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Producția Văii Jiului 
continuă creștere

Acționînd cu hotărâre și 
înaltă răspundere munci- 
torească pentru a transpu
ne în viață indicațiile și 
orientările secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, exi
gențele formulate, măsu
rile stabilite la recenta șe
dință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
minerii Văii Jiului au ob
ținut în acest început de 
lună producții mai mari 
de cărbune, numărul uni
tăților cu sarcinile de plan 
realizate și depășite sînt în 
continuă creștere. Cu pri
vire la rezultatele înregis
trate, și posibilitățile de 
creștere a producției în 
trimestrul I, tovarășul ing. 
Benone Costinaș a avut a- 
mabilitatea să ne acorde 
un interviu, pe care îl re
dăm în continuare.

— Tovarășe director, vă 
rugăm să faceți cîtevâ pre
cizări privind rezultatele 
obținute de minerii Văii 
Jiului în perioada scursă 
de la începutul anului.

— In acest început de an, 
colectivele întreprinderilor, 
miniere din Valea Jiului 
au obținut producții de 
cărbune superioare rezul
tatelor înregistrate în ace
eași perioadă a anului tre
cut. Astfel, în ianuarie 
producția brută . extrasă

Interviu cu ing.
Benone COSTINAȘ, 
director tehnic — 

producție al C.M.V.J
a-

Adunări

• EVOCARE — 53 de ani 
de la eroicele lupte revo
luționare ale muncitorimii 
române.

Vă informăm.
In pag. a 2-a

In pag. a 3-a
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Noi reușite in 
deschiderea minei

a fost cu 120 000 tone mai 
mare decît în aceeași lună 
a anului trecut, iar în fe
bruarie va fi cu 117 000 to
ne mai mare decît în fe
bruarie 1985. Evident, me
dia zilnică realizată a fost 
net superioară perioade
lor similare din 1985.

— Sporuri s-au înregis
trat și Ia productivitate ?

—■ Și productivitățile rea
lizate au fost superioare 
celor din anul trecut. Spre 
exemplu, productivitățile" 
obținute în cărbune au fost 
în unele zile cu aproape 
1000 kg de cărbune mai 
mari. A crescut, totodată, 
și producția extrasă meca
nizat. Acum ponderea pe 
care am atins-o este de 29 
la sută, față de 26 la sută 
cît era în anul 1985.

— Și în perspectivă ?
— Vom ajunge în acest 

an la o pondere de 40 la 
sută cărbune extras meca
nizat din totalul producției 
realizate. Creșteri impor
tante vor avea loc lă Vul
can, unde vom mai intro-

duce un complex CMA5H 
și un altul SMA2.

— Tovarășe director, Va
lea Jiului este cel mai im
portant furnizor de cărbu
ne pentru cocs. Care este 
situația realizărilor în 
cest domeniu ?

— In ianuarie plusul Ia . 
producția de cărbune pen
tru cocs a fost îndeplinit 
în proporție de KH la sută, 
în condițiile realizării in
tegrale a sarcinilor, plani
ficate la cărbune net. In 
februarie, la zi, la cărbu
ne pentru cocs avem un 
plus de 6000 tone și aceas
ta datorită abnegației cu 
care au acționat minerii

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

— Pe ianuarie — plus au fost reduse, cu 75 la 
1000 tone de cărbune. sută. Unii din indisctpli-

—• Pe februarie — va-fi nați au fost convinși... că 
cel puțin 1000, deocainda- munca în mină nu se îm- 
tă e de 500 de tone.

— Productivitatea în
abatajele frontale ale
sectorului — superioară 
prevederilor cu 0 tonă pe 
post, iar pe sector cu 600 
kg pe post mai mare...

Acesta este, așadar, de
butul în ’86. Sublinierea 
adevăratei valori a acestor 
cifre necesită o preciza
re — sectorul III al mi
nei Petrila a încheiat bi
lanțul’ pe ’85 cu o datorie 
de 46 000 tone de cărbu
ne.

— Cum a fost posibil ?
— Peste jumătate din 

restanță este rezultatul 
direct al nemotivatelor. 
Totodată, ne-au 
mari probleme 
din culcușul 
aprovizionarea 
din cauza lipsei 
tură cu orizontul 
Dar de atunci...

...De atunci a
un an nou. Nemotivatele

creat 
apofiza 

stratului, 
greoaie 

de legă- 
de bază.

început

i ale oamenilor muncii
Angajament ferm pentru 

înfăptuirea sarcinilor de plan
Puternic marcată de spi

ritul de exigență și răspun
dere muncitorească, de 
hotărîrea unanimă de a da 
țării' cît mai mult cărbune 
energetic și Cocsificâbil, 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii din cadrul I.M. Uricani, 
a analizat cauzele neînde- 
plinirii principalilor indi
catori ai planului din 1985, 
a jalonat măsurile care se 
impun pentru realizarea 
ritmică a producției pla
nificate în acest an» Subli
niind dificultățile cu care 
colectivul s-a confruntai în ____  __ ... ___ _ ____
anul trecut, neajunsurile sectorului. Alte importan- 
și lipsurile manifestate. în te capacități vor fi 
organizarea și desfășura
rea activității de produc
ție, darea de seamă a fost 
bogată în învățăminte pen
tru viitor. In cuvîntul lor, 
toți participariții la dezba
teri au subliniat că stă în 
puterea colectivului să în
vingă dificultățile, să reali
zeze exemplar sarcinile 
planului producției de căr
bune. „Faptul că nu ne-am 
realizat planul la nivelul 
întreprinderii și nici indi
catorii de bază în anul tre
cut nu trebuie să ne descu-

rajeze, a spus, pe bună 
dreptate, minerul șef de 
brigadă» Gheorghe Vasîi. 
Măsurile tehnice luate de 
conducerea întreprinderii 
în' ultimul trimestru al a- 
nului trecut, printre care 
se numără creșterea liniei 
de front în cărbune au în
ceput în acest an să-și dea 
roadele. Am pus în func
țiunedouă abataje fron
tale de mare capacitate, 
care au .contribuit din plin 
la realizarea celor peste 
800 de tone dc cărbune rea
lizate peste plan în' ulti
mele 20 de zile la nivelul

i puse 
în funcțiune în curînd, în 
blocul zero. De la începu
tul lunii februarie zilnic , 
întreprinderea noastră a 
realizat producții supli
mentare. Avem deci condi
ții să realizăm sarcinile de 
plan". '

Referindu-sp la dezvol
tarea lucrărilor miniere, 
ing. Ioan Todea, șeful sec
torului investiții a afirmat:

Viorel STRAUT

(Continuare în pag> a 2 a)

De Ziua

pacă cu indisciplina, alții, 
vreo 10, au fost... lăsați 
să-și caute loc în altă 
parte. Tot de atunci, s-a 
străpuns o galerie de le
gătură între sector și pu
țul XII, la orizontul de 
bază 50, -ceea ce a con
dus la îmbunătățirea a- 
provizionării locurilor de 
muncă, concomitent cu 
crearea posibilității de a 
cuprinde o parte din per
sonalul auxiliar la fron
turile de lucru. O măsu
ră cu consecințe favora-, 
bile asupra productivi» 
tații muncii în abatajele 
sectorului, asupra reali
zărilor acestora. Dovada : 
în luna ianuarie, minerii 
tinerei brigăzi a lui loan 
Buta au raportat o depă
șire de 1500 tone de căr
bune, avînd la bază un

Ioan DUBEK.

minei Va-' 
lea de Brazi, constructorii 
IACMM au finalizat și pus 
în funcțiune o instalație 
de preîncălzire a aerului 
care intră în subteran. In
stalația are un dublu a- 
vantaj : asigură îmbună
tățirea microclimatului 
din subteran prin menți
nerea unei temperaturi 
constante a aerului, iar 
prin preîncălzirea aerului 
previne în perioade cU tem
peraturi scăzute, formarea 
sloiurilor de gheață în puț.

