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Noua uzină de preparare a cărbunelui, care în curînd va intra în funcție 
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TÂRIL Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Aii, întreprinderea minieră Lupeni
Directorul minei, ing, GHEORGHE MARCHIȘ, se angajează, 

în nume’e colectivului unității:

„Sarcinile planificate vor fi 
îndeplinite in mod exemplar"

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția fizică 2 520 000 tone
Lupeni N 2 300 000 și Lupeni S 220 000
• Pregătiri 11 680 ml
Lupeni N 8 380 ml, Lupeni S 3 300 ml
• Investiții 2857 ml
Lupeni N 1 520 ml, Lupeni S 1 337 ml

Trimestrul I

din care :

din care :

din care:

• Producția fizică 614 000 tone din care:
Lupeni N 566 000 tone, Lupeni S 48 000 tone
• Pregătiri 3 100 ml din care :
Lupeni N 2 120 ml, Lupeni S 980 ml
• Investiții 862 ml din care :
Lupeni N 505 ml, Lupeni S 357 ml

— Tovarășe director, co
lectivele din Valea Jiu
lui își îndreaptă, în 
mod firesc, atenția spre 
rezultatele obținute de 
mina Lupeni, cea mai 
mare și mai mecaniza
tă întreprindere a Com
binatului, cel mai im
portant furnizor de căr
bune pentru cocs. Care 
sînt posibilitățile înde
plinirii prevederilor de 
plan stabilite pentru a- 
nul 1986?

Interviu realizat de
Dorin GHEȚA

INVESTIȚII LE A N U L U I 1986

Să acționăm ferm pentru punerea la timp 
în funcțiune a noilor capacități!

anul 1986, primul din 
cincinal, în munici- 

Petroșani sînt prevă- 
să fie puse. în func-

In 
noul 
piui 
zute
țiune boi și importante ca
pacități de producție nu 
numai în industria minieră, 
ci și la I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni, I . U. M. P. și 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
Pentru respectarea terme
nelor de punere «în func
țiune a acestor noi capa-

Sporuri zilnice 
la producția 
de cărbune

dintre unitățile 
din Valea .Țiului

— Lonea, Vulcan,’ Dîlja și? 
Paroșeni — continuă să 
adauge, zilnic, noi plusuri 
producției suplimentare ex
trase de la începutul anu
lui. Astfel, cu realizările- 
din data de 16 ianuarie, 
minerii de aici au ridicat 
la 4 130 de tone sporul în
registrat față de indicato
rii de plan ai perioadei. 
Sînt de consemnat și efor
turile minerilor de la U- 
ricani și Bărbăteni, ' care 
și-au depășit sarcina zilei, 
cu 330 de tone și, respec
tiv, 174 de tone.

La rîndul lor, prepara
torii raportează devansa
rea planului la producția 
netă pe prima jumătate a 
lunii ianuarie. Răspunzînd 
unei importante priorități 
a economiei naționale — 
asigurarea termocentrale
lor cu materia primă ne
cesară — ei au livrat, 
14 867 de tone de cărbune 
energetic peste prevederi. 
De asemenea, în cadrul 
preocupării minerilor pen
tru creșterea Calității pro
ducției, unitățile de prepa
rare au depășit planul la 
un alt sortiment de bază
— cărbunele pentru cocs, 
oțelăriile primind cu 681 
de tone mai mult față de 
graficele de livrare. In a- 
celăși timp, do pe fluxul 
preparației Coroești benefi
ciarilor. le-au -fost expedia
te, în plus, peste 3 500 de 
tone de bpchete. (S.B.) -

Patru
miniere

(Continuare în pag b 2-a)

La orizontul 400 al I.M. Valea de Brazi se execută

cități trebuie să se acțione
ze cu cea mâi mare răs
pundere, fiindcă numai ast
fel se poate asigura utiliza
rea eficientă a importante
lor fonduri de investiții a- 
locate. „Este necesar să fie 
luate toate măsurile pen
tru realizarea la timp a 
tuturor investițiilor și pu
nerea în producție a capa
cităților la termenele sta
bilite", a subliniat tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU la Plenara 
C.C. ai P.C.R. din noiem
brie 1985, referindu-se la 
investițiile din acest prim 
an al noului cincinal.

Analiza stadiului realiză
rii acestor noi capacități
dezvăluie existența unor res-

I

*

■1
p ft

La orizontul 400 al I.M. Valea de Brazi se execută montarea conductei 
magistrale de aer comprimat pentru alimentarea viitoarelor capacități de pro
ducție din blocul IX. Foto : L. ION

Destine comuniste — destine contemporane

\ Trei decenii, in frontul cărbunelui i
I „Dacă n-aș fitrăit, aici, ai muncii, constituie pen- lea Jiului, venit de un- i 
(■ in Valea jiului, Otita • tru mine, pentru toți co- deva din județul Galați, J
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I A
timp .și n-aș cunoaște fie-. legii de generație , sosiți, 
care schimbare ce s-a aici în bazinul cărbune-

■ produs în toți acești ani lui acum 30 de ani, cea
d&; construcție socialistă,' mai vie expresie a deve- 
aș crede că Valea Jiului nirii noastre socialiste, -a 
așa a fost de cînd este. ■ adevăratei noastre împli- 
Imaginea de astăzi, în 
care noul și modernul a- 
par în toată splendoarea 
lor, întregind calitativ 
întreaga viață a mineri-.

mînat și el ca mulți al
ții de ideea de a ajunge 
miner. Cu greu ar fi pu
tut cineva să-l determine 
să renunțe la ceea ce-și 
propusese, Infamiile exis
tă un precedent, unul din 
.frații săi, miner destoinic,

niri și, odată cu noi, a 
Văii Jiului ca o zonă 
multilateral dezvoltată".

Acum 30 de ani, cînd 
' copil fiind încă, IIarai am- .

lor și a celorlalți oameni bie Enache pășea în Va- (Continuare în pag. a 2-a)
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tanțe față de prevederile - 
de plan din anul trecut. La 
I.U.M.P., în comparație cu 
sarcinile stabilite pentru e- 
tapa a Ii-a de dezvoltare a 
capacităților de; producție,; 
mai sînt și în prezent 'ca
pacități restante de 1800 
tone do piese oțel, 500 
tone fontă și 3 tone de u- 
tilaje miniere. Punerea for 

doar 
va- 
vor 

luni, 
defi-

în funcțiune depinde 
de lucrări de o mică 
loare financiară, care 
fi realizate în cîteva 
Aceste lucrări se cer 
riitivate cel tî'rziu pînă la

Constantin FÎCEA, 
directorul Filialei Petroșani 

a Băncii de Investiții

(Continuare in pag. a 3-a)

