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Azi, întreprinderea de Antrepriza Construcții șl Montaje 
Miniere Petroșani

Decor hibernal... nocturn. Foto: Robert TAVIAN

Vibrant omagiu conducătorului iubit
Ing. IOAN LĂSAT, directorul întreprinderii afirma

„Vom realiza volumul sporit al 
lucrărilor din acest anw

Sarcinile de plan pe anul 1986,

Producția globală 472,5 milioane lei

Producția industrială secundară

Venituri brute din activitatea 
de transport

TRIMESTRUL I

Producția globală

Producția industrială secundară

Venituri din activitatea 
de transport

Realizările decadei a doua impun

intră In
Cînd succesul ifjtră 

in firescul lucrurilor, 
dispare nimbul de 
spectaculos, mai mult 
nu-ți trebuie chei spe
ciale pentru descope
rirea conexiunilor su
fletești ale colectivu
lui. Așa gindește sing, 

norma
lii de 

mină cu

Ion Carașca, 
torul sectorului 
la I.M. Lonea,

I
VOr l .iyi, E/DICCU, |
,Joc continuu" la ca- | 
pitolul succese, de trei ’

I
I
I

ani consecutiv.
— Noi, subliniază, 

printr-un plural! al mo
destiei, dar și al min- 
drier, interlocutorul 
nostru, reprezentantul 
unei adevărate dinastii 
minerești, am prins ■- 
un apetit deosebit de 
muncă din anul trecut, 
cînd am raportat peste 
prevederile planului 
23 558 tone, și 158 ml 
la pregătiri, în condi
ții de o deosebită efi
ciență economică. A- 
dică, plus 78 kg pe post 
la productivitatea mun
cii, economii la 
tuielile materiale 
nergetice.

Din sector au 
mulți oameni cu 
periență, era 
lor să iasă 
iată deci că saltul este 
spectaculos, nu numai 

în plan material, ci și 
la nivelul conștiinței.

Ion VULPE
: - ' -" ' '. ■_l..._ •- ■

(Cont. în pag. a 2-a)
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— Tovarășe director, în 
acest an sarcinile de plan 
ale colectivului
I.A.C.M.M. Petroșani au 
crescut considerabil. Ce 
măsuri s-au stabilit pen
tru realizarea., planului?

— Comparativ cu a- 
nul trecut, în. 1986 sar
cinile de plan ău sporit 
cu peste 80 milioane- lei. 
Avem de realizat 209 
obiective de investiții 
miniere, din care 

. sînt noi obiective, iar 
lelalte sînt obiective

118
ce-
în

Interviu realizat de 
Viorel STR A Uf

(Continuare in pag. a 2-a)

Acțiuni mai hotârîte, mai 
ferme pentru îndeplinirea 

prevederilor de plan!
La încheierea celei de 

a doua decade a lunii ia
nuarie, deși numai două 
întreprinderi miniere — 
Lonea și Dîlja — rapor
tau îndeplinirea .și depă
șirea prevederilor de
plan (peste 3000 tone de 
cărbune extras suplimen-, 
tar, împreună) alte șase 
unități miniere — Pctrila, 
Aninoasa, Bărbăteni, U- 
ricani. Valea de Brazi și 
Cariera Cîmpu Iui Neag 
— au înregistrat substan
țiale creșteri de produc
ție față de realizările ob-

ținute în prima decadă a 
lunii.

întreprinderile 
Vulcan și Paroșeni, 
foarte adevărat, au 
gistrat o scădere a 
ducției 8e cărbune extras 
față de rezultatele pri
mei decade, și chiar față 
de prevederile de plan, 
dar minusul este nesem
nificativ — 107 tone 
Paroșeni și 142 tone 
Vulcan — și poate fi 
cuperat nu într-o zi

miniere 
este 

înre- 
pro-

la 
la 

re
de

Dorin GHEȚA

Prețuirea muncii 
de miner

Brigada noastră, a pășit în cel dinții 
an al noului cincinal cu hotărîrea de a 
amplifica succesele din 1985, cînd am 
dat peste plan, mai bine de 2 000 de to
ne de cărbune. Conștienți de faptul că 
țara are nevoie de cît mai mult cărbu
ne pentru realizarea obiectivelor trasate 
cu clarviziune de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
C e a u ș e s c U, ne-ăm organizat 
mai bine activitatea, în așa fel încît 
primele două decade din ianuarie au 
însemnat 810 tone mai mult decît pre
vederile din grafice ale perioadei. îm
preună cu cei 28 de ortaci muncim In
to-țm abataj cameră din stratul 5, blo
cul I al minei Aninoasa,: realizînd ran
damente superioare celor planificate. 
Aceasta, desigur, și datorită faptului că 
beneficiem de condiții de muncă și de 
viață din ce în ce mai bune, de utilaje mi
niere perfecționate, ca urmare a grijii 
.partidului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea mineritu
lui pe noi trepte de dezvoltare și mo
dernizare. Iată de ce, acum, în preajma 
aniversării zilei de naștere a conducă
torului iubit, sărbătoare scumpă inimi
lor noastre, ale tuturor, îi urăm' Mine
rului de onoare al țării, 1 ”
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate 
putere de muncă.

Florca IONESCU,

tovarășului
• și

miner, șef de brigadă la sectorul II al 
I.M. Aninoasa

IN ZIARUL DE AZI I

l’entru o muncă de ca
litate.
Rubricile: „Semne de 
întrebare", „Vă infor
măm".

(Pag. a 2-a)

Librăriile — instituții de 
cultură.
Izvoarele bucuriei ' — 
la rubrica ..Atitudini".

(Pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 3-a)

Una dintre brigăzile fruntașe ale sectorului III al minei Lenea, cea con
dusă de Iosif Bucur. In imagine, un schimb al brigăzii.

Foto: Claudia BURILEANU

In anul 1980, ca din pământ, a apă
rut Fabrica de mobilă, creație a Epoca* 
Nicolae Ceaușescu, omul de numele că
ruia se leagă toato realizările noastre. 
Expresie a. grijii permanente pe care 
partidul nostru o manifestă pentru Va
lea Jiului, fabrica noastră și-a deschis, 
larg porțile pentru soțiile și fiicele, toi-î 
nerilor. La Petrila a apărut o nouă 
meserie, aceea de făuritori de mobilă.

Garniturile de mobilă produse la pe
trila pot fi găsite în casele oamenilor 
muncii din întreaga țară, ele înfrumu
sețează mii de apartamente, noi, date îm 
folosință în cincinalul trecut. Fabrica 
a crescut, producția ei de asemenea. 
Dacă în primul an de funcționare am 
produs doar cîteva zeci de garnituri de 
mobilă, în 1985 numărul acestora a a- 
juns la 2600. . ,ț

Acum, cînd începem un an nou, un 
nou cincinal, colectivul nostru este bo- 
tărît să nu preocupețească nici un 
fort pentru a răspunde prin fapte de 
muncă grijii pe care ne-o poartă parti
dul, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. La ceas sărbăto
resc, cu prilejul zilei de naștere, urăm 
conducătorului stimat- multă sănătate, 
putere de muncă, fericire, să ne con
ducă pe drumul victorios al socialismu
lui și comunismului în patria noastră.

