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ȚÂRII, CIT MAI MULT CÂRBUNEI Semnificațiile majore ale referendumului
de la 23 noiembrie,

I.A I.M. PETRILA

Creșterea productivității muncii - 
sursă importantă a 

redresării■ a activității

Cu planul pe 11
luni îndeplinit

SECTORUL li 

AL I.M. LUPENI

în inima și conștiința tuturor

Chezășia vieții și viitorului planetei

Dinamica producției sectorului I al minei Petrila este semnificativă pentru evoluția activității de extract5 e a cărbunelui în întreaga întreprindere. Acest colectiv de muncă și-a îndeplinit sarcinile de plan pe luna septembrie doar în proporție de 47 la sută, pe luna octombrie s-a ridicat la 86 la sută. De unde a- eest salt al producției? întrebare la care răspunsul vine prompt din partea șefului de sector, tînărul inginer Nicolae Vulpe : „Sporul l-am obținut pe seama creșterii productivității muncii — și aceasta ea urmare a punerii la punct a fluxului de transport. S-au întreprins ample acțiuni de remediere a defecțiunilor, iar în prezent nu mai poate fi vorba de opriri accidentale". Opinia este întărită și de părerea maiștrilor Ion Dumitrașcu și Mitache Bălăuță, care ne declară, în esență, același lucru — adică principalul : „Dacă ne ajută transportul, nu avem nici un fel de probleme".

Fără îndoială că fluxul de transport nu este ceva abstract, nu este doar o înșiruire de benzi sau utilaje specifice. Ci este, mai ales — după ce lucrările de remediere au fost făcute — o problemă de întreținere, de permanentă prevenire a posibilelor incidente tehnice — cu alte cuvinte de competență din partea formațiilor însărcinate cu această activitate. De aceea, din cadrul sectorului au fost înscriși la cursurile de calificare mulți oameni — pentru a deveni lăcătuși sau mineri. Inițiativă cu atît mai necesară cu cît numai în cursul lunii octombrie au „intrat" în evidențele sectorului mai bine de 40 de nou încadrați, care trebuiau foarte repede familiarizați cu specificul muncii din subteran. Iar conducerea sectorului a înțeles foarte clar,
. C.T. DIACONU

Sectorul II al I.M. Lupeni, colectivul acestui sector raporta ieri, 14 noiembrie, îndeplinirea integrală a prevederilor de plan stabilite pentru 11 luni din acest an. Plusul acumulat, de aproape 8000 de tone a fost obținut din abatajele cu front scurt unde se folosește tehnologia de lucru cu tavan d€ rezistență, aceasta constituind încă o dovadă a eficienței tavanului de rezistență, la care mai adăugăm un argument — producti- vitățile realizate care, în abataje sînt cu aproape 1000 kg de cărbune pe post mai mari decît sarcinile planificate, iar la nivelul întregii activități a sectorului cu 381 kg de cărbune pe post.Formațiile care au contribuit substanțial la obținerea acestui succes, formații care s-au remarcat

Sub ochii noștri, ca educatoare, s-au perindat multe generații. Multi dintre cei care au trecut prin grădinița noastră sînt a- cum oameni de nădejde la locurile lor de muncă. Drumul firesc al vieții, marcat de succesiunea generațiilor, nu trebuie , să fie întrerupt nici o clipă de un război nimicitor. Cel căruia i-ar încolți acest gînd nu a avut bucuria să fie strigat pe nume de propriul copil, nu a vegheat niciodată la capul unui micuț, nu a avut niciodată

versuri sînt printre primele pe care le învață copiii noștri. Viață trebuie să-și urmeze cursul ei, succesiunea generațiilor trebuie să continue fără a mai fi amenințată de vreun pericol. De aceea, la 23 noiem- Nicolae Ceaușescu. Cred că brie voi spune cu hoțărîrea, în numele și al copiilor mei,— vieții, • „DA"

SHÎ
CU-ge- în

satisfacția primilor pași, a primelor sale vintc...In numele meu și al nerafiilor cărora le-amdrumat pașii, îmi exprim totala adeziune la noua și strălucita inițiativă de pace a președinteluiexemplul României de a reduce cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare va fi urmat și de alte state.Poetul nostru național scria ; „Ce vrem noi ? — Noi, bună pace". Aceste

toatămeu
„DA"- păcii. '

Mia GRUNEANȚU, 
educatoare, directorul 

Grădiniței nr. 3 Aeroport

printr-o disciplină fermă și respectarea strictă a tehnologiei de lucru — sînt celeconduse de Nicolae Văr-

VoințaAlături de colegii : mei. studenți la; Facultatea de mașini și instalații miniere a Institutului de mine Petroșani, am primit cu- e- moție și vie mîndrie patriotică noua inițiativă de pace a României, privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și 'cheltuielilor militare, expresie a voinței de neclintit a națiunii noastre de a trăi în pace, colâbora-

de neclintit a

zaru și Staniori Ru's.(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivul sectorului XI — 
vestiții pe care le execută.

I.M. Lupeni — cuprinde formații recomandate de calitatea lucrărilor de in- 
Foto: Al. TĂTAR

re și prietenie cu toate popoarele.Ne pregătim zi de zi, pentru a deveni specialiști de înalt nivel, pentru a ne aduce contribuția, prin muncă, la ridicarea mineritului românesc pe noi trepte, în pas cu modernele cuceriri ale științei și tehnicii. Edificînd aici,. în România, alături de întregul popor, un viitor luminos sîntem conștienți că acest măreț obiectiv nu se poate realiza decît în liniște, într-un climat de pace și securitate.La apropiatul referendum vom spune „DA", alături de toți tinerii patriei, cu convingerea că prin a-

națiuniicest cuvînt exprimăm totala noastră adeziune față de politica de pace a României; strălucit condusă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii — garanție fermă a edificării comunismului pe pămîntul românesc. Sîn- tem mîi^lri că prin noua inițiativa de pace, România, a demonstrat înțfegii lumi care este calea de urmat, pentru salvgardarea păcii, a- vieții pe pă- mînt, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.
Victor IORDĂCHESCU, 

student, 
Institutul de mine Petroșani

Din activitatea consiliilor populare

Cetățenii — participant direct! 
la dezvoltarea și buna 

gospodărire a orașului

RAID - ANCHETA

Băile și vestiarele minerilor
Ca în fiecare an, în 

apropierea sezonului re
ce, reporterii noștri s-au 
aflat din nou în între
prinderile miniere din 
Valea Jiului pentru a
vedea cum au fost pre
gătite . băile și vestiarele 
pentru iarnă.