Acțiuni semnificative în 
perfecționarea învățămîntului 

superior și liceal minier
Cercuri pedagogice

Ieri au început la Pe- inței și învățămîntului. 
troșani cercurile pedago- La lucrările ședinței ple- 
gice ale cadrelor didactice 
din liceele Văii Jiului. A- 
ceastă acțiune de' perfec
ționare, este consacrată 
domeniului muncii edu
cative, Stimulând un 
schimb de idei și eviden
țiere, de metode pedago
gice între cadrele din cele

nare a participat tovară
șul Viorel Faur, prim-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid care a 
prezentat coordonatele în 
„Dezvoltarea economică și 
socială a Văii Jiului în 

șapte'licee din municipiu, profil teritorial în cin-
în spiritul orientărilor —-------------------------- ■—-—■
stabilite la Congresul ști- (Continuare in pag. a 2-a)

Ora festivă a absolvenților
In spiritul tradițiilor studenție, 

statornicite în învățămîn- cursurilor, 
tul românesc, la Institu
tul de Mine din Petroșani 
a avut loc ieri ora festi
vă a absolvenților, a noii 
promoții de ingineri care 
vt, munci, cu competen- 
ț profesională și elan 
tineresc, îh mineritul din 
patria noastră. A 
ora care a marcat, așa 
cum cu aproape 
ani în urmă au partici
pat Ia ora festivă de des
chidere a perioadei de

încheierea

fost

cinci

In acest an, la puțin 
timp după primul Con
gres al științei și învăță- 
mîntului, Institutul de 
mine .este absolvit de 557 
viitori ingineri, tineri ca
re și-au însușit, sub per
manenta șl apropiata în
drumare a unui corp pro
fesoral cu vastă experien
ță științifică și instruct

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)



ACȚIUNI SEMNIFICATIVE „Sarcinile planificate vor fi
ÎN

(Urmare din pag. 1)

CERCURI PEDAGOGICE 
cinalul 1986—1990 și o- 
rientările de perspectivă**. 
In continuarea lucrărilor 
acestei consfătuiri, tova
rășul Adrian Jiga, inspec
tor general în Ministerul 
Educației și Invățămîntu- 
lui, a vorbit despre „Prin
cipalele aspecte ale activi
tății de educație patrioti
că, revoluționară; prin 
muncă și pentru muncă, 
în spiritul concepției ma
terial ist-dialectice despre 
lume și viață a elevilor. 
Sarcini ce revin unități
le» de învățămînt din 
documentele de partid, 
din expunerea tovarășu
lui Nîcolae Ceausescu, se
cretarul general al parti
dului, la Congresul ști
inței și învățămîntului, 
privind creșterea contri
buției procesului instruc- 
tiv-educativ la formarea 
multilaterală a viitorilor 
muncitori și specialiști**.

Ora festivă 
a absolvenților 

(Urmare din pag. D

tiv-educativă, cunoștințele 
într-o frumoasă și deose
bit de importantă activita
te economică ■— mineri
tul

La acest frumos și emo
ționant eveniment au luat 
cuvîntul absolvenții Vasile 
Vlad (Facultatea de mine), 
llie Tănăsescu (Facultatea 
de mașini și instalații mi
niere), Marian Urucu (Fa
cultatea de mine, speciali
zarea exploatări la zi, pri
ma promoție a institutului 
în acest domeniu) care au 
vorbit, copleșiți de emoție, 
în cuvinte calde despre 
gîndurile studenților, ale 
absolvenților în legătură 
cu viitoarea lor activitate 
din minerit din industria 
constructoare de mașini 
miniere, din cercetare și 
proiectare. Despre semni
ficația evenimentului care 
sintetizează pregătirea mo- 
ral-politică, științifică și 
profesională a studenților 
de-a lungul a cinci ani 
de studii, au vorbit prof, 
dr. ing. Ion Marian, prof, 
dr. ing Nicolae Lețu, prof, 
cir. doc. ing. Ștefan Co
vaci. In încheierea acestei 
frumoase manifestări a 
vorbit tovarășul Constantin 
Ievăneseu, secretar al Co
mitetului municipal de 
partid Petroșani.

Această ultimă oră festi
vă Vă rămîne neștearsă în 
memoria absolvenților — 
care vor contribui nemij
locit la creșterea produc
ției de cărbune.

î N V Ă Ț Ă M î
A mai fost prezentată ex
punerea „Sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.C. 
din documentele de partid 
privind intensificarea e- 
ducației comuniste, pa
triotice, revoluționare a 
tinerei generații".

Cercurile pedagogice se 
încheie astăzi prin ședin
țe pe secțiuni — specia

lități, prilejuind un schimb 
larg de experiență peda
gogică între cadrele di
dactice din liceele muni
cipiului.

SPORTURI DE IARNA

Mîine vor pleca 60 de 
copii din Valea Jiului, 
însoțiți de profesori, in
tr-o tabără de pregătire 
în sporturile de iarnă, la 
Vatra Dorriei, organizată 
de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor 
Petroșani. In această ta
bără tinerii sportivi se 
vor pregăti --pentru etapa 
republicană a concursuri- _________J

(Urmare din pag. U

ajuns chiar șef de seeibr, 
venise in Valea cărbune
lui cu zece ani mai înain
te. Ceva din bărbăția și 
energia fratelui mai mare 
s-a transmis in mod ine
xorabil și asupra fratelui 
mai mic, trezindu-i ambi
ții nebănuite. Plecarea spre 
Valea Jiului a părut tutu
ror un fapt firesc, normal, 
la fel cum i-au părut și 
lui II. EnacHe greutățile 
începutului. început care, 
așa cum afirma interlocu
torul nostru, era total di
ferit, datorită condițiilor de 
atunci, deosebite mult de 
mineritul de astăzi.

Debutînd la 18 ani în 
meseria de miner, direct

NT
lor de sanie, biatlpn (schi 
fond și tir), Complexul a- 
plicatîv P.A.P., ediția de 
iarnă. Vor. participa, în 
perioada 20—30 ianuarie, 
pionieri din Școala gene
rală 4 Petroșani, școlile 
generale 1, 2 și 5 Petri la, 
Școala generală 4 Vulcan.

TABARA DE INSTRUIRE
In perioada 17—28 ia

nuarie, la Voineasa (jude
țul Vîlcea) este organiza- ;; 
tă o tabără de instruire 
la pivei republican pentru 
pionierii locțiitori ai pre
ședinților consiliilor ju
dețene ale organzației 
pionierilor. Din Valea Jiu
lui participă pionierii 
Vlad Adina (Școala gene
rală 1 Petroșani), Ungu- 
reanu Daniela (Școala ge
nerală nr. 6 Petrila), Stan
ca Daniel (Școala gene
rală 4 Vulcan), Cimpoieș 
Giani (Școala generală 2 
Lupeni).

