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TARII CIT MÂI MULT CĂRBUNE! fl

Debut rodnic
Mai multe colective 

miniere din bazinul nos
tru carbonifer au pășit 
cu dreptul în cea de-a 
două lună a anului. Mi
nele Lonea, Dîlja, Vul
can și Paroșeni, 
au încheiat prima 
din acest an cu plusuri 

au 
de 
fe- 
to-

care 
lună

la producția fizică, 
obținut, împreună, 
la începutul lunii 
bruarie aproape 700
ne de cărbune energe
tic și pentru semicocs 
peste sarcinile de plan. 
Printre sectoarele frun
tașe se detașează I, II 
și cariera de la Lonea, 
II și III de la I.M. Dîl- 
ja. II, III și VI de 
I.M. Vulcan, I, II

ta
Ș»

IV de la' I.M; Paroșeni. 
(Gh. S.)

Rezultatele obținute confirmă 
oportunitatea măsurilor luate

„Ne vom realiza produc
tivitatea muncii la nivelul 
efectivului existent", de
clara în cadrul „Anchetei 
noastre la 
directorul 
ing. loan 
niind, în 
atunci, în 
„Din punct de vedere teh
nic — dotare și linie 
front — avem această po
sibilitate". De ce face; a- 
ceastă precizare țlirectorul 
minei, și anume că produc
tivitatea muncii' Se va rea
liza „la niveiul efectivului 
existent" ? Pentru că mi
na Livezeni se < 
cu probleme privind efec
tivul necesar desfășurării 
normale, la capacitatea e- (Continuare în pag. a 2-a)

început de an", 
minei Livezenir 
Diaconu, șubli- 
dlscuțîa avută 
8 ianuarie, că

xistentă a procesului de 
extracție a cărbunelui. De 
fapt la nici o activitate 
posturile planificate nu au 
fost asigurate, ele fiind cu

' .30—40 la sută, mai mici,
aceasta și în abataje și în 
cărbune, chiar dacă la a- 
ceste două activități postu-, 
rile prestate .au fost cu 

de . 5—10 la sută mai mari de-
cît media realizărilor „ lu
nare ale

Firesc, 
situație conducerea între
prinderii ■■■ 
zeni. conducerile sectoare
lor și ale formațiilor de 

confruntă lucru și-au orientat preocu-
Ec. Gheorghe SPINU

anului 1985.
într-o astfel de

miniere I.ive-
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• Din activitatea organizațiilor U.T.C. — 
In sprijinul producției • Cabinet juridic — 
Neniotivatele și consecințele lor • Luna căr
ții la sate •/Vă informăm..

• Cupa U.T.C. la schi alpin și sanie 
Cronica muntelui • Pregătirile diviziona

relor B de fotbal din Vale • Lupte libere 
• Cristina Bădulescu la Campionatul euro
pean de șah.

Cărbune 
peste plan 

pentru 
siderurgie

Dintre colectivele mi
niere care asigură căr
bune pentru siderurgie 
se evidențiază colectivul 
I.M. Lupeni care, de la 
începutul acestei luni, a 
extras suplimentar sar
cinilor deplan, peste 
200 tnne de cărbune. 
Șase sectoare de pro
ducție din -totalul de 8 
au realizat și depășit 
sarcinile de plan. Cel 
măi mare plus — 234
tone de cărbune — l-au 
extras minerii de la ca
riera Victoria; (Gh. S.)

vităfi de 8,15 tone 
post, cu 950 kg pe post 
peste sarcina planificată, 
realizînd suplimentar în 
luna respectivă 614 tone, 

gole seu și toți ceilalți, pî-' Rezultatele bune obținu
te în anul trecut au fost 
confirmate și in luna ia
nuarie, cînd produciivita- ' 
tea muncii realizată a 
crescut față de producti
vitatea obținută in ulti
ma lună a anului trecut 
cu 825 kg pe post, extră- 
gînd în acest f'el aproape 

sli
de

ortaci Gheorghe Birău, 
Dumitru 'Brașoveanu, Va- 
sile Pelișcă, Teodor An
tal, Sandu Bardoș, Vic
tor Davidas, Mircea Ne

nă lă 40 Cîți numără bri
gadă au început exploa-

Brigada 
de tineret

in 
întrecerii 
socialiste

Printrc formațiile, de e- 
Ută ale minei Dîlja se 
numără și brigada de ti
neret a sectorului II, con
dusă de Anton Moldovan, 
care, în anul trecut, și-a 
realizat integral sarci
nile de plan, aflîndu-se 
mereu printre fruntașele 
sectorului și ale minei, 
deși, referitor la btigadă, 
nu se poate vorbi de 
multă experiență, 
formată nu cu mult 
în urmă diri tineri 
doreau să se afirme,
tru Anton Moldovan 
ortacii lui, greutățile nu 
s-au ivit din cauza lipsei 
de experiență, ci din fap
tul că trebuiau să folo
sească o nouă tehnologie 
de ' lucru — abataj fron
tal cu sflsținere indivi
duală și grinzi îngropate 
în vatră — tehnologie 
care era cu totul necu
noscută nu numai pentru 
minerii din această bri
gadă, dar și pentru cei
lalți mineri de la Dîlja., 
Cu toate acestea, șefii dc 
schimb Aurel 
Petre ll'rim,
Pali și Francisc Latkulik, 
împreună cu tinerii lor obținut ritmic product!-

Adunări generale ale oamenilor muncii

Juravlea, 
Gheorghe

500 tone de cărbune 
plimentar sarcinilpr 
plan.

Tonele extrase în .
au mobilizat mai mult a- 
cest tînăr colectiv:. care 

tareaprimei felii și tot- este hotărît să sporească 
lună de lună cantitatea 
de cărbune extras, peste 
plan astfel incit să con- 
cure, la un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă. . De 
fapt, avînd multi tineri, 
aceștia urmează cursuri
le școlii de calificare, a- 
plicînd cu succeș ceea ce 
învață în sălile de clasă, 
în abataj, crescând în a- 
cest fel gradul de califi
care al brigăzii. „

Gheorghe BOȚEA

odată formarea tavanului- 
de rezistență. Sa înainta 
greu, dar cu toate acestea 
și-au realizat ritmic sar
cinile de plan și totoda
tă au executat și tavanul 
de rezistență respectirid 
întocmai tehnologia de. 
lucru. Că este așa o de-, 
monstrează faptele. In- 
luna decembrie cînd s-a 
început exploatarea sub 
tavanul de rezistență au

plus
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Revirimentul stă în puterea 
de mobilizare a colectivului

ro ă cerințelor impuse dc subliniat în cadrul adună- 
creșterea rețelei de termo- i ii — că doar 32 la 
licăre și dezvoltarea capa- , din producția de 
citaților de producție ale ... „ .
consumatorilor industriali, «^etaca s-a realizat 
In ce privește energia e- bază de cărbune.

cu- ' lectrică, producția ar 
gene- putut să

Cu toate că, în 1985, e- 
nergeticienii de la Paroșeni 
au repurtat rezultate bune 
pe linia creșterii produc-, 

. ției de energie -electrică, 
darea de seamă și, îndeo
sebi, cei care au luat 
vîntul în; adunarea gene- putut să se - ridice la 
ralăi a oamenilor muncii, 1 400 OOO'kWli, dacă nu s-ăr
au insistat asupra neîmpli- fi înregistrat imobilizări
nirilor care s-au manifes
tat în activitatea colecti
vului de oameni ai muncii 
de la uzina dlectrică; !

