estudia, împreună cu specialiștii mineri, posibilitatea fabricării unei game mai largi de dispozitive de mică mecanizare ?
Calificarea și

Ing. Gheorghe MODOI : Și noi le resimțim lipsa, chiar foarte acut. Și este o problemă nu atît de minoră, Este ea „mică mecanizare", dar foloasele ei ar fi foarte mari.
Cu ele, facem operațiunea mai ușor și mai repede. Din păcate, este singurul exemplu care se poate da. Am mai cerut, aceleiași întreprinderi, laterale pentru TR4. Nu le-am primit.

Sing. Constantin ION: desigur, acesta este un caz Un exemplu, cel mai re- particular. Dar problema',,cent. Am comandat, la de principiu se puneIPSRUEEMP, și am și primit, dispozitive de ripare. altfel ; oare constructorii de utilaje miniere n-ar putea

Ing. Stan IUREȘ: Aș veni și eu cu un exemplu din munca rnoastră,. care demonstrează eficiența micii mecanizări. Am montat, pe un plan înclinat, o mașină, de ridicat arce. Deși în fază experimentală, utilajul ne ajută foarte mult : executăm o- perațiunile respective Intr-lin timp mai scurt, cu maj putină forță de muncă. Obținem, deci, productivități sporite.

policalificarea cerinț e imperioase 
REDACȚIA : Utilajele și tehnologiile, 

ricît de bune ar fi, sînt fără eficiență, dacă 
menii care le folosesc nu au un înalt grad 
pregătire profesională...

Subinginer Elena AR
MEANU : Ca mină nouă, desigur' că ne-am preocupat să pregătim personalul muncitor. Anul trecut am calificat 45 de mineri în plus față de cifra prevăzută, anul acesta se desfășoară două cursuri lificare și două de lificare. Desigur, Să .facem mai mult vința calității cursuri, a urmăririice privește frecvența.

de ca- polica- trebuie în pri- acestpr lor în

o- 
oa- 
de

cănuIoan SAV r Aș zice problema omului este numai problema pregătirii lui profesionale. Este problema responsabilității față de o activitate cu asemenea importanță pentru economia națională, așa cum este mineritul. Desigur, ne confruntăm cu dificultăți, noul pătrunde mai greu,' începuturile mecanizării cer eforturi în plus, dar colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, este hptărît să le depășească.

Desigur, nu avem pretenția de a fi epuizat toate aspectele privind creșterea productivității muncii la’ mitia.. Bărbăteni- Spațiul .tipografic nu ne-a permis a consemna '• decît o parte j dintre laturile . puse în dezbatere. Ceea ce Se desprinde însă, este faptul că acest tînăr colectiv aflat încă la ,procesului de asimilarea unor tehnologii derne, de -înalt merit, probează de mai mult și mai bine. Iar opiniile exprimate în cadrul mesei rotunde sînt expresia tocmai tei aspirații, ele

mineresc, începutulmo- randa- dorința
a aces- consti- tuindu-se intr-un schimb de experiență ad-hoc, u- til, atît pentru brigăzile și sectoarele minei, cît și, de ce nu. pentru alte colective de muncă din Valea Jiul ut
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Cuvîntarea
FILME

lui Mihail Gorbaciov

la înălțimea renumelui săuI.ONEA: Am fost 16.

memento

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alice ; Unirea: Căpitanul răzbunării; I’a- 
ringul: Sliperpolițistul.

Ieri, în sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

la televiziunea sovieticăMOSCOVA 15 (Agerpres). Luînd cuvintul la televiziunea sovietică, Mihail Gorbaciov, secretar general al. C.C. al P.C.U.S., s-a referit pe larg la avaria de la centrala atomică de la Cernobil, a arătat că, deocamdată, este prematur să se facă o apreciere definitivă a- supra cauzelor acesteia și că la centrală, precum și în zona învecinată continuă să se desfășoare o activitate energică în vederea limitării aniplorii avariei, sarcina primordială constituind-o activitatea de lichidare a urmărilor ei. Noi considerăm— a spus vorbitorul — că avaria de la centrala atomică de la Cernobil, la fel ca și cele de la centralele atomice americane, engleze și altele, ridică în fața tuturor statelor probleme foarte serioase,' care imnun o atitudine responsabilă.In încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.U.Ș. a declarat că, paralel
PREZIDIUL REPUBLI

