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ȚÂRII Cit MAI MULT CĂRBUNE!

Prod uctivități 
sporite io abatajele 

mecanizate
In medie, zilnic, din abatajele minei Paroșeni au 

fost scoase la lumină peste 3000 tone de cărbune, rea- 
lizîndu-se în acest fel cea mai mare producție de 
cărbune de la deschiderea minei. O singură cifră 
este elocventă: în perioada de timp care a trecut din 
acest an, minerii de la Paroșeni au extras cu pes
te 20 000 tone de cărbune mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, depășindu-și, totodată, sar
cinile planificate la zi. cu peste 1000 tone de cărbu
ne. 'Productivitatea muncii realizată în abataje, în 
acest interval de timp, este mai mare decît cea rea
lizată anul trecut cu aproape 1000 kg pe post.

Pornind de la realizările de pînă acum, am pur
tat zilele trecute un dialog cu inginerul șef electro
mecanic al mipei, ing. Ștefan Toma, despre 
cum se acționează pentru creșterea 
cantității de cărbune extras.

modul
în continuare a

— Faptul că mina Pa
roșeni extrage peste 92 
la sută din producție din' 
abataje, echipate cu susți
nere și tăiere mecaniza
tă și se execută 80 la su
tă din lucrările de pre
gătiri cu combine de îna
intare nu mai constituie 
o noutate. Pentru a se a- 
junge aici, am depus' des- nută tot din două abata- 
tule eforturi. Au fost a- 
chiziționate cele mai mo
derne complexe de susți
nere mecanizată, echipa 
service a minei le-a adus 
unele modificări pentru a 
le adapta la condițiile 
noastre de zăcămînt.

— In prezent avem în

funcțiune 
de măre 
CM A 5 H 
realizat 
•medii de 22- 
post, cu vîrfurl de 26—28 
tone, depășind astfel sar
cinile planificate cu 4—5 
tone pe post. Diferența 
de producție este obți-

două complexe 
înălțime — 

; — cu care am 
productivități 

-2—24 tone pe

je frontale echipate cu 
complexe mecani
zate, dar de înălțime me
die, un SMA-1 și un 
SMA-2, cu care se re-
Interviu realizat de

Gheorghe BOȚEA

(Cont. în pag. a 2-a)
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♦ Patru sectoare și-au depășit preli
minarul.

♦ De la începutul lunii februarie 2250 
tone de cărbune peste plan.

Colectivul celei mai mari 
întreprinderi miniere —• 
I.M. Lupeni — a realizat 
în ultimul timp, zi de zi, 
însemnate depășiri de plan 
la producția de cărbune. In 
7 februarie, din abatajele 
minei au fost expediate la 
ziuă 643 tone de cărbune 
.peste preliminar. Cele mai 
mari producții peste plan

sînt 
din
Constantin Popa și Teodor 
Boncalo, din abatajele me
canizate ale sectorului IV. 
De la începutul lunii fe
bruarie, colectivul sectoru
lui IV a realizat o produc
ție suplimentară de 772 de 
tone de cărbune. In aceeași 
perioadă de timp din sec-

raportate de minerii 
brigăzile conduse de

plan. înseninate plusuri de 1 
cărbune au realizat și mi- ' 
Berii din sectoarele II și 
I. IiJ total, de la începutul 
acestei luni colectivul mi
nei Lupeni a realizat 2250 
de tone de cărbune peste 
plan. Prin faptele lor de 
muncă, harnicii mineri din . 
abatajele minei Lupeni își | 
exprimă hotărîrea de a I 
da țării cît mai mult car- I 
bune cocsificabil și energe- I 
tic, de a înfăptui exemplar ■ 
sarcinile de plan și anga- | 
jamentul asumat în între- , 
cere. (V.S.)

Cine răsfoiește calenda- 
rut trebuie să se încline 
cu pioșenie în fața fie
cărei zile a istoriei popo
rului român. Fiecare zi, 
fiecare săptămînă, lună, 
an și secol amintesc de 
lupta sa necurmată pen
tru ntatîrnare națională 
fi libertate socială. Soar
ta lui pînă la Eliberare 
— sublimată într-o ine
fabilă metaforă a timpu
lui istoric nefast — 
gendarul Sisif, care 
muntele speranței, 
luînd mereu povara 
ascensiunea. Precum 
mitici traversează

le- 
urcă 

re
gi 

eroii 
însă 

nemuritor veacurile. Po
porul român, precum Si
sif, n-a avut timp să

Adunâri generale ale oamenilor muncii
Colectivul I.M. Vulcan, o hotărît

„Ne vom îndeplini exemplar sarcinile și 
angajamentul asumat"

Minerii Vulcanului, co
lectivul uneia dintre cele 
mai mari întreprinderi mi
niere din Valea Jiului, ți 
din țară, au analizat într-o 
atmosferă de lucru, de .pu
ternică. angajare și exigen
ță muncitorească, în cadrul 
adunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii,. rezultatele obținute în 
anul 1985, modul în care a 
acționat consiliul oameni
lor muncii pentru îndepli
nirea prevederilor de plan, 
cum a îndrumat și coordo
nat întreaga activitate e- 
coriomică a unității. Re
ceptivi la indicațiile și o- 
rientările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
consecvenți în aplicarea și 
traducerea în viață Cil 
înaltă răspundere munci
torească a sarcinilor tra
sate de conducerea parti
dului nostru, minerii Vul
canului au obținut, în
cursul anului trecut, o
producție cu aproape 14 000 
de tone mai mare decît 
realizările anului 1984.

In același timp, consiliul 
oamenilor muncii și-a o- 
rientat preocupările spre 
acoperirea liniei de front 
active, atît pentru anul 1985, 
cît și în perspectiva anu
lui 1986, punînd un ac
cent deosebit pe realiza
rea și depășirea sarcini
lor planificate la lucrările 
de . pregătiri, domeniu de 
activitate în care preve
derile de plan au fost în
deplinite în proporție de 
131,3 la sută, ceea ce 
reprezintă un plus de pes
te 2200 ml. Rezultate me
ritorii a obținut colectivul 
minei Vulcan și în ceea ce 
privește cheltuielile la 
1000 lei producție marfă, 
cheltuieli care au fost re
duse cu 33 lei. S-au obți
nut economii la unele ma
teriale și piese de schimb 
cu 19,46 lei pe tona de 
cărbune; extras, iar la chel
tuielile pentru întreținerea și 
funcționarea utilajelor s-au 
obținut economii de 1,59 
lei pe tona de cărbune. Ca 
urmare a acestor preocu
pări statornice și a rezulta

telor obținute, beneficiile 
planificate au fost depăși
te, la rîndul lor, cu 1 079 000 
lei. Cea mai importantă re
alizare a colectivului minei 
Vulcan, in 1985, o consti
tuie importanții' pași fă- 
cuți pe calea mecanizării 
principalelor lucrări din 
abataje prin introducerea 
complexelor de susținere și 
tăiere mecanizată.