In perioada 7 anului tre- 
cuț, indicatorii producției 
globale și marfă au fost 
realizați în procent de pes
te sută la sută.-Energia ter
mică livrată prin sistemul 
de _terinoficare a munici-

. pîului s-a cifrat la mai bine 
de 480 mii Gcăl; superioară 
anilof anteriori, că urma-

fi

suta 
energie 

pe 
. . Aceasta, 

în condițiile în care termo
centrala este amplasată în- 
tr-un bazin carbonifer. S-au

ale eâzaneldr și turbinelor 
•' datorate deselor opriri ale 

acestora. • • -
■S-ți acționat pentru pu

nerea în valoare a între
gului potențial urniri; și 
material de care dispune 
uzina ? A existat perma
nent un înalt spirit dc or
dine și disciplină ? Iâțâ 
doar două din întrebările

• pe care, "Justificat, și le-au 
. puș cei care .ău luat cuvîn- 
tul. Este inadmisibil. .-

-, Gheorghe OLȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Recensâmintul animeîelor domestice
La 1 februarie a început2494 bovine, ,7318 ovine, 

■2523 porcine și 16822 pă- : 
Sări, . '■

„In aceste prime zile /le 
. 'desfășurare -a recensăinîn- 

tului s-au remarcat, prin 
operativitate și eficiență, o- 
rașele Petrila (cu 781 gos
podării recenzate) și Vul
can (cu 783 gospodării re
cenzate), bc spunea tova
rășul Floreă Metrica, * rr_— 
'Cenzor șef lâ; Consiliul , 
populă!’ municipal. S-au

în întreagă țară; irbcensă-; 
mîntul . animalelor domesti
ci?, acțiune dc mare însem
nătate economică, . avînd 
drept scop cunoașterea cu 
exactitate a efectivelor de 
animale, pe specii și cate
gorii de vîrstă, din gospo
dăriile populației și ale 
unităților economice. iii 
primele două zile de ties-- 
fășrirâre a acestei acțiuni,; 
echipele, de recenzare au ', 
vizitat 3503 gospodării cilii 
Valea Jiului,’ înregistrînd (Continuare in pag. a 2 a)

Familia — universul educației și răspunderii sociale

I.M. l’aroșeni. Formația cunoscutului brigadier Constantin Ciobanoiu obține 
în mpd ritmic realizări superioare. In imagine, mineri din schimbul condus de 
Dumitru Mitrei. Foto: Al. TATAR -
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O mare bucurie, ’ 
să veghezi somnul copiilor

E destul de frig. afară, 
dar în casa fainiliei Oancea 
e cald. Este căldura din 
sinul familiei, căldura îSți- 
fleteaseă- și căldura '.din 
piivirea, mamei. , . Ar casta 
mamă tînără, veselă și pli
nă de viață, cu trăsături 
frumoase; Maria Oancea, a 
dat naștere la 10 (zece)" co
pii...

Ne' aflăm la 'Petrila. în 
cartierul „8 Martie", în blo
cul 35, apartamentul 37. 
Aici locuiește familia mi
nerului Radu Oancea, for
mată din 12 persoane. Ra
du Oancea este miner la 
Lenea, la sectorul VII. 
soția sa, Maria, a lucrat 
cîndva în. județul Vaslui, 
acum, cu 10 copii, ar fi 
mai greu. Problemele pe 

..care le creează 10 copii 
■ nu-s deloc miei. dar. nu se

plîng. De 10 ori „fiule" sau 
„fiice", numai dacă spui și 
e mult... .. . .. .. A.

Ne-a tost destul de greu 
să facem li-t.'i -celor 10 
„llon" ale cașei (.lancea. 
Dar să facem cunoștință : 
Mihaela (12 ani, elevă în 
clasa a Vl-a), Lauri hțîu 
11 ani, Veronica — 10 ani, 
Nevului — 9 ani. Iulian — 
7 ani, Radii — 6 am, Con
stantin — S ani, Oyidiu — 
3 ani, Mariana — un an și 
10 luni, Liliana — 10 luni, 
Patru fete 'și-șase băieți. 
Âm aflat și alte amănunte: 
Mihaela, sora. cea mare, 
este de mare ajutori la tre
burile casei, deși - nu are 
decîț 12. ani. Ne spune Ma
ria Oancea s „Mihaela face 
de toate — .Mihaela după 
pîine, Mihm-la după lapte,

Mihaela după alte cumpă
rături". De fapt, toți copiii- 
familiei Oaneoa; sînt . cu- ; 
minți și. harnici, în casă e- 
sista o idrsarnța „diviztu- .; 
ne. a muncii", ..fiecare știe : 
cc are de făcut. Niciodată 
n-a fost vreunul, bolnav, 
rar au primit injecții și 
acelea când a foste.vorba de 
lyaedfcițlSi.. -Cresc -toții deo
dată -și de imaginat bu
curia pătintiToȚ cînd o . 
să-i vadă, pe toți „înăl-, ■ 
Iriți". Maniat .lor a avut ;. 4 ; 
frați, tatăl numai' un ul, cu - 
re acum e primar în ro
mii: ci Negrești —. Vaslui. 
Și fiindcă n-au tost decît 
doi, Radu Oancea a măfiț /

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.

în sprijinul producției
Și în această săptămână 

bilanțul acțiunilor uteciste 
dedicate sprijinirii produc
ției, prin muncă patriotică 
este deosebit de bogat, ti
neretul Văii Jiului, prin 
formele și mijloacele spe
cifice, adueîndu-și o impor
tantă contribuție la desfă
șurarea în condiții de efi
ciență a activității econo
mice.

• La I.M. Uricani, can
titatea de fier vechi recu
perată din zona puțului vest 
se ridică la 6 tone, la care 
se adaugă încă 120 ml 
blu, cu sîrmă de cupru, 
cuperat din subteran.

• Descongestionarea
leriilor și a benzilor
transport a fost obiectivul 
acțiunilor întreprinse de 
tinerii de la minele Dilja 
și Livezeni. —■

• La locurile de muncă 
din subteranul minei Vul
can, au fost transportate 
prin muncă patriotică 20

vagonete cu bolțari și au 
fost depozitați 60 stîîpi hi
draulici, care urmează să 
fie folosiți la susținerea ga
leriilor.

ca- 
re-

ga-
de

,,
(

Luna cărții 
la sate Nemotivatele si consecințele lor

• Recuperarea materia
lelor refolosibile a fost și 
obiectivul acțiunilor uteciș- 
tilor de la mina Aninoasa 
care au predat la unitatea 
specializată peste 5 tone de 
cupru și aluminiu.

• Tot prin muncă pa
triotică, tinerii de la mina 
Petrila au confecționat 90 
pa capeți de aeraj, care vor 
intra în circuitul produc
tiv.

• Acțiuni susținute de 
muncă patriotică se desfă
șoară și în lieeele munici
piului pentru colectarea și 
predarea de sticle și bor
cane. Valoarea realizată 
prin aceste acțiuni se ci
frează; la nivelul Văii Jiu
lui, la peste 30 000 Iei. 
(Gh. O.)

Duminică, la Banița, a 
avut loc, în organizarea 
Consiliului comunal de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă și a bibliotecii 
municipale a Casei de cul
tură, deschiderea seriilor 
de manifestări politico- 
educative din cadrul „Lu
nii toărții la sate". După 
cuvîntul inaugural, a fost 
prezentată expunerea
„România — fermă anga
jare și vibrantă chemare la 
lupta pentru pacea lumii". 
Expunerea este parte inte
grantă a unui ciclu de ma
nifestări grupate sub 
nericul „Glasul ~ 
— glas de pace" 
„Anului internațional 
păcii".

Cu același prilej a 
deschisă o expoziție 
carte social-politică. 
participat numeroși locui
tori din comună, elevi, ca
dre didactice.