CII SOCIALISTE FEDERA-------- în_aTIVE IUGOSLAVIA, trunit joi, la Belgrad, Ies pe- Sinan Hasani funcția de președinte acestui organism pe perioada următoarelor .12 luni, iar pe Lazar Moisov — în funcția de vicepreședinte alPrezidiului R.S.F.I. pentru același interval detimp — transmite agenția

a- în al

problemele atomului pașnic, există problemele a- tomului militar. Avaria de la Cernobil — a spus el — -a scos încă o dată în evidență ce prăpastie se va deschide dacă asupra omenirii se va dezlănțui un război nuclear. In context.
I Jorbaciin t i ir că guvernul sovietic a hotărît să-și prelungească moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare pînă la 6 jugi st 1986 și a adresat un nou apel Statelor U- nite de a chibzui cu toată 

ră ipundevea asup a dinu n • siuni <_ pericolului U mir ce plan i a up a onu: r 1 rii. Reafirm — a spus el —‘ propunerea făcută președintelui Reagan de a ne întîlni neîntîrziat în capitala oricărui stat european care va fi dispus să ne primească, sau la Hiroși- ma, și să convenim asupra interzicerii experiențelor nucleare.Taniug. Sinan 'Hasani Lazar Moisov își vor prelua funcțiile' la 16 mai.DIN INIȚIATIVA LEGAȚIEI sovietice. Geneva a avut loc, la mai, o reuniune plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., participante la tratativele sovieto-americane cu privire la armele nu- cleare și cosmice.In aceeași zi, relatează agenția TASS, a avut loc și reuniunea grupului de lucru care examinează probi urnele 1< ga e dt i •• het< le nucleare eu rază' medie de acțiune.

VULCAN — Luceafărul: Toate mi se intîmplă numai mie.LUPENI — Cultural :Hangar 18.URICANI: Racolarea.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

20,35

12,40

Duminica, 18 maiTelex.Lumea copiilor. Telefilmoteca. ghiozdan :
Prieteni fără(colo ).Din tui ui icului românesc. Muzică populară (color). Album duminical.

de
grai.cînte-

13.00— I v îi s de suf , i, pi i- măvara. Prefața poetică a emisiunii. Florile de bucurie ale pămîntului. Muzică ușoar 1. Azi. în aom 65 al partidului. Din colo de rampă... surprize muzicale. Cotidianul în 600 cunde, Săgeți re, pescărușii.

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de șov.Cîntecul și acestor ani (color)Lumea contemporană și confruntările de idei.Serial științific, (color)
„Din tainele mări
lor** (1).Telejurnal.

la Bra-poezia eroici.

MEMENTO

20.0020,2520,40
!0 - >

21.50

Marți, 20 mai- .Țelejui nai.Actualitatea în nomie.Azi, în anul 65 partidului.Teatru/ TV !
Să umplem pămîntul 
cu visuride Dan Tărchilă (prima parte).
Ti ie.iurnal.

e coal

PROGRAMUL

Miercuri, 21 mai
de se- de soa- Tele»sport. Lumea minu- 20,00nată a filmului. Din 20,20frumusețile patriei.Secvența telespecta- 20,35torului.14,45 însemne ale unuitimp eroic, (color).19,Oft Telejurnal,19,20 Țara mea azi (color).19,40 Cîntarea României.(color). 21,5020,20 Film artistic.

Dosarul albastru.Premieră TV. Pro- 90 00ducție a studiourilor 20 20din R.P. Chineză, (co-lor). 20,40'21,50 Telejurnal. 20.55
Luni, 19 niai20,00 Telejurnal. 21,3020,20 Orizont tehnico-sti-intific.20,40 Tezaur folcloric (co- 2.1,50lor).21,00 Film serial :Wilhelm Cuceritorul. ' 20,00Episodul 4. (color). 20,2521,50 Telejurnal.

Telejurnal.Actualitatea în economie.Tribuna TV. Investiția de inteligență — factor esențial în strategia noii calități. Teatru 'TV :
Să umplem pămîntul 
cu visuri.(ultima parte). Telejurnal.

Joi. 22 maiTelejurnal.Actualitatea în economie.Reportaj ’86. Neodih- na creației (color).Invitație în studiourile Raclioteleviziu- nii (color).EcranSpiritul în acțiune. Telejurnal.
cetățenesc, gospodăresc

Vineri, 23. maiTelejurnal..Actualitatea în economie.

