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Mineri, oameni ai muncii din unitățile extractive I
De munca voastră plină de abnegație 

depinde creșterea producției de energie elec
trică. Nu precupețiți nici un efort pentru 
a da tării cît mai mult cărbune!
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Frumusețea decorului hibernal, unul dintre 
darurile pe care natura ni le face in fiecare an.

Foto: Robert TAVIAN
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ANCHETA NOASTRA LA ÎNCEPUT DE AN

Realizările la sfîrșitul celei de-a doua decade

1. Măsurile întreprinse, condițiile cre
ate vă asigură posibilitatea îndeplinirii integra
le a prevederilor de 
Cum veți încheia luna 
trul I ?

plan pe anul 1985 ? 
ianuarie și trimes-

Condițiile actuale impun
Eforturi stăruitoare pentru 

realizarea sarcinilor
consiliul oamenilor 

muncii și comisiile pe probleme pentru creș
terea producției, productivității și eficienței 
activității economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi întreprinse 
de organizația de sindicat pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor 
planificate ?

1. Ing. AUREL MARHAN, directorul în
treprinderii; 2. MARCU BOANTA, președin
tele consiliului oamenilor muncii; 3. GHEOR- 
GHE ȘERBAN, președintele comitetului sin
dicatului.

0 singură problemă trebuie 
rezolvată—preluarea 
ritmică a

2. Cum vor acționa

JJ

Aceleași întreprinderi 
miniere, ca și în prima de
cadă, raportează în decada 
a doua a lunii ianuarie ex
tragerea unei producții 
suplimentare de aproape 
900 tone de cărbune. Este 
vorba despre întreprinde
rile miniere Lonea. Vulcan, 
Paroșeni și Bărbăteni, ca
re de la începutul acestei 
luni au extras în plus față 
de sarcinile planificate a- 
proape 4000 tone de căr
bune energetic, pentru cocs 
și semicocs. Se evidențiază 
activitatea minerilor de la 
Lonea, care prin constanța 
realizărilor zilnice au ex
tras în plus prevederilor 

plan de la începutul lu- 
aproape 1800 to- 
de cărbune, 

1000 de tone mai mult

de 
nii 
ne 
cu

decît în prima decadă.
Rezultate deosebite, la 

fel ca și în prima decadă, 
raportează și minerii Băr- 
băteniului care au 
să tripleze producția 
trasă suplimentar în 
ma decadă. Plusul 
mulat de mina Bărbăteni, 
după două decade, este de 
1200 tone de cărbune pen
tru cocs.

Cele 900 tone de cărbu
ne extras suplimentar sar
cinilor de plan de 
ceputul lunii de 
Paroșeniului sînt 
bunei organizări a 
și respectării 
tehnologice, mai ales 
perioada celei de-a 
depade în care a fost ex
trasă aproape întreaga can-

reușit 
ex- 
pri- 
acu-

la în- 
minerii 

rodul 
"muncii 

disciplinei 
în 

doua

titate suplimentară 
cărbune.

Chiar dacă rezultatele 
minei Vulcan, în cea de-a 
doua decadă, nu sînt Ia 
nivelul primei se poate 
spune totuși că minerii 
Vulcanului s-au străduit 
ca producția de cărbune 
extrasă zilnic să se ridice 
aproape de sarcinile 
plan. Important este
planul pe două decade este 
realizat și depășit. Se poa
te menționa faptul că a- 
tunci cînd mina Vulcan a 
fost aprovizionată ritmic 
cu vagoane goale, planul 
a fost nu numai realizat,

de

de 
că

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ing. AUREL MARII AN: 
1. Pentru prima parte a 
anului 1985 avem condiții 
create atît pentru reali
zarea sarcinilor de plan 
cît și pentru înfăptuirea 
angajamentului pe care 
ni-1 asumăm. Avem asi
gurată linia de front ne
cesară realizării integra
le și ritmice a prevederi
lor, atît la nivel de între
prindere cît și la nivelul 
sectoarelor și formațiilor 
de lucru.

In perspectiva îndepli
nirii în continuare, rit- 

-mice, a sarcinilor de plan 
ne vom realiza obiecti
vele pe care ni le-am 
propus și care vor condu
ce la creșterea capacită
ților de producție. Dintre 
acestea amintim adînci- 
rea puțului centru, des
chiderea orizontului mi
nus 100, în blocul II, și 
a orizontului plus 100 în

producției"
blocul zero. Prin aceasta 
vom crește producția rea
lizată la orizontul minus 
100 cu 1800 tone pe zi, 
iar în blocul zero de la 
700 la 1000—1100 tone 
pe zi. Avem asigurate 
capacitățile de -producție 
necesare preluării creș
terii de plan față de anul 
1984. Totodată vom repu
ne în funcțiune 8 abataje 
imobilizate &e focurile 
endogene și vom mai pre
găti zona estică a stratului 
5 din blocul I unde vom 
crește producția extrasă 
de la 200 la 400 tone pe 
zi. Vom avea, la sfîrșitul 
anului 1985, realizate și 
depășite sarcinile plani
ficate pentru lucrările de 
pregătiri și de deschideri 
cu cîte 100 ml.

Dorin GHEȚA Brigada condusă de minerul Emil Bolog, 
cadrul sectorului III al minei Uvezeni, este o for
mație de lucru evidențiată în muncă. In imagine, 
schimbul condus de minerul Costică Paisa.

Foto: Al. TATAR
(Continuare în pag. a 2-a)

______J
mobilizare pentru sporirea

Greutățile provocate de 
rigorile acestei ierni pun 
îi? fața minerilor o sarcină 
deosebită: realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, 
depunerea unor eforturi su
plimentare pentru a da ță
rii cît mai mult
încă din primele zile 
acestui an, la I.M. Aninoa- 
sa au fost stabilite măsuri 
ferme care să asigure rea
lizarea unei producții me
dii zilnice de 2250 tone de 
cărbune. Imediat după șe-

cărbune.
ale

dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
— care după cum se știe 
a elaborat un program con
cret privind realizarea pro
ducției și folosirea raționa
lă a energiei — la nivelul 
sectoarelor întreprinderii, 
în adunări ale grupelor sin
dicale pe schimburi 
prelucrat măsurile 
cate de conducerea 
dului, s-au stabilit 
fiecare brigadă și loc 
muncă măsuri 
zătoare pentru mai

s-au 
indi- 

parti- 
peatru 

de
corespun- 

buna

gospodărire a energiei 
lectrice, termice și 
matice. La începutul 
cărui schimb, în sala 
apel, un reprezentant 
conducerii întreprinderii 
prezintă situația realizării 
producției ia zi. Sînt sta
bilite pe loc măsuri care 
să conducă la înlăturarea 
unor dificultăți la nivelul 
brigăzilor, pe căile de 
transport. S-a asigurat ast
fel o amplă mobilizare a 
resurselor umane și mate-

e- 
pneu- 

f ie
de 
al

producției
riale de care dispunem. 
Este semnificativ în acest 
sens faptul că duminică, 13 
ianuarie, răspunzînd che
mării adresate de conduce
rea întreprinderii, minerii 
de la I.M. Aninoasa au 
trimis la ziuă 900 tone de 
cărbune în afara sarcinilor 
de plan.

