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Dorința de autodepășire 

a unui vrednic colectiv mineresc
Adevărul potrivit căruia 

doar în puterea de mobili
zare a colectivului stă re
dresarea și, pe această ba
ză, crearea condițiilor de 
depășire ritmică a sarcini
lor planificate se confirmă 
din plin și în cazul secto
rului IV al I.M. Lupeni. 
Pentru început, o prezen
tare a situației din ianua
rie, cînd sectorul a rămas 
sub plan cu 1000 tone de 
cărbune. Comparînd pro
ductivitatea muncii reali
zată cu cea planificată, se 
constată că, pe sector, în 
cărbune sau în abataje, a- 
eest indicator nu a fost 
realizat, în medie, cu 400 
kg de cărbune pe post. 
Cîte’vă dintre cauzele care 
au generat situația relatată 
ne sînt prezentate de sing. 
Ion Pupăză, secretarul co
mitetului de partid al sec- 
torului. , ’ ’

— In prima lună a anu
lui, plasarea, a fost, în ge
neral, bună. Pe sector, nu
—------ ------- .

Producții 
suplimentare 

' Răspunzînd prin;. fapte 
îndemnurilor secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea programu
lui suplimentar de producție 
pe 1986, minerii de la Lo- 
nca, Diija, Vulcan, Paro- 
șeni și Bărbăteni au extras 
în plus față de prevederile 
de plan alo primelor șase 
zile din luna februarie 2500 
tone de CărbUne, Aceste 
realizări au fost obținute, 
in principal, prin creșterea 
productivității muncii, ca 
urmare a mai bunei orga
nizări a fluxului de pro
ducție, întăririi ordinii și 
disciplinei. (S.B.)

I.M. Vulcan
Exîgență muncitorească, 

angajare fermă .
tații desfășurate în cursul 
anului 1985, an în care co
lectivul minei a extras cu 
aproape 14 000 tone de căr- 

_ _____,__ ______ ,___  „_ bune mai mult decît în 
însemnul unei înalte exi- 1984,și cir,d mina a făcut
gențe muncitorești, într-un 
climat de angajare fermă 
*i puternică mobilizare pen
tru îndeplinirea integrală, 
ritmică a prevederilor de 
plan stabilite pentru 1986, 
primul an al cincinalului 
1986—1990.

Desfășurată în ' prezența 
tovarășului ” ' 
prim-secretar 
lui județean 
P.C.R., ’ și

I,arg forum democratic, 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.M. Vulcan, care a avut 
loc ieri, s-a desfășurat sub

Radu Bălan, 
al Comitetu- 
Hunedoara al 
a tovarășului 

.Viorel Faur, prim-sccretar 
al Comitetului municipal de 
partid, adunarea a prilejuit 
o amplă analiză a activi- 

ne-am situat în nici o zi 
sub limita posturilor plani
ficate. Am realizat 420, ba 
chiar și 450 posturi. Pro
blema a fost la complexul 
nr. .12, care se apropia de 
limita de oprire. Randa
mentele realizate cu el în 
această perioadă erau cu 
3—4 tone pe post sub cele 
planificate. Un alt complex, 
cel inînuil de minerii Iui 
Vasile Șotreâ, a traversat 
o falie, de unde și avansă
rile mici realizate de bri
gadă. Mai sînt apoi greu
tățile cauzate de transpor
tul pe beiizi, care „merge" 
greoi în unele zile. Și la â- 
cestea se mai adaugă pro
blema complexului nr. 17, 
care trebuia pus în func
țiune Cam. pe la jumătatea 
lui ianuarie.

Iată, deci, o parte din 
cauzele .pentru care pro
ducția primei perioade a 
anului n-a fost realizată. 
Acestora li se adaugă cli
matul <"de ordine și discipli- 

- pă, care nu întotdeauna s-a 
ridicat la riivelul.de exi- 

DOMESTICE

RECENSĂMINTELE
A N I M A L E L O R

(Continuare în pag. a 2-a)

Un colectiv fruntaș în întrecerea socialisiă, sectorul de investiții al minei Paroșeni. Foto : Șt. NEMECSEK

I.M. Petrîla Hotărîrea colectivului 
un loc între fruntași

Adunări generale ale oamenilor muncii

pași însemnați pe călea 
mecanizării complexe a lu
crărilor din abataj.

Participanții la dezba
teri au evidențiat princi
palele Căi și modalități de 
acțiune pentru sporirea 
producției acestui an, pe 
seama creșterii producti
vității muncii, au propus 
ți adoptat măsurile nece
sare realizării integrale și 
ritmice a prevederilor de

Dorin CHETA 

(Cont. în pag. a 2-a)

gență impus pentru buna 
desfășurare a activității de 
producție.

Toate acestea au fost a- 
nalizate amănunțit de co
mitetul de partid al mi
nei, de cel al sectorului. 
Rezultatele ? Aplicarea u- 
nor măsuri care au făcut ca 
în prima zi a lunii februa
rie, preliminarul să fie de
pășit cu 52 tone de cărbune. 
După o săptămînă, graficul 
de producție înregistra o 
cantitate de cărbune supli
mentară cifrată Ia aproape 
500 de tone. ■

— Ilotărîtoare a fost 
ambiția colectivului nostru 
de a reverii printre frunta
șii minei, ne spune fng. Ion 
Pavcloneșc, șeful sectoru
lui. Toți — mineri, tehni
cieni și ingineri — au o 
Singură dorință: realiza- ; 
rea exemplară a planului.

De la interlocutorul nos
tru reținem o serie i de ci-

Gheorghe OLTEANU

Bilanțul minerilor din 
Petrila pe 1985, prezentat 
adunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii, nu a oferit satisfacțiile 
realizărilor devenite obiș
nuință în viața acestui co
lectiv cu vechi state de . . _
vrednicie. S-a vorbit în a- vorbit despre ele, deoarece, 
dunăre în mod critic, cu

. exigență și responsabilita
te-despre neajunsurile lui 
’85, despre cauzele care 
le-au generat. S-a. vorbit 
cu maturitate, analitic, pen
tru a se desprinde din ră- 
mînerile în urmă și cau
zele lor generatoare învă
țămintele necesare, ridicării 
activității la nivelul unor 
realizări superioare din a- 

. cesț prim an al noului cin- ' 
cinai.

Concomitent cu formu
lările critice și autocritice

sg
Brigadă 
fruntașă

Brigada Valea de Brazi 
a întreprinderii de antre
priză de construcții și mon
taje miniere Petroșani, 
anul trecut pe primul 
în întrecere, a încheiat 
luna ianuarie cu un bilanț 
pozitiv. Sarcinile de plan 
din prima lună a anului 
au fost îndeplinite Ia toți 
indicatorii, raportîndu-se 
un plus de 60 000 lei la 

. producția valorică globală.
Pînă Ia sfîrșitul acestui an, 
colectivul brigăzii s-a an
gajat să realizeze o produc
ție suplimentară de 600 000 
lei la construcții și montaje. 
(VS.) ....

