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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

ORAȘELE VĂII JIULUI
pe coordonatele dezvoltării economico- 

sociale continue
Pe marginea lucrărilor sesiunilor consiliilor populare și a 

adunărilor cetățenești din orașele municipiului
Cum am mai informat în cele patru orașe ale municipiului — Petrila, Vulcan, 

Lupeni și Uricani — au avut loc sesiunile consiliilor populare și adunările cetățe
nești care au dezbătut proiectele de plan și programele de acțiune pentru dezvolta
rea economico-soeială în 1986, pentru perfecționarea activității consiliilor popu
lare și sporirea contribuției maselor de cetățeni la progresul multilateral — eco
nomic, social-cultural și edilitar-urbanistic a acestor vechi așezări minerești din 
'Valea Jiului.

Atît sesiunile, cit și adunările cetățenești au prilejuit dezbateri rodnice, a- 
profundate asupra priorităților din acti vitatea consiliilor populare orășenești, 
a organismelor obștești, a unităților eco nomice și maselor de cetățeni pentru a 
realiza un real progres în viața social- economică a orașelor noastre.

Relatările reporterilor ziarului nostru de la aceste sesiuni și întrunirile cetă
țenești din cele 4 orașe, în pagina a 3-a.

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN 
..........—.................... .. ................ "

Azi, întreprinderea minieră Aninoasa
Directorul minei, ing. ION DĂBULEANU, declară :

„Trebuie să valorificăm mai bine 
resursele de care dispunem"

Sesiunile consiliilor populare comunale

— Vă propun, tovarășe 
director, să intrăm direct 
în subiect. Prima între
bare, din perspectiva an
chetei noastre, este : cum 
a demarat producția în 
1986 ?

— S-au depus eforturi 
susținute pentru realiza
rea sarcinilor de plan, 
care, trebuie spus, nu 
s-au concretizat, încă, în 
rezultate pe măsura re
surselor do care dispunem, 
a capacităților de produc
ție pe care le-am pregă
tit din anul trecut. De
sigur, există cauze obiec
tive, determinate de tec
tonica zăcămîntului, de 
continuarea efectelor u- 
nor focuri endogene, ca
re ne-au dijmuit serios

Șapte întreprinderi 
raportează 

depășiri de plan
In 14 ianuarie colective

le din cadrul a șapte între
prinderi miniere au rapor
tat depășirea preliminaru
lui zilei la producția de 
cărbune. Este vorbei dc co
lectivele întreprinderilor 
miniere Vulcan, Petrila, 
Lonea, Paroșeni, Dîlja, Băr- 
băteni și al carierei CîmpU 
lui Neag, care au extras, 
în total 437 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan.

Cea mai mare producție 
suplimentară,. de 135 de 
tone, a fost realizată de în
treprinderea minieră Vul
can.

Omul — măsura 
tuturor lucrurilor

Zilele trecute la mina 
Bărbăteni asistam la o 
discuție „tare“i ing. Sil
viu Costea, șeful sectoru
lui II, își muștruluit mais
trul pentru... 2 {două) to
ne de cărbune „lipsă la 
apelul planului zilnic".

Ne-am pus, firesc, în
trebarea i oare inginerul 
Costea este un om rău, 
nervos, rupt de colectiv? 
Sau avea dreptate cînd 
le spunea subalternilor că 
două tone puteau fi scoa
se și cu pasca ? 

producția în 1985. Dar tot 
atît de realist trebuie să 
recunoaștem că există, în
că, deficiențe în organi
zarea muncii, în condu
cerea formațiilor de lu
cru, în aprovizionarea cu 
materiale. Pentru noi toți 
este clar că trebuie să 
înlăturăm neîntîrziat a- 
ceste deficiențe, din mers 
cum se spune, să intrăm 
foarte repede pe plan. Re
pet, posibilități există: 
dispunem de fronturile 
de lucru necesare, de 
dotarea tehnică la nivel 
corespunzător, de forța 
de muncă, mă refer la 
numărul de posturi.

Interviu realizat de 
Sabin BORCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru minerii din cadrul sectorului III al mi
nei Uricani (condus cu pricepere de tehnicianul 
Ioan Costea), anul 1985 s-a încheiat cu succese Care 
au propulsat colectivul sectorului pe locul I al între
cerii socialiste din întreprindere.

Curiozitatea ne-a în
demnat, dincolo do cele 
două tone în minus, să 
cunoaștem și pe inginerul 
Costea și colectivul sec
torului. Nu, nu era vor
ba de o ceartă, ci de ra
portul zilnic, de „consi
liul" de familie al secto
rului II. De ce de „fami
lie" ? Pentru că într-ade- 
văr, colectivul . sectorului 
II de la mina Bărbăteni 
este, din august anul tre
cut o adevărată familie,

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

SARCINILE DE PLAN
Anul 1986

• Producția fizică :
850 000 tone

• Pregătiri:
5 275 ml

• Investiții:
2 100 ml

Trimestrul I

• Producția fizică :
200 000 tone

• Pregătiri :
1035 ml

• Investiții :
465 ml

O declarație sentimentală

„l‘asa fără copii e ca o primăvară 
fără fiori"

Recentul Decret pri
vind majorarea alocațiilor 
pentru copii și a ajutoa
relor bănești pentru ma- 

1 me, ne-a purtat în cău
tarea unui, exemplu cît 
mai elocvent. Și l-am gă
sit.

e strada 9 Mai, în 
blocul 2A, la ■ a- 
partamentul cu

numărul 4, locuiește fa
milia Potoroacă, o fami

Ieri, la Aninoasa șl Ba
nița, s-au desfășurat sesiuni 
ale consiliilor populare co
munale, precedate de adu
nări cetățenești, la care au 
luat parte deputați, repre
zentanți ai întreprinderilor 
și instituțiilor din terito
riu, cetățeni din cele do
uă localități,' Participanții. 
la aceste manifestări ale 
democrației muncitorești 
au analizat, în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului și 

Nimic nu se pierde, totul se 
transforma în piese utile

Experiența din anul 1985 
a demonstrat, la I.M. Vul
can-, că acțiunea de rCcon- 
diționare a reperelor și 
subansamblelor de la uti
lajele folosite în procesul 
de‘ producție poate fi b 
sursă generoasă de asigu
rare a necesarului dc pie
se de schimb.
De aceea, ea 
este gîndită 
și organiza
tă, în acest 
an, ca un a- 
devărat flux 
de produc
ție, bine articulat.