Ing. Mircea PETRESCU, 
șeful sectorului V al 

I.M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 2-a)

în familie
In timpurile vechi e- 

xista o regulă bine defi
nită și respectată: fiul
să-și urmeze tatăl în me
serie. Desigur, regula a- 
mintită pe undeva era 
justificată, meseriile fiind 
prea puține. Dar, în anii 
noștri, ani de puternic a- 
vînt economic, oamenii 
țării au nenumărate po
sibilități de descifrare a 
tainelor unei meserii. Co
piii nu au mai urmat în
totdeauna meseriile fa
miliei, deși, în cazurile 
contrare, meseriile erau 
însușite cu temeinicie, 
perfecționarea formîn- 
du-se pe parcursul a mai 
multor generații, 
descifrate 
du-se din 
totuși mai 
care copiii 
profesează 
deosebite meseria în care 
părinții lor au devenit a- 
devărați 
oară la 
rare 
din 
familii 
erează 
muncă 
muncă

ta inele 
transmițîn- 

tată-n fiu. Și 
sînt cazuri in 
au învățat și 
cu rezultate

maeștri. Bună- 
Uzina de prepa- 
a cărbunelui 
Lupeni există 

întregi care lu- 
în același loc de 
sau în locuri de 
diferite. De excm- 
Gh. CHIR VAS A

(Continuare în pag. a 2-a)

In perioada 21—23 ianuarie, la Petroșani.

Instruîrea președinților 
și prim-vicepreședințiior 

consiliilor oamenilor muncii
Intre multiplele acțiuni 

întreprinse în vederea per
fecționării organizării 
conducerii activității 
nomico-sociale, în 
documentelor 
al XlII-lea 
între 21—23 
desfășoară 
instruirea 
ședinților și 
ședinților consiliilor oame
nilor muncii din întreprin
derile municipiului, orga
nizată de Comitetul jude
țean Hunedoara al P.C.R.

Programul de instruire 
cuprinde expuneri, ex- 
puneri-consultații și dez
bateri cu o bogată temati
că axată pe sarcinile izvo- 
rîte din documentele Con
gresului al XlII-lea, din 
orientările și indicațiile 
formulate de secretarul ge
neral al partidului la Ple
nara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale pentru 
înfăptuirea dezideratului 
ca „anul 1985 să devină a- 
nul cu cea mai mare pro
ducție industrială din acest 
cincinal, pentru ridicarea 
activității din toate dome
niile la nivelul cerințelor

Și 
eco- 

spiritul 
Congresului 

al partidului, 
ianuarie se 

la Petroșani 
anuală a pre- 
prim-vicepre-

puse de Congresul partidu
lui".

Tematica expunerilor și 
dezbaterilor vizează în
deosebi creșterea rolului 
organelor și organizațiilor 
de partid în conducerea ac
tivității economice, perfec
ționarea stilului și metode
lor de muncă ale organe
lor colective de conducere 
în -vederea înfăptuirii 
xemplare a planului 
1985, creșterii 
vității muncii, a 
și a nivelului tehnic 
producției, 
samurilor 
energie, 
dezbateri 
vențiilor 
și prim-vicepreședinți 
c.o.ni. din Valea Jiului pri
vind planificarea activită
ții organelor colective de 
conducere, a comisiilor 
acestora, repartizarea sar
cinilor pe membri c.o.ni., 
controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor, pregătirea și des
fășurarea adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii 
și a ședințelor c.o.m., dez
voltarea și apărarea avutu
lui obștesc,. întărirea cli
matului de ordine și dis
ciplină în fiecare colectiv 
de muncă etc.

e- 
pe 

producti- 
calității 

al 
reducerii con- 

materiale și de 
Sînt programate 
pe baza inter- 

unor președinți 
ai
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Pledoarie pentru 
arta tinerilor

ca- 
a 

al 
„Cin- 

pus 
posibilități 

nebănuite ale
creatorilor, de

din Valea Jiului, 
de ansamblurile 

apă-

Petroșani,
Spectaco- 

cuprin- 
u- 

artă 
desfășoară 

„O șansă

Trecerea în revistă a 
formațiilor artistice și so
liștilor realizată la nive
lul fiecărui oraș, în 
drul etapei de masă 
Festivalului național 
muncii și creației, 
tarea României", a 
în evidență 
artistice 
tuturor 
frumos 
Alături
deja consacrate, au 
rut altele noi în care ti
neretul este prezent din 
plin, îtît sub aspectul 
vîrstei cît mai ales sub 
aspectul repertoriului, al 
dorinței de a aduce pe 
scenă „noul", în actul in
terpretativ.

Un astfel de ansamblu, 
nou apărut, este „Cenaclul 
tinereții și prieteniei** 
din Lupeni, condus de 
Vali Bogdan — cadru di
dactic la Școala populară 
de artă din — 
secția Lupeni. 
lele cenaclului, 
zînd muzică, poezie, 
mor, momente de 
dramatică, se 
sub genericul 
păcii" și funcționează sub 
egida amintitei instituții 
de cultură.

Cei 45 de tineri — 
mefnbri ai cenaclului — 
maiștA și muncitori, 
gineri, studenți și < 
actori ai Teatrului 
stat „Valea Jiului" - 
bordează muzica și 
zia, arta dramatică, 
tomima, umorul, cu 
tă originalitate. Se i 
dorința lor de a transmi
te mesajul complex al ar
tei tuturor spectatorilor,

ridicată 
cinste, soția 
Viorica Drot- 

și ea una din 
ce și-au creat

mobilizare
(Urmare din pag. 1)

centru 
găsirea 

eficiente 
stratelor 

în-

Eforturi stăruitoare
(Urmare din pag. 1)

Intervenție
pen-

de 
mi
cea

de
Ia
Și

nu

doua 
multe 
depă-

Instantaneu de muncă din cadrul Fabricii 
pîine din Livezeni.

mic în- 
decadă 

unui 
de

a fost 
doua 
unei 

Este deci
recuperat 

decadă, 
condițiile

, in- 
elevi, 

de
— a- 

poe- 
pan- 
mul- 

simte

Tradiția muncitorească în familieConștienți de marile răs
punderi care ne revin no
uă, celor ce muncim în în
treprinderile miniere, 
da țării cît mai mult 
bune pentru a depăși 
tuația gipa generată 
înghețarea apelor și 
derea ț^-oducției de

de a 
căr- 

si- 
de 

scă
derea r^-oducției de ener
gie electrică, vom depune 
și în viitor toate strădani
ile pentru realizarea sar- 
inilor planului producției 

de cărbune. S-a întocmit 
un program la nivelul în
treprinderii pentru a ne în
cadra în consumurile nor
mate de energie electrică. 
Sînt folosite cu maximă 
eficiență, în mod eșalonat, 
principalele utilaje mari 
consumatoare de energie e- 
lectrică și pneumatică. Este 
in curs de înfăptuire și 
un program de diminuare 
a consumului de apâ. Co
lectivul întreprinderii noas
tre este ferm hotărît să-și 
aducă astfel contribuția la 
depășirea actualelor difi
cultăți, la realizarea rit
mică a sarcinilor, pentru 
asigurarea unor cantități 
sporite de cărbune atît de 
necesar industriei în con
dițiile acestei ierni grele.

