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În ziarul de azi
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I ♦ Festivalul național „Cintarea României": |
1 RITM, TINEREȚE ȘI BUCURIE DE A 

CINTA.
| ♦ Efectivele de animale domestice au cres-

Icut odată cu preocupările cetățenilor pen
tru acest sector de activitate.

I ♦ Vă informăm.
(Pagina a 2_a)

SPORT |
I ♦ „Valea** poate deveni o forță a semifondului 

românesc.
j ♦ „Cupa Știința**, la prima ediție.* |
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Deplină aprobare și satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste
r Vom asigura o 

noua calitate 
utilajelor miniere!

Cu vie mîndrje patriotică și deplină 
satisfacție, întregul colectiv de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani a primit vestea re
alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președin
te al Republicii Socialiste România, în 
înalta funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Muncitorii, maiștrii, inginerii. întregul 
personal au dezbătut magistrala cuvîn- 
tare prezentată în fața Congresului al 
Ill-lea al F.D.U.S., stabilind măsuri con
crete, ferme pentru traducerea imedia
tă în viață a indicațiilor date în vede
rea întăririi democrației muncitorești, a 
disciplinei în muncă, a creșterii produc
ției atît în ceea ce privește cantitatea 
eît și calitatea utilajelor pe care Ie fa
bricăm pentru industria minieră.

In aceste momente istorice, oamenii 
muncii din întreprindere își exprimă 
plenar bucuria de a vedea reales în 
fruntea Frontului Democrației și Unită
ții socialiste, prin votul unanim al dele-

Ionel BOTOROAGA, 
inginer șef — I.U.M. Petroșani

Adeziunea 
noastră — f apteie 

de muncă
Desfășurarea lucrărilor Congresului 

al III-lea al Frontului Democrației și U_ 
nității. Socialiste a dovedit, încă , o da
tă, unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu hotărîrea unanimă de a face 
totul pentru realizarea celor mai înalte 
idealuri ale României socialiste.

Alături de întreaga țară, și noi, mine
rii de la Livezeni, ne exprimăm bucu
ria și satisfacția față de realegerea, în 
fruntea acestui organism profund demo
cratic a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoare, conducătorul 
înțelept și cutezător, care călăuzește 
destinele țării, ale națiunii pe drumul 
glorios, luminos al libertății, independen
ței, demnității și progresului, al edifi
cării noii orînduiri.

Susținem adeziunea noastră privind 
această reînvestire — garanție sigură a 
mersului nostru înainte — prin faptele 
noastre de muncă pe frontul cărbunelui, 
împreună cu ortacii din brigada pe care 
o conduc, exploatăm un complex meca
nizat de tip SMA-2, de fabricație româ
nească, produs aici în Valea Jiului, la 
I.U.M.P., cu ajutorul căruia depășim

Cristea VALACHE, 
miner, șef de brigadă, sectorul II, 

I.M. Livezeni
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Azi, Conferința organizației municipale a femeilor

Participante active în viața econumico-socială
Azi are loc Conferința organizației municipale 

a femeilor — moment de trecere în revistă, de ana
liză a contribuției însemnate pe care o aduc zecile 
de mii de femei la activitatea economică, socială și 
cultural-educativă. Se cuvine cu acest prilej să sub
liniem rolul important și contribuția prodigioasă a 
femeilor din Valea Jiului la realizările colectivelor 
de muncă.

MUNCITOARE FRUN
TAȘE. Un amănunt demn 
de relevat: deși în viața 
economică a Văii Jiului in
dustria grea este predo
minantă, prezența femei
lor este însemnată în toa
te colectivele de muncă. 
Prin munca lor plină de 
răspundere, prin competen
ță profesională, numeroase 
femei din unitățile in
dustriale se situează în 
fruntea întrecerii pentru 
sporirea producției, a pro
ductivității muncii și îm
bunătățirea calității pro
duselor. De o bună apre
ciere se bucură, mai ales, 
Viorica Bușe, Tercza Ba- 
lint și Rozalia Culciar de

la I.T. Petroșani. lima Deji 
și Agneta Palu, de la 
I.F.A. „Vîscoza", Adela 
Matei, Elena Hoțea și Ta
tiana Băltăreanu de la I C. 
Vulcan, Ana Enache, Eu- 
frosina Drăcea și Ana Rîș- 
noveanu de la I.A.C.C.V.J., 
Rodica Tănăsescu, Angela 
Mihăileanu de la Spitalul 
municipal, Elena Tătar, Iu- 
liana Dulcu, Maria Crișan 
și Sevastița Kappl, din 
comerț, Elena Purtător de 
la fabrica de pîine și 
multe altele.
ACTIVITATE PRODIGI
OASA PE ȘANTIERELE 
MUNCII PATRIOTICE. 
Mobilizate de comitete
le și comisiile de femei din

Maistrul minier Vasile Craioveanu și maistrul 
electromecanic Crăciun Iepure stabilesc modalități
le de lucru pentru un nou șut. împreună cu ortacii 
din brigăzile conduse de Costel Boltariu și Nicolae 
Caiman din cadrul sectarului VI al minei I.upeni.

Foto: Al. TĂTAR

întreprinderi, instituții și 
cartiere, femeile din Valea 
Jiului au efectuat un im
portant volum de muncă 
patriotică, atît la înfru
musețarea localităților cît 
și la colectarea de plante 
medicinale, fructe de pă
dure și materiale recupera
bile. împreună cu organi
zațiile de tineret și pio
nieri, comisiile de femei 
au colectat și predat anul 
trecut metale, deșeuri tex
tile, ambalaje de sticlă în 
valoare de peste 300 000 
lei, iar la fondul comite
tului județean al femeilor 
au fost, vărsați peste 
280 000 lei. In acțiunile or
ganizate s-au evidențiat 
comisiile de femei de la 
I.M Dîlja, I.U.M.P.. 
I.P.S.R.U.E.E.M., I.T Pe
troșani, I.C.P.M.C., precum 
și comitetele orășenești 
Lupeni, Uricani și Pctrila.

In sprijinul 
minerilor

După prima decada
Mai multă preocupare

pentru c 
producției de 

calității»
La sfîrșitu] primei de

cade a lunii februarie 
doar trei întreprinderi 
miniere raportau înde
plinirea integrală a pre- 
vederilor’de plan și depă
șirea acestora cu 427 tone 
de cărbune. Deși produc
ția extrasă suplimentar 
de minele Lonea. Bărbă- 
teni și Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag 
nu este spectaculoasă, 
demonstrează totuși o ac
tivitate rodnică, eficien
tă, caracterizată prin 
constanța depășirilor și 
ritmicitatea realizărilor 
mai ales în ceea ce pri
vește cantitatea de căr
bune brut extras. Dacă 
totuși la „brut** sînt trei 
întreprinderi miniere cu 
sarcinile de plan depăși
te, la producția de căr
bune net, nici un colec
tiv minier nu și-a reali
zat prevederile de plan, 
nici chiar cele cu sarci
nile de plan realizate și 
depășite la cărbune brut.