Este vorba de recupera
rea acelor repere suscepti
bile de a fi recondiționa
te la nivelul dotării atelie
rului dc profil. Insistăm 
asupra acestei etape, pen
tru că se observă, pe a- 
locuri, o subestimare a 
importanței ei, ea punct 

de plecare indispensabil în 
procesul de repunere în 
circuitul productiv a ma
terialelor utilizabile. In a- 
ceastă privință, colabora
rea între atelierul mecanic 
și formațiile specializate, 
cu sarcini precise în scoa
terea utilajelor -defecte din 
subteran este deosebit de 
fructuoasă. Maiștrii respec
tiv' au răspunderi concre
te în ce privește identifi
carea pieselor refolosibile, 
demontarea lor, evidența,

Recuperare 
7EC0NDITI0MARE 
AEFOLOSIRE

lie care numără 10 (zece) 
membri. Da, ați citit bi
ne, zece membri. Opt 
copii a născut Rodica Po
toroacă. Le-a dat viață 
din viața ei, dragoste din 
dragostea ei, suflet din 
sufletul ei. Constantin 
Potoroacă, tatăl, e un băr
bat robust, un om cu pri
virea hotărîtă, neîmpovă
rat de cite probleme pot 

Congresului al III-lea al 
consiliilor populare, proiec
tele planurilor și programe
lor de dezvoltare econo
mică și socială în acest 
nou an al celui de-al optu
lea cincinal, care vor con
tribui la creșterea calității 
munci și vieții locuitorilor 
din cele două comune.

In cadrul adunărilor ce
tățenești și sesiunilor con
siliilor populare- comunale 
s-au făcut numeroase pro
puneri, s-au conturat iniția
tive, expresie vie a impli- 

stabilirea tehnologiilor de 
recondiționare și r&folosi- 
rea în cadrul activității de 
reparații. Mai mult decît 
atît, aceiași specialiști se 
ocupă ,de recuperarea sub- 
ansamblelor din utilajele 
casate, în așa fel îneît 
nimic să nu se piardă, to

tul să fie re
introdus în 
circuitul pro
ductiv.

Atît cit es
te dotat, atît 
cît dispune 
de personal

specializat, atelierul me
canic satisface multe din
tre nevoile de piese ale
unității. După caz, repere
le uzate se încarcă cu su
dură, pentru a fi aduse la 
cotele din proiect sau, prin 
așchiere, sînt destinate 
confecționării unor piese 
mai mici, în principal, de 
activitatea de recondiționa
re beneficiază instalații im
portante de pe fluxul pro
ductiv al minei >— cum ar 
fi transportoarele (toate ti
purile), pompele, susține
rile mecanizate etc.

Desigur, pentru a fi fo
losită cu randament și- e-

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

să creeze opt copii. Are 
47 de ani, lucrează la 
Dîlja, este șeful unei e- 
chipe de întreținere la , 
sectorul de investiții. So- * 
țîa'sa, Rodica, are 41 de) 
ani și, de cînd avea 18 i 
ani lucrează. Are, în car-1 
tea de muncă, 22 de anii 
vechime, de doi, ani stă I

Mircea BUJORESCU ( 

(Continuare în pag. a 2-a)

carii continue a spiritului 
creator, civic, al deputaților 
și locuitorilor în viața e- 
ccnomică și socială, în pro
cesul de autogospodărire, 
sute conducere și autoapro- 
vizionare.

însuflețiți de perspective
le de dezvoltare â comu
nelor, participanții la adu
nările cetățenești și ; sesiu
nile consiliilor populare au 
aprobat în unanimitate pla
nurile și programele de 
activitate economică și so
cială pentru anul 1986.

Am fost marți spre j 
seară martori la un eve- î 
niment cu semnificații | 
și urmări mai aparte. O î 
avarie neprevăzută la ș 
sistemul de distribuire a J 
energiei electrice, în re
țeaua din incinta U.E. 
Paroșeni a scos din 
funcție grupurile de 
50 MW. Acest eveni
ment neașteptat a șocat 
întregul personal din

Dăruire * 
exemplară 

schimbul II al uzinei. 
Dar parcă oamenii au 1 
simțit acest neprevăzut, j 
Deși programul de lu- | 
cru al schimbului I era j 
încheiat de aproape 2 i 
ore, cadrele de bază a- 
le uzinei se aflau la 
datorie, acești oameni 
minunați, pătrunși de 
înaltă răspundere pa- 
trotică, muncitorească 
— care de atîtea ori i 
și-au făcut în mod e- ; 
xemplar datoria — și I 
marți seara au acționat I 
cu dăruire exemplară, ! 
pricepere și răspundere: i 
într-un timp record au j 

repus în funcție grupu- i 
rile care produc ener- I 
gie electrică și termică, î 
cît și rețeaua de înaltă i 
tensiune care a fost i 
avariată.

S-au remarcat la Ii- ș 
chidarea urgentă a ava- i 
riei inginerul șef Gheor- j 
ghe Dinea, șefii atelie- i 
relor Gheorghe Domșa, i 
Ilie Diaconu, Ștefan Țin- ; 
tea, Gheorghe Neștean, I 
Iosif Sas și muncitorii 
din sufrordinea lor, ca
re, cu toții, inerită feli
citări pentru dăruirea 
în muncă în folosul eco
nomiei naționale, al nos
tru al celor din Valea

IN PAGINA A 2-A
■ Ample acțiuni în 

sprijinul producției
■ Rubrica „Va in

formăm"
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Din activitatea organizațiilor U.T.C

producției
Ample acțiuni 

în spri
Iii viața organizațiilor U.T.C. din Valea Jiului,

săptămina aceasta se înscrie ca o perioadă deosebit 
de bogată în acțiuni, al căror obiectiv îl constituie 
contribuția la realizarea indicatorilor planului de 
extracție a cărbunelui. Alături de acțiunile în spri
jinul producției, un volum important îl ocupă activi
tățile politico-educative de formare a tinerei genera
ții prin muncă și pentru

• Uteciștii minelor Pe
trila și Dîlja au organi
zat în această săptămînă 
ample acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul pro- ce colegii lor din prepa- 
ducției, aducîndu-și o 
importantă contribuție la 
aprovizionarea locurilor 
de muncă din subteran 
cu material lemnos 
■piese de schimb ;

muncă.

ță și repararea a 20 căru
cioare și l-au propus și 
uteciștii minelor Aninoa- 
sa și Livezeni, în vreme

Și

rațiile Petrila și 
au reparat prin 
patriotică 30 m 
transportoare.

Coroești 
muncă 
bandă

„Tre ie sa 
resursele <

(Urmare din pag 1)

valorificăm mai bine 
de care dispunem**

stratul 5, blocul 
tul 8, blocul 1.
nea, ne preocupă rezolva
rea unei probleme specia- 
le pentru mina noastră i 
intrarea în zonele de foc 
ale perioadelor anterioare. 
O facem prin 
speciale pentru că este de 
datoria noastră ca și 
ceste rezerve imobilizate să 
fie redate circuitului pro-;

2, în stra- 
De aseme-

pregătiri

a-

așa fel incit să menținem 
permanent în funcțiune cel 
puțin două abataje frontale 
dotate cu complexe.

— Folosirea eficientă 
mecanizării presupune

• La mina Vulcan, 
biectivul prioritar al 
țiunii uteciștilor l-a cons
tituit descongestionarea a 
200 ml galerie și taluza- 
rea galeriei la orizontul 
425.

o- 
ac-

• „Reducerea consumu- 
lui de combustibil și e- 
nergie electrică — prin
cipala preocupare a tine
retului" — este titlul te
mei supusă dezbaterii în 
cadrul unei mese rotun
de organizată la U.E. Pa- 
roșeni.

ne- fie redate circuitului pro
ductiv. Este vorba, într-o 
perspectivă mai apropiată, 
de stratul 3 (blocurile 1 și 
2), de stratul 5 (blocul ze
ro).