Continuitatea 
transportului

In aceste zile, . brigadă 
condusă de minerul Dioni- 
sie Szocs a termi-nât lucră
rile de betonare a silozu
lui colector din blocul IX 
al minei Valea de Brazi. 
In continuare se vor ame
naja lucrările anexe ale
(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

EROISMULUI COTIDIANCALE LIBERA”

A
Vorbim adeseori despre 

muncă la superlativ. O 
denumim prin cea mai 
completă .„definiție": nu
mele oamenilor: Este, și 
cazul prezentului repor-

j țaj. Scris (și documentat), 
t între două trenuri, punc- 
) tot cu cite un șuierat de 
) locomotivă. Subliniat cu 
I cite un ecou prelung al 
} difuzoarelor, ca™ nn.irt- 
1 iau sosirea ori

difuzoarelor, care anun- 
l plecarea 

vreunui tren. Pentru că 
așa este la calea ferată... 

Pentru Cine nu a călcat

pragul Regulatorului de 
circulație și mișcare Pe
troșani, „calea ferată" 
este o expresie simplă a 
unui element de confort 
cotidian. Că nu e aș*, 
ne-o confirfnă șefii de tu
ra Ion Neagu, Ion Licu
rici, Ion Sucală și Andrei 
Gheorghe, operatorii A- 
lexandru Abrudan I, Pa
vel Maci, Gheorghe Po
pescu (tracțiune'), Vasile 
Stoica, Ștefan Kertesz 
și Teofil Spinu (mișcare). 
Ion Bojincă, Vasile Ste-

hăianu (vagoane), Gheor
ghe Luțaș, Iosif jMihoc și 
Iu,ian Geană (RVS).

'Activitatea: lor în 24 de 
ore ? Ceea ce, în medie, 
se traduce în 45 de tre
nuri îndrpmate, din care 
udele sînt eu încărcaturi 
de 15 000 tone: de cărbune 
energetic pentru Mintia 
și peste 6000 tone de hui
lă pentru siderurgie. A- 
ceasta înseamnă îndru
marea către punctele de 
încărcare a cărbunelui a 
peste 800 vagoane goale

și descărcarea a peste ' 
450 vagoane. Și, toate a- 1
cestea, fără a perturba 
circulația celor 39 trenuri 
de călători, fără a afecta 
lucrările de moderniza- ■ 
re a secției, de dublare 
șt electrificare a liniilor, 
de extindere și moderni
zare a stațiilor Lupeni, 
Vulcan, Iscroni și Live- 
zeni.

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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i'.iJXOLL FRUNTAȘILOR. Activitatea feroviarilor din municipiul nostru, arc în frunte, oameni cu care 
colectivul se mindrește. Iată cîțiva dintre ei: 1 Vergică Vasilcscu, IDM Vulcan; 2 Constanța Anghel, maga
ziner tranzit Petroșani; 3 Ion Licurici, șef de tură RCM; 4 Vasilica Oncescu, magaziner tranzit Petro
șani; 5 Adalbert Gros, electromecanic TTR; 6 Natalia Dîljă, casier Petroșani; 7 Gheorghe Stamatoiu, in
structor SC Petroșani. Foto : Al. TATAR
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Cale liberă eroismului cotidian
(Urmare din pag. 1)

existențe revolu-
tr-o elocventă ipostază a 
eroismului muncii oame-

mecanicilor 
Alexandru 

și Alexan-

cadrul nilor pentru oameni, 
circu-
Petro-

53 de ani de la eroicele lupte 
revoluționare ale muncitorimii române Koancă și Mihai Popescu, 

a magazinerilor tranzit 
Ion Nuță, Oliviu Dumi
trescu și Matei Vilan, ca 
și efortul 
Iosif Veghe, 
Abrudan II 
dru Abrudan III (frați), 
Ion Popescu și Sabin 
Trufaș.

Desigur, tot ce s-a rea
lizat de la începutul anu
lui s-a obținut greu, prin 
muncă susținută. Rezul
tatele feroviarilor sînt cu 
atit mai bune cu cit con
dițiile meteorologice au 
fost (și sînt), încă grele. 
Ninsoarea și viscolul, po
leiul și înghețul au înso
țit in fiecare clipă (din 
noapte sau zi) munca a- 
cestor Oameni punîndu-i 
la grea încercare. Faptul 
că au învins zi de zi în 
lupta cu rigorile unei 
ierni aspre, constituie cea 
mai elocventă dovadă a 
bărbăției și abnegației 
lor. Constituie însăși „car
tea de vizită" a eroului 
contemporan al zilelor 
noastre.

ale unei
ționare se înscrie și deta
șamentul ceferiștilor de 
azi, ei ducînd măi departe 
— în bătălia muncii pentru 
propășirea patriei — boga
tele tradiții muncitorești 
ale înaintașilor care s-au 
jertfit în aprige încleștări 
de clasă pentru apărarea 
dreptății, demnității și li
bertății sociale. Aflați zi 
și noapte la datorie pe ma
gistralele de oțel ale țării, 
la bordul puternicelor lo
comotive Diesel sau electri
ce, la pupitrele de coman
dă centralizată electro-di- 
namică sau în alte locuri 
ale activității feroviare —• 
ceferiștii, acest brav deta
șament muncitoresc, se în
scrie cu o contribuție va
loroasă în efortul creator 
al întregului popor pentru 
înfăptuirea 
partidului 
și înflorire 
a patriei.
Prof. Dumitru PELIGRAD

și ale funcționarilor, 
pensionarilor, șomerilor etc. 
Muncitorii șomeri din Lu- 
peni, Vulcan, Aninoasa, 
Lonea au organizat, după 
exemplul feroviarilor și pe- 

" ............... . de
monstrații de stradă, întru
niri, în cadrul cărora 
revendicat reprimirea 
lucru.

Revendicări proprii 
luptă au formulat atît 
țelarii

Memorabilele lupte 
muncitorimii române 
anul 1933 au .polarizat 
tenția opiniei publice 
țară și chiar de peste 
tare. Inscriindu-se la 
de cinste în ansamblul troliștilor din țară, 
grandioaselor încleștări de 
clasă din perioada marii 
crize economice dintre 1929 
—1933, marile bătălii mun
citorești de acum 53 de ani 
au fost generate de ascuți
rea contradicțiilor social-e- 

accentuarea 
de

ale 
din 
a- 

din 
ho- 
loc

au 
la

conomice, de 
exploatării capitaliște, 
restrîngerea drepturilor și 
libertăților democratice.

Guvernul național țără
nesc, așa cum aprecia _ un 
document al P.C.R. din a- 
prilie 1933, a recurs la 
scăderea „salariilor func
ționarilor .publici și a pen
siilor... El aruncă în stradă 
zeci de mii de muncitori... 
Se scad salariile minerilor 
și met-alurgiștilor de la Re- 

• șița. Guvernul închide 
școli, spitale, cămine, la
boratoare, aruneînd astfel 
țara în mizerie și sărăcie".

Luptele muncitorimii 
române din 1933 vizau, în 
principal, obiective în mă
sură să ducă la apărarea 
dezideratelor maselor popu
lare cum ar fi : „recuceri
rea" alocației de chirie, 
neadmiterea nici unei con
cedieri, recunoașterea co
mitetului de fabrică, elibe
rarea imediată a muncito
rilor arestați, ridicarea stă
rii de asediu, ajutoare me
dicale etc.