• O VESTE BUNA pen
tru iubitorii de 
din Lupeni. Din 
zile s-a deschis la 
sportivă un nou patinoar, 
situat în spatele cinema
tografului Cultural, 
tinoarul este 
de Casa pionierilor 
șoimilor patriei din 
peni, prin acțiuni patrio
tice.

• PERFECȚIONARE. In

patinaj 
aceste 

i baza

Pa- 
amenajat 

Și 
Lu-

în mod deosebit tineri.
Reunirea, pe aceeași 

scenă, a artei profesionis
te cu arta de amatori este 
fără îndoială, cîștigul a- 
cestui act de manifestare 
artistică. Printre cei pre- 
zenți pe scenă amintim 
actorii Doru Zamfirescu, 
Florica Dinicu, Adrian 
Zavloschi și Simona Găl- 
benușă, de la Teatrul de 
stat, formațiile „Color" a 
I.M. Bărbăteni, „Acustic" 
a Casei de cultură Petro
șani, „Gențiana" a I.M. 
Lupeni, „Salt" a clubului 
muncitoresc din Lupeni, 
folk-iștii Marinei Hor
vath, Viorel Bălan, Sorina 
Varga, Ribana Șmiguleț.

Un alt punct cîștigat al 
cenaclului îl constituie 
prezentarea pe scenă a 
unor creații originale — 
texte aparținînd lui Vali 
Bogdan, Octavian Todo- 
ruț, Adrian Blendea și 
muzică scrisă de Geo 
Popa, Dan Baban, Eugen 
Faltișka, Vali Bogdan.

Cenaclul, formă comple- 
de manifestare a 
tinerilor, se 
un spectacol 
spectacol ce

ar- 
impune 

de idei, 
își pro- 
dragostei 
tineretu-

xă 
tei 
ca 
un 
pune formarea 
pentru frumos a 
lui. Iată de ce eforturile 
tinerilor mesageri ai mu
zicii și poeziei de a trans
forma spectacolul intr-un 
act de educație și auto- 
educație merită a fi sub
liniate, ele fiind una din 
formele de adeziune la 
deviza „Participare, Dez
voltare, Pace", sub care 
în 1985 se desfășoară „A- 
nul internațional al ti
neretului".

(Urmare din pag. I)
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piu cunoscutul lăcătuș 
Andrei Drotzinger lu
crează cot la cot cu fiul 
său Tiberiu Drotzinger 
și el unul din meseriașii 
de nădejde ai întreprin
derii. Și cum tradiția 
muncitorească în familia 
Drotzinger este 
la rang de 
lui Tiberiu, 
zinger este 
meseriașele 
un bun renume în între
prindere, competența și 
răspunderea cu care par
ticipă, alături de ceilalți 
lucrători ai secției la în
treținerea utilajelor și 
instalațiilor bucurindu-se 
de frumoase aprecieri.

Cu mulți ani în urmă. 
Dumitru luga se încadra, 
tînăr fiind, la uzina de 
preparare a cărbunelui, 
dornic să contribuie cu 
toată energia la obține
rea unei calități cit mai 

aceasta săptămină la sec
ția bobina) din Vulcan a 
Cooperativei „Straja" vor 
începe cursurile de cali
ficare și perfecționare 
pentru toți lucrătorii în 
meseria de bobinator mo
toare. Cursanții vor avea 
posibilitatea ca sub în
drumarea unor specialiști 
să dobîndească o califi
care într-o meserie de 
largă utilitate. (G.C.)

• 10 FAMILII TINERE. 
Sîmbătă, starea civilă din 
Petroșani a înregistrat 
cea de-a zecea căsătorie 
din acest an. Zece noi

(Urmare din pag. I)

dar 
rit-

in- 
de- 
Da- 

pro- 
rea-

apropia 
realizarea

Și pentru luna ianuarie 
am avut și avem condiții 
de realizare a planului și, 
de fapt, producem la ni
velul planului zilnic, 
nu ne-a fost preluată 
mic producția realizată. 
Este drept că am avut și 
noi unele probleme în ac
tivitatea de transport, dar 
au fost depășite.

Dacă preparația ar fi a- 
vut silozurile pentru căr
bune brut puse în funcțiu
ne și dacă ar funcționa 
instalația 22 de ore pe zi, 
noi ne-am fi realizat 
tegral și chiar am fi 
pășit sarcinile de plan, 
că problema preluării 
ducției extrase se va 
liza noi ne vom 
foarte mult de 
planului lunii ianuarie, iar 
la sfîrșitul trimestrului I 
vom avea un plus de 5000 
tone de cărbune.

MARCU BOANTA: 2.
Consiliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea 
noastră și comisiile pe 
bleme și-au orientat 
vitatea începînd de la 
nificarea muncii, spre 
blemele majore cu 
se confruntă activitatea 
noastră economică. Cîteva 
dintre aceste probleme : 
creșterea capacității de 
extracție pe puțul cu skip; 
adîncirea puțului 
pînă la cota zero; 
unor noi soluții 
in exploatarea 
de diferite grosimi și 
clinări, ținînd cont de ex
periența pe care am căpă- 
tat-o în exploatarea stra
telor subțiri cu înclinare 
mare.

Pentru rezolvarea opti
mă a acestor probleme, sînt 
mobilizate comisiile pe 
probleme de pe lîngă con
siliul oamenilor muncii 
care au sarcina de a efec
tua studii temeinice, ana- 

pro- 
acti- 
pla- 
pro- 
care

bune a cărbunelui. In sec
ția întreținere, unde fu
sese repartizat, s-a apu
cat cu sîrg de treabă de
venind unVj dintre mese
riașii destoinici. La puțin 

o 
la

timp s-a căsătorit cu 
fată ca e lucra tot 
prepară ■ ie. Irina luga, a- 
cum și ea o muncitoare 
la fel de pricepută. Și 
ca tradiția de buni me
seriași să se mențină în 
familie, de cîțiva ani și 
fiul lor, loan luga, mun
cește alături de ei, apor
tul său la rezolvarea pro
blemelor de meserie fiind 
la fel de bun.

Saveta Șușta și Mihai 
Șușta formează o altă fa
milie de meseriași des
toinici, care de cind s-au 
încadrat în muncă lucrea
ză tot la preparație. Au 
tiecut ani mulți de a- 
tunci. Condițiile de mun
că erau altele, mai grele, 
mai puțin bune decit a- 
cum. Chiar și utilajele e-

an 
muncă 
tinerii

• LA 100 000 LEI se 
ridică valoarea lucrărilor 
executate în ultimul 
prin acțiuni de 
patriotică de 
pompieri militari din Pe
troșani, ne informează 
plutonierul adjutant loan 
Jitea, Lucrările au fost 
executate mai ales în ca
drul gospodăriei-anexă și 
la racordarea unității la re
țeaua de termoficare. (I.D.) 

