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• Pregătiri: '

să-și

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Bărbăteni
Directorul minei, ina. GHEORGHE MODOI. declară:

„Stă în puterea colectivului
realizeze planul“

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția fizică :
800 000 tone

5 000 ml
• investiții :

2 050 ml
Trimestrul I

• Producția fizică-
135 000 tone

• Pregătiri :
1 300 ml

• Investiții :
:V ■ 500 ml

— Tovarășe director, In. 
treprinderea minieră Băr- 
băteni în anul recent în
cheiat nu și-a realizat 
sarcinile de plan. Care 
este situația în prezent și 
ce posibilități există în a- 
cest an privind îndepli
nirea sarcinilor planifi
cate ?

— Chiar clacă în anul 
trecut nu ne-am realizat 
sarcinile de plan,, trebuie 
șă precizez că rezulțatele 
la producția fizică brută 
extrasă au fost superioa
re anului anterior cu 
40 000 tone de cărbune. 
In prezent avem toate

condițiile create să ne 
realizăm sarcinile de plan 
avînd în vedere că, față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut, linia de front 
a crescut cu 100 ml. La 
condițiile noastre de ză- 
eămînt, avem dotarea teii, 
nică necesară pentru ca 
procesul de extracție al 
cărbunelui să se desfășoa
re normal, fără întreru
peri. .T,/'';

Gh. SPINV

(Continuare in pag. a 2-a)

Ritmicitate
în realizarea sarcinilor

Minerii de la Lonea s-au pian. Cel «nai mare plus 
străduit și au reușit în a- — 1921 tone’ll înregistreâ-
cest început de an să men- ză minerii din microcarie-
țină realizările zilnice la ca Jieț. Aproape 900 tone 
o cotă superioară sarcini- de cărbune au fost extra-
Irfr planificate. Constanți în se suplimentar de la înce-
realizări, ei au. extras do putui anului și din abata- 
la începutul anului peste jele sectorului V, iar din 
1 700 tone de cărbune su- cele ale sectorului III — 
plîmentâr .sarcibiler' de 620 de tone.

j „Diminețile" producției j

v
_ cp/ae Tomuța — această l

Petrila enumerare cuprlnzîndu-i 
doar pe Cîțiva dintre 

sectorului fruntașii sectorului. Nu

fa statisticile dispece- cplae Tomuța 
rfaui de la mina 1.....
Cifrele care consemnea
ză realizările ------  ......
DI cresc constant. Cu do- trebuie uitate, la consem
nă zile înaintea primei- narea acestora, primele 
decade din ianuarie „să- succese ale. anului, dar 
riseră" peste 600 de to- mai cu seamă în perspec- 
ne. tiva celor viitoare, nici

Desigur, ; jtifrele... ,nii cifatritiflția minerilor din 
fresc singure. In rigoa- brigăzile de pregătiri, con

i' rea lor matematică sînt duse de Alexandru MoN 
sintetizate eforturile de doran, Augustin Boer, 

■ muncă, de organizare, Francisc ICovaci. Spunem 
I competență profesională despre succesele viitoare, 
i și dăruirea Me celor 150 pentru că diminețile ur- 

de oameni din subteran, mătoare ale producției vor 
In primul rînd, ale fron- fi tot atît de rodnice. Ca- 
taliștilor din brigăzile lui re sîht argumentele aces- l

Șeful sectorului, subin- ? 
ginevul Ton Dobrița, ni le ) 
împărtășeșțe pe traseul l 
spre unul dintre punctele [ 
fierbinți de lucru. /Iu fost \ 
depășite dificultățile de- 
terminate de tectonica ză- I 
cămîntului (apariția- apo- ' 
fiselor în culcușul strata- | 

lui) și s-au luat măsuri peri-

c. t. diaconi;
. -------------------------------- ț

S<i.s .S’ti;jdor,M-(C’ontinuare în pag. a 2-ă)

loan Butâ, Dumitru Leon- tui optimism ? 
te, Gavrilă Jurean: In
i'rele acestea încorporea
ză hotărirea ortacilor de 

1 a porni i,cu dreptul" tu
primul an , al actualului 
cincinal. Și pășesc, pe ă- 
cest drum ascendent, 
Gheorghe Marian, loan 
Sîrbu, Ion llaș, Enochs 
Lucian, Mihai Berbeca- 

ru, Dan Nicolae, Ion Gui
nea, Viorel Pop, Dumitru 
Chirică, Gheorghe Sma- 

! randache,

SCRISOAREA
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

adresată celor care i-au trimis 
mesaje, scrisori și telegrame 

de felicitare cu prilejul aniversării 
zilei de naștere

Tovarășei Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Centra! al Partidului Comunist 
Român, prim viceprnn-ministru al Gu
vernului Republicii' Socialiste România, 
președintele Consiliului Național al Ști
inței și Tnvățămîntului, i-au fost adre
sat^ cu prilejul aniversării zilei d<‘ naș
tere, mesaje, scrisori și telegrame de fe
licitare prin care un mare număr de 
oameni ai muncii — muncitori, ingineri, 
țărani cooperatori, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de partid și de 
stat, vechi rnilitanți ai mișcării revolu

ționare și muncitorești din țara noastră 
au dat gias sentimentelor de înaltă 

stimă și aleasă prețuire pe care i le 
poartă întregul nostru popor și i-au urat 
multă sănătate și fericire, viață înde
lungată, noi și tot mai mari succese în 
activitatea de înaltă răspundere pe care 
o desfășoară, în conducerea partidului 
și statului, pentru binele întregii națiuni, 
pentru progresul și prosperitatea Româ
niei socialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat 
tutui oi celor care i-au trimis mesaje de 
felicitare următoarea scrisoare :

„Exprim cele mai calde 
mulțumiri organizațiilor de 
partid, ministerelor, insti
tuțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, 
oamenilor muncii din în
treprinderi și unități a- 
gricole, colectivelor de 
muncă din institute de cer
cetare, învățămînt, artă 
și cultură, tuturor acelora 
care mi-au trimis mesaje, 
scrisori și telegrame de 
felicitare cu ocazia aniver
sării zilei mele de naștere.

Apreciez toate aceste 
manifestări ca o expresie 
a sentimentelor de profun
dă încredere și atașament 
pe care întregul popor le 
nutrește față de eroicul și 
gloriosul nostru partid co
munist — forța politică 
conducătoare a întregii na

țiuni — în rîndurile căruia 
m-ani format ca militant 
revoluționar și pe care îl 
slujesc și-l voi sluji întot
deauna cu întreagă mea 
ființă, acționînd neabătut, 
în funcțiile de înaltă! răs
pundere ce mi-au fost în
credințate de partid și po
por, pentru înfăptuirea po
liticii de dezvoltare econo
mică și socială a țării, în
florirea continuă a științei, 
înyățămîntului și culturii, 
ridicarea nivelului general 
de viață și civilizație al 
întregului popor, pentru 
triumful nobilelor idealuri 
ale socialismului și comu
nismului pe pămîntul pa
triei.

ELENA

Odată cu mulțumirile me
le cordiale, doresc să adre
sez tuturor Celor ce mi-au 
trimis felicitări, cele mai 
bune urări de ’ sănătate și 
fericire, de noi și tot mai 
mari împliniri și satisfac
ții în muncă și în viața 
personală. Fiind la început 
de an nou, le doresc tutu
ror noi ' și tot mai mari 
succese în activitatea con
sacrată înfăptuirii planului 
pe acest an și pe întregul 
cincinal, a hotărîrilor isto
rice adoptate de Congre
sul al XIII-lea pentru pro
gresul și înflorirea pa
triei socialiste, pentru 
bunăstarea și fericirea în
tregului popor“.