Teodora CODARCEA, 
maistru, secretarul organizației de 
partid, Fabrica de mobilă Petrila

AUTOFINANȚAREA 
coordonată prioritară în 

activitatea consiliilor populare
Realizările obținute în 

cincinalul trecut și pers
pectivele 
armonioasă 
în perioada 
semnificația 
hotărîrilor , 
XHI-lea al 
grijii 
creșterea 
și

de dezvoltare 
ta Văii Jiului 
1980-1990 au 

concretizării 
Congresului al 
partidului, a 

neabătute pentru 
calității vieții 

muncii minerilor, a 
tuturor oamenilor muncii. 
Întreaga activitate' econo- 
nomico-financiară are la 
bază, în spiritul hotărî
rilor Congresului al
III-lea ai consiliilor popu
lare, eficiența, acest ^in
dicator inipunîndu-se cu 
necesitați- pe baza . per
fecționării conducerii și 
organizării tuturor activi
tăților corespunzător noii 
etape de dezvoltare a so
cietății noastre, 
tele sesiuni ale 
ilor populare, 
orășenești și 
s-a aprobat și bugetul de 
venituri și cheltuieli, în
tocmit pe baza unor ana
lize temeinice a relației 
dintre resurse și nevoile e- 

conomice și sociale. La 
dimensionarea veniturilor 
și cheltuielilor s-a avut

La recen- 
consili- 

inunicipal, 
comunale,

aplicarea fermă 
mecanism eeo- 

nomico-financiar, întări
re! ai toconducerii mun
citorești, ăutogcstiunii e- 
conomico-financiare și au
tofinanțării.

Economia 
nostru se
printr-un potențial 
voltat, repartizat 
braț în toate 
componente, 
rea;, inițiată 
partial încă. 
1981, f

în vedere 
a noului

municipiului 
caracterizează 

dez- 
echili- 

localitățile
Autofinanță- 
și realizată 

. din anul 
s-a aflat în perma- 

nență între preocupările 
prioritare ale organelor 
de partid și de stat, evi
dențiază deplinele posi
bilități de autofinanțare 
integrali In reali/nea a- 
cestor măsuri s-au făcut 
progrese substanțiale, - în
deosebi în ultimii ani 
cînd. ca urmare a îndem
nurilor și indicațiilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge-

Ioan LAZAR, . 
șeful Circumscripției Fi

nanciare a municipiului 
Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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In conducerea politică a activității
economice, stil de muncă dinamic, eficient

Pentru o nouă calitate in 
munca întregului colectiv
Preocupările principale 

ale organizației de partid 
de lă I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni sînt concentrate în 
acest an spre finalizarea 
investiției la noua capaci
tate de 5000 tone fire vîs- 
coză, obiectiv ce polari
zează întreaga atenție a 
comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, dato
rită complexității de pro
bleme ce trebuie soluțio
nate1, într-o perioadă rela
tiv scurtă, căci acum în 
acest început de an s-a 
intrat în linie dreaptă, în 
atingerea punctului final. 
In acest sens, organizației 
de partid, organului de 
conducere colectivă le 
revin responsabilități deo
sebite, demararea cu suc
ces a activității în noua 
capacitate fiind faptul 
semnificativ al întregii 
munci politico-organiza- 
torice și educative des
fășurate de organele și ' 
organizațiile de partid 
din întreprindere.

Pregătirea cu minuțio
zitate a' evenimentului de 
pj oducție a constituit, de 
altfel, încă din anul tre
cut obiectivul prioritar 
al activității organizației 
de partid, perioadă în care 
comuniștii, cadrele tehni
ce ale întreprinderii au 
fost ■ repartizați pe sectoa
re, în cadrul noii capaci
tăți, pentru a urmări în 
mod direct activitatea de 
consttucții-montaj.

Concomitent cu aceasta, 
după cum ne spunea to
varășa Stan Constanța, 
secretarul comitetului de 
partid< pe întreprindere, pe 
agenda comitetului 
partid și a consiliului 
menilor muncii, un 
deosebit l-a ocupat 
gătirea forței de 
pentru noua

de 
oa- 
loc 

pre- 
? muncă 

pentru noua capacitate,
problemă de importanță
vitală pentru intrarea în
folosință a noii capaci
tăți și, mai ales, funcți
onarea ei la parametrii 
proiectați. Dar, dacă a- 
cest aspect s-a înscris ca 
unul dintre obiectivele de 
mare însemnătate, pro-

blema 
tuie și 
nitea planului de 
ducție la fire vîscoză, in
dicator economic funda
mental al întreprinderii.

In această direcție, or
ganizația de partid acțio
nează permanent. forme
le și metodele de acțiune 
folosite de comitetul de 
partid, de birourile orga
nizației de bază pentru 
mobilizarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor mun
cii Ia realizarea preve
derilor planului găsin- 
du-și o diversificare a- 
decvată pentru fiecare 

* instalație în parte. De alt
fel. munca •dii^ențlată 
pe sectoare de activitate, 
pe fiecare organizație în 
parte, antrenarea tuturor 
comuniștilor la soluțio
narea operativă a pro
blemelor de producție, 
ca și a celor ale vieții 
interne de partid carac* 
terizează de multă vre
me stilul de muncă al or
ganului de partid pe în
treprindere. Acest ' as
pect este argumentat și 
de faptul că prin speci
ficul feminin, al forței de 
muncă, problema promo
vării spiritului revoluțio
nar, a întăririi ordinii și 
disciplinei se rezolvă cu 

consecvență, marea ma
joritate a comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai 
muncii acționînd cu pre
dilecție spre menținerea ‘ 
unui climat de muncă an- 
gajantă de mare exigen
ță și răspundere. De fapt, 
așa cum ne asigură tova
rășa Stan, acest climat să
nătos de muncă, această 
adevărată emulație cre
atoare constituie în în
treprindere rodul activi
tății neîntrerupte a 
ganizației de partid, 
conducerii tehnice, 
atribute ale muncii și con
ducerii colective care dau 
o garanție sigură 
întregii munci 
organizatorice și 
tive la un nivel

. superior.

prioritară o consti- 
în acest an îndepli- 

pro-

or-
a

sînt

ridicării 
politico- 
educa- 

calitativ

ț (Urmare din pag. I)
J -- Oamenii au început 

1 să-și „pună mintea la 
contribuție", ni se destăi- 

1 nuie maistrul principal 
} miner Tivadar Dolha, șe- 
1 ful sectorului. Noua teh- 

nologie — exploatarea căr- 
i bunelui sub tavan de re- 
; zistență — s-a generalizat 
1 în sectorul nostru. Gene- 
ț ralizare, care a impus 
1 lărgirea . orizontului pro- 
I fesionali aportul gîndi- 
ț rit tehnice. Numai în a- 
1 nul trecut s-au calificat 
J 27 de mineri, 16 ajutori 
I mineri și 8 artificieri.