lize ferme și controale exi
gente. Sînt evidențiate — 
prin planificarea muncii 
comisiilor — principalele 
probleme, studii și controa
le care trebuie efectuate 
vizînd: creșterea produc
tivității muncii, reducerea 
costurilor de energie 
lectrică, încadrarea în 
dicatorul de calitate, 
bunătățirea lucrărilor

e- 
in- 

îm- 
de

Preluarea ritmică 
a producției

vulcanizare a benzilor 
cauciuc, încadrarea 
ficele de revizii și 
ții, depozitarea și 
varea utilajelor și 
de schimb aflate in 
redistribuirea materiale
lor cu mișcare lentă. Tot
odată se va urmări înde
aproape modul în care au 
fost soluționate problemele 
ridicate de oamenii mun
cii și hotărîrile consiliului 
oamenilor muncii. Membrii 
consiliului oamenilor mun
cii și alte cadre cu munci 
de răspundere informează 
periodic asupra modului 

de 
în gra- 
repara- 
conser- 
pieselor 

stoc,

rau altele. Doar ei, 
menii, au rămas aceiași. 
La cunoștințele de atunci 
au adăugat mereu altele 
noi, științifice, de specia
litate. Și au ajuns acum 
meseriași de primă mînă. 
Uzina de preparare a căr
bunelui le-a oferit toate 
posibilitățile de afirmare 
in meserie. Și lor și ce
lor doi copii ai lor, Lu
cia și Mihai, care conti
nuă cu deosebit succes 
tradiția muncitorească 
familiei.

Și parcă pentru a 
gumenta că meseria 
învață încă din familie, 
acești părinți și copiii lor, 
care, în efortul lor de 
a-și face cit mai bine me
seria, contribuie subs
tanțial la funcționarea i- 
reproșabilă a mașinilor 
și instalațiilor de la pre- 
parația Lupeni, se situea
ză an de an printre frun
tașii uzinei,

• EFICIENȚA. încheind 
cu rezultate bune anul 
1984, colectivul magazi
nului 9 — Menaj, am
plasat la parterul blocu
lui J2 din cartierul Ae
roport — Petroșani (res
ponsabil, Maria Golgoțiu), 
a realizat, de la începu
tul anului 1985, vînzări 
superioare sarcinilor de 
plan de peste 10 000 lei.

• SEARA CULTURAL- 
EDUCATIVA. Casa 
cultură a sindicatelor 
Petroșani organizează 
tăzi, de la ora 17, la 
diu, o seară cultural-edu-

sarci-

consiliul 
comi-

în care și-au îndeplinit 
sarcinile proprii și 
nile cu termene scadente.

In felul acesta 
oamenilor muncii și 
siile pe probleme vor con
tribui la îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de 
plan în condiții de efi
ciență economică ridicată.

GHEORGHE ȘERBAN : 
3. Activitatea organizați

ne- 
îndepli- 

nouă 
de 

sus-

în-
a 

ac- 
or-

ilor de sindicat este 
mijlocit legală de 
nirea prevederilor, 
revenindu-ne sarcina 
a desfășura o muncă 
ținută pentru mobilizarea 
întregului colectiv la 
făptuirea exemplară 
planului. O parte din 
țiuni vizează întărirea 
dinii și disciplinei, direcție 
în care grupele sindicale 
desfășoară o activitate sus
ținută prin punerea in dis
cuție, operativ, a celor ca
re au săvîrșit abateri
la disciplina muncii și teh
nologică. Am folosit

de

și depășit. In ziua 
ianuarie colectivul 

nei Vulcan a extras 
mai mare producție zilni
că din istoria minei — 
5700 tone de cărbune.

Deși, la zi, mina Aninoa- 
sa nu are realizate sarcini
le de plan, totuși trebuie 
menționate rezultatele ob
ținute în cea de-a 
decadă în care in 
zile și-a realizat și 
șit sarcinile. Creșterea me
diei producției zilnice în 
această perioadă este rodul 
introducerii unul complex 
de susținere și tăiere me
canizată, care dă garanția 
realizării pînă la sfîrșitul 
lunii a sarcinilor de plan 
zilnice și a recuperării mi
nusului înregistrat.

Minusul destul de 
registrat în prima 
— nici la nivelul 
schimb de producție — 
către mina Lupeni 
mărit în cea de-a 
decadă la nivelul 
zile de producție, 
posibil și trebuie 
în cea de-a treia 
avînd în vedere 

cativă pentru tinerii din 
orașul nostru. (G.B.)

• DE LA O.J.T., 
pentru amatorii de ex
cursii in străinătate: fi
liala municipală orga
nizează între 17—21 mar
tie o excursie cu trenul 
pentru vizitarea orașului 
Budapesta, frumoasa ca
pitală a R.P. Ungare. 
(I.M.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA 

disciplină de la 
sectoarelor și „Ju- 

muncitorească". 
formele cunoscute 

audio-vi-

obți- 
pL cei

vom folosi eficient comisi
ile de 
nivelul 
decata

Prin 
de propagandă 
zuală — stația de radioam
plificare, „Faptul zilei", 
„Sărbătoritul săptămînii*, 
sau gazeta satirică — popu
larizăm rezultatele 
nute, fruntașii sau 
care fac abateri.

Vom continua 
căni inițiativele 
rești care s-au 

apli-

cum 
răs-

Și
eco-

stră- 
r oa- 

condiții
utilă

sa
muncito-

dovedit 
deosebit de eficiente
sînt: „Brigada înaltei 
ponderi muncitorești" 
..Contul colector do 
nomii al sectorului"

De asemenea, ne : 
‘duim să creăm tuturor 
menilor muncii 
optime de petrecere 
și reconfortantă ,i timpului 
liber.

Am organizat și vom 
organiza zile ale sectorului 
la stațiunile balneo-cli- 
materice Geoagiu 
neasa, la cabanele 
prejurimi.

Pe lingă toate
vom continua acțiunile ca
re le-am demarat anul 
trecut și s-au dovedit 
cien te.

și Voi- 
din îm-

• estea

de care dispune și puterea 
de mobilizare a acestui pu
ternic colectiv.

Restanțele destul 
mari ale colectivelor dc 
Petrila, Dîlja, Livezeni 
Uricani care practic 
mai pot fi recuperate tre
buie să constituie subiec
tul unor analize exigente 
la nivelul conducerilor co
lective, al comitetelor de 
partid, sindicat și U.T.C., 
care în cadrul adunărilor 
ce se desfășoară în această 
perioadă vor trebui să în
treprindă măsuri eficiente 
pentru redresarea situației. 
Nu este numai un dezide
rat, ci un imperativ major 
impus de actualele con
diții. Minerii Văii Jiului 
și-au respectat întotdeauna 
cuvîntul dat partidului și 
au capacitatea și puterea 
de mobilizare ca folosind 
deplin și eficient condițiile 
tehn ico-orga n i za lorice crea
te să livreze coeseriilor și 
termocentralelor cărbune 
mai bun, mai mult, in con
diții de deplină eficiență 
economică.

mais- 
electri- 
Boglea, 
Negoi,

Sîmbătă, zi liberă 
tru lucrătorii de la CDEE 
Petroșani, și totuși 
trul Petru Dirzu și 
cienii Gheorghe 
Duci Sava, Traian 
Ion Buzea și alții au schim
bat postul de transformare 
nr. 19 din Petrila, care se 
dovedea sub capacitate, cu 
altul de 400 KVA. Așadar, 
în timpul liber, colectivul 
de electricieni a asigurat 
îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a con
sumatorilor din Petrila. 
Pentru modul exemplar în 
care înțeleg să-și facă da
toria merită felicitări, (I.V.)
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Cu Mateianu la „cîrmă“ 
Jiul pornește în cursa 

afirmării
Cîștigul

Știre de senzație în lumea fotbalului românesc, 
iorel Mateianu a acceptat conducerea tehnică a 
iului Petroșani, cu care a Și purces la campania 
le reîncărcare a „bateriilor" in vederea returului, 
fialogul purtat recent ne dezvăluie personalitatea 
i „sistemul de fotbal Mateianu".