H. DOBROGEANU

nostru
1985,

ge- 
României 
dedicate 

al

fost 
de 

Au

In articolul „Caruselul 
nemotivatelor", publicat în 
coloanele ziarului 
din 10 decembrie 
nc-am referit, tangențial, la
unele consecințe legale mai 
importante, în dauna celui 
ce face absențe nemotiva
te. In articolul de față, a- 
ducem completările și pre
cizările necesare unei mai 
bune cunoașteri și înțele
geri a problemei în discu
ție.

Implicațiile grave, de 
ordin economic, ale absen
țelor nemotivate s î n t 
cunoscute: ele constituie un 
factor destabilizator al pro
cesului de producție, cu in
fluențe negative asupra cli
matului moral din colecti
vul de muncă respectiv. 
Este de ajuns să relevăm 
doar faptul că miile de ab
sențe produse în unitățile 
miniere din bazin în cursul 

însemnat 
300 000

♦ - - - 
tru absențele nemotivate 
făcute în perioada mai — 
septembrie 1985, cîte 3 și 
6 zile lunar (în iulie, 15 
zile !), susnumitul a sufe
rit următoarele consecințe 
legale : • Sancțiuni disci
plinare, în lunile respecti
ve cu pierderi bănești în 
sumă de 1216 lei ; « Resti
tuiri de sume : 393 lei, re- 
prezentînd alocație de căr
bune pentru uz casnic con
form H.C.M. 1683/57 și 284

Cabinet juridic

Revirimentul stă în puterea 
de mobilizare a colectivului

(Urmare din pag. 1)

■găsit justificări cu privire 
ia modul în care au fost 
efectuate lucrările de mo
dernizare a instalației, lu
crări care — în unele pri
vințe —. lasă de dorit din 
punctul de vedere ăl cali
tății. Dar cine altul decît 
beneficiarul este dator să 
controleze, în momentul 
efectuării recepției, cali
tatea lucrărilor efectuate ?

„Trebuie să acordăm ma- 
stimă atenție reparațiilor 
planificate. Termenele de 
începere a reparațiilor și 
de punere în funcțiune să 
fie intru țotul respectate", 
accentua maistrul princi
pal Iile Diaconu. Interven
ția șefului secției electrice; 
tâng. Gheorghe Neștean, a 
vizat un alt aspect: acela 
al grijii față de modul în 
care motoarele și alte in
stalații aferente părții e- 

• tectrice sînt protejate în 
timpul efectuării lucrărilor 
de modernizare a cazane- 
tor și turbinelor. Tehnicia
nul Alfred Schmidt, din 
cadrul laboratorului AMT, 
reclama greutatea cu care 
piesele de schimb coman
date ajung la uzină. „In 
ce privește bobinarea mo
toarelor electrice, arăta

luate de organul colectiv 
de conducere, contribuind 
prin aceasta la depășirea 
indicatorilor de plan, a 
cantității de energie elec
trică pe care termocentra
la trebuie să o pulseze în 

tehnieianuf Carpi’ Goîgoțiu* f^st prim an al cincinalu- 
- Să urgentăm montarea se

paratorilor de la mori, să 
asigurăm personalul nece
sar pe fiecare schimb".

Realizarea sarcinilor de 
plan pe 1986 și a angaja
mentului de a livra supli
mentar sistemului energe
tic național 190 000 MWh, 
se poate realiza doar prin
tr-o mobilizare de excep
ție a întregului colectiv. 
Necesitatea unui reviriment 
în activitatea uzinei a fost 
subliniată și de către to
varășul Gheorghe Gheor
ghe, director tehnic al 
CET Mintia, inginerul șef 
Gheorghe Dine-a, inginerii 
Alexandru Flaidăr, Ștefan 
Țintea, de muncitorii 
driăna Munteanu 
stantin Braitigan.

Reprezentanții 
lor muncii de la 
roșeni, prezenți la 
au dat expresie

* de. a transpune cît mai re
pede în practică măsurile

vorbitorul, ea se poate e- 
fectua în atelierul uzinei, 
nem.'iifiind nevoiți să ape
lăm la alții pentru 
lucru".

„E necesar să se 
o mai mare atenție 
rului combustibil, sublinia

acest

acorde 
atelie-

lui 1986—1990 în sistemul 
energetic național.

A-
și Cdn-

oameni- 
U.E. Pa- 
adunare, 
hptărîrii

anului trecut au 
pierderea a peste 
tone de cărbune.

Pentru a preveni 
bate acest „flagel** 
ducției, legiuitorul a insti
tuit, pe parcursul mai 
multor ani, o serie de sanc
țiuni, penalități, pierderi 
de drepturi bănești 
Spre exemplificare, 
analiza concret, cu 
consecințele sale dăunătoa
re pentru cel ce „face ne
motivate" cazul lui Iosif 
F., încadrat la I.M. Live
zeni în 22 septembrie 1984. 
vagonetar categoria și 
treapta a 2-a, căsătorit, a- 
vînd doi copii minori. Pen-

și corij
ai pro-

etc, 
vom 
toate

lei, reprezentînd beneficiul 
chiriei conform H.C.M. 
765/68, precum și indemni
zația de instalare acordată 
în temeiul II.C.M. 1505/73.
• Pierderea alocației de 
stat pentru cei doi copii, 
în sumă de 1200 lei, con
form Decretului 246/77 
(după 12 zile absențe ne
motivate), respectiv în lu
nile iulie — septembrie.

• Pierderea dreptului: de 
concediu de odihnă pe a- 
nul respectiv și a indemni
zației (cuvenite) în sumă 
de 4194 Iei pentru cele 28 
zile concediu. Altfel, cu 
zile absentate mai puține 
acestea ar fi fost scăzute ' 
din durata de concediu con
form Decretului 338/83;

• Scăderea din vechimea 
în muncă zilelor de ab-

. sențe'. nemotivate, conform 
Decretului 339/83, ceea ce 
influențează asupra pen
siei. (De menționat faptul

« -
. că în ambele cazuri 
văzute de decretele 
și 339/83, conducerea 
tații are obligația de a 
fișa numele persoanelor și 
numărul zilelor ce se scad 
din vechimea în muncă și, 
respectiv, din durata con
cediului dc odihnă)

Prin aplicarea, în no
iembrie 1985, a sancțiunii 
disciplinare celei mai gra
ve : desfacerea contractu
lui de muncă, în baza art 
130, lit i din Codul mun
cii și art. 64 lit. i din Le
gea, 24/81, susnumitul I.F. 
va mai suporta și alte con
secințe dăunătoare : • Re
încadrarea sa în muncă se 
va face la nivelul de bază 
al funcției (Legea 57/74). 
• Durata concediului de 
odihnă va fi cea minimă, 
de 15 zile (Legea 26/67). • 
Alocația de stat pentru co
pii nu se acordă în prime
le 3 luni de la reîncadrare, 
iar în următoarele 6 luni 
se reduce la 50 Ta sută 
(Decretul 246/77). • Indem
nizația pentru incapacitate 
temporară de muncă se va 
acorda Ia nivel minim 
(H.C.M. 880/66). • Sporul 
de vechime se va naște du
pă trecerea perioadei mi
nime (Legea 57/74). • Pier
de locuința repartizată (Le
gea 5/73 modificată, prin 
Decret 195/79).