Dar toate aceste realizări, 
care au fost prezentate pe 
scurt, au fost umbrite de 
faptul că planul la pro
ducția de cărbune extras, 
stabilit pentru anul 1985, 
nu a fost realizat datorită, 
în primul rînd, nerealiză- 
rii productivității muncii 
planificate, indicator la 
care s-au înregistrat seri
oase rămîneri în urmă.

Analizînd critic și auto
critic, cu ■ maximum de e- 
xigență muncitorească 
cauzele care au condus la 
înregistrarea minusului a-

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Creșterea capacității de 
execuție, problemă majoră 

pentru antreprenorul 
investițiilor minîerw

Bilanțul activității eco
nomice a colectivului între
prinderii. de Antrepriză 
Construcții și Montaje Mi
niere Petroșani a scos în 
evidență rezultatele bune în 
îndeplinirea indicatorilor de 
bază din anul 1985, pre
cum și lipsurile manifesta
te, rămînerile în urmă fa
ță de prevederile de plan. 
Planul producției globale 
n-a fost realizat decît în 
proporție de 92,7 la șută.. 
Nu s-a realizat, de ase
menea, productivitatea 
planificată. In schimb, prin 
mai buna gospodărire a 
materialelor și utilajelor, 
cheltuiglile la 1000 lei 
producție au fost mai mici 
decît cele prevăzute în 
plan, fapt care a condus 
lă beneficii suplimentare 
în valoare de peste 13 mi
lioane lei. Au fost înregis
trate însemnate depășiri 
față de plan la producția 
industrială secundară și 
la activitatea de transport.

Deosebit de semnificativ

este însă faptul că 
ducția totală realizată 
nivelul antreprizei a 
cu 73 de milioane lei 
mare decît cea din 
precedent. Aceasta 
monștrează rezervele

pro- 
la 

fost 
mai 

anul 
de- 1 

de |
Viorel STRĂUȚ I

(Continuare în pag. a 2-a)
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INSCRIPȚII

moară; mai cădeau in 
brazdă țăranii bătrîni, 
țăranii tineri înroșeau rîu- 
rile opărind trupul stră
bun al țării, dar Carpa- 
ții și-au strins întotdea
una în jur .oamenii năs- 
cuți din pulberea lor și 
apele și: dmpiile și dea
lurile și au rămas întot
deauna românești. Sisif 
continuă să fie clepsidra 
umană a timpului, nu v-a 
muri deci niciodată; po
porul român și-a cucerit, 
sub conducerea comu
niștilor, liniștea lăuntri
că, croindu-și de acum ; 
liber și demn soarta. Și : 
precum griul sulițează 
drept și verde, în fieca
re primăvară, cerul 
triei, poporul român 
fi nemuritor; cînd 
trînii se vor retrage 
molxian în pămîntul _ 
triei, pentru a-i fi coloa
nă vertebrală de piatră, de 
oase și suflet, locul lor 
va fi luat de copiii lor, 
de copiii copiilor lor. Ca 
si munții, ca și apele, ca 
și cîmpiile și dealurile, 
peisajul uman carpatin 
va fi întotdeauna româ
nesc,, fiindcă stăpinii a- 
cestor meleaguri știu că 
fiecare zi, fiecare an ?i 
secol ăl isțoriei lor în
seamnă luptă necurma
tă, fiecare filă a calenda
rului lor înseamnă o ani- . 
versare, dar și o perma
nentă stare de veghe a- 
supra liniștii prezentului 
și viitorului lor româ
nesc.

pa
va 

bâ
za» 
pa-

Ion VULPE !

I 
I 
I

Ninsoarea abundentă din ultimele zile ale acestei l 
săptămîni a provocat greutăți în desfășurarea circu- ? 
lației auto și pietonale din localitățile Văii Jiului. ) 
PARTICIPAȚI cu toată energia la acțiunile pentru | 
înlăturarea zăpezii din fața locuințelor, a spațiilor 1 
comerciale și de pe străzi — așa cum prevăd obli- t 
gațiile stabilite de lege. '. i

RĂSPUNDEȚI cu promptitudine și spirit civic la l 
crearea unor condiții optime de desfășurare a acti- / 
vității economice și sociale, astfel tacit zăpada să nu I 
influențeze aprovizionarea populației și circulația 1 
locuitorilorI I

CETĂȚENI!

A
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Stația de radioamplificare — oglin< 
colectivului întreprinderii

vieții»

' '. Stația de Radioamplifi
care este, în întreprinde
rea minieră Uricani, o im
portantă pîrghie de acțiune 
politică în rîndul mineri
lor în vederea creșterii 
cantitative și calitative 
a producției de cărbune.

„Oamenii minei se regă
sesc în fiecare' emisiune, 
iar beneficiarii acestora 
sînt mineri fruntași, bri
găzi și sectoare cu rezulta
te bune și foarte bune — 
remarca tovarășul ! Ion 
Geană — secretar adjunct 
eu probleme de propagan
dă al comitetului de par
tid. Iată tot atîtea subiec
te pentru emisiunile trans
mise prin stație".

Ascultînd cîteva 
benzile 
studiind 
citite la 
remarcat 
siduă a colectivului 
redacție care se ocupă de 
realizarea emisiunilor pen
tru a veni direct în spri
jinul producției. Spicuim 
dintre temele emisiunilor 
din luna ianuarie, sub ge
nericul „Cincinalul • înal
tei eficiențe și calități a 
producției": „Directivele
Congresului al XIII-lea al 
partidului privind sarcini-

dintre
de magnetofon, 

dosarul cu texte 
microfon 

preocuparea
am 
ar 
de

lă. In abordarea acestor 
probleme se pornește de 
la faptul că o nouă cali
tate în producție se poate 
obține numai formînd oa- 

■; mai 
„__________ ____ _ _ ____ pregătire pro-
tarului general al partidu- fesională și de cultură ge- 
lui privind perfecționarea nerală. Ne referim la emi-

le ce revin oamenilor mun
cii din industria extracti
vă", (8 ianuarie), „Produc
ția fizică — indicator de 
bază al muncii fiecărui 
colectiv" (15 ianuarie), meni cu un grad cît 
„Concepția P.C.R., a secre- * ridicat de ]

caracter con-

JVe vom îndeplini 
exemplar sarcinile^
(Urmare din pag. 1)

Munca politică de masă în sprijinul 
producției

continuă a mecanismului 
economico-financiar" (22 
ianuarie), „Care este rolul 
producției nete în cadrul 
noului mecanism econo
mico-financiar" (29 ianua
rie).

In luna februarie aceas
tă acțiune politică de ma
să cu largi implicații a- 
supra gradului de cunoaș
tere a sarcinilor ce revin 
fiecărui miner, fiecărui om 
al muncii în procesul de 
producție, va continua.