— Militez pentiu jocul 
istructiv, calitativ. Po- 
iia balonului, sau cum ii 
e Lucescu, conservarea 
, este decisivă, se spri- 
lă pe elementele tactice 
buna pregătire tehnică 
fizică. Efecte pozitive 
controlul organizării 
ului, întărirea spiritu-

i de echipă, cîștigărea 
crederii în forțele pro- 
ii.
In fotbal am depășit faza 
perimentelor, la Jiul am 
nbiția să aplic în intre- 
me ceea ce am învățat, 
ea ce am descoperit. In 
na „fierbinte" a adver- 
rilor, pe prim plan nu 
ai sînt traseele scheme- 
r, ci alte principii: lega
ta centrafe-recentrare, 
văluiriie, intercalările 

atac, obținerea lovituri- 
■ libere etc.
— „Broderiile" vedetei 
ai sînt necesare ?
— Fotbalul e un sport 

i' regularitate, impune 
portul tuturor jucători- 
>r, disciplina tactică nu 
ice casă bună cu „bram- 
ureala". Presingul, apă- 
irea activă, agresivă a- 
ansată, are darul să con- 
acareze tactica adversa- 
tlui, dăȚ. să te și ferească, 
i propriul careu, de... af- 
itrii părtinitori.
— „Temporizarea" lui 
ngelo Niculescu era tot 
n fel de presing.
— Avea și înterpreti pe 

lăsura partiturii moderne 
npuse fotbalului nostru, 
enerația de la Guadala- 
îra.
— Jiul nu se află pe 

>ze...
— Din .păcate timpul este 

parte scurt, e dificil să 
iveți dîntr-o dată toate 
notele", dar ideea de joc 
ebuie.înșușită. Mă bucură

că jucătorii sînt receptivi. 
Au înțeles că pentru a mic
șora timpul de posesie a 
balonului de către adver
sari este nevoie de o pre
gătire continuă, cantitativ 
sporită, folosind mijloace 
duble de pregătire.

— Deocamdată ne lip
sește marcatorul...

— Handicapul timpului 
se conjugă nefericit cu
plecarea lui Lăsconi și
Varga la lotul olimpic. Jo
cul colectiv, încrederea în 
foițele proprii, asumarea 
sarcinii de finalizare de 
i ătre toți jucătorii de cîmp 
ne vor ajuta să depășim a- 
ceastă carență. Părerea 
mea este că jucătorii din 
afară, împrumutul de „ve
dete" nu ajută o echipă, 
la Craiova sudura lotului 
durează de aproape un de
ceniu. Omogenizarea, asi
milarea ideii de joc con- 
.sumă timp.

— Deci la Jiul, ambițio
sul, chiar pătimașul an
trenor Mateianu vrea să 
demonstreze temeinicia i- 
deilor sale.

— .Vreau să construiesc 
o echipă „rea", în sensul 
bun al cuvîntului, care să 
accepte lupta în orice te
ren; jucători ambițioși e- 
xistă, cred că își vor în
suși știința jocului de fot
bal și vor cîștiga pe plan 
moral-volitiv.

— Sprijinul conducerii 
clubului, al forurilor loca
le îl aveți asigurat. Cu ce 
doriți să mai fiți sprijinit?

— Așteptăm aportul ce
lui de-al „doisprezecelea" 
jucător al nostru — gale
ria; entuziastă, sportivă, a- 
șa cum era pe vremea lui 
Romoșan, Fârcaș II și cei
lalți coechipieri născuți și 
crescuți în Vale.

Ion VULPE

Șirul lung al competi
țiilor de iarnă a adus du
minică pe pîrtia de lingă 
baza didactică a Școlii 
sportive din Paring un 
mare număr de iubitori 
ai sporturilor hibernale 
reuniți de cea de-a IV-a 
ediție a cupei „Telescaun". 
O zi frumoasă de iarnă 
blinda i-a întîmpinat pe 
cei veniți să participe ori 
să asiste ca spectatori la 
frumoasele întreceri din 
cadrul cupei. Soarele cald, 
policromia costumelor, al
bul orbitor al zăpezii, vo
ia bună au dat un
sărbătoresc întrecerii care 
a debutat cu cei mai mici 
sportivi, fetițele și băieții 
de 5—10 ani. Un mare 
număr de iubitori ai 
muntelui au asistat in 
chip de spectatori și sus
ținători ai celor ce dă
deau o bătălie „strînsă" 
cu minutele și dificultă
țile traseului. Păcat 
autoduba închiriată 
IGCL de la IACMM
s-a prezentat duminică 
dimineața la program du
pă ce toată săptămîna a

aer

că 
de 
nu

O povață pentru

Cupa „Telescaun44 la schi

de partea tuturor

1
•

Ifwf

regulate 
la 

Păcat

efectuat curse 
din Piața Victoriei 
stația Telescaun. 
de numărul mare de oa
meni care n-au avut cu 
ce se deplasa din Petro
șani. Deși s-a încercat o 
rezolvare de circumstan
ță, soluția n-a putut re

zolva transportul numă
rului mare de iubitori ai 
muntelui care ar fi dorit 
să paiticipe la această 
competiție sportivă de 
iarnă intrată în tradiția 
sportivă a Văii Jiului.

Oricum, cei care au a- 
juns pînă sus au luat par-

te la o frumoasă între
cere sportivă, în care cei 
mai buni au ieșit învin
gători, pentru că de câști
gat au cîștigat toți cei 
care au urcat în aerul 
tare al muntelui.

D. CALIN

Clasificarea celor
Munteanu Gabriela, C.S.Ș.,

Foto: loan CUZMAN

Fete 5—10 ani: I
- Pușcașu Petronela, C.S.Ș., III — Diriceanu Mi- 

haela, Telescaun : Băieți 5—10 ani: I — Copon Flo
rin, C.S.Ș., II — Cearearu Valentin, C.S.ș., Ill — 
Cristescu Cătălin, C.S.Ș.. Băieți 11 —14 ani: I — Dă- 
răbău Mihai, C.S.Ș., II — Ghiușa Ștefan. C.S.ș., III 
— Gherman Remus, C.S.Ș.. Junioare: I — Corina 
Vladislav, C.S.Ș., II — Chelaru Simiona, Telescaun. 
Juniori : I — j'ipțer Călin, C.S.Ș., II — Vlarica Răz- 
van, C.S.Ș., Ill — Bota Sigfried, Salvamont. Seniori 
peste 25 ani : 1 — Bucur Gheorghe, Minerul Lupeni, 
II — Szirmai Zoltan, Știința, III — Acs Alexandru, 
Salvamont. Fete : 1 — Alecu Juja, C.S.Ș., II — 
Bucur Nelida, Minerul Lupeni. III — Costache Ro
zalia, Salvamont.
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La compania de pom
pieri din Petroșani s-a des
fășurat, duminică, un con
curs de șah dotat cu cupa 
Unirii. Au participat e- 
chipe reprezentînd clubul 
„Dinamo-pompier" și Fa
brica de morărit și panifi
cație. Cele mai interesante 
partide au fost între Gheor
ghe Cioploiu (Dinamo- 
pompier) — Gheorghe Bo-

CUPA
ta (F.M.P.), Victor Vizante 
(Dinamo) — Ioan Cristian, 
Pavel Paciu — Petru Dor- 
cu. Concursul s-a încheiat 
cu următorul clasament in
dividual : I Gheorghe Cio
ploiu (Dinamo) 13 p; II Vie" 
tor Vizante (Dinamo) 
12 p; III Ioan Cristian 
(F.M.P.) 11 p; IV Pavel Ba
ciu (Dinamo); V Mircea 
Nistor (Dinamo). Pe echi

schiori și turiști

Cu muntele nu-i de glumit!
„Alo ! urgența Lupeni, aici formația Salvamont. 