Trei decenii, în frontul
la grupă în subteran, în 
brigada cunoscutului Con
stantin Sorescu, H. Enache 
și-a afirmat repede talen
tul și priceperea, devenind 
el însuși unul dintre orta
cii de bază ai brigăzii. Bi
ne clădit, cu o vigoare me
reu proaspătă, ascultător 
și tenace, s-a impus în 
scurt timp ca unul dintre 
minerii cei mai buni, fi
ind, selecționat pentru a 
urma cursurile școlii de 
maștri minieri, școală unde 
și-a împlinit cu adevărat 
pregătirea de specialitate. 
Biografia sa, ai
doma multora ale or
tacilor săi este confunda

îndeplinite
(Urmare din pag l

— Avem create condiți
ile necesare pentru reali
zarea integrală a sarci
nilor de plan pe 1986. Li
nie, de front avem la ni
velul sarcinilor, dotarea 
tehnică nu ne lipsește, 
iar efectivul scriptic este 
la nivelul planului. Sarci
na de plan pentru 1986 nu 
este tocmai ușoară, ea fi
ind . superioară realizărilor 
din 1985 cu 230 000 tone de 
cărbune. Este o creștere pe 
care o putem realiza pen
tru că, în anul 1985, am 
obținut, față de anul 1984, 
o producție cu 140 000 de 
tone mai mare. Acum a- 
Vem condiții mai bune.

— Ați accentuat că e- 
fectivul îl aveți scriptie 
la nivelul planului. De 
ce ?

— Pentru că, deși teore
tic avem efectivul asigu
rat, nu realizăm posturile 
planificate în cărbune și 
în subteran și aceasta în 
bună parte din cauza ab
sențelor. Este o problemă 
pe care trebuie să o rezol
văm noi, toți oamenii mun
cii de la mina Lupeni. 
Pentru îmbunătățirea stării 
disciplinare, pentru recru
tarea și stabilizarea cadre
lor trebuie să acționeze nu cru și pentru unele piese 
numai secretarul de partid, 
directorul, președintele de 
sindicat, ci tot colectivul, 
de la vagonetar, șef de
schimb și de brigadă, mais
tru pînă la nivelul condu
cerii întreprinderii Am 
precizat că trebuie să ne 
preocupăm și de recruta
rea stabilizarea și pregă
tirea personalului munci
tor -pentru că avem mina 
Lupeni Sud în plină dez
voltare, mină din care a- 
nu! trecut am extras 
110 000 tone urmînd ca în 
acest an să dublăm pro
ducția.

A' •— O problemă cu ca
re se - confruntă mina

bilă pînă la identificare 
cu biograf ia mineritului 
din Valea Jiului, care d- 
semenea oamenilor ce-l 
profesează s-a dezvoltat și 
perfecționat continuu în
tr-o strînsă îngemănare cu 
pregătirea profesională a 
minerilor.

Odată cu absolvirea șco
lii, pentru maistrul 11. E- 
na.che, începe o perioadă 
nouă de activitate, in care 
responsabilitatea și mun
ca dnectă cu oamenii ar 
fi putut lesne să-l facă să 
capoteze. Nu este chiar a- 
tit de ușor să lucrezi cu 
oamenii, mai ales acolo, 
in subteran. Acolo e ne
voie de tact, de pricepere, 
de- înțelegere și mai ales

Lupeni era activitatea 
de transport. Este rezol
vată ?

— Activitatea de tran
sport a fost mult îmbună
tățită și continuăm să o 
optimizăm. Incepînd cu 
prima parte a trimestru
lui II vom extrage produc
ție pe puțul cu schip, cu 
excepția celei realizate de 
sectorul I. In felul acesta 
vom raționaliza și mări 
eficiența transportului') a 
evacuării cărbunelui extras. 
La mina Lupeni S vom folosi 
un siloz, și vom reduce 
căile de evacuare a cărbu
nelui de . Ia două la una. 
La orizontul 400 vom pune 
în funcțiune cel de-al doi
lea culbutor. Va trebui să 
ne intensificăm preocupă
rile pentru întreținerea 
fluxului de transport, a 
utilajelor, pentru îmbună
tățirea lucrărilor de revizii 
și reparații. Și acum exe
cutăm preventiv astfel de 
lucrări, dar trebuie să le 
facem de o calitate mai 
bună. Pentru că am amin
tit de calitate trebuie să 
spun că am dori utilaje, 
unele, nu toate, de o cali
tate mai bună. Același lu

de schimb și subansamble.
Tovarășe director, 

nu ați ridicat nici o 
pretenție, nici o solici
tare pentru Combinat 
sau alte foruri superi
oare...

— Nici nu avem de ce! 
Am fost sprijiniți . întot
deauna concret și operativ 
de către conducereâ Com
binatului, de comitetul mu
nicipal și de comitetul oră
șenesc de partid.

= — In activitatea de
pregătiri aveți, de ase
menea, sarcini impor
tante.

— Avem și le vom rea
liza. Și în cursul anului

cărbunelui
de profesionalitate. Fieca
re dispoziție sau sfat, ne
confirmate, nu fac altceva 
decît să știrbească autori
tatea șefului. Acest lucru 
îl știa foarte bine și îl 
știe și acum maistrul II. 
Enache care, în .perioada 
cît a lucrai la Lupeni, 
conform' repartiției, a fost 
unul dintre oamenii de cea 
mai înaltă clasă. De altfel, 
transferul în interes de 
serviciu la mina Bărbăteni, 
în anul 1980, era mai mult 
decît o confirmare a pro
bității sale profesionale.

Alt cîmp minier, alte 
condiții de zăcămînt și qlți 
oameni, situații deloc ne
glijabile pentru un condu
cător, aspect căruia Ilara-

exemplar"
trecut am realizat planul 
lucrărilor de pregătiri și 
l-am depășit cu 300 ml, 
ceea ce ne-a dat posibili
tatea să avem asigurată 
linia de front activă.

— Ce ne puteți spune 
despre activitatea de 
investiții ?

—- Avem obiective im
portante de realizat — pu
țuri, silozuri și lucrări a- 
ferente acestora —■ atît la 
mina Lupeni S cît și la 
mina Lupeni N. Solicităm, 
în domeniul investițiilor 
de suprafață, un sprijin 
mai mare din partea con
structorului — I.A.C.M.M. 
Petroșani — pentru că a- 
ceste obiective sînt deose
bit de importante pentru 
viitorul minei.

— Tovarășe director 
afirmați în prima par
te a interviului că va 
veți îndeplini sarcinile 
de plan ale acestui an. 
Și ne-ați prezentat une
le argumente, vă rugăm 
să le completați!