Stația de radioamplifi
care, vine în sprijinul re
zolvării unor probleme ale 
oamenilor începînd cu cele 
sociale, juridice, conti- 
nuînd cu acelea care țin de 
formarea lor multi latera

..: ' .............. £ .... ..
siunile de joi, destinate ti
nerilor, emisiuni realiza
te cu colaborarea eficientă 
a comitetului U.T.C., la 
emisiunile cu caracter a- 
teist-științific realizate
direct cu sprijinul clubului 
sau la „Breviarul juridic" 
realizat eu concursul -ju
ristei Carmen Giurgea.

Față de unele aspecte ne
gative, emisiunile adoptă 
un ton Critic, uneori tăios. 
Cei care produc greutăți, 
nemotivate, încălcări ale 
normativelor de protecție 
a muncii, folosirea abuzivă 
a concediilor medicale sînt 
nominalizați spre infor
marea întregului colectiv 
și crearea unei puternice 
opinii din partea acestuia,

desigur, cu 
structiv.

Stația de
re are rubrică permanen
tă privind calitatea pro
ducției cuprinzînd atît pre
lucrarea unor normative 
cît și exemple pozitive și 
negative pe care autorii e- 

-. misiunilor le întîlnesc în 
cadrul activității produc
tive. Emisiunile stației sînt 
concrete, la obiect, dinami
ce, atractive. Este atît 
meritul lui Francisc Mi- 
haly care răspunde direct 
de stație cît și a întregului 
colectiv de redactare a 
programelor.

Prin
fiecare 
cît de 
ce are 
nuare. Prin aceleași 

: siuni oamenii . se regăsesc, 
cu problemele lor, ceea ce 
duce nemijlocit la o anga
jare plenară în efortul co
lectivului de mineri de a 
da țării cît mai mult căr
bune.

radioamplifica-

emisiunile zilnice, 
miner află exact 
bine a muncit și 
de făcut în conti- 

emi-

mintit, minus la care 
contribuit șapte din

Productivități sporite in
mecanizateabatajele

' (Urmare din pag. 1)

alizează, în medie, pro
ductivități de 14 tone pe 
post, ceea ce înseamnă-o 
depășire, a sarcinilor pla
nificate de 2000 kg pe post.

— Cum ați obținut a- 
ceste productivități înalte?

— In primul rînd tre
buie să arătăm că avem 
mineri mecanizatori bine 
pregătiți care știu să folo
sească aceste utilaje, spri
jiniți de echipa „service" 
care își face pe deplin da
toria. Caută și găsește a- 
proape întotdeauna solu
ții de îmbunătățire a pa
rametrilor tehnologici ai 
utilajelor, iar la schimbu
rile de experiență care le 
avem cu furnizorii cerem 
acestora să ne livreze în 
continuare utilaje cu îm
bunătățirile făcute. Am re
zolvat, de asemenea, pro
blema transportului de 
pe fîșie, adaptînd pentru 
transportorul ȚR 7, cu o 
lungime de peste 100 m, 
motoare de 1 000 de volți, 
cu o putere de 132 kW. De 
fapt, cred că sîntem sin
gura mină din Valea Jiu
lui care folosim, în subte
ran, motoare de 1000 
volți la transportoare. I 
fiindcă tot aminteam 
transportoare, trebuie 
arăt că întregul flux 
transport al cărbunelui 
din abataj și pînă la ben
zile colectoare — este for
mat din transportoare de 
mare capacitate (TR 6 și 
TR 7), neexistînd ștran
gulări în transportul căr-

de 
Și, 
de 
să. 
de

bunelui. De asemenea, 
fiecare abataj mecanizat 
este dotat, cu instalație de 
monorai pentru ușurarea 
efortului fizic al minelor 
și pentru aprovizionarea 
ritmică cu piese de schimb 
și materiale.

— Ce v-ați propus pen
tru acest an? '

— Avem deja pregătit 
panoul 4 din stratul 15, un
de a fost montat un com
plex SMA-2 și care va 
începe să funcționeze încă 
din primele zile ale lunii 
martie. Acum se pregăteș
te panoul 4, în stratul 5, 
blocul VI, unde vom mon
ta un complex de mare 
înălțime de tipul CMA 5H 
modificat. Pentru acest a- 
bataj, care va ajunge la o 
producție zilnică de peste 
1500 tone de cărbune, pre
gătim un siloz colector de 
800 de tone, iar transpor
tul cărbunelui din galeria 
de bază spre silozul colec
tor se va face pe transpor
tor cu covor de cauciuc. 
Acest abataj turnează să 
intre în producție în se
mestrul II pentru a putea 
prelua producția unui alt 
frontal, care va ieși din 
funcțiune în aceeași peri
oadă. La noi există deci, o 
bună corelare între intră
rile și ieșirile din funcțiu
ne, aceasta deoarece 
lucrările de pregătiri 
execută mecanizat, 
prezent, la mina noastră, 
se află în funcțiune șapte 
cbmbine de înaintare cu 
care realizăm în medie, 
pe lună, 120 ml, cu vîrfuri 
de peste 200 ml.

Și 
se 
In

vo infopmom
I
I 
I 
f 
I

H. ALEXANDRESCU

pupitrul de comanda al R.C .M Petroșani, ope
ratorul Vasile Stoica.

&

(Urmare din pag. I)

creștere a capacității de 
execuție a antreprizei, în 
contextul necesității spo
ririi ei în următorii ani, 
cînd industria minieră se 
va dezvolta considerabil.

Neîmpliniri s-au înre
gistrat și în ceea ce pri
vește planul punerilor în 
funcțiune a obiectivelor de 
investiții miniere. Din cele 
120 de noi obiective pre
văzute în plan, au fost re
alizate doar 78.

Analizînd cauzele rămî- 
nerilor în urmă față de 
prevederi la unii indicatori 
de bază, cum sînt produc
tivitatea și punerile în 
funcțiune, participanții la 
dezbateri au evidențiat po
sibilitățile de îmbunătă
țire a activității de viitor. 
„In anul trecut brigada 
noastră și-a depășit cu 4 
milioane lei, sarcinile de 
plan — a apreciat în cu- 
vîntul său sing. Carol 
Ridzi, șeful brigăzii Valea

IIIIIIIIIIIIIIIIIllItllIIHB

de ’Brazi. Realizările noas
tre pot să fie cu mult mai 
mari dacă vom fi spriji
niți prin dotarea , cu noi 
utilaje pe măsura' 'crește
rii de plan. O importantă

palele artere să se desfă
șoare normal. (Gh.O.)

MIINE, la Cimpa, înce- 
pînd cu ora 16 și' 30 de mi
nute, la biblioteca din ca
drul căminului cultural 
are loc o întîlnire a biblio
tecarilor de la biblioteca 
municipală cu cititorii din 
localitate. Va avea loc o 
dezbatere pe marginea noi
lor apariții de carte social- 
politică. Intîlnirea va a- 
vea loc în cadrul manifes- 

ai secțiilor țărilor „Luna cărții la sa- 
două te". (Al.H.)

