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^înaltă răspundere muncitorească — 
conretițțe de dare de seamă și alegeri în or
ganizațiile de sindicat, ?

♦ Consfătuire de creație tehnîco-științi- 
fică.

♦ O nouă unitate de alimentație publică.
♦ Rubrica „Vă informăm**.

(Pag. a 2-a)
♦ Nu tot ce se scoate din mină trebuie 

să meargă la „fier vechi**.
♦ Rubricile: Sfatul medicului, Aflăm de 

la organele de ofdine, Atitudini-
(Pag. a 3-a)

gu{? semnul mărețelor realizări ale anului și 
cincinalului pe care le-am încheiat, în lumina 

cerințelor formulate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

In tens i fi ca rea 
continuă a rit multi i 

dezvoltării economice
Cu satisfacție deplină, 

opinia publică din țara 
noastră a luat cunoștin
ță din Comunicatul cu 
privire ta îndeplinirea 
Planului național unic de 
dezvoltare economică și 
socială, recent dat publi
cității, despre realizările 
dobîndite de poporul nos
tru în ampla operă a 
construcției socialiste, 
despre înfăptuirile în
scrise în bilanțul anului 
1985 și ale cincinalului 
1981—1985. Anul și cin
cinalul încheiate de cu- 
rînd au avut drept trăsă
tură definitorie activita
tea rodnică desfășurată 
de colectivele muncito
rești din întreaga țară, 
avînd în frunte organi

zațiile de partid, pentru 
transpunerea în viață a 
hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, a obiectivelor 
cutezătoare. elaborate 
pentru accelerarea rit
mului de edificare a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intarea patriei spre co
munism: Cronica înfăptu
irilor din această peri
oadă este elocventă pen
tru a dovedi cu argumen
te de necontestat, clarvi
ziunea orientărilor stra
tegice ale dezvoltării so
cietății noastre, care au

(Continuare în pag. a 3-a)

128,7

1930 <985
Creșterea valorii prod ucției nete industriale

— în procente —-

Adunări generale ale oamenilor muncii
Angajare

„Vom ocupa un loc de frunte in Întrecerea
minerească la Lupeni

pentru mai mult cărbune**
Adunarea reprezentanți

lor oamenilor muncii din 
cadrul celui mai puternic 
colectiv de mineri din Va
lea Jiului — cel al între
prinderii miniere Lu
peni — a avut loc într-un 
moment de satisfacție. Mi
nerii de la Lupeni au pu
tut raporta că, la îndem
nurile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la ret enta ședință a Co- 
mitetuJui Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., au 
reușit să realizeze în pri
ma decadă a lunii februa
rie, un plus, față de sar
cinile de plan, de 3600 to
ne de cărbune pentru cocs 
(rotunjit la 4000 de tone 
cu plusul realizat în II 
februarie), situîndu-șe ast
fel pe primul loc în între
cerea pentru rtiai mult căr
bune asigurat economiei 
naționale.

■Sub acest impuls al sa
tisfacției datoriei împlini
te, al debutului de bun au
gur, al răspunderii pentru 
întregirea și continuitatea 
pe întreg parcursul anului 
a plusului la producția ex
trasă, adunarea generală, 
darea de seamă și cei ca
re au luat cuvîntul au 
subliniat în spirit munci
toresc revoluționar, anga- 
jant, activitatea desfășura
tă în anul 1985 și în mod 
deosebit cum vor acționa 
ca anul acesta și întregul 
cincinal să însemne o pe
rioadă bogată în împliniri

mi-pentru colectivul de 
fieri de la Lupeni.

Cu toate neîmplinirile ———------------ ---------- ------
din 1985, cînd datorită u- (Continuare in pag. a 2-a)

nor greutăți — fie de 
zăcămînt sau de organiza

DIN ANGAJAMENTUL COLECTIVU
LUI I M. LUPENI pe 1986 — răspuns la Che
marea la întrecere a minerilor de la Lonea:

♦ Depășirea planului la producția de 
cărbune cocsificabil cu 15 000 tone;

♦ Depășirea planului la lucrările de des
chideri cu 25 ml, iar la lucrările de pregă
tiri cu 400 ml.

♦ Depășirea productivității muncii 
planificate cu 1 la sută.

♦ Sporirea vitezelor medii de avansa
re Ia abatajele frontale cu 2 la sută, iar la 
lucrările de deschideri și pregătiri cu 5 la 
sută față de realizările din 1985.

♦ Reducerea cheltuielilor totale plani
ficate la 1000 lei producție marfă cu 5 lei și 
cu 2 Iei la 
conduce la 
plan, de 1

cheltuielile materiale, ceea ce va 
obținerea unei bonificații peste 

milion lei.

ȘAPTE
ÎNTREPRINDERI 

MINIERE 
RAPORTEAZĂ 

DEPĂȘIRI DE PLAN
Ieri dimineața șapte în

treprinderi miniere — Lo- 
nea, Petrila. Dîlja,«; Vul
can, Paroșeni, Lupeni și 
Cariera Cîmpu lui: Neag 
— au raportat extracții su
plimentare la producția 
fizică brută de cărbune fa
ță de sarcinile de plan 
ale zilei de marți, 11 fe
bruarie.. Plusul de cărbu
ne livrat economiei nați
onale în această zi, a fost 
de aproape 1700 tone de 
cărbune energetic, pentru 
cocs și semicocs.

Cea mai mare cantitate 
de cărbune extrasă su
plimentar ■— 540 tone — 
au raportat-o minerii ce
lei mai mecanizate mine 
din bazin, mina Paroșeni, 
care au ridicat în acest 
fel plusul lunii curente — 
la aproape 2000 tone de 
cărbune.

Cele 147 de tone extrase 
în plus de Cariera Cîmpu 
lui Neag în această rodni
că zi (a doua în această 
lună) demonstrează fiă a- 
cest colectiv se află pe 
calea revirimentului exis- 
tînd, deci, reale posibili
tăți de recuperare a mi
nusului înregistrat în pri
ma decadă a lunii curen
te. (Gh.S.)

&

A NC H E T A N O A S T RÂ
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Azi, Antrepriza de construcții montaje Petroșani
Directorul Antreprizei, ing. IO AN VARAȘEȚ, declară :

„Planul din primul trimestru va fi realizat"

'V

)

$

Adunarea oamenilor muncii de la I.M. Lupeni.

— Tovarășe director, 
sarcinile de plan din 
1986 au fost definitiva
te, din motive obiecti
ve, abia acum, în luna 
februarie. In ce măsură 
sînt asigurate condițiile 
pentru îndeplinirea în
că din primul trimestru 
a prevederilor planului

■ SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția ' valorică:
244,7 milioane lei.

• Producția fizică: 1267 
apartamente.

Trimestrul I
• Producția valorică: 

45 milioane lei.
• Producția fizică: 186 

apartamente.

fizic și valoric ?
— In comparație cu 

anul trecut avem categoric 
condiții mai bune de lu
cru. Ca urmare a spriji
nului acordat de benefici
ar, avem asigurată o bună 
parte din frontul de lu
cru. Din cele 48 de blocuri 
de locuințe prevăzute în 
planul fizic anual, la 19 
blocuri lucrările de con

strucție au fost atacate. 
Pentru toate obiectivele de 
investiții din trimestrul I 
avem documentațiile de e- 
xecuție. Printr-o strînsă 
conlucrare cu beneficia
rul? urmează să rezolvăm 
problemele legate de fi
nanțări, de admitere la de
contare a tuturor obiecti
velor din plan.

— In ce stadiu de 
pregătire se află baza 
materială de realizare a 
sarcinilor de plan ?