Calificarea, policalifica
rea, tradiționalele" reci- 

t clări profesionale au a- 
dus omogenizarea colecti
vului și în planul subiec
tiv al ambițiilor, al anga
jării; transferul forței de 
muncă din galerie în 
front a depășit stadiul de 
deziderat, a fost înțeles ca 
necesitate nu
ganizatorii și
fluxului de producție, ci

și de înșiși realizatorii 
săi. Un exemplu elocvent, 
frații Iosif, Emil și Bene- 
dek Kertesz, cunoscuți 
mai demult doar ca retri- 
buiți „în regie", vorba a- 
ceea mai puțini bani la 
chimir, dar și mai puține 
eforturi. Acum în briga-

Petre e șeful j 
Gheorghe și Mihai : 
șefi de schimb. In jurul 
nucleelor de baștină sau 
de „sînge" se string cei
lalți ortaci, alcătuind ade
vărate familii, cu preocu
pări și interese comune 
nu numai în timpul șu-

Succesul intră In firesc

Sec-
o

l.

numai de or- 
conducătorii

da fruntașă a lui losif 
Bucur, losif Kertesz este 
șef de schimb, Emil și 
Benedek — ajutori miner, 
deci pun umărul cu nă
dejde in confruntarea di- 

'fiiilă cu muntele, 
torul, ca și mina, are
particularitate distinctivă 
— oamenii se aleg după 
locul de baștină, după ru
bedenii, dar și după vred
nicie. Intre cei mai' vred
nici se numără frații Mi
hai și Vasile Zegrea, Ion 
și Ilie Carpa; familia Hîr- 
lea constituie „creierul" u- 
nei brigăzi de pregătiri —

tului. Ar trebui mult spa
țiu să epuizăm laudele a- 
dreșate brigăzilor de căr
bune, conduse de Grigore 
Eatol, Vasile Gaiță, Nico
lae Rus, sau de Vasile 
Pînzaru de . la pregătiri. , 
Așa se explică și capacita- . 
tea de autodisciplinare a 
colectivului care a redus, 
spre exemplu, media ne
motivatelor față de peri
oada similară a anului 
trecut cu mai bine de ju
mătate.

— torța colectivului, 
remarcă maistrul princi
pal minier Ioan Grădina-

formației, ru, secretarul organizației 
sînt de partid pe sector, e re

zultanta acțiunii conju
gate a comuniștilor, ute- 
ciștilor și celorlalți ortaci. 
Numai astfel am reușit, cu 
bune rezultate 
rea nou-încadraților, 
mogenizarea 
disciplinarea 
și, nu în ultimul rînd, ge
neralizarea noii soluții 
tehnice. Cu alte cuvinte, 
acționînd pentru a tradu
ce în fapte îndemnurile 
Minerului de onoare al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am reușit nu 
numai să scoatem la lumi
nă mii de tone de cărbu
ne peste plan, ci să și 

formăm minerul-tehnician.
Argumentul reușitei — 

plus 348 tone de cărbune 
pînă ieri, în ianuarie se 
estimează 500 tone extrase 
suplimentar, adică o pă
trime din angajamentul a- 
nual asumat. Aceștia sînt 
bravii bărbați ai sectoru
lui fruntaș în bătălia căr
bunelui.

stabiliza-
........ . o- 
formafiitor, 
colectivului

V

V
I 
I i
I

\ 
\
VJ (
l

\ 
V

„Vom realiza al lucrărilor"
(Urmare din pag. 1)

în curs de execuție. Prin
tre măsurile pe care le-am 
luat pînă în prezent pen
tru crearea condițiilor de 
realizare a volumului 
sporit de lucrări de 
vestiții se numără 
gurarea <’___
tehnico-economice.

în- 
asi- 

documentațiilor 
creș

terea producției industri
ale secundare și dotarea 
cu noi utilaje grele, de 
transport și de mică me
canizare, încheierea con
tractelor cu furnizorii și 
asigurarea materialelor la 
nivelul cerințelor, pe bri
găzi. i-* '

— Pentru obiectivele 
noi prevăzute în plan sînt 
asigurate condițiile nece
sare atacării lucrărilor dinsare atacării 
timp ?

— Pînă in 
din cele 118 
prevăzute în plan nu aii 
asigurate documentațiile 
tehnice de execuție. Una 
din condițiile esențiale 
pentru realizarea la ter
men a acestor obiective
este asigurarea documen
tațiilor în cel mai scurt

prezent, 60 
obiedtive noi

volumul sporit
tirhp. Am acordat prio
ritate începerii lucrărilor 
care pot fi executate și 
pe timp de iarnă. Din pă
cate, unele din aceste o- 
biective, printre care 
menționăm culbutorul
prevăzut la preparația din 
Livezeni pentru prelua
rea producției de la I.M. 
Dîlja, rețeaua de cale fe
rată din 
Valea de 
rul, podul 
incinta 
ricani, nu 
tele eliberate, deși consti
tuie obiective prioritare 
pentru dezvoltarea indus- depozite si de descărcare 
triei miniere. . . ,, ,x. , a materialelor din va-— Au fost definitivate goane.

— Prin 
măsurilor 
menționat 
că vor fi 
cinile anuale

— Cu cinci 
ăn treprinderii 
revenea un*1'

ECONOMIE LA... 
ECONOMIE?

materiale de pro- 
asupra cărora va 
să insistăm în con- 

Printre acestea 
de

tipodimensiuni, 
asfaltat, bitu- 

uleiurile minerale, 
stabilit în-

incinta minei 
Brazi, funicula- 
și drumul din 
preparației U- 
au amplasamen-

cîteva 
curat 
trebui 
tinuare.
se numără cablurile 
diferite 
cartonul 
mul,
carbidul. Am 
deosebi măsuri de crește
re a p. -activității mun
cii, de mecanizare ji lu
crărilor cu volum mare
de manoperă, a operațiu
nilor grele, pentru redu
cerea efortului fizic pe 
șantiere, pentru automa
tizarea operațiunilor din

Pe bună dreptate, cetă
țeanul Gligor Crișari, din 
Petroșani, ne sesizează un 
aspect curios: în magazi
nele de specialitate nu pot 
fi găsite tuburi de neon 
de 20 W. Cum în această 
perioadă se fac eforturi 
stăruitoare pentru eco
nomisirea energiei electri-

Semne de
întrebare

Gh. CHIRVASA

Cantina I.M. Lupeni (condusă cu pricepere de Radu Smaranda) are „o carte de 
vizită" apreciată. Foto: Al. TATAR

cifrele de plan Ia nivelul 
brigăzilor ?
' — Chiar astăzi (21.01 — 
n.r.) au loc adunările ge
nerale ăle oamenilor mun* 
cii pe brigăzi, prilej cu ca
re vor fi stabilite noile 
cifre de plan și măsurile 
de realizare a sarcinilor. 
Am făcut demersurile ne
cesare la forurile superi
oare de conducere pen
tru definitivarea corelați
ilor valorii totale a pla
nului producției globale 
cu sporurile prevăzute la 
producția industrială se
cundară și la activitatea 
de transport, 
nor fonduri 
pentru dezvoltarea 
pacității de execuție 
treprinderii.

— Sînt asigurate 
diții pentru realizarea 

sarcinilor de plan 
vin întreprinderii 
mestrul I ?

— Da. Pînă în
30 la sută, din contractele 
cu furnizorii de materiale 

■ sint încheiate. Mai sînt

ce, folosirea unor astfel 
de tuburi ar. conduce la 
reducerea consumului
casnic. De ce nu sc 
sesc tuburi de neon ?' Se 
face economie la... econo
mie ? Iată o întrebare pe 
adresa merceologilor de 
la I.C.S.M.I. Petroșani.

alocarea u- 
de investiții 

ca- 
a în*

con-

ce re
in tri-

prezent

I

porftirilor. Toate aceste transportat: în 
autovehicule lucrează, a- guranță, cu 
cum la Cîmpu lui Neag, și înțelegere 
Lupeni, Vulcan, Lonea și 
alte obiective minere.
(T.S.)

