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MULT CĂRBUNE! |

începutul acestei cu rqclete. Șeful sectoru- 
ne îndreptam spre lui sing. Ovidiu Andraș 
Livezeni cu inten- vorbea la telefon. Din 

mină se anunța că lucra
rea de schimbare a celui 
de-al doilea transportor

întărirea disciplinei și 
buna organizare au condus 
Ia producții suplimentare

La 
luni 
mina
ția de a avea ca interlo
cutor pe resnonșabilul cu 
probleme de calitate, a- 
vînd în vedere că în a- se terminase. Era artifi- 
nul trecut minerii Live- cierul Vasile Rață care 
zeniului au livrat econo- se afla în mină de mai 
miei naționale cărbu- mult de 24 de ore. Puș-
ne ac calitate, fapt pen- case nișele la un com-
tru care au fost răsplă- plex mecanizat și cerea
tiți cu bonificații de permisiunea să iasă a-
26 000 tone de cărbune, fără. Evident că cererea 
Nu l-am găsit pe respon- lui a fost aprobată. At- 
sabilul cu calitatea. Era mosfera din biroul nor- 
plecat în coricediu de o- matorului era plăcută, 
dihnă. Toată lumea era — • -
ocupată cu încheierea de 
lună. Era ziua bilanțului.

La sectorul I, șeful sec
torului, era îmbrăcat de 
mină, alături de norma- 
tor și tehniciană cu in
dicii. Era nevoie de pre- trul Voicu Lebădă trece 
zența lui acolo unde 
l-am găsit pentru a defi
nitiva retribuțiile pe luna cum merge, 
ianuarie, dar și în mină '
unde exista un program Gheorghe SPINU
de schimbare a unei_________________ —----------
benzi cu un transportor (Continuare în pag. a 2-a)

Toată lumea era dispusă, 
semn că în luna ianuarie’ 
se muncise bine.

înainte de a merge în 
sala de apel pentru pon- 
tajul schimbului, mais-

pe la sector și întreabă .

Peisaj industrial din Lupeni. Foto: I. LICIU
5

Adunări generale ale oamenilor muncii
Ritmul producției poate și 

trebuie sâ creascâ!
Un cuvînt ar putea să 

fie atotcuprinzător pen
tru climatul în care s-au 
desfășurat dezbaterile a- 

dunării generale a oame
nilor muncii de la mina 
Aninoasa: autoexigență.
Cuvînt care exprimă mai 
mult decît o stare de spi
rit: un mod de a lucra, în 
toate compartimentele, la 
toate nivelele procesului 
de producție. Nici raportul 
prezentat, nici luările de 
cuvînt nu au căutat justi
ficări, ci., printr-o analiză 
autentică. responsabilă, 
s-au îndreptat către găsi
rea soluțiilor de 
a cantităților de 
ne extras. Aceste
constructive pornesc de la 
un element temeinic: în
anul 1985, întreprinderea a 
crescut nivelul producției 
cu 35 000 de tone.

Din învățămintele 
1985 o concluzie s-a

Calitate și continuitate 
în buna gospodărire 

a localităților!

: i

creștere 
cărbu- 

eforturi

lui 
des

prins cu claritate: trebuie

Depășiri la cărbune 
pentru cocs și 

energetic
Minerii Văii Jiului de

pun eforturi susținute pen
tru a da țării cît mai 
mult cărbune pentru cocs 
și energetic.

■ Toate cele trei între
prinderi miniere furnizoa
re de cărbune pentru cocs 
din Valea Jiului. raportea
ză depășirea sarcinilor de 
plan la zi în luna februa
rie. Cel mai mare plus — 
3401 tone de cărbune — îl 
înregistrează minerii de la 
LUpeni, care au realizat 
în prima decadă din a- 
ceastă lună producții me
dii zilnice de 7300—7400 
tone. La rîndul lor minerii 
de la Uricani au reușit să 
crească realizările în ulti
mele zile recuperînd mi
nusul înregistrat la începu
tul acestei luni și obținînd. 
totodată, o producție su
plimentară de 645 tone de 
cărbune Peste 100 tone de 
cărbune ău extras supli
mentar în această lună și 
minerii de la Bărbăteni.

arătat 
Hodor 
Bocor,

Sava 
Petru 
Bur-

să se acționeze mai mult 
și mai ferm pentru crește
rea productivității muncii. 
Aceasta este direcția prio
ritară în prezent și, pen
tru aceasta — au 
Ion Dăbuleanu și 
Zianu, Nicolae 
Gheorghe Moraru, 
Robu. Dorel Nica, 
Codrea, Ion Prodan
lec, Gheorghe Rancea 
se im puii o mai bună folo
sire a utilajelor din dota
re, o organizare optimă a 
activității de producție, a- 
doptarea unor măsuri me
nite să îmbunătățească a- 
provizionarea cu materi
ale.

Desigur, aspectele inte- 
resînd creșterea producți
ei de cărbune au fost mul-

C. T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

, întreaga- activitate des
fășurată de Intreprinde-

. rea de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani 
și unitățile subordonate 
din Valea Jiului are, pe 
lingă dimensiunea econo
mică, și o semnificație de 
mare valoare socială de
oarece se realizează prin
tr-o continuă legătură cu 
populația municipiului. 
Cît de vastă es.te munca lu
crătorilor din cadrul 
I.G.C.L. ne-o demonstrea
ză următoarele: în Valea 
Jiului sînt 41 834 aparta
mente (numai în anul 1985 
s-au încheiat peste 7000 noi 
contracte de închiriere), 
s-a asigurat furnizarea a 
peste 25 milioane mc apă 
potabilă, s-au îngrijit 
■peste 270 lia zone verzi și 
parcuri în care. s-au folo-

fire

In subteranul minei Valea de Brazi se măsoară 
concentrația de metan.

Noi blocuri de locuințe, in construcție
Brigăzile, din cadrul An

treprizei de construcții și 
montaje Petroșani au ata
cat- lucrările la 19 blocuri, 
amplasate, în centrele civi
ce ale . localităților Văii 
Jiului. Aceasta creează 
premisa finalizării celor 
186 de apartamente din 
planul primului trimestru 
al acestui an. De subliniat 
faptul că valoarea lucră
rilor este de peste 45 dc 
milioane de lei și că a- 
tît proiectele cît și. tehno-

vor 
unor 

. de

logiile moderne folosite la 
ridicarea edificiilor 
permite realizarea . 
importante economii
materiale. Pînă la sfîrșitul 
acestui an, constructorilor 
din reședința de munici
piu Io revine sarcina de a 

a
a-
a- 

cestei perioade' dînd ga
ranția realizării indicato
rilor de plan. (S.B.)

spori zestrea edilitară 
Văii Jiului cu 1267 de 
parlamente — succesele.
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Un pariu a! competenței profesionale
■ Constanți în realizări, 1 

minerii de la Vulcan, Paro- | 
șeni, Dîlja și Lonea . 
au livrat împreună supli- | 
mentar termocentralelor din 1 
țară, în prima decadă a | 
lunii februarie, peste 3 000 1 
tone de cărbune energetic. I 
In rîndul colectivelor cu 1 
rezultate bune în muncă I 
se înscriu și minorii de 1 
la Petrila care au reușit | 
să-și depășească sarcinile . 
zilnice de plan și să recu- j 
pereze în acest fel o par- . 
te din ■ minusul înregis- I 
trat în prima parte a lunii. |