20,40
20,5521,1021,25

50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov. Documentar. . (color). Cadran mondial (color).Secvențe argentinie- . ne. Documentar, (color).Serial științific î
Din tainele mărilor. Episodul 2. (color). Telejurnal.
Sîmbătă, 24 mai .

13,00
13,05

14,4519.0019,20if»,50

Steaua a prestat un joc excelent

I’e stadionul „23 August" din Capitală s-a disputat joi, meciul dintre echipele bucureștcne Steaua și Progresul Vulcan, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei României" la fpt- bal. Partida s-a încheiat cu scorul de □—1 (3—0 în favoarea formației Steaua, golurile fiind marcate de Lăcătuș (2), Pițurcă, Boloni, Ducadam, respectiv, Liv- ciuc.Echipa Steaua a prestat un joc excelent, de înaltă valoare tehnică, cu combinații spectaculoase, la înălțimea renumelui ce a consacrat-o drept cea mai bună formație continentală.Scorul a fost deschis în minutul 8, cînd, în urma unei faze rapide, Pițurcă 3 înscris lobînd balonul peste portarul Buzoianu ieșit în întîmpinare. In minutul 22, Pițurcă i-a pasat mingea lui Boloni și acesta cu un șut puternic din vo-
unei spectaculoase calificări!• Căldură mare, miercuri, la Alba Iulia ! Și totuși — în final — echipa noastră a fost mai proaspătă I • Din primele ale dimineții străzile Alba Iulia reuneau purile de suporteri, altfel, taximetristul ne-a dus la stadion, te de începerea preciza : „Aveți o pe cinste". Au ‘cîntat tot orașul 1 • La I Vancea — stînd pe scări i „E primul meu meci de cupă în tricoul Jiului. Aș onorez cu un ținut de cuvînt ori. • înainte de culoarul ce duce de la vestiare, Ale- (văzîn- Ștefan

ore din gru- De 
care înain- partidei, galerie : înhotel,

ani-
Telex.La sfîrșit de săptă- mînă.Din sumar !Floarea cîntului, floarea dorului. Melodii populare.Gala desenului mat.Pentru pacea pămîntului.Poem.Meirdia săptămînii în primă audiție.Din nou în sala concert. .Marile momente baletului.Azi, în anul 65 partidului : Sub nul: rodniciei.O capodoperă a turii Iui Petrașcu : „Natura statică". ' Telesport.Autograf muzical, (parțial color).Săptămîna politică.' Telejurnal.Teleenciclopedia lor).Parada șlagărului mânesc, (partea ‘ II-a). (color).Film artistic :

Ștefan Luchian.Premieră TV. (color). Telejurnal.rMelodii îndrăgite, (eo-' lor).

dealeal sein-
pîCr

(coro-
a

COLEGIUL DE REDACȚIE: fosil BĂLAN loan DUBEK Dorin GflEȚA, fon 
MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor șef, feodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberju SPĂTARU.

vrea să-l gol". S-a de... două meci, pe în teren, observatorul federal xandru IonescU du-1 îngîndurat pe Mariș, președintele clubului „Jiul") i „La ce te gîn- dești, Fănică ? Cu cine vei juca. în semifinală A.I. a dat chiar un pronostic : „victorie Ia un gol diferență pentru... divizia B ! II așteptăm și la._ semifinală 1 • Arbitrul Mir- inspectat tere- de nuo
Deh,

eea Neșu a nul înainte partidei. Și efectuîndu-i ție“ totală. începerea oricum ci, „eonsulta- deforma- țîe profesională. • Sudorul

le a mărit avantajul echipei sale. Acțiunile ofensive purtate în mare viteză de jucătorii formației campioane pun în vădită dificultate apărarea adversă și în minutul 34 Lăcătuș, pornit într-o cursă impetuoasă, este faultat în careu. Lovitura de la 11 m este transformată de portarul Ducadam, cel care apărase patru penaltyuri în finala de la Sevilla, dovedindu-se și un bun executant al a- cestora.In torii can capîn minutul 70 de Finalul meciului îi pe fotbaliștii de la Steaua din nou în atac și în minutul 74 și 89 Lăcătuș înscrie două goluri stabilind scorul final la 5—1 pentru echipa sa.Pentru semifinalele „Cu-

pci României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei", s-au calificat echipele Steaua București, Dinamo București, Jiul Petroșani .și Victoria București.
*

repriza secundă, jucă- de la Progresul Vuiau redus din prin punctul handi- realizat Lifciuc. găsește