Cum. mă auziți ? Recepție". Așa încep dialogurile 
prin stații de radio portative, intre secția Urgență 
a spitalului și echipa Salvamont. După o astfel de 
discuție pe calea undelor, prin care s-a solicitat o 
mașină a salvării să vină la stația telescaun pentru 
a transporta de urgență un schior accidentat de 
sus, de pe munte, la spital, am avut o scurtă discu
ție cu Dr. Liviu Durghinescu, șeful formației Sal
vamont Lupeni, despre preocupările acestor oa
meni inimoși, care nu-și cruță eforturile la nici 
o oră din zi sau 
pentru a oferi o 
tuații limită.

ajutor oamenilor in

UNIRII
pe a cîștigat ..Dinamo- 
pompier" cu 37 p.

Organizatorii competiției 
sportive au creat toate 
condițiile pentru buna des
fășurare a concursului. S-au 
acordat premii stimulati
ve șahiștilor care s-au 
clasat pe primele, trei lo
curi.

1’1 ut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

spiritu- 
de ne-

de manifestare a 
lui de echipă atît 
cesar în probele dure ale 
etapei finale a campiona
tului. Ne-am completat 
recent formația cu un
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FORMAȚIA
SALVAMONT LUPENI

IN PLINĂ AFIRMARE

yzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

„FESTIVALUL 
SPORTURILOR 

DE IARNA"

Schi fond
Peste treizeci de copii 

și juniori de la Clubul 
sportiv școlar Petroșani 
și „Pionierul" Lupeni 
s-au întrecut pe pîrtiile 
din împrejurimile ora
șului Vulcan într-un 
concurs, contind in ca
drul „Festivalului spor
turilor de iarnă", Iată 
primii trei clasați pe 
categorii de vîrstă: ju
niori : Marcel Gaghi, 
Joan Dodu, Nicolae To- 
mele, toți de la C.S.Ș. 
Petroșani; copii mari t 
Cristian Temele (C.S.Ș. 
Petroșani), Duibitru Fe
deleș („Pionierul'* Lu
peni), Cristian Marciu 
(C.S.Ș. Petroșani); copii 
mici: Cornel Diaconu, 
Constantin Sava, Gheor- 
ghe Kiss, toți de la 
C.S.Ș. Petroșani; copile 
mari : Luminița Tran
dafir, Camelia Harinea 
și Luminița Zaituc, toa
te de la C.S.Ș. Petro
șani; copile mici: Lu- 
creția Tomuș, Viorica 
Fodor, Monica Parasca, 
toate de la C.S.Ș. Petro
șani; începătoare: Clau
dia Ștefan, Vasilica Ghi- 
țum, Ecaterina Fodor, 
toate de la „Pionierul" 
Lupeni.

La buna desfășurare a 
întrecerilor un sprijin 
deosebit l-au adus pro
fesorii Iacob Imling, Ma
rius Șiller și instructo
rul Alexandru Fodor.

S. B.ALOI

cert 
fi 

cel 
care

nu-Adresăm pe această ca
le mulțumiri celor ce 
ne-au acordat sprijin în 
realizarea obiectivelor 
pe care ni le propunem, 
/cm fost dotați de curînd 
cu costume speciale, 
schiuri, căști de protecție 
și altele prin care ni s-a 
îmbunătățit dotarea.

— Formația Salvamont 
Lupeni a contribuit efec
tiv la construcția celui 
de-al treilea teleschi din 
Straja. In ce stadiu de 
construcție se află acest 
teleschi ?

— Cu eforturi-deosebi
te s-au săpat gropile pi
lonilor, s-au turnat fun
dațiile și s-au montat pi
lonii și- rolele. Mai 
buie montate doar 
ductorul și moleta
capătul de întoarcere. 
Pentru abnegația de care 
au dat dovadă merită cu
vinte de laudă salvamon- 
tiștii Beniamin
Alexandru Kados, 
Pop, Dumitru 
Gheorghe Bucur, 
Vlaic, Aurel Cocea, Gheor-

ghe Frățilă. In mod 
încă din acest an va 
dat în folosință și 
de-al treilea teleschi, 
pune în valoare mult mai 
bine pîrtiile de schi.

— Cum explicați
mărul destul de mare 
de intervenții din anul 
trecut. Care sînt cauzele 
principale ?

— In primul rînd ușu
rința cu care sînt ignora
te condițiile de urcare la 
munte. Degeraturile', frac
turile, luxațiile se dato- 
resc de cele mai multe 
ori echipamentului ne
adecvat. Cu muntele nu-i 
de glumit I In orice ano
timp se cere echipament 
adecvat, călduros. O altă 
cauză este consumul a- 
buziv de alcool, care poa
te avea urmări dintre ce
le mai grave. Un adevă
rat turist urcă la munte 
pentru a se dezintoxica ! 
Cine procedează 
greșește grav.

Mai multă grijă 
ie să manifeste și 
ții, mai ales cei cu copii 
mai miei, să nu porneas
că la drum atunci cînd 
timpul e nefavorabil, să 
evite traseele periculoase.

I I
I t

Ia 28curînd, de
la 2 februarie 

va avea loc etapa fi
nală a Campionatului na
țional al echipelor Sal
vamont. Cu ce gînduri 
vă veți prezenta la ediția 
din acest an a competi
ției ?.
. — 'Sîntem hotăi-îți să 
luptăm cu mai multă ar
doare decît în anul tre
cut pentru a ne situa pe 
unul din locurile 5- 
Incă din luna trecută
început antrenamente in
tense pentru proba

— In 
ianuarie 
a.c.

-10. 
am

cea

mai grea, de transport în 
abrupt a accidentatului. 
Din nefericire, unul din 
oamenii de bază ai echi
pei pe care ne bizuim 
pentru campionat, Dumi
tru Lazăr, a suferit un 
accident la mîna stingă 
in timpul antrenamentu
lui de pe Valea Sohodol.

— L-am . întîlnit 
deci eschi pe Lazăr, 

făcut ?
— Are mîna 

ghips și totuși 
la antrenamente, 
un frumos exemplu 
voinței

la 
re-

înstingă 
participă 

Este 
al 

de autodepășire,

component de valoare, 
Gheorghe Bucur, fost 
campion național la schi. 
Ne străduim să atingem 
o formă fizică optimă în 
jurul datei de 28 ianua
rie.