...Să recunoaștem, este 
Un preț .prea scump plătit 
— dar meritat — pentru 
cel care face absențe ne- 

. motivate.

pre-
338 

uni- 
a-

David MANIU

obținute confirmă 
oportunitatea măsurilor luate

transport, ca de altfel și a 
folosirii intensive a meca
nizării complexe a condus în 
luna ianuarie la obținerea 
unor noi și importante rea
lizări în ceea ce privește 
productivitatea muncit La 
nivel de întreprindere plu
sul realizat la productivi
tate — și subliniem, la e- 
fectivul existent — se ridi
că la 275 kg de cărbune pe 
post, în subteran crește cu 
410 kg pe post, ajungînd 
în cărbune la un plus de 
1019 kg pe post, iar în a- 
bataje la 1138 kg de căr
bune pe post.
' Sînt cifre care confirmă 
pe deplin temeinicia ana
lizelor care au stat la baza 
optimismului manifestat de 
conducătorul unității, la 
început de an, și care de
monstrează, în același timp, 
că la mina Livezeni, la 
locurile de muncă exis
tente, și care au putut fi 
plasate optim, se muncește 
eficient. Cu alte cuvinte — 
la Livezeni se fac pași se
rioși pe calea creșterii pro
ducției de cărbune extras, 
chiar dacă realizările înre
gistrate nu s-au ridicat în
că Ta nivelul sarcinilor pla
nificate.

'Urmare din pag. 1)

pările spre o mai bună or
ganizare a muncii la fron
turile -productive unde s-a 
putut asigura efectivul ne
cesar, spre folosirea efi
cientă, intensivă a utilaje
lor din dotare spre res
pectarea cu strictețe
tehnologiilor de lucru. A- 
cest* preocupări care

a

(Urmare diD pag. D

constituit și comisiile de 
Verificare a exactității în
registrărilor: * la nivelul o- 

' raselor acționează cite 
patru, în comune cîte trei 
și în Petroșani cinci comi
sii. Echipele de recensă- 
mînt au efectuat operațiu
nile de înregistrare și în 
gospodăriile anexă ale u-

nităților economice 
Valea Jiului".

Coordonat îndeaproape 
de consiliile populare mu
nicipal, orășenești și co
munale, recensămîntul ani
malelor domestice eviden
țiază răspunderea civică 
a cetățenilor din Valea 
Jiului, spiritul de colabo
rare cu echipele de recen- 
sămînt si comisiile de ve
rificare. ' (T. SPĂTARU)

au 
existat încă din ultima par
te a anului trecut au în
ceput să dea roadele scon
tate, începînd cu luna de
cembrie 1985, cînd, la ni
vel de întreprindere pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu 32 kg de căr
bune pe post, în activita
tea de subteran cu 50 kg 
pe post, cu aproape 400 kg 
pe post în cărbune și ca o 
sinteză a eficienței acestor 
preocupări, în abataje, pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu peste 1350 kg 
de cărbune pe post.

Intensificarea acțiunilor 
întreprinse pe linia mai 
bunei organizări a produc
ției și îmbunătățirii apro
vizionării locurilor de 
muncă, a spiritului de răs
pundere cu care s-â in
tervenit în modernizarea și 
întreținerea fluxurilor de

*

RECUPERARE. In luna 
trecută, organizația U.T.C. 
nr. 3 de la I.M. Aninoasa 
a întreprins o acțiune de 
recuperare a cablurilor e- 
lectrice ieșite din funcțiu
ne. Printre tinerii care 
s-au evidențiat se numără 
loan Codriș, Vasile Ursu, 
Gheorghe Ungureanu, Va
sile și Georgel Antohi. Ac
țiunea continuă cu scoate-

rea la suprafață a cablu
rilor, de unde se va recu
pera, cuprul aflat în com
ponența lor.

OMENIE. Elevul Csaba 
Varga, clasa a 
VIII-a B de la Școala gene
rală nr. 1 din LUpeni ne 
informează printr-o scri
soare, că în ziua de 25 ia
nuarie, cînd circula cu au
tobuzul de la Petroșani la 
Lupcjii a găsit un ceas de 
mînă, de damă. Păgubașa, 
se poate adresa la telefon 
60690. Un gest simplu, fi-

resc, dar plin de omenie. 
Bravo !

„DOINA OLTULUI**. 
Concertul extraordinar de 
muzică populară „Mă du
sei să trec la Olt“ pe care 
cunoscuta orchestră profe
sionistă „Doina Oltului" 
din Slatina îl va susține în 
ziua de 7 februarie, ora 20, 
la Casa de cultură. Soliști 
vor fi Tudorița Gorjantl, 
Ioana Stale, Mariana Baciu, 
Viorica Tudose, Anuța Cer- 
nat și alții. Momentele ve
sele vor fi susținute de 
Constantin Ciocârlan, iar

O mare bucurie, 
hezi somnul copiilor 

(Urmare din pag. 1)

sa ve

numărul celor care să-i 
poarte numele. Am între
bat-o pe mamă cutn îi a- 
șează la masă. „Păi, asta 
nu-i o problemă, mănîncă 
pe rînd, La noi în casă se 
consumă zilnic și cîte 20 
pîini. Guri multe. Dar nu 
știți dumneavoastră cum 
mă taie cîte o lacrimă vă- 
zîndu-i dormind liniștiți". 
Da, e o mare bucurie să 
veghezi somnul copiilor. 
E greu, nimic de zis. Dar 
frumos. Atît de frumos, 
îneît treci peste năzbîtiile 
lui Costel, neastîmpăratul 
familiei, sau peste scânce
tele Lilianei, mezina.

— Primim ajutoare,
spunea Maria Oancea, de la 
mină, de la Consiliul popu- miliilor cu mulți copii.

Iar orășenesc, înainte de 
Anul Nou a venit un tova
răș de la consiliu, rie-am 
dus la magazin și le-am 
cumpăcat încălțăminte de 
2500 lei. Alocația pentru 
copii, după majorare se 
ridică ia 3600 lei, plus a- 
jutorul lunar eare mi se 
dă mie, de 500 iei. Ne des
curcăm bine, nu ducem 
lipsă de nimfe".

Intr-adevăr, în casa fa
miliei cu 10 copii am văzut 
televizor, radio, aragaz, toa
te cele de cuviință, 
oameni gospodari, .

: zuiți, cu o singură 
grijă, a copiilor. O
părintească, de suflet, 
care se adaugă grija 
care partidul o poartă

ne

Sînt 
Chib- 
mare 
grijă 

la 
pe 
fa-

Șosea de
lu-

a
Este

tranzit
InLupeni.au început 

crările de construcție 
șoselei de tranzit, 
vorba despre tronsonul de-a
lungul liniei de cale ferată

prezentarea
va fi făcută de prof. dr. aceeași sală, 
Mihai Florea. (Al. H.)

CINEMATECA. Astăzi, 
de la ora 19 cinefilii din 
municipiul nostru pot să 
vizioneze, în cadrul progra
mului de cinematecă oferit 
de cinematograful „7 No
iembrie** din Petroșani, fil
mul japonez „Barbă ro
șie**. (G.B.)

LITERATURA. La Uri
cani, în sala bibliotecii clu
bului, începînd' cu ora 16 
are loc astăzi un medalion 
literar „Dimitrie Bolinti-

spectacolului neanu". Tot la Uricani, în 
i, mîine este 

programată o expunere pe 
tema „Viața și opera lui 
Alecu Russo". (Al. H.)