Atunci, la începutul a- 
nului, la raport, cînd cu 
o voce fermă sing. Cor-, 
nel David a rostit anga
jamentul sectorului II al 
minei Paroșeni: „500 to
ne suplimentar*', 
dintre cei de față 
.primit afirmația 
de sector zîmbind < 
înțeles. Nu-și 
nici cum imagina 
ful sectorului II 
curajul să-și asume 
asemenea angajament. 
Justificări aveau fieca
re, atît șeful de sector

cît și ceilalți șefi de 
sectoare din întreprin
dere. Sectorul II încheia
se anul 1985 cu un mi-

• 
în

de-a 
pen- 
sec-

cu-

mulți 
i ău 
șefului 

cu sub- 
puteau 
că șe- 

are
• un

BĂRBAȚI
CARE ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

ne și aceasta numai 
tr-o lună, părea 
dreptul incredibil 
tru ceilalți șefi de 
toare, care firește,
noșteau bine greutățile 
sectorului. Un singur lu
cru nu cunoșteau ei destul 
de bine la acea dată: oa
menii. Oamenii din sector 
și mai ales competența 
lor profesională, ambiția și 
dăruirea de care sînt în

Gheorghe CHIRVASĂ

l

nus considerabil față de 
nivelul planului anual. ■ 
Or, să poți realiza un . 
salt aproape acrobatic 
de la uh asemenea mi- -
nus la un plus de 590 to- (Continuare în pag. a 2-a)

— Nu ne mai notați 
numele; nu am făcut ni
mic extraordinar !

— Asta o spuneți 
modestie. Să stai 10 
în subteran, să nu 
răsești lobul de muncă 
pînă nu vezi, combina 
mergînd, nu mi se pare 
chiar atît de puțin.

— Să lămurim câte
va aspecte. Combina 
s-a defectat. Ei bine, nu 

...exista defecțiune . care 
să nu poată fi preve
nită dacă utilajul este 
revizuit, dacă este bine 
întreținut și exploatat 
rațional. Or, dacă a 
apărut defecțiunea, în
seamnă că pe undeva 
am neglijat ceva, pen
tru că de întreținerea și 
revizuirea utilajului , 
răspundem noi, elec
tromecanicii. Apoi, cine 
altcineva să o repare 
dacă nu noi!?

— Ați lucrat, totuși, 
10 ore!

— Și pentru asta ere-

sit peste 1 milion de 
de material florieol, peste 
5600 arbori și arbuști or
namentali, peste 90 000 
bucăți gard viu, suprafa
ța stradală este de 
mii metri pătrați, 
transportat 190 mii .
de gunoi menajer, 
rezolvat 8229 sesizări 
dresate de cetățeni dispe
ceratelor din municipiu. A- 
cestea nu sînt doar cifre, 
ci o oglindă sintetică a 
activității colectivului de 
la I.G.C.L. care, așa cum 
s-a subliniat la adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii, și-a rea
lizat planul de producție .pe 
cincinalul încheiat încă din 
luna iulie 1985, înregistrîn- 
du-șe pînă la sfîrșitul" a- 
nului trecut un Spor de 
producție de peste 145 mi
lioane lei. In anul care a

a 
cele 

de 
în- 

(produc- 
la

400 
s-au 
mc 

s-au 
a-

trecut întreprinderea 
avut rezultate dintre 
mai bune, indicatorii 
plan fiind realizați cu 
semnate depășiri
ție-prestații —■ 108,02 
sută; construct ii-montaj în 
regie proprie — 100,1 
sută; industria mică 
111 la suta; întreținerea 
fondului locativ — 106,2 la 
sută; termoficarea Văii 

.. Jiului — 301 la. sută, ceea

la

Tiberiu SPĂTARU

(Cont. în pag. a 2-a)

DATORIA
deți că merităm să fim, 
lăudați? Poate că, dacă 
am fi fast n'iai priee- 

dih puți, am fi terminat mai 
ore 
pă-

repede și brigada nu 
pierdea producția u- 
rlui șut. Noi ne-am fă
cut datoria și, poate, 
nici pe aceasta cum ar 
fi trebuit. De lăudat, 
trebuie lăudată briga
da. Nu numai că au 
avut răbdare și au exe
cutat alte lucrări pînă 
am remediat noi de
fecțiunea^ dar ne-au 
mai si a jutat. A sa că, 
vedeți dumneavoastră, 
nu-i nimic extraordi
nar în ceea ce am fă
cut . noi, electromeca
nicii.

Cu asemenea oameni, 
nu-i nici o mirare că 
mina, Parosc ni se află 
pe primul loc în între
cerea din Vale, și pe 
unul din primele locuri 
în industria extractivă 
a cărbunelui.

Dorin GHEȚA

i
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(Urmare din pag. 1)

de "Adică' cum ?, 
bă șeful sectorului.

Din activitatea organizațiilor 
de partid

orga- 
nume- 

noi

trodus programul de lucru 
continuu, în 4 schimburi. 
Fiind prima uzină de pre
parare din Valea Jiului ca
re a trecut la noul pro
gram, a fost firesc să fie 
confruntată cu probleme 
complexe în ceea ce pri- 

schim- 
teh- 
ca-

PRIMIREA IN PARTID 
— O PREOCUPARE CON
SECVENTĂ, Organizația 
de partid de la Uzina de 
preparare Lupeni înregis- 

z trează statornic bune re
zultate în activitatea de 
întărire a rîndunlor parti
dului. Anul trecut 
jiizația s-a întărit 
ric cu peste 30 de
membri. 26 dintre aceștia 
sînt tineri, proven iți din 
rîndul uteciștilor, iar 
sînt femei;

lor organizațiilor de 
din secțiile uzinei spre cei 
mai buni muncitori din 
rîndul tinerilor, pentru 
menținerea . tinereții și vi
gorii organizației, pre
cum și spre femei, care 
ocupă un loc important în 
efectivul personalului mun
citor diri’preparați©.. Din- 
tre tinerii primiți în partid 
multi au reușit să se a- 
firme atît în activitatea 
profesională cît și în via
ța de partid. Așa sînt Ana 
Postelnicu, Stela Enache, 
Dumitru Făgăraș, Iudith 
Szekely, Miliai Doboș. Este 
firesc, doar de pregătirea 
tinerilor pentru primirea 
în partid, ca și de integra
rea lor în viața de orga
nizație, de perfecționarea 
lor politică, și profesională 
se ocupă comuniști. cu o 
bogată experiență și auto
ritate cum sînt Petru Do- 
beștean, Viorica Nebunu, 
Dumitru Nebunu, Mircea 
Dănuțiu, Gheorghe Hamz, 
Emil Alecu și alții.

Ai,til acesta, primul pre
parator primit în partida 
fost utecistul Eugen Bu- 
delecan, din organizația de 
bază nr. 1. Urmează alții, 
fot tineri muncitori hăr
nici, de a căror pregătire 
comuniștii uzinei se preo
cupă cu consecvență.