O altă cale a realizării 
producției este, de bună 
seama, obținerea unor ran
damente sporite, prin folo- 

ex- sirea pe o scară mai largă 
a mecanizării. In acest scop, 
pregătim introducerea li
nul complex mecanizat, în 

timp asemenea lucrări în stratul 7, zona vestică. în

— Cifrele indică un lucru 
esențial: planul minei A- 
ninoasa crește în acest an 
cu 150 de mii de tone fa
ță de realizările anului tre
cut. Care sînt, în concep
ția tehnică și organizatori
că a conducerii minei pîr- 
ghiile pentru realizarea a- 
cestei creșteri, deloc 
glijabile ?

— In primul rînd, fireș
te, menținerea capacităților 
de producție active la ni
velul sarcinilor de plan. 
Aceasta înseamnă desfășu
rarea unei bune activități 
de investiții șl pregătiri, 
dimensionarea și corelarea 
ei cu necesitățile de 
ploatare. In acest sens pu
tem spune că ne-am pro
gramat și executăm din

Nimic nu se pierde
.•'Tinerii minei Uricani, 

printr-oamplă mobiliza
re de forțe,. au reușit a- 
provizionarea locurilor de 
muncă din subteran cu 
50 cărucioare de material 
lemnos, precum și repa
rarea a 40 'vagon eți și 20 
cărucioare.

• La I.C. Vulcan, tine
rele confecționere au par
ticipat în număr mare la 
un cabinet de consultații 
juridice, în cadrul căruia 
au fost lămurite unele 
probleme de legislație a 
muncii.

(Urmare din pag. 1)

meni, de gradul lor de cali
ficare. In această privință?

— Repet, dispunem de 
necesarul de forță de mun
că. Numeric, Structura și 
mai ales... calitatea califi
cării sînt încă deficitare. 
De aceea ne-am gîndit să 
trecem la o calificare in
tensivă. prin cursurile or
ganizate în cadrul minei. 
In timpul, care este mai 
scurt, să formăm deprin
deri profesionale mai. bu
ne, să transmitem cunoștin
țe de specialitate mai 
multe. Apoi, trebuie să 
continuăm, cu și mai mul
tă fermitate, măsurile me
nite să asigure ca forța de 
muncă din statistici să co
respundă cU cea prezentă 
la locurile de muncă. Mă 
gîndesc la combaterea, prin 
toate formele, a nemotiva- 
telor. Și vorbind de forța 
de muncă nu neglijăm, în 
nici un fel, forța acestui 
colectiv de a se mobiliza e- 
xemplar, dc a valorifica 
toate resursele care îi stau

• Același obiectiv, 
transportarea la suprafa-

Grupaj realizat de 
G.C. BIRLĂDEANU

ficiență, o piesă trebuie să 
fie recondiționată astfel în- 
cît să răspundă exigențelor 
de calitate. O necesitate 
pe care au înțeles-o specia
liștii de- la Vulcan, o ce
rință căreia 1 se subordo
nează cîteva recente iniția
tive tehnice, măsuri care 
vizează perfecționarea teh
nologiilor de recondiționa-

copii e ca o primavara

(Urmare din pag. I)
genera-

acasă, dar la toamnă mer
ge iar la lucru. In timpul 

r, acesta a dat viață la opt 
copii. De fapt, de la co
pii plecasem și tot la ei , 
ajungem. Să facem un 

i „inventar": ADRIAN are
23 ele am și e militar în 
termen. Tot de strajă pa
triei stă și fratele său, 
AURELIAN, care are 21 
de ani. Următorul, ALIN, 
are 19 ani și lucrează, a- 
lături de tatăl său, la 
mina Dîlja. ALEXAN
DRIN are 16 ani și a. ter
minat treapta întîi la 
Liceul industrial minier.

' ■ ANTON1U are 11 ani, 
ANCA 7, ANDREI 6, și 
AUGUSTIN, prîslea, doi 
anișori. Recapitulînd, sti
mați. cititori, vom desco- 

, peri o frumoasă și inte
resantă . coincidență — 
toți cei 8 copii poartă nu
me care încep cu aceeași 
literă, prima din alfabet 
— A. ADRIAN, AURE
LIAN, ALIN, ALEXAN
DRIN, ANTON IU, ANCA, 
ANDREI, AUGUSTIN.

| Șapte băieți și o fetiș-

■ cană, Ancuța, elevă 
clasa 1, la Școala 
iă nr. 1.

ceasta este 
Potoroaeă.

familia 
E greu, 

e ușor să crești a-
eî 1 tiția copii ? Aflăm lucruri

toroacă taie, în
ari, 2—3 porcii Zece guri 
se hrănesc cu trudă.
„Capul“ familiei nu se • 
plînge de greutăți. Și-a 
cumpărat și o casă la ța
ra, la Boureni,. lingă Băi- 
lești. Ii stă in gînd, pînă 
ce iese la pensie, să cea
ră de. la Consiliul popular 
municipal, un lot, aici la 
Petroșani, pe care să cul~~ 
tive legume. Vă imaginați 
o grădină . în care zece 
oameni, această minuna
tă familie, robotesc de 
zor. Și.roadele muncii lor...

in vorbă în vorbă,I aflăm lucruri și 
mai interesante.

Rodica și Constantin Po- 
toroacă sînt membri de 
partid. Tatăl și mama ce
lor opt .4 sînt oameni 
veseli, de un optimism

interesante. Familia Po- 
fiecăre

DUBLARE. In cursul a- 
Cestui an printre lucrările 
de investiții este inclusă șl 
dublarea magistralei dc 
apă potabilă de la Cîmpu 
lui Neag- la Petroșani. Se 
prevede și supraînălțarea 

• barajului de la Valea de 
■ Pești, pdnti-u a asigura ne- 
| cesitățile sporite de apă 
I potabilă în noile cartiere

re, creșterea responsabili
tății în această privință a 
formațiilor „de profil", dar 
mai eu seamă instituirea 
unui sever „control de ca
litate" pentru fiecare fază 
a activității. In acest scop, 
așa cum ne spunea ingi
nerul Titus Costache, di
rectorul tehnic mecanic al 
minei, în atelierul care e- 
xecută recondiționările s-a 
amenajat un stand de pro
be în sarcină, pentru vc-

"ț rificarea utilajelor recondi-
i ționate. Este o măsură atît

• I de utilă, îneîț ea a fo>t ex- 
1 tmsă pentru fiecare tip
y de . mașină în part-.'. Foloa-
i sole sînt lesne de înțeles:
> ’ se asigură, în felul acesta, 
ț o calitate corespunzătoare

recondițlonării, se evită 
timpii morți și eforturile

debordant. în
am văzut cărți, Alexan
drin pleca după cum pâ
râturi și i‘ .s-a Spus să 
cumpere și un almanah. ■ 
Oare cînd sînt toți cum ț 