GOSPODAREASCA. Me
rită, din nou, lăudată ope
rativitatea cu care au acți
onat ieri dimineață gospo
darii din Vulcan și Lu- 
pepi.. Avînd în vedere ză
pada căzută în timpul nop
ții, sîmbătă, de la primele 
ore, utilaje de deszăpezi
re și oameni il 
E.G.C.L., ale celor 
localități, au acționat pen- „VALEA JIULUI" un 
tru. ca circulația pe princi- valoros ghid turistic, < o

au
, . cele

opt sectoare de producție, 
s-a subliniat că cea mai 
mare parte a acestora sînt 
subiective, ele puțind fi 
anihilate printr-o activita
te mai susținută din par
tea consiliului oamenilor 
muncii, a conducerilor de . 
sectoare, .formațiilor de 
lucru și maiștrilor.

Deosebit de relevant pen
tru maturitatea acestui 
harnic și priceput colectiv, 
este modul în care repre
zentanții oamenilor mun
cii participanți la dezba
teri au privit nerealizările 
anului trecut, în care au 
adoptat soluțiile formula
te, măsurile pentru înde
plinirea producției pla
nificate pentru acest an.

Fără -a prezenta amănun
tele tehnice, conținutul (de 
altfel deosebit de impor
tant) al soluțiilor propuse 
și al măsurilor adoptate, 
prezentăm, succint, anga
jamentele asumate de re
prezentanții oamenilor 
muncii care au participat 
la dezbateri, angajamen
te luate în numele colec
tivelor pe care le-au re
prezentat ca o esență a 
puterii de mobilizare, a 
deplinei înțelegeri a răs
punderii care le revin în 
asigurarea economiei na
ționale cu tot mai mult 
cărbune.

Astfel, în numele colec
tivelor pe care le repre
zentau s-au angajat: ing.

-

Mitică Nicoleșbu, șeful sec
torului III — plus 10 000 
tone de cărbune; Mihai 
Neștian, miner șef de 
brigadă la sectorul V — 
■plus 300 tone; sing. Stăni- 
lă Pantiloi, șeful sectoru
lui II — plus 1000 tone; 
Cezar Butnaru, miner șef 
de brigadă la sectorul IV
— plus 400 tone; Cepriăn 
Mure.șan, maistru electro
mecanic la sectorul VII— 
plus 900 tone; maistrul Va- 
șile Brie, șeful sectorului I
— plus 1300 tone; Eugen 
Damian, lăcătuș la sectorul 
IX (investiții) îndeplinirea 
integrală și ritmică a pre
vederilor de plan stabilite 
pentru anul 1986 și recu
perarea minusului anului 
1985; sing. Pompiliu Bar
bu, șeful sectorului VIII
— plus 4000 tone. De ase
menea, se angajau sa 
sprijine substanțial activi
tatea sectorului de produc
ție și investiții ing. Ovi
li iu Avramescu, șeful sec
torului de transport, sing. 
Georgel Cheleș, șeful sec
torului de suprafață și de
pozite, maistrul electrome
canic Șipoș Arpad, repre
zentantul sectorului XII.

. Aceste angajamente sînt 
cea mai elocventă dovadă 
a puterii de mobilizare a 
colectivului minei Vulcan, 
a dorinței sale ferme de a 
se afirma, a hotărîrii de 
a-și îndeplini în mod exem
plar sarcinile planificate 
pentru anul 1986 și ,a an
gajamentului asumat, an- 
gajament-răspuns chemă
rii la. întrecere lansată de 
colectivul I.M. Lonea.

CONCURS DE PRESELECȚIE
In scopul descoperirii de noi talente muzicale, 

tineri dornici de afirmare în domeniul muzicii u- 
șoare și populare, Comitetul municipal de cultură și 
educație socialistă organizează un CONCURS DE 
PRESELECȚIE Ia nivelul fiecărei întreprinderi și 
instituții precum și la nivelul localităților Văii Jiu
lui. Concursul va avea loc la datele anunțate în zia
rul nostru nr, 10386 din 5 februarie.

vizionarea optițnă cu ma
teriale, fapt care presupu
ne asigurarea din timp a 
proiectelor și documenta
țiilor, a -repartițiilor pen
tru materialele deficitare.

Creșterea capacității
de execuție

rezervă de perfecționare a 
activității, de sporire a e- 
ficienței la nivelul brigăzi
lor o constituie și întări
rea ‘ disciplinei. Se impun 
acțiuni mult mai 
pentru diminuarea 
rului de absențe 
vate, a învoirilor".

Pe: bună dreptate 
subliniat în cuvîntul 
tovarășii Adrian Bejan și 
Oswald Heiberg, necesi
tatea creării unor condiții 
mai bune de lucru la ni
velul brigăzilor prin apro-

ferme 
nuntă- 

nemoti-

au
lor

tantă cantitate de fier 
vechi. S-au evidențiat ti
nerii Adrian Moldovan, Pe
tre Vlaicu, Ion Dreptate, 
Andraș Vașs, Ion Ghețu 
și Marius Buliga. Acțiu
nea va continua în zilele 

riile din municipiu. (I.D.) următoare, la sectorul VIII 
~ ~ ' al minei. (G.O.)

FLORI. Deși a nins în 
aceste ultime zile, gospo
darii din municipiu se 
gîndesc încă de pe acum 
la primăvară. In serele 
proprii și în pepinierele din 
cadrul I.G.C.L. Petroșani

excepțională carte de Su
flet și document a apărut 
in Editura sport-turism. O 
carte de Ion Preda și Dan 
Pasere despre Jiul nostru 
de la obîrșie la confluența 
cu Istros se află în Mbră-

Propuneri care 
stabilirea unor 
îmbunătățire a 
de: viitor au mai

li U vizat 
măsuri de 
activității 
făcut în 

cuvîntuj lor tovarășii Gri
gori' Popescu, Constantin 
Șuvar, Ioan Popa, Wilhelm 
Schmieder, Mihai Haidău, 
Ludovic Talpay.

Adunarea generală a a- 
probăt indicatorii planului 
pe 198f>. Se prevede, prin
tre altele, realizarea unui 
volum de lucrări de con
strucții șl montaje în va
loare de 408 milioane lei. 
Pentru realizarea acestui

— volum sporit de lucrări, la 
nivelul conducerii Antre- . 
prizei se impune intensifi
carea preocupărilor pen
tru asigurarea tuturor do
cumentațiilor de execuție, 
delimitarea obiectivelor de 
investiții miniere priorita
re, rezolvarea operativă a 
problemelor de care dppinr 
de aprovizionarea cu ma
teriale și utilaje, de montaj, 
dezvoltarea producției in
dustriale secundare, a par
cului de utilaje, extinderea 
mecanizării și a activi tații 
de mică - mecanizare, ■