IN DEZBATEREA CO
MUNIȘTILOR — PRO
BLEMELE MAJORE ALE 
PRODUCȚIEI. Incepînd 
din mijlocul lunii ianuarie, 
la preparația Lupeni s-a in

20 
nt femei. Este o dovadă a 
•ientării ferme a birouri- 

bază

veste organizarea 
burilor, a asistenței 
nice, a repartizării 
drelor, inclusiv transfera
rea unei părți din perso
nal de la activitățile de 
întreținere, direct la secți
ile de preparare. Desigur, 
toate aceste acțiuni au fost 
în prealabil judicios și 
amănunțit pregătite. Pen
tru a asigura promptitudi
nea și eficența soluțiilor ce 
se impuneau, organizați
ile de bază și-au propus 
pe ordinea de zi a adună
rilor generale din prima lu
nă a anului, dezbaterea u- 
nor probleme de cea mai 
mare actualitate ale pro
ducției, ale aplicării nou
lui program de lucru. A- 
semenea dezbateri au a- 
vut loc în adunările orga
nizațiilor de bază nr. 1, 
2, 3, 4. In adunarea orga
nizației de bază 6 A trans
port s-au abordat sarcini
le comuniștilor, ale între
gului colectiv în ceea ce 
privește reducerea mediei 
de staționare a vagoanelor, 
stabilindu-se acțiuni pen
tru urgentarea descărcă
rii acestora etc.

In toate adunările au 
fost discutate și elaborate 
măsuri, stabilite responsa
bilități pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, îm
bunătățirea întreținerii in
stalației, combaterea risi
pei de materiale și ener
gie. Sînt acțiuni care își 
dovedesc cu prisosință e- 
ficiența în activitatea uzi
nei, în realizarea principa
lilor. indicatori pe luna ia
nuarie, în asigurarea vi
itoarelor succese de pro
ducție, a cărbunelui pen
tru economia națională.

întrea-
Tu 

mă întrebi pe mine sau 
dtt pe tine ? De data a- 
ceasta eu vă întrpb pe dv, 
spune maistrul. Vreau să 
știu înainte de a intra în 
mină pe -cc am muncit lu
na trecută. Pe K de 1,15, 
răspunde Ion Diaconescu, 
normatorul sectorului. Un 
mulțumesc și, maistrul ia 
cărțile de pontaj și pleacă 
către sala de apel, în
soțit de șeful sectorului. 
Intre timp aflăm, de la 
normator, că în luna ia
nuarie, sectorul și-a reali
zat sarcinile de plan în 
proporție de 111,4 la sută, 

ce reprezintă

plus de 2150 tone de căr
bune energetic. Poate a- 
cest plus, nu destul 
mare, în comparație cu 
al altor sectoare din ba
zin nu spune prea mult.

Și totuși depășirea pro
ductivității muncii la ni
vel de sector cu 1471 kg 
cărbune pe post, cu 3780 
kg cărbune pe post în a- 
bataje și cu 3860 kg pe 
post în cărbune demon
strează că, acest colectiv 
a muncit bine, în prima 
lună din acest an, eficient, 
înregistrînd în acest

Dan STEJARU

unele ditre cele mai bune mai mică, spune
rezultate din bazin la a- ceva. Șeful sectorului mai
cest indicator. La întoar- acuza doar lipsa de efec-
cerea din sala de apel, șe
ful sectorului remarca, că 
acest succes se datorează

disciplinei
bunei organizări a muncii, 
aprovizionării ritmice cu 
materiale și piese de 
schimb, și mai ales îmbu
nătățirii disciplinei mun
cii. De Ia un număr 
40-—50 hemogvate ci 
fost media zilnică în 
ceeași perioadă a anului 
trecut, s-a ajuns la o me
die zilnică de zece

tiv, s-a lucrat și se lucrează 
în continuare cu un minus 
de 119 posturi zilnic.

S-a mai spus, cu alte 
ocazii, și întărim acest 
lucru, mina Livezeni are 
toate condițiile de reali
zare a sarcinilor de plan 
și. aceasta o demonstrează 
colectivul sectorului I nu
mai că mina trebuie 
fie

să 
sprijinită cu persona- 
muncitor și este . posi- 
acest lucru atîta timp 
majoritatea minerilor 
estul bazinului carbo

nifer al Văii Jiului, locu
iesc în Petroșani.

Foto: I. LICIU

Un pariu a! competenței profesionale
grupa lui Nicolae Popa acomplexul(Urmare din pag. 1}

Șeful 
totipuri, 
tyus, de

atelierului pro- 
Francisc Ma

la IPSRUEEM, 
împreună cu muncitorii 
specialiști I. Buzgov 
și Ștefan Bedo în fața 
proiectului de execu
ție a unui nou proto
tip de utilaj minier.

state pentru „
chiar și imposibilul. Acest virfurile de

a înfăptui

lucru îl știa însă foarte 
bine șeful de sector. Avea 
în spate asigurarea oa- . 
menilor săi că vor munci 
așa cum au făcut-o de fie
care dată cînd s-a. pus 
problema demonstrării com
petenței lor profesionale.

Primul semn al împli
nirii angajamentului mine
resc l-a dat imbatabilul, 
frontalist Nicolae Andra- 
șic cu oamenii săi. Ei au

determinat
SMA, din dotare, să dea 
cărbune ca în zilele bune, 

' ! productivita
te ajungînd din nou la 
24 de tone pe post. „M-a 
ascultat la perfecție ■— se 
confesează șeful de bri
gadă Nicolae Andrașic; 
parcă și complexul știa 
că luna ianuarie trebuie să 
fie începutul ascensiunii 
sectorului. Nu mai puteam 
răbda să stăm cu capetele 
în jos, cînd era. vorba de 

realizările noastre. zilnice**.
A nu sta cu capul ple

cat față de propriile-ți fap-

Calitate șî continuitate în buna gospodărire
(Urmare din pag. 1)

ce indică hărnicia, compe
tența și responsabilitatea 
unor oameni a căror mun
că este indisolubil legată 
de creșterea calității vie
ții locuitorilor. Cu toate 
rezultatele obținute, aspec
tul edilitar-gospodăresc al 
localităților noastre, 
ținerea fondului 
trebuie să stea mai
în atenția I.G.C.L. și 
exploatărilor sale.

In cadrul adunării am 
remarcat că oamenii mun- 

sînt 
de 

a
încît 

mai

între- 
locătiv 

mult 
a

acest senș . au vorbit Ion 
Unta.ru, Ion Avasiloaie, Mi
hai Călugăru, 
Grunță, Cornel
Mihai Gireadă, Ion Radu, 
Ilie Liciu, Ion Varga, 
Fazekaș Carol și alții, 
exprimînd .propuneri și i- 
nițiative care; să contribu
ie la sporirea calității și 
eficienței muncii, a preo-' 
cupărilor pentru efectua
rea promptă și de calitate 
a tuturor lucrărilor din do
meniul întreținerii spațiu
lui locativ. O primă direc
ție de perfecționare a acti
vității este continua grijă

știut
I.G.C.L.

că în unitățile 
muncesc formații 

Dumitru restrînse, compuse din cîți- 
Macavei,

cii d« la I.G.C.L. 
preocupați realmente 
.continua perfecționare 
activității, astfel 
să desfășoare o și 
bună muncă pentru gos
podărirea orașelor și între
ținerea fondului locativ. In 

f vă informăm

F

va lucrători — este posibi
lă o activitate mai bună 
decît în anul trecut, ra
portată în mod permanent 
la nevoile sociale, la acți
unea de bună gospodărire 
și înfrumusețare a cartie
relor, a localităților Văii 
Jiului. Și aceste obiective 
de acțiune, sublinia tova
rășul Viorel Răceanu, di
rectorul general al Gru
pului de întreprinderi de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă din județul nostru, 

a organizației de partid și se pot realiza numai prin- 
a c.o.m. pentru folosirea 
integrală a timpului de 
lucru, buna gospodărire a 
materialelor, combustibili
lor și energiei, precum și 
îmbunătățirea tehnologi
ilor de lucru. Numai în 
acest fel — deoarece estb

tr-o bună organizare a 
muncii, înlăturarea risipei, 
de materiale, prin recupe
rarea, recondiționarea și 
refolosirea lor. Odată cu 
pregătirea profesională a 
lucrătorilor, prin policali
ficarea lor și folosirea ju
dicioasă a utilajelor din 
dotare, coroborate cu mai

buna conlucrare cu asocia
țiile de locatari și efectua
rea unor acțiuni de cu
noaștere a modului cum 
cetățenii întrețin aparta
mentele, strădaniile oa
menilor muncii din cadrul 
I.G.C.L. trebuie să fie că
lăuzite de receptivitate, 
operativitate și calitate în 
toată activitatea de mare 
valoare socială, așa cum 
spunea tovarășul Lazăr 
Filip, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular mu
nicipal.