. arată casa ? Au loc la ol 
masă toți 2 Nu, ni se ■ 
spune, mănîncă în două 
„șerti“. Mai zice Constan
tin .Potoroaeă: „Uneori iei 

. mai greșesc numele. Măi, 
Alin, Alexandrin, Anto- 
niu, Anca, Andrei, care 
sînteți acasă, aduceți-mi 
din debara o surubelni- 
ță“...

ruvintele 
deajuns 
să exm

■■' ce
familia Potoroaeă. Cei 8 
A sînt. totul, sînt bucuria, 
sînt mîndria și speranța 
părinților lor. „Xu știu 
alții cum sînt, dar o casă 
țâră copii e ca o primă
vară fără flori și ca 

fără roade", 
Rodica Potoroaeă 
mamă care știe 
ce zice...

uvintele
s, e 

să exprime 
i rn t i

toamnă 
spunea 
această 
ea bine

/ timpii, morii și ciorturne
* pentru reintroducerea în
y • subteran și scoaterea, iar
* afară, a Unei instalații, fî-

sînt
la

ventiîaleki deficiențe 
sesizate și remediate

a 
o 

bună activitate de revizii, 
de întreținere, intervenții 
prompte și de calitate co
respunzătoare a acestora.

— Ne-am organizat mai 
bine la acest capitol. Mai 
bine, în sensul programării 
optime, în scopul preveni
rii incidentelor tehnice, 
știute fiind foloasele aces
tei „profilaxii", ca șă spun 
așa. Există programe care 
se alcătuiesc, se concreti
zează și se urmăresc săp- 
tămînal. Apoi, am reușit 
să punem la punct activi
tatea de intervenții, atît Ia 
nivelul sectoarelor, cît și 
prin intermediul formației 
„service" a minei, care 
preia , lucrările mai urgen
te și mai complexe.

— Capacități de produc
ție, utilaje, fluxuri de a- 
provizionare și transport... 
Dar randamentul tuturor la îndemină pentru onora- 
acestora depinde de oa- rea sarcinilor de plan.

Măsura tuturor lucrurilor
(Urmare din pag. I)

y"G timp.

greu,
ceea 

cunoscînd

La dispeceratul I.M. Lu
peni, prin introducerea au
tomatizării se asigură o ve
rificare permanentă a si- 
tuației din subteran.

din Lupeni, Vulcan și Pe
troșani. (V,S.)

OMENIE. In ziua de 
ianuarie 1986, cetățeanul 
Petru ~ 
ricani, 
gravă.
Vlad 
prin gestul de omenie al 
conducătorului auto Romi- 
că Suciu, de pe autovehi
culul cu numărul 31 HD , .
2024, bolnavul a fost trans- ce au autoturismele înma- 
portat la spital, unde a triculate în luna ianuarie 
fost salvat, iar acum este se Pot prezenta pentru 
în afara oricărui pericol, fectuarea verificărilor teh-

PENTRU AUTOMOBI-

Pavelonesc, din U- 
a suferit o criză 
Cetățeanca Viorica 
ne informează că,

RIȘTI. Unitatea aUtoservi- 
ce nr. 44 din Livezeni, ca- 

9 re aparține de cooperativa 
„Unirea", a fost autorizată 
să efectueze verificări teh
nice anuale autoturisme
lor proprietate personală. 
Reamintim automobiliști- 
lor că verificările sînt pro
gramate în funcție de lu-

CINE LE-A PUS, SA LE 
ȘI IA ! E, vorba de două 
țevi „amplasate" de-a latul 
Aleii Trandafirilor din Vul
can (lingă punctul termic 
nr. 9). Cei care le-au „ui
tat" acolo le vor găsi poa
te, destinația. Nu de alta, 
dar este deranjată atît cir-

li dăm dreptate ingi
nerului Costea care a 
constituit exemplu pen.-, 
tril conducătorii forma
țiilor de lucru, din zori 
pînă noaptea tîrziu, ală
turi de mineri. De aceea 
probabil maiștrii Dunitru 
CurecherU, Ștefan Popa, 
Nicolae Bodesc, Dionisie • 
Goliczâ, Ioan Iosa, Titi 
Florei șl Aurel Tom.șa, 
acționează eficient sub 
„bagheta" .șefului de sec
tor. De aceea brigadierii' 
Traian Oprea, Ion Pinte- 
can, Carol Marton, Nico- 
lae Cornaciu, Zahariă 
Ciutuc și Alexandru Ka- 
eso coordonează formațiile ' 
de lucru, după progra
me bine gîndite, și elabo- 

------ i co- 
ștrădaniile ar fi

6 familie de oameni des
toinici, pricepuți liotărîți 
să nu dea înapoi în fața 
greutăților, diferiți ca de
getele de la 
asemănători 
gîndesc și 
aici la mina 
Mierlesei.

Este deajuns să spunem 
că în ultimele luni ale 
anului trecut, cînd sudu
ra sufletească a „fami
liei" se înfăptuise, sarcini
le de plan au fost înde
plinite și depășite, ceea 
ce înainte vreme nu 
se prea „purta" la secto
rul II. Care este explica
ția ? __  ___  a_____ ,

•— Oamenii, în deplină, rate. In acest efort 
unitate de acțiune, singu- lectiv, 
ra explicație palpabilă. . fost zadarnice fără „o- 

bolul părții tehnice" din 
care s-au detașat lăcătu
și Iosif Gotar, Dumitru 
Vîlnei, Ion Ghereb, Ion 
Oltean, Kurt Măști, Mi
hai Luca, Simion Buciu, 
electricienii Iosif Nagy,

Ștefan 
Palu și Florin Manciu. A- 
șa s-a reușit ca din au
gust 1985 și pînă la sfîr- 
șitul anului, sectorul a 
recuperat din minusul în
registrat pînă la acea da
tă peste. 3 000 tone de 
cărbune cosificăbil.

Porniserăm de la o 
discuție în jurul a două 
tone de cărbune în mi
nus. Și iată că în ziua 
aceea, la sfîrșitul schim
bului I, un telefon din 
subteran anunța lapidar: 
„La sfîrșitul schimbului 
I s-au extras 30- tone de 
cărbune peste prelinii- 
nar“.

o mină, dar 
prin ceea ce 
înfăptuiesc, 

de pe Valea

Am încercat — ne spu
nea șeful sectorului —» și 
în mare măsură am reu
șit, să creăm o atmosferă 
de coeziune în gînd și 
faptă, să dăm valențe noi 
legăturii dintre a vrea și 
a face, să ne spălăm, da
că șe poate spune așa, ru
fele in familie. Cine să 
vină să ne facă ordine în 
sector dacă nu noi, cei 
care mîncăm pline de 
aici? Și iată că rezulta
tele n-au întîrziat să se 
arate. Dacă am acționat 
pentru reprofilarea căilor 
de acces spre locurile de 
muncă, pentru repararea 
și întreținerea corespun
zătoare a utilajelor, e- 
fectuarea schimbului la 
locul de muncă, o apro
vizionare ritmică cu ma
teriale și piese de schimb, 
toate acestea s-au făcut 
cu oameni.