Cu toate că în Valea Jiu
lui, în ianuarie-februarie 
1933, nu s-au desfășurat ac
țiuni de luptă deosebite, și 
aici persistau mari ne
mulțumiri, atît în rîn- 
duriie muncitorilor cît

de 
o- 

țelarii hunedareni cît și 
minerii de la Ghelari, trans- 
formînd întrunirile orga
nizate în veritabile de-

■ Evocare
monstrații de protest împo
triva exploatării capitaliste 
și a concedierilor.

Eroicele lupte revoluțio
nare din 1933 ale muncito
rimii române au prilejuit 
clasei muncitoare din 
România o afirmare mar
cantă .pe arena mondială, 
fiind printre primele ridi
cări la luptă ale 
muncitoare după 
rarea dictaturii 
în Germania.

Apreciind această perioa
dă de puternic avînt revo- 
luționat, tovarășul Nieolae 
Ceaușeșcu arăta că ea s-a 
caracterizat „prin puter
nice mișcări de masă, de
monstrații, greve, care au 
cuprins și au atins nivelul 
cel mai înalt în 1933 prin 
marile mișcări revoluțio
nare din Valea Prahovei, 
din București — printre 
care și la Gri vița — și din 
alte centre importante ale 
României".

Pe aceleași coordonate

clasei 
instau- 

hitleriste

Angajament ferm
? (Urmare din pag. 1)

„Avem în cadrul colectivu
lui posibilități mari de a 
ne îmbunătăți activitatea. 
De curînd au fost atacate 
lucrările de deschidere a 
orizontului 309, prin care 
vor fi puse în valoare noi 
zone ale cîmpului minier. 
Pentru urgentarea lucră
rilor de deschideri pe ori
zontul 600 avansările vor ■ 
fi realizate de o brigadă 
specializată, dotată cu o 
combină modernă. Stă în 
puterea noastră să realizăm 
exemplar sarcinile de plan, 
să realizăm producții de 
cărbune mai mari decît ce
le planificate. In acest scop 
va trebui să sporim efecti
vele, îndeosebi cele de mi
neri și electrolăcătuși ca
lificați, să alegem tehnici 
de exploatare adecvate 
condițiilor de zăcămînt".

Propuneri care au vizat 
crearea condițiilor de rea
lizare zilnică a prelimina
rului, de îndeplinire a pla
nului anual la toți indica-

torii, pentru asigurarea 
eficienței economice, au mai 
făcut în cuvîntul lor tova
rășii Iacob Stoica, Dumi
tru Cojocaru, loan Dănilă, 
Constantin TOdea, Marin 
Neacșu, loan Costea. Iar 
în numele brigăzilor pe ca
re le conduc, minerii Lau- 
rențiu Kelemen, Traian 
Pop, Petre Mandriș' și 
Gheorghe Vasîi și-au asu
mat angajamente concrete, 
răspunzînd chemărilor lan
sate în întrecere de colecti
vul I.M. Lonea. ’ >

Adunarea generală a a- 
probat planul de măsuri 
tehnico-organizatorice și 
politico-educative prin în
făptuirea căruia se preco
nizează realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan din 
anul 1986. De altfel, reviri
mentul înregistrat în pri
ma decadă a lunii februa
rie, cînd l.M. Uricani și-a 
îndeplinit și depășit zi de 
zi sarcinile preliminarului, 
constituie garanția înfăp
tuirii cu succes a sarcinilor 
de plan din primul tri
mestru și din întregul an.

vâ informăm

ProgramulUi 
de dezvoltare 

multilaterală

V
*
I

V

Producția Văii
(Urmare din pag I)
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BRIGĂZI FRUNTAȘE. 
Anălizînd activitatea din 
anul trecut a brigăzilor, 
comitetul sindicatului An
treprizei de construcții căi 
ferate Petroșani a stabilit, 
pe baza punctajelor, frun
tașele întrecerii. Pe primul 
loc s-au situat constructo
rii din brigada liniorilor
lui Ștefan Angliei din Bă- mată, ridicarea unei poli- 
nița. iar pe următoarele clinici cu staționar și pune-

Activitatea în 
Regulatorului de 
lație și mișcare 
șani, un adevărat stat ma
jor al ceferiștilor, cere 
un mare volum de muncă. 
Cere dăruire și responsa
bilitate. Dăruire și pa
siune, Toate acestea e- 
xtstă. La ora documen
tări) gîndurilor de față, 
inserarea a coborît prin
tre linii. Și totuși, în bi
roul șefului RCM Petro
șani — ing. Victor lloiu 
— era lumină. La fel la 
șeful de schimb Mîndru- 
ță Valentin. Tot așa în 
biroul secretarului comi
tetului de partid pe com
plex, Viorel Svichiu. A 
asigura un transport 
fluent, fără perturbări, 
necesită activitate inten
să, minut cu minut, oră 
cu oră.

La RCM Petroșani se 
dă liber circulației fero
viare, activitatea ferovia
rilor constituindu-se în-

In fiecare zi oamenii 
stației CFR Petrășani, în
drumați de Octavian Dra
gată și ion Pera, dau sem
nalul „liber" trenurilor. 
Și rezultatele vin să ates
te hărnicia acestor oa
meni. Pentru că succesul 
din prima jumătate a 
lunii februarie este, indis
cutabil, o dovadă. Stațio
narea vagoanelor la 
cărcare-descărcare a 
redusă cu 12 la sută, 
najul brut pe tren 
marfă a sporit cu 3,5 
suta, iar î »i
circulației trenurilor 
călători a fost de 100

în- 
fost 
To- 

de 
la 

regularitatea 
de 
la 

sută. Iată faptele-care con. 
stituie rodul muncii îm- 
piegaților Constantin Bă
lan, Iosif Faur și Dumi
tru Iepure sau a șefilor 
de manevră Serghe Voi- 
ca, Ion Ungur și Con
stantin Major, Aceste re
zultate înglobează și e- 
fortul manevranților Ro
mulus Făgaș, Gheorghe

... I

Jiului
că vremea va permite. își 
va putea îndeplini sarcini
le planificate. In ceea ce 
plivește Valea de Brazi, nu 
după tonele extrase trebuie 
apreciată, ci după metri 
liniari realizați, fiind mină 
în deschidere, și la acest 
capitol .își va. îndeplini 
integral prevederile

Mina Livczeni, la efecti
vul existent își 
product! vitățile 
te și producția 
.Este mina care 
tă eu o. (tiare lipsă de 
fectiv. Alfel spus doar do
uă unități nu își vor înde-

1 i ni sarcinii I’ la și 
Am aasa — da • i>i. i-..in 
că Livezeniul își îndepli
nește sarcinile la efectivele 
existente.

— Dar Combinatul,

întreprinderilor din vestul 
bazinului — Livezeni, Bâr- 
băteni și Uricani— toate 
cu sarcinile de plan reali
zate și depășite. Realizările 
vor fi în continuă creștere. 
La cărbune net planul este 
depășit, la zi, cu 320 de 
tone și vom ajunge Ia un 
plus de peste 1000 . tone.

— Care sînt unitățile ce 
își vor îndeplini cu certitu
dine prevederile de plan 
stabilite pentru luna fe
bruarie ?

— Unitățile cu cele mai 
sigure șanse de îndeplinire 
a .sarcinilor planificate 
pentru luna februarie sînt: 
Lonea, Dîlja, Vulcan, Pa- 
roșeni, Lupeni, Bărbăteni, 
TJricani. De asemenea Ca
riera Cîmpu lui Xeag, da- nivelul Văii Jiului ?