■ s—în acest domeniu im
portant, pînă în prezent 
avem asigurate circa 75 la

Interviu realizat de 
Viorel S IRAI Ț

(Continuare in pag. a 3-a)

! Energeticienii la datorie,

*

1
) început tu
» medierea ...---- , .
( temperatura în cazan era
/ destul de ridicată. Cu

ț pînă dimineața să

din
In 

locul

zi și noapte
să de Alexandru Slăvei. 
Treziți din somn în miez 
de noapte, zidarii " 
mltru : Vngureanu, 
sile Ghiță, Sabina 
ca, Aurel Purice și 
alții, împreună cu

Marți, 11 februarie, în 
jurul orei 23, dispecerul 
de la U.E. Paroșeni este 
anunțat că la cazanul nr. 
4 a apărut o avarie în 
zona de trecere. Cazanul ._ . __
a fost scos din funcțiune, două suduri.

Pentru ca sudorii să 
poată începe lucrul și a- 
vqria să fie remediată în 
întregime cit mai repe
de, astfel incit durata 
de staționare a cazanu
lui, să fie cit mai mică, 
era nevoie de zidari. Con-

....._........... ..ducerea uzinei a apelat —_—------------------------- ---------——. 
I cute două suduri și deci . din nou la echipa cpțțdu- (Continuare în pag. a 2-a)

Alertă maximă în . colec
tivul energeticienilor. Du
pă numai cîteva ore su
dorul Ludovic Czerva a 
început lucrul pentru re- 
..AdlAcz, avariei, deși

toate acestea el ar reușit
exc-

și înlocuiască una 
țevile care cedase, 
schimbul următor 
lui a fost luat de sudo
rul Dumitru Călugă, ca
re a executat celelalte.

Du- 
Va- 

Cris- 
mulți 
șeful 

lor de echipă Alexandru 
Slăvei au răspuns pre
zent, deși cu numai 12 ore 
înainte plecaseră de la 
uzină, după ce lucraseră 
neîntrerupt două scliim-

Gheorghe BOȚEA
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as oa

înalta răspundere muncitoreasca
• La . mina Paroșeni a a- 

vut loc conferința organi
zației de sindicat pe între
prindere. Darea de sea
mă prezentată și partici
panții la dezbateri au a- 
preciat ca bună activita
tea desfășurată de comi
tetul sindicatului în peri
oada care a trecut de la 
alegeri și pînă în prezent. 
Faptul că minerii de la 
Paroșeni au ocupat, în 
1984, locul I pe ramură și 
că anul trecut l-au înche
iat cu rezultate la fel de 
bune în muncă, înregiș-

deri muncitorești" și altele 
au fost aplicate cu suc
ces la mina Paroșeni. Efi
ciența acestor inițiative 
muncitorești se regăsește în 
indicatorii fizici și econo- 
mico-financiafi obținuți, 
în realizările înregistrate.

Pornind de la realizări
le anilor precedenți, de

Conferințe de 
dare de seamă 

si alegeri în
JJUHU AII illUlAVCl, . lliLCgl?- ■ -

țrînd însemnate depășiri Organizațiile

nemotivate, care, deși s-au 
redus în ultimul timp, to
tuși numărul lor continuă 
să fie destul de mare. De 
asemenea, în anul trecut 
puteau fi cuprinși mai 
multi tineri la cursurile 
școlii de calificare și poli
calificare pentru a crește 
numărul de muncitori 
înaltă calificare. Noul 
milet de sindicat 
trebuie să acorde

IN PETROȘANI
Consfătuire de crea tie 

tehnico-știintifică
IERI S-A DESCHIS

cu 
co- 

ales 
mai

Ia toți indicatorii eeonomi- 
co-financiari demonstrea
ză că și organizația de 
sindicat, sub conducerea 
eomitetuiui de partid, a 
avut în permanență în a- 
tenție îmbunătățirea acti
vității economice a între
prinderii. In cei doi ani, 
din abatajele minei Paro
șeni au fost livrate su
pli mrntar economiei nați
onale aproape 85 000 tone 
de cărbune, contribuind la 
«cest succes remarcabil 
toate sectoarele și brigăzi
le minei, care s-au aflat 
Intr-o continuă întrecere 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune, ca urmare 
și a activității depuse de 
comitetul sindicatului, pen- timpului lor liber. Dumi
tru mobilizarea colectivu
lui, pentru buna desfășura
re a întrecerii socialiste.
De asemenea, 
cum sîrit „Contul colector 
de economii al sectorului", 
„Brigada înaltei răspun-

de sindicat

la sarcinile ce le stau în 
fată In anul 1986 și în 
actualul cincinal, vorbito
rii au recomandat noului 
comitet de sindicat ales 
să se implice cu aceeași 
răspundere în realizarea 
sarcinilor de plan și tot
odată să facă mai mult 
pentru îmbunătățirea stă
rii disciplinare, pentru 
ridicarea gradului de ca
lificare al muncitorilor, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, pen
tru petrecerea plăcută a

tru Avram, secretarul 
ganizației U.T.C. arăta; 
tivitatea desfășurată 
comitetul sindicatului

or- 
„ac- 

de 
__ de

inițiativele ja mina noastră a fost bu
nă, dar trebuie să arăt, aici 
că nu s-a făcut totul pen
tru combaterea absențelor

o
-mare atenție acestor pro
bleme și să sprijine orga
nizația U.T.C. în acțiunile 
pe care le întreprinde pen
tru petrecerea timpului 
liber al tinerilor". Directo
rul minei, ing. Ion Besser- 
man, spunea printre alte
le: „Pentril îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor de la 
Paroșeni trebuie rezolvată 
problema poluării la Uzi
na electrică și îmbunătățit 
transportul personalului a- 
tît cu autobuzele cît și cu 
trenul**. Un alt set de pro
bleme au fost ridicate Ia 
discuții și de Remus Be- 
cuș, Gheorghe Aldea, Ana 
Aiighel, Ștefan Toma care 
în cuvîntul lor au cerut 
noului comitet de sindicat 
ales să se implice cu toa
tă răspunderea atît pen
tru realizarea sarcinilor 
economice cît și pentru 
rezolvarea celorlalte pro- 

• blcme sociale pe care le 
solicită oamenii muncii 
de la mină.

Gheorghe BOȚEA

SCHI (Urmare din pag. I)

„Cupa Știința"
■ Duminică, pe pîrtia de 

schi de sub instalația tele-: 
scaunului din Paring s-a 
desfășurat concursul de 
schi alpin dotat cu Cupa 
„Știința", organizat de res- 

> universi- 
lli cea 

această

„Știința , c, — 
pectivul club
tar. Ajunși 
de-a doua ediție, 
manifestare sportivă a ali
niat la start 60 de partici
pant din municipiul Pe
troșani si din alte locali- 

. tați ale județului Hunedoa
ra.

Participanții, cuprinzînd 
copiii de la vîrsta preșco- 

seniorii, 
lo
de

re și conducere a producți
ei —. sarcinile anuale nu 
au fost îndeplinite inte
gral, colectivul minei a 
știut să se mobilizeze și 
să obțină o creștere -sub
stanțială a producției cx- 
trase; de 139 000 tone față 
de 1984, la lucrările de 
pregătiri Un plus de 1 km, 
iar la lucrările de deschi
deri de 1,3 km, fapt ce a 
creat condițiile asigurării 
liniei de front. active pen
tru realizarea planului pe 
acest an, plan care ' . 
superior realizărilor 
1985 cu 230 000 tone 
cărbune. In cuvîntul

Marchiș, 
afirma: 
rezer- 

mai

gure în realizarea sarcini
lor și angajamentelor a- 
sumate pe acest an.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea materialelor pre
zentate în adunarea re
prezentanților oamenilor 
muncii, a angajamentului

Iară, juniorii și 
și-au disputat primele 
curi în două manșe 
slalom special.