La orele ieșirii din 
schimb, am verificat mo
dul în care cei ce au 
în sarcină gospodărirea 
întreprinderilor s-au 
preocupat de revizii, 
reparații, de asigurarea 
tuturor condițiilor pen
tru ca Ia iarnă să fie 
cît .mai puține necazuri. 
O problemă socială, de
loc minoră, pe care bu
nii gospodari o au în
totdeauna în vedere. 
Iată constatările :

LA URICAN1

0 prioritate

bine pregătite pentru iarnă
I.M. LIVEZENI

la ordinea zileiAm vizitat băile și vestiarele minerilor cu mult înaintea schimbului. încăperi spațioase, personalul e la datorie, e eald, se spală grătarele, se igieni- zeăză scurgerile și compartimentele dușurilor. Doar la vestiarul hainelor curate de la parter îngrijitorul se plimbă satisfăcut, în timp ce pardoseala în perimetrul garderobei își pierduse luciul di cauza

„T-ul“ și o cîrpă de șters pe jos are la dispoziție.Problemă de fond a oricărei băi minerești este apa caldă, iar în sezonul rece — căldura. Aflăm că în ultimii doi ani tocmai pentru asigurarea apei calde, suficiente în toate schimburile au fost monta
te încă 4 boilere de 5000 1, ultimul fiind montat în luna trecută. Deci, la Uri- cani, funcționează 9 boilereprafului. II întrebăm dacă a măturat. Răspunde cu nonșalanță; „Nu avem mă- țură...“. Mături nu sînt, dar
și apa caldă e asigurată din plin. Ne-o confirmă iri-

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Mici defecțiuni care 
pun în evidență 
mari goluri în... 

spiritul gospodărescMina Livezeni dispune de bune condiții sociale pentru personalul muncitor. Băile și vestiarele sînt spațioase, au asigurată încălzirea, iar spălătoria pentru hainele minerilor este bine dotată. împreună cu sing. Marinei» Fișer, ofițer de serviciu, la ora cînd am vizitat întreprinderea, înainte de începerea schimbului de noapte, am găsit
V. STRAUT

| (Continuare în :.ag. a 2-a)

Oamenii muncii, toți cetățenii orașului Lupeni au desfășurat o munca rodnică în perioada care a trecut din acest an pentru dezvoltarea economico-so- cială în profil teritorial.Hotărîrile adoptate în sesiunile consiliului popular, ca și deciziile biroului executiv, elaborate cu consultarea largă a comisiilor permanente, a specialiștilor și a cetățenilor, au asigurat. orientarea eforturilor colective spre obținerea unor realizări importante la indicatorii economici și financiari, în . sistematizarea și buna gospodărire a orașului. In baza programului de măsuri adoptat, biroul executiv, cu sprijinul efectiv al deputaților și al conducerii unor unități, a asigurat o mai bună folosire a fondului funciar, începerea lucrărilor de modernizare a circulației rutiere și pietonale, realizarea ansamblului de locuințe Tudor Vladimires-

cu, finalizarea lucrărilor la linia ferată Lupeni . — Bărbăteni, a unor lucrări de alimentare cu apă potabilă și canalizare.Fină la această dată au fost executate lucrările de modernizare a bulevardului pe 1,5 km, pe ambele sensuri de circulație; se execută lucrările la primele două blocuri de locuințe din ansamblul Tudor Vladimirescu.In economia locală a- tenția principală va trebui .orientată spre întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele, în special în cele prestatoare de servicii — EGCL, Cooperativa „Straja", unitățile ICS și Spital, soluționării problemelor. privind alocațiile bugetare și autofinanțarea, gospodărirea judicioasă a fondului de marfă,
Mihai MAXIM, 

secretarul Comitetului 
executiv al Consiliului 

popular al orașului Lupeni
(Continuare în pag. a 2-a)

IN PAGINA A 3-A

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani 
la două decenii de rodnică activitate 

COLUMNA VIE A MUNCII SI CREATIV 
MINERILOR
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(Urmare din pag. f)l.M. LIVEZENIl.M. DIUA

BĂILE ȘI VESTIARELE MINERILOR 
BINE PREGĂTITE PENTRU IARNA

Creșterea 
productivității muncii

Și la mina Dîlja s-au depus, eforturi, încă din luna septembrie, pentru ca, în perioada iernii, băile și vestiarele ' minerilor să fie amenajate corespunză- :. tor. „Este mai bine ca în alți ani, cînd au mai fost probleme cu apa caldă**, ne spunea minerul șef de brigadă Nicolae Toma. Intr- adevăr, după cum ne-am convins, băile și vestiarele au fost zugrăvite, s-au e- fectuat lucrări de vopsito- rie, s-au completat dușurile. Au fost reparate și funcționează uscătoarele de păr și instalațiile de uscare a hainelor de șut. Pentru spălarea hainelor de șut există mașini suficiente și este plasat perso-
l.M. LONEA

Cald, curat, 
climat plăcutStăm de vorbă cu șefa serviciului administrativ Nasta Ilie : „Nu sînt mari probleme, în momentul de față. încă din vară am revizuit. punctul termic, am înlocuit tot ceea ce a fost defect, s-au înlocuit, două cazane, de'asemenea,. geamurile și plăcile de faianță crăpate. Avem în baie temperatură de 23—24 grade, .iar apa caldă este în cantitate suficientă și ' la parametrii de tefnperatu- . râ ceruți. Sînt în funcțiune patru cazane.Vizităm băile. Caid, cu- funețip- fel. . noastră trecem

nai pe fiecare fapt, la băi și fost suplimentat Iul pentru curățenie și ordine. Față de anii trecuți, cînd apa caldă pentru baie •era uneori insuficientă, în acest an a mai intrat în funcțiune uri cazan. Tovarășul Ion Lupu, secretarul comitetului de partid pe mină își exprima nedumerirea pentru faptul . că minei Dîlja nu i se livrează agerit termic, Toată . căldu- . ra și apa caldă, în acest caz, este produsă „cu mijloace proprii**. Așa se face că, atunci cînd se livrează apă caldă, celelalte spații răni in fără căldură. Este o problemă care Stă . în a- ■ tenția gospodarilor minei.In băi, bănci și grătare suficiente. Se mai întîlnesc cazuri cînd și oamenii nu îngrijesc bine dotarea. Au existat sisteme automate de pornire a dușurilor, clar au fost deteriorate. Deci și comportamentul oamenilor, principalii beneficiari ai acestor dotări, poate fi : mai bun... (B. MIRCESCU)

schimb. De vestiare a person a-

l.M. PETRILA

rat, aeroterinele hează, dușurile, la .. I n feri beti toai'ea.,. continuă : „Zilnicprin fiecare baie. Defecțiunile apărute .se remediază ' operativ. Probleme se i- vesc atunci cînd presiunea apei reci venite de la oraș e prea micai'Atunci sîntern obligați să lucrăm, cu o singură baie pentru mineri, ceea ce naște aglomerație și dificultăți de orar"..Așadar, Ia Lonea, buni gospodari, care pot aștepta liniștiți iarna. (Al. 11.)
l.M. URICANI

Mici defecțiuni care pun 
în evidentă mari goluri în.. 