CEAUȘESCU

Expresie a democrației muncitorești revoluționare, a participării
cetățenilor la dezvoltarea economieo-socială a Văii Jiului

Sesiunea
Consiliului popular municipal

Ieri, la Petroșani, ș-a în profil teritorial pe anul
desfășurat sesiunea a patra 1986; Proiect de hotărîre
a Consiliului popular mu- pentru adoptarea planului 
nleipal din a XII-u legis
latură. Lucrările sesiunii 
au fost deschise de tova
rășul Viorel > Faur, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ‘ 
municipal. La sesiune au 
participat tovarășul Viorel 
Qcoș, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al - 
județului Hunedoara, de- 
putați, activiști de partid

de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare 
în 1986; Proiect de hotărî
re pentru adoptarea buge
tului local pe anul 1986; 
Raport ■■ privind activitatea 
de soluționare a probleme
lor ridicate de cetățeni în 
scrisori și audiențe în se
mestrul II 1985; Programul 
privind autbeonducerea și 
autoaprovizionarea, pentru 

și de stat, conducători ai asigurarea bunei aprovizio- 
unor unități economice,, ai nări a populației cu pro- 
organizațiilor de masă șir duse âgrbălimentare și bu- 
obștești. G nuri industriale de consum

Sesiunea Consiliului în perioada l octombrie 
popular municipal a avut' 1985 — 30 septembrie 1986; 
următoarea ordine de zi : Adoptarea planurilor do
Proiect de hotărîre pentru cultură în gospodăriile 
adoptarea planului de dez- ------------------------------------
voltare economico-socială (Continuare în pag. a 2-a)

Adunarea cetățenească din 
municipiul Petroșani

Ieri’ dimineață au avut 
loc la Petroșani lucrările ’ 
adunării cetățenilor din 
municipiu, manifestare a 

democrației muncitorești re-' 
voluționare, a implicării 
nemijlocite a 
muncii în conducerea \ și 
înfăptuirea activității- eco
nomice și sociale.

La lucrările adunării a 
luat parte tovarășul Viorel 
Ocoș, ■ .priin-vdcfepreședi'nte 
al Consiliului popular ăl 
județului Hunedoara. .

La adunare au participat 
peste 200 de cetățeni,’ de- 
putați. 'membri ai; coniiSi-' . 
ilor permanente, primarii ' 
-orașelor și eompnelor, re-* 
. prezentanți ai . oameni lor"

1 muncii din unitățile econo
mice și sociale, activiști de 
partid și de stat, ăi orga-

nizațiilof de masă și ohș- s 
tești.' - ‘ T ‘ : - '!• ' '

Adunarea cetățenească ă ;
avut următoarea ordine de ! 
zi Raport «I Consiliului 
popular municipal și al 

oamenilor Comitetului executiv pe 
semestrul II 1985 cu privi- 

‘ re la executarea lucrărilor 
edilitar-gospodărești, în
treținerea șl gospodărirea 
fondului locativ, repartiza
rea locuințelor, asigurarea 
aprovizionării populației, ; 
soluționarea propunerilor, ‘ 
sesizărilor și reehHnațnlor 
oamenilor . muncii, a hotă- ■ 
ririlor și măsurilor adopta 
te și- modul cum an fost 
duse la îndeplinire, raport 
prezentat de tovarășul Vio- ; 
rel Faur. : prim-societar ! 
al Comitetului municipal I 
de partid, președintele Co- | 
miletului Executiv al Con- ■ 
siliului popular municipal; i 
Dezbaterea proiectului pla 
nului de dezvoltare econo
mico-socială in ; profil teri- i 
torial, a planului de dezvol- ; 
tare a agriculturii, a bu
getului local pe anul 198l>, 
precum și a programului 
de autoconducere și au- 
toaprovizionare a popu
lației în perioada 1 octom
brie 1985 — 30 septembrie 
1986; Aprobarea contribu
ției bănești și în muncă a 
cetățenilor pe anul 1986.

In cadrul adunării ce
tățeneștiau luat <uviului ! 
tovarășii Alexandru Todor, ■

(toiitinuare în pag., a 2-a)
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Sesiunea Consiliului popular
Realizarea integrală a 

sarcinilor de plan pe 
1986 — iată obiectivul 
prioritar al întregii munci ' 
politico-educative. Dintre 
formele de propagandă 
care sînt folosite, în în
treprinderi, programele 
transmise prin stațiile de 
radioamplificare constituie 
una dintre cele cu efici
ență aparte, ele aplicînd, 
un stil de prezentare di
rect, concret, atractiv.

La întreprinderea mi
nieră Aninoasa există o 
experiență deosebită în 
acest sens, programele 
transmise răspunzînd prin 
tematica abordată, dar și 
prin realizarea lor, cerin
țelor pe care viața minei 
le impune.

Cele trei emisiuni zil
nice ale stației, transmi
se în momentele în ca
re minerii sînt în sălile 
de apel, își propun — și 
reușesc în mare măsură 
— să capteze atenția tu
turor prin dinamismul 
lor, prin dialogul indirect 
pe care îl instaurează în
tre mineri și conducerea 
minei, dialog orientat spre 
creșterea permanentă a 
cantității și calității pro
ducției de cărbune. De alt
fel, una dintre rubricile 
permanente, „Decada rea
lizărilor", își propune toc
mai această stimulare aV_______________ _

'• * •:
Același stil direct, de 

maximă audiență în rîn- 
dul minerilor — cum 
de altfel remarca și tova
rășa Cosma Flori ca, secre
tar adjunct al comitetu
lui de partid al minei — 
este folosit și în realiza
rea unor rubrici cu ca
racter periodic, emișiuni- 

pentru tineret — 
transmise în zilele de 
joi, emisiunile 
cu caracter social. De ma
re audiență se bucură „eu- 
vîntul secretarului U.T.C." 
transmis în cadrul rubri
cii de joi, care, analizînd 
realizările față de propu
nerile făcute, contribuie 
activ la educarea tineri
lor pentru muncă. De alt
fel nu întîmplător cel 
care realizează programul 
stației este chiar secre
tarul adjunct cu proble- j 
nit de propagandă al | 
comitetului U.T.C., Vasi- 1 
le Bălan. î

Redactorii și colabora
torii lor, îndrumați 
comitetul de partid, 
pe deplin conștienți 
au la dispoziție unul 
tre cele mai eficiente 

„ mijloace de propagandă
ției, colaborarea existenta de -ja Aninoasa-,-stația de

radioficare fiind folosită 
eficient, prompt, în spri
jinul direct al producției.

minerilor pentru sporirea 
producției, exemplele da
te, brigăzi fruntașe, mi
neri care și-au realizat 
sarcinile de plan, creînd 
acel spirit de emulație cu 
valoare mobilizatoare în 
muncă.

Acum, la început de an, 
programele stației pun un 
deosebit accent pe cunoaș- le

(Urmare din pag. I)
populației, de creștere

Munca 
politico-educativă — 
mereu în actualitate

terea de către toți oame
nii muncii a sarcinilor 
pentru 1986 cît și pentru 
întregul cincinal.