Dar iată concurehții 
sați pe primele locuri: 
tegoria copii I, fete: locul
I Gcrlinde Mihuț, II Geta 
Valache, III Petronela Puș- 
cașu, toate de la CSȘ Pe
troșani. Băieți : locul I Dan 
Peterfy, II ,Florian C 
III Robert Boda (toți 
la CSȘ Petroșani).

Categoria copii II, fete : 
locul I Nicoleta Zapan, II 
Simona odină; băieți : lo
cul 1 Alin Gedeon, II 
Narcis Gușe, III Alexandru 
Acs (toți de la CSȘ Petro
șani). Categoria juniori, 
fete: locul I Liana Grosu,
II Corina Vladislav (ambe
le de la CSȘ Petroșani) *, 
juniori: locul I Răzvan
Pop, Hidromin, ’ II Marcel 
Popovici, Utilajul. Catego
ria senioare : locul I Ileana 
Vladislav (Știința Petro
șani); seniori: locul I, Că
lin Țipțer, ’I Florian Filip,
III Horațiu Țipțer, toți de 
lă Știința. Pe echipe, pe 
baza clasamentului întoc
mit la categoriile de se- ; 
miori și juniori, primul loc 
și cupa „Știința** a revenit 
reprezentanților CSU Ști
ința Petroșani. Pe urmă
toarele locuri s-au situat 
CSȘ Petroșani și AS Hi
dromin Petroșani. (S VIO
REL)

cla-
ca-

Cazan, 
de

este 
din 
de 

sau,
ing. Gheorghe 
directorul ■ minei, 
„Avînd asigurate 
vele, linia de front,
rămine să știm sa le folo
sim, să creștem avansă
rile pe abataje, să men
ținem ritmicitate în reali
zări — îndeosebi la mari
le capacități". Vorbitorul 
a insistat, de asemenea, pe 
aplicarea măsurilor stabi
lite pentru încadrarea în 
indicatorul de calitate a 
cărbunelui, pe folosirea e- 
ficientă a forței de muncă, 
întărirea disciplinei, efec- 
-tuarea în zilele programa
te a reviziilor și repara
țiilor la utilaje — căi si-

0 nouă unitateVineri, începînd cu ora nouri ilustrînd realiză- 
15, are loc, la Casa de-rile din domeniul pro- 
cultură a sindicatelor movării progresului teh- 
consfătuirea pe teme de nic ale întreprinderilor 
creație tehnico-științifi- 
că de masă la care vor 
participa președinți ai 
C.I.T., secretari cu pro
bleme de propagandă din 
marile întreprinderi, ac
tiviști de sindicat și
U.T.C., cădite tehnice, ino
vatori, inventatori, alți
specialiști din domeniul 
cercetării industriale Cu _ccsM j I.C.P.M.C., 
același prilej, in holul . , . ...
Casei de cultură vor fi Institutul de mine, unita 
expuse machete și pa- țile școlare. (Al.H.)

din municipiu, în anul 
1985, cu deosebire a ce
lor din domeniul mine
ritului. Participă unită
țile miniere din Valea
jiului. întreprinderile de 
-preparare 
construcții 
construcții 
unitățile de cercetare •

a cărbunelui, 
de mașini, 

industriale,

efortul de a produce mai 
mult cărbune pentru ne
voile societății, pentru îm
plinirile materiale 
poporului nostru.

In cuvîntul lor, în nu
mele ortacilor pe care îi 
reprezentau la adunare, pe

ale

De la Lupeni a pornit 
Chemarea la întrecere că
tre toate brigăzile din 
Valea Jiului care lucrează 
în abataje frontale dotate 
cu complexe
Chemarea este lansată 
frontalistul Ene 
șef de brigadă în 
sectorului III, care 
tează 
Și UiVom ocupa un loc de frunte 

în Întrecerea pentru 
mal mult cărbune**

ce și l-a asumat mina Lu
peni pentru acest an, s-au 
făcut o seamă de propu
neri privind luarea unor 
măsuri care privesc: pu
nerea în funcție a noi ca
pacități de producție, ex
tinderea noilor tehnologii 
de exploatare,. îmbunătă
țirea calității- pieselor de 
schimb și a utilajelor su
puse reparațiilor capitale, 
dotarea cu dispozitive de 
mică mecanizare, scule și 
unelte necesare în subte
ran, întărirea disciplinei 
tehnologice și a muncii, 
creșterea gradului de 
conștiință,, și implicare a 
tuturor muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor

lîrigă propunerile făcute, 
s-au angajat — Constantin 
Popa, șef brigadă — să 
realizeze un plus de 1500 
tone, Vasile Secuianu, 
maistru minier, sectorul 
II — plus 1000 tone. Paul 
Grașii, sectorul VIII — 
plus 500 tone, Petru Ursu, 
sectorul VI — 500 tone, iar 
brigada sa — 300 
sectorul III — plus 
tone, Csapo Vincze,
rul V — plus 500 tone. Sînt 
angajamente, obiective de 
acțiune care reflectă hotă- 
rîrea minerilor de a con
tribui cu plusuri de cărbu
ne ca mina Lupeni să 
cupe un loc de frunte 
întrecerea socialistă.

tone,
3000 

secto-

în

o- 
în

INTILN1RE.

I
I 
I 
I

PROMOȚIE. O nouă 
proporție de absolvenți ai 
școlii profesionale din
cadrul Liceului industrial 
nr. 1 Lupeni a pășit pe 
drumul responsabilității 
muncii. Astfel, minele 
Lupeni, Bărbăteni, Uri- 
cani. Vulcan, Paroșeni, pre- 
parația Lup 
IPSRUEEM vor 
de aportul a 194 
eni de mină și

I cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Săptămîna ma-

. juratului", la Liceul eco-
I nomic și de drept adraini-

Istrativ din Petroșani, elevii
care împlinesc anul a-

I cesta 18 ani au avut o uti-^
[ lă și instructivă întîlnire * mașini și utilaje
■ cu juriști pe teme ale res

ponsabilității sociale și im
portanței faptului de a fi Avram).

1 major. (G.C.) L.'.NC.

fost repartizați 
prinderile amintite.

e n i și 
beneficia 
electrici- 
mecanici 
care au 
la între-

(L.

LANSARE DE CARTE.

Astăzi, de la ora 15, la 
librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani are loc lansarea 
volumului de reportaje 
„Steaua de pămînt" de 
Valeriu Blrgău, apărut în 
Editura Eminescu. (G.B.)

LA COOPERATIVA „U- 
NIREA" din Petroșani s-a 
înființat de curînd o for-

In cadrul constantei 
atenții manifestată pen
tru modernizarea spa
țiilor comerciale ale • 
I.C.S.A.-A.P.. din Pe
troșani, ieri s-a redes
chis, la parterul hotelu
lui „Central", un res
taurant clasic. Aceas
tă reprofilare a fostului 
bar răspunde mai bine 
cererilor și exigențe
lor populației. De ca
tegoria I, restaurantul 

cuprinde două saloane, 
cu 70 locuri, în care 
consumatorii își vor pu
tea alege preparatele 
culinare (micul dejun, 
gustări, ceaiuri, pro
duse de bucătărie etc). 
Odată cu amenajarea 
unei bucătării (a cărei 
activitate este coordo
nată de bucătăreasa șe
fă Adela Demeni), co
lectivul format din 12 
lucrători comerciali se' 
va strădui să partici
pe eficient la buna ser
vire a consumatorilor.