O NOTA BUNA gospo
darilor orașelor Vulcan și 
Lupeni, pentru modul în 
care au acționat, dumini
că dimineața, pentru de
gajarea zăpezii de pe prin
cipalele artere de circula
ție, cu ajutorul utilajelor 
de deszăpezire, care au 
funcționat încă din prime
le ore ale zilei. Au luat

din centrul vechi pînă în 
noul centru civic. Șoseaua 
va asigura circulația se
lectivă a autovehiculelor 
grele, o mai bună fluență 
a traficului rutier. (V.S.)

parte activă numeroși ce- 1 
tățeni. (Gh. O.) I

CREATORII literari, I 
membri ai cenaclurilor | 
din Valea Jiului sînt invi
tați vineri, 7 februarie, la 
ora 17, la redacția ziarului 
pentru a participa la o în- 
tîlnire de lucru. Sînt rugați 
să aducă lucrări proprii ne
publicate. (Al. II.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe SP1NU

I
I
I 
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Lupte libere

fete 
de

Peste 70 de sportivi,
la categoria 

reprc- 
din

Petro'-

n-a împiedicat desfășu
rarea întrecerilor. Echi
pele care asigură exploa
tarea și întreținerea telff- 

- scaunului au fost la post
s-au înre- 

de 
instalațiile

genericul
,Da- 
! O 

din par- 
județean 

U.T.C., în 
C.M.E.F.S.

și băieți, 
vîrstă 14—19 ani, 
zentanți ai liceelor 
Deva, Hunedoara,
șani, Simeria, Călan' și Pe
trila, s-au întrecut, dumi
nică, pe pîrtiile din Paring, 
în cadrul etapei județene a 
„Cupei U.T.C." la schi al
pin și sanie. Concursurile, 
desfășurate sub 
competiției naționale „! 
eiada" au beneficiat de 
bună organizare 
tea comitetelor 
și municipal ale 
colaborare eu 
Petroșani,; desemnînd re
prezentanții județului nos
tru pentru finala pe țară 
a tradiționalei competiții 
de tineret.

Deși se părea că la schi 
alpin reprezentanții din 
Vale vor fi net superiori, 
întrecerile au fost strânse, 
lupta dueîndu-se pentru 
diferențe de sutimi de se
cunde. La fete locurile 
II și III au fost cîștigate 
de sportivele din Deva șl 
Hunedoara. La băieți am 
asistat la o confruntare a- 
prigă între sportivii lice
elor miniere din Petroșani 
și Petrila. Din municipiul 

minier din Petro- 
industrial minier 
atît la sanie cit și 
alpin.
desfășurarea între- 

clasamentele se

Cupa U.T.C. la schi alpin și sanie 

întreceri tiu disputate 
nostru o bună comportare 
au avut sportivii liceelor 
de matematică-fizlcă, in
dustrial 
șani și 
Petrila, 
la schi

După 
cerilor
prezintă astfel: SANIE, fe
te: Cristina Cenușă (Liceul 
de matematică-fizică), Lau
ra Ștefan și Cristina Ceau- 
șu (Liceul industrial Pe
troșani); băieți : Sorin Cre
ții (Liceul industrial Pe
troșani), Vasile Loghin (Li
ceul industrial Petrila), Lu
cian Boța (Liceul indus
trial Petroșani); SCHI AL
PIN, fete: Sirnona Clielafu 
(Liceul de matematică-fizi
că), Anemarj Kokosi (Li
ceul „Decebal" Deva), Cri- 
nela Beteg (Liceul de ma- 

Hunedoa- 
Marica 
Petro- 
(Liceul 
Marcel

t

tematică-fizică 
ra), băieți : Răzvan 
(Liceul industrial 
șani), Claudiu Popa 
industrial Petrila), 
Pbpovici (Liceul industrial 
Petroșani).

Câștigătorilor le-au 
înmînate premii în obiec
te și diplome din partea 
Comitetului județean U.T.C.

Prof. Dorin BORZA Sever NOIAN

Duminică, atenția celor 
ce au îndrăgit sporturile 
de iarnă s-a îndreptat 
spre masivul Paring, un
de s-au desfășurat între
cerile dotate cu „Cupa 
U.T.C". Numeroși tineri, 
elevi, studenți, oameni 
ai muncii din cadrul u~ 
nităților miniere, de cer
cetare, constructori de u- 
tilaje miniere, de diferite 
alte profesii au urcat 
spre crestele înzăpezite 
pentru a participa la în
trecerile sportive de schi 
și săniuțe sau pentru, a 
urinări concursurile. Un 
vînt puternic, persistent, 
a spulberat zăpada, dar

Foto : I. LICIUAnimație pe pirtie, înainte de intrarea in concurs.
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de dimineața piuă seara. 
Instalațiile de I ' ' 
pe cablu pentru schiori 
au funcționat din plin. 
Poienița din fața cabanei 
IEFS a cunoscut animația 
specifică marilor competi
ții de iarnă. Spectatorii 
grupați în lungul piritei, 

la start și la sosire, și-au 
încurajat fa vor iții.

La cabanele Straja și 
Pasul Vilcan 
distrat căderi masive 
zăpadă. Dar 
de schilift și teleschi, te- 
lescaunul, au funcționat 
din plin spre bucuria 
schiorilor amatori.

Din Petroșăni-Nprd spre 
telescaunul din Paring, 
transportul cu autobuzele 
n-a satisfăcut în întregi
me cerințele.' Este o pro
blemă care se cere luată 
în considerare, pentru 
îmbunătățirea accesului 
la munte în viitor.

Viorel SJUAI I

I
I
I 
I
I
I

Doi campion 
județeni din Vale
• 35 de luptători de la

Jiul Petrila și C.S.Ș. Pe
troșani au participat, sîm- 
bătă și duminică, în sala 
hunedoreană (Constructo
rul, la faza județeană a
campionatului republican 
individual al juniorilor (15 
—18 ani). întrecerile la 
cele 11 categorii de greu
tate au fost dominate de 
gazde, luptătorii din Vale 
reușind să intre doar în 
posesia a două centuri de 
campioni județeni, prm 
Florin Bolohan (44 kg) și 
Laurențiu Palade (60). Pe 
locul II s-au clasat: Laszlo 
Forika (44), Attila Dealt 
(48), Dumitru DOlu (52), 
Iulian Juravlea (65), Petre 
ilacob (81); pe treapta a 
lîll-a a podiumului de pre
miere au urcat: Costin
Poenaru (44), Alexandru 
Ștanciu (52), Gheorghe Su
tei (56), Gheorghe Răducu 
(60) și Daniel Krautner 
(plus 87). Cei 12 luptători 
plin Vale, antrenați de Cos- 
ttică Marmaliuc și Vasile 
Făgaș, aflați printre pre- 
rniății concursului județean, 
vor fi prezenți la faza de 
zonă (1—2 martie), care 
va avea loc tot 1-r H.”-
doara.

• Duminică se dă star
tul în campionatul diviziei 
A de lupte libere. In ca
drul primei etape, Ia Pe
trila, este programat triun
ghiularul r Jiul — I CUI. 
Con stanța — CS Țîrgpy iște.

Gigi Mulțescu se confesează:

„Surpriza vine din ultima linie**
Joc alert, la două porți, 

CU aceiași jucători cunos- 
cuți ai Jiului. Accidentat 
ia inimi, portarul Toma evo
luează și nu rău, ca ex
tremă stîngă. Un singur 
nume' nou în lot, Merlă, de 
la Aurul Brad. După an
trenamentul de dimineață, 
l-am abordat pe antreno- 
rul-jueător Gigi Mulțescu, 
pe tema pregătirilor pentru 
retur.

— După perioadele de 
„ozonizare" și de pregătire 
centralizată de la Băile 

-Herculane, am demarat se
ria amicalelor. întregul lot 
a răspuns cu seriozitate 
sarcinilor de antrenament, 
dar Dosan, Szekely, Găman, 
Băluță, Neăgu și Coman 
merită o mențiune în plus. 
Toți jucătorii sînt valizi, 
mai puțin Stana, care a- 
cuză o tendinită.

— Sperând că foarte eu- 
rîrid conducerea clubului 
va rezolva problemele le
gate de anumite condiții 
materiale, ne întrebăm cum 
vedeți returul.