In scopul întăririi dis
ciplinei de producție pro
gramele realizate și trans
mise prin stație adoptă o 
atitudine critică, față de 
abaterile de la normele 
de protecție a muncii. In 
paralel, cu .sprijinul unor 
invitați sînt prelucrate 
prevederile NTS, ale De
cretului 400, alo altor acte 
normative referitoare la 
disciplina la locul de 
muncă. Am remarcat, ur
mărind programele sta-

a 
animalelor și a planurilor 
de contractare și livrare a 
produselor agricole la fon
dul de autoaprovizionare și 
de stat '

In cadrul sesiunii s-au 
prezentat expuneri de mo
tive la proiectul Planului 
de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial
— tovarășul Lazăr Filip, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular municipal; 
la proiectul de Hotărîre 
pentru adoptarea planului 
de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare
— tovarășul Petru Verdeș, 
secretar al Consiliului popu
lar municipal; la proiectul

Bugetului pe 1986 — tova
rășul Ion Lazăr, membru 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal.

La lucrările sesiunii au 
luat cuvîntul tovarășii Iu
lian Costescu, Aurel Bîr- 
lea, 1 
Boloioi, Miron Șerb, 
mitru Pătrășcoiu, 
Dragotă, Ioan Rujoi.

Supuse aprobării partici- 
panților, documentele au 
fost adoptate în unanimi
tate prin vot deschis. In 
încheierea lucrărilor sesiu
nii Consiliului popular mu
nicipal a luat cuvîntul to
varășul Viorel Ocoș, prim- 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al județului Hu
nedoara.

136 de.ani de la
nașterea Iui 

Mihai Eminescu

loan Vărășeț, Cornel I
“• Mi™ șerb. du. ,pOejjej rwnâne;ti

I
I
I
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I
I
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.44
loan

Adunarea cetățeneasca
(Urmare din pag. I)

de 
sînt 

că 
din-

cu organele de stat, co
laborare materializată în 
emisiuni cu profund ca
racter de lucru, care a- 
bordează concret aspecte 
din întreprindere. H, ALEXANDRESCU

..............  J

Cornelia Iloiu, Gavrilă Da
vid, Petru Pușcaș, Dumitru 
Poenaru, Ioan Rujoi, dr. 
George David, Constantin 
Hada, Lăscuți Rădoni.

Adunarea a reprezentat 
o nouă manifestare a ade
ziunii oamenilor muncii, 
a cetățenilor din Valea 
Jiului, la politica partidu
lui și statului postru, a 
hotărîrii de a acționa cu 
toată energia creatoare

pentru înfăptuirea hotărî-, 
rilor Congresului al XIII- 
lea al partidului și ale 
Congresului al III-lea al 
consiliilor populare. Partî- 
cipanții la adunarea ce
tățenească au aprobat în 
unanimitate, prin vot des
chis, documentele aflate la 
ordinea de zi, îmbogățite 
cu propuneri, care vor 
contribui la perfecționarea 
activității Consiliului popu
lar municipal, la creșterea 
nivelului de trai și a cali
tății vieții în Valea Jiului,

„Stă în puterea colectivului “
(Urmare din pag. 1)

— Ați amintit despre 
condițiile de zăcămînt, 
vreți să precizați totuși 
care este situația în a- 
ceastă direcție ?
— Trebuie să spun că 

atît anul trecut cît și în 
anii anteriori la mina Băr
băteni s-au executat foar
te mulți metri liniari care 
nu au condus la contura
rea capacităților de produc
ție așa cum era prins prin 
preliminar, deci ne-am con
fruntat cu neconfirmări de 
zăcămînt. In prezent, îna
inte de începerea lucrări
lor de pregătire, executăm 
lucrări de forare care ne 
permit să știm exact situa
ția stratelor în cîmpul mi
nier aferent minei Bărbă
teni. Această problemă am 
rezolvat-o și o stăpînim. 
Cea mai mare problemă cu 
care se confruntă mina 
noastră este cea a efecti
velor.

— Există o explicație în 
acest sens ?

Da. Mina Bărbăteni 
mai izolată nu poate 
aceleași condiții ca

fiind 
©feri 
ți celelalte mine din ba
zin. Lucrăm la ora actua
lă cu 300 de oameni în mi
nus. Se simte nu numai în 
plasarea fronturilor de lu
cru ci și la celelalte acti
vități La acest minus de 
efectiv se adaugă și un 
număr mare de nemotiva-

te care se înregistrează 
zilnic. I’entru efectivul 
nostru, 50 de oameni care 
lipsesc, ■ zilnic, nemotivat 
este mult. Am luat toate 
măsurile în acest sens, dar 
se parc că rezultatele în- 
tîrzie.

Există un program bun 
de măsuri tehnico-organiza- 
toriee aprobat în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii din luna noiembrie a 
anului trecut. . Rămîne 
el să fie materializat

— Și totuși, tovarășe di
rector, de la începutul 
nului ați înregistrat un mi
nus de peste 1000 tone 
cărbune. Cărui fapt se da
torează acest lucru ?

— Am spus și repet: ac
tualmente, cu toate greu
tățile de zăcămînt și efec
tive cu care ne confrun
tăm, nu avem motive să 
nu ne realizăm sarcinile 
de plan. Minusul de peste 
1 000 tone de cărbune în
registrat pînă în prezent 
va fi recuperat pînă la 
sfîrșitul lunii. Planul stabi
lit pentru trimestrul I — 
135 000 tone 
za

Urmărim 
lucrările de

ca

a-

îl vom reali-

îndeaproape 
pregătiră în 

vederea asigurării capaci
tăților viitoare de produc
ție care să ne permită 
menținerea actualei linii 
de front și bineînțeles rea
lizarea sarcinilor de plan.

.<

I
I 
I 
I 
I 
iuIc

constructorii feroviari au 
participat la lucrările 
Magistralei albastre.

EFICIENȚA. Așa poate 
fi caracterizată activitatea 
unității comerciale nr. 
338 — Banița, condusă cu 
pricepere de Dorica Sco
red. De la realizări luna
re de 90 000 lei în ianua
rie 1985, s-a ajuns lă o 
desfacere lunară de peste 
400 000 lei la sfîrșitul a- 
cestuia, depășind sarcini
le cu peste 200 000 lei.

PENTRU OAMENI și 
nevoile lor. Prin grija ne
contenită pentru om și 
nevoile sale, la A.C.C.F. 
Petroșani a luat ființă un 
cabinet stomatologic. Du
pă cum ne ^informează 
ing. Ionel Nan, directorul 
antreprizei, cabinetul, cu 
toate ustensilele (chiar și 
cu doctorița Dorina ....... . .......
Gheorghe) a fost transfe- De remarcat că, din pla
nat de la Medgidia, unde nul lunar, 185 000 lei se

.*3
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Rodnica simbioză în
tre activitatea consili
ilor populare și contri
buția cetățenilor s-a 
materializat și la Uri- 
cani intr-un cartier de 
locuințe (Bucura) tot 
mai modern și mai e- 
legant. '

„Diminețile"
«Urmare din pag 1)

tru preîntîmpinarea unor 
asemenea situații, prin ni
velarea zonei dintre 335— 
334. In felul acesta au fost 
create condiții ca toate ce
le trei frontale „să mear
gă unui după altul", deei 
să se asigure capacități op
time de producție. De ase
menea, fluxul de transport 
a fost îmbunătățit, mon- 
tîndu-se două transportoa
re TR3 noi și schim hin
duse covoarele de cauciuc 
la benzi. Mai mult decît 
atît, se lucrează intens la 
străpungerea galeriei dia
gonale, care va permite o 
mai bună aprovizionare cu 
materiale a fronturilor de 
lucru. In felul acesta, pe 
viitor, se va „cîștiga", pen
tru producție, timpul pier
dut eu „ocolurile" pe ac
tualul traseu sinuos.

producției
Un alt-argument al op

timismului ortacilor din 
sectorul III este temeini
cia cu care pregătesc vi
itorul producției. O bătă
lie importantă este cea a 
asigurării fronturilor de 
lucru, deci a realizării și 
depășirii sarcinilor la lu
crările de pregătiri. Toc
mai spre această zonă se 
îndrepta și șeful de sec
tor. Iar ceea ce am văzut 
aici, în „porțiunea" dintre 
orizontul plus 50 și zero, 
unde viitoarele abataje vor 
mușca din peretele de căr
bune .este încă un argu
ment al optimismului.