Căldura umană a sîmburelui de foc
Numele secției, S.R.I.U.M., 

adică Secția de reparații și 
întreținere utilaj minier a se va „închide* deci 
IPSRUEEM Petroșani, n-a 
devenit încă familiar con
cetățenilor noștri, fiindcă 
însăși istoria întreprinderii 
e recentă, din 1978. Peste 
doi ani, în platforma in
dustrială Livezeni se con
turau o hală industrială, 
apoi alte construcții, deve
nite atelier mecanic, apoi 
secție, mirosul de var proas
păt demonstrează și azi 
vocația de Făt-Frumos a 
unității, țâre crește într-un .   „
an cît altele în zece. 326 de fui 'secției, sing, 
meseriași, fiecare al trei- — ‘ 
lea este fată, yîrsta medie 
abia depășește 24 de ani; 
tinerețea are însă atuul 
competenței profesionale.
. — Peste cîteva zile, se 
mîndrește președintele sin
dicatului; pe întreprindere, 
Groza Petru, el. însuși 
maistru în secție, vor fi 
inaugurate hala de con
strucții metalice, apoi hala

■Ț ..'.TT ’ T^-'. ." * ■
s-a vorbit și despre ce s-a cadrele 
făcut bun în ’85 — despre 
generalizarea tavanului de 
rezistență, trecerea la noul 
program de lucru conti
nuu; despre depășirea cu 
205 și 228 ml a planului la 
deschideri și pregătiri. S-a

odată cu învățămintele ne
ajunsurilor, aceste realizări 
merituoase șe constituie în 
certitudinile reușitelor co
lectivului în 1986 — în a- 
tingerea unor cote de vîrf 
ale extracției, în ridicarea 
productivității muncii și a 
eficienței întregii activi
tăți productive.

Aceste obiective ale stră
daniilor pe 1986 au fost 
scrutate de minerii șefi de 
brigadă Ștefan, Alba, Au
rel Grigore, Constantin Du- 
mitrașcu, Vasile Pavel, de ■■

.IPSRUEEM. Precizie, îndemînare, operativitate 
— trăsăturile definitorii ale muncitorului specialist. 
In imagine, str ungarul,Tiberiu Berceanu execută 
lucrări de înaltă complexitate tehnică și la un nivel 
calitativ apreciat de beneficiari.

l oto : I. LICIU

de degresare, platforma de 
recepție, hala de debitare;

‘ ' flu
xul tehnologic, care, pînă 
acum era strangulat pe 
mijloc. Să nu uit, în ia
nuarie am pornit linia de 
reparații motoare Diesel.

Așadar, înnoirile tehno
logice țin pasul cu calen
darul, pentru că oamenii , 
secției contribuie efectiv la 
realizarea lor, în timpul 
liber au muncit cot la cot 
cu constructorii.

— Complexitatea activi
tăților noastre, remarcă șe_ 
‘ , . . , Ernest
Rakovszky, e dovedită de 
lucrările de construcții me
talice, hidraulică, electro
nică, prelucrări, de repara
rea reductoarelor, pompe
lor, locomotivelor și com
binelor. Dotare tehnică — 
la înălțime avem peste 
100 de mașini unelte, dar 
oamenii, ei sînt autorii 
spectaculoaselor perfor
manțe.

teh nico-ing i n crești 
Mindeart, Ștefan 
Horiâ Puiu, Iosif 
Petru Puian, prin 
exprimate de , la 
adunării.. Cu toții j 

hotărîrea

Adrian 
Bicskei, 
Gonczi, 
opiniile 
tribuna 
și-au exprimat 
ca, împreună cu colective
le pe Care le reprezintă, să 
acționeze cu fermitate și 
inițiativă, cu dăruire mun-

Ioan DUBEK 

(Continuare în pag. a 2-a)
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CULTURA-ARTA

Secția repară utilajele 
din subteranul Văii Jiului, 
triajoritatea în regim de â- 
varie. Deviza minerilor din 
Vale, „Mai mult cărbune 
patriei* în condițiile me
canizării intense a lucrări
lor din subteran, a generat 
răspunsul prompt al muu* 
citorilor de la S.R.I.U.M., 
care au lansat inițiativa 
generalizării reparațiilor 
centralizate. Idee fertilă, 
care concretizează înaltul 
spirit de responsabilitate, 
înaltul profesionalism - și 
calitatea de buni gospo
dari. Concret, ne explică 
șeful secției :

— Ar trebui in plasată 
în apropierea secției * ’■■ o 
platformă acoperită pentru 
utilajele casate de Ia , mi-

Ion VULPE
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(Continuare în pag. a 2-a)

de efective
Din gospodărie în gospo

dărie echipele de recensă- 
mînt ău continuat și ieri 
acțiunea de înregistrare a 
animalelor domestice, în
Valea Jiului evideftțiin- 
du-se, în comparație cu
perioada corespunzătoare <' 
a anului trecut, creșteri la • 
toate efectivele animaliere. ; 
O localitate în care lucră- ’ 
rile de recenzare s-aii în
cheiat ieri, 7 februarie, este - 
Vulcanul.

— încă din prima zi a 
recensămîntului animale
lor domestice s-a manifes- • 
tat operativitate- și răspun- ' 
dere în efectuarea acestei ( 
acțiuni de mare valoare e- . 
conomică, ne spunea tova- ; 
rășul Vasile Sufletu, secre
tarul consiliului . popular : 
orășenesc. Au fost vizitate , 
toate gospodăriile popu- ; 
lației, înregistrîndu-se si*. ' 
tuația reală, nornind de la ! 
cunoașterea nemijlocită 
efectivelor : existente în 
grada locuitorilor; Cele 
comisii de verificare 
xactității efectivelor 
controlat peste 350 de gbs- 

a

4

(Continuare în pag. a 2-a)

riivelul.de


S t e a g ii 1 roșu «ÎMBATĂ, 8 FEBRUARIE 19862
SB—M '■■IfllWB——

Din activitatea organizațiilor U.T.C.

Munca patriotică 
în sprijinul producției

V/,- ... o
’ „Mina Petrila 

și oamenii ei 
harnici44

Necesitățile sprijinirii 
concrete a activității de 
producție impun în perma
nență intensificarea efor
turilor tuturor oamenilor 

■ muncii, o participare am- 
i plă la rezolvarea unor pro

bleme prioritare. In acest 
sens munca patriotică a 
organizațiilor U.T.C. se do
vedește o soluție de mare 
eficiență.

Se detașează în mod e- 
Vident acțiunile . tinerilor 
de la mina Lupeni pentru 
descărcarea vagoanelor cu 
bolțari și nisip, bilanțul 

’ fiind de-a dreptul impre
sionant : 12 vagoane des
cărcate într-un timp fopr- 

i te scurt.. Tot la mina Lu- 
i peni, tinerii au evacuat 

cărbunele de lingă trans- 
! portoare din două preaba-

taje, cantitatea de cărbune 
scoasă la suprafață fiind 
încărcată în 63 vagonete.

La mina Lonea, tinerii 
au descongestionat poște 
30 ml de galerie, prilej cu 
care au fost recuperate din 
subteran 50 tone fier vechi 
care au și fost livrate la 
întreprinderea de recupe
rare și valorificare a ma
terialelor refolosibile.

De asemenea, la U.E. 
Paroșeni uteciștii, în ca
drul unei ample acțiuni 
de gospodărire a incintei 
întreprinderii, au încărcat 
cu fier vechi 17 bascule, 
urmînd ca acțiunea să 
continue pînă la finaliza
rea lucrărilor de gospodă
rire și înfrumusețare a in
cintei.,. ; 1 rj .

Gh. CHIRVASA

In

Vulcan, peisaj citadin.