Valea de Braziin continuă creștere
— Cel mai mare minus 

și care atîrnă greu în ba
lanța Combinatului îl avem 
la Petrila Sud, practic o 
mină care nu există.. Fără 
acest minus Combinatul ar 
avea posibilitatea 
deplinească planul, 
exemplu, la 
combinatului 
tone, la care 
contribuie cu

— Pentru luna 
cum apreciați i 
întreprinderilor

—- După condițiile create, 
existente,’ doar mină Live- 
zeni nu. își va ; . îndepfthi 
sarcinile planificate,'.',. dar 
așa cum mai spUneam, își 
va realiza și în continuare 
productivitățile și produc
ția la nivelul'efectivelor e- 
xiș.ten te. . Combinatul 
aceleași posibilități.

(Urmare din pag. I)

■realizează 
planifică- 

respeetivă, 
se’ confrun-

e-

să-și în-
Șpre 

zi, minusul 
este de 15 852 
Petrila. Sud 
12 100 tone.

i viitoare, 
rezultatele 
miniere ?

silozului și se vă executa 
montarea unei benzi eu co
vor de cauciuc de 1009 mm 
pe -planul colector, .urmînd 
ca începind din ultimă de
cadă a lunii februarie a- 
eeste lucrări să fie Integra
te în fluxul de transport 
continuu pentru evacua
rea producției.
' Eficiența acestor două 
lucrări se materializează 
țn asigurarea continuită
ții transportului de cărbu
ne. fapt ce va permite bri
găzilor de miniM'l conduse 
ide Gheorghe Saigiu, 
tăche Zaharia, Miron
raru, Lucian Andronie și 
Ștefan Năgy, să obțină vi
teze med-ii lunare de cel 
puțin 100 ml la lucrările 
de săpare. _

Ia are

Colectivul și-a recîștigat încrederea
(Urmare din pag. 1)

spor al productivității de 
3 tone pe post, cei ai lui 
Gavrilă .1urcau 400, iar 
cei ai lui Dumitru Leoni
te — 200 tone, plusuri 
obținute tot prin depă
șirea productivității pla
nificate. Pe aceeași cale 
s-au afirmat din prima 
lună a anului și brigăzile 
de pregătiri conduse de 
Francisc Kovacs, Augus
tin Boieru șl Alexandru 
Moldovan, cu depășiri 
de cite 20, 15 și, respectiv, 
10 ml lucrări miniere, 
plan au încheiat luna 
cele două formații 
preabatafe — ale lui 
nu Panait și Victor Sto- 
reu.

— Deci...
, — Deci avem realizări

La
și 

din
Di-

care confirmă justețea 
dictonului că „pină te â- 
jută alții'...", „ajută-te sin
gur".

Șeful sectorului, ing. 
Ion Dobriță, care ne-a 
pomenit de acest dicton, 
ea și. sing. Ștefan Bicslcei, 
secretarul comitetului de_ 
partid pe sector, preferă' 
să vorbească despre ținta 
„strategiei" care 
comuniștii, întregul 
lectiv. Sectorul III 
ie să ajungă unde a fost 
in anii trecuți : pe 
diurnul de onoare al 
lei tirului de frunte 
minei. Este ținta care 
finește ritmurile și natu
ra acțiunilor fiecărui 
compartiment. de activita
te, ale formațiilor de lu
cru. Se acționează mai a- 
les pentru finalizarea lu
crărilor de pregătire in

animă 
co- 

trebu-

po- 
.co

al 
de-

vederea punerii în 
țiune a abatajelor 
cotele 50 și zero. Acestea 
in trimestrul II 
să -producă și să 
cărbunele extras din 
tor la cote de vîrf. 
un comandament 
dent pentru cele trei 
găzi de pregătiri — 
ier, Kovacs și Moldovan 
— ceea ce ritmurile lor 
de lucru confirmă cu pri
sosință. Se stăruie, totoda
tă,. pentru a menține flu
xul de transport în con
diții de funcționare, ire
proșabilă. . Comuniștii, 
cadrele tehnice de bază 
ale- sectorului — Nicolpe 
Fqgșăneanu, Victor Brin- 
zan, Ioan Boantă, Marin 
Manea, sing. Ion Izvăna- 
ru, ca, și maiștrii abataje
lor, Petru llusu, Dumitru 
Turcu și Mihai Cltiper,

func-
dintre

trebuie 
riâiee

evi-

' sînt la datorie. Sînt ld da
torie, de fapt, toate ‘for
mațiile de mineri: și de
servire, pentru a consoli
da saltul începutului de 
an și de a piine temelie 
afirmării consecvente a 
sectorului pe calea unor 
realizări de excepție. în
făptuirea acestui ’ 
rat presupune 
bine pregătiți. In 
scop s-a. deschis în sector 
un curs de calificare pen
tru mineri, pe care-l con
duce tînărul ing. 
Biro, chiar - din 
sectorului. De fapt, 
minerii, cadrele 
pun preț pe stabilizarea 
și formarea tinerilor în 
spiritul exigențelor mo- 
ral-profesionale și tehni
ce ale ambiției de afir
mare a întregului colectiv.

dezîde- 
odmehi 

acest

Arpad 
cadrul 

toți 
tehnice

locui i s-au situat 
lui Constantin Nica 
brigada 3 Uricani 
gherii din brigada condusă 
de Gheorghe Șerbănoiu.

NOI DOTĂRI. In orașul 
Uricani pentru dezvoltarea 
serviciilor publice sînt a- 
locate în acest an însem
nate fonduri de investiții. 
Printre altele se prevede 
construcția unei clădiri de 
poștă, în vederea racordă
rii orașului la rețeaua tele
fonică interurbană auto-

liniorii 
din 

și- dul-

rea în funcțiune a magazi
nului general. (V.S.) "

PE PRIMELE LOCURI în 
întrecerea socialistă care 
s-a desfășurat anul trecut 
între unitățile 1CSA—AP 
Petroșani se află magazi
nele nr. 16 (Maria Bărcan), 
22 {Nipole,ta Dragomir) ’ și 
17 (Maria Mara). — secto
rul alimentar;' linitățire 366 
(Valeria Ppienariu), 365 
(Lucreția Drăgan) și 306 
(Ileana Jurca) —în sectorul 
de alimentație publică. A- 
ceste unități s-au remarcat 
prin buna aprovizionare, 
realizarea ritmică a sarci-

nilor de plan, grija față de mineațu, in Petroșani se în- Petroșani are loc o întîlni- | 
de li- I 

on duce- I 
; *

avutul obștesc, ordine, diș- registra o temperatură de rc îutl-e absoivenții dc u.
/■îtnltrV.i <» rit* inimic 4 pi'Hfln mv in Pu- 7

ceu și cadrele de conduce
re ale întreprinderii. In 
încheiere, formația artiș
ti că a uzinei va susține un 
frumos program artistic. 
(G.B.)

cipliriă și atenție față 
cumpărători. (T.S.)

ASTĂZI, de la ora 
Casa de cultură din Petro
șani este din- nou gazda 
tradiționalei manifestări 
integrate în suita „Serilor 
tineretului ' petroșănean". 
Deci, azi după-amiază, ti
nerii sînt invitați să parti
cipe la audiții muzicale, 
simpozioane și... dans. 
(Gh. O.)

DE LA METEOROLO
GUL de serviciu Ernest 
Sartori, aflăm că, ieri, di-

de minus 4 grade, iar în Pa
ring termometrul indica 

17, minus II grade. Stratul de 
zăpadă, la munte, este de 
66 cm. Pentru azi, se pre
vede o ușoară încălzire, cu 
precipitații izolate, sub 
formă de ninsoare, îndeo
sebi la munte. Se mențin, 
în continuare,' condiții 
prielnice ■ practicării' schiu
lui. (Gh. O.)

IXTILNIRE. Marți, 18 
februarie, ora 14, în sala 
de festivități de la I.U.M.