In cadrul adunării re
prezentanților oameni
lor muncii de la I.G.C.L. 
Petroșani s-a adoptat 
program de măsuri 
tico-organizatorice și 
nico-economice care
contribui la o activitate e- 
conomică eficientă, la bu
na gospodărire a localită
ților și întreținerea spa
țiului locativ din Valea 
jiului.

un 
poli- 
teh- 
vor

cepe la orele 17 și 20.

OMENIE. Zece- munci
tori de la A.C.C.F., secția 
tunele Banița s-au prezen
tat ieri la Centrul de co
lectare a sîngelui pentru 
a dona sînge colegului lor 
de muncă Nicorav Sina- 
cor. Alți zece donatori o- 
norifici au donat sînge bol
navei Viorica Graur.

EXCURSIE. 44 de tineri, 
fruntași în producție, de 
Va I.U.M.P, ' vor petrece

șfîrșitul acestei săptămîni 
la Poiana Brașov. Ei vor (Al.H.) 
face deplasarea cu autoca
rul B.T.T. și se vor 
pe traseu să viziteze 
mai multe monumente 
torice.

SPECTACOLE. Ir 17 
bruarie, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani, Opera română din 
Timișoara, în colaborare 
cu Teatrul maghiar 
stat din municipiul 
pe malul Begăi prezintă 
două spectacole cu „Mag- goste", iar joi, 13 februa- 
nas Miska" (Contele Mis- rie, filmul sovietic „Doam- 
ka). Spectacolele vor în- na cu cățelul". Ora de

a-CINEMATECA. In
opri ceasta săptămînă, iubito- 

și rii celei de a șaptea arte, 
is- din municipiul Petroșani, 

pot să vizioneze, în cadrul 
programului de cinemate
că, pe care îl oferă cine
matograful „7 Noiembrie", 
două pelicule ce s-au bu
curat de o bună aprecie
re din partea publicului 
spectator. Astăzi, filmul;, 
italian „Delict din dra-

fe-

de
de

începere a spectacolelor — 
18.

METEOROLOGICA. Ieri 
dimineața, meterdlogul de 
serviciu Maria Șerban ne-a 
informat că temperatura 
aerului la ora 3 în Petro
șani era de zero grade, iar 
în Paring de minus 5 gra
de. Stratul de zăpadă în 
Paring măsura 66 
(D.G.)

CIVILIZAȚIE RUTIE
RA. Ar trebui ca șoferul 
autovehiculului 31 HD 754; 
care circula duminică în 
jurul orei 17 în Petroșani 
(dinspre cartierul Aero-

cm.

te, iată o sintetică expre
sie a modului de gîndireșî bătut toate recordurile de 

'acțiune a acestor vajnici 
mineri din cadrul secto
rului, care n-au mai su
portat îndărătnicia, rocii, 
împingînd realizările din
colo de cele mai optimis
te perspective. Șefii de
schimb din brigada Iui
Andrașic, Vasile Lungu, 
Vasile Gontaru, Constan
tin Maftei și Costache Bo
be i au crezut zi și noapte 
în puterea de mobilizare 
a ortacilor. După fiecare 
șut, întîlnirea cu șeful de 
sector 
mul
cap 
de a 
n-a putut să-i 
de Ia depășirea 
zilnice. La galeria de 
transport din panoul 4—5

Ie întărea tot 
,t;■ .convingerea 
a c i t a t e a 
c ț i u n e.

mai 
în 

lor 
Nimic 

împiedice 
sarcinilor

înaintare ale întreprinde
rii. La galeria de bază, 
tot în panoul 3, brigada lui 
Țene Oprea și-a dat și 
ea adevărata normă a va
lorii, depășind . așteptări
le.;; ; ' : / ■ :

După o muncă asiduă, 
în care competența profe
sională și dăruirea oame
nilor au fost folosite Ia 
adevărata lor valoare, ora 
de bilanț este de-a dreptul 
o imensă bucurie: sectorul 
II a încheiat luna ianua
rie cu un plus nu de. 500 
de tone, ci de 1500 tone de 
cărbune, adică de trei ori 
mai mult față de cît s-a 
angajat șeful de sector.

Ritmul producției
(Brmare di» pag I)

tiple și aceasta demon
strează faptul că forumul 
democrației muncitorești 
de la mina Anînoasa nu 
ă ignorat nici un element 
capabil de a determina ri
dicarea ritmului produc
ției. Pe prim plan se si
tuează mai buna plasare a 
posturilor în abataje, li
chidarea focurilor endo
gene, ridicarea vitezelor 
de înaintare la necesități
le și posibilitățile minei. De 
asemenea, dezbaterile au 
reliefat cerința unei mai 
bune corelări între intra
rea în exploatare a noilor 
capacități de producție și

ritmurile, zilnice ale rea- 
•. lizării sarcinilor de plan.

. Concentrarea asupra pro
blemei arzătoare, adică 
pregătirea capacităților vi
itoare, care să permită re- 
alizarea sarcinilor pe 
treg anul, evaluarea 
bilităților tehnice și 
forță de muncă la nivelul 
sectoarelor și al brigăzilor, 
punerea accentului pe în
tărirea ordinii și discipli
nei, pe creșterea exigen
ței. Iată hotărîrea colecti
vului de muncă de la mi
na Aninoașa. de a se mo-, 
biliza plenar pe linia creș
terii ritmului producției de 
cărbune la nivelul sarcini
lor de plan.

m-
posi- 

de

port) să plătească oame
nilor, 
cu noroi, curățatul 
nelor. In viteză, prin fața 
Liceului economic și 
drept administrativ, 
ocolit nici o băltoacă. Pie- .. 
tonii au privit îndelung 
după mașina condusă de 
un om care încă nu cu
noaște regulile de civiliza
ție rutieră, (T.S.)

TIMBRE. Mai nou, 
ultima perioadă de 
de la chioșcul, de ziare se 
pot cumpără vederi fără 
timbre. Deci, nu uitați, îna
inte de a cumpăra ilustra-

pe care i-a stropit 
hai-

de
n-a

in 
timp.

te, să treceți pe la oficiul 
poștal. Dar cum rămîne 
cu ziua de duminică, cînd 
poșta este închisă ? Așa 
s-a intîmplat duminică, 9 | 
februarie, la chioșcul de ■ 
ziare chiar de lîngă poștă, I 
xivi-txj; • T-i i-v,*.F.4- A — zW-

I I
I
I

cînd un turist cumpărase 
vreo zece ilustrate —' ră- 
mînînd consternat văzîn- 
du-le... fără timbre. (Gh.S.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA

i

Unta.ru


Ediția a XV-a a Campionatului national Salvamont Pregătiri intense ale celor 
două divizionare B de fotbal♦ Echipa „Salvamont” Petroșani, vi- 

cecampioană națională.
♦ Salt spectaculos al formației „Sal

vamont” Lupeni: locul VI în clasamentul
general.