*
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Foto : Șt. NEMECSEK

Debutul rodnic în 1986, 
angajarea plenară, respon- . 
sabilă a colectivului minei 
în realizarea integrală a 
sarcinilor pe primul an al 
cincinalului actual — iată 
tema foii volante intitulată 
„Mina Petrila și oamenii 
ei harnici". Editată de co
mitetul de partid și c.o.m. 
al întreprinderii, în cola
borare cu redacția noastră, 
foaia volantă se constituie 
într-un apel adresat între
gului colectiv pentru ob
ținerea unor producții spo
rite în noul an. (I.D.)

Exîgențâ 
muncitoreasca

(Urmare din pag. 1)

Hotărîrea colectivului : 
un loc între fruntași

(Urmare din pag. 1)

Dorința de
1 ■ J>

(Urmare din pag. 1)

. fre care-i susțin afirmația. 
Complexul 17 pornit spre 
sfîrșitul primei luni, a rea
lizat, deja, o avansare de 
peste 4 in, minerii din bri
gada lui Constantin Popa' 
ajungînd, cu acest utilaj, 
la vîrfuri ce au atins 15 
tone de cărbune pe post. 
Rezultate asemănătoare se 
pot menționa și în cazul 
formațiilor conduse de Au
relian Manda, Teodor Bon- 
calo și Grigore Pop. Ex- 
ploatînd la capacitate com
plexele de susținere și tă
iere mecanizată, brigăzile 
respective au realizat pro
ductivități cuprinse între 
12—14 tone de cărbune pe 
post, cu mult superioare 
celor planificate.

Același optimism, ace
eași încredere că, prin 
munca conștiincioasă a fie
căruia, rezultatele bune

autodepășire
intrate în palmaresul co
lectivului pot fi continua
te și amplificate le expri
mă și topograful sectorului. 
Olimpiu Stoicuța. „Există, 
linia de front necesară, deci 
condiții pentru încadrarea 
și depășirea planului. A- 
vem în vedere îmbunătă
țirea calității 
In acest scop 
concasoare pe

cărbunelui, 
am montat 

, fluxul de 
transport al - complexelor 
14—16, înainte de vărsarea 
cărbunelui pe benzi".

Prin tot ceea ce între
prinde, colectivul sectoru
lui IV al I.M. Lupeni do
vedește un lucru binecu
noscut: cînd toate energi
ile sînt puse în valoare, re
zultatele sînt cele aștepta
te. Ambiția, conștiinciozi
tatea și dăruirea în muncă 
sînt „combustibilii" care 
generează dorința de auto- 
depășire a oricărui colec
tiv".

plan ale anului 1986, In
tr-o atmosferă entuziastă 
s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pen
tru traducerea în viață a 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realiza
rea programului suplimen
tar de producție pe 1986 
program elaborat și adop
tat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La dezbaterile care au 
avut loc au participat to
varășii Mitică Nicolescu, 
Mihai Neștian, Stănilă Pan- 
tiloi. Cezar Butnarii, Ca
priati Mureșan, Vasile Brie, 
Eugen Damian, Pompiliu 
Barbu, Ovidiu Avramescu, 
George 
Arpad,

Sipos 
Bocan, 

sectoare-

Cheleș, 
Iosif 

care în numele 
lor de producție și brigăzi
lor din abataje s-au anga
jat să obțină noi și impor
tante sporuri de cărbune, 
ca răspuns la chemarea la 
întrecere lansată de colec
tivul I.M. Lonea.

încitorească' pentru a fi
1986 la nivelul sarcinilor 
calitativ sporite ce le re
vin, să stăruie pentru va
lorificarea superioară a tu
turor rezervelor de care 
dispun — respectiv tehno
logia avansată cum este 
tavanul de rezistență, în
tărirea disciplinei și ordi
nii, întreținerea mai bună 
a utilajelor din dotare, mai 
ales a Celor de transport, 
stabilizarea și ridicarea 
gradului de pregătire pro
fesională- a noilor înca
drați. plasarea judicioasă a 
personalului.

Fiecare vorbitor a enun
țat angajamente concrete, 
cu obiective precise vizînd

> obținerea unor productivi
tăți superioare — temelia 
unor producții înalte — 
premise sigure ca în anul 
în care am pășit, colectivul 

ocupe un loc cu- 
rîndul unităților 
Vorbind despre 
calitativ sporite

minei să 
venit în 
fruntașe, 
cerințele 
ale anului, ing. Aurel Mar-

han, directorul minei, a 
stăruit asupra necesității 
punerii în valoare a unor 
noi rezerve tehnico-orga- 
nizatorice pentru creșterea 
productivității muncii, per
fecționarea continuă a or
ganizării producției în con
dițiile programului de lu
cru continuu, finalizarea 
unor importante lucrări 
de investiții, menite să 
asigure capacități de pro
ducție conform prelimi- 
narelor, eu o linie de front 
activă excedentară, îmbu
nătățirea calității produc
ției, a lucrărilor miniere și 
activității electromecanice.

In adunare s-a reținut, ca 
un fapt îmbucurător: rea
lizarea integrală a planului 
întreprinderii pe luna ia
nuarie atît la producția fi
zică de cărbune, cît șl la 
productivitate. Este dovada 
că mina dispune de condi
ții pentru a-și spori reali
zările, că dispune de 
ce este necesar pentru 
ocupa un loc fruntaș 
întrecere. Printre

(Urmare din pag. I) — Largul orizont, recep
tivitatea tehnică și ambi
ția unor muncitori, precum 
Francisc Heintz, Elisabeta 
Simota și alții, ne asigură 
Arpad Boyte, șef de briga
dă la- construcții metalice, 
au darul de a face familiar

nele Văii. Noi am recupe
ra piese și subansămble, 
care refolosite ar asigura 
utilaje de schimb. Cînd 
„cade” un utilaj la o mină, 
ar dispărea timpul de trans
port, reparații, probe și 
rodaj, întrucît am trirtiite 
prompt utilajul de schimb, 
reparîndu-1 apoi pe cel de
fect ; în prima fază vom 
proceda astfel pentru lo
comotive și pompe. Apoi 
avem în vedere combinele.

La reparații pompe mun
cește una din cele mai bu
ne brigăzi, condusă de Șerb 
Crețu. Atît el, cît și ortacii 
săi s-au lăsat cuceriți de 
idee, n-au mai așteptat în
ființarea platformei, au 
strîns piese ; din semestrul 
II, schimbul utilaj defect- 
utilaj reparat va intra în 
ob:șnuință. Pentru locomo
tive se pun mari speranțe totul. Cuvinte de laudă se 
In formația lui Florin Pro- 
dana, la combine se mi
zează pe brigăzile lui. loan 
Pop și Romulus Rbdean. 
Dar tinerețea nu e handi
capată de lipsa de expe
riență ?

țu, de la prelucrări, pe lă
cătușul Petre Tofan, locul 
11 în întrecerea socialistă 
pe întreprindere în 1985, 
intervine sing. Rakovszky.

Ni se vorbește despre 
cîștigurile bune ale oame
nilor, răsplată a onorării

Căldura umană
a sîmburelui de for.
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noul în tehnică, sînt o ga
ranție în îndeplinirea sar
cinilor tot mai complexe.

— Să vă dau un exem
plu, continuă maistrul 
Groza : Ion Barbu Oprea, 
frezor, alintat „inginerul"; 
în materie de roți dințate 
el calculează, el execută

sarcinilor, a calității lucră
rilor — un bun lăcătuș cîș- 
tigă frecvent 4000 pe lună, 
strungarul Ioan Griober ă 
atins, în ianuarie, 7800 lei. 
Nu numai banii constituie 
stimulentul muncii, ci și 
mîndria de a fi de folos 
minerilor, de a deschide 
drumul tehnicii noi. Omo
genitatea brigăzilor — me-pot spune despre sculerul

Maria Iuga, despre frezo- dia de depășire lunară, din 
rul Minodora Burduf.