Emilian Por ci șan,

DE itfTIR- 15 S de pe strada Vasile 
în Roaită din Petroșani de a 

izola corespunzător conduc
ta de apă potabilă, pen-

. — culația autovehiculelor, cît find: abonaților le-au fost
na în care autovehiculele și cea pietonală. (Gh. O.) aduse publicațiile cu cinci
sînt înmatriculate. Deci, cei

nice. .

e-

RECORD.
ZIERE. A intrat 

obiceiul celor răspunzători 
cu difuzarea presei, de la 
mina Bârbăteni, să distri- tru a evita risipa ei din 
buie ziarele nu cu exem
plarul, ci cu... colecția. Ia- gerii țevii, așa cum 
tă, de pildă, o întîmplare 
nedorită petrecută de cu-

cauza înghețării și șpar- 
. ", . s-a

întîmplat duminică și luni. 
(Ai. II.)

Il

aduse publicațiile cu cinci
TEATRU. Astăzi, Teatrul. zile ^toziere. Ne expiâ- 

do stat „Valea Jiului" pre- mî™ speranța că va ră- 
zintă la Orăștie, un spec- mine o întîmplare... here- 
facol cu piesa „Nevastă de Petabilă. (Gh. S.)
ocazie" de Kostas Asima-
kopoulos. (Al. II.)

RISIPA. Adresăm Un- a- 
pel constructorilor blocului

Rubrieă realizată de 
Viorel STRĂUȚ
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i ORAȘELE văii jiului
( pe coordonatele dezvoltării economico-sociaie continue \ j Pe marginea lucrărilor sesiunilor consiliilor populare și a !j adunărilor cetățenești din orașele municipiului }

LUPENI prjn munca cetățenilor, noi valențe urbanistice
Noi perspective de 

bunastareprogres și
In cadrul sesiunii consi

liului popular orășenesc 
Lupeni și a adunării cetă
țenești de p u ta ț i i 
și reprezentanți ai lo
cuitorilor au analizat și > 
dezbătut acum, la început 
de an și cincinal, proiecte
le și programele de 
d e z v 0 1 tare econo- 
mico-socială în profil teri
torial pe 1986, obiectivele 
ce vor fi realizate cu con
tribuția lor.

Planul de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 
1986 prevede printre alte
le realizarea unui volum 
de investiții de aproape un 
miliard de lei, din care 
68Q milioane lei sînt desti
nați industriei miniere; ex
tragerea a 3 320 000 tone de 
cărbune, a 1 100 000 tone 
huilă pentru cocs; produ
cerea a 4 100 tone fire vis
ează și 10 000 mp țesături; 
construirea a 244 aparta
mente, finalizarea lucrări
lor de modernizare și sis
tematizare a cartierului 
Bărbăteni, începerea lu
crărilor de construcții în 
noul cartier Tudor Vladi- 
mirest u. Au fost, de ase
menea, alocate însemnate 
fonduri pentru lucrări e- 
dilițar-gospodărești- și de 
înfrumusețare a orașului, 
pentru învățămînt, sănă
tate și prestări servicii. Vor 
începe lucrările la maga
zinul universal și va fi fi
nalizată hala agroalimen- 
tară, ea și linia ferată Lu

peni — Bărbăteni și a dru
mului de tranzit.

In cadrul dezbaterilor cei 
care au luat cuvîntul au 
susținut prevederile hotărî- 
rilor adoptate, au făcut nu
meroase propuneri anga- 
jîndu-se că vor fi părtași 
la lucrările ce se vor în
făptui în anul 1986, dar și 
la păstrarea a tot ceea ce 
s-a făcut. Victor Brașovea- 
nu, Daradics Fridrich, Mi- 
sek Rudolf, Constantin A- 
dămuț, Ion Ștefan și alți 
vorbitori au insistat în cu- 
vîntul lor pe o mai bună 
conlucrare și participarea 
E.G.C.L., a asociațiilor de 
locatari, a tinerilor, a 
pensionarilor, în frunte cu 
.deputății, la diversificarea 
serviciilor către populație, 
la întreținerea fondului lo
cativ, la acțiuni de în
frumusețare și gospodări
re a orașului. Tudor Gea- 
mănu. Nicolae Vlad, loan 
Sav, Constantin Ionescu, 
Constantin Vîlceanu, An
gelica Manea, Nicolae Al- 
dica. ;n calitate de depu- 
fați sau invitați la aduna
rea cetățenească și sesiune, 
--au angajat în numele co
lectivelor pe care le repre
zintă că prevederile de 
plan pe acest an vor fi 
integral realizate, că vor 
sprijini consiliul popular 
la înfăptuirea obiectivelor 
propuse în planul de dez
voltare economi co-socială 
în profil teritorial.

Teodor RUSU

Nota dominantă a lu
crărilor sesiunii consiliului 
popular al orașului Vul
can a constituit-o analiza 
concretă, la obiect, asu
pra a tot ceea ce s-a rea
lizat în anul care a trecut, 
realizări care au ridicat lo
calitatea pe noi trepte de 
dezvoltare urbanistică. S-a 
efectuat, cu această oca
zie, o trecere în revistă a 
împlinirilor socialiste din 
cincinalul încheiat, reieșind 
din nou, în evidență, hotâ- 
rîrea unanimă a deputați- 
lor, a tuturor cetățenilor, 
de a înfăptui în mod e- 
xemplar, cu același elan, 
sarcinile ce le stau în fa
ță In ariul și cincinalul în 
rare am pășit.

In anul 1986, producția 
globală industrială a ora
șului Vulcan se ridică la 
2 114 238 mii lei. Pentru 
realizarea acesteia, se im

Peisajul citadin din Vulcan dezvăluie o linie arhitectonică modernă. Foto: Al. TATAR

pune ca unitățile economi
co de pe raza localității să. 
folosească la capacitate ba
za tehnico-materială de ca
re dispun, să acorde o a- 
tenție sporită introducerii 
tehnicii și tehnologiilor mo
derne, perfecționării orga
nizării muncii și, pe aceas
tă bază, creșterii producti
vității muncii. Cei care au 
luat cuvîntul — loan Bes- 
serman, Iosif Daminescu, 
Mărioara Mihuț, Andrei 
Gabor, Ioan David, Mihai 
Gudas, Gheorghe Dinea și 
alții — au prezentat măsu
rile luate în cadrul unită
ților în care își desfășoară 
activitatea pentru ca, încă 
din prima lună a anului, 
să fie realizate producții 
ritmice, concomitent cu 
asigurarea depășirii indica
torilor planificați, condiții 
indispensabile creșterii po

tențialului productiv și dez
voltării, urbanistice a loca
lității.

Sarcini importante revin 
in acest an și în domeniul 
t dilitar-gospodăresc și al 
întreținerii fondului locativ. 
Zestrea urbanistică a Vul
canului se va îmbogăți, în 
1986, cu încă 213 aparta
mente, cuprinse în blocuri 
de locuințe ce vor încadra 
modernul bulevard al Vic
toriei. Prin munca patrio
tică, prin contribuția bă
nească a locuitorilor, vor 
fi amenajate noi zone verzi, 
terenuri de joacă pentru 
copii, reparate străzi și 
trotuare, vor fi executate 
lucrări de reparații la șco
lile generale nr. 1 și 4, 
ca să amintim doar cîteva 
din propunerile făcute în 
cadrul adunării cetățenești. 
Un accent deosebit s-a 

pus pe modul în care este 
păstrat fondul locativ, că- ’ 
hficîndu-se ca inadmisibi
lă starea cîtorva aparta
mente din cartierul Straja.