— Cel mai li oțărî tor ar
gument îl constituie price
perea, hărnicia și puterea 
de mobilizare a oamenilor, 
a tuturor formațiilor de lu
cru. Fără a nominaliza, 
vreau să evidențiez activi
tatea deosebită a brigăzilor 
care exploatează complexele 
mecanizate — și avem 12 
în funcțiune — a forma
țiilor de la lucrările de 
pregătiri care folosesc 
combine de înaintări și a 
unor formații de la activi
tatea de transport. In ge
neral avem un colectiv 
bun, bine pregătit profesio
nal care ou v-a precu
peți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor planificate pen
tru anul 1986, prin aceasta 
înțelegînd și îmbunătăți
rea calității cărbunelui ex
tras. Și în acest domeniu 
ne-am stabilit măsuri con
crete care își vor dovedi 
eficiența.

lambie Enache a știut din 
nou să-i facă față, demon- 
strînd încă o dată înaltul 
său profesionalism.

Deși au trecut doar cîți- 
va ani de la sosirea sa la 
Bărbătem, H. Enache este 
promovat adjunct șef de 
sector, iar din anul 1983 
este șeful sectorului III. Și 
tot de atunci sectorul III 
este unul dintre cele mai 
bune sectoare ale minei, in 
care bătălia se dă pentru 
sporirea cantității de căr
bune extrase suplimentar.

Un fapt de muncă firesc, 
o realitate ce are o sin
gură motivație: știința co
ordonării oamenilor, știin
ță în care, așa cum o de
monstrează faptele, comu
nistul Uaralambie Enache 
excelează.

va informăm
TINERII din organizați

ile 1, 2, 3, 4, 5 și 6, de la 
S.S.H. Vulcan sînt autorii 
unei performanțe deosebite: 
prin ore de muncă patrio
tică prestate mai ales în 
afara orelor de program, ei 
au colectat peste 36 tone 
de fier vechi. (Gh. O.)

PARÎNGUL găzduiește 
duminică „Festivalul spor

turilor de iarnă", organizat 
de C.J.E.F.S. Sînt prevăzu
te concursuri de schi la 
probele schi fond și alpin, 
la toate categoriile de 
vîrstă. (I.D.)

APICOLA. A început în
cheierea contractelor de 
produse apicole între pro
ducători și cercul apicol 
Petroșani. Apicultorii sînt 
așteptați în acest scop la 
magazinul de specialitate 
cu sediul în Petrila. Tot 
cu acest prilej se pune la 
dispoziția apicultorilor cota

DISCO-TOP S.R, La casa de cultură din Petro
șani, sîmbătă, incepînd cu ora 17, „Discoteca** va
canței va fi prezentată de Florin Silviu Ursulescu, 
redactor la Radioteleviziunea română. Se vor de
cerna premiile „Disco-top S.R. *85**. Vor putea fi 
ascultate primele 10 melodii românești și străine a- 
le anului, în viziunea tinerilor din , municipiul nos
tru. Așadar, Florin Silviu Ursițlescu și ultime nou
tăți ale muzicii „disco**. (Al. H.)

de zahăr pentru lunile de 
iarnă.. (I.D.)

CEAINĂRIE. Am scris 
In ziarul nostru în repetate 
rînduri despre necesitatea 

unui magazin „Plafar" țn 
Petroșani.

Propunem celor ce răs
pund de comerțul orașului 
ca în cofetăria hotelului 
„Central" sâ -se ofere con

sumatorilor atît cafea cît 
și ceaiuri dietetice, precum 
șl pachete cu plante medi
cinale. Toată lumea ar a- 
vea numai de cîștigat, în- 
cepînd cu drumeții înghe
țați și terminînd cu oaspe
ții hotelului, ca să nu mai 
vorbim de comerț în sine. 
Răspunsul îl dorim cît mai 
prompt și nu prin cuvin
te. (AI. II.)

DE-ALE FIRMELOR. 
Chiar lîngă redacția noas
tră, pe una din ușile de 
intrare ale Complexului de 
servire, patronat de Co

operativa „Unirea" din 
Petroșani, pe o firmă ma
re se poate citi : „Lenge- 
rie". Să nu știe oare cei 
de la cooperativa amintită • 
că e corect „Lenjerie" sau I 
e o dovadă de necunoaște- I 
re a frumoasei limbi româ- I 
ne ? Și cazul nu e singu- I 
Iar. (G.C.)

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU
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Fiecare membru al consiliului de
conducere un animator

al vieții spirituale
LA LUPENI, ■ ședința 

consiliului de conducere al 
clubului a demonstrat că 
există multiple posibilități 
dc îmbunătățire calitativă 
a manifestărilor culturale 
din oraș. loan Hojbbuț,

al 
de

formații 
terni c
corul 
peste 
mația

bului și cineclubului, ai 
grupului vocal folcloric de 
Ia Școala generală nr. 2.

Principalul obiectiv 
activității consiliului
conducere al clubului pen- 

. .. tru anul 1986 îl constituie
directorul clubului afirma îmbunătățirea stilului de ședințele
că anul 1986 va aduce un 
reviriment în viața cultu
rală a orașului,, atît în 
ceea ce privește manifestă
rile artistice 
cit și cele cu 
caracter poli- 
tico-educativ.

Din activi
tatea anului 
1985 s-au tras 
tele necesare, s-au adoptat ral. S-ar elimina astfel for- 
măsuri care vizează, în pri
mul rînd, creșterea calită
ții acțiunilor, atragerea ti
nerilor, a tuturor oameni
lor muncii, spre actul de 
cultură, angrenarea cores
punzătoare a întregului po
tențial artistic în specta
colele din cadrul fazei de 
masă a celei de-a Vl-a e- 
diții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Darea de seamă a eviden
țiat perseverența cu care 
au muncit artiștii amatori 
ai teatrului popular „Ana 
Colda", faptul că aceștia 
desfășoară o activitate con
tinuă, de bun nivel artis
tic, ceea ce a dus la ob
ținerea unor valoroase pre
mii la nivel republican și 
județean. Au fost reliefate 
activitatea fanfarei, preo
cuparea permanentă pen
tru formarea tinerilor ca 
instrumentiști, ceea ce asi
gură schimbul între gene
rații, precum și activitatea 
membrilor cercului de artă 
plastică „Paleta", ai fotoclu-

muncă al acestui organism, 
necesitatea ca fiecare din
tre membri să

artistice cu
Caracter de 
sindicatelor 
60 
de

condusă

Așezămintele de cultură 
la început de an (II)

învățămin- devină un animator cultu-

malismul care există în u- 
nele acțiuni, formalism 
zultat din pregătirea 
superficială precum și 
ralelismul în acțiune, 
aceea, anul 1986 trebuie să 
însemne o treaptă spre 
creșterea calității fiecărui 
act politico-edUcativ și 
cuitural-artistic. Disponibi
lități există, unele — insu
ficient folosite. Pozitiv e 
faptul că întregul consiliu 
de conducere este decis a 
face totul pentru ca aces
te disponibilități să capete 
locul pe care îl merită, în 
viața culturală a Lupeniu- 
lui.

re- 
lor 
pa-
De

a-
al
al

LA URICANI, acest 
devăr „fiecare membru 
consiliului de conducere 
clubului — un animator
cultural" este mult mai bi
ne cunoscut. O dovedește 
faptul că, deși orașul este 
mai mic decît Lupeniul, se 
poate vorbi de cultură ca 
fenomen bine ancorat în 
viața orașului. Clubul are

pu- 
masă, 
avînd 

de membri, for-
dansuri bătrîriești, 
pe scenă de pre- 
Comitetului oră

șenesc de cultură și edu
cație socialistă, prof. Du
mitru Sârbușcă, taraful di

rijat de di
rectorul clu
bului, Vio
rel Jude.