— Adăugați-i pe mese
riașii lui Gheorghe Tefeleș, 
de la compresoare, pe cei 
ai maistrului Angliei Chi-

. aprilie trecut încoace, este 
de 10 procente ,pe secție, 
dar și pe formații — a per
mis ridicarea producției lu-

nare de la 2—4 milioane la 
8 milioane.

— Discuțiile purtate în 
adunările de partid, în or
ganizațiile de sindicat și 
tineret, au relevat recent 
un aspect îmbucurător, con
chide sing. Rakovszky, se
cretar al comitetului de 
partid pe întreprindere, E- 
xigențele profesionale, me
reu în pas cu noutatea teh
nică, au determinat crista
lizarea unui înalt nivel dc 
conștiință muncitorească. 
Astfel ne gîndiin că mina 
este un loc de muncă cu 
flux continuu și că noi sîn- 
tem cei implicați în buna 
desfășurare a activității ^în 
subteran ; dacă e nevoie, 
dacă ni se cere, vom tre
ce și noi la un astfel de 
program. Cărbunele extras 
suplimentar pentru căldura 
și lumina patriei poartă în 
sîmburele său de foc și 
sudoarea muncii și truda 
minții noastre. Or, etalonul 
prețuirii demnității umane, 
•în societatea noastră socia
listă, este MUNCA. Mun
ca, adică efortul creator 
plin de dăruire, de calitate, 
eficiență.

tot 
a 

în 
aceste 

rezerve îndeplinirea planu
lui de către toate sectoare
le și brigăzile, reducerea 
manoperei pe tona de căr- 
bune, îmbunătățirea asis
tenței tehnice, întărirea

responsabilității pentru 
plan a tuturor cadrelor și 
compartimentelor, mai ales 
a celor care au în răspun
dere întreținerea și exploa
tarea utilajelor din dotare, 
față de calitatea muncii, a 
lucrărilor executate, au 
fost accentuate în mod deo
sebit.

Calitatea muncii, inclu
siv a activității de condu
cere a producției, coordo
narea judicioasă a activi
tății curente și a celei 
perspectivă, întărirea 
punderii și spiritului 
vator în rîndul cădi 
tehnico-inginerești rămîn 
dezideratele majore pentru 
activitatea organului co
lectiv de conducere, pen
tru fiecare membru al său. 
Un stil de muncă dinamic, 
eficient pentru valorifica
rea plenară a experienței 
și potențialului creator al 
colectivului constituie, după 
cum s-a arătat în conclu
ziile adunării, o pîrghie 
hatărîtoare pentru îndepli
nirea exemplară a 
lor de plan și a angaja
mentelor de întrecere 
1986, pentru 
temelii solide 
superioare în 
ai actualul ui

de 
răs- 
no- 

■eior

sarcini-

pe 
crearea unei 

realizărilor 
viitorii ani 
cincinal.

DIN ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI
I M. PETRILA PE 1986 — RĂSPUNS CHEMĂRII
LA ÎNTRECERE A MINERILOR DIN LONEA

• Depășirea planului 
bune eu 4000 tone ;

• Depășirea planului 
fizice eu 2 la sută ;

• Depășirea planului

la producția fizică de târ

la productivitatea muncii

• Depășirea planului la lucrările de deschideri 
cu 120 ml și la lucrările de pregătire cu 150 ml ;

• Creșterea cu 1.5 ml a vitezelor medii lunare 
de avansare în abatajele frontale și eu 2,0 ml la 
lucrările de pregătire și deschidere ;

• Reducerea cu 1 la sută a conținutului admis 
de cenușă și umiditate față de realizările anului 1985;

• Diminuarea cheltuielilor de producție cu 1,5 
lei/t, ceea ce însemnează o economie de 1 950 000 lei.

(Urmare din pag. 1)

podarii. Nu ș-au constatat 
nereguli în modul cum au 
fost aplicate, în spiritul 
Decretului nr. 1 din anul 
1982, normele organizato
rice șî metodologice stabi
lite de Comisia centrală 
pentru recensămîntul ani
malelor domestice.. In te-

ritoriul orașului nostru tră
iesc oameni cu tradiție, in 
creșterea și îngrijirea ani
malelor, conștienți de sco
pul și însemnătatea acțiu
nii, Sa manifestat o ela
borare rodnică între echi
pele care au efectuat înre
gistrarea și cetățeni, dove
dind u-se responsabilitate.ci
vică. (T. SPÂTARU) ,

r .1
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vo informăm
OMENIA LA VOLAN.

N-a stat să privească cum

LOCUINȚE. In acest an 
constructorii IACMM Pe
troșani își vor clădi, cu e- 
forturi proprii, trei blocuri 
de locuințe. Apartamen
tele sînt destinate famili
ilor de constructori și con
stituie începutul unei ac
țiuni mai vaste de stabili
zare a forței de muncă în 
cadrul întreprinderii. (V.S.)

MOBILA. Pe fluxul de 
fabricație al Fabricii de

mobilă din Petrila se află 
un nou produs — camera __  ... ,___ ____
combinată „Băița", compusă focul cuprinsese cabina au
dio 13 piese, între care du- tobasculantei dinaintea sa. 
lap pentru haine și lenje
rie, bufet cu vitrină, cana
pea extensibilă, scaune, fo. 
tolii. Intr-o linie estetică 
modernă, furniruită în nuc 
sau frasin, mobila va in
tra în magazinele de pro
fil la începutul lunii mar
tie. Deci, amatorii au timp 
să se pregătească, valoa
rea garniturii fiind de
15 500 lei. (S.B.)

PIX. In Petroșani, dc Ja 
o vreme, multe pixuri nu 
mai scriu. Nu din pricina 
temperaturii scăzute, ei, 
pur și - simplu, a absenței 
din comerț a banalelor re
zerve cu pastă. Lăsînd glu
ma, semnalăm această si
tuație merceologilor din 
cadrul serviciului de pro
fil al Direcției comerciale. 
Chiar dacă aceste . rîndu'ri 
au fost scrise cu creionul, 

• bucura 
lori Toader și este șofer pe ;de .atpntla cuvenită ! (S.B.) 

autobuzul 31 HD 3014 al PALMARES. Valea noas- 
I.T.A. (Gh. O.) tră se afirmă în sport la

A pus repede mina pe cele 
două știngătoare din dota
rea .autobuzului și, în cî- 
teva minute, flăcările au 
cedat sub jetul de spumă. 
Am relatat pe scurt ceea 
ce s-a întîmplat ieri dimi
neață, la intrarea în Vul
can. Omul cu această pre
zență de spirit se numește credem că se vor

în turneul care se va des- I
la Inivelul european. Astfel, . ----- ■— •-

între cei mai buni 10 lupta- fășura luna viitoare 
Băile Herculane. (I.V.)tori europeni, la stilul li

bere, categoria 68 kg. Ai dn 
Cîndea, de la ..Jiul" Petrila, 
figurează, în anul 1985, pe 
locul VII. Atletul Petru 
Drăgoescu, de la Jiul Pe
troșani, a cîștigat recent, 
ia „Cupa Tricotex", desfă
șurată la. Budapesta, cu 
participarea unor atleți din 
1'5 țări, cursa de 800 m, cu 
timpul de 1:48,50. Șahista 
noastră Cristina Bădulescu 
se pregătește să atace ti
tlul european la junioare,

SPECTACOL. Joi, la 
Vulcan, a avut loc, îh or
ganizarea clubului sindica
telor, un con cert-spectacol 
cu participarea formației 
„Moderri-grup", a clubului. 
(Ai. II.)