ȘTIAȚI CA, la volanul 
autobuzului 31 HD 5989,

PENTRU MINERIT. în
deosebi pentru transpor
tul cărbunelui din carie- ______ „  
rele Văii Jiului, la Stația conducătorul auto Aurel 
de utilaje pentru con
strucții ' și ■'
(S.U.C.T.) Petroșani

deplină si- 
operativitate 
omenească, 

mereu cu zîmbetul pe bu
ze. Mulțumim, nea Varga! 
(T.A.)

TEATRUL DE 
din Petroșani ne anunță 
că s-a stabilit ca toate re
prezentațiile din această 
stagiune să fie susținute, 
la sediu, în zilele de joi,

milioane lei. Prin 
'le sale de muncă din 
acești ani, cînd au 
construite sute de 

obiective de investiții 
între- 
com- 

mobi- 
spo- 
teh- 

în 
rea*

SA NU TE TREACA..
APELE ?

ne

matcrializarea 
pe care le-ați 
se poate spune 
realizate sar

de plan ? 
ani în urmă, 
noastre ii 

plan valoric
global de 200 milioane lei. 
In acest an planul este de 
472
,făp'; 
toți 
fost 
noi
miniere, colectivul 
prinderii a dovedit 
petență, putere de

■ Uzare și hărnicie, 
rindu-și capacitatea
nică de execuție. Stă 
puterea noastră să 
lizăm exemplar sarcinile 
de plan din 1986 la toți 
indicatorii și vom face to
tul pentru a respecta ter
menele de punere în func
țiune a noilor obiective 
de Investiții miniere.

Pe un ton supărat, 
serie cetățeanul Ștefan 
Razem, din- Vulcan, blocul 
G 10, etajul III, ap. 92: 
încă din luna septembrie, 
în acest imobil nu. există 
apă potabilă. Este, in
tr-adevăr, un ser ios nio- .

. tiv de supărare. De . a- 
ceea, adresăm o întrebare 
secției E.G.C.L. Vulcan 1 
oamenii din blocul G 10

' au dreptul la apă potabilă 
sau nu ? Dacă, da, - cînd 
or s-o aibă ?

,B.. MIRCESCU

. O'CHITARĂ... NU MÂFJ 
CINTA pentru că a fost i 
uitată la complexul co- I 
mercial „Parîngul" din | 
Petroșani. Și stă acolo de • 
vreo trei săptămîni. Cine 1 

, știe că îi aparține se poa- • 
te adresa lucrătorilor 
mefciali. (Gh.O.)

conducerii activității e- 
lectromecanîee în subte

ran. (S.B.)
SPECTACOL FOLCLO

RIC. Sub genericul „La 
hora românească" la Casa 
de cultură din Petroșani 
vor avea loc vineri, de Ia" 
orele 17 și 20, spectacole 
folclorice susținute de 
Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Banatul" din Ti
mișoara. In reprezentații 
— soliștii Nelu Ungurea- 
nu, Filofteia Moldovan,

tistic, realizată pînă a- 
cum de colectivul acestei 
instituții de cultură. (Al.II.) 

LA CENTRUL DE PER
FECȚIONARE a perso
nalului minier au început 
cursurile 
nevilor stagiari, 
tematică 
probleme 
muncii, 
propiat 
stituției 
cursuri

destinate ingi- 
avînd o 

referitoare la 
ale protecției 

Pentru viitorul a- 
în programul in- 
sînt incluse alte 

menite să famili-
^Ugă încă 200 transfera- municipiu, însă mai im- noasca producția teatru- arizeze pe ținerii ingineri
te de la Ministerul Trans- portant este cum i-a lui, de un ridicat nivel ar- cu aspecte ale organizării Enail. Cîrți. (AI.II.) .
 -

STAT

Varga de la A.U.T.L. Pe- 
transport troșani a străbătut nu

i s-au mai puțin de 1500 000 km? ___ , _ _ .
primit .154 de autovehicu- Se poate aproxima și cîți sîmbătă și duminică. In 

călători a transportat pe acest fel spectatorii vor 
traseele interurbane

fe noi în cursul anului 
1985, la care se mai a- din avea posibilitatea să cu- 

im- ndisca producția teatru-

MM* «MMI ■

Rubrică realizată
T. SPÂTARU
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instituții de culturăLibrăriile
acțiu-
aceste

La Lupeni, vizităm 
brăria nr. 44, o librărie 
bine apreciată de cititori, 
atît pentru amabilitatea 
cu care ești întîmpinat cît 
și pentru felul deosebit în 
care cei trei lucrători co
merciali de aici se preocu
pă de creșterea numărului 
de cititori, de transforma
rea unității într-un cen
tru de cultură.

In librărie există un 
fond de carte în valoare de 
peste 400 000 lei. In anul 
trecut, cele peste 2400 de 
titluri, însumînd, în me
die, 60 de exemplare din 
fiecare, au îmbogățit zes
trea iubitorilor de carte 
din Lupeni. Datorită pre
ocupărilor întregului co
lectiv planul a fost, depă
șit cu regularitate, în 
luna decembrie depășirea 
fiind de : peste 21 000 lei. 
Ne-am interesat de acțiu
nile întreprinse pentru 
răspîndirea cărții, 
rul șef, Traian Jimborea- 
nu, ne informează despre 
sprijinul constant pe care 
îl primește din partea or
ganizațiilor sindicale, în 
mod deosebit a celor de la 
I.M. Bărbăteni și Țesăto- 
ria de mătase, despre co
laborarea cu Școala : ge
nerală nr. 3 din oraș. Pen
tru cei care cumpără cărți 
de aici este evidentă pre
ocuparea pentru 
cerea gusturilor 
lor indiferent de _____ ,
cepîrid cu cărțile destinate 
preșcolarilor și 'școlarilor 
și pînă la volumele cu 
conținut social-politic, 
tehnico-științific sau cu lu
crările de beletristică.

„Vitrina de carte" a in-

Libra-

satisfa- 
cititori- 

vîrstă, în-

trăi în obișnuința 
mior. Săptăminal 
vitrine pun în relief nou
tățile editoriale. Cu prile
jul evenimențelor politi
ce, istorice, culturale șe or
ganizează vitrine tema
tice, precum „Centenarul 

. Liviu Rebreanu", „1 De
cembrie 1918“ ș.a.

întâmplarea face să sur
prindem o discuție . între 
librarul șef și o cititoare 
pasionată. Ana Racblța. 
Amabilitatea. ; explicați
ile competente oferite de 

’ librar vin în ajutorul ce
lui care dorește să cum
pere cărți. Aflînd că sîn- 
tem „de la ziar", cititoa
rea ne spune. „Este deo
sebit de plăcut să vii aici. 
Totdeauna găsești cartea 
preferată. In cazul în ca
re una dintre cărți 
epuizat", sînt aduse 
.exemplare ale cărții 
te".