Sub aspect 
finaciar, clu

bul și-a depășit cu peste 
50 la sută sarcinile pe 
1985, ceea ce înseamnă că 
acțiunile clubului au efi
ciență atît educativă cît 
și materială. Dar nici aici 
nu s-a făcut totul. Analiza 
asupra activității consiliu
lui de conducere a men
ționat că și la Uricani se 
poate face mai mult. Ora
șul este în plină dezvolta
re. In cincinalul pe care 
l-am inaugurat, Uricaniul 
va deveni tot mai impor
tant pe harta cărbunelui 
românesc. Odată cu deze 
voltarea minelor Valea de 
Brazi, Uricani, a carierei 
de cărbune de la Cîmpu 
Iui Neag a preparației de 
cărbune, a carierei de 
•cuarț, orașul va cunoaște o 
dezvoltare soeio-culturală 
fără precedent. Iată de ce 
la Uricani, în fața celor ce 
răspund de activitatea po- 
litico-educativă și cultural- 
artistică stau sarcini com
plexe ce se referă, în pri
mul rînd, la creșterea ca
lității acțiunilor.

H. ALEXANDRESCU

Bogat program 
de spectacole
Teatrul de stat „Va

lea Jiului" ne invită in 
această săptămână la 
mult așteptatele întîlniri 
cu Thalia. Chiar astăzi, 
la sediul teatrului putem 
viziona piesa „Clopo
tele" de Ghennadi Mam- 
lin, dramaturg sovietic. 
Uin distribuție fac par
te Theodor Marinescu și 
Paulina Codreanu.

Același spectacol va 
putea fi urmărit în 
ziua de. 24 ianuarie. Mîi- 
ne și duminică, 26 ia
nuarie, comedia va fi 
la ea acasă. Se va juca 
piesa „Nevastă de oca
zie" de Kostăs Asima- 
kopoulos. Vor fi pre- 
zenți pe scenă Gabriela 
Bellu, Theodor Marines
cu și ceilalți membri 
ai colectivului artistic 
al teatrului. Din drama
turgia românească se va 
prezenta piesa „Omul cu 
mirțoaga", un adevărat 
recital Nicolae Gher- 
ghe, secondat cu aplomb 
de Dumitru Drăcea. 
Spectacolele cu piesa lui 
Gheorghe Ciprian se 
vor juca in zilele de 23 
și 25 ianuarie, tot l~a se
diul teatrului. Pentru 
spectatorii din județ 
Claudiu Bleonț, Patricia 
Grigoriu și Magda Ca- 
tone vor prezenta dumi
nică, 26 ianuarie, la De
va „Anonimul venețian" 
după Giuseppe Berto, 
luni, 27 ianuarie la Hu
nedoara „Anonimul Ve
netian" șl „Un bărbat 
și mai multe femei", 
spectacol coupe, iar 
miercuri, 2S ianuarie la 
Călăii, același spectacol 
coiipe.

H. DOBROGEANU

Bogăția titlurilor, diversitatea volumelor exis
tente la biblioteca clubului sindicatelor din Lupeni 
— un permanent punct de atracție pentru tineri.

Să acționăm ferm !
(Urmare din pag P

30 iunie 1986 pentru a se 
putea astfel re
grupa forțele de execuție 
în vederea începerii altor 
obiective prevăzute.în plan.

Stadiul avansat al lucră
rilor de construcții și mon
taje de la I.F.A. „Vîscoza" 
permite stabilirea unui pro
gram de punere în func
țiune a noii instalații de 
fire celulozice cel tîrziu în 
trimestrul II 1986. Dar, în 
paralel, se cere întocmirea 
unui grafic care să cuprin
dă finalizarea tuturor lucră
rilor prevăzute în docu
mentațiile de execuție pen
tru a se realiza închiderea 
investiției cel tîrziu la 31 
decembrie 1986.

Capacitatea nouă de 
763 milioane lei producție 
globală prevăzută în planul 
anului trecut la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
trebuie, de asemenea, pusă 
în funcțiune în cel mai 
scurt timp. In acest scop 
se impune urgentarea lu
crărilor la hala din Live- 
zeni, iar în incintă defini
tivate toate lucrările pre
văzute în proiectul general 
de execuție.

O problemă de maximă 
importanță pentru asigura
rea punerii în funcțiune a 
noilor capacități de pro
ducție o constituie contrac
tarea și urmărirea livrări
lor întregului volum de 
utilaje prevăzut pentru lu
crările- de montaj. In con
formitate cu cerințele le
gale, toți beneficiarii de 
investiții sînt obligați să 
întocmească grafice de e- 
xecuție pentru toate o- 
biectivele care au termen 
de punere în funcțiune în 
acest an, să urmărească 
îndeaproape respectarea a- 
cestor grafice și să. asigu
re toate c< ndițiile pentru 
realizarea lor la termene
le planificate. . 'f.''

Anul 1986 constituie un 
an hotărîtor pentru pune
rea în funcțiune a noilor 
capacități de la I.F.A. „Vîs
coza", IU M.P.<* și 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
Să acționăm cu toată fer
mitatea pentru a determi
na un înalt ritm de exe
cuți." zi de zi,, lună de lu
nă, pentru a asigura pro
ducțiile suplimentare pre
văzute în plan prin pu
nerea în funcțiune a noi
lor capacități !

Perioada tradiționalelor 
clasamente, a „balanțelor" 
sportive de la începutul a- 
nului a trecut deja, citito
rii ziarului nostru au luat 
cunoștință de „topul" 1985 
al Văii Jiului, alcătuit în 
funcție de performanțele 
realizate de sportivi sau e- 
chipele divizionare. In ge
nere, opțiunile specialiști
lor concordă cu opiniile iu
bitorilor de sport, totuși în
tre laureați ar fi meritat 
să figureze și echipa de ju
niori Jiul Petroșani, autoa
rea unor performanțe de 
invidiat în anul trecut — 
prezența în finala campio
natului republican de fot
bal, locul I în seria a 
VlII-a, la sfîrșitul turului, 
cu 25 de puncte din 26 
posibile. In ceea ce priveș
te maestra internațională 
Cristina Bădulescu, deja 
un nume pe firmamentul 
șahului european, nu fi
gurează în clasament, în- 
trucît, deși fiică a Văii 
Jiului, este legitimată de 
I.T. București.