Spiritul gospodăresc
(Urmare din pag. I)spălătoria în stare ireproșabilă, de curățenie. Muncitoarea Barbara Mici, a- vea gata pregătite pentru mineri pachete cu hainele spălate și. uscate. Mașina de spălat,; centrifuga și Us- cătorul de mare capacitate se aflau în bună stare de funcționare. Vestiarul și baia pentru femei aveau pardoseala spălată. Dar în locul chiuvetei și a oglinzii, atîrna pe perete o țeava din care apa curgea fără întrerupere.împreună cu ing.Hortopan, carepermanența din partea conducerii întreprinderii intrăm în b ă i 1 e și vestiarele minerilor. I-am întîlnit în timp ce îmbră- cau hainele pentru intrarea în mină, pe artificierii Gavrilă Pușcaș și lori Ma

Ionasigura

tei, pe minerul loan Bulai și pe Losif Blaga. Din relatările lor, confirmate’ a- poi pas cu pas, am constatat multe goluri în... spiritul gospodăresc. Aproape jumătate din numărul total al dușurilor din baia minerilor curge fără încetat^. Pe unele le-am închis. Dar altele nu au rozele sau sînt cu defecțiuni la armături.-Se irosește, astfel o mare cantitate de apă. Grătarele de sub dușuri lipsesc, Grupul sanitar este sub orice critică. Lipsesc suporții pentru săpun din compartimentele dușurilor. In Vestiare, oa- : menii au necazuri cu hainele din cauza... rozătoare- Irir. .Concluzia care se impune e .clară.: spiritul, gospodăresc trebuie să-și frică-, simțită. prezența și în băile minerilor, să fie la înălțimea dotărilor sociale de care dispune întreprinderea. ■-
\ l.M. ANINOASA

Comparativ cu anul trecut, 
îmbunătățirea situației 

este radicalălnșoțiți dc secretarul co- mifetuiui U.T.C. de la l.M. Petrila, Ion Păducel, vizităm pe rînd baia pentru mineri, cele ale maiștrilor, inginerilor, artificierilor, precum și, cea destinată personalului muncitor feminin.La baia pentru mineri, , măsurăm temperatura aerului : plus .24 grade. Dușurile funcționează în majoritate. Apa caldă este în cantitate suficientă și o temperatură corespunzătoare. Cele patru aeroter- rne funcționează, din plin. De asemenea, circuitul de aer cald pentru dulapurile metalice este Corespunză- tbr.. Situația băilor la l.M. Petrila s-a' îmbunătățit ra-

dical dupăsință a noului punct mic în vară acestui an, patru agregate în loc două, deci eu o capacitate sporită.Lucruri bune am constatat și la baia pentru femei, unde funcționau toate dușurile precum și cele două aeroterme. Peste tot, ordine, curățenie.La comitetul de ■partid,are tovarășul Marcu Boanță,. secretarul , comitetului, ne informează : „Avem încă de pus la punct amănunte la baia maiștrilor, în 2—3 zile, le rezolvăm". Față de anul trecut, acum marile; probleme , au fost rezolvă-' '■Tri (Ai. ii.)

Lucruri bunetovarășul vizităm
darea în fol ci

le r- 
cu 
de

împreună cu Gheorghe Heiuș, băile.. „De abia anul viitor —■ ni se spune — baia cea nouă va fi gata. Totuși, muncitorii de la gospodărie n-au stat degeaba. Din vară, au fost înlocuite două cazane, au fost reparate instalațiile, au fost confecționate grătare de baie.- In camerele de baie, cald curat, toate funcționează, sînt etanșe, că la Aninoasa sînt

că, în această privință, cel mai eficient ajutor pe care îl poate avea este cel pe care și-l poate da singură— așadar a trecut la organizarea Unor asemenea cursuri de calificare.Spuneam, la începutul a- cestor rînduri, că dinamica producției sectorului I este semnificativă pentru evoluția activității de tragere. a cărbunelui întreaga mină Petrila. alte cuvinte, ceea ce întîmplă la acest este o parte a unui general proces de redresare, care își află expresia în 'creșterea constantă a productivității muncii și sursa . în remedierea lucrărilor miniere pe traseele de aprovizionare și transport. Nu este un proces spectaculos, dar el este constant, și, desigur, în prezență unor eforturi și preocupări perseverente va putea ajunge la nivelurile impuse de e- xigențele sarcinilor plan. In Ultimele zile perioadei scurse din noiembrie — ca să ne oprim la exemple mai recente— producția minei evoluează în jurul a 3000 de tone de cărbune zilnic — ceea ce este încă sub sarcinile de plan, dar, comparativ cu etapele precedente, înseamnă sporuri importante. Cu alte cuvinte, așa cum a precizat în dialogul purtat ing. Bujor Bogdan, directorul minei, eforturile depuse în ulti

ex- 
din 
Cu 
se sector

de ale

mul timp au început să dea roade. Productivitatea în abataj înregistrează un spor de 149 de kilograme pe post —- aceasta și ca urmare a faptului că s-a pus, în perioada precedentă, accentul cuvenit pe lucrările de pregătiri, unde a fost nevoie de plasarea a 5000 de posturi în plus, pentru ca starea la această activitate să revină la normal, adică la nivelul cerințelor impuse de producție. Am avut curiozitatea să evaluăm mai în a- mănunt efectul acestor preocupări — raportul în care Se consemnează, la capitolul incidente .tehnice și stagnări de fluxuri de benzi, cuprinde, în comparație cu perioadele dinaintea declanșării acestor ample acțiuni de remediere, doar „amănunte" rezolvate rapid, fără să se stînje- nească activitatea de producție:. . ,Cu alte cuvinte, Ia mina Petrila s-a înțeles uri lucru fundamental și șe acționează în numele lui: a- tîta timp cît linia de front se menține la limita e! minimă, singura eale c creștere a producției o reprezintă mărirea productivității muncii. Deja semnele acestui proces se fac simțite în ce privește randamentele din subteran. Eforturile viitoare își vor arăta efectele și la ceilalți indicatori care semnifică o activitate eficientă, reflectată în creșterea producției. ■' :

instalațiile Geamurile Toate dovedesc buni gospodari și a existat preocupare din timp pentru ca iarna să fie așteptată cum trebuie. (I.V.)