■— Odată cu reprofi
larea unității noastre 
vom contribui, prin în
seși calitatea și diver
sificarea produselor, la 
o sporire substanțială 
a desfacerii prepara
telor culinare, ne spu
nea Ilie Duță, șeful u- 
nității. In atmosfera in
timă a restaurantului se 
va putea consuma atît 
specialitatea bucătaru
lui, tochitură a la Cen
tral, cît si cea a casei: 
friptură de» pui cu muj
dei de usturoi și mă- 
măliguță, Și o ultimă 
noutate: în unitatea
noastră nu se fumează.

T. SPATARU

mecanizate, 
de

Costică, 
cadrul 
exploa- 
SMA-2un complex 

propune:

planu- 
an cu

♦ depășirea 
lui pe acest 
15 000*tone de cărbu
ne, .

♦ productivitatea 
muncii zilnice va fi de
pășită cu 3 tone ■ pe 
post.

♦ reducerea < 
sumului de lemn 
mină cu 30 mc.

con- 
de

♦ calificarea și 
licalificarea a 8
neri.

♦ stabilizarea 
cadrul brigăzii a 
muncitori.

po
mi—

m
20

mație artistică. Primul pro
gram artistic — un montaj 
literar, muzical și corgrea- 
fic pregătit sub îndruma
rea actorului Doru Zam- 
firescu de la Teatrul de 
stat Valea Jiului — a fost 
prezentat în fața oame
nilor muncii la adunarea

CUPA ZIARULUI LA SCIII. Dc la comisia de 
organizare a Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi» 
au sosit insignele celei de-a XII-a ediții; tradițio
nalul desen este în acest an pe fond galben-porto- 
caliu. Insigna celei de-a XII-a ediții a cupei ziaru
lui nostru poate fi procurată de la administrația 
ziarului. (Gh.G.)

Energeticienii
Ia datorie

(Urmare din pag. 1)

buri pentru remedierea 
unei avarii la cazanul nr. 
5. Ieri, în jurul orei 
i-am intîlnit pe toți 
datorie, muncind 
tot elanul pentru 
cerea zidăriei refractare 
astfel incit cazanul să 
poată reintra în funcție 
cit măi repede, în cursul 
aceleiași zile.

Pentru ei și pentru 
mulți alți ener getic icni, 
de la Paroșeni programul 
de lucru nu este de opt 
ore, ci atit cit este ne
voie de ei. Bi au înțeles 
că in această perioadă 
de iarnă, cînd economia 
națională are nevoie de 
cit. mai multă energie 
electrică, trebuie să-și 
facă pe deplin datoria, 
pentru cd uzina să poată 
funcționa la sarcina sta
bilită de conducerea 
partidului și statului nos
tru.

11 
la 

cu 
rej'a-

reprezentanților cooperate- | 
rilor. (T.S.) I

POD, In orașul Uricani l 
constructorii au început lu- | 
crările la un pod peste 
Jiu. Noul pod va face • 
legătura cartierului Bucu
ra cu DN 66 A și cu ear-* 
tierul Sterminos și va fi 
dat în folosință în acest 
an. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASĂ
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Ku tot ce se scoate din mină 
trebuie să meargă la „fier vechi*1

de 
de- 

pro-

Sînt multe ansamble, 
subansamble, piese de 
schimb, ale instalațiilor în 
funcțiune, indiferent 
domeniul în care ele 
șervesc procesele de 
ducție, care, cu timpul, se 
uzează. Ele trebuie înlocu
ite. Iar pentru a-și relua 
locul, la aceiași parame
tri ca și mai înainte,- în 
procesul de producție, sînt 
supuse recon-

, diționării.
La mina Li- 

vezeni, mină 
cu un grad de 

mecanizare
destul de ridicat în pro
cesul de tăiere și transport 
al cărbunelui, acțiunea 
„3 R“ este bine gîndiță și 
organizată. Sectoarele de 
producție și, bineînțeles, 
cele auxiliare se ocupă 
de recuperarea a tot ce 
este ieșit din funcțiune și 
poate fi recondiționat. Cei 
care se preocupă de recon- 

.diționare sînt și meseria
șii atelierului mecanic -— 
lăcătuși, strungari, frezori, 
forjori sau sudori. In anul 
recent încheiat, la mina 
Livezeni au fost recondiți
onate ansamble și suban
samble de la toate tipuri
le de transportoare, mașini 
unelte, și alte instalații ce 
deservesc procesul de tă
iere, încărcare și transport 
al cărbunelui.

Valoarea recondițibnă- 
rilor în această perioadă 
a fost de peste 6,5 milioa
ne lei, cU 1,8 milioane lei 
mai mult decît sarcinile 
planificate. Dacă acest 
proces de recondiționare nu . 
ar fi avut loc, sectoarele 
trebuiau să plătească a-

aecuperare 
yECOMDITIOMARE 
AEFOLOSIRE

„Planul din primul trimestru va fi realizat4*
> Urmare din pag. t)

sută din cantitățile nece
sare de prefabricate și de 
materiale de masă, : cum 
sînt agregatele de balas
tieră, cimentul, cărămida, 
panourile din beton ce
lular autoclavizat, mo
zaicurile, tîmplăria. Dar
avem dificultăți în ceea ce 
privește utilajele și mij
loacele proprii de trans
port. Multe din utilajele 
din dotare au o uzută fi
zică avansată și continuăm 
Să resimțim lipsa unor 
piese de schimb, Îndeosebi 
a anvelopelor, bateriilor 
de acumulatoare. Pentru 
utilizarea mai eficientă a 
utilajelor din dotare dorim 
să insistăm și pe această 
cale .pentru aprovizionarea 
din timp cu motorină. In 
luna februarie, cota de 
motorină repartizată a 
sosit abia în ziua de 8. 
Or, utilajele trebuie să . 
aibă asigurată motorina 
încă din prima zi a lunii.

în ultimul timp a inter
venit o îmbunătățire a 
activității de transport 
prestată cu mijloace din 
dotarea A.U/T.L. Dar con
tinuăm să avem dificul
tăți de aprovizionare a 
șantierelor din vestul mu
nicipiului, deservite de au
tobaza I.T.A., care nu a-

de izbeliște
Nu o dată din incinta I.M. 

Livezeni au dispărut dife
rite materiale. In urma u- 
nui control, efectuat de 
lucrătorii de pază și ordi
ne, s-a descoperit că gar
dul împrejmuitor este 
deteriorat în mai multe 
locuri, paza depozitului de 
material lemnos nu este a- 
sigurată etc. Păi, cînd 
gospodarul Iasă totul de 
izbeliște, pregătește de 
fapt vadul celui care vrea

proape 5,3 milioane lei. In 
schimbul, muncii depuse 
de strungarii Cristinel 
Mihăilescu, Carol Pohl, Va- 
sile Molodeț, lăcătușii loan 
Vlad, Ioan Ionică, forjorul 
Gheorghe Munteanu, tini
chigiul Ilie Sîrbu, sudo-

Trifoi are .
— să termine 
alimentării cu
Iectrică de la atelierul 
lectric, care anul

a-
de
Ia 

an- 
ca-

chigiul Ilie Sîrbu, 
rii loan Ciobanu, Gheor
ghe Vină, Tudorița Șarap 
și Silvia Para, s-a plătit 
1 306 183 lei. Munca lor 

însemnînd de 
fapt econo
mii de milioa
ne de lei. Tî- 
nărul șef de 
atelier Vasile 

un singur gînd 
repararea 

energie e- 
e-■ 

lectric, care anul trecut 
le-a creat necazuri prin 
desele decuplări care au 
avut loc. Odată cu aceas
ta valoarea materialelor 
recondiționate în anul 
cesta va crește față 
anul trecut. Aminteam 
început că sînt unele 
samble și subansamble 
re nu se pot recondiționa, 
din acestea se confecțio
nează piese de schimb. Va
loarea lor în anul trecut a 
fost de 3 773 147 lei, cu 
773 147 lei mai mult față 
de sarcinile planificate.