Pentru următorii doi ani, 
conform programului su- 

a 
în

plimentar de creștere 
producției de cărbune. 
Valea Jiului se prevede du
blarea volumului de ...A. 
vestiții. miniere. înfăptu
irea acestei sarcini majo
re presupune sporirea con
siderabilă încă din acest an 
a capacităților de execu
ție la nivelul întreprindea 
rii de antrepriză de con
strucții și montaje minie
re. -■ i ■

m-

Jan 3000 lalele, 50 000 gla- tă pun în pericol și securi- 
‘ • mijloace de

exemplu 
-------------------  —6 , 
februarie. In zona spîtălu- I 
Iui municipal Petroșani din | 
autocamionul cu nr. 31 HD 
7812 a căzut o armătură, 
care era să surprindă un] 
autoturism. (Gh.S.) i

diole, 10 000 fire gard viu, tatea altor n 
la care se adaugă cantități transport. Un 
impresionante de flori ce concludent în data de 
vor fi plantate în oraș.
(T.S.) ’

ATENȚIE la... neaten
ție. Modul neglijent în ca
re sînt transportate armă
turile TH cu mijloacele au
to de la Paroșeni 
întreprinderile 
produce deseori pagube 
materiale prin pierderea 
acestora (o armătură costă 

vatră și colectată o impor- se vor produce în acest peste 2000 lei), și nu o da-

MUNCA PATRIOTICA, 
în săptămîna 3—8 februa
rie, uteciștii din organiza
ția nr. 13 A de la I.M. Lu- 
peni au efectuat zeci de 
ore de muncă patriotică 
în sprijinul producției, în 
cadrul sectorului IX. Au 
fost executate planari de

spre 
miniere Rubrică realizată de

Viorel STRĂUȚ

■j -
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uni ale 
terialul 
așteptat

ori mai multe

MUZICĂ STRĂINA: '

' 4 \o

Intre vestigiile care se 
păstrează la Grădiștea 
Muncelului, se găsește și 
o piesă circulară, ciopli
tă din andezit. Dacă par
țial cetatea dacică a fost 
extinsă de romani în 
scopul adăpoșțirii garni
zoanei de pază lăsată în 
regiune, incinta sacră ne 
conservă o seamă de e* 
lemente originale.

Piesa în discuție, des
tul de bine păstrată, a 
primit pentru nevoile 
comunicării, numele „Soa
rele de andezit". Rostul . 
ei cultic, pare să fie în 
afara oricăror dubii. A- 
numite elemente legate 
structural și constructiv 
de acest „soare" 
ne sugerează că aici, pe 
suprafața monumentului 
avea loc în timpul daci
lor un ritual, o jertfă 
sau poate mai degrabă o 
consacrare. Cucerirea ro
mană și apoi noua credin
ță a încheiat cariera 
„soarelui" cioplit în pia
tră, a unui soare institu- 
ționalizat prin forța sta
tului. Oare „soarele" de 
la Grădiște, nu continuă 
el însuși o tradiție mult 
mai veche, o tradiție ca
re - se pierde în preisto
rie ? La această întreba
re avem un răspuns lim
pede, care l-a dat conju- 
dețeanul nostru Hrista-

valului, iar 
rezultat e 

să constituie 
subiectul unui studiu. A- 
bia defrișarea pădurii din 
zonă a permis ovedere 
de ansamblu asupra la
turii vestice (loc unde se 
găsește și poarta cetății), 
latură care a adus o 
surpriză de proporții. In 
patru puncte, pe stînci 
eruptive, două din ele 
străjuiesc chiar intrarea 
în cetate, pare sculptat 
prin tehnica decupajului,

-jib ■ o»

folosirii pe panniit a căl
durii solare. Pe măsura 
trecerii timpului, simbo
lul ia diverse forme care 
s-au perpetuat pînă 
zilele noastre; Așa

în
____  ...... , de 
exemplu, roata cu patru

..! ’ " spițe,
sculptată pe stîlpii porți
lor maramureșene, diș- 

nu 
este

Arheologie 
și istorie

che T^tu, om care a con-
- - -*■ - ---*-i și altor

aceeași hâ
trei decanii

sacra t acestei 
chestiuni de i 
tură, circa 
din viață.

Se 'știe că 
rasul Hațeg, 
Pietriș, oamenii epocii 
bronzului au ridicat o 
impresionantă cetate din 
val și palisadă. Ea a 
fost cercetată prin secți-

la Est de o- 
pe dealul

poate chiar simbolul soa
relui. Un asemenea de
cupaj aflat în drepta in
trării, nu a ajuns la ca
păt. Ultima treime a 
circumferinței nu a mai 
fost lucrată... Un fapt 
oarecare, poate invazia, a 
oprit activitatea oameni
lor din cetatea Pietriș. 
Cultul soarelui s-a dez
voltat și a căpătat o răs- 
pîndire tot mai mare și 

' prin dominarea asupra 
altor forme a adorării u- 
nor elemente ale naturii. 
El a ajuns să capete un 
caracter unificator, dar 
în același timp - a suge
rat cu putere prin ciclul 
său ziuă-noapte, iarnă- 
vară, ideeă ocultației și 
epifahiei. -Pătrunderea 
acestei idei în fondul 
psihic al comunității are 

... un răsunet și de compor
tarea față de cei trecuți 
la veșnicie; morții se in
cinerează ca o expresie a

cui, spirala, etc. dar 
numai atît: soarele 
înfățișat sub forme ale
gorice; leu, pasăre 
Ne amintim că pe timp 
de furtună, autohtonii a- 
riincau săgeți în direc
ția norilor. Era oare un 
gest îndreptat împotriva 
soarelui ? Nicidecum, 
în acest chip își materia
lizau sentimentele 
potriva divinităților 
le, a întunericului, 
cercetători care afirmă 
că toate construcțiile cir
culare aflate la Grădiște, 
și în alte părți ale țării, 
construcții cu rost cultic, 
nu sînt altceva decît pro
iecția pe sol a soarelui. 
Ciclul diurn-nocturn al 
soarelui a dus la ideea 
perechilor antitetice bun- 
rău, permis-nepermis, 
cinstit - necinstit, 
etc. Romanii au distrus, 
din motive pe care le 
bănuim, alcătuirile ritua
le-dace și tot ei au adus 
credințe noi, mizînd ast
fel pe modificarea profi
lului spiritual autohton 
însă fondul local ș-a do* 
vedit a fi extrem de vi
guros și bun păstrător al : 
unor îndepărtate și pe
rene tradiții.

V. MORARU

etc.