reșterea 
cărbune și a 

acestuia !
Singurele întreprinderi 
la care se poate consem
na o preocupare mai sus
ținută pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui, 
deci repetăm, sarcinile de 
plan au fost îndeplinite, 
sînt minele Dîlja și Vul
can, unde diferențele în
tre procentul de îndepli
nire a planului la pro
ducția de cărbune net 
este mai mare decît pro
centul de îndeplinire a 
planului la producția de 
cărbune brut. In rest... 
diferențele sînt în defa
voarea producției de 
cărbune net, cea mai e- 
locventă dovadă că preo
cupările pentru imbună- , 
tățirea calității cărbune
lui extras nu se ridică la 
nivelul exigențelor. La u- < 
nele întreprinderi cum j 
sînt Paroșeni, Lupeni sau 
Uricani, diferențele între

Dorin GHEȚA

'Continuare in pag. a 2-a)

Absurditatea reparațiilor într-un apartament nou
In ultimii ani, în cartie

rul Petroșani-Nord S-au 
construit sute de noi apar
tamente. S-a construit 
mult. S-a construit fru
mos. Noi apartamente au 
fost date în folosință în 
cartier și în acest an. Este 
vorba de apartamentele din 
blocurile 79 și 78 de pe 
bulevardul Republicii. Am 
vizitat în ultimele zile CÎ- 
teva din familiile care s-au 
mutat în aceste apartamen
te și am avut cu locatarii 
discuții pe care le redăm 
pe scurt. Apartamentul nr. 
3 din blocul 78 a fost re
partizat tovarășului Tudor 
Sas, om al muncii în sec
ția mecano-energetică a 

l.U.M.P lată ce ne-a de
clarat: „Apartamentul este 
frumos, călduros. Toate 
instalațiile mi le-am veri
ficat și am găsit lucrări e- 
xecutate ireproșabil. Aș
teptăm însă să se branșe
ze la sursă instalația de 
alimentare cu curent elec
tric și apă“. In același bloc, 
la apartamentul 14 înre
gistrăm o opinie diferită. 
Ioana Bende, soția titula
rului — George Bende — 
ne-a spus: „masca de pro
tecție a țevilor este execu
tată din tablă. E urîtă, 
strîmbă. Cînd am luat în 
primire apartamentul, la 
unele uși și geamuri nu 
existau minere. Pe sub uși 

trage curentul de aer. fi
indcă nu sînt bine etanșa
te. In rest, apartamentul 
are tencuielile și celelal
te lucrări de construcție 
bine executate". Opinii a- 
semănătoare în linii mari, 
am „înregistrat și din dis
cuțiile cu alți locatari Des
pre lucrările de construc
ții ni s_au spus cuvinte de 
laudă. Dar despre instala
ții s-au formulat critici, 
îndreptățite, după cum am 
putut constata la fața locu
lui.

înainte de a discuta cu 
cei ce răspund de lucrări
le de instalații, am mai 
constatat că blocul 78 s-a 
predat locatarilor fără a

In prima lună din acest 
an, colectivul de oameni 
ai muncii de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
au executat la utilajele 
din dotarea minelor re
parații capitale și curente 
in valoare de 1 900 000 lei 
și. respectiv, 260 000 lei. 
Valoarea pieselor de schimb 
confecționate a fost de 
6 800 000 lei.

In aceeași perioadă, sec
ția de stîlpi hidraulici 
Vulcan a I.P.S.R.U.E.E.M. 
a livrat întreprinderilor 
miniere 2700 stîlpi hidrau
lici necesari fronturilor de 
lucru echipate eu susținere 
individuală. (Gh.S.) 

avea montate yale la ușile 
apartamentelor, precum și 
faptul că instalatorii se 
confruntă cu dificultăți 
generate de lipsa unor de
talii din documentația de 
execuție. Pentru unele lu
crări de instalații, printre 
cale se numără și mascarea 
țevilor blocului 78, nu au 
existat detalii de execuție 
în proiect.

De la ing. Nicolae Radu, 
șeful brigăzii 10 a A.C.M. 
Petroșani am aflat că 
blocurile 79 șl 78 au fost 
recepționate fără nici un

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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r Ritm, tinerețe și bucurie de
1

a cînta
Etapa municipală a 

concursului formațiilor și 
soliștilor de muzică ușoa
ră și folk a adus pe sce
na casei de cultură din 
Petroșani formații bina 
pregătite, tineri dornici 
de afirmare muzicală.

In fața unui public en
tuziast, format tot din 
tineret, pe scena festiva
lului au urcat alături de 
cunoscutele formații „A- 
custic“ — a Casei de cul
tură a sindicatelor și 
„Color" — a I.M. Băr_ 
băteni, grupul „Bendis" 
— al I.M. Paroșeni, for
mațiile „Generația" — 
a clubului sindicatelor 
Lonea, „Raid-rock" — a 
clubului sindicatelor Pe- 
trila, „Gențiana" — a 
comitetului U.T.C. de la 
I.M. Lupeni, „Armonic- 
grup" — a clubului sin
dicatelor Vulcan, „As
tral" — a comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Vulcan. 
Abordînd genuri diferite, 
formațiile au demonstrat, 
în majoritatea cazurilor, 
o bună pregătire, serio
zitate în munca artisti
că. A plăcut întregii asis
tențe grupul de muzică 
progresivă „Bendis", o 
formație căreia specia
liștii prezenți în juriu îi 
prevăd un viitor frumos, 
cu condiția ca membrii 
ei să ridice perma
nent ștacheta exigenței 
față de munca lor.

„Acusticul" acest grup, 
rock, vocal-instrumental, 
deja afirmat pe scenele 
țării, s-a impus prin 
profesionalismul muzicii 
sale.

Grupul instrumental 
„Raid-rock" s-a ridicat 
la un nivel apreciabil; 
demn de semnalat aici 
este echilibrul aranja
mentului instrumental, 
sonoritatea clară, relie
farea liniei melodice, su
prapunerile planurilor 
sonore fiind făcute cu 
fantezie și acuratețe.

In ceea ce privește for
mațiile de muzică ușoară 
propriu-zise, ne-a plă- 

V_________.____________
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Vom asigura o 
nouă calitate

(Urmare din pag. 1)

jgaților la Congres, expresie a voinței 
liber exprimate a întregii țări, pe cel 
mai iubit dintre fiii României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru pace și prosperitate, pa
triot și revoluționar înflăcărat ca
re și-a legat întreaga viață de idealul 
făuririi unei Românii socialiste multi
lateral dezvoltate, libere și independen
te.

Sîntem hotărîți să răspundem prin 
muncă tuturor îndemnurilor sale, să 
traducem în viață hotărîrile Congresului 
al XlII-lea al partidului, să facem totul 
pentru înaintarea fermă a României pe 
calea progresului și civilizației.

Adeziunea noastră 
faptele de muncă 

(Urmare din pag. I)

productivitatea muncii planificată cu 2 
tone pe post. Ideile și orientările cu
prinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
Congresului al III_lea al F.D.U.S. 
constitui și pentru noi adevărate 
grame de lucru.

Sîntem conștienți de importanța
cii noastre, știm că economia națională 
are nevoie de cît mai mult cărbune. Vom 
face totul pentru a spori continuu pro
ducția de cărbune răspunzînd, în acest 
fel, grijii pe care partidul, secretarul

vor
pro-

mun-

- - - ssău general o acordă minerilor, tuturor i 
fiilor țării. In felul acesta ne exprimăm i 
adeziunea, sentimentele de mîndrie pa- î 
triotică și satisfacție pentru realegerea ; 
în funcția de președinte al Frontului De_ i 
mocrațici și Unității Socialiste a tova- î 
râsului Nicolae Ceaușescu.