Membrii celor două echipe „Salvamont" din 
Valea Jiului s-au întors duminică de la Peștera — 
Bucegi, unde s-a desfășurat, între 3—8 februarie 
a.c., cea de-a XV-a ediție a campionatului național 
„Salvamont".

Ieri, reprezentanții celor două echipe au fost 
oaspeții redacției. După felicitările pentru evoluția 
lor excepțională, pentru locurile ocupate în clasa
mentul general pe echipe — Petroșani locul II și 
Lupeni locul VI — iată cîteva detalii relatate chiar 
de „eroii" acestor performanțe.

Prilej de satisfacție 
deosebită

Echipa Salvamont . Pe
troșani are toate motivele 
să fie mulțumită: la a 
12-a participare la campi
onatele naționale,, după ce 
timp de 4 ani s-a menți
nut doar pe un merituos 
loc IV, a ocupat de a- 
ceastă dată locul secund, 
devenind vicecampioană 
națională în competiția 
dîrzeniei și curajului, a 
echipelor „Salvamont" din 
toată țara.

Din componența echipei 
la actuala ediție, cu două 
rezerve inclusiv, aii făcut 
parte Dumitru Bîrlida, A- 
lexandru Acs, Ioan Sin, 
Carol Itauran, Alexandru 
Dobai, Ludovic Pop, Con* 

. stantin Popa, Pavel Ko
vacs, Aurel Costache, Ru
dolf Szocs.

— Băieții au fost puși 
pe fapte mari, relatează 

î căpitanul formației, Du
mitru Bîrlida, și au cuce
rit un loc binemeritat. 
Cînd există voința de a 
învinge, și această voință 
se pune în valoare încă 
din stadiul antrenamente
lor, pe pîrtii și pe stînci, 
rezultatele sînt pe măsură.

Dar iată evoluția echi
pei la cele 4 probe die 
campionatului: la orienta- 
re-căutare în avalanșă e- 
chipa a ocupat locul II, 
în pofida unui traseu difi
cil de 7 km lungime și o 
diferență de nivel de 250 
in. S-a participat în ca
drul acestei probe și la o 

. acțiune de amploare, co-, 
mună pentru toate forma- 

... țiile — căutarea a doi tu
riști ploieșteni dispăruți 
în zonă. Căutarea, cu son
de de avalanșă, a durat 
două zile: victimele înghe

țate au fost găsite sub ză
pada viscolită.

O bună comportare a 
avut echipa la slalom cu 
akja și acordarea primu
lui ajutor, unde au ocupat 
tot locul II. O mențiune 
specială merită băieții Ia 
acordarea primului ajutor, 
■unde au ocupat primul 
loc. La slalom individual 
și acordarea primului aju
tor, probă desfășurată pe 
un traseu uriaș, de peste 
3 km, o adevărată premie
ră republicană— între ca
banele Babele și Peștera, 
salvarnontiștii din Petro
șani au ocupat locul V. ,

Dacă la primele probe, 
-echipa din Petroșani s-a 
situat tot în frunte, candi- 
dînd pentru locul I în 
clasamentul general, ghi
nionul a intervenit la
transportul accidentatului 
în zona de abrupt >-
pe un perete vertical de 70 
m înălțime — probă la ca- . 
re a fost penalizată cu 20 
de puncte. De aici locul 
II. E totuși frumos, e . ex
cepțional ! Salvarnontiștii 
din Petroșani au „săltat" 
peste echipele cu vechi 
state de serviciu. — Brașov 
și Predeal — și au ocupat, 
după Rîșnov — Bran, ■— 
locul secund în . clasamen
tul general.

— Deci, vicecampioni! 
Ce părere are căpitanul e- 
chipei ?

— Fericit pentru ferici
rea și bucuria echipei. Toți 
sîntem bucuroși și fericiți, 
și mulțumim ajutorului pri
mit din partea Comitetu
lui municipal de partid, a 
prifnăriei, precum și a dr. 
irig. Anton Baeu, directo
rul IPSRUEEM, președin
tele formației noastre..

Ambiții de viitor ?
— Să ne menținem în 

primele echipe din țară și 
să, folosim din ' plin expe

riența din. campionatul 
național în activitatea cu
rentă de salvare în munți. 
Dar nu. aș vrea să închei, 
fără a felicita colegii noș
tri din Lupeni pentru lo
cul VI —- mai ales pentru 
succesul la proba cu akja. 
Le dorim noi succese pe 
viitor!

Saltul spre 
performanță

Formația „Salvamont" din 
Lupeni; participantă Ia ■ 
campionatul din Bucegi a 
avut, sub conducerea dr. 
Li viu Durghinescu, șe
ful formației, urmă
toarea componență: Gheor
ghe Bucur, Beniamin Cioari- 
tă, Ștefan Cioric, Alexan
dru Kadas, Nicolae Vlaic, 
Aurel Cocea, Ionel Pop și 
Gheorghe Frățilă.

Căpitanul echipei, Gheor
ghe Bucur, ne spune:

— Ambiția noastră era 
să ajungem încă de anul 
trecut între primele zece 
clasate. Nu am reușit a- 
nu] trecut, dar de astă 
dată, da! Cum? Cu rîvnă 
pentru depășirea unor- ne
ajunsuri proprii. La schi 
și schi cu akja progresul 
este vizibil Am depășit 
echipe foarte bune și 

riC-am apropiat de vîrful_ 
clasamentului. Și aceasta 
la a 4-a participare ! Mîn- 
dria noastră — de Ce să 
nu o spunem — este lo
cul I ocupat Ia transportul 
accidentatului cu akja.
La slalom pe echipe am 
ocupat locul 4, Ia orientare, 
locul 13, iar la coborîrea 
în rapel, care șe cumulea
ză CU proba transport cu 
akja în zonă abruptă, lo
cul 16. Ta ultima probă am 
fost penalizați cu 20 de 
puncte; altfel am fi ieșit 

. în clasamentul general pe 
locul III pe echipe.

Oricum sîntem mulțu
miți. Sîntem constituiți a- 
bia de 4 ani, iar media de 
vîrstă a echipei este de 
26—-27 d^ arii. S-a remar
cat mai nlcs tînărul nps- 
tru coechipier — Bgniamin 
Cipa'ntă — un salvămon- 
tist complex care s-a do
vedit foarte bun la toate 
probele.,

— Gînduri de viitor ?
— Să ocupăm locul I, 

să devenim campioni.' Sîn
tem conștienți că ne pro
punem un obiectiv uriaș, 
dar vom persevera să-l cu
cerim ! \ .