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN
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La clubul din Aninoasa

In așteptarea unui
salt calitativ

„Odată cu terminarea re
novărilor, vom beneficia de 
întregul spațiu afectat ma
nifestărilor culturale, ceea 
ce va duce la o creștere a 
numărului și implicit a ca
lității lor. In faza de masă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" —• e. 
diția a VI-a — vom antre
na un număr mare de ar
tiști amatori. Vom pune 
accent deosebit pe atrage
rea tinerilor în activitatea 
culturală". Aceste -cuvinte 
aparțin directorului clu
bului din Aninoasa, Fran- 
cisc Venczel. Un angaja
ment pe care îl considerăm 
ferm, un angajament ce se 
cere respectat în întregime.

La Aninoasa, anul 1985 
nu a adus prea multe’rea
lizări culturale. Dacă ne 
gîndim că nici una dintre, 
cele 10 formații înscrise dul“ școlile din 
în ediția a V-a a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" nu a depășit fa
za municipală, putem 
precia că activitatea 
bului lasă mult de 
înainte de a scrie 
rînduri, am discutat 
tualul stadiu al activității 
culturale în Aninoasa cu 
președintele comitetului 
sindicatului pe mină și cu 
directorul clubului, încer- 
cînd să aflăm care sînt 
cauzele care au determinat 
o prezență slabă în con- - 
cursurile artistice, precum 
și ce măsuri se preconizea
ză a fi luate. Am aflat că 
nici- cei din Aninoasa nu 
sînt mulțumiți de rezulta
te, situația făcînd obiectul 
unei analize foarte severe 
în consiliul de conducere.

Există unele cauze o- 
biective, probleme cu care 
clubul se confruntă. Ne 
referim aici la lipsa de in
structori, în mod deosebit 
a profesorului de muzică. 
In cele două școli, Ani
noasa și Iscroni nu există 
profesor de muzică, fapt 
care face ca formațiile mu
zicale să sufere. Faptul că 
localul clubului se află în 
renovare a afectat, de a- 
semenea, pregătirea for
mațiilor artistice, deși, nu 
în măsura în care să justi
fice lipsa, lor din etapa ju
dețeană a concursului.

a- 
clu- 

dorit. 
aceste 

ac-

Desigur, Aninoasa este 
comună ; potențialul ei ar
tistic nu poate fi compa
rat cu acela al unui oraș. 
Totuși, față de ceea ce a 
însemnat comuna .Aninoa
sa. cîndva în' cultura Văii 
Jiului, rezultatele, de as
tăzi nu se ridică la nivelul 
așteptărilor.

Fanfara, odinioară, . ves
tita fanfară a minerilor din 
Aninoasa, abia numără as
tăzi cîțiva instrumentiști, 
și aceștia deja la o vîrstă 
înaintată. Deși s-a încercat 
dar fără succes pregătirea 
unor elevi în cadrul clu
bului.

Despre cor, la fel, cînd
va un cor de elită în Va
lea Jiului, astăzi nu se mai 
vorbește. De altfel și în re
centul concurs coral „Pio
nierii cîntă patria și parti- 

Aninoasa 
și Iscrorii nu au prezentat 
nici o formație, consecință 
directă a lipsei profesoru
lui de muzică.

In ediția a Vl-a a Fes
tivalului național „Cînta
rea României" clubul din 
Aninoasa a înscris 10 for
mații. Cantitativ, lucrurile 
par a sta bine. La Aninoa
sa problema „numărul unu" 
se numește însă „calitatea 
actului artistic" ; brigada 
artistică, formațiile de tea
tru. montaj, muzică ușoa
ră, dansurile populare, 
pul folk și recitatorii, 
ceilalți pot da mult 
mult.

Recent, în" consiliul 
conducere s-a evidențiat 
că, în pofida greutăților a- 
rătate, s-au obținut și re
zultate bune ; olanul finan
ciar a fost realizat în pro
porție de 110 la sută, iar 
fotoclubul și, mai ales, ci- 
neclubul „XI Orizont" sînt 
printre fruntașii munici
piului și județului. Totuși, 
cu cîteva excepții, 
litil de conducere trebuie 
să acționeze mult măi ho- 
tărît, să dea dovadă de 
inițiativă și mai ales 
promptitudine pentru ca in 
1986 angajamentul direc
torului clubului să poată 
fi respectat în totalitate. 
Așeptăm un salt calitativ în 
cultura Aninoasei. (Al. H.)

gru- 
toți 
mai

de

con si

Cu Ion
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Oaspeți ai Văii Jiului

Caramitru despre poezie și teatru
Pe Ton Caramitru, mesa

ger de frunte al artei dra
matice românești. 1-șm as
cultat intr-im recital de 
poezie de excepție susținut 
de curînd, la Petroșani, pe 
scena, casei de cultură. Un 
recital dedicat i Luceafă
rului poeziei românești, Mi
hai Eminescu.

Aplauzele care au înso
țit acest moment de crea
ție dramatică nu s-au stins 
încă în inimile publicului. 
L-am rugat pe Ion .Cara
mitru să continue, prin in
termediul ..ziarului, ceea ce 
a început atît de frumos pe 
scenă.

— A cita oară în Petro. . 
șani ?

— Ca actor, prima dată. 
Dar ea om îndrăgostit de 
munte, am venit nu o dată. ■ 
Am făcut Parîngul pe jos,’ 
cu o bucurie greu de de
scris.

— Oamenii de aici, 
vi s-au părut ?

cum

— Am în.tîlnit un public 
excepțional, avizat, sensi
bil. Sala de spectacol a 
fost ca un suflet mare, ,i- 
nimile pulsînd la unison. 
Sinceritatea și profunzi
mea lui Eminescu are e- 
coUi'i extraordinare. De alt
fel, românul apreciază poe
zia, din naștere, cum se 
spune. Există, o stare la
tentă care trebuie trezită 
de interpret! și atunci poe
zia pătrunde în. inimile oa
menilor pe o poartă larg 
deschisă. Poezia este. în 
fapt, o atitudine asupra e— 
xistenței umane. Oricum, 
să nu uităm că artistul ex
primă pe scenă un punct 
de vedere subiectiv. ceea 
ce dă publicului, posibilita
tea unei atitudini compara
tive asupra lecturii. A.

. — La ce lucrați ?
— Ani terminat filmul 

„întunecare", regizat de A_ 
loxandru Ta tos, o ecraniza
re după romanul lui Cezar

Fiecare întîlnire
George Negraru, fiecare 
discuție cu acest pasionat 
și bun cunoscător al tea
trului. alunecă, în mod in
variabil, spre scenă, spre 
viața scenei și a Oamenilor 
ei. Pe George Negraru, pu
blicul de toate vîrstele îl 
simte -permanent aproape, 
purtînd în privire bucuria 
omului care și-a dăruit cei 
mai frumoși ani artei, „nea 
George", cum îi spun prie
tenii mai tineri, rămîne a- 
celași, omul care găsește 
în clipa rechemării la ram
pă, împlinirea muncii și 
puterea de a zîmbi.
: ș— De cînd urcă George 
Negraru pe scenă ?