Reintroducerea în cir
cuitul productiv a materi
alelor recuperate și apoi 
recondiționate este nu nu
mai meritul acestui harnic 
colectiv, ci și al celorlalte 
colective de oameni ai 
muncii care desfășoară ac
tivitatea fie în subteran, 
fie la suprafață.

Gh. SPINU

sigură mai mult de 60 la 
sută din necesarul zil
nic de mijloace de trans
port, Sperăm că în tri
mestrul II, cînd sarcinile 
zilnice vor fi mult spori
te, vom beneficia de mai 
mult sprijin în asigurarea 
mijloacelor de „.transport.

— Sporirea sarcinii 
de plan din 1986 impu
ne o preocupare mai 
intensă pentru crește
rea efectivului mediu 
scriptic, pentru dezvol
tarea forței de execuție 
a lucrărilor la nivelul 
brigăzilor antreprizei. 
Ce măsuri sînt pre
văzute pe linia spori
rii efectivelor ?

— In comparație cu ne
cesarul Ia nivelul 
actualelor sarcini 
de plan, efectivul mediu 
scriptic a crescut prin 
plan 'cu circa 250 de oa
meni. Am acționat încă 
de la începutul anului pen
tru sporirea efectivelor. 
Pjriă în prezent au mai 
fost încadrați în muncă 
50 de constructori. In 
curînd se vor încheia 
cursurile de calificare în
cepute în cadrul antre
prizei in anul trecut. Au 
fost trimiși în diferite ju
dețe din țară . recrutori 
pentru forța de muncă în 
meseriile, deficitare. I’înă

Aflăm de la 
organele 

de ordine 
să se înfrupte din bunul 
altuia.

PLICTIS
Paznicului Constantin 

Acatrinei i s-a urît de me
seria aleasă, părăsind pos
tul încredințat la S.U.C.T.

(Urinare din pag. 1)

stat la temelia profunde
lor’ mutații petrecute în 
viața social-ecbnomică a 
patriei. /

Succesele dobîndite, în 
această etapă, sînt nemij
locit legate de activitatea 
revoluționară a secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată în
făptuirii întregii politici 
a partidului și statului, 
de rolul său hoțărîtor în 
mobilizarea și valorifi
carea superioară a re
surselor creatoare ale so
cietății. Aceste succese, — 
între care se detașează 
grandioasa magistrală al
bastră ce leagă Dunărea 
de Marea Neagră și me
troul bucureștean — fac 
dovada forței economice 
a țării, a capacității cre
atoare a poporului nos
tru care a acumulat ,o 
amplă experiență în pro
cesul tot inai complex al 
construcției socialiste. Se 
detașează, de asemenea, 
mutațiile de înalt nivel 
tehnic petrecute în in- 
duștriile de vîrf ale eco
nomiei naționale, prin 
promovarea cuceririlor; 
revoluției tehnico-științi- 
fiee, producțiile mari și 
stabile obținute în agri
cultură, a doua ramură 
de bază a economiei 
noastre naționale. Boga
ta cronică a anului și 
cincinalului pe care le-am 
încheiat mai cuprinde ne
numărate realizări dobîn
dite prin creșterea apor
tului științei și extinderea 
progresului tehnic în toa
te sectoarele de activitate. 
Dezvoltarea forțelor de 
producție, creșterea poten
țialului economic al țării, 
celelalte realizări din do- 

la finele actualului tri
mestru vom deschide 
cursuri de calificare în 
care vor fi cuprinși. circa 
100 de oameni. Sîntem ho- 
tărîți să facem totul pen
tru asigurarea necesaru
lui de forță de muncă, a— 
ceasta fiind una din con
dițiile de bază pentru re
alizarea sarcinilor de plan.

— Se poate spune că 
planul stabilit pentru 
primul trimestru va fi 
realizat ?

— Da, cu certitudine. 
Dispunem de toate condi
țiile pentru realizarea vo
lumului valoric și fizic 
prevăzut în trimestrul I.

— Dar în ceea ce pri
vește planul anual ?

— In măsura în. care 
vom reuși să rezolvăm pro
blemele de aprovizionare 
cu materiale, de asigurare 
a mijloacelor de transport, 
de sporire a fbrței de 

-muncă la nivelul necesa
rului, putem afirma că 
stă în puterea colectivului 
să realizeze planul valoric 
global al lucrărilor de 
construcții și montaje. 
Vom depune toate străda
niile pentru a lichida și u- 
nele restanțe în finisaje, 
Ia fațadele unor blocuri din 
Petroșani și Petrila și la 
lucrările de sistematizare, 
edilitar gospodărești.

Petroșani. Abia după ce a 
fost sancționat, conform 
Decretului nr, 477/1983, și 
după depunerea actelor de 
transfer sau demisie, poa
te să-și abandoneze sarci
nile de serviciu. Fiindcă, 
în caz de recidivă, o ast
fel de abatere aduce., pu
nerea sub pază... a pazni
cului.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției muni

cipiului Petroșani 

alemul științei, învățămîn- 
tului și culturii, din via
ța socială au asigurat ridi
carea bunăstării materia
le și spirituale a întregu
lui popor — țelul suprem 
al politicii partidului și 
statului.

Semnificative, prin sub

Intensificarea 
continuă a ritmului 

dezvoltării economice
stanța economică ce o ex
primă, sînt ritmurile me
dii anuale de creștere la 
principalii indicatori, pen
tru perioada cincinalului 
trecut. 5,2 și 4 la sută la 
valoarea producției nete 
și valoarea producției 
marfă, 2 Ia sută la produc
ția globală agricolă, 2,9 
la 1 sută la productivitatea 
muncii în industria repu
blicană, avînd ca bază de 
calcul producția marfă. Au 
fost reduse cheltuielile to
tale la producția marfă. 
Prin promovarea progre
sului tehnic și celelalte 
mutații calitative, indus
tria și-a consolidat poziția 
de ramură conducătoare 
în economie, ponderea ei 
sporind la peste 60 la sută 
la crearea venitului națio
nal. Este pîrghia care a a- 
sigurat de altfel ritmul de 
creștere de 4,4 la sută a
venitului național și de 6,1 mîneri în urmă, datorate

Medicul ajută, bolnavul se vindecă (li)
De foarte multe ori boa

la nu este un episod în- 
tîmplător, ci o stare pre
gătită de întreaga noastră 
viață, de modul în care am 
trăit-o. Mai rar întîlnim 
boli datorate Unui acci
dent (traumatism, arsuri, 
degeraturi, intoxicații) și 
mult mai frecvent sînt 
întîlnite boli cu cauze și 
condiții care au influențat 
pe nesimțite, un tițnp în
delungat, organismul nos
tru. Lista unor astfel de 
boli — găsțrită, ulcer, 
cancer gastric, colită, co- 
lecistită, litiază biliară, 
infarctul miocardic, ate- 
roscleroza, boala hiperto- 
nă, unele boli psihice în 
care factorii de risc (alco
olul. tutunul, supraalimen- 
tațiâ, sedentarismul, sur
menajul etc) și un lanț de 
greșeli în felul de a mun
ci, a ne hrăni, a trăi sînt 
răspunzători de apariția 
lor — este foarte lungă.