Rubrică realizată .de 
D GIIEȚA



Cu o săptămînă în ur
mă, informam cititorii 
despre o nouă tabără — 
cea de-a 6-a — organizată 
în perioada 3—17 februa
rie de către clubul de 
speologie „Piatra Roșie" 
Valea Jiului. Revenim cu 

' amănunte despre obiec
tivele acestei acțiuni speo
logice.

Punctul de lucru Ponor 
— Răchițeaua, pe care 
sperăm să-l definitivăm 
în această iarnă, se re
zumă la o decolmatare 
masivă. După 3 ani am 
reușit o pătrundere (prin 
excavație și susținere in 
lemn) de 12 m ; din cei 
aproximativ 18—19 m
cîți sînt în total. In a-

organiza- 
de iarnă, 
înaintare 

de 5—6 m, fapt ce ne-ar 
permite de fapt pătrun
derea în marele.
carstic. Tabăra se va pre
lungi pînă în 22 februa
rie cu un număr redus 
de participanți (8—10 per
soane), în eventualitatea 
că lucrările nu se defini
tivează pentru o pătrun- 

. dere. Evident, urmează a- 
poi consolidarea puțului 
de acces, explorarea în
tregit cavități. Ne aștep
tăm să interceptăm por
țiuni verticale de 50—30 
m. Munca de valorifica
te speologică va continua 
ulterior cu topogrâfierea 
galeriilor, fotografierea

și... în final, cu scufundă
rile în sifoanele terminale 
ale rețelei, cu ajutorul 
scafandrului autonom.

Sistemul Ponor — Răcili- 
țeaua — Sipet — Munții 
Sebeș — versantul stîng 
al Streiului. Denivelare 
negativă 327 m (teoretic 
și practic). In clasamentul 
național s-ar însene ca 
al doilea obiectiv speolo
gic după Peștera Tăușoa- 
re, care are — 356 m. Teo
retic se poate estima și 
o denivelare pozitivă de 
140 m, denivelarea totală 
ajungînd la 467 m, ceea 
ce ar aduce acest obiec-

zona carstică

București - Nord

Introducerea automatizării

ceasta tabără, 
tă in condiții 
sperăm intr-o

sistem

redus

tiv speologic pe locul I 
din. țară. Lungimea este 
estimată la 12—15 km, 
cifră ce ar situa peștera 
printre primele 10 în cla
samentul național. Colo
rările cu floreșceină făcu
te de dr. Vaier Trufaș do
vedesc un mare potențial 
speologie și hidrologic în 
zona de lucru. Aceste co- . 
I arări vor fi extinse și la 
alte popoare cu pierderi 
de ape. Timpul parcurs 
de colorant este de 23— 
26 h pe denivelarea de 
467 m, aceasta dovedind 
valoarea deosebită a po
tențialului hidrologic din 
zonă.

nienționăm 
că genul de lucrări. pe 

;• care le efectuăm în ac
tuală tabără se practică 
pentru prima dată.în. țara 
noastră în această 'disci
plină, pentru valorifica
rea. unui, obiectiv speolo
gic de interes deosebit. 
Sperăm ca in acest fel să 
ne aducem o contribuție 
la cunoașterea
niului

. al munților

palrimo- 
speologic-turistjc 

Sebeș.

Romulus 
președintele 

speologie 
„I '

VENȚEL, 
clubului de 

sportivă
,Piatră Roșie" Valea Jiului

, Gara de Nord — nodul 
feroviar cu cel mai mare 
flux de călători din țară ■ • 

, va cunoaște în acest an im
portante . modernizări. Este 
vorba, între altele, de do
tarea cu aparate electronice, 
de concepție românească, 
pentru eliberarea legitima
țiilor de călători. Aparatele 
au un sistem de tipărit bi
lete, cu 364 de relații fixe, 
pentru tot atît.ea stații din 
țară, precum și o clavia
tură, asemănătoare celei de 
la mașina de scris, pentru 
celelalte stații. Pentru re
lațiile fixe, biletele sînt gata 
tipărite, în timp ce pentru 
cele care nu sînt înscrise 
în aceste relații, casiera 
formează la claviatură nu
mele stației dorite. Pe baza 
memoriei calculatorului, 
biletul va ieși gata tipărit 
cu toate elementele — re
lație, timp de mers, preț 
și dată. In plus, se va eli-

bera un singur bilet, în loc 
de două sau trei, cum se

- procedează în prezent, pen
tru trenurile cu locuri re
zervate. Economia de timp, 
atît 'pentru călător, cît și 
pentru casieră, este substan
țială. Totodată, se reduce 
consumul de carton folosit 
acum pentru biletele necesa
re trenurilor cu regimuri 
speciale. Aparatul mai Ter
mite, de asemenea evidența 
automată a biletelor vîn- 
dute.

De reținut că, pentru dis
tanțele scurte, de pînă la 
60 km, călătorii vor benefi
cia de sistemul autoservirii, J> 
aparatele specializate pen
tru aceasta vor fi instalate 
în holurile gării. Ele vor 
funcționa prin introducerea 
de monede corespunzătoa
re contravalorii biletului 
dorit.

(Agerpres)

DISCO TOP S.R. (17)
MUZICA ROMANEASCĂ Ne spui că îți place foarte 

mult formația „Semnal M“.
Iuliu

Merca (38 ani, voce, chi
tară), Ștefan Boldi (32 ani, ,. 
bass). Dumitru Căpușan 
(31 ani, chitară), Fr. Solo
mon (39 ani,, tobe). Despre 
Modern Talking, nimic- nou. 
Z.Z. Top se află în topuri 
cu LP-ul „Afterburner".

1. O alțâ zi — COM- Tată componența : 
PACT; 2. Spune-mi î ' 
ești? — SEMNAL M ;
Dragostea - 
trescu; 4. Din apa ta -=- Dan 
Creimerftian; 
fi — IRIS.

Cine
; 3,

Silvia Dumi-

5. Cei ce vor

.'SCIENCE-FICTION G î n d u r i

Chemarea adincului
Adîncul cu pereți de în

tuneric se căsca în fața lui, 
pârînd că-i adresează o Che
mare. Ca țun zîmbet. cald de 
femeie care te . readuce la 
realitate.. . .

.-— Noroc, ortace 4,
Tresări, Toma era unul 

dintre cei mai vrednici 
bărbați din întunericul a- 
dîncurilor. Alături de el, nu 
se simțise, niciodată singur : 
și fără apărare. Brațele 
vînjoase ale bătrânului, că
lite în .lupta . cu cărbunele, 
odihneau acum, dar fără 
a pierde din putere și 
măreție..,,.

— Ai auzit ortaee, i se 
adresează Toma, la orizon
tul 9 s-au defectat trei ro
boți autonomi de transport.

Știa, Să-i fi spus bătrî- 
nului că tocmai el fusese 
însărcinat cu stabilirea 
cauzelor ? Era un tînăr in
giner, abia intrat în viituri
le luptei, conștient de ne- 
ascunsa măreție a minei. 
Privi lung silueta lui Țo- 
ma care . se pierdu în în
tuneric și șe îndreptă spre 
colivie. Acționă dispoziti- ---------
vul care funcționa eu anii- nărui ocoli „trupurile" 
gravitoni și se trezi. lâ 'oi' hoților și înțelese că trecu

se cu bine examenul.
- - Știi, tată, spuse, u- 

neori zborul . perfecțiunii 
poate fi întrecut de zbate
rea forței umane...

In spatele celor doi, vu
ietul abatajului se răsfrîn- 
gea în zeci de aureole fos
forescente, învăluind uni
form și monoton drumul 
spre lumină al cărbunelui.

Cosmin Litiu PRODAN, 
miner, membru al cercului

adus niari ser-

ra conștient de faptul că 
trebuia să găsească buba. 
Dar unde ?