E

voinfor-mc"
II
I

IN CINSTEA înaltu
lui forum al Uniunii Ti
neretului Comunist, tine
rii organizației nr. 10 — 
rambleu de la I.M. Vul
can au început 
gestionarea prin

. patriotică 
și liniilor 
lui nr. 8 
pă tineri
na, Lăcrimioara Afrasini, 

descon- 
muncă 

a vagonetelor 
din zona puțu_ 
Procop. Părtici
că loan Cătăli-

cut „Armonic-grup" din 
Vulcan, formație care be
neficiază de aportul due
tului Ileana și Magdale
na Berki, două voci plă
cut timbrate, omogene. 
Ținuta întregii formații 
(atît cvintetul instru
mental cît și solistele — 
în fotografie) a fost ire-

FESTIVALUL
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI”

proșabilă. Mai puțin au 
convins „Astral" din 
Vulcan și „Gențiana" din 
Lupeni. Giupul de muzi
că „pop" „Color" a im
presionat prin precizie, 
prin calitatea momente
lor vocale, prin interven
țiile izbutite ale secției 
ritmice, prin omogenita
te.

O mențiune pentru toa
te formațiile: sonoriza
rea trebuie făcută în așa 
fel îneît linia melodică să 
fie pusă în evidență, în 
mod deosebit în momen
tele vocal-instrumentale. 
Numărul foarte mare de 
decibeli nu face servicii 
muzicii. A plăcut mult 
duetul de muzică ușoară 
Elena și Mihai Sandu de 
la clubul din Vulcan, ca
re au prezentat un re
pertoriu bine ales, pre
zența lor pe scenă fiind 
deosebit de muzicală; au

(Urmare din pag. D

Moise Peter și Eugen 
Reisz. (Gh.S.)

SALVAȚI PERETELE. 
După cum ne informează 
Ana Manta din blocul 30, 
strada Policlinicii, încă 
din iulie anul trecut din 
cauza unei defecțiuni, îi 
curge apa peste priza 
montată în unul 
dintre pereți, dar E.G.O.L._ 
ul Lupeni, deși cunoaște 
acest caz, încă nu a luat 
măsurile necesare. Sem
nalăm și noi conducerii 
unității amintite, poate se 
hotărăște, în sfîrșit, să 
ia măsurile necesare. 

fost apreciate calitățile 
vocale, sensibilitatea, e- 
chilibrul sonor, partici
parea afectivă la actul 
artistic, integrarea per
fectă în ansamblul sce
nic, ținuta ireproșabilă. 
Aceleași calități le-a do
vedit și solista de muzi

că ușoară Ileana Berki, 
tot din Vulcan. Au pri
mit aplauze meritate 
grupul „Telex" al casei 
de cultură, (deși absența 
de'moment a Angelei O- 
laru a diminuat calități
le formației) și soliștii de 
muzică ușoară Gheorghe 
Știr din Lonea și Mariana 
junk din Petrila.

In ceea ce privește mu
zica folk, aici lucrurile 
nu stau chiar așa de bi
ne ca la muzică ușoară. 
Nici unul din cei pre
zenți nu a dovedit un 
nivel artistic de excepție. 
Cu un pas înaintea ce
lorlalți au fost Virgil 
Stratulat de la clubul 
Lonea și Claudia Șponor 
de la clubul din Vulcan, 
precum și grupul' „Folk- 
’85", tot de la clubul din 
Lonea.

Din păcate aici avem 
mai multe observații cri

METEOROLOGICA. Ieri 
dimineața meteorologul 
de serviciu, Maria Șer- 
ban, ne informa că tem
peratura aerului Ia ora 
8 era de plus un grad în 
Petroșani și minus un 
grad în Paring, iar stra
tul de zăpadă era de 17 
cm și respectiv 103
Și în următoarele zile se 
prevede că va continua 
să ningă. (G.B.) 

cm.

Rubrică realizată de
Horațiu ALEXANDRESCU I

tice, îndeosebi legate de 
texte; unele, deși publi
cate, nu fac un serviciu 
muzicii, nepxistînd o 
comuniune a imaginii 
poetice cu imaginea mu
zicală, cît despre textele 
originale, ce să mai vor
bim I Semnalăm, de ase
menea, tehnica intru- 
mentală rudimentară a 
unora din cei prezenți, 
lipsa de cunoștințe de 
armonie (excepție Virgil 
Stratulat), stereotipia so
noră. Se impune o pre
gătire mult mai atentă a 
celor doi soliști și a gru
pului promovat în etapa 
superioară, precum și a- 
probarea prealabilă a tex
telor de către Comitetul 
municipal de cultură și 
educație socialistă. A- 
celași lucru este valabil 
și pentru piesele de mu
zică ușoară originale.

Un cuvînt de felicitare 
pentru formațiile din Lu
peni, Vulcan și Petrila 
care au făcut eforturi 
deosebite pentru a învin
ge dificultățile de trans
port cauzate de timpul 
nefavorabil — poleiul de 
pe șosele.

Au fost 4 ore de spec
tacol agreabil, tineresc, 
viu aplaudat de publicul 
spectator.

Horia DOBROGEANU

Absurditatea 
reparațiilor într-un 

apartament nou
ț

E

i

C

fel de obiecții de către co
misiile de recepție. Despre 
calitatea lucrărilor de 
instalații de la cele două 
blocuri de locuințe recep
ționate recent, am cerut re
lații tovarășului ing. Con
stantin Popescu, șeful bri
găzii nr. 60 instalații a 
A.C.M. Petroșani. Am a- 
flat că punerea în funcți
une a instalațiilor din cele 
două blocuri a întîrziat 
din cauza lipsei unor ma
teriale. Țevile de plumb, 
pentru diferite racorduri 
la apa sub presiune, une
le repere de materiale din 
P.V.C. nu au fost asigura
te de către compartimen
tul aprovizionării, fiind 
materiale deficitare". In 
această situație, pentru a 
da în folosință blocul 78 
s-a recurs la improvizații. 
Așa sînt măștile din tablă 
de sub chiuvete, din bucă
tării, racordurile de țevi 
din material plastic arma
te cu fibre de sticlă (în 
loc de țevi din plumb). De 
ce lipsesc din apartamen
te unele mici piese de la

Electivele de animale domestice 
au crescut odată cu preocupările 
cetățenilor pentru acest sector 

de activitate
In perioada 1—8 februa

rie s-a desfășurat, în în
treaga țară, recensămîntul 
animalelor domestice, ac
țiune cu importante sem
nificații în realizarea în 
cele mai bune condiții a 
prevederilor planului eco- 
nomico-social pe anul 1985 
și pe întregul cincinal, în 
spiritul hotărîrilor și ori
entărilor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al parti
dului.