Susținem rolul activ al 
bolnavului, ajutat de me
dic; în procesul de vinde
care a bolii. Organismul 
răspunde activ la orice

-------------------------- ?------- ---------------------------------------------------------------

Semnal de alarmă la bunul simț
Poate că această notă 

va surprinde pe mulți 
dintre cititori, dar dacă 
îi interpretăm adevărata, 
complexa și omeneasca 
semnificație vom vedea 
că este destul de sugesti
vă pentru ce vrem să spu
nem. In aproape fiecare 
zi, pe distanța Livezeni 
— Petroșani, călători i- 
responsabili trag semna
lul de alarmă la trenuri, 
inclusiv accelerate. Dacă 
facem o statistică a. a- 
cestor nereguli vom a- 
junge Ia o cifră care poa
te edifica pe mulți dintre 
cititori. In luna ianuarie 
s-au înregistrat 68 de 
cazuri care au avut re
percusiuni în buna des
fășurare a activității căii 
ferate. Numai cu spriji
nul cetățenilor, al opiniei 
publice, va înceta a- 
ceastă practică ce pune 

la sută a veniturilor bă
nești în sectorul socialist.

Consemnăm, din cu
prinsul Comunicatului, 
creșterea accentuată înre
gistrată la cărbune, ramu
ră care se înscrie cu o 
participare de 17,2 la su
tă în ansamblul resurselor 
de energie primară — la 

obținerea căreia au con
tribuit și colectivele frun
tașe din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Referindu-se la realiză
rile anului 1985 și ale 
celui de-al 7-lea cincinal, 
secretarul general al parti
dului a reliefat că activi
tatea de* ansamblu a fost 
străbătută și de unele ne
ajunsuri. „Față de posibi
litățile pe care le avem și 
de ceea ce trebuia să rea
lizăm — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este 
necesar să subliniem și a- 
cum că nu putem fi mul
țumiți1*. In lumina acestei 
orientări critice, consem
năm că și din partea co
lectivelor miniere ale Văii 
Jiului, contribuția adusă 
la întărirea economică a 
■patriei nu s-a situat la ni
velul ■posibilităților, al con
dițiilor create. Pe ansam- 

, blu, s-au înregistrat ră-

agresiune din afară. Me
canisme speciale se pun
în mișcare în vederea vin
decării. Unele se ocupă de 
eliminarea agentului pa
togen, pe cale reflexă, prin 

. tuse, strănut, vomă ‘ sau 
diaree, altele caută să 

localizeze infecția printr-o 
reacție inflamatorie și a-

SFATUL medicului

poi să distrugă dușmanul 
încercuit prin leucocitoză 
(globule albe, fagoeitoză, 
accelerarea metabolismu
lui și producerea de anti
corpi, elemente specifice 
fiecărui agent microbian).

Organismul are capaci
tatea de a-și regenera u- 
nele organe, țesuturi și ce
lule, precum și capacitatea 
de compensare a funcției 
organului lezat. Rinichiul 
sănătos își sporește pe ca
le reflexă funcția- pentru 
a-1 compensa pe cel bol
nav care, astfel, poate ră- 
mîne în repaus. Alteori, 
organe cu funcții asemă

în evidență însăși edu
cația unor oameni (e a- 
devărat. puțini la nu
măr) și. respectul pen
tru valorile materiale și 
morale.

Iată cîteva din urmă
rile tragerii unui semnal 
de alarmă la un tron de 
călători: întîrzierea tre- 
nului în cauză cu 15—25 
minute și a altor trenuri 
de legătură. Mai există și 
riscul ruperii trenului 
respectiv (cupla de legă
tură dintre vagoane), pe
ricolul de accidentare a 
călătorilor, consumul i- 
nutil de energie electri
că sau combustibil prin 

mai cu seamă lipsurilor 
din organizarea și condu
cerea activității în între
prinderi și la fronturile de 
lucru productive. Cu un 
plus, de efort și o preocu
pare mai susținută pen
tru valorificarea superioa
ră a capacităților de pro
ducție rezultatele ar fi fost 
mai bune, pe măsura con-, 
dițiilor create prin dotarea 
modernă a minelor și la 
nivelul experienței tehni
ce acumulate de Colective
le noastre de muncă.

Anul 1986 a început, la 
minele din Valea Jiului sub 
semnul acestor exigențe, 
eu.hotărîrea nestrămutată 
a minerilor de a răspunde 
chemării secretarului ge
neral al partidului de a 
da patriei mai mult căr
bune. Revine ca o îndato
rire a colectivelor mine
rești, a cadrelor tehnice și 
de conducere, să asigure 
sub coordonarea nemijlo
cită a organizațiilor de 
partid, menținerea «Și am
plificarea ritmului din 
prima lună a anului,, să 
pună mereu în valoare noi 
resurse interne de creștere 
a producției și .producti
vității muncii, de îmbu
nătățire a calității cărbu
nelui și realizărilor eco
nomice astfel ca anul 1986 
să marcheze înscrierea ac
tivității de extracție Ia 
cote superioare, pentru 
creșterea contribuției Văii 
Jiului la întărirea econo
mică a patriei, la accelera
rea ritmului de progres și 
înflorirea continuă a Ro
mâniei socialiste.

nătoare se compensează re
ciproc și, în fine, chiar 
organe diferite se poVajuta. 
Rinichiul, de pildă, elimi
nă mai mult amoniac ' cînd 
ficatul are funcția de pro
ducere a ureei scăzută.

Vindecarea depinde în 
mare măsură de capacită
țile fiziologice ale orga
nismului bolnav care echi
librează funcția de regla
re a sistemului neuro
hormonal și stimulează ac
tivitatea mijloacelor de a- 
părare a organismului. Pen
tru îmbunătățirea acestor 
parametri fiziologici sub
liniem rolul culturii fizi
ce medicale, ca mijloc de 
conservare a stării de să
nătate, ca mijloc fiziologic 
de bază în tratamentul 
multor boli, în spital și 
acasă, în convalescență. La 
fel se poate spune și des
pre mijloacele Speciale de 
relaxare a sistemului ner
vos.

Dr. Bogdan Victor 
MUR ARI U, 

Spitalul municipal 
Petroșani

opriri nejustificate și de
mararea trenului din a- 
cel loc. Toate sînt con
secințe ale acestor acte 
necugetate, total nejus
tificate. In zilele trecute, 
de exemplu (în 9/10 fe
bruarie) aii fost trase 4 
semnale de alarmă la 
trenurile 2085 (de două 
ori) și. la acceleratele 
243’ și 244. Considerăm 
că este suficient pentru a 
ne îndreptăți să tragem 
și noi un semnal de a- 
larmă la bunul simț al 
acelora pe carc-i vom 
putea cunoaște doar cu 
sprijinul marii majori
tăți a oamenilor muncii.

Vasile CONDOIU,
Regulatorul circulație- 

mișcare, Petroșani
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meterolo-
Pe agenda Conferinței pentru dezarmare

de la Geneva

Elaborarea grabnică a proiectului 
vizîndunei convenții 

stocurilor de arme
lichidarea 
chimice

Conferința de presa de la 
Casa Albă, privind politica 
economică a administrației 

S. U. A.

GENEVA 12 (Agerpres).
— Conferință pentru de
zarmare de la Geneva a 
aprobat raportul Comite
tului special pentru arme
le chimice, recomandîn- 
du-i să-și continue activi
tatea pentru elaborarea 
cît mai grabnică a proiec
tului unei convenții în a- 
ceastă problemă.

• t " *

/ MOSCOVA 12 (Ager- 
,'lpres). — Ziarul „Pravda" 

arată că sarcina fundamen
tală a convenției ce se ela
borează este de a asigura 
lichidarea deplină a sto-

: curilor de arme
■ ? Uniunea Sovietică — pre

cizează „Pravda" — este 
găta să procedeze la a- 

, ceasta reducere după in-

chimice.

trarea în vigoare a con
venției. imediat după ce 
vor fi încheiate pregătiri- 
le .tehnice necesare.