Aprobînd în unanimitate 
planurile de dezvoltare e- 
conomico-socială, de dez
voltare a agriculturii, al 
bugetului local și progra
mul de autoconducere și 
autoaprovizionare, cei pre- : 
zenți la adunarea cetățeni
lor și la sesiunea consiliu
lui popular și-au exprimat 
dorința și hotărîrea unani
mă ca, prin mobilizarea 
tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc în Vulcăn să în
scrie noi și noi succese în j 
ridicarea valențelor urba
nistice ale orașului și 
creșterea bunăstării locu.i- 
toriloj săi. j

Gheorghe OLTEÂNU

CONTRIBUȚIA TUTUROR 
hotărîtoare pentru înfăptuirea obiectivelor 

edilitar — gospodărești

Permanentă devenire socialistă

La Petrila, dezbaterile 
din sesiunea consiliului 
popular, din adunarea ce
tățenească s-au concentrat 
asupra obiectivelor meni
te să asigure realizarea 
indicatorilor, a prevederi
lor din planul de dezvol
tare în profil teritorial pe 
1986. Sarcinile sînt mo
bilizatoare atît pentru mi
neri și preparatori pri
vind creșterea producției 
de cărbune și îmbunătă
țirea calității acestuia, cît 
și pentru constructori și 
unitățile prestatoare de 
servicii, pentru toți cetă
țenii, pentru a face ca in 
acest an orașul să ajungă 
— așa cum toți și-o -do
resc — la finalizarea cen
trului său civic, a altor 
obiective care să deter
mine noi pași pe calea 
ridicării calității vieții lo
cuitorilor. In acest sens 
atît planul în profil teri
torial, bugetul pe noul 
an, cît și programul lu
crărilor ce se vor executa 
prin contribuția nemijloci
tă a cetățenilor are con
cretizate obiective preci
se. Ne-am referi mai a- 
les la cele din urmă care 

au atras atenția deputați- 
lor și cetățenilor încă 
înaintea începerii dezba
terilor, fiind expuse pe 
panouri anari în holul 
clubului muncitoresc.

Așa cum și-au propus

PETRILA

și cum au votat în planul 
obștesc -al orașului, ce
tățenii Petrilei vor efec
tua în 1986 prin contri
buție în muncă diferitele 
lucrări a căror valoare se 
cifrează la 6 milioane de 
lei. Vor repara peste 10 
km de drumuri, străzi și 
aici, vor amenaja 3 baze 
sportive și terenuri de 
ioacă pentru copii, voi' 
planta aproape un sfert 
de milion de pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști 
ornamentali, vor amena
ja 25 ha zone verzi și
multe altele.

Numejcși depuțați și
cetățeni, participant la
cele două dezbateri —
Petru Satmari, D.umitru 
Grunță, Nicolae Cic, Vio
rel Boantă, Androne Mar

co, Dorel Neamțu, Nico
lae Tătar, Nicolae Codrea- 
nu, Wilhelm Schieder, Va
lentin Cliira, Gheorghe 
Cordea și Victor Lăsconi 
au abordat în cuvîntul 
lor,, obiectivele priorita
re ale activității consiliu
lui popular, ale acțiunilor 
obștești. Ș-au făcut pro
puneri pentru urgentarea 
sistematizării centrului o- 
rașului, îmbunătățirea ac
tivității constructorilor, a 
calității apartamentelor, 
transportului în comun și a 
iluminatului public. S-au 
făcut referiri la necesita
tea construirii unor spa
ții comerciale în satele 
Jieț și Cimpa, precum și. 
la respectarea legalității, 
ia preluarea produselor 
ăgroalimentare de la pro
ducători.

Participanții la dezba
teri și-au exprimat hotă
rîrea ca, împreună cu 
toți cetățenii orașului, să 
muncească cu toate forțe
le, cu inițiativă și dărui
re. la înfăptuirea obiec
ta velor economico-sociaie 
pe 1986.

' ' Xs3?'

Ioan DUBEK

Sesiunea consiliului 
popular orășenesc — eve
niment de însemnătate 
vitală pentru înfăptuirea 
planului de dezvoltare e- 
conomi co-socială in profil 
teritorial — a polarizat 
întreaga atenție a cetățe
nilor din Uricani.

Prezentarea principale
lor obiective economico- 
sociaie ce urmează a se 
înfăptui pe teritoriul în 
permanentă devenire so
cialistă a Uricaniului, 
dezbaterea legii Bugetu
lui pe anul 1986, expresie 
a profundului democra
tism ce caracterizează so
cietatea noastră socialis
tă, au constituit pentru 
deputății și cetățenii pre- 
zenți, prilejul exprimării 
eu maximă exigență și 
responsabilitate a unor 
propuneri interesante, 
menite să asigure o dez
voltare armonioasă a o- 
rașului, un exercițiu fi
nanciar pe anul în curs 
de mare eficiență.

Alături de problemele 
prioritare privind dezvol
tarea în continuare, a ca
pacității de producție a 
celor două întreprinderi 
miniere: Uricani și Va
lea de Brazi, pentru spo
rirea continuă a produc
ției de cărbune, eforturi

le consiliului popular, a- 
le constructorilor, ale ce
tățenilor vor fi îndreptate 
spre finalizarea noii pre- 
parații de cărbune, obiec
tiv care va întregi acti
vitatea de minerit a ora
șului. Totodată, așa cum 
prevede planul de dezvol
tare în profil teritorial, 
prin activitatea de inves-

URICANI

tiții și prin contribuția în 
bani și în muncă a popu
lației în peisajul social al 
orașului vor apare obiec
tive de larg interes cetă
țenesc și de mare utili
tate care vor face că 
zestrea edilitară a Urica- 
niului să întrunească toa
te sufragiile utilității și 
modernității. In viitorul 
apropiat vor intra în fo
losință o policlinică dota
tă cu instrumente și a- 
păratură de tehnică me
dicală dintre cele mai 
moderne, o nouă poștă cu 
o mare capacitate, pre
cum și un magazin ge
neral tare să asigure sa
tisfacerea nevoilor de 
cumpărare ale cetățenilor, 
și, bineînțeles, se va cons
trui un mare număr de 

apartamente pentru oa
menii muncii.

In afara problemelor 
înscrise ca obiective de 
plan pentru anul 1986, ■
deputății Constantin Cîr- 
țînă, Petru Făgaș, Carol 
Schretter și Miron Fluie- 
raș au formulat propuneri ș
valoroase privind activita- 1
tea de producție, cea so- î
cială De asemenea, pro
puneri interesante au fost 
formulate și de ceilalți 
vorbitori care au luat 
cuvîntul în cadrul sesiu
nii consiliului popular : 
Viorica Rachieru, loan 
Pirvulescu, Petru .Culda, 
Petru Panaite și Marin 
Feraru. Printre probleme
le supuse atenției consi
liului popular se remarcă . 
în mod deosebit cele vi- 
zînd activitatea socială a . 
orașului — construirea li
nei grădinițe în noul car
tier Bucura, asigurarea cu 
cadre medicale de spe
cialitate în noua policli
nică etc.

