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Mecanizarea — la
MULT CĂRBUNE ! |

.o.""*?

baza

Adunări generale ale oamenilor muncii
Constructorii feroviari, pe calea 

unor realizări de prestigiu
productivitâților înalte

Este de domeniul eviden
ței faptul că creșterea -pro
ductivității muncii se află 
în raport nemijlocit cu 
gradul de mecanizare a ac
tivităților din subteran. Un 
adevăr pe care colectivul: 
de muncă de la I.M. Băr- 
băteni l-a înțeles și aplicat 
ceya mai tîrziu, dar temei
nic. .

Trebuie spus că drumul 
mecanizării nu este deloc 
ușor ; el este „pavat" cu 
dificultăți decurgînd din 
adaptare la o nouă teh
nologie, din adaptarea u- 
tilajelor la condițiile spe
cifice de zăcămînt. Dar 
la „capătul" acestui drum 
se află rezultate fructuoase, 
concretizate în producti
vități sporite în abataje, în 
producții mai mari de căr
bune. O secvență consem
nată la sfîrșitul unui 
schimb în sectorul IA al 
minei este, fără, îndoială, 
concludentă în acest Sens i 
aici se înregistrau cu sa
tisfacție, bunele rezultate 
obținute cu complexul me
canizat, amplasat în stra
tul 3, panoul 3. In acea zi 
se atinseseră productivități

In conducerea politică a activității economice

Stil de muncă dinamic, eficient
Dominanta acțiunii comuniștilor
Demarajul întreprinderii 

miniere Vulcan, în acest 
început de an, în care plu
surile la producția de căr
bune sînt substanțiale, ar 
.putea crea pentru mulți o 
oarecare nedumerire^ dacă 
se ia în considerare activi
tatea și mai ales rezultatele 
din anul trecut.

Desigur și unul și altul 
din aspectele enunțate își 
au o motivație bine fonda
tă, care nu mai necesită a- 
nalize retrospective. Aceste 
analize s-au făcut și în a- 
nul trecut și la începutul 
acestui an, atît în cadrul 
adunărilor generale ale oa
menilor jnuncii la nivel de 
sectoare și întreprindere, 
cit și în adunările generale 
ale organizațiilor de partid. 
Insă cea mai profundă a- 
naliză a cauzelor ce au ge
nerat situații necorespun
zătoare s-a realizat, așa 
cum era și firesc, de altfel, 
în cadrul ședințelor comi
tetului de partid pe între
prindere și ale consiliului 
oamenilor muncii.

Pornind de la realitățile 
care au determinat unele 

de 11 tone pe post. Deci, 
șeful sectorului, subingine- 
rul Gheorghe Moroie, avea 
de ce ..să fie . mulțumit.

Interesant ni se .pare a 
reface, pe scurt, procesul 
mecanizării producției la 
mina Bărbăteni, pentru a 
desprinde elementele esen
țiale ale accentuării, pe vi
itor, a acestui proces. Ac-, 
tualul complex a fost intro
dus în iulie anul trecut, și 
începutul nu a fost prea 
îmbucurător. Minerii în
că nu erau obișnuiți să 
lucreze cu noul utilaj. 
Atunci s-a făcut simțită 
întrajutorarea : de la Pa
roșeni a venit o brigadă, 
condusă de Gavrilă Me- 
saroș, pentru a-i familia
riza pe ortacii de la Bărbă
teni cu noua tehnologic. 
Actualmente, în abatajul 
mecanizat lucrează cei 15 
mineri de la Paroșeni și 
alți 30 de la Bărbăteni, 
care au început să desci
freze tainele mînuirii a- 
ccstui utilaj de mare pro
ductivitate 

neîmpliniri, fiecare organi
zație de partid, fiecare bi
rou al organizațiilor de 
bază au făcut din ședințele 
de analiză prilej al găsirii 
soluți’lor de organizare la 
cote superioare a procesu
lui' de producție. „Comuniș
tii, după cum ne-a decla
rat tovarășul .Arpad Cri- 
șan, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere, au făcut propuneri 
deosebit de constructive, cu 
soluții tehnice de mare e- 
ficiență a căror materiali
zare, în perioada scursă de 
la începutul anului a pro
dus efect, le scontate; vo
lumul extracției crescînd 
substanțial.