— Ce ne puteți 
acum, la început de 
despre activitatea din 
nul trecut ?

— Echipa noastră 
avut în total 240 de 
zuri de ajutor in 
și în Retezat; 
fracturi, 
bite...
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Noi și ample acțiuni pentru 
dezarmare, în favoarea păcii

Știri din țările socialiste

TOKIO 21 (Agerpres). 
Sub deviza „Cerem inter
zicerea armei nucleare !“, 
din orașul nipon Saporro 
a pornit o „caravană a 
păcii" care va traversa 11 
prefecturi pentru a ajunge 
în final la Hokkaido. Or
ganizată de Federația ni
ponă a victimelor bombar
damentelor atomice, 
ravana reunește 
reprezentanți ai 
țiilor obștești din Japonia, 
precum și locuitori ai ora
șelor Hiroșima și Nagasaki.

In orașele care vor fi 
traversate de caravană vor 
avea loc mitinguri și sim
pozioane consacrate 
minării pericolului 
răzbsi nuclear, retragerii 
bazelor militare străine de 
pe teritoriul Japoniei.

ca- 
numeroși 
organiza

di
urnii

COPENHAGA 21 (Ager
pres). La Copenhaga s-au 
încheiat lucrările confe-

Tineretului 
Danemarca, 

exami- 
au fost 
tinere- 

lupta

rinței Uniunii 
Comunist din
Principalele teme 
nate de participant 
întărirea unității 
tului comunist în 
pentru pace și destindere 
internațională, pentru îm
bunătățirea situației so
ciale a tinerei generații 
din Danemarca. Partici- 
panții s-au pronunțat în 
favoarea creării unei zone 
fără arme nucleare 
nordul continentului 
pean.

în 
euro-

(A- 
muni- 

orașului San Fran- 
adoptat cu majori- 
voturi o rezoluție 
pronunță împotri- 

în portul 
es-

WASHINGTON 21 
gerpres). Consiliul 
cipal al 
cisco a 
tate de 
care se 
va staționării 
San Francisco a unei 
cadre de nave militare con
duse de nava de război 
„Missouri", care, după mo

dernizarea sa, poate lua la 
bord arme nucleare. Sta
ționarea și aprovizionarea 
navei „Missouri", se arată 
în rezoluție, constituie un 
pericol permanent, în spe
cial pentru locuitorii car
tierelor din apropierea por
tului.

BRUXELLES 21 (Ager
pres). In orașul Belgian 
Gand a avut loc o demons
trație de protest împotriva 
planurilor de amplasare 
pe teritoriul Belgiei a noi
lor rachete nucleare ame
ricane cu rază medie 
acțiune. Peste 100 de 
șini purtînd lozinci 
războinice au blocat 
sul spre șoseaua care
Gândul de Bracket. In cele 
două orașe s-au desfășurat 
mitinguri la care s-a rele
vat că locuitorii Flandrei 
cer să nu se permită am
plasarea în Belgia a noilor 
rachete.

de 
ma- 

anti- 
acce- 
leagă

cărbunelui 
minerale, 

fe-

in
ia 
Și 
la

deveni 
mari 

Ia ale 
putea 

depla-
sament de

PRAGA
Industria
va fi în anul 1985

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
In portul Iujnîi, de pe li-, 
toralul sovietic la Marea 
Neagră, a intrat în func
țiune o dană specializată 
în transportul 
și substanțelor
Au fost amenajate căi 
rate care duc chiar la ter
minalul portului, astfel 
cît timpul de muncă 
lucrările de încărcare 
descărcare va fi redus 
minimum.

Pînă la sfîrșitul lui 1985, 
va fi dată în folosință și 
cea de-a doua dană, iar 
complexul va funcționa la 
întreaga capacitate spre 
finele anului 1986. In pers
pectivă, Iujnîi va 
unul din cele mai 
porturi ale U.R.S.S., 
căror cheiuri vor 
acosta nave cu un

100 000 tone.
21 (Agerpres). 
electrotehnică 

secto-

și combusti-

rul cu dezvoltarea cea mai 
dinamică din R.S. Ceho
slovacă.

Agenția CTK relatează 
în legătură cu aceasta că 
prin introducerea intensă 
a electronicii, în perioada 
1986—1990, productivitatea 
muncii în economia ceho
slovacă trebuie să crească 
cu 25 la sută, realizîndu-se, 
totodată, și o economie de 
20 la sută la consumul de 
materii prime 
bili.

In prezent, 
se aplică în 
120 de ramuri și subramuri 
ale economiei cehoslovace, 
elementele de automatiza
re folosindu-se de la diri
jarea unor mașini-unelte 
pînă la conducerea unor 
linii tehnologice complexe.

SOFIA 21 (Agerpres). In 
cursul acestui an, specia
liștii bulgari urmează să 
soluționeze peste 4400 de 
teme legate de progresul 
tehnico-științific. Aplica

electronica 
aproximativ

rea soluțiilor tehnico-șt 
ințifice în producție 
avea un important efe 
economic, din care num 
economiile de materiale 
resurse energetice vor r 
prezenta circa 560 milio 
ne leva, relevă agenț 
BTA.

In ce privește asimilart 
de produse noi, se prec 
zează că acest proces \ 
fi cel mai puternic în ii 
dustria ușoară și în con 
trucțiile de mașini, 
toare în care 
ducției va fi 
pectiv de 24

BELGRAD
Șantierele navale din Iugi 
slavia au realizat an1 
trecut o. producție recor 
informează agenția Taniu 
citind presa iugoslavă. 5 
arată astfel că în compar; 
ție cu 1983, producția ; 
cestor unități industriale 
marcat o creștere de 25 
la sută.

se<
înnoirea pri 
de 29 și re 
la sută.
21 (Agerpre:

încheierea convorbirilor intercomunitare 
Ciprului
că, în căutarea unei soluții 
la problema cipriotă, „păr
țile s-au aflat acum pe po
ziții mai apropiate decît 
oricînd în trecut" și că 
„este necesar să se perseve
reze" pe calea negocierilor.

în problema reunificării
NAȚIUNILE UNITE 21 

(Agerpres). Prima rundă a 
convorbirilor intercomu- 
nitare directe în problema 
reunificării Ciprului în ca
drul unui sistem federal —• 
desfășurate, la New York, 
cu participarea președin
telui Spyros Kyprianou și 
a liderului comunității ci
priote turce, Rauf Denktaș, 
în prezența secretarului ge
neral al O.N.U. — s-a în
cheiat la 20 ianuarie fără 
a se realiza un acord — 
transmit agențiile interna
ționale de presă.

al 
de 

însă, 
con-

contac-

și-a 
convo- 

întîlniri

Secretarul general 
O.N.U., Javier Perez 
Cuellar, a declarat, 
că cele două părți au 
venit să continue
tele lor directe sub egida 
Națiunilor Unite. El 
exprimat speranța 
carii unei a doua
între președintele Kypria- 
nou și liderul cipriot turc 
Denktaș înainte de sfîrșitul 
lunii februarie a.c.