— In vreme ce urmări
toarele noastre și-au întă
rit garniturile, noî am ră
mas cu același lot. Avem 
nouă partide în deplasare; 
foarte dificile, mai ales la 
Baia Mare, la Satu Mare, 
la Bistrița etc. In plan teh- 
nico-tactic, în tur ae-am 
propus omogenizarea, inte
grarea celor șase jucători 
veniți sau reveniți la Jiul. 
Siliți de împrejurări, ne 
bizuim deci pe același e- 
fectiv, dar cu un alt po
tențial. O apărare sigură, 
atacuri rapide, fără sinco

pe între cele două faze. 
Pregătindu-ne mai ales 
pentru jocul în deplasare, 
cu 4 apărători, 3 mijlocași 
și 2 vîrfuri, ne vom apăra 
grupat, trebuie să ne în
sușim bine lecția contra
atacului, pentru că surpri
za în careul advers trebu
ie să vină chiar din ulti-

Pregătirile divizionarelor B de fotbal 
din Vale

ma noastră linie. Așadar, 
noutățile returului se con
turează mai ales în plan 
tactic.

— Primele rezultate ale 
partidelor de verificare dau 
un tonus optimist : 2—0 cu 
F.C.M. Reșița, 6—2 cu 
Dierna Orșova. Ce alți par
teneri ați contactat ?

— Pentru a proteja ga
zonul (celelalte terenuri ale 
complexului nu sînt pre
gătite pentru partide), vom 
evolua mai ales în depla
sare. Vom juca la Șoimii 
IP A Sibiu, Tîrnavele Blaj, 

Aurul 
vizita 

Mureșul Deva și
Brad. Vom primi

^formației craiovene Elec- 
troputere, Șoimii ne yor 
acorda revanșa în terenul 
nostru.

— Din noua gardă
Jiului, Krautil a evoluat 
deja în două meciuri de 
cupă. Vă gîndiți să promo
vați și fotbaliști din pro
pria pepinieră ?

— In -pregătiri i-am luat 
pe Ghițan, Popovici și 
Krautil, Mă mai gândesc la

Dodu și Codesc». Ne pre
sează obiectivul principal 
— promovarea în prima 
divizie, altfel aș acorda o 
atenție deosebită jucători
lor foarte tineri. Depinde 
însă și de ei. Spre exem
plu, Krautil — în el văd 
un jucător de mare pers
pectivă — trebuie să se 

împlinească fizic, să se ma
turizeze tehnic.

— Așadar, liderul seriei 
a IlI-a a diviziei B, deși 
dezavantajat în perioada 
«le transferări, față de con
tracandidatele sale, își 
menține ambiția de a pro
mova.

Șoimii IP A Sibiu—Jiul Petroșani
14

Timp frumos, teren ex
celent, joc cu faze rapide 
și. spectaculoase la ambele 
porți, acestea au fost da
tele partidei de duminică 
de la Sibiu dintre Șoimii 
IPA și Jiul, Oaspeții au 

a avut mai multe ocazii, în
tre altele Răducanu și 
Lăsconi s-au aflat singuri ' 
cu portarul, dar au ratat 
incredibil. Scorul a fost 
deschis, în prima repriză 
de Pachițeănu, după pau
ză gazdele au reușit însă 
egalareă. In prima repriză,

— Nu -înseamnă că vom 
neglija „Cupa României", 
că nu vom milita pentru 
un spectacol, de calitate, 
în deplasare greul cade 
doar pe echipă, acasă aș
teptăm să intre în formă 
cel de-al 12-lea jucător ăl 
nostru — galeria, care ne-a 
fost un sprijin prețios în 
tur.

— Apropo de cupă...
— Nu ne-aia înțeles în

că asupra terenului neu
tru. Noi am vizat Drobeta 
Turnu Severin, Metalul 
Bocșa solicită Timișoara 
sau Aradul, adică tocmai 
acolo unde ne „pfndesc" 
adversarii din campionat. 
In final, dacă nu găsim îm
preună soluția, va decide 
federația de specialitate.

antrenorul Mulțescu a tri
mis în teren formația stan
dard, cu excepția tandemu
lui central defensiv (V. 
Popa — Merlă); Ia reluare, 
au fost introduși toți ju
cătorii de rezervă, doar 
Tonia fiind indisponibil.

Astăzi, la Blaj, Jiul va 
susține un cuplaj cu Tîr- 
navele și o echipă județea
nă, în acest senș, lotul jiu-• 
lui care cuprinde și multi 
juniori se va divide în do
uă formații.

Ion VULPE

„Cupa Știința"
In organizarea clubului 

sportiv studențesc din Va
le, cu sprijinul CMEFS 
Petroșani, C.S.Ș. Petroșani 
și IEFS București, dumini
că, 9 februarie (ora 10), se 
vor desfășura întrecerile de 
schi alpin, dotate eu „Cu
pa Știința", la care sînt 
invitați să participe schiori 
de toate vîrstele (copii I și 
II, juniori și seniori, mas
culin și feminin). De re
marcat că în cea de-a II-a 
ediție a întrecerilor, „Cupa 
Știința" va reveni clubului 
sau asociației sportive din 
județul nostru care va în
registra cel mai bun punc

Cristina 
la Campionatul 
După cum se știe, între 

10 și 27 martie, stațiunea 
balneoclimaterică Băile 
Herculane va găzdui în
trecerile Campionatului eu
ropean de șah al junioare
lor (pînă la 20 de ani). 
Pentru ediția din acest an 
au confirmat deja .partici
parea Ana-Maria Botsari 
(Grecia), Joana Sztralka 
(Polonia), Svetlana Matve
eva (U.R.S.S.) și alte ti
nere valori ale eșichierului

■ TELEX • SJ»ORT ♦ TELEX • SPORT ■
In concursul atletic 

internațional de sală de 
la Dallas (Texas), sportiva 
româncă Maricica Puică 
a câștigat cursa de' 1 milă 
în 4’36”34/100, urmată de 
o altă atletă din România, 
Margareta Keszeg, cu 
4'36”44/100. A doua victo

taj In clasamentul general 
(vor puncta cite doi spor
tivi cei mai bine clasați 
după probă). Pentru Stu- 
denți concursul contează 
ca etapă pe I.M.P. a cam
pionatelor republicane u- 
niva'sitare, constituind o 
selecție pentru faza finală. 
Primii trei clasați la fie
care probă (slalom cu do
uă manșe, pe categorii de 
vîrstă) vor primi premii și 
diplome din partea orga
nizatorilor. înscrierile se 
fac la CMEFS Petroșani, 
pînă în ziua de 7 februarie, 
iar de sîmbătă, 8 februarie 
Ia Baza didactică a C.S.Ș. 
Petroșani din Paring. (I.V.)

Bădulescu, 
european de șah 

european. Culorile Româ
niei vor fi apărate de maes_ 
tra internațională Cristina 
Bădulescu, fiică a Văii Jiu
lui și maestra Smaranda 
Boi cu. Le urăm succes, ur
mărind îndeosebi evoluția 
șahistei din Vale îh între
cerea individuală, mai a- 
les că este cotată cu bune 
aprecieri — la sfîrșitul a- 
nului trecut obținînd cla
sarea pe locurile III—V la 
campionatele mondiale re
zervate junioarelor. (I.V.)

rie pentru culo
rile sportive româ
nești a ,fost obținută de 
Ella Covaci, situată pe lo
cul întii în proba de 880 
yarzi, cu timpul de 2'07”05/ 
100; La 440 yarzi, Cristina 
Cojocaru s-a clasat pe lo
cul trei în 54”66/100.
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Circulație
Din țările socialisteConvorbiri româno-irakiene

BAGDAD' 3 (Agerpres). 
Tovarășul Teodor Cotnari, 
președintele Comitetului 
pentru problemele consili
ilor populare, aflat în vi
zită iii Irak, la invitația 
ministrului Administrației 
locale,/ a fost primit de 
Taha Yassin Ramadhan, 
membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, 
prim viccprim-ministru al 
guvernului.