Ea Uricani, Eugenia Gai- 
ță a fost numită pe postul 
de librar numai din au
gust 1985. Deși a depus și 
depune eforturi conside
rabile, încă nu a reușit să 
remedieze carențele pe 
care . această unitate le-a 
avut mai demult. Nu este 
cunoscută încă în oraș 
și din această cauză nu 
putem consemna prea mul
te realizări. Sugerăm Cen
trului județean de librării 
să procedeze la o instrui
re corespunzătoare, 
fața locului, pentru 
sarcinile complexe, 
tural-edUcative ce 
în fața librarului să 
îndeplinite. .

Unitatea nr. 40 din Ani
noasa își desfășoară, deo-

la
ca 

cul- 
stau 

fie

. camdată activitatea în
tr-un local impropriu. O- 
dată cu darea în . folosin
ță a noilor spații comer
ciale se speră că această 
situație va fi remediată. - 

Sub aspect strict co-, 
rnercial ne asigură Au
relia , Joavină, librar, pla
nul este depășit cu regu
laritate. In luna decembrie 

a 
a fost- de aproape 25 
sută, 
rința 
rilor 
tem 
jinul 
tul U.T.C. ăl I.M. . Anii ma
sa în vînzarea cărților și... 
cam atît. S-ar putea rea
liza mai mult.

Aici încheiem constată
rile noastre privind acti
vitatea cultural-educati- 
vă a unora dintre librări
ile din municipiu. In an
samblu, am constatat b 
activitate bună în toate 
librăriile din Valea Jiu
lui. Se poate face, totuși, 
mai mult. Ne gîndim la 
recenzii, la prezentări de 
carte organizate la locul 
de muncă, ceea ce implică 
un sprijin mai eficient din 
partea organizațiilor sin
dicale și de tineret. S-ar 
putea organiza un son
daj de opinie urmat de o 
dezbatere avînd ca temă 
găsirea unor noi |>osibili- 

‘ • a oame-
muncii spre lectură, 

librari- 
Centru-

anului trecut depășirea
la 

ceea ce relevă do- 
de a citi a lbeuito- 

. din Aninoasa. Șîn- 
informați '.și de spri- 
acordat de ’ eomite-

127 de ani de la Unirea Principatelor

Manifestări omagiale
vineri, un microspecta- 
col dedicat aniversării 
Unirii. Participă forma
ții artistice pionierești 
clin școală.

• Ea Petrila, în ziua 
de 24 ianuarie, clubul 
sindicatelor și bibliote
ca, în colaborare cu Co
mitetul orășenesc de cul
tură și educație socia
listă au programat un.
simpozion cu tema „U- 

•nirea — națiunea a
făcut-o“, urmat de un
spectacol care va a-
vea loc pe platoul din
față clubului. Vor parti
cipa formațiile artisti
ce ale pionierilor și ale 
clubului

• Școala generală nr.
2 Petroșani a programat

• Ea Banița, sub 
nericul „Copilărie 
cită în epoca de 
este programat un 
tacol al pionierii, 
comună dedicat 
rii. Principatelor 
versării zilei de 
re a tovarășului
Ceaușeșcu, secretar 
neral al partidului.
(ALTE)

Numai mijmdu-mi 
dul la „adiționalul" 
nea Sandu, mă pufnește 
rîsul. In seara aceea ge
roasă de ianuarie, cînd 
ne aflam, la un pahar . de 
vorbă,, ș-a auzit o bătaie 
în ușa casei sale de colo
nie. .4 intrat un flăcău nu 
prea înalt, mustăcios.

— Sărut mina mamă, 
bună seara tată.

L-am privit upect/
știam că nea Sandu are 
doi copii, risipiți cu rase
le lor prin Alba. llâiatuli 
acesta avea doar haina pe 
el, dovadă că stătea prin 
împrejurimi. M-a salvat 
din încurcătură aazda. .

pin* 
lui

naște- 
Nicolae

Acțiuni mai hotărîte 
pentru

prevederilor de plan!
îndeplinirea

(Urmăre din pag. 1) doua decadă, doar în 
uă zile producția extrasă 
s-a situat sub 30 000 tone 
de cărbune.

Altfel spus, minerii Văii 
Jiului, în perioada anali
zată, printr-o mai bună 
mobilizare și o valorifica
re mai substanțială a 
condițiilor create încă din 
anul trecut au obținut im
portante creșteri de pro
ducție care constituie un 
pas hotărît spre îndepli
nirea integrală a preve
derilor de plan stabilite 
pentru această lună și în
tregul an 1986. Dar aceste 
realizări trebuie continua
te. amplificate prin noi 
și importante cantități de 
cărbune extrase zilnic ca
re să ducă la realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan.

Pentru aceasta însă sînt 
necesare acțiuni ferme, 
măsuri hotărîle și o mai 
puternică mobilizare. To
tul depinde de colectivele 
întreprinderilor miniere 
pentru că, așa cum de
clarau în „Ancheta noas
tră la început de an“ di
rectori: minelor, toate u- 
nitățile au create condițiile 
necesare îndeplinirii sar
cinilor planificate.

activitate susținută ci, 
chiar într-un singur 
schimb.

Singura întreprindere 
minieră care a acumulat 
un minus mai mare in 
cea de a doua decadă este 
Lupeniul, dar nici în acest 
caz restanța nu este alar
mantă fiind sub nivelul 
planificat al unei zile și 
asta, subliniam, după tre
cerea a două decade.

.Deosebit ~ de important 
este faptul că la nivelul 
Văii jiului în cea de

tați de atragere 
nilor 
cu participarea 
lor, a conducerii 
lui județean de librării, a 
reprezentanților . organic - 
zațiilor de sindicat și 
U.T.C. si a bibliotecarilor.

H ALEXANDRESCU

măcar să întrebe ce 
facem, de ce mai a- 
nevoie. Copil bun, ca 

ceilalți. .

(Urmare din pag I)

vem- 
in- 

fiocă-

m-Tal al partidului, 
instituit bugetul de 
turi ți cheltuieli ca 
strument propriu 
vei unități administrați v-
teritoriale și localități.

In elaborarea bugetului 
pentru anul 1986 am por
nit de la analiza aprofun
dată a stadiului atins de 
autofinanțarea orașelor și 
comunelor- ‘ '
de la cerința 
rii ei începînd 
an prin noile 
țări privind 
cerea, 
conbmico-financiară 
autofinanțarea 
nităților 
teritoriale.

Cunoscîndu-se comple
xitatea sarcinilor . ce le a- 
vem de înfăptuit, prin noi
le reglementări s-au în
treprins măsuri de degre
vare a bugetelor locale de 
unele cheltuieli a căror 
sferă de cuprindere se a- 
dresează altor categorii 
de beneficiari. Așa este 
eaz.ul unor cheltuieli' bu
getare pentru acțiuni s'tA 
rial-culturale, ■■ privind 
funcționarea instituțiilor

municipiului, 
generaliză- 
cu acest 
reglemen- 

autocondu- 
. autogestiunea e- 

și 
tuturor u- 

administrativ-

ul.-ordonare locală, 
in acest an fiind finan- 
ite de la bugetele ministe

relor de resort (cum sînt 
cheltuielile privind retri
buțiile, impozitul pe fon
dul total de retribuire și 
contribuția la asigurările 
sociale de stat pentru u - 
nitățile de învățămînt și 
sănătate, bursele, medi
camentele supbrtîndu-șe 
do stat în condițiile legii). 
Această structură nouă a 
cheltuielilor bugetare lo
cale, coroborată și cu u- 
nele modificări în prove
niența veniturilor .și desti
nația acestora, permite sta
bilirea relației de echili
brare. a resurselor cu 
cheltuielile la nivelul fie
cărei unități și localități. 
Totodată face posibilă 
comparația între diferite 
localități. în cadrul mu
nicipiului, județului și 
chiar între județe în în
făptuirea sarcinilor con
siliilor. populare privind 
dezvoltarea economico- 
socială și buna gospodă
rire în condițiile unei sfe
re de activități mai omo
genă ca urmare a înlătu
rării influențelor cheltu- 