Ziua bună se cunoaște de 
dimineață. In acest sens, 
„diminețile de producție" 
ale sectorului III de la 
mina Petrila sînt semni
ficative pentru rodnicia in 
cărbune a întregului an.

realizează din producție 
proprie. (M.B.)

SPECTACOLE, „Acus
tic", binecunoscut grup de 
muzică rock, laureat al 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", va sus
ține to această săptămînă 
un turneu artistic în ju
deț. La Petroșani, vor e- 
votoa duminică, 19 ianua
rie. In spectacol — Eva 
Kiss și Ion Dichiseam»; 
Prezentator — Florin Sil
viu Ursulescu. (Al. H.)

MUNCA PATRIOTI
CA, Prin eforturi depuse

în afara orelor de pro
gram, In cadrul acțiunilor 
de îndeplinire a planului 
economic pe anul 1986, 
peste 100 de uteciști de 
la I.M. Petrila au aprovi
zionat cu material lemnos 
două Iwigăzi de produc
ție, aducîndu-și o contri
buție substanțială la des
fășurarea, în bune condi
ții, a procesului de ex
tracție. Valoarea econo
mică a acțiunii depășește 
sumă de 50 000 lei. (G.C.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

I 
I 
I

In tot municipiul, în 
sbmn de cinstire a ctito
rului poeziei românești, 
Mihai Eminescu, se desfă
șoară manifestări cultura
le și artistice — drept o- 
magiu adus marelui poet.

• La Casa de cultură 
a sindicatelor, în ziua de 
15 ianuarie va avea loc 
„Atelierul artelor", sub 
genericul „Mihai Emines- 
cu — voievodul poeziei' 
românești".

• Tot în 15 ianuarie, la 
ora 10, cu sprijinul biblio
tecii clubului din Petrila, 
la Magazinul general din 
oraș, recitatorii clubului 
vor prezenta creații din 
lirica eminesciană. Reci
talul de poezie va fi pre
cedat de o expunere a 
profesoarei Elena Bălașa.

• Librăriile municipiu
lui vor organiza în ziua 
de 15 ianuarie vitrine 
de carte eonținînd lucrări 
din creația eminesciană.

• Biblioteca clubului 
din Uricani îi invită pe 
iubitorii literaturii la o 
seară de poezie din crea
ția lui Mihai Eminescu 
Participă grupul de reci
tatori ai clubului.

• In toate școlile gene
rale, în cadrul clubului 
de vacanță, cu sprijinul 
profesorilor de limbă și 
literatură rojjiână, pionie
rii vor omagia prin fru- 
moașe dimineți de poezie, 
memoria marelui poet.

Problema la zi a gospodarilor

Înlăturarea zăpezii
Iarna și-a intrat pe de- pografia, lucrători de la 

plin în drepturi. Era fi- Banea investiții, ciu
pesc. A nins ca-n basme
le nordice, spre binele bul studențesc și filiala 
griului din 1986. Și în O.J.T., Școala sportivă 
Valea noastră, mantia etc).
albă a acoperit totul. Cum curățat zăpada
acționează cetățenii, Intre- din fața „casei" Oficiul 
prinderile și unitățile co- de poștă și telecomunica- 
merciale pentru înlătura- ții. Casa de oaspeți a 
rea efectelor zăpezii ? Ieri C.M.V.J., tribunalul. Și în 
dimineața, am întreprins Petroșani Nord, unitățile 
un raid fulger prin cen- comerciale au acționat cu 
tru) civic al reședinței de răspundere pentru tolătu- 
municipiu. rarea zăpezii.

Bine au acționat unită- pe neînțeles este faptul 
țile comerciale din zona că nu am văzut, pînă la 
Hermes, unitățile coope- nțej un utilaj al
i stivei meșteșugărești „U- j.g.C.L. care să acțione- 
nirea' (înregistrări muzi- ze pentru înlăturarea ză- 
caie, rame-geamurl, croi- de pe carosabil,
toria de pe bulevardul penu-u ușurarea traficu- 
,,Republicii , complexul rutier. Așteaptă oare 
meșteșugăresc din strada gospodarii de la I.G.C.L. 
„Nicolae Bălcescu , de crească zăpada ? Vom 
tricotaje manuale etc). De revenj : 
asemenea/unele instituții
(Direcția comercială, ti- M. BUNU

CETĂȚENI !
Ninsoarea căzută în a- vederea înlăturării zăpezii 

ceste zile conduce la for- din fața locuințelor, de 
marea gheții, la posibile pe trotuareI 
perturbări ale circulației. De asemenea, lucrătorii 
rutiere și pietonale. comerciali sînt obligați să

Pentru a le evita, este înlăture zăpada și gheața 
necesar să acționați cu din fața unităților de ca- 
responsabilitate civică, în re aparțin,
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r SPORT SFORI sf- ci RT
Competiție care a reunit 

elita schiului din Valea Jiului
reedita prin rezultate de 
excepție pe plan național 
valoarea schiului din Valea 
Jiului. Ediția de duminică 
a Cupei „Minerul" s-a cons.

r
Pregătirile divizionarelor de fotbal

cei care 
duminică

[“ Lupeni la schi

Toți
parte
„Minerul1
au asistat — și au fost 
foarte mulțumiți —, au 
trăit mai bine zis, reedita
rea unei veritabile sărbă
tori a sportului alb pe â- 
eest tradițional amfiteatru 
al schiului din Valea Jiu
lui — pîrtia de slalom de 
sub vîrful Straja.

Au fost mulți participant 
la actuala ediție — a XlV-a 
a Cupei „Minerul". Și es
te îmbucurător că pe lîngă

la Cupa

numele cu rezonanță al 
veteranilor schiului din 
municipiu, au participat 
foarte mulți tineri și co
pii. Au luat parte, dealtfel ...
la ediția actuală schiori de tițuit, așadar, într-o con- 
Ia 12 unități sportive din 
Vale și județ. In total la 
startul competiției s-a ali
niat un număr record de 
schiori — 160. Un alt re
cord al ediției a 
mărul mare de 
de vîrstă la care 
fășurat concursul, 
derența avînd-o tot vîrste
le mici — între 6 și 30 de 
ani. Este și aceasta o ga
ranție că schiul din Valea 
Jiului are viitor, că tine
rele speranțe ale Lupeniu- 
lui ți Petroșaniului, vor

fost nu- 
categorii 
s-a des- 
prepon-

fruntarie a schiorilor de e- 
lită din 'municipiu. care 
prin rigurozitatea compo- 
nenților echipei de arbitri 
ai celor două colegii — 
Petroșani și Lupeni — a a- 
sigurat ca probele atît la 
șchi alpin cît. și la 
fond să se desfășoare, 
cum e bine și frumos, în 
condiții depline de fair 
play.