Ioan DUBEK

Cele două divizionare B 
de fotbal din Valea Jiului 
au profitat de pauza com- 
petițională încărcîndu-și 
„bateriile" pentru sezonul 
de primăvară care se a-- 
nuntă deosebit ' de dificil 
pentru amîndouă echipele. 
Jiul Petroșani, care și-a 
propus pentru acest an re- 
întîlnirea cu divizia 
națională A, a început pre
gătirile încă din primele 
zile ale lunii ianuarie. In 
5, 6 și 7 ianuarie s-a e- 
fectuat controlul medical, 
iar in perioada 13—26 ia
nuarie pregătirile s-au 
desfășurat la 1 Ierculane. In 
această perioadă au fost 
susținute două jocuri de ve
rificare în compania Iui 
F.C.M. Reșița și Diurna 
Orșova, meciuri câștigate 
de echipa din Petroșani cu 
scorul de 2—0 și, respectiv, 
6—1. In zilele care au tre
cut din luna februarie ju
cătorii de Ui Jiul au mai 
susținut patru jocuri de 
verificare, toate în depla
sare. l.a G.I.L. Blaj fot
baliștii de la Jiu) au cî.ș- 
tigat cu 6—1, iar cu Șoi
mii I.P.A. Sibiu și Aurul 
Brad au încheiat la egali
tate: 1—1. Partida de la 

Deva, în compania Mure
șului, a dat cîștig de 
cauză gazdelor care au 
învins cu 2—1. De remar
cat că pe lista marcatori
lor ș-a aflat mereu jucă
torul Găman.

Pînă la 23 februarie, 
cînd Jiul va întîlni în 
meciul de cupă pe Meta
lul Bocșa, jucătorii noștri 
vor mai susține cîteva me
ciuri de verificare. Pe sta
dionul Jiul vor întîlni, 
miercuri, 12 februarie, ora 
15,30, și duminică, 16 fe
bruarie, ora 11, formațiile 
Șoimii I.P.A. Sibiu și E

CUPA UJ.C. LA SCHI FOND
i In vederea desemnării 
i campionilor care vor par
'd ticipa la finala pe țară 
i a competiției „Daciadă" 
î — sport de masă, dumi- 
r ni că s-a desfășurat în 
i Paring, concursul de schi 
i fond în cadrul Cupei 
î U.T.C, Au participat e- 
; levi ai liceelor din între- 
i gul județ. Primii clasați, 
î fete: Minodora Mihalciuc, 

lectroputere Craiova, Tot 
în februarie șe vor depla
sa la Tg. Mureș, unde vor 
întîlni pe A.S.A. din loca
litate. Pînă la începerea 
campionatului vor mai 
susține și alte meciuri de 
verificare.

Cealaltă divizonară B 
— Minerul Lupeni —, ca
re nu a avut o comporta
re prea bună, și-a propus 
să părăsească cit mai repe
de zona fierbinte a clasa
mentului. Pentru o pregă
tire centralizată, lotul fot
baliștilor de la Lupeni s-a 
deplasat în perioada 21 ia
nuarie — 2. februarie, cu 
noul ei antrenor Gigi Tă- 
taru, la Băile _Herculane. 
unde a susținut mai multe 
jocuri de verificare. Dar 
iată jocurile disputate și 
rezultatele înregistrate : 
Minerul Lupeni — I.P.A. 
Alumina Slatina 0—0, Dro- 
beta-Turnu Severin — Mi
nerul Lupeni 0—1, I.B.T 
Herculahe — Minerul Lu
peni 2—4 și C.F.R. Timi
șoara — Minerul Lupeni 
4—0. întorși acasă, fotba
liștii de Ia Lupeni au ju
cat, zilele trecute, în com
pania Minerului Vulcan pe 
care l-au întrecut cu 5—4 
Se vor perfecta în perioa
da următoare mai multe 
jocuri de verificare cu e- 
chipe din municipiul nos
tru. din Tg. Jiu, Lugoj și 
Caransebeș.

Noutăți în lot: Sorin 
Croitoru, Marius «Tudoro- 
iu de la centrul de juni
ori al clubului Steaua. 
Sorin Bejan de la Minerul- 
Știința Vulcan și Adrian 
Nicu de la Minerul Paro- 
șeni. Au primit dezlegări 
pentru Aurul Brab : Vizi
tiu ;și Stoenescu.

Gheorghe BOȚEA

Lucreția Tomuș — Liceul 
industrial Vulcan, Gre
ta Crug —- Liceul indus
trial Lupeni. Băieți: Er
nest Cziinbalinoș, Florea 
Roșian, Marcel Kir — Li
ceul industrial Vulcan.

Câștigătorilor Ii s-au 
înmînat diplome din par
tea Comitetului județean 
ăl U.T.C.

Tpată ziua de sîmbătă a 
viscolit și o ceață densă a 
acoperit Straja, mai ales 
jumătatea de sus a pîrtiei 
de slalom. Totuși s-a schiat 
mult și animația pe pîrtii 
nu a slăbit pînă la lăsarea 
întunericului. Mai mult, a 
crescut în intensitate, îneît 
din inițiativa neobositului 
Adalbert Kato, unul din 
veteranii sufletiști ai schiu
lui, toți schiorii au fost 
invitați să participe — a 
cin cea oară în, ziua respec
tivă — la ..tasuri a" (bate-' 
rea) pîrtiei. Cu voie, șau 
unii fără voie, toți cei care 
au schiat sîmbătă pe Stra
ja — cu mic cu mare — 
s-au conformat și au pro
cedat lâ o operație pe cît 
de veche, pe atît de nece
sară pentru lichidarea ta- 
luzurilor care i îngreunează 
schiatul și periclitează 
schiorii — nivelarea pîr
tiei.

Așa s-a încheiat ziua de 
sîmbătă pe pîrtia de la 
Straja. Așa s-ar fi încheiat, 

mai bine-zis, dacă, după 
ce s-a întunecat bine și 
toți schiorii s-au retras în 
cabană, n-ar fi intervenit 
un eveniment ieșit din 
comun.

înainte de relatarea fap
telor, cîteva precizări. In 
tot cursul zilei, schiatul pe 
platoul de sub vîrful Stra- 
ja a fost oprit din cauza 
ceții dense,. a viscolului 
năprasnic care, sus pe coa
mă, a redus vizibilitatea la 
doar 2—3 metri. Interdic
ția a fost scrisă pe afișierul 
Salvamont, iar sălvamon- 
tiștii ca și echipa de la in
stalațiile celor două tele- 
schiuri au raportat de cî
teva ori avertismentul. Au 
repetat, dar seara, și-au 
adus aminte, au primit și 
replici total .neavenite-din alertă cabanierul loan Sav 
oartea unor „viteji": „Cete 
interesează pe dumneata 
unde schiez eu ?!“, sau 
„Am plătit biletul pentru 
teleschi, mă duc pînă un
de vreau...". Probabil, tot 
unul din aceștia, sau u-

nul care n-a recepționat a- 
pelurile salvamontiștilpr, 
s-a aventurat, după-amia- 
ză, tocmai pe platoul unde 
ceața și viscolul erau mai 
intense.