Intre cele două...
Jiuri

Ce relevă în plus sau ce 
„ascunde" topul sportiv 
1985 ? Că marea performan
ță este doar apanajul sec
țiilor omonime Jiu), ale 
clubului sportiv din Pe
troșani (șapte laureați) și 
asociației sportive din Pe- 
trila (2), cărora li se a-

daugă C.S. Știința Petro
șani și . Minerul Aninoasa. 
In anul trecut, în loturile la nivelul 
naționale au figurat 16 
sportivi din Vale (unul în !
cel olimpic, cinei la seniori, 
doi la tineret și opt la ju
niori), trei secții — atle
tism și navomodelism Jiul 
Petroșani și tir cu arcul 
Minerul Aninoasa fiind de 
nivel internațional, alte 
19 avînd . regim de clasifi
care republican. Discipli
nele sportive individuale 
dețin supremația (atletism, 
lupte, navomodelism, tir 
cu arcul), contăm însă.pe 
plan național mai mult 
pe competițiile masculine. 
Față de anii precedenți 
s-a înregistrat un regres în 
întrecerile pe echipe în
tre disparițiile regretabile 
amintim retrogradarea di
vizionarelor A, de fotbal , , — - . .. _
Jiul Petroșani, de popice jul Petroșani abia fiin- 

țînd ca secție de sanie de 
cîtăva vreme, in ceea ce 
privește schiul, fie probele 
alpine sau de fond, <' ' 
și la copii și juniori, s-au 
obținut rezultate sub posi
bilități. Iată de ce se impu
ne o analiză minuțioasă 

. a activității desfășurate în 
acest club, din partea In
spectoratului școlar, r 
C.M.E.F.S., pentru ca mă
surile întreprinse în acest 
sens să conducă la reali- 
nierea sa în rîndul unită
ților sportive școlare frun
tașe pe țară, în speță clu
bul să formeze, să lanseze, 
dar să și păstreze mari 
performeri.

Jiul Petrila, B de baschet 
Jiul-Știința - Petroșani fa
ță de o singură 
promovare în eșalonul se
cund, Ia rugby, prin Utila
jul Petroșani.

Iarna — hibernare 
sportivă ?

In acest context gene
ral, de analiză a rezultate
lor anului 1985, sporturile 
de iarnă —- schi, sanie, cu 
tradiție în Vale — nu mai 
Sînt reprezentate în elita 
performanțelor, din 
multe motive. In

mai 
primul

rînd nu există secții de 
performanță pentru seniori 

național, junioa- 
s-au remarcat în 
republicane de te indisolubil 
ajuns deja la baza materială a mișcării

rele, care 
întrecerile 
sanie.

Un echilibru necesar inil* fotbalul, dar reprezen- manței. Se impune mai 
tarea valorică se oprește multă operativitate, respon

sabilitate și receptivitate 
din partea tuturor membri
lor forurilor sportive. îm
bunătățirea activității edu
caționale în rîndul sporti
vilor de performanță (Ing. 
Otto Abraham).

★
Sînt concluzii de preț nu 

numai pentru clubul-fanion 
al performanței în Valea 
Jiului, ei și pentru întrea
ga noastră mișcare sporti
vă; din efortul conjugat al 
factorilor cu responsabili
tăți în acest domeniu — 
C.M.E.F.Ș., Consiliul mu
nicipal al sindicatelor; Co
mitetul municipal U.T.C., 
Organizația municipală a 
pionierilor, consiliile de* 
conducere ale cluburilor, 
asociațiilor sportive .și sec
țiilor lor, antrenori, instruc
tori sportivi, arbitri, iubi
torii sportului, și nu în ul
timul rînd, sportivii — tre
buie să rezulte un salt 
Calitativ care să plaseze, 
prin rezultatele obținute, 
în sport, municipiul nostru 
în prim planul întrecerilor 
republicane și chiar inter
naționale, Ia nivelul bazei 
sale materiale, al exigențe
lor și obiectivelor rezulta
te din planurile de activi
tate și perspectivă ale în
tregii structuri sportive din 
Valea Jiului.

Calitatea în plan spor- cel mult la eșalonul III. 
tiv, adică performanța, es- 

legată de

Pasiunea» competența și 
responsabilitatea 

determină, saltul 
performanței sportive

puternice cluburi și aso
ciații sportive din alte zo
ne ale țării, la noi, Utila-

Infuzia de pasiune
In ceea ce privește atin

gerea obiectivelor de per
formanță ale mișcării spor
tive din Vale pe anul 1986, 
demne de consemnat ni se 
par, nu numai ca exempli
ficare, ci și ca mod de 
gîndire și acțiune, opiniile 
unor participant la tradi
ționala întîlnire de înce
put de an a consiliului de 
conducere al clubului spor
tiv Jiul Petroșani, desfășu
rată sîmbătă,

— Din păcate, analiza la 
nivelul secției de atletism 
nu s-a făcut încă. Condu
cerea clubului trebuie să 
ia măsuri pentru amena
jarea pistei de atletism, pe 
care să se desfășoare în
tîlniri atletice oficiale" dar, 
și amicale. A forma spor-" 
tivi pentru performanță, 
înseamnă a-i educa și ca 
adevărați oameni (Ștefan 
Mihaly, antrenor).

— In conducerea secțiilor

sportive; în municipiul 
nostru, ultimii ani au adău
gat însemnate realizări în 
acest domeniu, ne referim 
la noile terenuri și dotări 
de la Jiul Petroșani, Mi
nerul Aninoasa, Minerul 

chiar Paroșeni, Minerul Lupeni,
Minerul Vulcan. Desigur 
se resimte lipsa unei săli 
de'spqrt pentru discipline- . SCCUJlur

Gc;’.ipe, Mai și clubului nostru trebuie 
atrași oameni de inițiati
vă, care să iubească spor
tul, o anume disciplină : 
sportivă, să pună umărul 
cînd este nevoie de 
(loan Karpinecz).

— Stilul ,și metodele de 
muncă ale secțiilor și con
ducerii clubului nostru de
termină - calitatea perfor-

este nevoie de anumite te
renuri, amenajări pentru 

a sporturile hibernale. To
tuși eforturile depuse pînă 
acum pentru dezvoltarea 
bazelor sportive nu sînt 
răsplătite pe deplin de re
zultate. Ne referim în spe
ță la unele asociații spor- 

. tivi?, care au în vedere nu-

ei

Ion VULPE
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Reacții favorabile la propunerile
secretarului general al C.C. al 

P.C.U.S. cu privire la reducerea 
armamentului nuclear

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, salută ide
ile curajoase cuprinse în 
propunerile secretarului 
general ăl C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, cu pri
vire la reducerea arma
mentului nuclear, a decla
rat un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite. Se
cretarul general al O.N..U. 
și-a exprimat speranța că 
aceste idei, precum și alte 
inițiative vizînd eliberarea 
lumii de amenințarea cu 
un conflict nuclear și 
cursa înarmărilor vor 
studiate cu cea mai mare 
atenție, atît în cadrul he-s 
gocierilor bilaterale dintre 
Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite, cît și în foru
rile internaționale, 
pînd cu Națiunile

☆
BRUXELLES 17 

pres). NATO este favorabi
lă oricărei propuneri care 
ar putea contribui la o a- 
devărată reducere a arma
mentelor, iar propunerea 
de dezarmare nucleară a

orgahi- 
agenția

purtă- 
relevat 

de

de 
fi

înce- 
Unite.