Propunerile formulate 
de vorbitori s-au referit • i 
totodată la activitatea de 
înfrumusețare și gospodăs J 
rire a orașului, la perfec
ționarea întregii vieți e- 
conomico-sociale. ' •

Gh. CHIRVASĂ
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difuzată ca document
al Adunării Generale a O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 15 
(Agerpres). Declarația-Apel 
a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, și a președin
tei^ Consiliului de 
al Republicii Populare 
gariâ, Todor Jivkov, 
privire la realizarea. 
Balcani, a unei zone

Stat .
Bul-

cu 
In 

fără 
arme chimice, semnată la 
București, la 22 decembrie 
1985, a fost difuzată ca 
document oficial al Adună
rii Generale a O.N.U.

Propunerile 
clarația-Apel 
șefilor de stat și de guvern 
ai celorlalte țări balcanice 
constituie o nouă acțiune 
politică ■ majoră în cadrul 
eforturilor pentru transfor
marea Balcanilor într-o zo
nă liberă de arme nuclea
re, de cite artne de distru
gere în masă, într-o zonă 
a păcii, colaborării și bu
nei vecinătăți între state 
și popoare.

pa care De
le adresează

In Europa — cit mai multe zone lipsite 
de arme nucleare!

două mari puteri și-au 
primat convingerea că 
tr-un război nuclear 
una din părți nu poate 
învingătoare, iar 
pentru supremația - uneia 
asupra alteia este lipsită 
de sens. După întîlnirea de 
la Geneva — a adăugat 
Willy Brandt — „atmosfe
ra a devenit mai respira
bilă". ■

W. Brandt s-a .pronunțat 
pentru oprirea cursei înar
mărilor vizînd crearea în 
Europa de zone lipsite de 
arme nucleare și de ar
me chimice.

BELGRAD 15 (Agerpres). 
întîlnirea sovieto-america- 
nâ" la nivel înalt de la 
Geneva constituie o șansă 
pentru pace, ea oferind 
posibilitatea unei noi faze 
de colaborare între state 
— a subliniat, într-un in
terviu acordat publicației 
iugoslave „Start", Willy 
Brandt, președintele Parti
dului Social Democrat din
R, F. Germania. Această în- 
tîJnire, a menționat el, a 
demonstrat că U.R.S.S. și
S. U.A. sînt gata .pentru 
dialog. în declarația comu
nă sovieto-americană, edie

ex- 
în- 

nici 
ieși 

lupta

CENTURA DE 
SECURITATE — 
OBLIGATORIE

FAPTUL DIVERS
Purtarea centurilor 

securitate de către condu
cătorii de autovehicule și 
pasagerii aflați în față ar 
urma să devină obligato
ria în Marea Britanic, in
formează agenția Reuter.

După cura s-a anunțat 
oficial Ia Londra, această 
măsură, introdusă experi
mental la 31 ianuarie 1983, 
a permis ca, în fiecare an, 
să fie salvată viața- a 200 
de persoane și evitată ră
nirea gravă a altor 7 000. 
In acest context, marea 
majoritate a membrilor 
Camerei comunelor au vo
tat în favoarea proiectului

ADUNAREA POPU
LARA A R.P. ALBANIA, 
întrunită la Tirana, în cea 
de-a VIII-a sesiune a ce- 

. lei de-a X-a legislaturi, a 
adoptat, în unanimitate, ra
portul Consiliului de Mi
niștri privind îndeplinirea 
planului și bugetului de
stat pe anul 1985, proiec
tul de plan referitor la
dezvoltarea sbcial-econo- 
mică ,pe 1986 și proiectul 
de buget pe 1986, infor
mează agenția albaneză 
A.T.A.

înaintea reluării, la Geneva, 
a tratativelor sovieto- 
americane cu privire la 

armamentele nucleare și cosmice 
în pozițiile celor două părți. 
Ea speră că și partea ame
ricană va adopta o poziție 
constructivă la tratative.

Max Kampelman, șeful 
delegației S.U.A. a decla
rat, Intre altele, că State
le Unite sînt hotărîte să 
accelereze căutările pen
tru reducerea arsenalelor 
nucleare existente. Vom 
acționa în spiritul întîlni- 
rii la nivel înalt america- 
no-sovietice de la Geneva.

El a reafirmat, totodată, 
poziția Administrației
S.U.A. privind programul 
de cercetări militare spa
țiale „Inițiativa de apăra
re strategică", cunoscut sub 
numele de „războiul stele- 
lor“‘.

GENEVA 15 (Agerpres). 
înaintea reluării, la Gehe- 

"va, a celei de-a 4-a runde 
a tratativelor sovieto-ame- 
ricaile cu privire la arma
mentele nucleare și cosmi
ce, șeful delegației sovieti
ce, Vicțor Karpov, a de
clarat presei că în fața ce
lor două delegații se află 
acuna sarcina transpunerii 
în practică a înțelegerilor 
convenite la întîlnirea din
tre conducătorii U.R.S.S. si 
S.U.A. Delegația U.R.S.S. 
— a spus el — a sosit la 
Geneva cu mandatul de a 
acționa în vederea înre
gistrării unui progres cit 
mai grabnic, pentru lărgi
rea punctelor de contact

Blocadă instituită de autoritățile sud-africane 
împotriva statului Lesotho

MASERU 15 (Agerpres). 
Incepînd de la 1 ianuarie. 
Republica Sud-Africană a 
impus un embargo total a- 
supra aprovizionării cu bu
nuri esențiale, produse a- 
limentare, medicamente și 
chiar asupra ajutoarelor din 
partea O.N.U. destinate 
statului Lesotho, a anunțat 
postul de radio național din 
capitala țării, Maseru. S-a 
precizat că traficul rutier 
și feroviar prin care se 
asigura transportul produ
selor menționate a fost blo
cat de autoritățile de la 
Pretoria de partea sud-a- 
fricană a frontierei. De a- 
semenea, a fost împiedica
tă și trecerea frontierei de

către cetățenii statului 
Lesotho. . :/.j,

Hotărârea, notează agen
țiile internaționale de pre
să, constituie o măsură 
punitivă, adoptată de regi
mul rasist pentru poziția 
antiapartheid adoptată de 
Lesotho în cadrul Consiliu
lui de Securitate.