Poșta juridicăGHEORGHE BULGARI), Petroșani-..Legea rtr. 1967 (art. 15) prevede cordarea concediului odihnă pe cel mult 2 ani consecutivi, în condiții spe-- ciale prevăzute de lege. Nu mai puteți beneficia de concediul neefectuat în a- nul 1984, în schimb aveți posibilitatea să Solicitați suma ce vi se cuvenea pentru acel concediu. Unitatea este obligată la această

26/a-de plată urniînd a o recupera de la persoana vinovată.MARIA DARABAN, U- ricani.: Conform dispozițiilor art. 5, alin. 2 din Decretul nr, 410/1985, alocația de stat pentru copii se acordă soțului. Numai în anumite situații de excepție, prevăzute însă de ace lași act normativ, alocați,. Se acordă soției. In cazul relatat nu puteți fi titulara acestui drept. 11

O prioritate la ordinea zilei
(Urmare din pag IIterloeutorii, Teodor Scorpie, Gheorghe Melescan, Victor: Caloianu, Mihai Serghiuță, Ioan Balica, Eugen Sabău, lăcătușul Constantin Mater și alții.De un singur lucru nu sini mulțumiți minorii : în vestiarul hainelor , de lucru de la ambele nivele căldura este insuficientă, iar salopetele, mai ales lenjeria de corp, nu au posibilitatea să se usuce la o zi la alta. ' de ’.

Am socotit oportun să abordăm problema la comitetul de partid ăl minei —cu toți factorii implicați. Președintele sindicatului, Ioan Stoi, ne asigură-că de cînd suflantele dintre dulapuri ale. aerotermelor au fost degradate, problema e în curs de soluționare. Șeful sectorului administrativ: Ioan Popescu ne spune că s-a dat deja către atelierul electromecanic notă de comandă și S-a

procurat și tabla necesară noilor, suflante.In agenda secretarului de partid pe mină, Traian Hamz, căldura Vestiarelor se află notată printre problemele prioritare urmărește de cei nați eu finalizareaDe altfel, sing.
*

și se însărci- ei. loan petre, șeful sectorului V, ne-a și asigurat că pînă la 20 noiembrie, noile ae- roterme vor fi montate. Siiitem optimiști...

Cetățenii—participant direcți 
și buna gospodărire a

(Urmare din pag. I)materiilor prime și mate-

CONCURS. Mîine seară, iii ora J8, in cadrul serii cultural-educative pentru , tineret, organizată la clubul sindicatelor din Lonea este programat concursul gen „Cine știe, eîștigă** cu tema „Directivele Congre- !. sului al XlII-lea al parti- 
I dului, program mobilizâ- 
I tor de lucru al întregului 
I popor**. (M.B.)

oHalelor, calificarea și policalificarea forței de muncă, asigurarea unor, spații a- decvate desfășurării activităților in aceste unități.In domeniul investițiilor, deși s-a realizat un volum important de lucrări, în valoare de aproape 800 milioane lei, planul a fost realizat doar în proporție de 80,7 la sută, cele mai importante rămîneri în urmă înregistrîndu-se la l.M. Bărbăteni, ÎCSM, gospodăria comunală, Sursă de apă Braia, baza de producție EGCL, canalizare ape u- zate, precum și la locuințe, unde planul fizic a fost realizat doar în proporție de 45,7 lă sută.

la dezvoltarea 
orașuluiD3, .200, A1-A8, precum și reameriajarea zonei din străzile Spiru Haret, Gorunului și Vîscozei. Soluționarea acestor probleme-cere studierea în detaliu a terenului și găsirea unor soluții rapide și eficiente de rezolvare cu sprijinul unităților, al beneficiari-

Dezvoltarea urbanistică a orașului a necesitat e- forturi deosebite pentru e- liberarea amplasamentelor necesare dezvoltării producții de cărbune din zona nordică, sudică și estică, construirea căii ferate, drumului de tranzit, bulevardului Tudor Vladimi- rescu, stației de călători și lor, precum și cu partici- pieții publice de mărfuri, mutării scurt a unui număr mare de familii și demolării i- mobilelor. Mai avem însă de soluționat unele probleme legate de finalizarea lucrărilor de demolare, nivelare și de-amenajare a diferitelor zone. Realizarea drumului de tranzit impune soluționarea (.menajării platformelor de gunoi menajer la blocurile Dl-

.......... parea nemijlocită a cetățe- în timp relativ nilor.Respectarea strictă a schiței și detaliilor de sistematizare trebuie să constituie o preocupare prioritară, pentru ca orașul Lupeni Să aibă un profil edilitar-urbanistic modern, elevat, pe măsura dinamismului vieții sale economi- eo-sociale.„ATENȚIE LA NEAȚEN- încă din vara anuluiIE“ este acțiunea de edu- cut. Nici termenele ___cație internă organizată as- din acest an n-au fost res- ___ _ ____ ....tăzi (de ia ora 10) la Casa pectate, deși cei 40 de be- Acțiunea este destinată ti- pionierilor și șoimilor pa- neficiari au prestatmulte ore de muncă triotică la parterul blocu-, lui .79 din cartierul' Petro- șani-Nord. Se pune problema: ori termină constructorii instalațiile de încălzit și tehnico sanitare, ori... îi asigură pe lucrătorii ------- -------- ' ' ' la

tre- brie o excursie pe ruta noi Petroșani — Deva — Ora- — ■ dea.: — Debrețin și retur.triei din Petroșani la Școala generală nr. 5. Vor participa și formații cultural- artistice (cenaclul literar, teatru, sceneta „Semaforul .supărat") care vor prezenta, un program .dedicat â- cestei activități educative.. ASIGURĂRI.Filialei Petroșani a ADAS au primit... asigurări din partea constructorilor că se vor muta în noul sediu

mai’ perilor fruntași care s-au pa-

Lucrătorii ADAS... că la anul și multi ani... (I V.)EXCURSIE. Comitetul U.T.C. al l.M. Lupeni organizează în luna decern-

evidențiat în acest an în cadrul activităților economice, inițiate, de comitetul U.T.C. al minei, (A.T.)FESTIVAL,. Duminică, la Vulcan, intră în concurs, în cadrul etapei oră-, șenești a Festivalului țional „Cîntarea României" formațiile artisticeale. clubului precum și ale unităților economice din oraș. (Al. 1T.)