îm-
re-

Sînt

Feerie plăsmuită de ninsorile lui făurar. 
Foto: R. VENȚEL

SPEOLOGIE
ților Retezat. Purtînd sem
nificativa denumire de 
„Pitonis“ și bucurîndu-se de 
atentul și generosul patro
naj al conducerii I.M. Va
lea de Brazi — zonă în 
care-și desfășoară acțiuni
le speologii amatori — tî- 
nărul cerc a pornit la 
drum cu rezultate promi
țătoare înregistrate în cele 
doar 5 luni de la consti
tuire. După cum ni se 
destăinuia chiar secreta
rul cercului, în persoana 
semnatarului scrisorii tri
misă redacției, speologii

. din Uricani cum

Ghicitori gata ghicite
(CRONICA RIMATA) 

Noapte: somnul curge lin... 
cind deodată, din senin, 
tunele-nfiorătoare.
Oare ce să fie, oare 2 
(Bătătorul de... covoare !) 
Trecînd, un autobuz, 
n-a oprit și nu-l acuz, 
dar la marginea restriștii 
tremură de frig... turiștii 
(Ați ghicit. Sînt... navetiștii!) 
Poți să-l vezi, la aprozar, 
cum dă lipsă la cintar, 
și privindu-te pieziș, 
mai pretinde și bacșiș... 
(E... comerțul pe furiș !) 
A-ntîlnit-o de-abia azi, 
(în ispită poți să cazi, 
că ești simplu muritor) 
și-a plecat cu tot din casă...
(E... amorul trecător!) 
Unei bătrînici de-ndat’ 
locul lut, el, l-a cedat. 
Biletul l-a aruncat 
chiar la coș. Ce s-a-ntîmplat ? 
(Mai nimic, un... demodat!) 
Deși-i nou, costumul lui 
pare-a fi al nimănui, 
stîrnind rîsul tuturor. 
Cine-i acest trecător ? 
(Ați ghicit, e-un... croitor!) 
Strigă „Vine" și nu vine 
trece calm pe lingă tine,

, - Și zîmbește-așa-ntr-o doar’ 
fiindcă te-a văzut mai rar 
(Asta e un... ospătar !) 
Iarăși ninge și e vînt 
zăpada e „la pămint", 
IARNA doar, în nori suflînd 
exersează-o arie..-. 
(Asta-i... FEBRUARIE !).

Mircea ANDRAS

Literatură de anticipație

bilă. Voi’ reuși dare ?
Universul întreg pulsa 

toată ființa lor, imaginația

de 
cu

prindă întreaga suprafață vizi-

DISCO TOP
S.R. (16)

MUZICA ROMANEAS-

I. O altă zi — Compact;
2. Cei ce vor fi — IRIS;
3. Spune-mi cine ești ? —
Semnal M; 4. Dragostea — ‘ 
Silvia Dumitrescu; 5.
Dans etern — Grupul For-

A ȘASEA TABĂRA
In condițiile specifice 

iernii, clubul de speologie 
„Piatra Roșie" Valea Jiu
lui își continuă șirul acți
unilor programate în zona 
carstică.' O nouă tabără 
speologică este organizată în 
perioada 8—17 februarie. 
Este cea de-a șasea tabără 
inițiată în acest ' început 
de an de clubul din Va
le, iar la ea și-au anunțat 
participarea și patru mem
bri ai clubului speologic 

' „CEPROMIN" Cluj-Napo- 
ca, precum și opt membri 
ai clubului' de speologie 
„Emil Rasoviță"' Bucu- Gheorghe Mocanu,■ ..• ')■ • ynnrlrii Cîhninmoi’ii

Tabăra își . va desfășura 
activitatea în Munții Se
beș, în zona carstică Po
nor Râchițeana — Băjița, noi peșteri (9-1-4) în zo-
întrunind participarea a na carstică Retezat, lucrări
18 speologi ‘ de la „Piatra de decolmatare și de
Roșie", pe toată perioada cartare în grotele subterane
taberei, urmînd să li se a- ........ ......-
lăture și ceilalți membri 
ai clubului pe parcursul ac
țiunii. (Romulus VENȚEL)

UN NOU CERC
Intr-o scrisoare trimisă 

redacției, Marian Huțuțuc 
din Uricani ne face cu
noscută înființarea unui 
nou cerc de speologie în 
orașul de la poalele Mun-

sînt
Ale

xandru Cîrciumaru, Petri- 
șor Dreguș, Ștefan Orban, 
Dinu -Trifan și Sorin Io- 

xnel au Ia activ descoperiri

cercetate cu prilejul expe- 1 
dițiilor întreprinse la fie- I 
care sfîrșit de săptămînă. ' 

Tot atît de interesante I 
.și fructuoase se anunță și 1 
proiectele pe anul 1986, ale I 
speologilor de la „Pitonis" ' 
Uricani. Le urăm succes ! I

I 1. Attenzione (Go Go Ra-
1 dio) — Bernie Paul; 2.
I Say You, Say Me — Lionel
1 Richie; 3. Tonight — Ken 
I Laszlo; 4. Bolero — Fan* 
I cy; 5. Lovin Is Easy -■ .*** 
! Scotch. u-
I Semnalăm în topul nos

tril nume care s-au impus 
anul trecut. Fancy 
Scotch. S-au afirmat 
1985 cu primul lor 
„Evolution", și cei doi 
lieni de la Scotch (Fabio 
Margutti, Vince Lancini) 
care au succes cu „Lovin’ 
Is Easy".

Cîteva știri muzicale:
trioul norvegian A-Ha con
firmă debutul din toam
nă („Take On Me"), a- 
vînd de acum în topuri un 
nou succes, „The Sun 
Always Shine On TV". Re
marcăm, de asemenea, în 
clasamentele muzicale con
solidarea a două nume din 
Austria : Opus și Falco. 
Muzica seriei a IV-a a 
filmului „Rocky" prileju
iește reapariția în topuri 
a grupului american Sur
vivor cu piesa „Burning 
Heart".

In curînd va apare pri
mul LP intitulat „Tainicul 
vîrtej" al cunoscutului in
terpret Mircea Florian, a- 
vînd sonorități electronice 
de factură „new-wave".

DISC JOCKEY

și 
în 

LP, 
ita-

SERIAL

Gînduri
Dezolante ar fi marile 

vârfuri fără anturajul 
munților mici.

★
Unii poeți amintesc de 

-cățeii scoși la plimbare, 
eiOrice drum alegi, 

merg înainte.
■p'-iț ....

Mă plictisesc rar 
niciodată singur.

★
Flacăra luminării scur

tează adesea aripile 
fluturilor.

.•it,
încep șă cred în re

încarnare. . Am văzut uri 
berbec trăind în persoa
na celui eare-i purta 
cojocul.

Valeriu RUTULESCU

Și

La 28 mai, acest naviga
tor pleacă spre Noumea 
pentru a inspecta conști
incios velierul „Ouvea", în
chiriat de societatea Nou
mea Yacht Charter. Um
ple o fișă de experiență 
nautică: zece ani de navi
gație ca șef de bord, doi 
ani, de curse charter în 
Antile și o închiriere de 
nave la o societate necu
noscută, pe nume Locazur. 
Apoi ia avionul, la 31 
mai, pentru Paris: ceea
ce reprezintă 60 de ore 
de zbor și 18 ore de deca
laj orar în mai puțin de 
patru zile ! Revine, la 7 
iunie, în compania celor 
doi prieteni ai săi, Audrenc 
și Berthelo. Trioul are ne

cu vama pentru ă 
din aerogară niște

PLANETA FĂRĂ NUME (III)
In ciuda emoțiilor puternice, 

navele celor trei civilizații. aso- 
lizară_ lin și fără complicații. 
Priviri cercetătoare fură arun
cate prin hublouri, avide 
cunoaștere, încercînd să

velări sau vreo construcție care 
să trădeze munca ființei inte
ligente capabile să lanseze in 
Univers semnale raționale.