împreună cu alte țări 
socialiste, U.R.S.S. propu
ne țărilor NATO realiza
rea unei înțelegeri pentru 
eliberarea deplină a Eu
ropei de arma chimică — 
relevă, de asemenea, „Prav
da", adăugind: Uniunea 
Sovietică sprijină propu
nerea R.D. Germane 
R.S. Cehoslovace cu 
vire la crearea unei 
libere de astfel de
în Europa centrală și pro
punerea Republicii Socia
liste România și Republi
cii Populare Bulgaria cu 
privire la crearea unei a- 
semenea zone în Balcani.

Și 
pri- 

zone 
arme

Carnet cultural
*

MUZEU ORCHESTRĂ

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — In cadrul u- 
nei conferințe de presă or
ganizate la Casa Albă, pre
ședintele Statelor Unite, 
Ronald Reagan, a afirmat 
că proiectul de buget, pre
gătit de administrație pen
tru viitorul exercițiu 
nanciar merge pe linia 
restabilirii echilibrului bu
getar. El a declarat că pen
tru reducerea enormului 
d e f i c i t bugetar 
se va opta pentru 
varianta diminuării chel-, 
tuîelilor publice și a a- 
vertizat că va opune veto- 
ul oricărei măsuri ce va

fi-

viza creșterea taxelor, A- 
genția Asociated Press re
amintește — în context — 
că, în Congres, proiectul 
de buget a fost sever cri
ticat, atît de, democrați, 
cît și de republicani, ca 
urmare a faptului că a-: 
cesta prevede o creștere cu 
12 la sută â cheltuielilor 
militare, suspendînd, în a- 
celași timp, numeroase 
programe sociale interne.

Cu același prilej, șeful 
statului american a reite
rat o serie de opinii pri
vind unele probleme in
ternaționale.

O.N.U., Javier Perez 
Cuellar, să convoace

Un muzeu dedicat Ma
relui Zid chinez va fi con
struit în Beijing, în urmă- 

■ terii cinci ani.
Patrimoniul muzeistic al 

Beijingului, care dispune 
In prezent de 40 de muzee, 
se va îmbogăți cu o serie 
de alte 12 asemenea așe
zăminte, care se vor edi
fica în următorii cinci ani. 
Printre ele figurează Mu
zeul de artă populară, cel 
de arhitectură chineză ve
che, al dezvoltării indus
triale, al sporturilor. Un 
Ioc important îl va ocupa 
Muzeul epopeei războiului 
de rezistență împotriva 

. agresiunii japoneze. ;

Orchestra „Gewandhaus" 
din Leipzig, cunoscută în 
întreaga lume, începe un 
turneu de cinci săptămîni 
în America de Nord, cel 
de-al .șaselea întreprins în 
această zonă. Sub baghe
ta profesorului Kurt Ma- 
sur, orchestra va susține 
23 de concerte în S.U.A. și 
Canada. In program figu
rează, în special, lucrări 
apfținînd lui Brahms, Men
delssohn Bartholdy, Dvo
rak și Schumann. Anul tre
cut, orchestra „Gewand
haus" a susținut cel de-al 
500-lea concert în străină-

■ tatc. - J' ; •

LA BRUXELLES A A- 
VUT LOC o reuniune a 
reprezentanților partidelor 
comuniste din Belgia, 
R.F.G., Franța, Marea Bri
tanic și Olanda consacrată 
problemelor luptei pentru 
apărarea intereselor oa
menilor muncii. In centrul 
atenției s-a situat agrava
rea șomajului în special 
în bazinele carbonifere ale 
acestor țări. Pe ansamblul 
țărilor membre ale C.E.E., 
șomajul afectează circa 
12,9 milioane de persoane.

UN GRUP DE SENA
TORI DEMOCRAȚI A- 
MERICANI a cerut . pre-, 
ședintelui Ronald Reagan 
să nu reînnoiască ajutorul 
militar acordat grupurilor 
de contrarevoluționari ca
re acționează 
guvernului din 
Nicaragua.

GUVERNUL 
RIEI LIBIENE

împotriva
Republica

JAMAHI- 
a cerut se

cretarului general al
«■■■■■•■■••■•■■•■•■a....................  «aaaaaaaaaaa............. a

Tribunalul din Palermo judecă, începînd de 
luni, 474 de persoane acuzate în cea mai mare par
te de „asociere în cadrul unei organizații de tip ma
fiot" și ,de „trafic de droguri". Autoritățile au luai 
măsuri‘de securitate extrem de stricte pentru des
fășurarea acestui „maxi-proces". Curtea a procedat, 
de asemenea, Ia numirea a șase jurați (trei bărbați 
și trei femei) și a șase supleânți. v 
A*; Procesul, care prin numărul acuzaților și prin 
importanța anchetei desfășurate anterior nu are alt 
precedent în istoria Mafiei siciliene, se. desfășoară 
într-o sală-bunker, amenajată în acest scop la în
chisoarea Ucciardone, din Palermo.chisoârea Ucciardone, din

(Agenția ANSA)

„Procesul secolului" îm
potriva Mafiei este în pri
mul rînd o victorie a te
nacității cîtorva. judecă
tori curajoși, între care 
și Giovanni Falcone, din 
grupul de investigatori ca
re a inaugurat un stil nou 
de lucru la Palatul de jus
tiție din Palermo, 
aceștia s-au aflat niagis- 
trați care au plătit 
de sînge pentru concepția 
lor ireproșabilă despre 
ceea ce înseamnă datorie: 
în august 1980,* procuro
rul general Gaetano Cos
ta, care face o anchetă la 
sedii bancare, este asasi
nat în plină stradă; trei 
ani mai tîrziu, șeful par
chetului, Rocco Chinnici, 
este sfîrtecat de explozia

Din presa 
străină

Intre

tribut

(FRANCE PRESSE)
lliiliiiiiliiliiuiiliil

unui automobil-capcană, în 
fața locuinței sale.

Moartea lui Chinnici îl 
determină pe Falcone să 
ducă o viață și mai retra
să. 30 de oameni veghează 
zi și noapte asupra sa. în 
timp ce efectuează cer
cetările asupra Mafiei. In 
imobilul în care locuiește, 
locatarii cer . ca acesta să 
plece. Se refugiază într-o

cazarmă. Apoi, în timpul 
verii, revine în oraș, dar 
noii vecini părăsesc ei de 
data aceasta' locuința.

Cînd - Tommaso Buscet- 
ta, „nașul" care a făcut 
dezvăluiri poliției, a ' în
ceput să vorbească, Falcone 
și colegii săi nu s-au mul- 

= țumit cu declarațiile aces
tuia. Aveau nevoie de 
probe. Și le-au găsit în 
cursul a mii de anchete 
bancare șl fiscale, prin 
cercetări amănunțite asu
pra patrimoniilor celor 
suspecți. O muncă de fur
nică, dușă cu simț remar
cabil al solidarității. Cînd 
la 29 septembrie 1984 par
chetul emite 366 mandate 
de arestare împotriva Ma
fiei, se iscă o surpriză ge
nerală. Nimic nu răzbătu
se din cercetările făcute 
pînă atunci.

Cînd este întrebat de 
cîte ori a fost amenințat 
cu moartea, Falcone . se 
mulțumește să răspundă: 
„De multe ori !“. Dar la 
închisoarea Ucciardone, 
unde se desfășoară procesul 
„celor 474“. îi este interzis 
să pătrundă. Pe capul său 
au pus un preț mare șefii 
clanului deținuților.

(Agerpres)

de 
_ __ _____ o
consfătuire a țărilor eu
ropene și nealiniate 
riverane Mării Me- 
diterane pentru proclama
rea acestei regiuni „zonă 
a păcii, fără flote și baze 
militare". In, scrisoarea a- 
dresată secretarului ge
neral a] O.N.U. se cere ca 
O N.U. să sprijine această 
idee, deoarece, în prezent, 
pacea și securitatea în 
Marea Mediterană sînt a- 

' mehințate de manevrele 
militare care se desfășoară 
in această zonă.