— Situația cu care s_a 
încheiat recensămîntul, ne 
spunea tovarășul Lazăr 
Filip, prim_vicepreședinte 
al Consiliului popular 
municipal, relevă că efec
tivele animaliere sînt mai 
mari decît cele existente 
în urmă cu un an, la 1 
februarie 1984. Cu toate a- 
cestea numărul și struc
tura animalelor sînt sub 
posibilitățile gospodăriilor 
din municipiu și a resur
selor naturale pe care Va
lea Jiului le oferă cu ge
nerozitate sectorului zo
otehnic. Se constată creș
teri de efective, la bovine 
și ovine, ceea ce ne arată că 
avem resurse reale pentru 
înfăptuirea programului 
stabilit în autoconducerea 
și autoaprovizionarea teri
torială și a sarcinilor de 
livrare la fondul de stat. 
In aceste zile de expresi
vă manifestare a demo
crației muncitorești revo
luționare, magistral sinte
tizată în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, la Congresul al III- 
lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, zonă în care trăiesc 
și muncesc împreună cu 
minerii și ceilalți oameni 
ai muncii, crescătorii de 
animale, cu preocupări sta
tornicite de-a lungul anilor, 
sînt hotărîți să dezvolte 
realizările actuale pentru a

instalații? „Nu există lună 
în care să nu imputăm 
instalatorilor lipsa unor 
materiale. Uneori ce se 
montează ziua, dispare 
noaptea", ne-a spus ing. 
Popescu, insistînd să atenți
onăm și locatarii „să folo
sească cu atenție și cu gri
jă instalațiile și să-i anun
țe în primul rînd pe insta
latori atunci cînd apar de
fecțiuni la instalații". Cert 
este faptul că unii locatari 
la luarea în primire a 
noilor apartamente găsesc 
unele defecțiuni la instala
ții, constată lipsa unor 
mici piese din instalații 
cum sînt rozetele de la 
robinete și unele feronerii 
care (paradoxal!) lipsesc și 
din rețeaua comercială. 
Ceea ce nu înțelegem este 
însă, în esență, optimismul 
incorigibil al comisiilor 
de recepție, care semnează 
cu multă îngăduință pro
cese verbale din care re
zultă că toate dotările noi
lor apartamente sînt ire
proșabile! Evident, calita
tea apartamentelor este o 
problemă care se cere tra
tată cu mai multă răspun

dere! jnahMUi- . ______ —■ 

întîmpina cu noi și remar
cabile fapte de muncă ale
gerile generale de deputațî 
de la 17 martie.

In aceste zile cînd aspri
mile iernii continuă să se 
manifeste, operațiunile de 
recenzare a animalelor do
mestice din Valea Jiului 
arată că de la Uricani, pî- 
nă la Jieț și Bănița în o- 
grăzile locuitorilor, a 
crescut numărul de bovine 
și ovine, împreună cu pre
ocupările destinate apicul
turii. Cu spiritul gospodă
resc atît de adînc înrădă
cinat în conștiința locuito
rilor din Valea Jiului, un
de există o îndelungată 
tradiție în creșterea ani
malelor, sute de cetățeni 
din Jieț, Uricani, Dealul 
Babii, Aninoasa, Bănița sau 
Petroșani, contribuie, îm
preună cu unități economi
ce deținătoare de efective 
de animale — I.A.C.C.V.J., 
de pildă — la îndeplinirea 
în anul 1985 a planului de 
dezvoltare economico-so- 
cială, în profil teritorial. 
Atmosfera de ordine șl 
corectitudine, în spiritul 
prevederilor Decretului 
nr. 1 din 1982; care a ca
racterizat operațiunile re- 
censămîntului animale
lor domestice ilustrează în
săși conștiința moral-poli- 
tică a cetățenilor Văii Jiu
lui, stimulați în munca 
lor rodnică de perspective
le de dezvoltare a patriei 
deschise de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

T. SPÂTARU
■■«■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■iii 

Mai multa 
preocupare 
(Urmare din pag. 1)

producția de cărbune brut 
și cea de cărbune net sînt
îngrijorătoare chiar. Cifre
le o demonstrează: I.M.
Paroșeni — 99,4 procente 
de realizare a planului la 
cărbune brut și 89,0 pro
cente de realizare la net; 
I.M. Lupeni — 96,3 pro
cente de realizare la brut 
și 86,4 la net; I.M. 
Uricani 90,4 la brut și 73,1 
la net.

Situația este cît se poa
te de clară și concludentă, 
din nefericire, în ceea ce 
privește calitatea cărbu
nelui extras, îmbunătățirea 
acestuia constituind, ală
turi de creșterea cantității 
de cărbune extras, direc
țiile prioritare spre care 
trebuie să fie îndreptate 
preocupările colectivelor 
tuturor întreprinderilor mi
niere. Totodată reamintim 
și cu acest prilej că, deși 
cu puține excepții, majori
tatea conducătorilor de în
treprinderi miniere s-au 
angajat în numele colecti
velor respective că își vor 
îndeplini prevederile de 
plan pe primul trimestru 
al anului, minusurile, deși 
nu sînt îngrijorătoare, la 
cărbunele brut mai ales, se 
acumulează totuși de la o 
zi la alta. Ori, în ancheta 
de la început de an, reali
zarea planului la producția 
de cărbune extras nu era 
condiționată. Prin urmare, 
mobilizare și eficiență a- 
cestea sînt comandamen
tele cărora trebuie să li se 
supună toate acțiunile or
ganizate. _ __ _..J
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Șch' „Cupa Știința
înscrisă în calendarul 

sporturilor de iarnă din 
cadrul Daciadei, prima 
ediție, inaugurată în a- 
cest an, a concursului de 
schi dotat cu „Cupa Ști
ința" s-a desfășurat du
minică în masivul Paring. 
S-au aliniat la start 62 
de schiori de toate vîrs- 
tele; reprezentanți ai 
C.S.Ș. Petroșani, A.S. „Hi
dromin", A.S. „Utilajul", 
A.S. „Parîngul" și ai clu
bului sportiv „Știința" al 
Institutului de mine Pe
troșani. Concursul a 
constat din două manșe 
de slalom, combinată al
pină și s-a desfășurat pe 
pîrtia cu o pronunțată 
înclinare din partea de 
sus a instalației telesca- 
unului. Ninsoarea abun
dentă, ceața și viscolul 
au generat unele dificul
tăți. Cu toate acestea în 
concurs s-au înregistrat 
adevărate recorduri ale 
pîrtiei. Iată rezultatele: 
categoria copii I, fete
— locul I Gabriela Mun. 
teanu, II Gerlinde Mihuț, 
III Corina Mihuț; băieți
— locul I Alin Gedeon, 
II Alexandru 
Florin Cazan.
copii II, băieți — locul I

Ștefan Ghiura, II Narcis 
Gușă, III Mircea Lepă- 
duș; junioare — locul I 
Corina Vladislav’, II Si
mona Chelaru; juniori — 
locul I Călin Țipțer, II 
Răzvan Marica, III Mar
cel Popovici; senioare 
— locul I Iudith Kacso, 
II Juja Alecu; seniori — 
locul I Horațiu Țipțer, 
II Marton Buzaș, III 
Dumitru Bîrlida. Pe e-

Ia prima
locul I C.S.Ș.
II C.S. „Ști-

A.S. „Ilidro-

LA STRAJA

Acs, III
Categoria

cliipe —
Petroșani, 
ința", III 
min".

Acest concurs a pus în 
evidență buna formă spor
tivă a tinerilor 
din grupele de 
manță ale C.S.Ș. 
șani antrenate de
Victor Mihuț și ale schi
orilor de la C.Ș. „Știința

schiori 
perfor- 
Petro- 

prof.

și A.S. „Hidromin", 'vir
tuale speranțe în dobîn- 
direa unor rezultate de 
prestigiu în viitoarele 
competiții ale actualului 
sezon de schi.

La reușita concursului 
au contribuit profesori de 
la școala sportivă Petro
șani și arbitri de schi 
din cadrul C.M.E.F.S.

Viorel STRĂUȚ

O
I'

„Valea4* poate deveni o forță a 
semifondului românesc

răstimp re- 
1980, de cînd

cu 30 m înainte de linia 
de sosire, din cauza zgo
motului din sală, n-am mai 
controlat cursa din 
Și

urmă
am ajuns al... patrulea.