Nu insistăm asupra cîș- 
tigătorilor, nici a asociați
ilor sportive prezente 
Straja

schi
âsă

la
participarea lor

calcul inclu- 
speeiale au 
aproape 150 
toți cei care

Ioan DUBEK

Oameni

Rezultate tehnice

•ț-

valorică la cupă fiind evi
dențiată în clasamentul a- 
lăturat. Ceea ce merită în
să subliniat este faptul că 
organizatorii ediției s-au 
străduit — și au reușit — 
să ofere celor mai meritu
oși participanți, trofee pe 
măsură — cupe, medalii, 
plachete și diplome. In to
tal. luînd în 
siv premiile 
fost acordate 
da trofee. Și
au avut o evoluție frumoa
să s-au- bucurat, atît pe 
piftie, cît și la festivitatea 
de premiere, de entuziasta 
apreciere a galeriei — sute 
de iubitori ai muntelui, 
părinți, soții, prieteni ai 
concurenților sau simpli 
drumeți pe cărările înză
pezite care s-au postat du
minică la baza pîrtiei sla
lom, urmărind cu înfrigu
rare lupta cu porțile, cu 
secundele, cu zăpada proas
pătă.

Pentru toți, schiori și 
ceilalți iubitori ai munte
lui, Straja a oferit dumi- 
nică.o veritabilă sărbătoa
re a sportului alb. l

La 6 ianuarie, după un 
riguros control medical, 
lotul divizionarei B de 
fotbal Jiul Petroșani, a- 
vînd la cîrmă tandemul 
Gigi Mulțescu — Gogu 
Tonca, și-a reluat pregăti
rile în vederea returului. 
Deocamdată nu se anun
ță modificări In lot, la 
antrenamente s-au prezen
tat toți componenții săi 
(portarul Toma acuză o 
accidentare mai veche), 
cărora li se adaugă ju
niorii Gițan și Krautil, 
din propria pepinieră. De 
astăzi, Jiul Petroșani se 
află la Băile Herculane, 
pentru două săptămlni de 
pregătire fizică generală 
și specifică, după care 
va demara suita jocurilor 
amicale, după următorul 
program : 21 I la Dierna 
Orșova, cu Șoimii I.P.A. 
Sibiu, Elcctroputere Cra
iova. Mureșul Deva (par
tide tur-retur) și A.S.A. 
Tg. Mureș ; apoi, la 26 I,

pe teren neutru, formația 
din Vale va lua startul 
oficial, în „optimile" Cu
pei României, cu parte
nera sa din seria a IIT-a 
a eșalonului secund, Me
talul Bocșa.

Returul campionatului 
se anunță dificil pentru 
favoriții noștri, cu nouă 
partide în deplasare, li
derul seriei a IlI-a avînd 
de înfruntat, în terenul 
lor, nu mai puțin de trei 
urmăritoare: F.C. Mara
mureș Baia Mare, Gloria 
Bistrița și Olimpia Satu 
Mare, dar hotărîrea jucă
torilor Jiului, menționa 
antrenorul Gogu Tonca, 
este de a se dărui pentru 
rcînscrierea echipei lor pe 
orbita fotbalului de ma
re performanță, deci o- 
biectivul principal rămîne 
promovarea în prima di
vizie și o figură frumoa
să în „competiția K.O.“, 
Cupa României. (I.V.)

de omenie la Straja

1

* 
V
*

toate de la C.S.Ș.P.; 16—18 ani : I 
rina Vladislav, II — Liana Groșu, 
bele de la C.S.Ș.P., IH — Criștina Fil- 
dan, Min. Lupeni; 19—30 ani: I — Iu- 4 
dith Kacso, Știința Petroșani, II — Neli-1 
da Bucur, Min, Lupeni, III — Gabriela ) 
Pică, Parîngul Petroșani; 31—40 ani: j 
I — Olga Bîrlida, Parîngul; 41—50 ani: ( 
I — Terezia Kato, Min. Lupeni. ?

FOND BĂIEȚI, 7—10 ani : I — Fio ’ 
rin Tomele, C.S.Ș.P., II — Robert Szasz, | 
HI — Sorin Ușurelu, ambii de la Min. i 
Lupeni; 11—14 ani: I — Cornel Diaco- J 
nU, C.S.Ș.P., II— Lazăr Szasz, III - 1 
Dorin Arbăgic, ambii de la Min. Lupeni; | . 
" T t

*
1
I

i
* 
V

ALPINE BĂIEȚI, 6—7 ani: I— Bog
dan Becuș, Vulcan, 11 — Cosmin Răduț, 
Voința Deva, III — Cosmin Rațiu, C.S.Ș. 
Petroșani; 8—9 ani: I — Adrian David, 
II — Lucian Balog, III — Robert Bar
tha, toți de la C.S.Ș. Petroșani; 1(B—11 
ani: I — Robert Boda, 11 — Marius Mă- 
lăiescu, ambii de la C.S.Ș.P., III — Lau- 
rențiu Blăjan — Min. Lupeni; 12—13 
ani: I — Adrian Cîmpean, II — Gheor- 
ghe Bitu, III — Dan Poterii, toți de la 
C.S.Ș.P.; 14—15 ani: I — Narcis Gușe, 
II — Alin Ghedeon, ■ III — Alexandru 
Acs, toți de la C.S.Ș.P.; 16—18 ani: I
— Marcel Popovici — C.S.Ș.P., II — 
Răzvan Pop — Hidromin Petroșani, III
— Sorin Corpadea — Min. Lupeni;
19—30 ani: I — Călin Țipțer — C.S.Ș.P., ani: I — Ionel Sălceanu, Min. Lupeni,
II — Ilie Cervenschi, Parîngul Petro- II — Iancu Popescu, Știința Petroșani,
șăni, III — Beniamin Cioantă, Min. Lu- III ” ‘ - - - -- —
peni; 31—40 ani: I — Gheorghe Bucur, 
Min. Lupeni, II — Victor Mihuț, C.S.Ș.P.,
III -— loan Sîn, Hidromin Petroșani ;
41—50 ani: I — Dumitru Bîrlida, II — Min. Lupeni; 51—60 ani: 
Dan Bîrlida, ambii de la Parîngul Pe- Lupăș, Min. Lupeni, II — 
troșani, III — Gheorghe Marchiș, Min. Parîngul.
Lupeni; 51—60 ani: I — Adalbert Kato, 
II — Ioan Moraru, III — 1 " :___
toți de la Minerul Lupeni ; peste 60 ani:
I — Francisc' Eclelin, Parîngul, II — 11—14 ani: I — Daniela Zaîtuc, II —
Simion Cioflica, Min. Lupeni, HI — Zoi- Maria Parasca, III — Camelia Parasca 
tan Toth I, C.S.S.P.