(Ager-

conducătorului sovietic, Mi
hail Gorbaciov, va fi foar
te atent studiată de aliați, 
atunci cînd va fi prezen
tată la negocierile de la 
Geneva — a declarat pur
tătorul de cuvînt al 
zației, citat de 
France Presse.

Pe de altă parte, 
torul de cuvînt a
că poziția NATO față 
propunerile lui M. Gorba
ciov va fi hotărîtă „după 
discuții aprofundate" între, 
oficialitățile țărilor mem
bre ale Alianței atlantice.

' ■
TOKIO 17 (Agerpres). Un 

purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al 
Japoniei a apreciat că de
clarația lui Mihail Gorba
ciov trebuie privită cu 
toată atenția. El a adăugat 
că guvernul nipon va stu
dia în amănunt propune
rile de dezarmare ale 
U.R.S.S. Armele nucleare 
trebuie să fie eliminate a- 
tît din Europa cît și din 
lumea întreagă, a relevat 
purtătorul de cuvînt.

Programul O.M.S. de 
combatere a SIDA

Specialistul american dr. 
Jonathan Mann a fost nu
mit coordonator al progra
mului Organizației Mon
diale a Sănătății pentru 
combaterea „Sindromului 
de deficiență imunologică 
dobîndită" (SIDA) — re
latează agenția Associated 

• Press. <
In cadrul unei conferin- 

țe de presă organizate la 
. sediul O.M.S. din Geneva, 

el a anunțat că în prezent, 
potrivit statisticilor O.M.S. 
Intr-țin număr de. 75 de
țări ale lumii, care au
furnizat date, există 20 088 
de cazuri de SIDA, cele 
mai multe — respectiv 
17 051 — fiind înregistrate 
în S.U.A. Aceasta maladie, 
care afectează doar unele 
categorii de persoane, a 

' cunoscut o evoluție rapidă,
In răstimp de o lună nu
mărul cazurilor descoperite

Căpitanul, răzbunării,.
U.RICANI: Mușcheta

rii tn vacantă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Campionul, I-II; 
Unirea : Iancu Jianu
zapciul; Parîngul: Promi
siuni.

LONEA : Iubirea 
multe fețe, I-II,

VULCAN — Luceafărul
Aripi de zăpadă.

LUPENI — Cultural

are

Raport despre politica externa 
a R P Chineze

Prin Decret prezidențial, 
tovarășul Ion Cioară se -e- 
liberează din funcția 
ministru al Silviculturii

.BEIJING 17 (Agerpres). 
: In cadrul sesiunii Comite
tului Permanent al Adună
rii Naționale a . Reprezen
tanților Populari a R.P. 
Chineze, ale cărui lucrări 
se desfășoară la Beijing. . 
Wu Xuecjian, consilier de 
stat, ministrul afacerilor 
externe, a prezentat un 
raport cu privire la situa
ția pe plan mondial și re
lațiile externe ale Chinei 
în anul 1985 — relatează 
agenția- China Nouă. S-a 
relevat că . în anul trecut 

• Chină și-a întărit unitatea 
și prietenia cu România și 
Iugoslavia, și-a îmbunătă
țit relațiile cu R.D.. Ger
mană, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia și Bulgaria. 
Subliniind caracterul activ 
al politicii externe indepen
dente și pașnice a Chinei, 
vorbitorul a precizat că 
țara sa întreține, în pre
zent, relații diplomatice 
cu 134 de state.

In legătură cu evoluția 
situației internaționale, ra
portorul a evidențiat că 
popoarele trebuie să rănii- 
nă vigilente, deoarece exis
tă încă pericolul unui răz
boi mondial. Dezvoltarea 
forțelor păcii — a subli
niat el — a depășit-o pc 
cea a forțelor războiului.

După ce s-a referit la 
dialogul dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A., mi
nistrul chinez al afaceri
lor externe a adresat a- 
cestora chemarea de a fa
ce păși concreți în direcția 
unei destinderi reale a si
tuației internaționale.

PARLAMENTUL, 
VEST-EUROPEAN, organ 
consultativ al C.E.E., în
trunit în sesiune la Stras
bourg, a hotărît să nu se 
alăture sancțiunilor econo
mice americane impuse Li
biei, informează agenția 
United Press International.

Tovarășul 
se numește, 
prezidențial, 
ministru al

Eugen Tarhon 
prin Decret 
în funcția de 
silviculturii.

CONSECINȚE

creșcînd cu 600 la sută.
Programul O.M.S de 

combatere a SIDA își pro
pune ca' obiective princi
pale să contribuie la popu
larizarea cunoștințelor des
pre această maladie și la 
intensificarea colaborării 
internaționale, în special pe 
planul cercetării științifice, 
în vederea descoperirii cau
zelor si tratamentului bo
lii."'- - -a?. Ț " :

Bilanțul efectelor 
distructive ale

’ erupției vulcanului 
„Nevado del Ruiz“

. In capitala Columbiei s-a 
anunțat bilanțul oficial fi
nal al victimelor erupției 
d’.n decembrie 1985 a vul
canului „Nevado del Ruiz", 
situat în Anzii Cordilieri 
cclumbieni: 2^080 persoa
ne decedate sau date dis
părute — transmite agen
ția de presă spaniolă E.F.E. 
94 la sută din aceste per
soane se aflau în zona ur
bană a localității Armero, 
distrusă -de aluviunile de 
magmă, noroi și roci care 
s-au scurs pc versanții 
muntelui.

Numărul sinistraților es
te de 229 154 din , 
143 792 se aflau în aria 
bană.

Sateliții planetei
" Uranus

care 
i ur-

Sonda automată ame
ricană „Voyager-2“ a des
coperit șase noi sateliți ce 
gravitează în jurul plane
tei Uranus, numărul a- 
cestora ajungînd astfel la

! 12. Experții NASA aprecia
ză că sonda ar mai-putea 
descoperi încă 18 asemenea 
corpuri cerești în jurul 
planetei Urârius.

In prezent, planeta.. Sa
turn deține în sistemul so
lar cel mai mare număr

20 — 
jurul

. N.R. Eventualele modi- ‘ 
ficări intervenite în pro- - 
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.-- (color)
— Gala desenului a- 

nimat.

mare i 
de corpuri cerești ■— 
care gravitează în 
Său.