Campion 
juniori 

(1982), 
în proba

națio- 
(1981), 

seniori 
de 800 
recor- 
dublu

— Ești considerat ca 
alergător cu finiș, dar 
și de trenă. Timpii de 
sală sînt mai aproape de 
recordurile mondiale, în 
aer liber însă...

sală. Duminica, numai trei 
antrenamente, dar tot atî- 
ția kilometri. Să adăugăm 
și învățătura ! Pregătirea 
e dură, dar satisfacția vic
toriilor e supremă, merită 
deci sacrificiul. In ciclul 
olimpic ’84—’88 voi rărnî- 
ne credincios semifondu
lui, după care poate voi a- 
borda alergările pe dis
tanțe mai lungi — 5000 m 
sau 3000 m garduri.

Numărătoarea inver
să- 3... 2...

— Start!
1.. 0

Foto: V5. FENEȘANU

Ambiția de

Intr-un. 
cord, din 
a ajuns pe pista de a- 
tletism, Petru Drăgo- 
escu (Jiul Petroșani) a 
parcurs cu repeziciune 
treptele afirmării pe 
plan național și interna
țional, 
nai la 
tineret 
(1983),
m, autor a cinci 
duri naționale, 
campion și recordman 
balcanic în 1984 (800 și 
1500 m), cîștigător al 
campionatelor interna
ționale ale Ungariei 
(1984; 800 și 1500 m) și 
României (1983 și 1984; 
800 m), al altor între
ceri internaționale, stu
dentul din anul III al 
Facultății de mașini și 
instalații miniere din 
cadrul I.M.P., a întru
nit sufragiile iubitori
lor de sport din Vale, 
care l-au desemnat cel 
mai bun sportiv în a- 
nul 1984 al municipiului 
nostru. Iată însă că se- 
mifondistul din Vale a 
debutat cu dreptul și 
în noul sezon, aflat în- 
tr_o scurtă pauză com- 
petițională, ne-a vizitat 
la redacție, 
ne amănunte 
sens.

— Pînă atunci mai 
sînt destule concursuri 
de semifond.

oferindu. 
în acest

— Mi-au lipsit cursele 
internaționale, în țară nu 
prea am adversari, doar 
pe colegii mei de genera
ție Ene Costel (Poli 
șoara) și Constantin 
(Steaua București).

Timi-
Roșu

— După două săptămîni 
la Felix, pentru refacere și 
pregătiri, voi concura la 
Budapesta (19—20 II și
23—24 II). îmi propun re
corduri naționale la 3000 
și 1500 m, iar la 800 m o 
cursă tactică cu finiș scurt. 
Intre 2 și 3 martie, la A- 
tena, se vor desfășura eu
ropenele de atletism, un
de am obligația să-mi iau 
revanșa în fața recentului 
campion mondial de sală 
Trabado Coloman (Spania). 
Vor urma apoi perioade de 
cantonament în Turcia și 
U.R.S.S., în vederea con
cursurilor în aer liber, 
re vor debuta pentru 
ne, sper că 
gur, tot în

tot de bun 
Japonia.

ca- 
mi- 
au-

am cîștigat— La Osaka 
proba de 800 m, îmbună
tățind recordul sălii cu 
4,60 secunde, fiind urmat 
de campionul S.U.A. Ja
mes Robinson, după cum 
se știe clasat pe locul IV 
la Olimpiadă. Organizato
rii au apreciat rezultatul 
meu drept cea mai bună 
performanță a campiona
telor internaționale ale Ja
poniei, înmînîndu-mi tro
feul „Pantoful de aur". La 
jocurile mondiale de a- 
tletism pe teren acoperit 
(Paris, 18—19 I.) în serii, 
la 800 m am avut cel mai 
bun timp, eliminîndu-1 pe 
kenianul Koscey, creditat 
cu a doua performanță 
mondială. In finală am să
vârșit o greșeală tactică, 
am condus de la început,

— Maturitatea 
fondiștilor e 
rată în jurul vîrstei de 
26 de ani. Vei împlini 
in curind 23. Care sînt 
calitățile tale native ?

semi- 
conside-

Te

— Rezistența și viteza, 
capacitate mare de efort, 

foarte
(un

bucură faptul 
că succesele tale au cres- 

atletismu- 
Antreno- 
descope- 

are 
sezon 

ai 
din

irigare sanguină 
bună, pragul de VO2 
parametru 
maxim.

respirator).

— Cit 
ția unui

privește condi- 
semifondist ?

— La ora 7 dimineața — 
deșteptarea, după care o 
cursă de 10 km; la ora 11 
— antrenamentul de bază, 
15—20 km; la ora 16 — a- 
lergare aerobă 10 km, iar 
la 19 — o oră de forță în

cut „bursa" 
lui în Vale?
rul care te-a 
rit, Ștefan Mihaly,
numai în acest 
vreo 40 de „neofiți” 
semifondului, elevi 
Vale.

— Copiii din municipiul 
nostru au calități 
superioare celor din 
zone ale țării. Fond 
logic există deci,

native 
alte 
bio-

preocu- 
parea clubului față de sec
ția de atletism a sporit, 
este vremea ca Valea Jiu- 

alui să devină o „forță" 
semifondului românesc.

Ion VULPE

O întrecere pasionanta în 
cadrul „Cupei

Timp de două zile, ma
sivul Straja a găzduit faza 
județeană a tradiționalului 
concurs de schi dotat cu 
Cupa U.G.S.R. Dacă ziua 
de sîmbătă a oferit o ză
padă excelentă pentru 
fondiști, a doua zi dimi
neața, ploaia, lapovița și 
ceața au vitregit condițiile 
de întrecere la schiul al
pin. In pofida acestor ele
mente... neavenite ale na
turii, pe pîrtia Slalom a 
domnit o atmosferă efer
vescentă, specifică tradiți
onalelor întreceri de schi, 
cu concurenți pe care nu 
i-au speriat nici fulgii 
mari, apoși, nici fuioarele de 
nori ce străbăteau împre
jurimile spre crestele Stra- 
jei, cu mulți „spectatori" 
care urmăreau cu interes 
evoluțiile schiorilor, prin
tre porțile pîrtiei abrupte. 
Cu deosebită simpatie a 
fost urmărită cea mai mi
că sportivă de pe pîrtie, 
Codruța Domokoș. de 6 
ani, care a cucerit elogii 
unanime printr-o evoluție 
frumoasă, ca deschizătoa
re de pîrtie, realizînd și un 
timp foarte bun, apropiat 
de timpii realizați 
curenții care au 
ulterior într-un 
intern al clubului 
nierul".
La startul concursului s-au 

aliniat aproape 100 de con
curenți din întregul județ, 
respectiv din Deva, Hune
doara, Petroșani, Vulcan, 
Uricani și Lupeni. La pro
ba de fond, desfășurată 
sîmbătă, au ieșit cîștigători 
următorii, la fete: I Ani- 
șoara Imling, II Violeta 
Henkel, III Simina Asan-

U. G. S. R."

de con- 
evoluat 
concurs 

„Pio-

dei, iar la băieți: I Ionel 
Sălceanu, II Petru Viaic și 
III Vasile Rus.