ALPINE FETE, 6—7 ani : I — Codru
ța Domokoș, Minerul Lupeni, II — Iza- 
bela Iok, Voința Deva, III — Ana Mu- 
reșan, Minerul Lupeni; 8—9 ani : I — 
Cati Tandrea, C.S.Ș.P., II — Luci Mîrza, 

■ Min. Lupeni, HI — Cristina Boroș, 
C.S.Ș.P.; 10—11 ani: I — Ramona Bor, 
Min. Lupeni, II — Dana Ghiura, 
C.S.Ș.P.; 12—13 ani: I — Gerlinde Mi
huț, II — Felicia Ghiura, ambele de la 
C.S.Ș.P., III — Bianca Maxim, Min. Lu
peni; 14—15 ani: I — Nicoleta Zapan,
II — Simona Podina, III — Helga Boda,

15—19 ani: I — Cristian Tomele,
C.S.Ș.P., II — Florian Roșian; 20—30 

I — Ionel Sălceanu, Min. Lupeni,

Petru Vlaic, Min. Lupeni ; 31—40 
sini: I — Zoltan Ușurelu, Min. Lupeni; 
41—50 ani: I — Iosif Peter, H — Aron 
Peter, III — Petru Ambruș, toți de la 

I — George
Andrei Anger,

FOND FETE, 7—10 ani : I — Simona
Iosif Racolța, Ușurelu, II — Mariană Mathe, III — 

72 1 Carmen Peter, toate de Ia Min. Lupeni;

toate de la C.S.Ș.P.; 15—19 ani : I -
Camelia Ilarinko, C.S.Ș.P.; 19—30 ani: r

— Mirela Asan- 1

v
(

I — Simina Asandei, II. 
dei, ambele de la Min.

CUPA „MINERUL"
ALPIN: I — C.S.Ș.

Minerul Lupeni, III — 
șani.

FOND : I — Minerul Lupeni, II — 
C.S.Ș. Petroșani.

PREMIUL PENTRU COMBINATA \
ALPIN i FOND: A.S. Minerul Lupeni. i

Cel mai tînăr concurent: Codruța î 
Bîrlida. »

Eu peni.
PE ECHIPE 

Petroșani, [I — 
Parîngul Petro-

I 
I 
I 
I
I 
I

SImbă'tă și duminică, 
spre bucuria numeroșilor 
amatori de drumeții mon
tane, iarna și-a etalat un 
nou covor de nea, sporind 
frumusețea peisajului al
pin. Ca urmare, spre 
cabanele din Paring, Pa
sul Vîlcan, Straja și Cîm- 
pu lui Neag au pornit 
schiori și turiști, oameni dispozitive de
de toate vîrstele. Punctul 
principal de atracție l-a 
constituit masivul „Stra
ja", unde s-a desfășurat 
tradiționalul concurs de 
schi „Cupa Minerul". Au 
fost prezenți la „Straja", 
pe lîngă mineri, prepara
tori, ehimiști, constructori 
din toate localitățile mu
nicipiului și oaspeți din 
Timișoara, Hunedoara, 
Deva din județele Gorj și 
Olt. „Am înregistrat du
minică încasări record, 
ne-a spus tovarășul loan 
Maieu șeful echipei de

întreținere și exploatare 
a instalației telescaunului. 
Băieții noștri și-au făcut 
datoria după un orar pre
lungit Din păcate, față 
de anu) trecut instalația 
are o capacitate de trans
port mult mai mică. Dis
punem de un număr mai 
mie decît cel necesar de 

legătură

CRONICA
MUNTELUI

a scaunelor pe cablu". 
Datorită inimoșilor’ mese
riași losif Racolța, Si- 
mion Cioflica, Pleșa Bela, 
Martin Domokos, cele trei 
instalații de teleschi, prin 
care masivul Straja și-a 
cîștigat un binemeritat 
prestigiu, au funcționat 
din plin, cu o capacitate 
de transport sporită prin

montarea unor noi dispo
zitive pe cabluri. Forma
țiile „Salvamont" Lupeni 
și Petroșani au asigurat 
supravegherea traseelor 
turistice, a pîrtiilor la 
schi, dar n-au avut pro
bleme.

Printre turiști s-au a- 
flat și părinți cu copii de 
vîrstă preșcolară. Oameni 
de omenie le-au asigurat 
acestora transportul cu 
prioritate la telescaun. Un 
adevărat exemplu pentru 
cei tineri l-a constituit 
veteranul Vasile Muntean, 
care a preferat ca de fie
care dată urcarea la mun
te la pas, ignorînd con
fortul telescaunului... 77

Dummica viitoare 
conturează ca punct 
atracți- Parîngul,
se va desfășura prima e- 
tapă a Festivalului jocu
rilor sportive de iarnă.

se 
de 

unde

Viorel STRAUȚ
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Cit de
Intrucît sîntem mereu 

întrebați de diverși tineri 
și vîrstnici, care este lun
gimea potrivită de schiuri, 
prin prezentul material în
cercăm să le venim în aju
tor celor care doresc să și 
le cumpere din magazine. 
Lungimile de schiuri atît 
pentru copii cît și pentru 
adulți, amatori 
de performanță 
late, de regulă 
mea omului.

Atrag atenția
zul adulților cele trei 
mensiuni de schiuri 
se găsesc în vînzare 
date fiecare pentru cîte o 
talie. De exemplu, LA A- 
DULȚI: înălțimii de 160 cm 
îi corespund schiurile de o 
talie mică, 170 cm de o

și sportivi 
sînt core- 
cu înălți-

că In ca-
di-

care 
sînt

lungi să fie schiurile ?
talie mijlocie, 175 cm de 
o talie înaltă. Pentruschio
rii amatori care sînt cît de 
cît iniția ți, stăpînind teh
nica schimbării direcției 
prin plug sau derapare cu

SFATUL 
SPECIALISTULUI

schiurile în paralel, înălți
mii de 160 cm îi corespund 
schiuri cu o lungime de la 
175 pînă la 180 cm, iar ce
lor de talie mijlocie și înal
tă, respectiv, 185 și 190 cm. 
Bărbații cu talie de peste 
185 cm și femeile înalte de 
peste 175 cm pot alege, în 
general, schiuri cu 5 cm 
mai lungi decît propria ta-

lie. Mai precizăm că băr
bații cu talie sub 165 cm și 
femeile cu talie sub 155 cm 
pot alege schiuri eu -5 cm 
mai scurte decît talia.

Pentru copiii care schia
ză prima dată, lungimea 
schiului trebuie să fie e- 
gală cu înălțimea de la 
scl pînă sub bărbie. Iar la 
copii între 10 și 16 ani Iun- ' 
gimt-a schiului să nu depă- j 
șească 150 cm. La copiii 
care schiază bine sau foar
te bine, lungimea schiului , 
trebuie să corespundă înăl
țimii taliei și, respectiv, 1 

cmsă depășească cu 5 
înălțimea taliei.

Prof. Gedeon GUNTHER, j
C.S.Ș. Petroșani, i

Catedra de schi alpin ț
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Statele socialiste din Europa, 
deținătoare a ponderii 

producției mondiale de oțel 
realizate în anul 1985

Deschiderea lucrărilor 
Parlamentului

.GENEVA 13 (Agerpres). 
Producția mondială de o- 
țel a crescut în anul 1985 
cu 0,6 la sută față, de anul 
precedent — se arată în- 
tr-un raport al Comisiei 
Economice a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E./O.N.U.) 
dat publicității 
neva. In document 
precizează că din 
talul celor 713 milioane to-

la Ge-
se
to-

ne de oțel produse în în
treaga lume în anul care 
a, trecut, cea mai mare 
cantitate a fost realizată de 
statele socialiste din Eu
ropa, respectiv 213 milioa
ne tone. In țările din Asia 
au tost produse, anul tre
cut, 190 milioane de tone, 
tar în cele din Europa oc
cidentală — 159 milioane 
de tone.