Lansată în august 
sonda „Voyager-2“ a 
descoperit indicii ale 
xistenței unei atmosfere în 
jurii] nlanefpj Urânns

1977, 
mai 
' e-

— Sih.
— Melodia săpțămînii 

în primă audiție.
— Univers românesc : 

„Pe Valea Șiretului' 
-— reportaj. ’

— Marile momente a- 
le baletului: „Ro- 
meo și Julieta" de 
Prokofiev (partea 
a IV-a).

— „Spre a nu te mai 
uita" — 
poetic. .

— Atlas muzical.
— Oameni de azi 

reportaj.

ii

moment
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LA BEIJING A FOST 
SEMNAT protocolul con
vorbirilor dintre delegați
ile guvernamentale ale 
R.P. Chineze și U.R.S.S. în 
problema transporturilor. 
Documentul consemnează 
volumul transporturilor de 
mărfuri destinate exportu
lui cu diferite mijloace, pe 

, perioada 1986—1990. Pro
tocolul, relevă agenția 
TASS, prevede, de aseme
nea. reluarea, din luna mai 
1986, a transporturilor flu
viale de mărfuri între ce
le două țări.

ISRAELUL A ANUNȚAT 
că va crea în acest an 13 
noî așezări israeliene în 
Cisiordania și Gaza, infor
mează agenția I.P.S. Pînă 
în septembrie 1988, Israe
lul intenționează să creeze 
27 de noi așezări în teri
toriile ocupate.

GUVERNUL ITALIAN de 
coaliție al premierului Bet- 
tino Craxi, a obținut votul 
de încredere al Camerei 
Deputaților asupra contro
versatei probleme privind 
educația religioasă ? în re
țeaua de înxățămînt școlar.

Conform acordului sur
venit la 14 decembrie 1985, 
învățămîntul religios de
vine . facultativ în școlile 
italiene, elevii în vîrstă 
de pește 14 ani puțind de
cide ei înșiși prezența sail 
nu la aceste cursuri.

Posesor al permisului ' 
de conducere, categoriile
B. C, D și E din anul 
1959, Sever loanăș conl:\ 
printre conducătorii auto f 
cu o vastă experiență, de
sigur bun cunoscător al 
regulamentului de circu
lație. Iată însă că într-u- 
na din zilele trecute a 
demonstrat contrariul; s-a 
aflat la volan avînd în 1 
sînge o îmbibație alcooli- 1 
că ce depășea limita le- ; 
gală. In situații similare ( 
s-au aflat, în săptămîna 
aceasta, conducătorii au- 1 
to profesioniști Vasil? 
Comici (cu vechime la 
volan din 1973, posesor 
al categoriilor B. C, D), 
Ștefan Balika (1973, B,
C, E) și rutieristul Flo
rian Paul Mureșan. Au 
fost întocmite patru dosa
re penale cu trimitere în 
judecată, au fost anulate 
patru permise de condu
cere auto.

Dănuț Nina (2 HD 4574), 
cărora lc-au fost reținu
te temporar permisele de 
conducere, fiind sancțio
nați contravențional, fi
indcă, așa cum s-a adeve
rit’ nu o dată, „paza bu
nă trece primejdia rea“. ■

RECOMANDĂRI

Zăpada, felieața, ceața, 
frigul, iată doar cîteva - 
„obstacole" pe care iarna 
le pune în calea traficu- ; 
lui rutier. Este recoman- • 
dabil ca ele să fie ocoli
te, în cazul cînd deplasa
rea cu autovehiculul este 
neapărat necesară trebuie ' 
să se .adopte maniera de 
conducere " preventivă, a- ; 
daptată la condițiile ™.e- 
teo-rutiere. In 
text, amintim 
rilor auto că 
iarnă este pe 
tenție deci în 
șezămintelor școlare !

acest con- J 
conducăto- 

vacanța 
sfîrșite. 
preajma

de
A-
a-

PAZA BUNĂ

☆
. Duminică, 19 ianuarie 

a.c. au drept de circula
ție autoturismele proprie
tate personală înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Intr-o stare mai ușoa
ră de „imponderabilitate" 
la volan au fost surprinși 
Gheorghe Hurmz (S.U.C.T.
Petroșani, 31 HD 7560) și municipiului Petroșani

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției

Mica publicitate
PIERDUT carnet stu- viei Mihai, eliberată 

dent pe numele Horga Lu- " 
cian, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5749)

PIERDUT carnet student 
pe numele Puiu Carmen,. 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani.' li declar 
nul. (5742)' •

PIERDUT carnet student
pe numele Chira Florin, e- 
liberat de Institutul . de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (5743)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popor

. ANUNȚURI DE FAMILIE

. 1 he
Preparația Petrila. O declar 
nulă. -(5744)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vrabie 
Florin Constantin, elibera
tă de I.U.M. Petroșani. O 
declar . nulă. (5746) .

PIERDUT carnet student 
pe numele Amaricăi Du
mitru. eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5747), . ‘

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Eugen, eliberată de 
Lupeni.
(mp)

Soos
I.M.

O declar nulă.

IN CADRUL REFEREN
DUMULUI organizat joi în 
Algeria asupra proiectului 
noii Carte naționale, 98,37 
la sută din alegători s-au 
pronunțat în favoarea sa, 
a anunțat la Alger minis
trul de interne, M’Harned 
JIadj Yala. .

- .. _ — Tclosport. - .
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică, 
(color) 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. . 
Teleenciclppedia.
(color)
Ninge... la varietăți, 
(color)

29,40 Film artistic: „Se
cretul cargoului", 
(color)

15,00

19,00
19,20

19,45

22,20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra- 

■ Ț mului.

SOȚUL Constantin, copiii Silvia și Costel, gine
rele Nelu, .nora Geta și nepoții Orlando și Cosmin, 
anunță cu adîncă durere dispariția prematură a 
celei care a fost , '

PĂUNA EI.ENA (52 ani)
Inmormîntarea va avea loc duminică, 19 ianuarie . 

1986, ora 15, de la domiciliu. (5756)
' ! ■ -

COLEGII de la Compartimentul A.P.T.A. —
■ I.PS.R.U.E.E.M. Petroșani sînt alături de familia O- 
liver, greu încercată de pierderea celei care a fost 

OLIVER SILVIA
Sincere condoleanțe. (5751)

FAMILIA mulțumește pe această cale tuturor 
celor care au participat prin prezență și flori la în
cercarea grea pricinuită de pierderea scumpului 

''nostru".
STURZA FLORIN (5748)

SOȚIA, familiile Țvein și Humeniuc, anunță 
cu aceeași nemărginită durere împlinirea a 3 ani de 
la incredibila dispariție a neprețuitului nostru

NEAG VILHELM. (5745)
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