— Cam din . clasa a 
Să tot fi. avut atunci 
12 ani. Eram elev Ia 
liceu din Rîmnicu Sărat și 
jucam într-o piesă de tea
tru cu copii și despre co
pii. Asta era prii} ’47—’48.

;— Cu alte cuvinte, s-au 
adunat 38 de ani de scenă.

— 38 de ani cu bucuria 
și greutatea lor. Scena este 
pentru mine totul. Am fost 

regizor, 
n-am 

scenă,

V-a. 
vreo 
- un

actor, dansator, 
doar solist vocal- 
fost. Am cîntat pe 
dar numai în cuplete.

VIATA CENACLURILOR
Membră a cenaclului „Mesagerul" din Petroșani, 

Doina Pegnejer dovedește în tot ceea ce scrie, 
real simț al metaforei. Sensibilitatea, dorința
a-și găsi un drum propriu în poezie, fac din versu
rile Doinei Pagnejer, o lectură atractivă. Așteptăm 
împlinirea pe carer o va aduce timpul și continua 
acumulare de noi cunoștințe despre lume, despre artă.

Cu țara în suflet
E totul o faptă, e tot 

o-mplinire, 
și inime bat a țării zidire. 
E totul un cuget ce arde 

fierbinte, 
e-o țară, poporul și-al său 

președinte.
E-acolo, în frunte, la rău 

și la bine, 
și zilele țării prin el sînt 

senine.
E-acolo într-una, acum și 

oricînd, 
cu țara în suflet, cu țara 

gînd,

Doina PAGNEJER
l

Petrescu. La teatrul „Bu- 
landra" joc în prezent 
„Hamlet", un rol la care 
am lucrat doi ani. Am tra
dus din nou textul.

— Proiecte ?
— „Uriașii „munților" de 

Luigi Pirandello, în regia 
Cătălinei Buzoianu, „A tre-
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— Ce autori v-au plăcut?
— M-au atras întotdeau

na Garagiale și Mușatescu. 
Apoi, piesele de actualita
te. Iar mai tîrziu, ca o în
cununare a titlului de tată, 
am jucat și joc în piesele . tru minier^astăzi 
pentru copii.

— Roluri ?
— In piese de teatru pes

te 35 de rol’uri.
— Alături de...

un 
de

99

într-un . poem.
Mă dor buzele 
de prea multe cuvinte 
ce stau să- năvălească 
la prima pală de aer —

I
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îl regăsesc ț
ca pe o răstălmăcire a ț 

firii I 
A

ț

.............. d 
semn că am început | 
să vorbesc.

îmi caut gîndul 
obosit de prea multe 

tăceri,

ia țeapă" de Marin Sores- 
cu, un spectacol în care voi 
juca și voi semna regia, 
urmat de un alt spectacol, 
de data aceasta, de operă, 
unde voi face numai regia.

Interviu consemnat de
H. ALEXA NDRESCU 

— Foarte mulți artiști 
amatori. Am jucat alături 
de muncitori, intelectuali, 
tineri, vîrstnicn

■— Să amintim totuși...
— Constantin Popa, mais-

i pensio
nar, Iosif Bartha, profesor. 
Constantin Ștefănescu, se
cretar literar la Teatrul 
Național din Cluj-Napoca, 
Constantin Maracu, con
tabil la I.M. Aninoasa, Ion 
Sichitiu, pensionar, loan 
Velica, subinginer la CMVJ, 
Gheorghe Sereș, merceolog, 
dar lista poate fi mare de 
tot. .

— Ce roluri v-au plăcut?
— Cele de compoziție. 

Rolurile de îndrăgostit, nu 
prea f

— Sînteți un. autor cu
noscut de piese de teatru. 
Enumerați cîteva titluri ?

—* „Noaptea convertirii", 
„Prospectorii", „Camera cu 
poze", „Surparea", toate 
jucate aici, la Petroșani sau 
prin alte părți, ele fiind 
publicate în culegeri de 
piese de teatru. Adaug și . 
piesele de teatru pentru co
pii, „Aventurile celor trei 
iepurași", „Concertul din 
pădure", .„Fotbal cu peri
peții", „Onomastica lui Pu- 
fuleț". —

— Texte de brigadă ?
— Destul de multe... Poa- 

fe peste 200. Plus vreo 50

Al doilea 99S“ al minerilor 
Cum facem programarea filmelor ?

Ne-a vizitat, la redacție, 
lăcătușul Ios'f Balog, de 
la mina Petrila. Dînsul ne 
sesiza că, într-una din zi
lele lunii ianuarie, la cine
matograful din Petrila era 
programat filmul „Kram
mer contra Krammer". 
Spectacolul trebuia să în
ceapă la ora 16. A început 
la 16,45. Spre surpriza ce
lor peste 450 spectatori ca
re au umplut, pînă la re
fuz sala, nu a rulat filmul 
anunțat, pentru care bile
tul a costat 6 (șase) lei, ci 
o peliculă din 1981, intitu
lată „Universiada". Filmul 
a durat pînă la ora’ 17,15, 
.după care spectatorii au 
fost invitați să părăsească 
sala...

Faptul in sine nu e unic, 
mai ales la Petrila. De fapt, 
în ceea ce privește cinema
tograful din Petrila, există 
mai multe nedumeriri. Nu 
știm în ce măsură este nor
mal ea, intr-un, oraș cu 
peste 30,000 locuitori (doar 
Petrila. excluzînd Lonea) 
singurul cinematograf sa. 
funcționeze doar lunea, 
miercurea, .joia și duminica; 
și numai cu program de 

. după-amiază. Nu se pot 
programa filme și în zilele 

scrise pe la început, dar 
de o manieră aparte. A- 
veam noi un fel de briga
dă artistică, „Radio-televi- 
zorul de la I.M. Aninoasa", 
ceva care reprezenta gla
sul opiniei publice — aude, 
vede si spune tot. Oamenii 
erau prezentați așa cum 
sînt ei. A funcționat timp 
de 5 ani non-s-top. Micro. 
spectacolele se țineau în 
sala de apel. A intra în a- 
tenția „Radio-televiziunii" 
era un prilej de bucurie 
pentru cel lăudat și un ne
caz la fel de mare pentru 
cel criticat.

—- Cei care v-au vizionat 
montajele literare au re
marcat inventivitatea re
giei, frumusețea și bogăția 
ideilor pe care le aduc pe 
scenă. „Legenda muntelui 
■paring", „Piatra care arde", 
„La porție soarelui", obi- 
ceiuri-creație premiate la 
nivel național, mon
tajul literar-muzical-cofe- 
grafic „Omule, om !“, și el 
premiat la nivel republi
can. Sînt apreciate ca ade
vărate contribuții la evo
luția celor două genuri ar
tistice. De altfel, contribu
ția dv. la dezvoltarea artei 
de amatori în Valea Jiu
lui a fost răsplătită cu nu
meroase premii republică-, 
ne. ■ -. ■ - • « ■ ,"d;

— Sînt circa 10—12 pre
mii I, vreo 10—12 premii 
II, iar de celelalte, cine le 
mai știe numărul.. Nu mai 
vorbesc de cele județene.