PREȘEDINTELE IRA
KIAN Saddam Husșein 
l-a primit pe Yasser Ara
fat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei, ■ aflat într-o vizi
tă oficială la Bagdad. In 
cursul întreyederilor, 
levă agenția MEN 
KUNA, au fost discutate 
ultimele evoluții ale situa
ției politice din Orientul 
Mijlociu ji ale războiului 
iraniano-irakian.

MASIVE CĂDERI DE 
ZĂPADA, viscole său ploi 

[abundente s-au înregistrat 
în cea mai mare parte a 
Statelor Unite, determinînd 
serioase perturbări ale 
traficului rutier și aerian, 
precum și întreruperi ale, 
aprovizionării cu curent 
electric. Cel puțin 11 per
soane și-au pierdut viața 
în urma unor accidente 
de circulație provocate de 

-■'A - -''VA---.- . . iar
numeroase' altele au fost 
rănite. ' Aeroportul inter
național „Kennedy", din 
New York, precum și.; cel 
din Philadelphia au fost 
parțial închise traficului. .

Institutul de
gie și hidrologie informea
ză că vremea s-a înrăutățit 
în cursul zilei de miercuri, 
cînd a nins în sudul Ba
natului, Olteniei, Munteni
ei, și în județul Constan
ța. Ninsori slabe s-au 
înregistrat în județele Bo
toșani, Iași și Suceava. Ih 
județele Constanța, Ialo
mița, Călărași, Giurgiu, 
Teleorman și Olt și în Sec- 

. torul agricol Ilfov, vîntula 
suflat cu viteze de pînă 
la 70 km pe oră, viscolind 
zăpada. De asemenea, s-au 
înregistrat intensificări ale 
vîntului, fără zăpadă. în 
județele Vrancea, Buzău 
și Brăila.

In următoarele 24 de 
ore, vremea va fi închisă. 
Va ninge viscolit în sudul 
și estul Olteniei, Munte- 
niei și sudul Moldovei, 
unde viteza vîntului va fi 
între 70 și 75 km pe oră. 
In restul teritoriului se 
vor înregistra ninsori lo
cale, iar vîntul va sufla 
moderat.

Temperatura aerului în 
noaptea de 12 spre 13 fe
bruarie: între minus 12 
grade și, minus 2 grade, 
iar în cursul zilei de joi — 
între minus 8 și plus 2 
de.

gra-

vremea nefavorabilă,

re-

. AGENDĂ ■ 
ENERGETICA

ANKARA 12 (Agerpres).
— Au început lucrările de 
instalare a unei noi con
ducte care va lega zonele 
petroliere din Irak de un 
terminal situat pe terito
riul turcesc. Proiectul va 
fi realizat într-un an și 
jumătate, prin construirea 
sa Urmînd să crească la 
50 milioane tone pe an 
capacitatea de pompare a 
instalațiilor irakiene.

DELHI 12 (Agerpres).
— Specialiștii indieni au
descoperit un nou mare 
zăcămînt de țiței în bazi
nul golfului Cambay. Re
zervele de petrol sînt eva
luate aici la 100 milioane 
de tone. '
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Datorită. înrăutățirii 

dițiilor meterologice,
con-

______ , cir
culația pe calea ferată în 
zonele afectate de viscol 
ș-a îngreuiat. Se circulă cu 
dificultate pe liniile fera
te din sudul Munteniei și 
Olteniei, unde ninge vis
colit, iar vizibilitatea este 
scăzută. Pentru a preve
ni înzăpezirea principa
lelor linii ferate, au fost

mbbilizați peste 6000 de 
oameni ai muncii, cu uti
laje adecvate, iar pe ma
gistralele feroviare din 
sudul Munteniei și Olte
niei au fost trimisei loco
motive dotate ’ cu pluguri.

Zăpada viscolită a afec
tat însă unele drumuri na
ționale. Astfel, circulația 
rutieră a fost întreruptă 
pe autostrada București 
Pitești, la km. 44—80 (fi
rul II), DN 4 Popești —•
Leordeni — km 14, 
București Giurgiu — km 
27, în zona Adunații 
păceni — Călugăreai, . și 
DN 41, zona Băneasa — 
Giurgiu. Pe drumurile din 
sudul Olteniei se circulă cu 
dificultate. In zonele a- 
mintite, zăpada a fost vis
colită în suluri de pînă 
1st 1 m înălțime. Au fost 
luate măsuri pentru reda
rea în circulație a drumu
rilor afectate de ninsori și 
viscol, fiind antrenate la 
această acțiune autogra- 
pe, tractoare dotate cu
gredere, buldozere încăr
cătoare, autogredere și
importante forțe umane.

In transporturile auto 
de călători au fost suspen
date 231 trasee și prescur
tate 92 trasee, iar alte opt 
trasee au fost deviate. De 
asemenea, au fost imobili
zate 102 autobuze la cape
tele de linii. Nici un auto
buz nu a fost imobilizat pe 
traseu. ' ■

Transporturile navale se 
desfășoară cu dificultate.

Aeroporturile Băneasa și 
Caransebeș au fost închise 
traficului aerian.

DN 5

Co-

(Agerpres)

MEMENTO
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Doctorițele; U- 
nirea: Declarație de dra
goste; Parîngul: Sper șă, 
ne mai vedem. ’

PETRILA: Succc<, in
spectare 1 . '

I.ONT.A Iluzii pierdu
te. "■■■. ■“ ; , -

VULCAN — luceafă
rul: Promisiuni. ■'

LUPENÎ
Toată lumea este a

URIC ANI: Sus în

21,20Cultural:
mea,

? v, 21.51;
22,00cireș.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomîe......... i
20,30 Amfiteatrul arte

lor.
Revistă TV a Cîn- 
tării României.

21,00 Partidul - Comunist
Român — 65 de ani 
de slujire devota
tă a poporului.
Continuatorul celor 
mai înalte tradiții 
ale luptei ■ revolu
ționare a poporului 
român,
Invitație în studio
urile Radiotclevi- 
ziunii. (color). 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

mo-
în —| _

programarea filmelor a- MMBwvmvww 
parțin Intrenrinderii Ci- | j ll«ri 1 It* 1
nematografice Județene
Hunedoara.

N.R. Eventualele 
dificări intervenite

Mica publicitate
FAMILIA Rusu mulțu

mește medicilor primari Ra
du V. Radu, Victor Mar
ge și colectivelor secțiilor 
ce le conduc, pentru dăru
irea și competența cu 
care au îngrijit pe Ană 
Rusu în perioada spitaliză
rii. (5909)

COPIII felicită pe scum- ' 
pii lor părinți Maria și 
Vasile Ardelean, cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de 
căsnicie fericită, urîndu-le 
„La mulți ani !" (5908)

PIERDUT ștampilă Baza 
didactică I.E.F.S. Paring, e- 
eliberată de I.E.F.S. Bucu
rești. O declar nulă. (5905)

PIERDUT certificat de 
absolvire a cursului. de 12

luni — meseria . ' mecă.țiîc 
mașini și utilaje —, pe 
numele Savin Gheorghe, e- 
liberat de I.M. Lonea. II 
declar nul. (5903)

PIERDUT legitimație de .. 
serviciu pe numele Szabo 
Misi, eliberată de U.E Pa- 
roseni. O declar nulă.
(5901)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Puș- 
cașu Aurica, eliberată de 
întreprinderea de Moră- 
rit și Panificație Petro
șani. O declar nulă. (5910)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mo- 
canu Vasile, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(5912)
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