Aventura lui, mai precis 
absența lui în cabană a 
fost sesizată abia peste 3 

Cronica muntelui

Atentie, ceată!
ore, pe la ora 7 seara, cînd Zoltan Palljanos și 'Nico- 
soția și fetița lui au deve
nit tot mai îngrijorate vă- 
zînd că se lasă întunericul, 
iar. pe pîrtie n-a rămas ni
meni. Sesizați, au intrat în

și salvarnontiștii. Aici o 
apreciere pentru ' Salva- 
montul Lupeni se impune 
cu necesitate: deși echipa, 
cu 8 membri a fost în 
Bucegi, Ia campionatul na
țional, acasă, respectiv pe 

pîrtiile Strajei, patrulări
le și asistența au fost ne
întrerupt asigurate. După 
alertă, două echipaje de 
salvamontiști — una for
mată din loan Moraru, 
Paul Cățănaș și Marius 
Dobrei, iar cealaltă din 
medicul Tiberiu Pricop, 

lae Nevezi au abordat,. din 
două direcții, platoul Stra
jei. Dotați cu reflectoare, 
cu baterii de rezervă, cu 
medicamente, au bătut tra
seele stabilite după un 
singur semn orientativ: ur
mele de schiuri, în stînga 
lizierei pădurii de fag de 
sub platou, i

Au căutat urme. N-ă 
fost ușor. Vizibilitatea cu 
lanternele a fost redusă la 

măximum 5 metri din 
cauza ceții, vîntul bătea în 
rafale. După vreo oră de 
căutare, de strigăte-apeluri 
necontenite, cînd urinau 
să se întîlneașcă cele două 
echipaje, s-a auzit un stri
găt din pădure clin stînga 
platoului. Salvarnontiștii 
s-au îndreptat. în grabă 
spre locul de unde a venit 
strigătul. Au găsit pe ce-1 
căutat. Cu un schiu rupt, 
cu mîinile aproape înghe
țate și total dezorientat, 
aproape indiferent. Ce pă
țise ? S-a rătăcit pe platou 
unde a urcat, contrar in
terdicției, cu teleschiul 
din curtea cabanei. Aici, 
în ceața densă, a pierdut 
direcția: voise să ajungă în 
jos la capătul platoului la 
teleschjul 3, dar în loc să 
coboare spre dreapta, a 
coborît pe stînga. A pă
truns în pădurea de dea
supra rîpei ce coboară a- 
brupt, în pîrîul Brăița. A 
căzut într-o groapă, și-a 
rupt un schiu, a ieșit cu 

greu, s-a întors, s-a în- 
vîrtit în cerc. Așa a fost 
găsit: epuizaț fizic și psi
hic. Șansele lui: n-a co- 
borît mai jos în pădure, 
unde îl aștepta peretele a- 
brupt ce coboară pînă la 
Brăița, cu o diferență de 
nivel- de peste 100 m; a 
continuat să facă mișcări, 
și astfel nu a înghețat.

Sa|vamontiștii și-au fă
cut datoria. și de astă da
tă, tînărul rătăcit care 
practica., schiul doar de un 
an, a fo,st readus în caba
nă si redat familiei.

...Un eveniment al mun
telui, un caz de — să-i 
spunem pe nume — indis
ciplină, cate a - avut un 
final fericit, dar care tre
buie reținut pentru învă
țăminte: rigorile iernii, ri
gorile muntelui trebuie res
pectate cu strășnicie ; de 
către toți Cei ce se urcă în 
zona alpină. (I.D.)
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Declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene 

în legătură cu manevrele militare 
- americano-sud-coreene

Programul P. M. U. P. 
privind dezvoltarea Poloniei 

în perspectiva
VARȘOVIA 10 (Ager- 

pres). — La Varșovia a 
fost publicat proiectul Pro
gramului P.M.U.P., rela
tează agenția PAP. Pro
gramul stabilește obiec
tivele strategice ale dez
voltării țării pînă la înce
putul secolului XXI și 
principalele căi care duc 
la înfăptuirea 
Referindu-se la 
îndelungată de 
pe care o parcurge 
nia, documentul arată 
esența acesteia constă 
edificarea bazelor 
lismului în toate 
ile 
cial-economic, politic,

acestora, 
perioada 
redresare 

Polo- 
că 
în 

socia- 
domeni- 

tehnico-material, so-
i-

LA GENEVA S-A ÎN
CHEIAT PRIMA RUNDA 
a schimbului bilateral de 
păreri dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A., partici
pante la Conferința pen
tru dezarmare. Acest fo
rum — precizează agenția 
TASS — se desfășoară în 
conformitate cu înțelegerea 
dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., M. 
Gorbaciov, și președintele 
S.U.A., R. Reagan, pri
vind activizarea eforturi
lor menite să ducă la în
cheierea unei convenții 
internaționale efective și 
controlabile privind inter
zicerea generală și totală a 
armei chimice.

ASUPRA ZONELOR DIN 
VESTUL UNGARIEI S-AU 
ABĂTUT NINSORI ȘI 
VISCOLE, viteza vîntului 
atingînd 60 km pe oră. 
In unele locuri grosimea 
stratului de zăpadă atin
ge un metru jumătate — 
doi metri. Circulația pe 
magistralele rutiere și fe
roviare se desfășoară cu 
mare greutate, iar unele 
localități sînt izolate de

„Proiectul de buget al S. U. A. I 
pentru anul fiscal 1987“

Proiectul bugetului fe
deral american pentru a- 
nul viitor sacrifică nume
roase programe civile în 
favoarea cheltuielilor mi
litare, în pofida . ostilității 
opoziției democrate din 
Congres, care intenționează 
să-1 blocheze.

Conceput, pentru prima 
dată, sub incidența legii 
Grămm-Rudman, vizînd 
revenirea la echilibrul bu
getar, bugetul anului fis
cal 1987', care începe la 1 
octombrie (anul acesta), 
prevede reducerea defici
tului federal la 143,6 mili
arde dolari, față de peste 
208 miliarde, cît se estimea
ză pentru anul în curs.

Proiectul Casei Albe ' se 
sprijină pe ipoteze econo
mice apreciate în genere 
drept optimiste — în spe
cial un ritm al creșterii de 
patru la sută în 1986 și 
1987 — care ar permite 
sporirea veniturilor cu 12,9 
la sută (850,4 miliarde do
lari), fără majorarea ba
remului impozitelor, așa 
cum s-a -angajat șeful Ad
ministrației americane. La 

deblogic, precum și în sfe
ra relațiilor internaționa
le. Pînă la finele secolu
lui XX, relevă proiectul, 
în fața partidului se află 
două perioade strîns lega
te între ele privind înfăp
tuirea sarcinilor social- 
economice: a doua jumă
tate a anilor ’80, în care 
va fi restabilită situația 
venitului național șî a 
consumului la nivelul ani
lor ’70, și ultimul deceniu 
al secolului XX.

Dezbaterile privind pro
iectul Programului parti
dului vor continua pînă la 
deschiderea Congresului, 
în luna iunie.
restul țării, informează a- 
gentia M.T.I.

TEMPERATURILE foar
te scăzute și stratul gros 
de zăpadă din unele regi
uni ale R.D. Germane cre
ează dificultăți în aprovi
zionarea cu cărbune, elec
tricitate, gaze și căldură a 
industriei și populației. Cir
culația trenurilor de per
soane și .marfă se desfă
șoară cu întîrziere, infor
mează agenția A.D.N.

NINSORI ABUNDEN
TE, însoțite de vînt, au 
cuprins în ultimele zile 
aproape toate regiunile 
Iugoslaviei, îngreunînd tra
ficul rutier, îndeosebi în 
partea de nord-vest a țării, 
unde pe alocuri nămeții 
depășesc un metru înălți
me — transmite agenția 
Taniug.

MOSCOVA 10 (Ager- 
pres). — Zborul stațiilor 
interplanetare automate so
vietice „VEGA-l” și 
„VEGA-2” spre cometa 
Ilalley continuă, relatează 
agenția TASS. Lansate în 
urmă cu peste un an, sta
țiile parcurg lunar apro

o primă vedere, cheltuie
lile ar urma să crească 
doar cu 1.4 la sută. în po
fida accelerării efortului pe 
pkm militar. Bugetul Mi- 

‘nist.'rului Apărării — care 
are ponderea cea mai în-

fiiiiiiiBSaiiiiiaiiKaaiBT

Din presa 
străină 

(FRANCE PRESSE) 
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semnată — marchează o 
creștere de 6,2 la sută 
(258,4 - miliarde dolari), 
centrul de greutate consti- 
tuindu-1 „Inițiativa de A- 
părare Strategică”.