STRASBOURG 13 (Ager
pres). La Strasbourg s-au 
deschis luni lucrările Par
lamentului vest-european, 
la care participă pentru 
prima dată reprezentanți 
din 12 state membre ale 
C.L.E. O dată cu intrarea 
în Piața comună la Spaniei 
și Portugaliei, 
parlamentului li s-au alătu
rat 84 de deputati spanioli 
și portughezi. Prin aceasta, 
grupul parlamentarilor so
cialiști (condus de vest-

vest-european
germanul Rudi Arndt) ca
pătă ponderea cea mai ma
re, iar delegația spaniolă 
devine cea mai numeroasă 
fracțiune socialistă în ca
drul grupului. Pe ordinea 
de zi a reuniunii sînt in
cluse probleme privind 
reforme instituțiilor C.E.E., 

membrilor viitorul politicei agricole 
comunitare, conduita fir
melor vest-europene în 
Africa de Sud. Sesiunea va 
dura o. săptămînă.

Agenda energetică

,,Mesajul de la Caraballeda pentru 
pace, securitate 

în America
și democrație 
Centrală11

no-americane, . echilibrate 
și juste, care să asigure 
dreptul popoarelor de a-și 
alege liber propria formă 
dc organizare politică și 
socială, fără ingerințe în . 
treburile interne ale altor 
state, pe baza respectării 
integrității teritoriale și 
stabilirii democrației. Me
sajul subliniază necesitatea 
de a se pune capăt acțiu
nilor militare ale țărilor 

gocieri în vederea semnă- din zonă, prezenței trupe-
rii Tratatului jje pace și lor și consilierilor '
Qboperare în America Cen
trală. Intr-un document în 
cinci capitole, .intitulat 
„Mesajul de la Caraballe
da pentț’u pace, securitate 
și democrație în America 
Centrală", cei. opt miniștri 
se pronunță în favoarea a- 
dpptăril unei soluții lati-

j" CARACAS 13 (Agerpres). 
Miniștrii relațiilor externe 
din țările membre ale 
„Grupului de la Contado- 
ra“ și „Grupului de spri
jin", reuniți în localitatea 
venezueleană Caraballeda,' 
au apreciat că față de a- 
menințările crescînde la 
adresa păcii în America 
Centrală este urgent și 
necesar să se dea un nou 
impuls procesului de ne-

• mili
tari străini, ca și a încetă
rii ajutorului politic, lo
gistic sau militar acordat 
grupurilor destabilizatoare, 
înghețării achiziționării de 
armamente și suspendării 
manevrelor militare inter
naționale.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN SPANIA SE PRO
NUNȚA cu hotărîre pen
tru ieșirea țării din NATO 
>1 consideră acest pas ca 
„posibil și necesar" so re
levă în documentul adop-

Tentativă eșuată de lovitură de stat îh 
R-D.P. Yemen

Consiliului Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen. 
Intr-un comunicat al Bi
roului Politic al C.C. al 
Partidului' Socialist Yeme
nit se arată că pentru ju
decarea celor implicați în 
această tentativă a fost 
creată o comisie specială, 
<aie i-a condamnat la 
moarte pe patru dintre a- 
tentatori. Ceilalți autori ai 
tentativei au fost arestați 
și urmează a fi judecați. 
Cei ccndamnați la moarte 
au fost executați, precizea
ză comunicatul.

ADEN 13 (Agerpres). Po
trivit postului de radio A- 
den, citat de agențiile 
TASS și Reuter, în R.D.P. 
Yemen au avut loc luni o 
tentativă eșuată de lovitu
ră de stat și un atentat la 
Viața lui Aii Nasser Mo
hammed, secretar general 
al C.C. al Partidului So
cialist Yemenit (P.S.Y), 
președintele Prezidiului

Bilanț al confruntărilor 
militare din Liban

BEIRUT 13 (Agerpres). 
In cursul diferitelor con
fruntări militare care au. 
avut loc în Liban în cursul 
anului trecut și-au pierdut 
viața peste 4 000 de . per
soane, alte circa 10 000 fi* 
lud rănite, relevă agenția 
Tanlug, citînd . surse liba
neze. Pe de altă parte, lup
tele dintre diferitele gru
pări s-au soldat cu mari 
daune materiale.

drept obiectiv să recurgă 
la folosirea în mai mare 
măsură și a altor resurse 
energetice cum ar fi apa 
fluviilor, izvoarele termale 
si energia eoliană.

DELHI 13 (Agerpres). E- 
forturile pe termen

.ale Indiei 
mai mare 
alternative 
început să 
Zece ani după primele ex
perimente încununate de 
succes în folosirea deșeu
rilor vegetale pentru pro
ducția de energie electrică, 
în prezent există în întrea
ga țară peste trei milioa
ne de instalații de produ- 

(Agerpres). , cere a biogazului," care a- 
sigură aprovizionarea cu 
energie electrică a popu
lației rurale în special din

a 
de 
ce 
de 
cu. lung 

de a folosi în 
măsură surse 
de energie au 
dea roade. La

BEIJING 13 (Agerpres). 
Producția, marilor unități 
specializate în extracția 
carboniferă din China 
atins, în 1985, nivelul 
847 milioane tone, ceea 
reprezintă o creștere 
9,78 la sută, comparativ
producția anului anterior 
— relatează agenția China 
Nouă, -hî-.d date ale Mi
nisterului Industriei Căr
bunelui. La rîndul lor, mi
nele aflate în administrația 
organelor locale au conti
nuat să-și sporească produc
ția, contribuind într-o mă
sură tot mai însemnată la 
satisfacerea consumului de 
cărbune pe plan local.

ATENA 13 (\. .
Grecia ocupă primul loc 
în Europa în ce privește 
folosirea energiei solare, 
au relevat .participanții la zonele mai izolate ale ță- 
o reuniune națională pe 
tema energiei ce s-a desfă
șurat la sfîrșitul anului tre
cut, la Salonik. Potrivit a- 
genției A.D.N., cu acest 
prilej s-a arătat că fn Gre
cia au fost instalate, pînă 
în prezent, colectoare so
lare pe o suprafață de 
500 000 metri pătrați, care

rii.
MANAGUA 13 (Agerpres). 

Nicaragua a devenit cea 
de-a treia țară latino-ame- 
ricană care a reușit să 
producă energie electrică 
folosind căldura emanată 
de vulcani.

Prima centrală electrică 
pe baza resurselor geoter- 

asigură o producție de 25 mice a fost construită în 
milioane de kilowați/oră. această țară în zona vul-

Pe lîngă utilizarea energi- canului Momotombo, la 60 
ei solare, guvernul are kilometri de Managua.