O idee îi încolți în minte. 
Dar dacă... ?

lși aminti de o întîmpla- 
re citită recent, nu știa 
unde, dar reținea faptele. 
Dezamorsarea, aparent ac
cidentală, a unor dispozi
tive automate sub acțiunea 

: invizibilă a unor puternice 
forțe electromagnetice. Era 
singura explicație. Odată 
mutate, aceste utilaje mul- 

, tisofi'sticate, aveau să re
intre în funcțiune. De fapt, 
și acțiunea straniului cîmp 
de forțe avea, poate, să 
fie trecătoare.

Sesiză . acum,. cu o nuan
ță de ironie, superigrițatea 
omului asupra Galateelor 
făurite de el.

Auzi un zgomot ușor în 
spate. Se întoarse. BătrînUl 
Toma zîmbeai

— Știam c-ain să te gă
sesc, aici, zise. Acum, cred 
că ai înțeles. Să mergem 1

Pășiră în tăcere spre co- 
, livia . cu antigravitoni. Tî- 

ro-

• Teama de hoți a antichității a 
vicii arheologiei moderne.

• Există un fel de veșnicie, din 
nică.

• . Ziditorul Voronețului nu și-a .făcut aripi din 
șindrilă. El a coborît scările și istoria i-a uitat hu
mele.

• 'Ura persistă în sufletele obscure, precum ză
pada pe versanții lipsiți de soare. ,

• Am salvat balena rătăcită în golf. .Anul viitor, 
în mijlocul oceanului o vom ucide cu singe rece.

• Agonia florilor din vază ne umple camera de
parfumuri, ; ’

Ei. știau în orice caz că 
agenții secreți francezi în 
misiune au de ales între 
două naționalități de îm
prumut, belgiană sau elve
țiană, și că ei preferă în 
general să treacă drept el
vețieni. <■

La 5 iulie, „soții" Turen
ge închiriază o mașină pen
tru a vizita insula. Descind 
la Beach Comber Hotel, din 
Paihia, în nordul Noii Ze- 
elande, nu departe de por
tul Whangarei, unde velie- 
rul „Ouvea" șe află la an
coră de la 26 iunie. ’ Cei 
patru navigatori
deja reperați de vamă, 
pentru că au acostat în mai 
multe locuri și au făcut 
cinci călătorii de cabotaj, 
oniițînd să-și declare pre
zența pe teritoriul- neoze
elandez. Trei dintre navi
gatori închiriază' o mașină, 
iar „donatorul" găsește că 
ei au o „alură militară". 1-

păcate anorga-

Valeriu BUTULESUU

A1UZICĂ STRAIN A
1. Attenzione (Go, Go, 

Radio) — Bernie Paul ; 2. 
EovinTs Easy — Scotch ; 
3. Say You, Say Me — Lio
nel Richie 4. Tonight — 
Ken !..iszl<> ; 5. Cheri, eheri 
Lady -- Modern Talking.

Răspundem azi cititorilor 
rubricii : Dan Costea, Emil 
Popeană, Vulcan : Piesa pe - ■ 
care ați văzut-o interpre
tata recent la TV, în cadrul 
galei MIDEM '86, cu Jenni
fer Rush șe numește „Po
wer Of Love" și face parte 
din discul LP intitulat 
„Jennifer Rush". Ultimul 
album al lui Elton John 
se numește „Ice Of Fire". 
Geta Gocan,- Petroșani :

DISC JOKEY

| SE 1It I A L 1

gravitdni și șe trezi la o- 
rjzontul cu pricina. La pi
cioarele lui,-erau întinse 
cele trei „corpuri" ale ro
boților de transport, sur
prinse în diferite rictusuri, 
dar nefiresc de rigide. Ex
trase cu atenție acumula
toarele energetice și consta
tă surprins că erau încăr
cate. Deci, nu găsise hiba. 
Altundeva trebuia să cau
te. Pentru prima oară se 
întîmplâ dă iței roboți de 
transport, concomitent, să 
fie scoți din funcțiune. O dt literatură de anticipație

Secret de unei afaceri de stat (VI)
surprinde conversînd cu 
echipajul.

Velierul ridică ancora la
9 iulie, 30 de ore înaintea 

exploziei lui „Rainbow War
rior" în portul Auckland. 
Este faza' finală a opera
ției... Se pare că au 
tat mai multe urme. Mate- 

fiKC -cră rialul a trebuit să .
s transportat la bordul unuia

dintre cele două vehicule.
Primul „grăunte" : în du-

10 iulier 
poliția 

o barcă

în fortul Auckland.

exis-

fie

descrise amănunțit de mar
tor.

Al doilea incident : ,1a
ora'21,30, un alt , martor, 
este mirat să vadă un ne
cunoscut pe cale să scufun
de un „Zodiac" în apropie
rea podului Ngabibi. Sub 
barca pe jumătate scufun
dată, anchetatorii vor găsi 

• mai tîrziu io butelie de oxi
gen marca Plastimo și, poa
te, amprente exploatabile. 
Trei ore după această măr
turie, la ora 0,30, „Rain
bow Warrior" este zguduit 
de o primă explozie. La

coincidență nefericită ? E- „Miner-c!,ub 2001“

pă-amiaza zilei de 
cineva informează 
locală că a văzut . 
„Zodiac" încăreînd material 
despre care crede că ar fi 
fost furat dintr-un vehicul bord se aflau 12 oameni din
staționat în micul port din echipaj, între care și foto-
Hobson Bay, la 3 km nord graful Pereira. Ocupanții
de Auckland. Uînd poli- vasului, treziți de explozie,

naintea plecării, un martor ți.știi ajung la fața locului, sar pc chei. Dar .portughe-
un sfert de oră mai tîrziu, zul se întoarce în cabină,

. nu mai e nici urmă de am-
•-■-•nțiir e, nici de vehicul,' rialul.

remarcă mașina „soților" 
Turenge pe chelul, la care 
este aCostat „Ouvea" și-i

pentru a-și recupera mate-
Atunci se produce

o ă doua explozie, mai pu
ternică : fotograful este »- - 
cisși nava se înclină pe * 
latură. Acest mort nepre
văzut transformă un fapt 
divers într-o afacere de 
Stilt. -

Ce s-a petrecut de fapt ? 
Cele două mine magnetice, 
legate între ele, și lipite 
de cocă, erau oare teleco
mandate de unul dintre 
cei doi âgenți francezi ? 
Credeau aceștia că nava 
a fost evacuată după pri
ma _ explozie ? Sau defla
grația a fost dedă nșâtil 
printr-un , mecanism „eu 
ceas", pentru a .permite o- 
cupanților să părăsească 
bordul ? Skipperul navei, 
Peter Wilcox, va explica 
mai tîrziu ziariștilor neoze
elandezi că noul echipameM 
electronic ■ al navei. „Hain- ■' 
bow Warrior" este scos din 
uz. El a înotat în. păcură 
scursă, pentru a încerca, in 
van, să recupereze „hîrtii 
prețioase". .

(Va urma)
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SPORT 0 SPORT
Din țările socialiste

BELGRAD 15 (Agerpres). 
tn următorii, cinci ani, în 
iugoslavia vor fi investiți 
1,6 miliarde dolari .pentru 
construirea sau refacerea 
unor tronsoane ale rețelei 
feroviare a țării Multe 
tronsoane de cale ferată 
vor fi electrificate.

In prezent, rețeaua de 
cale ferată a țării este de 
10 000 km, o treime fiind 
electrificată.

BEIJING 15 (Agerpres). 
Creșterea continuă a pro
ducției în toate sectoarele 
economiei și larga dezvol
tare. a schimburilor comer
ciale cu diferite țări ale 
lumii au făcut necesară ex
tinderea considerabilă a 
porturilor maritime și flu
viale din R.P. Chineză.