Dominanta acțiunii co
muniștilor, a organizațiilor 
de bază o constituie spori
rea responsabilității față 
de sarcinile de extracție a 
fiecărui om al muncii la 
locul său de producție, fo
losirea cu maximă eficien
ță a timpului de muncă în

Gheorghe CHIRVASA

(Continuare tn pag. a 2-a)

în âbalaje
• Iată, deci, vrj element e- 
Sențial, desprins din ex
periență. pe care l-a sub
liniat cu pregnanță, in
terlocutorul nostru, ingi
nerul Gheorghe Modoi, 
directorul minei Bărbă
teni: „Mecanizarea este, 
desigur, o problemă teh
nică, dar este și una, tot 
atît de importantă, de 
pregătire a personalului 
calificat. In acest sens, 
pe lîngă ajutorul pe care 
l-am .primit din partea 
colegilor de la Paroșeni, 
noi. am inițiat — și vom 
iniția în continuare — 
cursuri de calificare pen
tru minerii noștri; mai 
mult decît atît, am orga
nizat, în cadrul atelierului

C.T. DIACONU
asigură servirea hranei cal- te 70 000 mc betoane.
de. Antrepriza a fost dota- In activitatea celor patru(Continuare în pag. a 2-a)

Timp de mai mulți ani consecutiv, brigada de investiții condusă de minerul 
Alexandru Laszlo, de la I.M. Paroșeni, s-a situat în fruntea întrecerii socialis
te. In imagine, șeful de brigadă înconjurat de cîțiva destoinici ortaci.

Foto : Șt. NEMECSEK

Timpul liber al elevilor 
consacrat pregătirii pentru viață

In toate liceele din Va
lea Jiului- s-a încheiat sîm- 
bătă „Șăptămîna majora
tului", manifestare tradi
țională semnificînd atenția 
întregii societăți pentru 
tînăra generație Care se 
pregătește în contact ne
mijlocit cu viața socială 
și economică. Viața școlii, 
care se desfășoară în fie
care zi, trebuie să contri
buie, prin modalități â- 
tractive, și la sfîrșitul săp
tămânii prin acțiuni ce au 
posibilitatea să concentre
ze cele mai expresive di
recții cultural-educative. 
Acesta a (ost scopul unui 
raid-anchetă întreprins 
snnbătă după-amiază în li
ceele din Petroșani. .

La Liceul industrial mi
nier din Petroșani, unitate 
de învățămînt cuprinzînd 
aproape 3000 de elevi, era 
multă însuflețire i aveau 
locl trei programe cultural-

Bilanțul prezentat adu
nării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii 
din cadrul Antreprizei de 
construcții căi ferate Pe
troșani a fost bogat, deose
bit. de semnificativ. In a- 
nul 1985, ca urmare a preo
cupării conducerii tehnice 
a antreprizei pentru spori
rea capacității de execuție 
au fost .puse în funcțiune 
patru stații noi de prepa
rare a betoanelor, două in
stalații, de sortare a agre
gatelor de balastieră, aU 
fost preluate în antrepriză 
proprie alte șase instalații 
de betonare, fapt care asi
gură în prezent întreaga 
cantitate de materiale de 
bază necesare lucrărilor de 
construcții. Pentru stabi
lizarea forței de muncă în 
apropierea zonelor cu ma
re pondere de lucrări, la 
Banița și Uricani, s-au 
construit două tabere de 
cazare, cantine în care se 

educative (în sala cantinei 
și în cele două sedii ale 
liceului), la care partici
pau, într-o atmosferă de 
voioșie, sute de elevi din 
șapte clase a XII-ă. Nu 
lipseau din mijlocul elevi
lor profesorii diriginți i

Raid-anchetă

prof. Elena Simionescu, ing. 
Tiberia Fodor, prof. Cornelia 
Pantelimon, secretara or
ganizației de partid, alte 
cadre didactice. Aceste ac
tivități sînt necesare în
viața școlilor, în astfel de 
situații formîndu-se un
comportament civilizat.