Agricultura se află în 
prima linie a capitolelor 
bugetare „amputate” de 
Administrație, fondurile 
care îi sînt prevăzute ur- 
rnînd să scadă cu o cinci
me, respectiv de la 24,7 mi
liarde la 19,5 miliarde do
lari. De altfel, reducerile 
afectează cvasitotalitatea 
celorlalte capitole, inclu

PHENIAN 10 (Agcr- 
pres). — In legătură cu 
manevrele militare de ma
re amploare americano-sud- 
coreene „Team Spirit-86“, 
care au început la 10 fe
bruarie pe teritoriul Co
reii de Sud, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație. 
In document 
se reamintește că guvernul 
R.P.D. Coreene a decis 
din proprie inițiativă opri
rea exercițiilor militare 
de anvergură, începînd de

Primele decizii ale comisiei prezidențiale 
constituită pentru investigarea cauzelor 

exploziei navetei spațiale americane 
„Challenger"

WASHINGTON 10 (A- 
gerpres). — Comisia pre
zidențială stabilită în sco
pul investigării cauzelor ac
cidentului navetei spați
ale „Challenger” a cerut 
Administrației Naționale 
pentru Aeronautică și Spa
țiul Cosmic (NASA) să 
predea luni toate docu
mentele privind proble
mele create de utilizarea 
rachetelor propulsoare ale 
navetei — a declarat pur
tătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Mark Weinberg. Ce
rerea a fost prezentată de 
președintele comisiei, Wil
liam Rogers, după ce a 
constatat o nepotrivire în
tre declarațiile făcute săp- 

Cursa interplanetară spre cometa Halley
ximativ 82 milioane kilo
metri, astfel îneît distanța 
care le separă de Terra a 
ajuns la peste un miliard 
de kilometri. In ciuda 
distanței atît de mari, sta
țiile sînt dirijate de la 
sol, în perioada zborului 
fiind deja realizate patru

siv programele de asisten
ță socială. „Medicare” și 
„Medicaid” — cele două 
sisteme de asistență, pen
tru sănătate, destinate 
persoanelor în vîrstă și pă
turilor nevoiașe — vor 
pierde 4 și respectiv, 1,3 a 
miliarde dolari, deși coti- 
zațiile individuale vor fi | 
majorate. j

Un membru democrat • 
al Camerei Reprezentau.- I 
țiior, Jim Chapman, a | 
apreciat că'unica „fami- ■ 
lie” căreia Casa Albă do- | 
rește să-i vină jn ajutor b 
este cea a „furnizorilor Mi- '
nisterului Apărării”. Ad- |
ministrația s-a folosit de 
această ocazie pentru a : 
accelera procesul de de- • 
zangajare a statului în 1
numeroase domenii. Mai •
multe servicii federale I 
sînt tratate drastic de I 
prevederile noului proiect. 1 
In fine, se profilează o I 
amplă acțiune de privați- | 
zare, ilustrată recent prin J 
vânzarea societății de căi • 
ferate „Conrail”... |

(Agerpres). I 

la 1 februarie, și suspen
darea tuturor exercițiilor 
cu caracter militar pe du
rata dialogului dintre Nor
dul și Sudul Coreii, cerînd 
Guvernului S.U.A. și auto
rităților sud-coreene să 
procedeze într-un mod si
milar. Actualele manevre 
americano-sud-coreene se 
desfășoară în zone situate 
de-a lungul liniei de de
marcație militară, cu mij
loace dintre cele mai mo
derne, ceea ce creează o 
deosebită stare de tensiune, 
pune în pericol pacea în 
zonă și în lume.

tămîna trecută de respon
sabili ai NASA și un arti
col apărut duminică în 
„New York Times” citînd 
documente interne (me
morii ale experților) a- 
dresate acestei agenții spa
țiale. Potrivit ziarului ci
tat, NASA fusese preve
nită anul trecut că garni
turile de cauciuc sintetic 
montate la îmbinările ce
lor patru secțiuni ale ra
chetelor purtătoare (cu car
burant solid) ar putea ce
da și provoca o catastrofă. 
Directorul interimar al 
NASA, William Graham, 
a asigurat comisia „de 
cooperarea totală a mem
brilor agenției spațiale”.

corectări ale traiectoriei. 
In februarie, traiectoria 
stațiilor va fi din nou co
rectată, iar primele ob
servații asupra cometei 
vor fi făcute la începutul 
lunii martie, cînd stațiile 
„VEGA” se vor afla la a- 
proximativ 14 milioane ki
lometri distanță de Ilalley.

EEESJÎE
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Doctorițele; U- 
nirea: Soarele alb al pus
tiului; Parîngul: Sper să 
ne mai vedem.
. LONEA: Vară, scurtă.

VULCAN — Luceafă
rul: Febra aurului.

LUPENI — Cultural: 
Dragele noastre bunicu
țe.

URICANI: Așa bunic, 
așa nepot.

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

TV
20,00 Telejurnal. 20,20 

Actualitatea în economie, 
20,35 Copiii — înaltă - da" 
torie față de viitorul na
țiunii (color). 20,50 Sec
vențe iraniene (color). 
Film documentar. 21,00 
Seară de operă (color). 
„Boema”, de Puccini 
(selecțiuni). Spectacol pe 
scena operei „Scala”. 
21,50 Telejurnal. 22,00 în
chiderea programului.

întreprinderea 
minieră Aninoasa

ÎNCADREAZĂ
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.

întreprinderea
pentru legume și fructe 

Hunedoara-Deva
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de
♦ contabil șef la C.L.F. Petroșani 

Condiții:

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

din Deya, strada Dr. Petru Groza, nr. 19, 
la data de 17 februarie 1986, ora 11.

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

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
BOCOS Gheorghe mul

țumește dr. Petru Turcu 
pentru dăruirea și compe
tența cu care a fost în
grijit în perioada spitali
zării. (5893)

VI ND mobilă tineret, 
sufragerie florentină, pia
nină fără placă bronz. Te
lefon 42443, după ora 18. 
(5891) .

, VINO GAZ 69 modificat 
tip ARO. Petrila Tr. Vuia 
20. (5892)

• VIND clăpari nr. 39—40 
și schiuri Rubin. Telefon 
43832. (5880)

PIERDUT legitimație de 
ANUNȚURI. DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, ginerii și nora anunță cu nemăr
ginită durere încetarea din viață a scumpului lor 
soț, tată și socru în vîrstă de 78 ani

BOER IOSIF
Inmormîntarea va avea loc Ia cknitirul din De

va, în 12 februarie a.c.

ASTĂZI se împlinesc patru ani de lacrimi și 
nemărginită durere de cînd s-a rupt firul vieții dra
gei mele soții

BOANTĂ ILEANA (ILUȚA)
(5889)

SE împlinesc 7 ani de cînd a plecat dintre noi 
scumpul nostru

LUCACI ȘTEFAN (PUIU)
Nu-1 vom uita niciodată. Lacrimi pe mormintul 

său.
Fiica, sora, cumnatul, nepoții, familia Săsărman. 

(5872)

serviciu pe numele Bercs 
Neculai, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(5890)

PIERDUT legitimație 
specială nr. 127, eliberată 
de A.U.T.L. Petroșani. O 
declar nulă. (5887)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turcu- 
leanu Marin, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (5882)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Grigoriu 
Constantin, eliberat de 
Institutul dc mine Petro
șani. I] declar nul. (5881)
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