Unul dintre porturile ca
re au cunoscut o mare ex
tindere este Qinhuangdao, 
poartă maritimă situată în

Apel pentru încetarea conflictului 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 15 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, 
Wavier Perez de Cuellar, a 
lansat un apel pentru în
cetarea ostilităților în con
flictul dintre Iran și Irak 
In vederea facilitării efor
turilor privind soluționa
rea pașnică și echitabilă a

NUMĂRUL firmelor vest- 
germane care au dat fali
ment anul trecut a fost de 
19 200, cele mai multe din 
sectoarele industriei, băn
cilor și serviciilor, s-a a- 
nunțat oficial la Bonn.

UN GRUP de cercetători 
argentinieni a realizat un 
dispozitiv pentru tratarea 
unor leziuni cerebrale pînă 
în prezent inaccesibile — 
relatează agenția Prensa 
Latina. Aparatul conceput 
de neurochirurgul Osvaldo 
Betti este un dispozitiv 
foarte sofisticat de radiote
rapie, care permite iradie

Ce a lăsat moștenire Duvalier ?
O țară devastată de foa

mete, mizerie, ignoranță și 
corupție — iată moștenirea 
ce a lăsat-o dinastia răs
turnată a lui Duvalier, du
pă aproape 30 de ani de 
dictatură militară susținută 
de S.U.A.

Potrivit unor statistici ale 
Băncii Mondiale, peste 90 
la sută dintre haitieni tră
iesc sub nivelul absolut de 
sărăcie, petreeîndu-și zi
lele în odăi de carton, în 
colibe din cutii de conser
ve, în case care numai case 
fiu se pot numi. Șomajul 
total și cel parțial afectează 
peste 50 la sută din forța 
activă de muncă, iar anal
fabetismul a cuprins peste 
90 la sută din populația 
țării. ■■■.'■'

Venitul pe locuitor — al 
celor , care au, totuși, un 
loc de muncă — reprezin
tă cam 131) dolari pe an, 
ceea ce nu ajunge nici 
pentru a mînca ceva măcar 
o dată pe zi.

Această condiție sub
umană contribuie ca 87 la 
sută dintre copiii haitieni 
să sufere de malnutriție, 
cu toate sechelele și cu bo
lile specifice acestor situa
ții, ceea ce determină ca 
aproximativ 15 la sută din
tre cei care au sub un an 

nord-estul țării, într-un 
golf liniștit și ferit de în
ghețurile iernii. Portul este 
specializat pe încărcarea 
cărbunelui extras din mi
nele din nord, și destinat 
beneficiarilor externi. Can.- 
titaiea de produse încărca
te și descărcate anul tre
cut aici a atins 44,19 mi
lioane tone, capacitate ca- 
re-1 situează pe locul al 
doilea în rîndul marilor 
unități portuare din China, 
înaintea sa aflîtidu-se doar 
portul Shanghai, cu 100 
milioane tone anual.

In prezent, la Qinhuang
dao sînt în stare operațio
nală 15 dane, iar unitățile 
aferente — depozite, spații 
speciale de stocare — se 
întind pe o suprafață de 
aproape 700 000 mătri pă- 
trați. In anii următori, por
tul va continua să se ex
tindă.

conflictului, a anunțat un 
purtător de cuvînt al 
O.N.U., citat de agențiile 
internaționale de presă. El 
a făcut această declarație 
după convorbirile avute cu 
membrii Consiliului de Se
curitate al Q.N.U. — reu
niți pentru consultări în 
legătură cu evoluția răz
boiului dintre Iran și Irak.

Pe .rcu/r
rea cu o extraordinară pre
cizie — de ordinul a 1—2 
zecimi de milimetru — a 
unor leziuni cerebrale.

PRODUCȚIA de petrol 
a Norvegiei va crește cu 
cel puțin zece la sută în 
acest an, în pofida reco
mandării OPEC de redu
cere a extracției în vede
rea stabilizării prețurilor 
pe piața internațională. Po

șă nu mai apuce altă vîrstă.
Statisticile Băncii Mon

diale mai spun că produ
sul național brut (PNB) al 
statului Haiti a totalizat, 
în 1985, aproape 1 300 000 000 
dolari, ceea ce înseamnă 
că revine un venit pe cap 
de locuitor de aproximativ 
300 dolari pe an, de care

Din presa străină
(PRENSA LATINA)

însă a beneficiat doar 0,5 
la sută din populația țării.

In ultimele 12 luni, și 
■pentru al patrulea an con
secutiv, Haiti a înregistrat 
cifre negative la produsul 
intern brut, rata acumulă
rii fund sub 1,4 le sută, 
iar pe cap de locuitor, sub 
13 la sută.

Această ituație dezas
truoasă, pe plan intern și 
extern, este rezultatul de
pendenței economice a ță
rii față de. interesele străi
ne. Numai S.U.A. contro
lează. între altele, cel pu
țin 50 la sută din vînzări 
și cumpărări. Valoarea to
tală a exporturilor haitie-

Terorismul— 
un avertisment 

grav
■RABAT 15 (Agerpres). 

Intr-o declarație făcută în 
timpul vizitei întreprinse 
la Rabat, ministrul vest- 
german al afacerilor ex
terne, Hans-Dietrich Gens
cher, a afirmat că acțiunile 
teroriste din Orientul Mij
lociu și Europă occidenta
lă constituie un avertisment 
grav că a sosit în sfîrșit 
timpul pentru abordarea 
cu hotărîre a conflictului 
arabo-israelian încă nere
zolvat — relatează agenția 
Beuter. „Sîntem convinși, 
a spus el, că situația din 
Orientul Mijlociu poate fi 
reglementată numai dacă 
dreptul poporului palesti
nian la autodeterminare 
este realizat, ca și dreptul 
la existență și securitate 
al statelor din zona medi- 
teraneeană, inclusiv al 
Israelului".

Ilans-Dietrich Genscher 
a apreciat că, „departe de 
a soluționa problemele, 
forța nu face decît să cre
eze . altele mai mari". El 
a mai arătat că R.F. Ger
mania este în favoarea in
dependenței, integrității și 
suveranității Libanului.

trivit ziarului, Norvegia 
va extrage în acest an a- 
proximativ 890 000 barili 
de țiței de zi, față de 
780 000 barili pe zi în cursul 
anului trecut.

PHILIPPE HERZOG, 
membru al Biroului Politic 
al P.C. Francez, a anunțat 
propunerea P.C.F. de a se 
dubla impozitele pe veni
turi mari și pe capitalurile 
exportate. Fondurile obți
nute astfel vor permite sta
tului crearea în decurs de 
doi ani a peste un milion 
de noi locuri de muncă, ă 
subliniat el.

ne, în 1985, a fost de a- 
proximativ 230 milioane de 
dolari, din care 130 milioa
ne corespu.l produselor 
străine asamblate în țară 
cu mînă de lucru ieftină. 
Intre acestea, sînt .produ
sele realizate în 250 mici 
întreprinderi nord-ameri- 
cane pentru piese de 
schimb, articole textile 
etc. (...)

<>.5 Ia sută din populația 
țării — privilegiații — tră
iesc în vile impresionante, 
construite pe coline, ori la 
munte, sau în împrejuri
mile zonei denumite „Pe- 
tion Villa", unica zonă din 
Port-au-Prince cu apă cu
rentă, restaurante de lux, 
străzi asfaltate, servicii de 
salubritate etc. Aceste per
soane sînt și singurele care 
au bani depuși în bănci 
străine, europene sau nord- 
americane, averi ’ adunate 
cu prețul sîngelui și al su
dorii poporului haitian. 
Se calculează că averea 
personală *a lui Jean Claude 
Duvalier se cifrează la 
500—750 milioane dolari, 
fără a mai socoti și castele
le și imobilele pe care le 
deține în Franța. Canada, 
S.U.A.. Elveția și în alte 
state din Europa de vest. (...)