— Proiecte ?
— Casa de cultură are 

■ 16 formații înscrise în no
ua ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", care trebuie să atin
gă un nivel artistic 'cel pu
țin egal cu cel deja reali
zat. Vom avea repertorii 
noi, iar casa de cultură 
este un /adevărat centru 
metodologic, pentru arta de 
amatori din Vale. Mai am 
în plan piese de teatru 
pentru copii și maturi, dar, 
mai ales, multe spectacole 
cu formațiile noastre. In r 
fiecare dimineață mă tre
zesc cu dorul de scenă.

li. DOBROGEANU 

de marți și vineri ? Con
siderăm că este necesar să 
se facă demersuri la între
prinderea cinematografică 
județeană, pentru a revi
zui programul acestui ci
nematograf, în consens cu 
nevoile pe care le manifes
tă iubitorii celei de-a șap
tea arte din Petrila, și, de- 
sigur, cu timpul liber al 
minerilor,- ■

Problema programării 
filmelor în Valea Jiului, 
desele modificări surveni
te, cazurile, care nu sînt 
rare, de „una pe afiș și alta 
pe ecran", toate acestea 
denotă o slabă coordonare 
și un control insuficient, la 
nivfel de municipiu. După 
știința noastră, într-o pe
rioadă, exista o persoană, 
numită dintre responsabilii 
de cinematograf din Valea 
Jiului, care coordona acti
vitatea cu filmul din în
tregul municipiu. .Acum —• 
vizavi, de cazul de la Pe
trila — n-am avut la cine 
apela pentru lămuriri. A- 
dresăm întreprinderii Cine
matografice a Județului 
Hunedoara un apel în a- 
ceastă privință și așteptăm 
un răspuns.

Mircea BUJORESCU
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Schimb de mesaje între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Daniel Ortega Saavedra

HAVANA 7 (Agerpres). 
Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
l-au. fost transmise de că
tre tovarășul Daniel Ortega 
Saavedra, coordonatorul Co
misiei Executive a Frontu
lui Sandinist de Eliberare 
Națională, președintele 
publicii Nicaragua, un căl
duros salut și cele mai 
bune urări de sănătate, fe
ricire și succes in activita
tea sa de înaltă răspunde
re în fruntea partidului și 
statului, iar poporului ro
mân prieten urări de pro
gres și prosperitate.

Din .partea tovarășului

Obiectivele bugetului american pe anul financiar 1987
WASHINGTON 7 (Ager

pres). Un loc însemnat în 
mesajul prezidențial adre
sat Congresului S.U.A., cu 
prilejul prezentării proiec
tului de buget pe anul 
fiscal 1987, este acordat 
deficitului federal, apreciat 
drept „o amenințare majo
ră*1. Proiectul de buget, a 
arătat președintele, are 
drept obiectiv _ important 
reducerea deficitului, în 
vederea realizării unui bu

UN GRUP de 40 de elevi 
au scăpat cu viață ca prin 
minune, în statul american 
Michigan, în momentul cînd 
autobuzul în care se aflau 
s-a oprit la o trecere de 
cale ferată cînd mai erau 
doar 30 de secunde pînă 
Ia venirea trenului. Auto
buzul se angajase în tre- 

■| cerea căii ferate, dar a ră
mas imobilizat pe șine, 

i Conducătorul autobuzului, 
o femeie, nu și-a pierdut 

. prezența de spirit și în ce
le 30 de secunde cît mai 

j erau pînă la trecerea gar
niturii a evacuat pe ușile 

i din față și din spate pe 
toți cei 40 de. elevi. Lovit 

j în plin, autobuzul a fost 
proiectat la o distanță de 

! 30. de metri,
IN CURSUL Unei opera

țiuni desfășurate în ultime
le două zile pe întreg te- 

! ritoriul Italiei, au fost a- 
restate 107 persoane, acu-

j -

C.E.E.: Șomajul în creștere
La sfîrșitul anului 1985, 

numărul șomerilor în ță- 
J rile membre ale Pieții co

mune (vest-) europene era 
de 12,9 milioane, cu 150 000 
mai mulți decît cu o lună 

j în urmă, reprezentînd 11,3 
la sută din populația aptă 
de muncă, față de 11,2 la 
sută în noiembrie.

Creșterea numărului șo- 
I merilor, în decembrie, se 
' datorează esențial facto- 
, rilor sezonieri, apreciază 

1 serviciile de statistică ale 
Comisiei executive a CEE. 
Datele publicate de acestea 

! nu țin seama de situația 
din Grecia în acest dome
niu.

In întreg anul 1985, nu
mărul șomerilor înscriși 
în listele celor aflați în 

Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Da
niel Ortega Saavedra un 
mesaj de salutări cordiale, 
împreună cu urări de să
nătate și succes, de dezvol
tare liberă și independen
tă poporului nicaraguan 
prieten.

Schimbul de mesaje a? 
fost prilejuit de intîlnirea 

Re- care a avut loc la Havana 
între tovarășul Iosif Banc,
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației Partidului 
Comunist Român la lucră
rile celui de-al Hl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Cuba, și tovarășul Da
niel Ortega Saavedra.

get echilibrat pînă în anul 
1991.

PrezCntînd coordonatele 
următorului exercițiu fi
nanciar propus de Admi
nistrație, Ronald Reagan 
a precizat că la capitolul 
cheltuieli se prevăd nivele 
care ar urma să determine 
reducerea deficitului la 
143,6 miliarde dolari (de 
la 208 miliarde . estimate 
pentru 1986).

Bugetul propune în a- 
cest sens, între altele, re

e
zate de crime, răpiri, ja
furi comise în Ultimii 10 
ani, precum și de deține
rea de arme și organizarea 
de grupuri de răufăcători. 
In total, ău fost emise 142 
de mandate de arestare.

CA URMARE a psihozei 
create de alerta., declanșa
tă de un atac cu bombe, 
la Opera din Paris a fost 
necesară joi seara întreru
perea spectacolului și eva
cuarea sălii. Prevenit de 
poliție în legătură cu posi
bilitatea existenței unei 
încărcături explozive în 
sală, administratorul gene
ral a) Operei a hotărît e~ 
varuarea celor 1500 de 
spectatori.

căutarea unui loc de mun
că a fost, în medie, de 12,7 
milioane, fără a lua în cal
cul Grecia, dar nici Spania 
și Portugalia, care au ade

Din presa străină
(AGENȚIA ANSA) 

rat la Piața comună la 1 
ianuarie anul acesta. In 
Piața comună „a celor 12“, 
cifra medie ar fi . fost, pen
tru 1985, de 15,8 milioane 
de șomeri, -

■ In 1985, în cele nouă 
țări din CEE pentru care 
se realizează statisticile pri

4*
In pregătirea celui 

de al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
In cadrul ședinței Biroului 
Politic al C.C. ’al P.C.U.S., 
desfășurată la Moscova, au 
fost examinate măsurile 
de pregătire a celui de-al 
XXVII-leă Congres al
P.C.U.S. și activitatea în 
această direcție a organe
lor de partid centrale și 
locale — relatează agenția 
TASS.

• PRAGA 7 (Agerpres). 
După cum transmite agen
ția CTK, la Praga a fost 
semnat contractul între în
treprinderile de comerț ex
terior de profit din R.S. 
Cehoslovacă și Uniunea So
vietică privind livrările de 
petrol din U.R.S.S. .către 
R.S.C. pentru anuj 1986.

forme pentru a limita cos
turile și dezvoltarea vi
itoare a programelor de a- 
sistență sanitară, .pentru 
subvenționarea construc
țiilor de locuințe,, a pensi
ilor funcționarilor de stat 
Obiectivul reducerii defi
citului, se arată în mesaj, 
trebuie urmărit, avîndu-se 
în vedere limitarea activi
tăților guvernamentale, rc- 
strîngerca lor doar la ace
le servicii necesare și e- 
sențiale, la care ar trebui 
să contribuie toți cetățenii.