In timp ce elevii își pe
treceau cîteva bre plăcute, 
alături, în internat, alți e- 
levi se aflau în plin pro
gram d<? autdgosnodăfire. 

tă cu autobasculante, exca
vatoare, buldozere, macara
le și alte utilaje necesare 
volumului mare de lucru 
pe un front lung de ' zeci 
de kilometri, în condiții de 
izolare. Rezultateobune s-au 
înregistrat pe linia eficien
ței economice. Producția 
industrială proprie a fost 
depășită cu 46 milioane lei, 
față de productivitatea pla
nificată s-a realizat un 
spor de 1.1 la sută și la 
fiecare 1000 lei producție 
marfă s-a înregistrat o e- 
conomie de 16,6 lei. Bene
ficiile au fost nu numai 
realizate, ci și depășite cu 
1,6 milioane lei. In ceea 
ce privește planul fizic s-au 
construit 437 000 mc de te- 
rasamente, zeci de podețe 
și poduri, 1,5 km: de ziduri 
de sprijin, 12 km de dru
muri cu suprastructuri de 
beton, au fost turnate pes-

Camerele sînt îngrijite de 
cei aproximativ 90 de elevi 
(din liceele industrial, de 
matematică-fizică, econo
mic și de drept administra
tiv), care locuiesc în in
ternat. Pedagogul Adrian 
Dorobăț, ne vorbea despre 
condițiile do viață și în
vățătură (la fiecare etaj 
este cîte o sală de studiu), 
de -activitatea educativă 
atît de caracteristică in
ternatelor (gazete de pere
te, diverse machete reali
zate în ateliere, preocupa
rea de a crea o atmosferă 
cit mai plăcută în acest 
adevărat al doilea cămin 
al elevilor).

— Numai în acest an 
școlar, ne spunea prof. Pan- 
țilie Vișari, director adjunct 
al liceului, valoarea dotă-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a) 

brigăzi ale antreprizei s-an 
constatat și unele neajun
suri. La producția globală, 
la nivelul antreprizei, pla
nul din 1985 n-a fost rea
lizat. Nu au fost respecta
te termenele de punere în. 
funcțiune a unor lucrări. 
Referindu-se cu precăde
re la cauzele neîndeplinirji 
acestor indicatori, ‘ partici- 
panții la dezbateri au for
mulat propuneri pentru 
îmbunătățirea activității din 
viitor. „Colectivul brigăzii 
nr. 3 Uricani, a spus în 
cuvîntul său ing. Gavrilă 
Mantu, șeful respectivei 
brigăzi, a dispus de utilaje, 
de forță de muncă, de ca
pacitate de execuție a tu
turor lucrărilor prevăzute 
în plan în anul trecut. Dar 
nu ne-am realizat planul 
de punere în funcțiune la 
obiectivul r sporirea capa
cității . de transport în ba
zinul Jiului de Vest, din 
cauză că beneficiarul n-a
eliberat Ia timp amplasa-

Viorcl STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

T inerefe
* „Vrem să dăm o nouă 
I putere pămîntului. Cu

vinte simple, rostite ho- 
Itărît, muncitorește. Cu

vinte. pe care minerul 
, dm fața mea, bărbat 
1 chipeș, dăltuit: parcă din 
| tăria stîncilor dS mun- | 
I te, le rostește dîrz, în- 
| crezător. j
I A venit aici, la cea . 
I mai tinără vatră de J
I cărbune a Văii, încă de . 
| cînd începuseră să fie | 

săpate primele galerii. ]

INSCRIPȚII

I „Mina aceasta dini 
I vestul Văii Jiului este* 
| ca un copil. Crește sub | | 
. ochii noștri, în fiecare I i 

zi e tot mai frumoasă. .
1 De aici vom da țării I 
I cărbune, tot mai mult 1 
I cărbune pentru cocs. O- | 
| țelăriile patriei au ne- | 

voie de cocs". .
Minerul zîmbește dl 

I tinerețe. Mîine va co- ’ 
I bort iarăși în inima I 
I muntelui și va lupta din | 
I nou, asemeni eroului i 
I dm basmele noastre l 

străbune, cu „greul pă- i 
mîntului", pentru a I 

I scoate dimpreună cu I 
ortacii săi, cărbune. j . 