La proba de schi alpin, 
desfășurată în două man
șe, au cîștigat cei care s-au 
dovedit a avea o bună 
condiție fizică în lupta cu 
fracțiunile de secundă, în 
condițiile zăpezii îngreu
nată de ploaie și lapoviță. 
Iată cîștigătorii, pe cate
gorii: fete, categ. 19—25
de ani: I Rozalia Costache; 
categ. 26—35 ani: I Gabri
ela Pică. Băieți, categ. 
19—25 ani: I. Ilie Cervens- 
chi, II Dumitru Lazăr, III 
Nicolae Pătrașcu, categ. 
26—35 ani: I Gheorghe
Bucur, II Aurel Costache.

După încheierea probe
lor la cupa U.G.S.R., a a- 
vut loc un concurs „de 
casă" al clubului „Pionie
rul" prin care micii schi
ori, mari speranțe ale schi
ului lupenean, membri ai 
secției de schi a Casei 
pionierilor, antrenați de 
inimoșii profesori Ange
la și Iosif Huda, au oferit 
o atractivă demonstrație 
sportivă. Au cîștigat, la 
fete: I Angela Vraja, II 
Ecaterina Dinicu, III Cris
tina Fildan; băieți: I Mi- 
hăiță Csiki, II Sorin Cor- 
padi, III Tiberiu Tofalvi, 
iar la copii mici: I Alina 
Kadar, II Ramona Bor, 
respectiv, I Radu Bogdan 
și II Laurențiu Blăjan.

întrecerile de duminică 
s-au încheiat cu festivita
tea de repremiere, oferindu- 
se cîștigătorilor de către 
organele sindicale, organi
zatorii concursului, diplo
me și premii.

I
Ioan DUBEK

a fi î litre
protagoniști

Revenită în primul eșa
lon al popicelor, „Jiul" Pe
trila ocupă totuși o pozi
ție modestă în seria Nord: 
cu trei victorii și șase în- 
frîngeri se află pe locul 
șapte din zece competitoa
re. Returul — a cărei pri
mă etapă se va desfășura 
în arena proprie în com
pania oțelarilor din Reșița 
la 2 III — marchează o 
reorientare a

popicarilor 
din Petrila, 
care manifes- ]
tă ambiția de 
a ajunge în 
finalele competiției pe 
echipe (iunie, Neptun). Că
pitanul divizionarei A din 
Vale, loan Scorțea ne-a 
detaliat succint prepara
tivele pentru atingerea a- 
cestui obiectiv.

— Spre deosebire de al ți 
ani, n-am mai fost convo- 
cați într-o perioadă de can
tonament pentru acumu
lări fizice, așa că am înce
put mai devreme pregăti
rea tehnică în sală. Prin . 
grija conducerii asociației 
sportive, au fost procura
te patru fotocelule pentru 
delimitarea spațiului de 
lansare, eliminîndu-se 

astfel controversele cu ar
bitrii și adversarii pe a- 
ceastă temă. La montarea 
lor și-au dat concursul toți 
coechipierii mei, dar s-au 
remarcat antrenorul jucă
tor Victor Miclea și Nicolae 
Croitoru, care au muncit 
o săptămînă întreagă, cîte 
12—14 ore pe zi. Ne mai 
pune probleme încălzirea 
sălii, promisiunile făcute 
în acest sens n-au fost 
onorate.

— De ce n-a participat

Victor Miclea la faza fina
lă a campionatului național 
individual, din decembrie? 
Cîștigase doar zona de la 
Satu Mare...

— Același lucru s-a pe
trecut, în competiția juni
orilor, cu Dumbravă. A- 
dresele federației de spe
cialitate ajung mai 
la C.J.E.F.S. 
Deva și de

POPICE, 
DIVIZIA A

întîi 
Hunedoara — 
acolo pornesc 
spre noi. La 
Metalul Hu
nedoara par
vin toate adre- 
șele și la timp, 
la noi — 

nu. Or, Miclea, îl învinse
se la zonă pe Gheorglie 
Silvestru, cel care mai a- 
poi a cîștigat titlul de 
campion național.

— Să revenim la „Jiul" 
Petrila. Care vă sînt coe
chipierii în noul sezon?

— Fostul campion euro
pean al juniorilor Victor 
Miclea, Constantin Dobri- 
că, decanul nostru de vîrs- 
tă, Valeriu Piscoi, loan 
Popa, Nicolae Păsărică, 
juniorii Gabriel Dumbra
vă, Marius Gheța, Mircea 
Botyen și Vasile Kineses.

— Ce așteptați de 
turul actualei ediții?

— Să ne clasăm 
primii patru în seria 
cîștigînd astfel dreptul de 
participare la finale. Re
zultate similare aștep
tăm și de la juniori, mai 
ales că Dumbravă și Mar
cel Dobrică, vizați pentru 
lotul național, an fost che
mați să concureze în com
petiția de selecție „Cupa 
Federației Române de Po
pice".

Cupa „Pionierul1
Faza județeană a mici

lor biatloniști din acest an 
s-a desfășurat pe poligonul 
amenajat în orașul 
can, cu participarea 
număr de 45 de 
sportivi din școlile 
rale ale orașului... Vulcan! 
Din păcate la această com
petiție au lipsit nejustifi- 
cat reprezentanții orașelor 
Lupeni și Uricani, ba chiar 
și cei de la Casa pionieri-

BIATLON

la re-

între 
Nord,

Sever NOI/XN

Vul- 
unui 
elevi 

gene-

patriei din

atmosferice 
o organiza-, | 
concursul *

lor și șoimilor 
Lupeni !

In condiții 
dificile, dar cu 
re exemplară,
scos în relief buna pregă
tire tehnică, la schi fond : 
și tir, a elevilor de la 1 
Școala generală nr. 4 (pro
fesor Dumitru Durnea), ca
re vădește o preocupare 
continuă în această activi
tate, dovadă și tabăra 
pregătire autofinanțată 
vacanța de iarnă de 
Vatra Dornei, paralel 
orientarea elementelor 
lentate spre secția de per
formanță a C.S.Ș. Petro- 

. șani.
Iată și cîștigătorii pre

miilor oferite de Consiliul 
județean al pionierilor : 
fete: Ana Boghian, Maria 
Kiss, Maria Nechita (toate 
de la Școala nr. 4); băieți: 
Cristian Ceaușu, Cristian 
Iașcu, Remus Neștean (toți 
de la Școala nr. 4). S-au 
mai evidențiat Viorica Fo- 
dor (Școala nr. 6), Monica 
Parasca (Școala nr. 4), Va- 
sile Pricop 
(Școala nr. 
Școala nr.

de 
din 

la 
cu 

ta_

Și
4

6).

Iulian Pleșa 
și, respectiv,

i

S. BALOI
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e MOSCOVA. — După 
cum relatează agenția 
TASS, locomotivele elec
trice au început să fie fo
losite pe un nou tronson, 
do 150 de kilometri, al căii 
ferate transsiberiene (9 297 
km) construite la începutul 
acestui secol. Pe magistrala 
Baikal-Amur (peste 3 000 
km), dată în exploatare 
cu numai cîteva luni în 
urmă, procesul de 
electrificare este abia la 
început. Lucrările de elec
trificare se execută în pri
mul rînd în zonele cu pro
fil dificil, deoarece loco
motivele electrice sînt mai 
puternice decît cele Die
sel și pot asigura condiții 
normale de trafic.

In ansamblu, în acest 
an, in U.R.S.S. vor fi elec- 
trificați 1 500 km de cale 
ferată.