Carnet 
cultural

FILME

S
i

»

l.

de

ce prevede obligativitatea 
purtării centurilor d® si
guranță. In cazul în care 
șl Camera Lorzilor se va 
pronunța în același sons, 
decizia va dobîndi putere 

/ de lege. /

DISPOZITIV DE 
AUTOREGLARE A 

CEASURILOR 
ELECTRONICE'

Specialiștii austrieci 
pus la punct un sistem ca
re permite autoreglarea

au

LA CENTRUL DE CON
TROL DE LA HUSTON, 
Texas, s-a anunțat că mi
siunea navetei spațiale 
„Columbia" va fi scurtată 
cu o zi, datorită numeroa
selor defecțiuni produse Ia 
diferitele instalații și apa
rate de la bord. Aterizarea 
este prevăzută în principiu 
pentru joi, în jurul orei 
12,00 G.M.T., pe pista do 
la Cape Canaveral.

LA CIUDAD DE GUA
TEMALA A AVUT LOC 
ceremonia instalării oficia
le a președintelui Vinicio 
Cerezo, învingător în ale
gerile de la sfîrșitul lunii 
decembrie și primul pre- 

din.ședințe civil al țării 
ultimi’ 16 ani.

în

ceasurilor electronice afla
te în administrația orașu
lui Viena, chiar după în
treruperea curentului e- 
lectric. Aceste ceasuri — 
instalate deocamdată
stațiile de metrou — con
țin cite un microprocesor 
care preia impulsurile e- 
lectrice de la semnalele 
radio care anunță ora e- 
xâctă. In felul acesta cea
surile se pot autoregla în 
maximum ^rei minute- de 
la reluarea aprovizionării 
cu energie electrică.

• Prima ediție a Festiva
lului cântecului meditera
nean „Medifestival", des
fășurat la Palermo cu par
ticiparea reprezentanților a 
șapte țări din bazinul Me- 
diteranei, s-a soldat CU 
succesul interpretei Nil Bu
rak (Turcia). Piesa muzi
cală interpretată de ea a 
fost decretată de către ju
riu „Cîntecul Mediteranei‘“ 
pentru această ediție a fes
tivalului. ' •

• Presa sovietică a anun
țat că, din luna martie 
1986 pînă în luna noiem
brie 1987, în U.R.S.S. se 
va desfășura Festivalul u- 
nional al artei populare, 
consacrat celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie. <

PETROȘANI . 7 No
iembrie: Campionul, I-II; 
Unirea: lăncii Jia-
nu zapciul; Parîngul: Pro
misiuni.

PETRILA i Raze pe 
gheață.

LONEA s Fedos și fiii 
săi.

VULCAN — Luceafă
rul : Aripi pe zăpada.

LUPENI i —v Cultural :
Căpitanul răzbunării.

URICANI : Cîntcce pe 
rouă.

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Amfiteatrul artelor, 

(color)
— Revistă TV a Cîn- 

tării României.
21,00 Universul familiei.
21.20 Invitație în studiou

rile Radioteleviziu- 
nii. (color)

— Angela Similea și 
formația „Savoy". 

21,50 Telejurnal. .':/, 
22,09 închiderea progra

mului.

PRONOEXPRES

N.R, Eventualele-modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

Tragerea „Pronoexpres" 
din 15 ianuarie 1986 -

Extragerea I i
41, 38, 10, 27, 9, 22

Extragerea a Il-a :
28, 33, 40, 16, 4, 1

Fond total de câștiguri: 
1 154 280 lei, din care 
52 148 lei, report la cate
goria I.

INCADREAZA DIRECT SAU PRIN 
;to ■'< ■. ' TRANSFER:
■ electricieni
■ mînuitori decor (mașiniști)
■ șef depozit
■ conducători auto, categoria D

Condițiile de încadrare și retribuire 
conform Legii 57/1977, republicată șra Legii 
12/1971.,' ;

Informații suplimentare la sediul teatru
lui din strada M- Viteazul nr- 2, telefon 43873, 
41154.

Mica publicitate

■ TELEX • SPORT
TOKIO 15 (Agerpres). 

Sportivii români' s-au nu
mărat printre protagoniștii 
tradiționalului concurs in
ternațional de atletism pe 
teren acoperit de la Osaka 
(Japonia), obținînd victoria 
în cinci probe.

In cursa feminină de 3 000 
m, Maricica Puică a trecut 
prima linia de sosire, cu 
timpul de 9’01”84/.100, fiind 
urmată de concurentele a- 
mericane Patti Sue Plumer 
— 9'02’14/100, și Sabrina 
Dornhofer — 9’18”98/100. 
Proba de 800 m a fost câș
tigată de Doina Melinte în 
2’05”82/100, cea de 400 m 
plat a revenit Cristinei Co- 
joCaru —_ 54"72/100, iar 
Vali lonescu a terminat 
învingătoare Ia săritura în 
lungime, cu rezultatul de 
6,76 m. Proba.masculină 
de 890 m s-a încheiat cu 
succesul lui Petre Drago-

♦ TELEX • SPORT ■
eseu — P51”32/100, secon
dat de americanul Stanley 
Redwine — 1’51”61/100.

In proba de săritură cu 
prăjina, atletul sovietic 
Serghei Bubka a stabilit 
un nou record mondial de 
sală, cu 5,87 m. Vechiul re
cord era de 5,86 m și a- 
parținea lui Billy Olson 
(S.U.A.)

. Alte rezultate : feminin i
60 m: Marlene Ottey Page 
(Jamaica) — 7”24/100; 60 m 
garduri: Glynis Nunn (Aus
tralia) — 8”25/100; săritu
ra în înălțime: Vanessa 
Browne (Australia) — 1,91 
m; masculin: 60 m : Ben 
Johnson (Canada) — 
6”50/100; săritura în înăl
țime: Jim Howard (S.U.A.) 
— 2,30 m ; săritura în lun
gime: Larry Myricks
(S.U.A.) — 8,22 m; 1 500 
m : Michael Ilillardt (Aus
tralia) — 3’54”14/100.

PIERDUT carnet student 
nr, 6527, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5729)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 485, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(5728)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă 
(periodice) pe numele Cir- 
co Lenuța și Lungu Ste- 
lian, eliberate de Institu
tul de Mine Petroșani. Le 
declarant nule. (2727)

ANUNȚURI

PIERDUT carnet student 
pe numele Karda Iuditha, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II decalr 
nul. (5726)

PIERDUT carnet student 
pe numele Timiș Alexan
dru, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5724)

PIERDUT carnet student, 
legitimație bibliotecă și 
periodice pe numele Fur- 
dui Maria, eliberate de 
Institutul de Mine Petro
șani. Le declar nule. (5739)

DE FAMILIE

ALEXANDRU și Aurica — părinți, frații Gabi, 
Țiți și Adi, cu profundă durere anunță încetarea din 
viață a scumpului lor fiu și frate

MARIAN VALERICĂ
(19 ani)

Inmorinîntarea are loc sîmbătă, de la domiciliu.
Nu te vom uita niciodată. (5733)

SOȚIA Maria și fiul Viorel, anunță cu durere 
încetarea din viată a minunatului soț și tată 

ROMAN MIHAI
Inmormîntarea va avea loc sîmbătă, 18 ianuarie 

1986, în Lupeni. (5731)

COLECTIVUL de muncă din cadrul Abatorului 
Petroșani este alături de familia greu încercată prin 
pierderea celui care a fost un bun coleg și tovarăș . 

ROȘCA ION '
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5725)
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