... ielilor determinate - în cea - movarea cu îndrăzneală a

parte de factori 
i sau sociali 

mult difereați,'iți de la o 
zonă la alta.
doua cale de
re se referă

Cea de a 
autofinunța- 

la creșterea

oricăror inițiative locale, 
pentru creșterea bazei 
proprii de venituri. A- 
lături de noile reglemen
tări, la baza elaborării 
bugetului au stat și re

cir- 
ren-

■ la - 
etc. i

unit f

< opiii,
au a-

— Cu ani în urmă, mi-a 
murit prima nevastă. A- 
veam doi copii, am dus-o 
greu pînă am cunoscut o 
femeie necăjită, ca și mi
ne, ii murise bar bătui. 
Văduvă cu doi băieți. 
Sandu ăsta, de-i zic Ș» 
glumă „adiționalul", că 
lucrează la poștă, e unul 
dintre ei. Acum e însurat, 
stă cîteva case mai înco
lo, dar vine seara pe ia 
noi, 
mai 
vem 
toți

Cu ani în urmă, doi oa*-- 
meni au lepădat boccelele î 
necazurilor, și-au 
destinele și copiii într-un 
cămin trainic. Și 
asemenea părinților,
juns oameni vrednici, ca- -■ 
re la rtndul lor au copil.

— Vezi, dumneata, în
drăznește femeia cu fr- n- 
tea brăzdată, aidoma pd-
mîntului dezțelenit, de
grijile familiei; vezi dum
neata, reia după o scurtă 
pauză, ca să . fie trainică, ~ 
o căsnicie trebuie clădită 
pe înțelegere, pe dragoste, 
care vine mai devreme sau 
mai tîrziu. Din două ne
cazuri, să înalți o bucurie 
pentru toți, e ceva.

Rîde satisfăcut „adiți
onalul" și-și îmbrățișează 
cu privirea părinții soi fe

riciți. (LV.)

AUTOFINANȚAREA 
coordonata prioritara în 

activitatea consiliilor populare
■ ■ a «■■■■■■■■■■■■>•■■■ » ■ ■ ■■>■■■■■•■■ ■ ■ i ■■■■■> ■ ■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■

munici-., 
lei re- 
bugeta- 

orașe, iar

1<>- 
a- 

prin folosi- 
capacității politice și 

tuturor 
realiza- 

ren- .
pres- 
valo-

atribuțiilor organelor 
cale în înfăptuirea 
cestui proces, 
rea

’ organizatorice a 
factorilor pentru 
rea unor- activități 
tabile, dezvoltarea 
țărilor de servicii, 
rifiearea tuturor resurse- 

refolosibile, 
spirit de 
a oricărei

lor locale și 
efectuarea cu 
economicitate

■ cheltuieli.-
în aceste

.orientări se impune ,,pro-.
condiții și

/uitatele, execuției buge
tare pe anul 1985, înche
iată eu un excedent de 
5 493 mii lei, • reflectată în 
măsurile stabilite pentru 
continua perfecționare a 
întregii activități econo- 
fnico-financiare. . Analiza 
critică, pe bază de bilanț, 
a realizărilor . obținute în 
1985' a evidențiat și une
le neîmpliniri cum sînt 
menținerea unui volum 
însemnat de . imobilizări 
de mijloace ^circulante, lo
calizate în stocuri supra-' , 
normative,, depășirea A. în 
unele perioade a : cbeltu-

ielilor materiale și de 
culație, nerealizarea 
labilității planificate 
unitățile cooperatiste 
Bugetul pe anul 1986 în
sumează, atît la venituri 
cît și la cheltuieli, 81 186 
mii lei, din - care: 49 000 mii 
lei la reședința.: 
piului, 29 174 mii 
prezintă: execuția, 
ră a celor - patru
2 012 mii lei la cele două 
comune. Din suma- totală 
a bugetului se vor finan
ța acțiuni economico-so- 
ciale de interes local, pe 
capitole și activități (gos
podăria comunală, acți
uni agrozooveterinare, în
vățămînt, sănătate, cu ca
racter social-cultural etc.).

La cuantificarea
tuielilor s-au avut 
dere 
cerii 
și de 
nirea 
him cît mai redus 
mijloace materiale 
nanciare, prin eliminarea 

. cheltuielilor heeipoftune 
și mai puțin eficiente, ea-

ehel- 
în ve- 
condu-orientările

superioare de partid 
stat pentru îndepli- 
sarcinilor cu un vo- 
cît mai redus . de. 

si fi-

re să conducă la realiza
rea integrală a autofinan». i 
țării și înregistrarea unui , 
excedent bugetar. • ' !

In vederea - îndeplinirii ;
- exemplare a planului 
.. venituri și cheltuieli

anul 1986, . centrul
• gii activități a 
. de. ... sinteză 
■ financiară trebuie

acolo unde se realizează
- concret indicatorii î eeoh<^- , 

inico-financiari. Un
- jin prețios

. biectivelor 
a bunului 
tații locale 
țările referitoare la 
tribuția cetățenilor 
modernizarea și 
sețarea localităților 
cate trăiesc și muncesc. Iw . 
acest an activitatea eonsi— ■■ 
1 iilor populare pen tru dez» t 
voltarea economico-soci- 
ală a localităților este o>- ■■ 
rientată cu hotărîre . spr<s ? 
autogospodărirg și auto
finanțare, atragerea lo
cuitorilor și unităților a<l- 
ministrativ-teritoriale - 
economice la viața )oeăM-*f 
taților, la buna lor gas.—ft- 
podărire și înfrunnișețarÎK. '

de.; 
I* ‘ 

între- 
organelor

-economico: 
mutai t

-,pri-
în realizarea o- Ț 
planificate șl j 

mers al activi» i 
sînt iS'glcmen-

con»
. la

înfrumu» 
ini
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Schimb de masaje între 
președintele Nicolae Ceaușeseu 

și regele Norvegiei
OSLO 21 (Agerpres). —: 

Din partea: tov;u .ișului 
Nicolae Ceaușeseu, - pre
ședintele Republicii So
cialiste Ronaâma, și a to
varășei Elena CeaușescU au 
fost transmise regelui 
Olav al V-lea al Norvegi
ei un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune u- 
rări de sănătate și ferieire 
personală, precum și 
pace și prosperitate 
porului norvegian 
ten.

Mulțumind, regele 
«ti V-lea a rugat să 
transmită președintelui 
Republicii Socialiste Româ-

de

Olav
se

ni a, tovarășului 
Ceaușeseu, și 
Elena Ceaușeseu 
tele sale de profundă sti
mă, împreună eu cele mai 
cordiale urări de sănătate 
si fericire, de prosperitate 

■ pentru poporul român.
Schimbul de mesaje a 

lost prilejuit de primirea 
de către regele 
ei a . tovarășului 
du va, ministrul .; 
externe, care, la 
ministrului navergian al 
afacerilor < x terne, Svenn
Stray, efectuează o vizită 

- oficială în această țară..