I Oamenii de aici, de ] 
la Valea de Brazi, dau . 
cu fiecare clipă prin I ' 

I munca și dăruirea lor, * ■
asemeni tuturor mine- j j 

■ rilor patriei, „o nouă ' I 
I putere pămîntului". ; '

H. ALEXANDRESCU
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Adunări generale ale oamenilor muncii
Exportul cerință prioritară

' 'Așa cum releva darea de 
seamă pe bază de bilanț a 
consiliului oamenilor mun
cii, în 1985, întreprinderea 
de tricotaje Petroșani s-a 
confruntat cu o serie 
greutăți, lipsa de 
primă și calitatea 
necorespunzătoare 
teia, temperatura 
a agentului termic, 
— din motive 
dar și subiective, a forței 
de muncă, ceea ce a dus la 
nerealizarea principalilor 
indicatori de plan. Față de 
1984. s-au obținut totuși 
rezultate superioare, dove
dind că oamenii 
din întreprindere 
străduit, fiecare la

de 
materie 
uneori 

a aces- 
scăzută 

lipsa 
obiective,

cît și în valută liber con
vertibilă. Pentru realiza
rea acestui obiectiv, adu
narea generală, consiliul 
oamenilor muncii, pornind 
de la cele expuse în darea 
de seamă au stabilit mă
suri tehnico-economice și 
politico-organizatorice care 
vizează o mai bună organi-

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRICOTAJE 

PETROȘANI

muncii 
s-au 

_____  ____ locul 
său de activitate, să reali
zeze o .producție de calita
te. -__ ■■ ■

In bună măsură, anul 
trecut s-a reușit ca tricota
jele executate în această 
tînără întreprindere să sa
tisfacă exigențele benefi
ciarilor interni și externi. 
Ea export, contractele în
cheiate au fost în întregi
me respectate.

Problema prioritară ă 
anului 1986 o constituie 
pentru colectivul întreprin
derii, realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan 
export, atît în relația 
schimb cu țările socialiste,

zare a producției și a mun
cii, creșterea calității < î 
competitivității producției, 
mărirea substanțială a pro
ductivității muncii. Pînă 
la sfârșitul cincinalului, 
productivitatea muncii se 
va dubla, în condițiile ; în 
care într-o primă etapă în
tregul proces de producție 
se va moderniza. Concomi
tent, măsurile vizează asi
gurarea contractelor, între
ținerea corespunzătoare a 
utilajelor din dotare, folo
sirea la întreaga capacitate 
de pregătire a forței de 
muncă, urmărirea calității 
pe întregul flux tehnologic, 
încadrarea în normativele 
de consum și asimilarea de 
noi produse, mai ieftine, 
mai bune, care să fie exe
cutate cu un consum redus 
de materii prime fără să-și 
piardă competitivitatea.

Participanții la dezbateri
— Dezideriu Liedner, Ion 
Iorga, Ana Coțofan, Cristi
na Baleia, loan Bucălaie, 
Elena Plesneac și alții — 
s-au angajat să facă totul 
pentru a răspunde sarcini
lor mobilizatoare pe care 
le au, în 1986 și pe între
gul cincinal, punînd accent 
pe o mai bună gospodărire 
a mijloacelor de producție 
existente și a materiilor 
prime. In adunare s-a apre
ciat că pentru trimestrul 
1 al anului există create 
toate condițiile pentru ca 
producția, cu deosebire cea 
destinată exportului, să 

și fie realizată ritmic și la un 
' “nivel calitativ corespun

zător.
Colectivul întreprinderii 

de tricotaje este conștient 
; că sarcina sa primordială 
o constituie realizarea e- 
xemplară a planului la ex
port. Această concluzie a 
stat de altfel la baza anga
jamentului pe care tînărul 
colectiv și l-a asumat pen
tru acest an și ’întregul cin
cinal.