Cu acest prilej, s-a dat 
o înaltă apreciere stadiu
lui de dezvoltare a relați
ilor pe multiple planuri 
dintre România și Irak și

linia"
care

s-a exprimat dorin 
mună de amplifica 
cestora, inclusiv pe 
celor două instituții
se ocupă de problemele ad
ministrației locale, în, con
formitate cu înțelegerile 
stabilite la nivel înalt.

Teodor Coman s-a întîl- 
nit, de ^asemenea, cu Has
san Aii, membru al C.C.R., 
ministrul comerțului, pre-, 
ședințele părții irakiene în 
comisia mixtă, cu 
trul administrației 
cu guvernatori ai 
provincii irakiene.

minis- 
locale, 

unor

În consens cu principiile 
nenucleare nipone

TOKIO 3 (Agerpres), A- 
proape 900 de orașe și lo
calități din Japonia au fost 
declarate zone libere de 
nrnie nuclearo. In aceste

NICARAGUA

Măsuri de
austeritate

MANAGUA 3 (Agerpres). 
Cu prilejul unei . întîlniri 
cu muncitorii de la o fa
brică din Managua, pre
ședintele Republicii Nica
ragua, Daniel Ortega, cefe- 
rindu-se la măsurile de 
austeritate adoptate de gu
vern cu începere de la 1 fe
bruarie, între care 
rează devalorizarea
dei-naționale, a spus: 
litala criză economică 
va fi soluționată 
deoarece ea este
nătă de factori externi, că 
de exemplu, sprijinirea de 
către S.U.A, a bandelor de 
contrarevoluționari, scăde
rea prețurilor la articolele 

. de export și creșterea pre- 
. țtH ilor la produsele de im

port. Pentru succesul mă
surilor economice 
de guvern este
sporirea producției 
ne, a eficienței și 
meniului, .precum și 
«plinei în muncă

. . liniat președintele , 
guan.

J c <lit. M ăi -șt illinăta ■ 
din populația țării, a rele
vat în parlament secreta
rul general al P.S. din Ja
ponia, Makoto Tanabe. El 
a cerut guvernului să ia 
în considerare dorința po
porului dc. a se respecta 
strict cele trei principii 
rienucleare nipone : a nu 
produce, a nu achiziționa 
și a nu introduce pe terito
riul Japoniei arme nuclea
re.

natul. siderurgic 
din Magnitogorsk, una din
tre cele mai mari 
prinderi, metalurgice 
tice, trece prinți—un 
ces de întinerire și, 
cit. de modernizare, 
din punct de vedere al u- 
tilajelor, cît și al produc
ției propriu-zise. .
. Pînă în anul 1989 urmea
ză să fie încheiat procesul 
de modernizare a primei 
oțelării, unde vor fi con
struite două convertizoa- 
re cu. oxigen a cîte 370 to
ne fiecare și patru instala
ții pentru turnarea conti
nuă a oțelului, . relatează 
agenția TASS. Este prevă
zut un nivel ridicat de au
tomatizare a proceselor 
tehnologice, prin folosirea 
unor computere rapide.

In continuare, urmează 
să fie modernizate cele
lalte verigi ale procesului 
tehnologic din combinat, 
începînd cu extracția mi
nereului și ■terminînd cu 
livrarea pro.T'selor finite.

Industria metalurgică 
a R, P. Chineze ur
mează să cunoască o puter
nică dezvoltare pe planu
rile " cantitativ, calitativ și 
sortimental prin modifica
rea tehnologiilor și inova
ții, ca și prin 
întreprinderilor 
s-a arătat la o conferință 
națională dedicată, proble-

în tre- 
sovie- 

pro- 
impli- 

atît

extinderea 
existente,

meio-r acestui sector indus
trial. ,

S-a relevat, în acest ca
dru, că, în. ultimii . cinci 
ani, producția de oțel a 
Chinei a crescut cu zece 
milioane tone. Această creș
tere — de 26 la sută — s-a 
realizat în condițiile în 
care consumul de cărbune 
standard utilizat în pro
ducția de oțel a sporit cu 
numai 6,5 la sută.

Planul pe anul 1986 
vede realizarea unei 
ducții de 50 milioane 
oțel, față de 46,7 
tone în 1985.

Măsurile de reorganizare 
a muncii, în direcția pune
rii mai eficiente în valoa
re a resurselor agricole, 
silvice ^i industriale în 
provincia montană dc fron
tieră Van Chan a R.S. 
Vietnam și-au dovedit uti
litatea — remarcă agenția 
VN.ț. Acestea au înglobat, 
pe lingă acțiunile dc or
din tehnic, o repartizare 
mai rațională a forței, de 
muncă, în sensul întăririi, 
cu circa .7000 lucrători din 
Delta fluviului Mekong a 
celor 82 cooperative de pro
ducție, restructurate, după 
concentrarea a peste 200 
mici exploatări. Orientarea 
generală este aceea de a 
combina activitatea în a- 
grieultură cu cea din silvi
cultură, împăduriri și creș
terea vitelor.

pre- 
pro- 
tone 

milioane

figu- 
mone- 

Âc- 
nu

rapid, 
determî-

adoptatc 
necesară 

inter- 
randa- 
a dis- 
a sub- 

nicara-

Din partea Inspectoratului General 
al Miliției

Direcția
Datorită căderilor abun

dente de zăpadă și a vis
colului puternic care a- 
feetează o bună parte . din 

. teritoriul țării, în special 
din sud și est, îngreunînd 
și făcînd impracticabile 
drumurile, precum și pen
tru asigurarea circulației 
autovehiculelor destinate a- 
provizionării populației și 
a mijloacelor de transport
în comun și pentru preve- Buzău, 
nirea blocării drumurilor 
publice, se interzice cu de-

săvîrșire,” începînd cu data 
dc 2 februarie 1986, depla
sarea autoturismelor pro
prietate personală, atît în 
localități, cît și în afara a- 
cestora, în municipiul 
București, sectorul agricol 
Ilfov și următoarele ju
dețe: Mehedinți, Gorj, Dolj, 
Vîlcea; Olt, Argeș, Teleor
man, Giurgiu, Dîmbovița, 
Călărași, Ialomița, Prahova, 

Brăila, Galați,
Vruncva, Bacău, Neamț și 
Suceava.

IMP O R T A N T
Ministerul Educației și 

Invățămîntului anunță . că 
în localitățile afectate de 
viscol, vacanța elevilor din

clasele I—VIII se prelun
gește pînă la o dată care 
se va anunță ulterior.

I

I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aripi de zăpadă; 
Unirea : 
ringul : 
tastici.

LONE A: Surorile me
dicale.

VULCAN — Luceafărul:
Dragele mele bunicuțe. ,

LUPENI — Cultural : 
Febra aurului.

Sus în cireș; Pa-
Cei șapte fari-

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara. ...