FILMĂRI.. Continuă marți, la Petroșani, înregistrările. TV pentru emisiunea „De pe marea scenă a țării, pe micul ecran*', cipă fanfara reunită nerilor Văii Jiului, „Armonii tinere** al și corul „Freamătul cu lui“ al l.M.(Al. II.)EDITORIALA. Semnalăm na- cititorilor o nouă apariție editorială, volumul „Istoria românilor din Dflcia Traiână** al istoricului A. D. Xenopol. Volumul este apărut la Editura Științi-

Părli- a minorul IU MR adîn- Petrila.

fică si Enciclopedică. (Al.H.) RECOMPENSA. Pentru eforturile depuse în campania de însilozare, 40 de oameni ai . muncii din drul Centrului de „. și fructe Petroșani (depozitele nr. 1 și nr. 2 peni) beneficiază și duminică de o reconfortantă excursie la Hercula- ne. . '
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la două decenii ce rodnică activitate

COLUMNĂ VIE A MUNCII 
$1 CREAȚIEI MINERILOR

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani, j

V i 
i
I

I
I

Știința, cultura, creativitatea - 
la baza formării omului nou

Răsfoind pagini 
de cartePerspectivele luminoase deschise întregului popor de Congresul al IX-lea al partidului au generat o reală efervescență în viața culturală și artistică a Văii Jiului, demnă de tradițiile, de renumele oamenilor care muncesc aici în „vatra de cărbune a țării".In acest context, Casa de cultură, inaugurată în urmă cu două decenii, s-a constituit încă de la începuturile sale într-o prezență vie, o poartă deschisă tuturor spre cultură și e- ducație, reunind forțele artistice de amatori din municipiu și lărgind astfel considerabil . participarea oamenilor la actul de cultură.In Valea Jiului, Casa de cultură a sindicatelor este în același timp o instituție de spectacole, un for de promovare în rîndul maselor a celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, culturii, o bază de agrement și educație multilaterală. In cadrul ei se acționează prin forme specifice pentru edificarea unei noi conștiințe, socialiste, profund ancorată în tradițiile de muncă ale oamenilor, în tăria revoluționară a clasei muncitoare, și care pune într-o nouă lumină mărețele cuceriri ale celor ce muncesc pen-

V o cGeorge Cîlțea. Un tînăr care a pășit ferm pe drumul dificil dar plin de satisfacții, al împlinirii prin artă. -Fiecare ieșire pe scenă înseamnă bucurie adusă prin cînțec, în inimile oamenilor, dar și prinos hărniciei. A pornit de aici din Valea Jiului, și a revenit aici. A Urmat mai întîi Școala de muzică din

Petru BARB, 
președintele Consiliului 

municipal al sindicatelortru dezvoltarea multilaterală a patriei. I.n același timp, Casa de cultură a sindicatelor este un centru metodologic activ, un sprijin permanent pentru celelalte așezăminte sindicale de cultură din Valea Jiului;.;./-.De-a lungul anilor, în cadijul ei s-au format numeroase personalități culturale și artistice, afirmate ulterior la nivel național. Cele cinci ediții ale Festivalului național „Cîntarea României" au adus formațiilor artistice ale așezămîntului 27 de titluri de laureat în etapa republicană.Scena așezămîntului a găzduit, alături de -spectacolele proprii, și alte manifestări de prestigiu, ffe-au îneîntat, de-a lungul timpului, colectivele Ansamblului artistic „Rapsodia română". Teatrului Național din București, Teatrului de comedie. Teatrului „Constantin Tănase", precum și Orchestra simfonică dirijată de Iosif Conta, corul „Madrigal" âl Conservatorului de muzică „Ci- prian Porumbescu" sub ba-
a t iePetroșani, apoi Liceul de artă din Arad. Astăzi, iată-1 în fruntea ansamblului folcloric „Parîngul", dirijînd orchestra.Sunetul flautului său capătă ceva din căldura tradițiilor culturii minerilor, se împletește cu susurul viorilor, prinde un crîmpei din ritmul pașilor de dans. 

gheta neîntrecutului Marin Constantin. Le putem adăuga și alți oaspeți de seamă ai - minerilor Văii Jiului, ansambluri artistice din U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. Chineză. R.P. Polonă ș.a. La rîndul lor, reprezentanții Casei de cultură a sindicatelor au dus faima culturii minerilor, a sensibilității artistice a oamenilor de aici, pretutindeni, unde au fost pre- zenți, în țară și peste hotare.Momentul de bilanț al acestor zile constituie un punct de . plecare spre noi împliniri, întregul activ cultural — artiști amatori, instructori, metodiști — fiind ferm hotărîți să facă totul pentru ca, prin muncă asiduă, desfășurată cu migală și pasiune, să urce pe noi și mărețe trepte ale afirmării spirituale, edifi- cînd astfel omul nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în patria noastră.

Ansamblul „Paringul"— un colectiv artistic de prestigiu al Văii Jiului. Cu fiecare nou spectacol, a- 
cești pasionați păstrători ai minunatului nostru tezaur folcloric sînt răsplătiți cu vii aplauze de către ma
rele public.

40 000 de volume așteaptă zilnic cititorii. Aici, în biblioteca așezămîntului municipal de cultură, un prețios tezaur stă la în- deniîna fiecăruia dintre noi.Sînt înscriși în fișe, peste 2000 de cititori. Lingă biblioteca de bază — se a- daugă 5 biblioteci volante. Celor ce vin la Casa de cultură pentru a citi li se oferă bogate colecții de ziare, reviste. „Alături de sala de lectură, o altă sală de 60 de locuri unde — ne spune Gabriela Marc, bibliotecară — au loc întîi-, niri cu scriitori, dezbateri, alte acțiuni culturale organizate sub egida bibliotecii. De altfel, organizăm în afara manifestărilor din sediu, întâlniri cu cititorii în întreprinderi, cu ocazia evenimentelor majore, so- cial-politice și culturale.Autoeducarea multilaterală a fiecăruia dintre noi se face și aici, în sălile bibliotecii, răsfoind atent pagini de carte. .