® BELGRAD. — Com
plexul metalurgic din a- 
propierea orașului iugoslav 
bmederevo se va extinde

Hafez Al-Assad. reales 
președinte al Siriei
DAMASC 11 (Agerpres). 

— In cursul referendumu
lui național, desfășurat 
duminică în Siria, Hafez 
Al-Assad a fost reales în 
funcția de președinte al 
țării pentru un nou man
dat de șapte ani. Transmi- 
tînd rezultatele finale ale 
scrutinului pentru funcția 
supremă în stat, ministrul 
de interne Nasser al-din 
Nasser, a declarat că 99,97 
la sută din cei 6 522 262 a- 
legători și-au dat votul 
pentru președintele Assad.

Acesta urmează să preia 
oficial noul mandat la 
13 martie.

Mitinguri și 
demonstrații în 
Coreea de Sud

SEUL 11 (Agerpres). — 
In diferite orașe ale Coreei 
de Sud au avut loc mitin
guri și demonstrații, în ca
drul cărora participanții 
au protestat împotriva po
liticii regimului militar și 
au cerut acordarea de li
bertăți democratice pentru 
populație — relatează din 
Seul agențiile de presă. 
Manifestațiile de protest 
s-au desfășurat în preajma 
așa-ziselor „alegeri gene
rale”, programate pentru 
marți, în vederea cărora 
actualele autorități sud- 
coreene au luat măsuri 
drastice pentru a împiedica 
opoziția democrată să-și 
exprime opțiunea. Deta
șamente ale armatei și 
poliției mobile patrulează 
pe străzi, iar liderii opozi
ției se află sub stare de 
arest la domiciliu.

LONDRA 11 (Agerpres).
— In urma unei ciocniri 
di automobile in lanț din 
cauza poleiului, în apropi
ere de Stafford, nouă per
soane și-au pierdut viața, 
iar șapte au fost rănite, a- 
nunlă agenția France Preș- 
se. • Poleiul s-a depus pe 
mai multe șosele din Ma
rea Britanie in urma ploii 
care a căzut sîmbătâ și 
duminică.

JAKARTA 11 (Agerpres).
— Ca urmare a inundați
ilor înregistrate in nordul 
provinciei Sulawesi, in mai 
multe sate din insula Ce
lebes a arhipelagului indo

prin construirea unui nou 
furnal, a cărui capacitate 
anuală se va ridica la 
800 000 tone.

După intrarea în funcți
une a furnalului, Comple
xul din Smederevo va fi 
m măsură să producă anual 
în jur de 1,5 milioane tone 
de oțel.

■ BEIJING. — Cine
matografia R.P. Chineze 
va beneficia de un mare 
și modern complex de stu
diouri, care urmează să fie 
construit în imediata ve
cinătate a vestigiilor pala
telor imperiale din ve
chea capitală a Chinei, 
orașul Xi’an.

Cetatea filmului, cum o 
numește agenția China No
uă, va cuprinde un număr 
de studiouri amenajate în 
stilul dinastiilor care s-au 
perindat în China din e_ 
poca Tang pînă în perioa
da Qing, între 618 și 1911. 
Potrivit proiectului, ele vor 
fi destinate, în principal, 
producției de filme istori
ce.

■ IIANOI — Dinamis
mul industriei construc
toare de mașini a R.S. 
Vietnam este ilustrat con
vingător de lărgirea con
tinuă a nomenclatorului de

împotriva regimului (le apartheid
JOHANNESBURG 11 (A- 

gerpres). — In Republica 
Sud-Africană continuă ma
nifestațiile populației de 
culoare majoritare împotri
va regimului de apartheid 
din această țară. Potrivit 
agențiilor internaționale 
de presă, în cartierul afri
can al orașului Seeisonville, 
situat la 200 km sud de

■ BERNA. — Din anul 
1970 și pînă în prezent, în 
industria ceasurilor din 
Elveția au fost lichidate 
peste 50 la sută din locu
rile de muncă. Printre cele 
mai afectate se numără fir
ma „Omega”, care a redus 
numărul salariatilor de la 
2 500 la 500.

■ LA PAZ. — In capi- 
■ tala Boliviei, La Paz, au
început lucrările celui ce-al 
V-leă Congres al Partidu
lui Comunist din Bolivia. 
La lucrări participă 577 de 
delegați, reprezentînd toate 
organizațiile din țară.

După adoptarea ordinii 
de zi a congresului, JoFjo 
Kolle Cueto, prim_secretar 
al C.C. al P.C.B., a pre- 

. zentat raportul de activi
tate al Comitetului Central 
pe perioada 1979—198'4.

■ VARȘOVIA. — După 
cum transmite agenția 
PAP, în timpul unei pu
ternice furtuni în Marea 
Nordului s-a scufundat

nezian, 9 persoane și-au 
pierdut viața și alte cinci 
au fost date dispărute, 
transmite agenția AP, ci
tind cotidianul indonezian 
„Sin ar Hara pan”.

PE TOT GLOBUL
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Peste 10 000 de locuitori 
din satele afectate de re
vărsările de apă au fost 
evacuați.

☆
LONDRA 11 (Agerpres). 

— Artificierii au reușit să 

produse realizate de acest 
sector. Astfel, la ora actu
ală întreprinderile de pro
fil din țară livrează ma- 
șini-unelte, motoare Die
sel, pompe, precum și 
mașini și meean sine desti
nate agriculturii. De ase
menea, se acționează pen
tru sporirea bunurilor de 
consum industriale puse lă 
dispoziția populației. Prin
tre unitățile de frunte ale 
acestui sector industrial se 
înscrie Uzina mecanică din 
Hanoi, specializată, între 
altele, în producția de mo
toare Diesel.

O VIENTIANE. — In 
Laos crește numărul co
operativelor agricole. In 
provincia Vientiane, de 
pildă, anul trecut au fost 
înființate 13 noi cooperati
ve, specializate îndeosebi 
în cultura orezului.

Cooperativizarea progre
sează și în alte provincii 
laoțiene. In total, în țară 
funcționează în prezent 
2 400 de asemenea unități, 
care acționează alături de 
gospodăriile de stat pentru 
aplicarea de metode mo
derne de cultivare a ore
zului și se construiesc noi 
sisteme de irigație.

Johannesburg, luni a avut 
loc o demonstrație de pro
test a studenților împotri
va sistemului de învăță- 
mînt sud-african care insti
tuie condiții deosebite de 
studiu pentru albi și pen
tru studenții de culoare, 
împotriva demonstranților 
au fost dislocate detașa
mente polițienești și au 
fost operate arestări.

motonava poloneză „Busko- 
Zdruj”. Din rîndul echipa
jului a putut fi salvată o 
singură persoană. Opt ma
rinari și-au pierdut viața, 
iar 16 sînt dați dispăruți.

■ BRUXELLES. — Din 
datele oficiale publicate 
la Bruxelles rezultă că a 
cincea parte a populației 
active a Belgiei se află în 
stare de șomaj. In prezent, 
numărul șomerilor belgieni 
a ajuns la nivelul record 
de peste 530 000, dintre ca
re 153 000 sînt tineri. Ex- 
perții apreciază că pînă în 
anul 1989 numărul celor 
fără j locuri de mundă va 
ajunge în Belgia, .. la 
610 000. '

B WASHINGTON. — 
Potrivit relatărilor apăi li
te în presă, în. S U.A a 
fost realizat un dispozitiv 

dezamorseze o bombă ger
mană de 1 000 kilograme 
rămasă neexplodată din 
al doilea război mondial și 
descoperită de muncitori 
constructori în orașul Shef
field din Marea Britanie.