TV

Telejurnal, 
Actualitatea în eco
nomie.
Teatru TV.
„Mindria", 
de Mircea 
cu.

e-
in-

LA PARIS au avut loc 
lucrările unul colocviu pe 
tema „Marile baraje inter
naționale : dezvoltarea 
conomică ,si cooperarea 
ternațională", organizat 
Academia Diplomatică
ternațională. Au luat par- 

' te reprezentanți ai nume
roase state, organisme, fir
me și bănci care se ocupă 
de realizarea unor proiecte 
de mari baraje. Referatele 
prezentate : și dezbaterile 
s-au referit la ansamblul 
aspectelor juridice, terito- 
riale, tehnice, economice, 
arheologice etc pe care le 
implică realizarea de bara
je și hidrocentrale, 7 mai 
ales pe fluvii ce străbat te
ritoriile mai multoi’ țări. 
Comunicarea reprezen
tantului român cu privire 
la sistemul hidroenergetic 
și de navigație de la Porți
le: de Fier a fost primită 
cu viu interes, înfăptuirea 
acestui uriaș complex fiind 
apreciată drept un 
de cooperare între două țări 
vecine ■— România și Iugo
slavia.

DUPĂ CUM a anunțat 
Direcția Centrală de Sta
tistică a Irlandei, numărul 
șomerilor ă ajuns la sfâr
șitul lunii decembrie 1985, 
la aproape ■ 240 000. £eea 
ce reprezintă aproximativ 
18 la suta din populația 
activă "a țării — relatează 
agenția TASS. Numai, j în 
luna ^decembrie, .. numărul 
celor aflați în căutare de 
lucru • r'escut n Irl ida 
cu aproape 12 000 fața, de 
lună" precedentă.

AUSTRIA a devenit. AUSTRIA, a. devenit o 
placă turnantă pentru tra- 

• fic'ahții de păsări și anima
le exotice scoase .prin1 mij- 
loace ilicite din țările.' lor 
de Origine. Potrivit datelor 
de care dispune , Fondul 
Mondial al Naturii- Vii, 

model -.vama austriacă a descope
rit recent o tentativă 
trecere frauduloasă ...
Austria a 49 de . papagali

dintr-o specie foarte rară. 
In bagajele uriui contra-; 
bandist sosit din Bangla
desh au fost descoperite 
450 de broaște țestoase. ;

IN LOCALITATEA Ma- 
ranchari, din zona centra
lă a Perului, la 612 km 
est de Lima, 20, de. persoa
ne și-au pierdut viața, a- 
coperite de o masă- dp no
roi și pietriș, aduse de flu
viul- Tambo, ale cărui ape 
au' crescut ca urmare a u- 
nor ploi abundente — in
formează agenția France 
Presse. Victimele au fost 
surprinse de această a va*- ■ 
lanșă de noroi în timpul 
somnului, precizează - ă- 
genția, citind surse ale apă
rării civile peruane”.

. CITIND un purtător de 
cuvînt al OEP de la Tunis, 
agenția palestiniană “■ de 
știri WAFÂ, a anunțat că 
în luna ianuarie luptătorii 
palestinieni din teritoriile" 
arabe ocupate - au efectuat- 
47 de acțiuni de luptă îm
potrivă unor obiective mi
litare israeliene.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pror

21.50 Telejurnal.

20,00
20,20

20,30

Mica publicitate
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britanic mai nesigur decît oricînd

Costel, fiicele Leo- 
Marinela, fiul Con- 
și prietena intimă 

urează scumpei 
multă 
tradi-: 

aiîi !“, 
de pri-

. Soțul 
nora și 
stantin
Donița,
lor Elena Necioiu 
sănătate, fericire și 
ționalul „La multi 
lă împlinirea a. 36 
măveri. (5852)

VI ND Dacia 1300. per
fectă stare de funcționare. 
Informații, telefon 70337 
Vulcan. După ora 16. (5858)

SCHIMB • apartament, 
două ■camere, StradaOi- 
tuz bloc 4/11; cu similar, 
zonă centrală. (5856) ->

PIERDUT anexă la con
tractul de închiriere. 
4801/11.01.1981 cu privire 
lă" numărul persoanelor în
scrise ' în contract,: eliberată

de EGCL Vulcan, O declar 
nulă. (5859)

PIERDUT legitimație de 
serviciu .pe, numele. Arad 
Victor, eliberată de Institu
tul do Mine 
declar nulă.

Petroșani. O 
(5855) . ,,J7

1 ș iii îațio de 
numele Miha-

PIERDUT
serviciu pe 
lache Costică, eliberată de 
I.NÎ? Dîlja." O dedai’ nulă, 
(5860) ' 7*7

PIERDUT - legitimație de 
serviciu pe numele Stanciu 
Lazăr; eliberată de ■ - 1..M, 
Dîljâ. O-declarhulă. (5861)

> PIERDUT carnet do- stu
dent, pe. .numele TeoC Tiber 
riu /Nelu,’’șțibferat de Insti
tutul de Mine Petroșani. II 
declar aut (5854)

ANUNȚURI DE FAMILIE

„Orașele noastre sîrit mai 
nesigure acum față de cum 
erau cu un secol în urmă" 
— ■ susține Donald . West, 
cercetător la Universitatea - 
din Cambridge, Chiar 
cel mai sumar bilanț 
xi climelor violenței. 
Marea Britanic, din

si 
■al 

din 
anii 

’oO vorbește de Ja sine ta
rii nici un comentariu.

Anul trecut, în registre
le poliției britanice au fost 
înregistrate, peste 2000 de 
i.ifuri cu folosirea armelor 
de foc. Concluzia este sim
plă dacă adăugăm că, în 
1974, se înregistrau doar 
650 de asemenea delicte, 
l'ață de 1974,'de două ori

mai multe persoane au fost 
rănite în cursul ciocnirilor 
cil infractorii în 1984. In 
t »tal nun ul acești t

• a .. rida i, în 1984, 
la aproape 150 000.

stradâ la. căderea întuneri
cului. Mai mult, 81.1a su
tă dintre persoanele inter
vievate au declarat că-nu 
ies' niciodată noaptea 
strada neînsoțite?

DIN PRESA STRĂINĂ
(„SUNDAY TIMES")

Potrivit unui sondaj de 
opinie — efectuat, recent, 
pentru Ministerul de In- 
ejg M . Britan

50 la sută .dintre cetățeni: 
țarii Jiu se simt în siguran
ța în așezările în care tra
in .și sc tem să iasă pe

Evident că Anglia 
este Ș.U.A. La/Londra, 
exemplu, în anul 1984 
fiecare 10 000 de locuitori 
19 au fost jefuiți și 26 au 
fost răniți. La Nșw York 
proporția era.de 103 la 55. 
Dar, în ce privește cre.ște-

rea criminalității, Marea 
Britanic se află de mult în 
fruntea listei între țările 
vest-curopene. ș După Fran
ța. ea /ocupă locul dei /. în 
domeniul furturilor cu mî- 
na armată, același loc doi 
clupă Olanda la furtul de 
buzunare și locul trei, du
pă Franța și Spania, la 
capitolul atac armat împo
triva persoanei.. Deși .aflate 
„în față’‘, aceste locuri o- 
cupate de. Marea Britanic 
nu btlcuiă pe cetățeanul do
rînd, care se simte, acum, 
mai în nesiguranță decit 
otieînd. < ' .7: *// /'7“j’

(Agerprc 4
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Colegii de muncă sint alături de Ioan Praia, 
procurorul șef al Procuraturii Locale Petroșani, în 
greaua încercare pricinuită de dispariția sorei sale.

Sincere condoleanțe. (5862) -

Familia Hajducsi, anunță cu adîncă durere în - 
cotarea din viață a scumpei și neprețuitei lor mame, 

’ bunică si străbunică
’ HAJDUCSI IUSZTINA (80 ani)

Inmormîntarea arc loc în 5 februarie 1986, ora 
15, de la domiciliu, din Lupeni. (5863)

Surorile și vecinii • anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a scumpei lor

BARBU GETA
Inmormîntarea are loc în 5 tebruarie 1986, 
i ’ 1tl. l.< •.
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