Sădind în oameni setea de a știUniversitatea eultural- științifică și-a cî.știgat în acești ani Un prestigiu binemeritat, ca instituție de propagare a științei, a tehnicii în rîndul maselor de oameni ăi muncii. Astăzi, cursurile sale se bucură de o largă participare a celor dornici de a cunoaște, de a ști, cit mai mult, de a se perfecționa multilateral, de a învăța continuu și a fi la curent cu ultimele Cuceriri ale științei și tehnicii. Numai în anul școlar 1986—1987 ău fost organizate peste 50 cursuri. și cercuri tch- nico-aplicative, unde a- proape 1500 de oameni ai muncii iau parte activă la desfășurarea lor. Sînt, printre ele cursuri cu teme în sprijinul producției, a creșterii permanente a producției de cărbune extras, a îmbunătățirii, prin introducerea pe scară largă a noului, a întregii vieți economice din Valea Jiului. Sînt, de asemenea, organizate cursuri care au ca scop cunoașterea temei

nică a documentelor . de partid, a politicii interne și externe ă partidului și statului nostru. Altele au ca finalitate lărgirea orizontului de cultură generală, formarea unei concepții ridicate despre muncă și viață. I.e putem adăuga cursurile cu tematică juridică, medicală, istorică, lingvistică sap cercurile tehnico-aplieative.Dezbateri, prelegeri, mese rotunde, simpozioane, organizate în sediul casei de cultură sau în întreprinderi și instituții, la căminele de nefamiliști, cu participarea unor, personalități marcante ale științei și culturii Văii Jiului, a unor specialiști din producție— iată pe scurt ce înseamnă Universitatea cultural-științifică, astăzi, la Petroșani — sădind cu migală în oameni setea de a. ști, de a cerceta, de a cunoaște.
Lector univ.

Tiberiu GAGyI, 
rector al Universității 

cultural-științifice

CONSTANTIN POPA, 
Erou al Muncii Socialiste, 
miner, șef de brigadă : „De fiecare dată cînd vin la Casa de cultură trăiesc o anume emoție. Aici în- tîlnesc oameni harnici, oameni pentru care actul de cultură este o reală vocație. Cu fiecare nou spectacol „cîntat cu drag, la oameni harnici", cum se spune, noi, minerii, simțim prețuirea inter- preților pentru , munca noastră de zi cu zi din a- bataje. Trebuie spus că de aceeași dragoste și prețuire se bucură și ei în inima noastră/ Aș spune că minerii, și oamenii culturii au ceva comun, dîr- zenia ; dîrzenia în a descătușa energxț și a dărui oamenilor lumină, căldură, fie că acestea țâșnesc din adîncurile minei sau din adîncurile sufletului omenesc"..

VASILE CHIRCULES-
CU, economist, fost ....... ...... ..............
rector al Casei de cultură: Ne-am” organizat,-‘ladi-„Cu emoție am venit la - aniversare. Timp de undeceniu din 1968 și pînă m 1978 am dăltuit, alături

GINDURIde instructori-metodiști, de oameni de cultură, noile imagini ale columnei culturii Văii Jiului. Sînt ctitorii în timp, mărturie a tradițiilor culturale ale oamenilor de la izvoarele Jiurilor : festivalul „Cîn- tecul adîncului", reunind muzica ușoară, poezia și fotografia, festivalul „Flori alese de pe Jiu" — folclor la porțile oamenilor harnici, cenaclul literar, dar mai ales acele antrenante spectacole dăte „cu oameni, pentru oameni", în sala de apel, la Jocurile de agrement, pretutindeni unde am simțit, cu toții, nevoiade artă, de frumos .
I.NG. BUJOR BOGDAN, 

directorul l.M. Petri la : „Pentru întreprinderile care au cluburi culturale, activitatea Casei de cultură constituie un model.Pe- trila, activitatea ciubu- rui, după acest model. A- vem 14 formații artistice cu peste 300 de membri

— mineri la I.M. Petrila, preparatori, alți oameni ai muncii din oraș. Nu fac nici o exagerare a- firmîrid că munca artiștilor amatori de la Petri la se desfășoară după modelul oferit de Casa de cultură. Pentru minerii Văii Jiului, Casa de cultură a sindicatelor nu în- , seamnă o clădire, cu cîte-Vâ săli șt o scenă. Ea înseamnă mult mai mult : înseamnă cultură, tradiție, frumusețe spirituală încrustată în fiecare nouă creație, înseamnă u-nul dintre . ășezamintele Unde formula „al doilea 8" capătă dimensiuni reale", ■/' "
prof. DUMITRU PELI- 

GRAti. directorul Muzeu-
Jui mineritului: „Măleagă multe de Casa de cultură a sindicatelor, de oamenii ei ; simpozioane, mese rotunde, manifestări comune pe teme de istorie, întîli'iiri cu mineri, constructori de mașini, muncitori din in

dustria Ușoară, ... cadre. , didactice, elevi și student!, cercetători. Iată de ce emoția sărbătorii ne cuprinde pe fiecare. A- cest așezămînt ne e pur și simplu drag. Este al nostru, al tuturor-și vom veni și pe mai departe la casa de cultură, spre a adăuga noi file . acestei cărți nescrise a culturii în orașul minerilor".
GEORGE NEGRARU, 

animator cultural, fost 
director al Casei de cul
tură: „18 ani destinul meu artistic, s-a împletit cu această instituție. Am dăruit,' alături de colegii ■ mei, de artiștii amatori, tot cp am avut in noi mai f rum os, oamenii or. Teatru, umor, muzică, dans, artă plastică, poezie, artă < fotografică, iată pilonii pe care edificiul acesta, i- naugurat acum două decenii. și-a făurit prestigiul. Și totdeauna cînte- 
cul și poezia, gluma și imaginea plastică au mers. 

la inima oamenilor. La aniversare, dincolo de firești emoții, simt pulsând în jur, ritmurile noi ale creației' socialiste, izbucnind voioase din freamătul muncii, al tradițiilor și împlinirilor contemporane".
Prof. ION DULÂMIȚÂ. 

directorul așezămîntului: „20 de ani. Vîrsta tinereții. O tinerețe a patriei, a oamenilor ei, a culturii românești. O tinerețe în spiritul căreia muncim zi de zi. In noua .ediție a Festivalului național „Cîn- tareâ României", avem de apărat un prestigiu deosebit, cucerit eu fiecare nouă competiție artistică și cu fiecare nouă apariție pe scenă. Gînduri la aniversare? Să fim totdeauna la înălțimea exigențelor, să tindem spre mai bine, spre o nouă, „calitate in actul de cultură, ier publicul, oamenii Văii Jiului să vină cît mai des la noi. spre a scrie- împreuna, noi pagini în cartea de aur a cu li urii Văii Jiului".