Nicolae 
tovarășei 

sentirnen-

Norvegi-
Ilie Vă- 

;i facerilor 
invitația

REUNIUNI
axate pe problemele grave ale lumii 

contemporane
MADRID 21 (Agerpres). 

■— Ea Madrid au ' început 
lucrările unei reuniuni la 
nivel, ministerial a

: siliului Europei <
; talc, consacrată i
: rii uneia din consecințe

le cele mai grave 
recesiunii economice

; țările vest-europene, :
s nume creșterea la
i porții îngrijorătoare 

majului. Li....
- baterile, președintele
' vernului spaniol, '
’ Gonzalez, a arătat că în 

prezent se impun măsuri
- coordonate pentru com

baterea acestui flagel soci
al, care afectează fieca-

i Con- 
occiden- 
dezbate-

ale 
din 
a-și 

pro- 
w ȘO"

Deschizînd dCz- 
gu-

Felipe

a

re țară occidentală în 
parte.

In cadrul dezbaterilor 
a fost prezentat un ra
port alcătuit de 
li.știi desemnați de 
organism, în care 
cat.: că. potrivit 

șeilor oficiale, în 
membre există în prezent 
21 de milioane de 
merii care nu pot 

dreptul

șpecia- 
acest.

se a- 
statisti- 

țările.

cta de 
.muncă.

oa- 
benefi- 
lor la

21 ’ (Agerpres). —

ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII
O declarație sovietică

Păcii. S-a adoptat o de
clarație care, exprimînd 
îngrijorarea față de situa
ția gravă din . lume, subli
niază necesitatea ca, tace- 
pînd cu 1986 — Anul In
ternațional al Păcii —, fie
care an ce urmează, pînă 
la sfirșitul secolului, să 
devină un 
eliminării 
pericolului nuclear, rela
tează agenția TASS.

MOSCOVA 21 7 (Ager
pres). — Ea Moscova a 
avut loc o ședință comu
nă a comisiilor pentru a- 
taceri externei ale So
vietului Uniunii și So
vietului Naționalităților 
alo S,>vălului Suprem al 
U.IISS în cadrul căreia 
a lost examinată proble
ma participării Uniunii 
Sovietice la desfășurarea 
Anului Internațional al

„Maratonul împotriva NATO"
MADRID 21 (Agerpres). 

— Aproximativ o mie de 
persoane au participat la 
„Maratonul împotriva
NATO" care s-a desfășurat

jalon pe calea 
complete a

în. Țara Bascilor, Manifes
tarea a fost organizată din 
inițiativa Uniunii pentru 
Ieșirea Spaniei din NATO, 
relatează agenția T ASS.

Conferință a 
pacifiștilor canadieni

OTTAWA 21 (Agerpres) 
— In orașul canadian Na- 
naytno, a avut loc o con
ferință pe tema prevenirii 
pericolului de război. Par- 
ticipanții s-au pronunțat, 
între altele, împotriva 
prelungirii acordului mi
litar dintre Canada și 
S.U.A. în baza căruia Pen
tagonul a obținut dreptul 
de a experimenta în zo
na Insulei Vancouver, ra
chete de Croazieră de tip 
„Tomahawk" și torpile, •

CAIRO
La Cairo au început lucră
rii» celui de-al IlI-taa Se
minar consacrat dialogu
lui africarto-latino-ameri- 
can, relatează agenția 
MEN. In cuvintul de des
chidere, ministțul de stat 
lat Ministerul. A facerilor 

, Externe al Egiptului, 
; ,Hotttros Ghali, a subliniat 

că o. analiză a crizei eco
nomice eu care este can- 

i friiatată lumea a treia a- 
junge în mod necesar la 
concluzia că în prezent 
se impune mai mult ca 
niciodată ca „statele 
curs de dezvoltare 
desfășoare un dialog 
tinuu și o cooperare 
tuoftsă între ele".

Ministrul de externe, al 
Mexicului, Bernardo

. Șepidveda Amor, a subli
niat importanța acestui 
seminar pentru dezvolta
rea relațiilor dintre sta
tele celor două continente.

în
să

con- 
froc-

și pentru alte sectoare în 
care poate, primi sprijinul 
Braziliei — relatează pu- 

scăzut cU 7,5 la sută în biicâțjă ONU DI „Cpopera- 
' 1985, ajungînd la 15,9 mi

lioane barili pe. zi, iar în 
1986 ar putea să măi sca
dă cu jumătate de milion 
bărili pe zi, se afirmă în 
statisticile Agenției In
ternaționale pentru Ener
gie. (A.I-.E.), publicate la 
Paris și reluate de agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, s-a 
relevat că ta 1985> consu
mul de petrol în lumea oc- 

i cidentală a scăzut cu 1 la 
sută, ajungînd la 45,6 mi
lioane barili pe zi. Io 

: 1986;, cererea va stagna pro- 
i bl bil Ia 34 milioane barili 

zili tc în țările industriali- 
i zate făcînd parte, din Or- 
; ganizația pentru Coopera

re Economică și Dezvolta
re ;OECDh precizează sta
tisticile A.I.E.

■&
DAR ES SALAAM 21 

. (Agerpres). —■ Tanzania, 
: țară fără resurse pebroli- 
’ ere, studiază în prezent 
; implantarea unor instala

ți; de producere a carbu
rantului din trestie de za
hăr. Im acest scop, speei- 

' aliști tanzanienl s-at> de
plasat în Brazilia pentru 
a negocia transferul de 
tehnologie folosită de a- 
ceasta țară în obținerea 
combustibilului. Odată cu 
evaluarea instalațiilor de 
tratare, autoritățile de la 
Dar es Salaam intenționea
ză să pregătească ‘ o serie

■ de cadre pentru viitoa
rea ramură economică, cît

PARIS 21 (Agerpres). — 
Producția de petrol a ță
rilor membre ale OPEC a

-tion UD“h
2 șr li,;-:/ ... f

BlIGOTA 21 (Agerpres). 
— I-a Centrul columbian 
de tehnologie rurală se 
experimentează cu succes 
morile de vjnt pentru ne
cesitățile agriculturii — 
informează publicația „Co
operation. Sud". Pe tere
nurile experimentale, si • 
tuate în. cîmpiile tropica
le de ta 'Las Gaviotas, a- 
cest tip de moară de vînt 
poate pompa, prin forța 
care o dezvcdtă, 1 600 de 
litri de apă pe zi, de ta 
o adîncime de 25 .țjfe na.

Instalațiile sfet, ușor de 
transportat ți montat, ceea 
ce a determinat ca a se
rie de țări în curs de 
voltare să apeleze 
proiectul columbian.