Secretarul general al 
O.N.U. a subliniat, totuși,

Rigorile iernii pe glob
(A- 
de
u-

WASHINGTON 21 
gerpres). Un nou val 
frig s-a abătut asupra 
nor zone întinse ale teri
toriului Statelor Unite. Ast
fel, în diferite zone din 
Vestul Mijlociu, viscolele 
puternice au produs dere
glări în viața economică, 
în special în transporturile 
rutiere, iar frigul creează 
mari dificultăți populației, 
întrucît temperaturile au 
ajuns pînă la minus 34,4 
grade Celsius.

DELHI 21 (Agerpres). Va
lul de frig care afectează 
de mai multă vreme statul 
indian Bihar a făcut noi 
victime, numărul total al 
persoanelor care și-au pier
dut viața ridieîndu-se la

412 — informează agenția 
United News of India.

DHAKA 21 (Agerpres). 
Frigul afectează întinse 
regiuni din nordul R.P. 
Bangladesh. Potrivit coti
dianului bengalez „Sang- 
bad“, citat de agenția 
KUNA, 26 de persoane și-au 
pierdut yiața ca urmare a 
temperaturilor scăzute.

ROMA 21 (Agerpres). Du
pă ninsorile masive și ge
rurile puternice, în Italia 
se înregistrează acum ploi 
diluviene, care,
ză agenția France 
s-au abătut asupra 
gului sud al țării, 
roase locuințe au fost inun
date.
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Ceremonia reînvestirii lui Ronald Reagan 
al S.U.A.în funcția

WASHINGTON 21 (A-
gerpres). Luni a avut Ioc 
la Capitoliul din Washing
ton, sediul Congresului 
S.U.A., ceremonia în ca
drul căreia Ronald Reagan 
a fost reînvestit în funcția 
de președinte al S.U.A. 
pentru un nou mandat de

de președinte 
patru ani, după ce, cu o zi 
în urmă, a depus jurămîn- 
tul la Casa Albă. A fost 
reînvestit oficial în func
ție și vicepreședintele 
George Bush. Candidat din 
partea Partidului Republi
can, Ronald Reagan a fost

reales în scrutinul din n< 
iembrie 1984.

In cadrul ceremoniei c 
Ia Capitoliu, președinte1 
Ronald Reagan a rostit, 
fața membrilor celor dou 
camere ale Congresului 
ai Curții Supreme, cuvîr 
tarea de învestitură.
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Amplasarea eurorachetelor în Belgia...
Guvernul belgian se pregătește să întîrzie am

plasarea pe teritoriul țării sale a celor 48 de ra
chete americane de croazieră, prevăzută pentru 
martie 1985, fără să revină, însă, asupra angaja
mentului de principiu, luat de comun acord cu 
aliații din NATO, estimează observatorii din Bru
xelles, după convorbirile de la Washington ale 
primului ministru al Belgiei, Wilfried Martens, cu 
președintele Ronald Reagan. Un purtător de cu- 
vînt al lui Martens a declarat că hotărîrea privind 
desfășurarea rachetelor 
sfîrșitul lunii martie".

americane va fi luată „la

dului Socialist, care a dus 
pe cont propriu opoziția fa
ță de desfășurarea rache
telor, alături de o puter
nică mișcare grupînd pe 
adversarii rachetelor nu
cleare și pe militanții pen
tru pace.

Baza de Ia Florennes ar 
trebui să fie gata „din 
punct de vedere tehnic" 
încă din luna martie. Așa 
cum s-a prevăzut inițial,

Primele amplasări de ra
chete la baza de la Flo
rennes, Ia 70 km sud de 
Bruxelles, ar putea șă în
ceapă numai după alege
rile legislative, prevăzute 
cel mai tîrziu pentru 8 
decembrie 1985.

Primul ministru pare că 
vrea să demonstreze opi
niei publice din propria sa 
țară, ca și țărilor europe
ne din Vest și din Est, că 
o autonomie de decizie 
ferm apărată este avanta
joasă, estimează observa
torii.

Potrivit sondajelor de 
opinie, majoritatea cetă-

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

Belgia, țară foarte ah 
șată principiilor destindr 
rii, nu a abandonat nicic 
dată ideea, anunțată d 
fostul ministru al afacer 
lor externe, Pierre Harme 
de „a țese o pînză de pi 
ianjen de legături econc 
mice, culturalo și tehnice 
între țările europene di 
Est și din Vest.

La sfîrșitul anului 198< 
primul ministru Wilfrie 
Martens a făcut o vizită c 
ficială în Ungaria. L 
scurt timp după aceast; 
ministrul afacerilor extei 

s

am
in

face

iss.-tiiiism.’trrrirrieinjimifmififfrt/mj/ii/rfiunisft/sn.'ififiiri
țenilor belgieni au rezerve 
serioase sau se opun 
plasării eurorachetelor 
Belgia.

Partidul din care
parte primul ministru, 
Partidul Social-Creștin 
Flamand (CVP), a înregis
trat în ultimele alegeri pen
tru Parlamentul (vest-) 
european o înfrîngere re
lativă, în beneficiul Partî-

guver- 
rezervat 
definitiv

cîteva sute de ingineri și 
tehnicieni americani lucrea
ză aici de mai multe luni.

Pe 'plan extern, 
nul belgian și-a 
dreptul de a da
„cale liberă" intrării celor 
48 de rachete pentru a a- 
vea astfel posibilitatea de a 
influența o ameliorare subs
tanțială a relațiilor Est- 
Vest.

Mica publicitate
PIERDUT ștampilă drept

unghiulară I.C.S. Mărfuri 
Alimentare Alimentație 
Publică Petroșani, unitatea 
nr. 331 Petrila II. O decla
răm nulă. (3207)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Nițoiu 
Stelian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3206)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Albescu 
loan Petru, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
II declar, nul. (3210)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Constantin, eliberată

de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (3213)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă pe numele Călin 
Mircea, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (3214)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Enache 
Rodica, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3215)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, autorizație metro
logie, autorizație C.F.R., 
pe numele Hăinaru Ioana, 
eliberate de C.M.V.J. Pe
troșani. Le declar nule. 
(3216)

€

ne, Leo Tindemans, 
ducea în R.D.G.

Reafirmîndu-și fără 
chivoc angajamentul de
se menține alături de cele 
lalte țări occidentale, gr 
vernul belgian încearc 
să-și păstreze, totodată, 
marjă de autonomie p 
plan internațional, în tim 
ce nici Olanda vecină n 
a luat o hotărîre definitiv 
asupra amplasării eurc 
rachetelor.

ANUNȚURI DE FAMILIE

(Agerpres)

Soția și copiii anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață a scumpului lor sot si tată

MARCAU VALERIU
Inmonnîntarea are loc azi, 22 ianuarie 1985, 

ora 14, la Tismana. județul Gorj. (3212)

Colegii din I.C.S.A. și A.P. Petroșani sînt zgu- 
duiți de fulgerătoarea încetare din viață a colegu
lui lor

MARCAU VALERIU
Ne alăturăm cu toții la profunda durere încer

cată de familie, transmițînd pe această cale sincere 
condoleanțe. (3208)

Conducerea I.C.S.A. și A.P. Petroșani și colec
tivul TESA exprimă profunda durere provocată 
de dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

MARCAU VALERIU
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3209)
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