Documentar• In cele două decenii au fost montate 'cu forțe proprii 23 de spectacole.• Din cele li premii republicane obținute de Casa de cultură la ediția a V-a a Festivalului’ național „Cîntarea României", 5 au fost obținute de *formațiile artistice.
o Anual, festivalul „Cîn- 1ccul adîheuiui" Iteunește . valoroși int.erpreți de muzică ușoară, „creatori literari și artiști , fotografi, tineri, fiind oreală treaptă de lansare in < lumea artei. In 1986 festivalul a ajuns la cea de-a XV-a'-ediție.

l’agină realizată de
II. AI.EX XNDRESCU

Foto : Al. TATAR
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Cu privire Ja rezultatele ședinței ordinare 
a Consiliului militar al forțelor armate unite memento

ale statelor participante la Tratatul
de la Varșovia12—14, no- în București, Socia- sub pre- _ ” '' i comandantului- șef aî Forțeloi' Armate U-

In perioada iembrie 1986, capitala Republicii liste România,. sedinția ș-1 ______n<e ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșalul Uniunii Sovietice, V.G. Kulikov, a avut loc ședința ordinară a Consiliului militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările acesteia, au luat parte membrii Consiliului militar, precum și persoane cu funcții de răspundere din ministerele a- părării ale statelor participante la Tratat și ale organelor de conducere ale Forțelor Armate Unite.Consiliul militar a analizat problema privind re-

zultatele și concluziile reieșite din convorbirile conducătorilor URSS și SUA la Reykjavik. S-a relevat aportul important al state' lor socialiste aliate în a- sigurarea păcii, a fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor comune în interesul luptei pentru lichidarea armelor nucleare șl reducerea celor convenționale, pentru întărirea securității internaționale;Au fost preconizate măsuri concrete pentru menținerea trupelor și forțelor flotelor destinate cătrearmatele aliate în compunerea Forțelor Armate Unite la nivelul care să asigure păstrarea parității militare între Tratatul de . la Varșovia și Blocul NATO.

De asemenea, la ședință s-a făcut bilanțul pregătirii operative și de luptă a Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul dc la Varșovia pe anul ce s-a încheiat, s-au stabilit sarcini pentru noul an de instrucție și s-au analizat alte probleme ale activității curente a Forțelor Armate Unite.Potrivit părerii tuturor pârtîcipanților la ț " s-a confimat necesitatea lărgirii: și adîncirii, în continuare, a colaborării dintre armatele aliate.Asupra problemelor a- nalizate, Consiliul militar a adoptat recomandări și propuneri puse de acord.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă cru, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.

FILMEPETROȘANI — 7 
iembrie: Spartacus, 
Unirea ; Noi, cei din întîi, I-II; “ ’ „ .. Căutătorii de aur, I-II.LONEA: Vînătorul de căprioare. ■VULCAN — Luceafărul: Căpitanul Florian, I-II.

LUPEN1 — Cultural :Sfîrșitul nopții.URICAN1; O lumină la etajul X.
ședință,

de lu-

zicrtjzaLiTxaTg^ în luaie

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-cehoslovacPRAGA 14 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, s-au transmis tovarășului Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, J>re- ședintele Republicii aliste Cehoslovacia, cald- mesaj de preună cu cele urări de succes te, de sănătate iar poporului prieten urări de noi realizări în opera de făurire a

Soci- un îm- bunesalut, mai în activita- și: fericire, Cehoslovac

societății socialiste dezvoltate.Tovarășul a mulțumit rugat să se varășului Ceaușescu Elena Ceaușescu, un prietenesc, cele mai urări de fericire, iar poporului român prieten urări de succese tot mai mari în edificarea societății socialiste multilateral .dezvoltate și înaintare a României spre comunism:Schimbul de mesaje a a- vut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Gustav Husak a delegației parlamentare române, condusă , de tovarășul Nicolae Gio-

Gustav Husak călduros și a transmită to- Nicolae și tovarășei salut bune

san, președintele Marii A- dunări Naționale, aflată într-o vizită oficială de prietenie în această țară, la invitația Adunării Federale a R.S. Cehoslovace.In timpul convorbirii a fost relevat cursul ascen- •. dent al relațiilor tradiționale de prietenie româno- cehoslovace, exprimîndu-se hotărîrea de a se face totul pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor la cel mai înalt nivel privind dezvoltarea colaborării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun.

No- i-ii; linia 
Parîngul :

Circulația rutieră noaște, în noiembrie, gori deosebite. Intre tea se... distinge, în mul rînd ceața. înainte de plecarea în cursă trebuie deci revizuit sistemul de lumini, pe traseu, cînd apare ceața, fiind folosite luminile de întîlnire. Este recomandabilă folosirea ochelarilor speciali pentru ceață, care ar trebui să e- xiste și în unitățile comerciale de profil din municipiul nostru. Carosabilul ud, gheața sînt, de asemenea, impedimente, care provoacă, în caz de viteză excesivă, derapări. Condițiile meteorutiere îndeamnă deci, în permanență, la adaptarea vitezei autovehiculului condițiilor meteorutiere, pentru a preîntîrn- pina accidentele.
ȘCOALĂ

cu- ri- aces- prî-

Anotimpul „bobocilor* pune în gardă pe conducătorii auto ț profesioniști sau amatori. In preajma unităților școlare se impune multă prudență, în conducere, copiii, se știe, nu respectă întotdeauna regulile de circulație, mai mult, jocurile lor se desfășoară, U- , neori... pe carosabil. In a- cest sens sînt rcașteptate pe traseu patrulele școlare inițiativă în muni-
Ședința Biroului Politic al 

C. C. al P. C. U. S.
REZ O L U Ț I E

de circulație, o cu vechi tradiții cipîul nostru.

• N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă (parțial color).14,45 Săptămîna politică.15,00 închiderea progra- 

'' Tintîiui. : '19,00 Telejurnal.19,20 'Ifeleenciclopedia (co- loi-j. y’ 13 .