WASHINGTON 21 
gerpres). — Potrivit

dez- 
la

Tonei feroviar pe sub Canalul Mînecii
PARIS 21 (Agerpres). — 

Președintele 
Franței, Francois Mit
terrand, și premierul Ma
rii Britanii, Margaret 
Thatcher,, au anunțat, du
pă întrevederea din orașul 
Lille, că au hotărît să 
încredințeze unui eonscw- 
ți» franco-britanic, reali
zarea proiectului unei „le
gături fixe pe sub Marea 
Mînecii". între Anglia șî 
Franța, informează a- 
gențiile France Pre-sc șt 
Reuter. Conducătorii ce
lor două țări au precizat 
că au optat pentru tm tu
nel feroviar dublu, care sâ 
asigure transportul de pa
sageri și vehicule, opera
țional pînă în 1993. Con
sorțiul „Channel: Tunnel 
Group — France Man- 
che“ s-a angajat ca pînă 
în 1995 să completeze pro- .

iectul cu o cale rutieră. ;
Tratatul oficial franeo- 

britanic în aee&t sens va
11 semnat ta Londra, la
12 februarie.

☆
PARIS 21 (AgerpresJ.— 

Referindu-se ta acordul 
intervenit între Franța și 
Marea Britanic . privind 
construirea unui tunel de 
transport pe sub Canalul 
Minerii, agenția United 
Press International jura
tă eâ lucrările propriu- 
zise de; excavare a acestei 
artere vor începe în 1987 
și vor costa aproximativ 
3,3 miliarde de dolari, 
care vot fi proewați din." 
capitaluri particulare din 
cele două țări. In 1893, 
cînd va fi gata, tunelul, cu 
o lungime, de circa 50 km, 
va fi cea mai mare lucra
re de acest gen din lume.

!

■ FURTUNI
Timpul nefavorabil a 

afectat întinse regiuni dm. 
Austria, cele mai mari 
pagube materiale fiind 
provocate de viatul pu
ternic, care a smuls a- 
coperișuri, a dezrădăci- 
nat arbori și a rupt nu
meroase cabluri din re
țeaua de electricitate. In 
aorta Vienei, viteza. vîn- 
tului a atins 100 km pe 
ară. ..Traficul rutier și 
feroviar a fost întrerupt 
în unele puncte din zo
nă cțin cauza prăbușirii 
unor copaci sau stîlpi pe 
drumuri sau pe terasa- 
mentele căilor ferate.

☆
Pe întregul teritoriu ____________ ______

aî R.D..G. s-au. înregistrat la sfîrșilu! săptămînii tre- 
furtuni violente, care au 
provocat perturbări în 
sectorul transportului fe
roviar,, sistarea activită
ții în unele porturi de 
la Marea Nordului,, pre
cum șt întreruperi loca
le aie aprovizionării cu

faptul divers

SEISME
Cei 600 de locuitori 

micii localități montane 
Pesche — situată Ia cir
cii 220 km sud-est de 
Roma — și-au părăsit 
locuin țele, adăpostîndu-
se în. automobile și auto
buze sau dormind sub 

• cerul liber, în urma. ce
lor 2007 mișcări seismice 
consecutive. înregistrate

ai

cute și începutul celei în 
curs, transmite agenția 
Associated Press. Cutre
murele au fost de mică 
intensitate — pînă la 
4 grade pe scara Mer- 

’ călii —, dar frecvența lor 
a provocat îngrijorarea

■■>... ■■ 
localnicilor din ’ Pesche, . 
considerată, pînă acum,

. un ioc ferit de pericol, 
într-o zonă cunoscută 
pentru; aetîyitate seismi
că repetată.

- CONSTATĂRI

Dintre cele 1 275 de 
specii de mamifere- și 
păsări- care trăiesc fe 
Filipine, 22 sînt pe cale 
de dispariție. Specialiș
tii apreciază eă perico- 
lul cel mai mare pentru 
faun» țării îl constituie 
acele societăți forestie
re care distrug, mari su
prafețe de pădure. S-a 
calculat că fa Filipine, în 
fiecare oră, dispar 2 hec
tare de pădure,, relatea
ză agenția TASS. Dacă 
exploatarea pădurilor 
va continua în acest ritm, 
ele vor dispărea 
plet din Filipine 
înainte de sfirșitul

Jiului. .

com-
încă
seco-

.» 
I 
I 
I

FILME

(A- 
„ , . , ___ I . . .. unui
studiu realizat de Univer
sitatea Harvard din S.U.A., 
în pofida acalmie; actu
ale, prețurile la produse
le petroliere vor crește 
sensibil la sfirșitul dece
niului în curs și începu
tul celui viitor, relatează 
agenția AP. Luînd în 
considerare raporturile 
previzibile dintre pro
ducție / cerere / ofertă / 
consum, se arată în studiu, 
se poate prevedea că în,- 
cepînd din 1987, cererea, 
consumul și prețurile vor 
cicște continuu, apoi vor 
stațicna pentru ca la sfîr- 
șitul secolului Tendința să 
fie reluată. Se anticipea
ză ■ un nivel al prețurilor 
de 55 tir dolari barilul la 
sfirșitul secolului.

MARȚI, LA GENEVA 
A .AVUT' LOC ședința 
grupului pen tru proble
mele armamentelor cos
mice din cadrul negoci
erilor sovieto-americane 
privind armamentele nu
cleare si cosmice, relatea
ză agenția TASS.

LA SEDIUL DIN NEW 
YORK AL NAȚIUNILOR 
UNITE AU FOST RELUA
TE LUCRĂRILE sesiunii 

Comisei speciale a O.N.U. 
pentru corporațiile 
națicmale, organism 
cinat de Adunarea 
rală cu elaborarea 
„Cod de conduită' 
să reglementeze 
tea monopolurilor 
na fior ale

trans- 
însâr- 
Gene- 

unui 
care, 

activita- - 
tranș-

PETROȘANI - 
lembrie: Fructe 
dure; Unirea: 
I—II; Parînfful: 
tul electric.

PETRILA: Tăunul.

LONEA: Cînțece pe 
rouă.

VULCAN — Luceafă
rul: dinele electronic.

LUPENI — CuUural: 
Succes, inspectore ! .

URIC ANI: Fedos 
fiii săi.

TVVraciul,
. Călăre-

> 20-,ț)0 Telejurnal.
20,20 Economia

,șt

roma-

nească în Epoca 
Nicolae Ceaușeseu. 
Documentar (co
lor).

20,35 Unită e patria ro
mână.

. Emisiune de 
suri și 
(color).

20,45 TribUna 
lor). 
Opera 
Nicolae

ver-
cînțece.

gîndire româneas
că de renume uni
versal

21,05: Film în serial (co
tor),
„Cavalerul legen
dar".
Ultima parte.

21,50 Telejurnal.

urea-

TV (co

tovarășului 
Ceaușeseu,

»■■■■■ uar* ■■■■>>>■ ■■■■■■■ vtinca •>»•••»••»»■••■■ aa«»»aaa»**a»»»»a»»»»»«»»m»»aa a a aaaa iiiliiiuinaiiaiitiiii

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii ma-

-j oralului, părinții
ză fiului, Searlat Tib.eriU, 
succes in viață și tradiți
onalul „La multi anii". 
(5765)

PIERDUT carnet : - stu
dent nr. 3517, eliberat de 
Institutul de Mine Pe
troșani. II declar ■ nul. 
(5770)

PIERDUT legitimație
< serviciu pe. numele Ba-

lasz Alexandru, 
de I.M. Petrila. O 
nulă. (5767)

PIERDUT carnet 
dent jpe numele 
Martori, -■

eliberată 
declar ..

stu-, 
Buzaș 

eliberat, de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5766).

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Ghiura 
Ștefan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O deelar nulă, 
(5769)
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