SENEGALUL se înscrie, 
în rîndul statelor africane 
cu populația cea mai tînă- 
ră. In_ cartea sa „Senegal**, 

. Philippe Decraene, direc
tor al Centrului de înalte 
studii asupra Africii și A- 
siei moderne, de la Paris, 
relevă că „40 lă sută din 
senegalezi au mai puțin 
de 15 ani, iar mai puțin 
de 6 la sută au mai mult 
de 60 de ani“.

UN NOU VAL de frig 
și ninsori S-a abătut. în ul
timele zile asupra terito
riului Marii Britanii, per- 

''tur bind traficul rutier și 
determinînd închiderea 
temporară a unui’ aeroport 
londdnez și întîrzieri în 
deplasarea unor trenuri de 
persoane. A avut d? sufe
rit, de asemenea, transpor
tul cu ajutorul metroului, 
în porțiunile unde trenu
rile circulă la suprafață.

vind șomajul, creșterea 
medie a numărului celor 
aflați în căutare de lucru 
a fost de peste 365 000, față 
de 1984, adică de circa trei 
la sută, mai ridicate în 
Italia (8,9 la sută) și Ir
landa (7,7 ia sută).

Procentajul tinerilor șo
meri — persoanele care nu 
au împlinit vîrsta de 25 
de ani — a fost, în anul 
1985, de 37,1 la sută din 
totalul celor lipsiți de lo
curi de muncă din Piața 
comună. Numărul tinerilor 
care caută de lucru con
tinuă să rămînă mai ridi
cat în Italia și Luxemburg, 
unde un șomer din doi are 
sub 25 de ani.

~ (Agerpres)

BJHnESia
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aripi de zăpadă; 
Unirea: Piedone în Egipt; 
Parîngul; Cei șapte fan
tastici;., i ; ■.,,:r

LONE A : Toată lumea 
este a mea, T-IL ■

VULCAN — Luceafărul: 
Căsătorie cu repetiție.

TREI PLUS UNU
In alegerea prenumelui, 

părinții se... conduc după 
afinități elective diverse, 
cînd ajung mari, odraslele £ 
lor se adună uneori după 
apucături. Astfel, în săp- 
tămîna aceasta trei condu
cători auto cu prenumele 
Gheorghe — TurtUreanU 
(21 HD 2593), Cantor (31 
HD 3038) și Marc (4 HD 
234), au fost surprinși la 
volan, sub influența bău
turilor alcoolice. Lor li s-a 

. adăugat Vasile Cadar, toți 
patru avînd parte de sus
pendarea permiselor’ de 
conducere și cortegiul de 
consecințe nedorite — a- 
menzile de rigoare, un nou 
examen, calitatea de pie
toni permanenți pentru o 
vreme etc. Fiindcă, alco
olul, chiar dacă va veni și 
vremea lui, va fi un exce
lent combustibil pentru 
motor, nu pentru... condu
cătorii auto.

PANA
Autobasculanta 37 B 2243, 

aparținînd IUGCCF Bucu
rești, coloana Petroșani, s-a 
oprit. în dimineața zilei de. 
6 februarie, într-o curbă 
lipsită de vizibilitate; în 
condițiile carosabilului lu
necos. Intrigat, un lucrător 
de la Circulație a vrut să 
afle can za acestei .opriri 
neconforme cu prevederi
le regulamentului de cir
culație. Nu, nu s-a consta
tat vreo defecțiune tehnică, 
era doar o pană de cunoș
tințe profesionale a con
ducătorului auto profesio
nist Aurel Mocanu. Și-a 
dat seama că... depanarea 
costă.

RECOMANDĂRI
• Atragem atenția con

ducătorilor auto amatori 
din municipiul nostru că 
nu au voie să se deplaseze 
(la volan, bineînțeles!) în 
județele în care circulația 
autoturismelor proprietate 
personală este interzisă 
datorită condițiilor meteo- 
rutiere vitrege.

• Și în Valea Jiului, Iar
na provoacă greutăți . tra
ficului rutier. Recomandăm 
conducătorilor auto ama
tori să se instaleze la vo
lan numai în cazuri de 
necesitate. La pornirea în 
cursă, autoturismul trebu
ie să fie în perfectă stare 
de funcționare. Odată in
tegrați în trafic, stăpînii 
„cailor putere** să ia amin
te la plțnul de învățăminte 
proverb strămoșesc „pru
dența este mama înțelep- 
ciunii**, fiindcă, vorbind în 
pilde, „graba strică trea
ba**.

? ?'■ ☆ ' 'f; '

Duminică, 9 februa
rie a.c., au drept de cir
culație autoturismele 
proprietate personală 
înmatriculate sub număr 
fârA soț.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

LUPENI — Cultural 1 
Promisiuni.

URICANI i Fata mor
gana.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelbr apar
țin întreprinderii Cinema
tografice Județene Hune
doara.; . : >

TV
13,00 Telex. 13,05 La 

sfîrșit de săptămînă (e). 
Gala desenului animat )

I. L P. P. „PECO“ DEVA
GESTIUNEA VULCAN

încadrează de urgență următorul personal:

♦ magaziner gestionar produse petro
liere — 2 posturi

♦ magaziner gestionar butelii aragaz

/.'■'■"i':?..'! ■??’*' 1 post

♦ primitori-predători produse petroli
ere — 2 posturi,

încadrarea se face în conformitate 
cu prevederile Legii 22/1969.

Informații suplimentare la sediul ges
tiunii Vulcan. -

întreprinderea 
minieră Aninoasa 

încadrează
pensionari limită de vîrsta 

pînă Ia 55 de ani 
pentru executarea unor operații de betonare 

a lucrărilor miniere din subteran

Informații suplimentare la biroul OPIR 
— telefon 43616.

Autobaza uzină transport 
local Petroșani 
strada Iscroni, nr. 3

ÎNCADREAZĂ:

— 10 conducători auto, gr. B, C, D, E 
— 1 șef coloană
Relații suplimentare la sediul unită

ții, telefon 43622 și 43328.

Mica publicitate
CAUT femeie pentru me- serviciu pe' numele Peti 

naj. Vulcan, telefon 70154. Remus, eliberată de I.M. 
(5877) Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de (mp)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, copiii, nepoții și rudele apropiate anunță, 
cu nemărginită durere, încetarea din viață a 
scumpului lor sot, tată, bunic 

PATRĂȘCIOIU VASILE 
Inmormîntareă va avea loc duminică, 9 februa

rie, ora 14,30, de Ia domiciliul din strada Republicii 
59/12 (în spatele CEC-ului).

FAMILIILE Icnită, Căprar, Blaj și Vărzaru, cu 
durere în suflet, anunță împlinirea unui an de cînd 
ne-a părăsit pentru totdeauna scumpa noastră bunică 
si străbunică

GHEORGHE ILEANA
Nu o vom uită niciodată. (5879)

Ochi de copii; Șah; Marile 
momente ale baletului ; 
Moment poetic; Atlas mu
zical; 1907 — Amintiri ne
pieritoare; Telesport;. Au
tograf muzical. 14,45 Săp- 
tălnîna politică (C). 19,00
Telejurnal. 19,20 Teleen- 
eiclopedia (c), 19,45 Anto
logia' umorului românesc 
(c). 20,25 Film artistic (c). 
Contele de Monte Cristo. 
22,00 Telejurnal. 22,10 
Mondovrsion (c).
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