(Agerpres)

Fotbal Jju| _ |pa Sjl)ill 5_B ,3.fl)

Peste 1000 de „pătimași" 
ai fotbalului au ținut să 
participe la prima întîlnire 
publică cu jucătorii Jiului 
în acest an.

Și nu au avut ce regreta. 
Formația antrenată de Gigi 
Mulțescu și Gogu Tonca a 
abordat cu seriozitate a- 
ceastă partidă amicală. Cu 
o pregătire fizică bună, 
desfășurînd un joc combi- 
nativ care a angrenat toate 
compartimentele, echipa 
noastră a dominat par
tida m u l t mai clar 
decît arată scorul. 
Desigur, aceasta are o im

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■ TELEX • SPORT ■
In concursul internațio

nal atletic de sală desfășu
rat la Madison Square Gar
den din New York, proba 
feminină de 1000 m a fost 
cîștigată de sportiva ro
mâncă Doina Melinte, în 
2’42”40/100. Pe locul II s-a 
clasat Diana Richburg 
(S.U.A.) — 2’42”74/100.
Cursa de 1 milă a revenit 
atletei engleze Wendy Sly
— 4’28”58/100, urmată de 
Maricica Puică (România)
— 4’29”5l/100 și canadiana
Lynn Williams — 4’29”78/ 
100. La 800 m plat, Cristina 
Cojocaru a ocupat locul II 
în 2’02”07Z100, precedată 
de americana Delisa Wal
ton Floyd — 2’02”. (

Alte rezultate i săritura 
cu prăjina: Billy Olson 
(S.U.A.) — 5,80 m ; 200 m 
plat femei i Grace Jackson

MEMENTO
FILME

16 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cei șapte samu
rai; Unirea : Declarație 
de dragoste ; Parîngul: 
Sper să ne mai vedem.

PETRILA: Așa bunic, 
așa nepot.

LONEA: Pas în doi.
VULCAN — Luceafărul: 

Promisiuni. '
LUPENI — Cultural : 

Toată lumea este a mea, 
I-II.

URICANI: Pas în doi.
17 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pas în doi; U- 
nirea : Hotel Central; Pa
rîngul : Legenda dragos
tei, I-1I.

PETRILA t Așa bunic, 
așa nepot.

LONEA: Efendi. . F
VULCAN — Luceafărul: 

Iluzii pierdute.
LUPENI — Cultural : 

Clopotele roșii, I-II.

FAMILIILE Herța Aurel 
și Avrainescu Traian urea
ză un sincer „La mulți , 
ani", prietenului lor Ionașc 
Lazăr, cu ocazia împlinirii 
vîrstei te 50 de ani. (5906)

SOȚIA Lili, urează soțu
lui Ionașc Lazăr, cu ocazia 

portanță mai mică, intere- 
sînd în primul rîrid evolu
ția jucătorilor, „sudura" 
compartimentelor, eficien
ța și randamentul echipei.

Dar, mai este mult de 
lucru. Ne referim la res
pectarea indicațiilor de joc, 
puterea de angajament in
dividual a jucătorilor, îm
bunătățirea schemelor de 
atac. Spunem aceasta pen
tru că se profilează un re
tur greu care va solicita 
forța de joc a echipei noas
tre. Or, pentru a-și atinge 
țelul — cîștigarea seriei 
și promovarea în prima 
divizie — echipa noastră

(Jamaica) — 23”45/100; să
ritura în înălțime bărbații 
Jimmy Howard (S.U.A.) —- 
2,34 m; 400 m plat femei i 
Diane Dixon (S.U.A.) —
52”20/100; săritura, în lun
gime bărbați : Larry Mi- 
ricks (S.U.A.) — 8,37 m.

☆După 9 runde în turneul 
candidatelor la titlul mon
dial feminin de șah de la 
Malmoe, în clasament con
duce marea maestră sovie
tică Elena Ahmîlovskaia, 
cu 7 puncte, urmată de 
Marta Litinskaia — 5,5 
puncte (3), Levitina și Se
menova — 3,5 puncte (2), 
Aleksandria — 3 puncte 
(3), Cramling — 3 puncte 
(1), Wo Mintiang — 1,5 
puncte (2), Brustman 
1 punct (3). In runda a 9-a 
Elena Ahmîlovskaia a cîș- 
tigat în 34 de mutări la 
Irina Levitina.

URICANI: Febra au
rului.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

TV...... .F
16 februarie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor i

— Telefilmoteca de 
ghiozdan.
(color). -
Călătorie în adîncuri.
Episodul 2.

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc, 
(color).

— Muzică populară. 
13,00 Album duminical.

(parțial color).
14,45 De ziua ceferiștilor, 

(color).
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorind de-a lun

gul Dunării albastre, 
(color).

— Epoca Nicolae 
CCaușescu. Vedere 
dinspre port — re
portaj.

19.40 Cîntarea României, 
(color).

— De pe marea scenă 

Mica publicitate
împlinirii vîrstei de 50 de 
ani „La mulți ani", sănă
tate și fericire. (5906)

SOȚIA Maria, fiica Da
niela, urează scumpului 
lor Marghitan Tiberiu cu 
ocazia pensionării „La 
mulți ani". (5937) 

nu-și poate permite jumă
tăți de măsură.
. In partida de miercuri, 
12 februarie, golurile au 
fost înscrise de Gămăn (2), 
Pachițeanu, Lăsconi și 
Mulțescu. Au evoluat: Ho
man (Ghițan), Florescu 
(B. Popescu), Vasile Popa 
(Neagu), Merlă, Stana 
(Buzduga), Găman, Sze- 
kely, Răducanu, Băluță 
(Mulțescu), Pachițeanu (Să- 
lăgean) și Lăsconi. Au ar
bitrat bine, loan DanciU, 
Simion Ceteraș și Valentin 
Pănoiu.

T. ALEXANDRU

In primele meciuri din 
turneul final al campiona
tului mondial masculin de 
handbal (grupa C), Care 
se desfășoară la Lisabona, 
selecționata Franței a în
vins cu scorul de 27—17 
(14—5) formația Israelului, 
iar reprezentativa Olandei 
a dispus cu 22—17 (9—8) 
de echipa Austriei.

☆
Rezultate înregistrate 

în .prima zi a campionate
lor internaționale de tenis 
de masă ale R.F. Germa
nia, ce se desfășoară în 
orașul Karlsruhe: mascu
lin: Ungaria — Austria
3—0; Bulgaria — Danemar
ca 3—2; Anglia — Norve
gia 3—0; 'Olanda — Belgia 
3—0; feminin: Iugoslavia
— Bulgaria 3—0, Anglia — 
Danemarca 3—0; Franța
— Luxemburg 3—0; Fin- ' 
landa — Austria 3-~2.F?e

a țării pe micul e- 
cran — Emisiune 
realizată în colabo

rare cu Consiliul Cul
turii și Educației So
cialiste și cu Comi
tetul de cultură și e- 
ducație socialistă al 
județului Mehedinți.

20,20 Film artistic.
Se întorc cocorii,
(color).
Premieră TV. 
Producție a studio»* 
riîor chineze.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

17 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific. F
20,40 Tezaur folcloric. : 

(color).
21,00 Roman foileton.

Sorrel și fiul. 
Premieră pe țară. 
Episodul 5.

21,50 Telejurnal-
22.00 închiderea progra

mului.

PIERDUT legitimației bi
bliotecă pe numele Hosciuo 
Vladimir, eliberată de Insti
tutul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (5935)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nely 
loan, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (5923)
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