19,45 Toamna... la varietăți (color). Spectacol cu public înregistrat la Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală.(parțial color).20,25 Film artistic. 
„Succesul".(color). Telejurnal.Romanțe și melodii de neuitat.(color), închiderea programului.

22,0522,15
22,30

fochist

pentru centrala termică de joasă presiune 

încadrarea și retribuirea se fac conform

Legii nr. 57/1974.

întreprinderea antrepriză 
de construcții și montaje 

miniere Petroșani
cu sediul în Petroșani, strada Mihaî Viteazul

’ nr. 11

INCADREAZA

direct sau prin transfer muncitori calificați în 

următoarele meserii :

- dulgheri construcții generale

- zidari roșari și tencuitori

- fierar betoniști

■ tâmplari binale

geamgii
mozaicari

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a examinat rezultatele întîlnirii' de lucru a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste membre ale C.A.E.R., care s-a desfășurat la Moscova. După cum relatează agenția TASS, în cadrul ședinței s-a subliniat, că întîlnirea, desfășurată într-o atmosferă de lucru, sinceră și de

bunăvoință, caracteristică unei consultări întemeiate pe relații de egalitate în. drepturi și tovărășești, a demonstrat oportunitatea - afirmării acestei forme de colaborare a partidelor comuniste și muncitorești.Biroul Politic a examinat, de asemenea, rezultatele celei de-a 42-a ședințe a. sesiunii C.A.E.R. de la București și a aprobat activitatea delegației sovietice.

■ COPENHAGA 14 (Ager- preă). — Parlamentul danez a adoptat, cu majoritate de voturi, o rezoluție prin care cheamă guvernul de la Copenhaga să acționeze în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al NATO în vedereă încheierii unui acord internațional prin care statele să se o- blige, să nu folosească, primele, armele nucleare.

☆
Duminică, 16

a.c., au dreptul de — 
f ;■ .
prietate personală înmatri
culate sub număr CU SOȚ.

r.oiembric 
a.c„ au dreptul de circu
lație autoturismele pro-

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

instalatori sanitariști și încălzire

- sudori electrici și autogen autorizați 
ISCIR

Posesorii de apartamente beneficiază 
chirie, încălzire gratuită, energie electrică 

preț preferențial, conform HCM 1683/1957.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, compartimentul personal- 
învățămînt, zilnic între orele 8-15 sau la tele
fon 42670-42671, interior 41.

de

de
Io

HELSINKI

cade E.K.Bi-
Uniunea Sovietică a propus noi măsuri 

de limitare a armamentelorHELSINKI 14 (Agerpres).— Luînd cuvîntul în tirul unei conferințe presă la Helsinki, Ligaciov, membru alroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a declarat că Uniunea Sovietică susține propunerea privind crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei. El a arătat sprijinind această U.R.S.S, a demontatpele de lansare pentru ra-, chete cu rază medie de acțiune din Peninsula Kola, precum și o mare parte din cele aflate în regiunile militare Leningrad și Pribaltica și a transferat

că, idee, ram-

din aceste regiuni cîteva divizioane de rachete operați v-tactice. Aceasta — a spus el — constituie o confirmare a dorinței exprimate anterior de Uniunea Sovietică de a întreprinde unele măsuri pe teritoriul propriu, adiacent viitoarei zone denuclearizate, relatează agenția ȚASS.In cazul realizării unui acord adecvat în problema creării unei zone denuclearizate în nordul Europei, a arătat vorbitorul, Uniunea Sovietică ar putea scoate din componența flotei baltice sovietice submarinele dotate cu rachete. balistice.

■>■••••■■••••■■■•■■■••■■•••■•■■••■■•■•■■•■•■••■•■•■■•■••, 
TELEX ■ SPORT • TELEX ■ SPORTSQFIA 14 (Agerpres). — Vineri seara, la campionatele mondiale de haltere de la Sofia, sportivul român Nicu Vlad a repurtat un succes strălucit, devenind triplu campion mondial și cucerind trei medalii de aur la categoria 100 kg cu

sovieticului Zaharevici, eu 200 kg). - ■In vîrstă de 23 de ani, originar din comuna Pișcu — județul Galați, Vlad, în prezent. nent al clubului își înscrie o nouă victorie - -- —. de prestigiu în bogatul săuo performanță remarcabilă' palmares în care mai figurează titlul de campion olimpic în 1984 la Los Angeles, două titluri de campion european și numeroase alte medalii obținute la campionatele mondiale și la alte întreceri internaționale de anvergură.Reamintim că la actualele campionate mondiale de la Sofia, delegația sportivilor români a obținut alte 5 -medalii — 2 de argint cîștigate de A. Csanka și 3’ de bronz, prin: A. Socaci.
■ V . • ' .......

la totalul celor două sti- - luri — 437,500 kg (200 kg plus 237,500 kg). Pe locurile următoare s-au clasat Boris Sereghin (URSS) — 430 kg (192,500 kg plus 237,500 kg) și Andor Szani (Ungaria) — 412,500 kg (187,500 kg plus 225 • kg). De menționat că la stilul smuls Nicu Vlad a stabilit, într-o tentativă reușită, și un nou record al lumii, cu rezultatul de 200,500 kg (vechiul record aparținea

Mica p u b I i ci t ațeani- Csorik, țe Letiția, eliberată de Institutul de mine Petro-
N’icu compo- Steaua,

CU ocazia primeiversări a Renatei -------- , , ------------ — _____ ______familia aduce calde mulțu- șații, O declar nulă. (9282) PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Budai loan, eliberată de IUM' Petroșani. O declar nulă. (9281)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gabor Gheorghe, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nulă. (9280)PIERDUT legitimație serviciu pe numele " " ~~ nuț, eliberată de I.M Bărbăteni. O declar (9279)
DE FAMILIE

miri medicilor dr. Matilda Bara și dr. Ion Bălan. (9278) iPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Negoțiu Sorin, eliberată IPSRUEEM Petroșani, declar nulă. (9285)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Chivu- lescu Stela, eliberată de IUM Petroșani. O declar hulă. (9283)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gîrliș-
ANUNT

■ ■ • ■■ . ■. —> ■ ■ . ■ . '*

de
Ode Smit Dă’nulă,

LIVIA și Cornel Morariu cu durere în suflet a- 
nunță împlinirea unui an de la dispariția prematură 
a prietenei lor

BABAN AURELIA GABRIELA
(9284)
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