înaintea meciului, publicului spectator i-a fost prezentat prestigiosul trofeu al „Cupei campionilor europeni", cucerit de fotbaliștii de Ia Steaua în finala disputată săptămîna trecută la Sevilla cu formația spaniolă F.C. Barcelona.După prezentarea trofeului, jucătorii noii campioane intercluburi a Europei, care au adus fotbalului și sportului românesc un răsunător succes, au efectuat un tur de onoare în a- plauzelc celor peste 60 000 de spectatori prezenți în tribune. (Agerpres)
Petru Tintiriș Corcești) s-a întors de Cîjnpia Turzii, pentru(Preparația la a veni la meci, însoțit de un pronostic : „cred că Jiul va învinge Chimia cu 2—1, după o repriză egală" • O prestație foarte bună, miercuri, Bica (de la oas-

Jiul, în semifinalele 
„Cupei României" 

la fotbal ■peți, Chimia), la care un hîtru ar fi replicat: Ăstuia nu-i stă bine decît în aceeași echipă cu Vancea— • Duminică, 25 februarie în „optimi", la Caransebeș, la meciul Jiul • Metalul Bocșa, trimis al ziarului „Sportul" —• Pompiliu Vin- tilă ; miercuri, 14 mai, la Alba Iulia, trimisul „Sportului" — din nou... Pompiliu Vintilă l Cum Jiul a cîștigat ambele partide, ÎI așteptăm pe nea „Pom- pi“ și la semifinale ! • La primul gol al Jiului Lăsconi trage, după care Vancea înscrie ; la al doilea, în momentul șutului, tot Lăs- coni este agățat de Boldici; apoi, în minutul 85, șutul lui Lăsconi lovește bara 1 Ghinion pentru Lăsconi

care însă a fost, alături de Toma, V. Popa și Sze- kely, foarte bun I • Jiul a fost prima semifinal istă ! Nu numai pentru că meciul a început cu cinci minute mai devreme decît celelalte două partide, dar și pentru în minutul 74 ea era calificată. • Moment umor total în clipa Vancea a înscris gol s alături de cel12-lea jucător care jubila în tribune, jos în teren a mai apărut... unul ; un... cățel, care a intrat la mijlocul terenului, făcînd tumbe. • Apropo de public i dac;i cei de la tribuna a Il-a au încurajat în continuu formația noastră (ei fiind cei circa 1000 de suporteri veniți din Valea Jiului I), la tribuna I (și la peluze) orice reușită a Jiului' era subliniată cu aplauze. Mulțumim! • Nea Bako, șoferul autocarului nostru, sublinia Ia miezul nopții, cînd ne a- propiam de Petroșani l Cînd am jucat la Bocșa am avut un defect pe drum, acum iar am avut Ce n-aș da să fie „scenariu" și în 22 Să fie !

că deja de cînd primul de-al

unul, același iunie I
Al. TĂTAR

Mica publicitateFIICA, ginerele și nepotul urează scumpilol părinți Ovidiu r „La multi aniversării căsătorie.
Drăgan Emilia și multă sănătate și ani!" cu ocazia ; a 37 de ani de (8080)COLECTIVUL transmite colegei Trif Eli- sabeta multă sănătate și tradiționalul „La mulți ' ani!" cu prilejul ieșirii la pensie. (8088)VIND casă cu dependințe comuna Beriu (lingă școală). Informații telefon 957/42358 Petroșani. (8086)VIND Dacia 1'300, stare perfectă 30 000 km. Informații Petroșani Unirii 5/9, după ora 17. (8085)

PIERDUT cal negru pin- tenog de picioare, pată șa. Petrila, strada Predoni 5. Preda Marcu, (8083)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Borza Corneliu, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8090)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și nepoții, anunță cu durere îm
plinirea a șase săptămîni de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel mai bun soț, tată și bunic

LUCA ALEXANDRU
Nu-I vom uita niciodată. (8092)

S-au scurs doi ani pe tristul mormînt al scum
pei noastre soție si mamă

PETCU ELENA .
a cărei amintire duioasă va dăinui veșnic în inimile 
noastre — Andrei, Adi, Luminița, Sorin, Marinela si 
Cerasela. (81)89)
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