CALAMITAȚI

i
PESTE 35 000 KM- PE 

BICICLETA
Peste 35 000 do kilome

tri a parcurs studentul 
polonez Petr Linewskj în 
tentativa sa de a face o- 
colul lumii cu bicicleta, 
relatează agenția P.A.P. 
El a pornit în această 
cursă la 21 iulie 1983 din 
Cracovia și, trecînd prin
R. D.G., R.F.G., 
Franța, Spania,
S. U.Ă., Argentina, Uru
guay, Brazilia, Venezuela, 
Columbia, Mexic, a ajuns 
în Japonia. In timpul că
lătoriei, el a schimbat opt 
biciclete și a învățat să 
vorbească patru limbi.
RECORD MAI PUȚIN 

OBIȘNUIT
In cursul anului trecut, 

poliția niponă a confis
cat 1 760 arme de foc, 
ceea ce reprezintă un re-' 
cord pentru Japonia. Nu
mai în cursul anului tre
cut, în această țară au 
fost înregistrate peste 2 
milioane de infracțiuni, 
dintre care multe au fost 
cotfiise cu ajutorul urtor 
astfel de arme.

clieros din provincia U- 
rubamba, căderile de apă 
și grindină au distrus re
colte și au lăsat fără- a- 
dăpost aproape 2 000 de 
persoane.
MAFIOȚI ÎNTEMNIȚAȚI

Șapte persoane, dintre 
care un șef al familiilor 
Mafiei napolitane au fost 
inculpate în atentatul cu 
bombe împotriva trenu
lui Napoli — Milano de 
la 23 decembrie 1984, sol
dat cu moartea a 15 per
soane ș* cu 230 răniți, De
cizia a fost anunțată la 

mii de hectare de tore- Florența de unul dintre 
nuri cultivate, distrugînd magistrații însărcinați, cu ’l-AzviA.îvf + o î <4 ifn 'rl .-c _ .. \ 1 -

Trei persoane și-au pier
dut viața și numeroase 
altele sînt date dispărute

Belgia, jn peru, ca urmare a plo-
Maroc, jrael la retragerea sa din 

' Sinai, în 1982). '
• Planul face referiri, de . 
asemenea, , la îmbunătăți
rea schimburilor comercia
le, turistice și culturale 
dintre cele două țări.

MINISTERUL MINELOR- 
ȘI ENERGIEI al Braziliei 
a anunțat că începînd din 
această săptămînă se va 
trece la o raționalizare ă 
aprovizionării cu . energie 
electrică, datorită gravei 
secete ce afectează statele 
din sudul țării — infor
mează agenția E.F.E. Lipsa 
precipitațiilor, cea mai ă- 
eută din ultimii 59 de ani, 
a provocat mari pagube în 
agricultură și zootehnie, 
îndeosebi în statele Para
na' Santa Catarina și Rio 
Grande do 'Sul. ' ■ ■■■ ■ ■'■

ilor puternica care s-au 
abătut în ultimele zile a- 
supra regiunilor sudice 
ale acestei țări, provocind, 
totodată, distrugerea a

AGENȚIILE INTERNA
ȚIONALE DE PRESA a- 
nunță că guvernul israe- 
lian a aprobat, luni, un 
plan prezentat de primul 
ministru Shimon Perez 
privind îmbunătățirea re
lațiilor cu Egiptul și solu- 

. ționarea diferendului din-

«v-K- AGENȚIILE INTERNA- 
tat de plenara C.C. al P.C. - ȚIONALE DE PREȘ.Y a 

nunță că guvernul israe- 
lian a aprobat, luni, un

din Spania, relatează a 
genția TASS.

Participarea Spaniei 
NATO, se subliniază 
document, va duce la

la 
în 
in

tegrarea țării în structura 
militară a alianței res
pective și la amplasarea 
de arme nucleare pe teri-

Șpahia se pronunță pentru 
o golitică activă de neu
tralitate și pentru apăra
rea suveranității naționale.

•plan prezentat de primul
ministru Shimon
privind îmbunătățirea

Perez
re-

lațiilor cu Egiptul și solu
ționarea diferendului din
tre cele două țări asupra , 
enclavei Taba, prin accep
tarea linei proceduri de

rută de partea egipteană. 
(Zona Taba, teritoriu de
lâ frontiera comună din 
apropierea Golfului Aqăba, 
nu a fost evacuată de Is-

i

i
i
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memen
FILME

tin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu 
nedoara.

TV
PETROȘANI — 7 No- 20,00 Telejurnal.

iembrie : Campionul. 20,20 Actualitatea în e< o-
I-II; Unirea: Neînvinsul; nomie.
Parîngul: Neînvinsul. 2035 Sentimentul de pa-

LONEA: Succes, in
spectare !

VULCAN — Luceafă
rul: Incendiu la Krong 
Yung.

LUPENI — Cultural:
Ana Pavlova, LII.

URICANI : Inimă rece.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro, 
gramarea filmelor apar-

trie — emisiune de 
versuri și cîntece. 
(color)

20,45 Film artistic.: „In- 
timplări la filmare".
(color) Producție u 
studiourilor albane
ze.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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locuințe și deCimînd șep- 
telul, s-a anunțat oficial 
la Lima.

Ruperea unui dig arti
ficial, care zăgăzuia ape-- 
lt fluviului El Mânu, a 
cauzat moartea a ., trei 
muncitori din San Fran
cisco, în vreme ce alți. 30 
au fost dați- dispăruți. La 
aceștia din urmă se adau. 
gă alte zeci de persoane 
din satele situate pe ma
lurile fluviului amintit. 
Numai în districtul Chin-

aricnetarea acestui caz. 
Șase dintre, persoanele a- 
cuzate —- nptează agen
ția France Presse —. au 
fost deja întemnițate din 
alte motive. Atentatul 
respectiv.• — s-a constatat 
în cursul procesului — 
fusese pus la cale la Ro
ma în cadrul unei 
niuni comune 
mafiei, camorfei 
napolitană) și a 
oiștilor.

a
reu- 

șefiloir 
(mafia 

neofas-

Mica publicitate
CAUT femeie, internă, 

.pentru îngrijire persoană 
în vîrstă. Telefon 43662. 
(5707)

SCHIMB apartament, do- și 1935, eliberate de Tnsti- 
uă camere, Hermes, cu si- tutui de Mino Petroșani, 
milar Petroșani Nord. Te- Le declarăm nule. (5710) 
lefon 41726. '(5701)

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Szabo 
Șandor, eliberată de între
prinderea de Morărit și

ANUNȚURI

oPanlficație Petroșani, 
declar nulă. (5708)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 532

PIERDUT carnet student 
po numele Abraham Ovi- 
diu, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5702)

DE FAMILIE

Colectivul Fabricii de piine este alături de An
gela și Neluțu Roșea în încercarea grea pricinuită 
de pierderea . fulgerătoare a celui care a fost soț și 
tată inegalabil

ROȘCA ION
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FAMILIA Rădoi adresează mulțumiri familiilor, 
colegilor de muncă, profesorilor și elevilor, priete
nilor, tuturor celor care au fost alături de noi și au 
participat cu prezență și flori la marea durere pri
cinuită de pierderea iubitului nostru fiu

VALERIU RĂDOI. (5709)

SOȚIA Margareta, copiii Liviu, Remus și Elena, 
ginerele Ștefan, nepoții Răzvan și Adriana, anunță 
cu durere împlinirea a 6 luni de la decesul scumpu
lui lor /’A.:.: • :L--A:

MOTROC CONSTANTIN
Ii vom păstra veșnică amintirea. (5703)

SOȚIA și fiicele anunță împlinirea a 3 ani dc 
dispariția celui care a fost un bun soț și tată 

ȘEULEAN VASII.E
Ii vom păstra veșnică amintirea, (5706)
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