Trapele de evacuare ale celor 
trei navte se deschiseră în a- 
celași timp.

Reprezentanții. Uniunii- 
tactice făcură, la început, 
va .pași nesiguri pe un

G a- 
cîți- 
sol 

în

în
. ... _ . .. li . ..

se sfărîmă în. miliarde de cio- molatic, apoi, ajunși față
I~....  *■*’ . față, se opriră ca trăzniți. Nici

în- unul .dintre . ei '.nu purta eosțu-
buri translucide. Mințile înfier-

. bin ta. te'își puneau, aceiași î„. _________ _ ___________
trebare, . ..Cum . arata și.... cine ,mui ...de. protecție,! , ;

• ’ Remus și Rodeon... Bo și At...
-Dai’ nu zăriră nimic. Doar uri Rheo’ si Gomă...

întins"deșert nisipos, fără deni- — Cum de... :.f .

C’ine pronunțase aceste cu
vinte ? nu avea nici o însem
nătate. Erau aici, acum. Se 
aflau în pragul marelui contact. 
Datorită încordării își simțiră 
creierii arzînd într-o zbatere 
infernală de nonsensuri, punc
tată cu dese năruiri în neant.

Deodată îi zăriră. Cîteva si
luete zvelte care se apropiau 
dc .ei. Siluete vag asemănătoa
re. cu... .

Dar, cine:măi știe?
Sînt buni ? 
Sînt rai?

. Sînt... ? ■ . CȘr ir -- ■
I.iviu PIRȚAC, student

cazuri 
scoate 
saci marinărești prea greu 
încărcați. Lâ hotelul unde 
se cazează, descinde un 
alt pasager, sub numele de 
Philippe Dubast, care se 
va eclipsa la 14 iunie, ș

Timp de patru zile, cei 
trei navigatori își fac de 
lucru la bordul velierului 
pentru a instala Un echi
pament tehnic fără egal, 
furnizat de un responsabil 
al firmei „Thomson", fa
miliar la D.G-.S.E. Refuză 
verificările de rutină și 
declină orice ajutor exte
rior. Cumpără un com
presor, o butelie pentru 
plonjări submarine. La 
11 iunie, debarcă la rîn- i 

’ dul său al treilea membru 
al echipei: dr. Maniguet.•• ț 
Potrivit specialiștilor în 
informații, medicul nu ar 
fi fost acolo decît pentru 
a fabrica o „legenda", i- 
dentitatea sa - verifica
bilă — fiind menită să 
dea o aparență de credi
bilitate grupului.;

„Ouvea" iese în larg la 
13 iunie. 15 zile mai târ
ziu, falsul cuplu elvețian 
Turenge pleacă din „Lon
dră, după un sejur de 24 
de „ore, cu destinația ■ 
Auckland. A fost*'el, oare, 
reperat de serviciile brita
nice ? Se poate, întrucît, 
puțin după arestarea sa In 
Noua'Zeelanda, aceste ser- 
vicii, par să fi cunoscut ■ 
prtziția respectivilor In 
D.G.S.E.

I' (Va urma)
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Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Fidel Castro Ruz

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Fi
del Castro Ruz, prim-se- 
eretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist ’din Cuba, calde feli
citări pentru realegerea sa 
In calitate de prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.C., pre
cum și un salut cordial, U- 
rări de sănătate și ferici
re, iar poporului cubanez 
prieten succese în dezvol
tarea economico-socială a 
țării, împreună cu urări de 
progres și prosperitate.

Exprimînd vii mulțu
miri, tovarășul Fidel Cas
tro Ruz a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc și 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire persona-

încheierea lucrărilor celui de-al 
Hl-lea Congres al P, C.

din Cuba

minieră Aninoasa

INTR-UN APEL DIFU
ZAT LA MOSCOVA — și 
citat de agenția TASS — 
oamenii de știință din U- 
niunea Sovietică i-au 
chemat pe colegii lor ' din 
S.U.A. să-și aducă o con
tribuție reală la ocrotirea 
umanității de arma nuclea
ră și de orice armă 
distrugere în masă, în 
făptuirea programului 
lichidare completă a 
melor nucleare, pînă 
anul 2 000, expus în 
clarația lui Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., la 15 ia
nuarie anul acesta.

de 
în
de 

ar- 
în 

de-

CUNOSCUTUL MILI
TANT AL OPOZIȚIEI 

SUD'COREENE, Kim Dae 
Joung, a fost plasat din nou 
sub stare de arest la domi
ciliu. Autoritățile încearcă 
astfel, pentru a opta oară, 
să-i impună O „carantină" 
politică să-1 priveze de 
posibiltatea de a participa 
ta activitățile Consiliului 
pentru promovarea 
tnocrației, grupare 
portantă a forțelor care se 
opun regimului dictato
rial de la Seul.

de- 
im-

memento
FILME

9 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ziua cea mai 
lungă; Unirea: Piedone în 
Egipt; Parîngul: Cei șapte 
fantastici.

LONEA: Toată lumea 
este a mea, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul: Căsătorie cu repeti
ție.

LUPENI —. Cultural: 
Promisiuni.

URICANI: Fata Mor
gana.

10 FEBRUARIE
PETROȘANI — 7 . No

iembrie: Doctorițele; U- 
nirea: Soarele alb al pus-

lă de noi succese în acti
vitatea pe care o desfă
șoară în fruntea partidu
lui și statului, iar poporu
lui român prieten, urări de 
noi împliniri în dezvolta
rea economică și socială a 
țării. Tovarășul Fidel Cas
tro Ruz a apreciat, de a- 
semenea, participarea dele
gației P.C.R. la cel de-al 
IlI-lea Congres al P.C. din 
Cuba, ca o expresie a bu
nelor relații dintre parti
dele noastre.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Fidel 
Castro' Ruz a tovarășului 
Iosif Banc, membru 
Comitetului Politic 
cutiv, secretar al

al
Exe-
G.O. 

al P.C.R., care a reprezen
tat P.C.R. la lucrările ce
lui de-al IlI-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Cuba.

tul Partidului, precum și 
o serie de rezoluții referi
toare la noua împărțire 
politico-administrativă a 
țării, sistemul de condu
cere și planificare a 
nomiei.

t......... ...... _ .. In ședința finală au
probarea în unanimitate tanunțate rezultatele 
a Raportului Comitetului 
Central, prezentat de to
varășul Fidel Castro Ruz, 
delegații au adoptat pro
iectul primului program al 
partidului, document ca
re, după ce va fi supus 
dezbaterii comuniștilor, oa
menilor muncii, întregului 
popor cubanez, va fi adop
tat în formă definitivă în 
cadrul unui congres ex
traordinar ce va fi 
convocat la sfîrșitul 
acestui an. Au fost dezbă
tute șl aprobate, de a- 
semenea, „Direcțiile e- 
conomice și sociale pentru 
cincinalul 1986—1990", u- 
nele modificări la Statu-

HAVANA 8 (Agerpres). 
— La „El Palacio de las 
Convenciones" din Hava
na au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al treilea Congres 
al Partidului Comunist din 
Cuba.