Dat fiind pericolul pe ca- 
re-1 reprezenta bomba, 300 
de familii au fost evacuate 
din zona respectivă.

☆
MOSCOVA 11 (Agerpretj 

— In mina „Artiomovska-

Realități social-economice din
tarile în curs de dezvoltare
DAKAR — In cadrul 

celui de-al Vl-lea plan de 
dezvoltare economico.so- 
cială, în Senegal a început 
realizarea unor importan
te proiecte industriale. In
tre acestea se află noi u- 
nități ale industriilor cons
tructoare de mașini, texti
le, de prelucrare a lemnu
lui și alimentare.

Biianțul primilor doi ani 
ai planului indică realiza
rea unor importante obiec
tive cum sînt: docul pluti
tor Dakar—Marine, la care 
vor putea acosta nave de 
pînă la 60 000 de tone, 
construirea unei noi fabrici 
de ulei la Diourbel cu o 
capacitate de producție de 
200 000 de tone, extinde
rea capacităților de ex
tracție a fosfaților și a ex
ploatărilor de gaze natu
rale de la Diam Niadeo. In 
industria chimică, a intrat 
în funcțiune în 1984, com
plexul „Industriile chi
mice ale Senegalului”, ri
nul dintre importantele o- 
biective de acest fel.

☆

FREETOWN — Potrivit 
datelor publicate la Fre

PILOTARE AUTOMATA
MOSCOVA — Pe moto

nava sovietică „Prof. Uhov”, 
care a efectuat o cursă în 
jurul Europei, a fost testat 
un sistem original de pilo
tare automată. In timpul 
experimentelor, nava a fost 
trecută pe regim de diri
jare automată care a asi
gurat nu numai menține
rea direcției, ci și evitarea 

care permite șoferilor să 
se orienteze în orașe ne
cunoscute cu ajutorul unui 
plan al localității ce apa
re pe ecranul displavului 
instalat în mașină. Ordina
torul de bord calculează, 
cu ajutorul vitezometrului 
distanța parcursă, iar gra
ție unei busole stabilește 
direcția mașinii.

Pentru a verifica poziția, 
șoferului nu-i mai rămîne 
decît să compare ceea ce 
vede prin parbriz cu ceea 
cc se poate vedea pe ecran

■ WASHINGTON. — 
La Los Angeles s-au înche
iat lucrările Conferinței 
naționale a"- organizației 
„Medicii în lupta pentru 
răspundere socială”. Par
ticipanții au adoptat h’otă- 
rîrea de a organiza, în a_ 
cest an, o campanie în 
sprijinul încheierii unui 
acord internațional cu pri
vire la interzicerea com
pletă a experiențelor cu 
arma nucleară.

ia”, din Siberia răsăritea
nă, a fost descoperită o 
pepită de aur în greutat' 
de 2 131 grame. Ea ast» 
cea mai mare dintre cele 
găsite aici în ultimii ani.

ANKARA II (Agetpres). 
— O avalanșă declanșată 
pe pantele munților din a- 
propierea orașului Catak, 
in sud-estul Turciei, a dis
trus în întregime o casă 
izolată, o familie formată 
din zece persoane pierzîn- 
du-și viața în accident — 
informează presa din An
kara. 

etown, în anul 1984 pro
ducția de bauxită a ajuns 
în Sierra Leone la 1 mi
lion de tone, depășind cu 
mult realizările din anii 
precedenți.

☆

MBABANE. — In peri
oada 1986 —1987, în Swa
ziland se vor desfășura lu. 
crărl destinate refacerii u- 
nei rețele de drumuri, to- 
talizînd 1 200 de km, de
teriorate de puternicul ci
clon care s_a abătut anul 
trecut asupra unor întinse 
2one din această țară, in
formează agenția China 
Nouă.

☆

DAR ES SALAAM. — 
In Tanzania se desfășoară 
cu succes o nouă campa
nie de vaccinare împotri
va unor maladii cum sînt 
tuberculoza, variola, dif- 
teria, poliomielita și alte
le. In prezent, în toate re
giunile țării au fost înfiin
țate puncte și echipe de 
vaccinare. Se prevede ca 
pînă în anul 1990 vaccină
rile complete să se asigu
re pentru toți copiii.
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ciocnirii vasului cu alte I 
ambarcațiuni. Sistemul este I 
înzestrat cu aparate de I 
recepție a emisiunilor sa- I 
teliților artificiali ai Pă_ * 
mîntului și cu alte aparate I 
care au asigurat continuu I 
piloților de cart date pri- | 
vind poziția exactă, viteza . 
de deplasare și altele. | 
Chiar și în condițiile unei . 
furtuni de gradul 7, nava • 
s-a menținut cu mare pre- I 
cizie pe traseul stabilit
............. . .........    I

întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează urgent, prin transfer sau direct :

— trei paznici O.S.
— șase muncitori necalificați pentru băi, 

vestiare

încadrarea și retribuirea se fac in con
formitate cu prevederile legilor 12/1971 și 
57/1974.

Mica publicitate
PĂRINȚII și soția urea

ză scumpului lor Bîrlida 
Doru cu prilejul împlinirii 
vîrstci de 24 de primăveri 
„La mulți anii". (3291)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădiț
ea Maria, eliberată de 
Fabrica de mobilă Petri- 
la. O declar nulă. (3294)

ANUNȚURI DL FAMILIE

Familia îndurerată, anunță încetarea din viață 
a celui rare a fost

IRIMIE IOAN (84 ani)
înhumarea va avea loc, miercuri, 13 februarie 

1985, ora 15, de la capelă. (3296)

Cumnații Roșea Ion și Paraschiva. nepoții, a- 
mintesc că se împlinește un an de la dispariția ful
gerătoare a celui care a fost

IANCU ION
Nu te vom uita niciodată. (3293)

FILME

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: împușcături sub 
spin zură toa re; U ni rea; 
Fantezii desenate; Parîn- 
gul: Tăunul.

LONEA: Un marinar 
rămîne pe țărm.

ANINOASA: S-a oprit 
un tren.

VULCAN — Luceafă
rul: Romeo și Julieta ’82.

LUPENI — Cultural: 
Inimă sinceră.

URICANT: 100 de bucu
rii.

TV.

20,00. Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 Capodopere muzi
cale. (color).
Minunata muzică a 
lui Beethoven.

21,30 Universul familiei.
— Permanența spiri

tului civic, gospo
dăresc.

— Școala mamei: pro
gramul de viață al 
elevului din clase
le I—IV.

— O fereastră deschisă 
imaginației copiilor, 
Reportaj.

— Omul și sănătatea.
21,50 Telejurnal (parțial 

color).
22,00 închiderea progra

mului.

780 997 lei, din care 10 617 
lei, report la categoria I.

L O T o
Numerele extrase la

tragerea „Loto 2“ din 10 
februarie 1985;

Extragerea
1.

I: 72, 32, 38,

Extragerea 
63, 13, 64.

a II-a: 33,

Extragerea 
49, 70, 16.

a III-a: 23,

Fond total de■ câștiguri:

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Petră- 
che Dumitru, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (3292)

PIERDU'!' legitimație de 
serviciu pe numele Rusu 
Mihai, eliberata de I.M. 
Pctrila. O declar nulă 
(3295)
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