După dezbaterea și a-

gerildr pentru noile 
gane de conducere 
partidului.

In prima ■ședință plena
ră, noul Comitet Central a 
reales în funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.O. 
din Cuba pe tovarășul 
Fidel Castro Ruz.

incadreaza
pensionari limită de vîrstă 

pînă la 55 de ani

pentru executarea unor operații de betonare 
a lucrărilor miniere din subteran 

Informații suplimentare la biroul OPIR 
telefon 43616.

R I G O R I L
VARȘOVIA 8 (Ager- 

pres). — Ziua de 7 februa
rie a fost cea mai geroasă 
la Varșovia în acest an, 
temperatura coborînd la 
minus 22 de grade Celsius, 
relatează agenția PAP. Ge
ruri similare s-au înregis
trat și în alte regiuni po
loneze. In activitatea căi
lor ferate s-au semnalat

E IERNII
greutăți, fiind necesară 
reducerea vitezei de cir
culație a trenurilor de că
lători, dintre care unele 
an sosit la Varșovia cu 
mari întârzieri. In cadrul 
transporturilor rutiere au 
fost anulate' 254 de curse 
de autobuze de pasageri 
pe mari distanțe și 134 de 
curse locale.

Nurnirea în funcție a 
președintelui R.D.P. 

Yemen
ADEN 8 (Agerpres). 

După cum anunță agenți
ile Reuter și France Presse, 
Consiliul Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen 
(parlamentul) — a numit, 
sîmbătă, pe Hei dar Abou 
Bakr Al-Attas în funcția 
supremă de stat de pre
ședinte ăl Republicii De
mocrate Populare Yemen.

Abou Bakr Al-Attas a 
deținut funcția de prim- 
ministru și vicepreședinte 
exercitînd, . după eveni
mentele de la 13 ianuarie, 
funcția de președinte in
terimar al țării,

diții; '

3

3
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CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
10—16 FEBRUARIE 1986

LUNI, 10 FEBRUARIE
— In Siria au Ioc alegeri parlamentare.
— Deschiderea unei conferințe interna

ționale asupra situației din America 
Centrală (Managua).

— Intîlnirea miniștrilor de externe ai 
„Grupului de la Contadora" și ai 
„Grupului de sprijin" eu secretarul de 
stat al S.U.A, George Shultz (Was
hington).

-*• Manevre militare americano-sud Co
reene „Team Spirit — 86" pe terito
riul Coreei de Sud (10 februarie — ju
mătatea lunii aprilie).

MIERCURI, 12 FEBRUARIE
— Are loc semnarea Tratatului franco- 

britanic privind legătura fixă între 
cele două țări pe sub Canalul Mîne- 
cii (Londra).

JOI, 13 FEBRUARIE
— Reuniunea grupului ANDIN (Insulele 

Galapagos — Ecuador).

VINERI, 14 FEBRUARIE
— încheierea lucrărilor Comitetului 

special al O.N.U. pentru întărirea e- 
ficacității principiului nerecurgerii 
la forță în relațiile internaționale,

— A doua sesiune de dezbateri între 
grupurile de lucru ale P.S.U.G. și 
P.S.D. din R.F. Germania în proble
ma creării unei zone denuclearizate 
în Europa.

SIMBATA, 15 FEBRUARIE
— Conferința națională a Partidului Co

munist din Spania (15—16 februarie).
DUMINICA, 16 FEBRUARIE
— Are loc cej de-al doilea tur de scru

tin al alegerilor prezidențiale din , 
Portugaliei

(Agerpres)

întreprinderea 
pentru legume și fructe 

Hunedoara-Deva
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de

♦ contabil șef la C.L.F. Petroșani

— studii economice superioare;
— vechime în funcții economice 9 ani.
Concursul va avea Ioc la sediul I.L.F. 

din Deva, strada Dr. Petru Groza, nr. 19, 
la data de 17 februarie 1986, ora 11. ..Xj'/H

Condițiile de încadrare și retribuire 
conform Legii 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

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

încadrează de urgență următorul personal:

♦ magaziner gestionar produse petro
liere — 2 posturi . w v.. ■■

♦

♦
ere —

magaziner gestionar butelii aragaz
— 1 post

primitori-predători produse petroli 
2 posturi.

Incadrarea se face în conformitate 
cu prevederile Legii 22/1969. ;

Informații suplimentare la sediul ges
tiunii yulcan.

Mica publicitate
VIND acordeon Ilohncr

80 bași, pian, trompetă și
elaviton. Petrila, strada Re
publicii, 104, ap. 5. (5878)

ANUNȚURI DE FAMILIE

țiului; Parîngul: Sper șă 
ne mai vedem, ț ‘

PETRILA: Ciuleandra.
LONEA: Vară scurtă.
VULCAN — Luceafă

rul: Febra aurului.
LUPENI — Cultural: 

Dragele noastre bunicu
țe.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV

13,00 Album duminical 
(parțial color).

— Cîntați cu noi;
— Cascadorii rîsului.
— Cotidianul .în

de secunde;
— Hocus-pocus...;
— Telesport;
— Meridanele cîntecu- 

lui;
— Teatru vesel 

după-amiază;
— Pagini din 

filmului;
— Secvența telespec

tatorului.
14,45 Tinerețea 

marilor 
(color). 
Reportaj.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi 

lor). Cîmpina 
zută de aproape. 
Reportaj.

19,40 Cîntarea Români
ei. (color).

t
600

de

istoria

9 FEBRUARIE
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca 
ghiozdan.
„Călătorie în 
dineuri".
(color). 
Episodul 1.

12,40 Muzică populară.

de

a-

20,20 Film artistic, 
(color)
„In apărarea liber
tății".

21,35 Feerie pe gheață, 
(color).

21,50 Telejurnal.
10 FEBRU1RIE

Telejurnal. 
Orizont tehnico- 
științific.
Breviar științifico- 
tehnic.
Tezaur folcloric.
(color). 
Roman-foileton. 
(color).
,Sorrell și fiul".
Telejurnal.

20,00
20,20

SOȚIA Aurelia, copiii, nepoții, strănepoții, fra
ții, surorile, cumnații și cumnatele anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a mult iubitului 

TISMĂNARU constantin
;; înmormântarea va avea loc luni, 10 februarie 
1986, ora 15, in orașul Vulcan. O lacrimă de durere 
pe proaspăta țărînă. (5886)

FUI, nurorile, nepoții anunță dispariția fulge
rătoare a scumpei lor mamă

BODESCU ILEANA
Nu te vom «ita niciodată. (5883)

în timpul 
înfăptuiri.

COLECTIVUL Miliției Petroșani transmite con
doleanțe colegului-lor la dispariția mamei sale 

BODESCU ILEANA
(5884)

UN an de lacrimi și nemărginită durere de cînd 
s-a rupt firul vieții dragei noastre mame, soție și 
bunică

IOANA LICIU
(5869)
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