Duminică dimineața noul 
contingent de ostași de la 
Compania de pompieri Pe
troșani a depus jurămîntul 
solemn. La această festivi
tate au luat parte acti
viști de partid și de stat, 
un detașament de pregăti
re a tineretului, elevi, 
pionieri, părinți ai tineri
lor ostași. Mîndri că fac 
parte dintr-o subunitate 
care a obținut timp de 18 
ani consecutiv titlul 
frunte, militarii s-au 
gajat să continue în 
fel pregătirea moral-poli- 
tică și de specialitate încît 
să participe activ la apăra
rea vieții oamenilor și bu
nurilor materiale din Va
lea Jiului, așa cum au 
spus în cuvîntul lor tînă- 
rul ostaș Cristian Ontică 
și caporalul Marian Bala- 
ban.

de 
an
as a

ostașesc
Depunerea jurămîntului 

a constituit un eveniment 
cu deosebile semnificații 
în viața ostașilor care și-au 
exprimat hotărîrea fermă 
de a îndeplini directiva 
comandantului suprem,
tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, obținînd 
rezultate bune și foarte bu
ne la toate categoriile de 
pregătire.

In încheierea festivită
ții, desfășurată într-o vi
brantă atmosferă de pa
triotism, de dragoste și re
cunoștință pentru partid și 
țară, ostașii Companiei de 
pompieri din Petroșani au 
susținut un bogat program 
artistic.

Piui, adj. Ioan JITEA, 
corespondent

Mecanizarea — la baza 
productivităților înalte 

în abataje
(Urmare din pag. 1)

ai elevilor
(Urmare din pag. I)

la 
de

H. ALEXANDRESCU

unor realizări
(Urinare din pag. 1)

in

jnenre’e Numeroasele de
mersuri către CMVJ, prin 
care am solicitat eliberarea 
amplasamentelor au rămas 
fără răspuns. Solicităm și 
<pe această cale mai mult 
sprijin din partea . benefi
ciarului în realizarea la 
timp a căii ferate Uricani
— Valea de Brazi". Aceeași 
problemă — întîrzierea e- 
liberării amplasamentelor
— a constituit după păre
rea exprimată de ing. Ion 
Gheorg he, Lșeful brigăzii 
nr. 2 Lupeni, cauza întîr- 
zierii față de termenul de 
punere în funcțiune a tron
sonului de cale ferată și a 
noii gări din zona centru
lui civic al orașului Lu
peni. Toți ceilalți partici
pant! la discuții, Adrian 
Adler. Matei Anghel, Vin- 
tilă Angelescu, Victor Cos- 
maniuc, Ion Barbu, Ștefan 
Burlan, Gheorghe Bob 
șt-au exprimat hotărîrea 
de a face totul pentru a 
realiza exemplar sarcinile 
de plan ce revin antrepri
zei în acest an, și-au asu-

propriu, o veritabilă „sta
ție pilot" pentru mecani
zare". In acest sens, pri
mim, de la șeful atelieru
lui Ștefan Szeri, detalii 
privind modul cum se ac
ționează: Ia diversele părți 
componente ale comple
xului au fost, . simulate ă- 
varii, explicîhdu-se mine
rilor, de către specialiști, 
cum pot fi remediate,. cum 
pot fi preîntîmpinațe.

Cum spuneam, drumul 
mecanizării la mina Băr- 
băteni se află la început: 
doar 22 la sută din .pro
ducție se obține mecani
zat. Dai' un început încu
rajator, prin productivită- 
țile înalte obținute pînă a- 
cuin, în medie cu 800-900 
de kilograme pe post mai 
mult decît cele planifica
te. Debut care, in 
an va fi amplificat, 
concretizarea unui
gram menit să confere me
canizării noi dimensiuni.
\stfel. se .află în pregătiri 
și va fi pus în funcțiune, 
la mijlocul lunii martie, 
un nou panou (în stratul 
5, blocul XI), dotat 
susținere metalică

acest 
prin 
pro

anului 
între 

preda- 
a noii

I.M. Valea dc Brazi, 
mele tone de cărbune 
zultatc din pregătiri, 
drumul preparației.

Foto : I. LICIU

viduală, transportor de 
mare capacitate și com
bină de înaintare, ceea ce 
va conduce la creșterea 
productivității muncii cu 
1 050 de kilograme pe post. 
De asemenea, programul 
prevede, tot pentru finele 
primului trimestru, utili
zarea transportoarelor ino- 
norai, la lucrările din pla
nul înclinat din blocul X. 
In prezent se introduce o 

; instalație hidraulică . de, 
montat armături.

După cum se vede, me
canizarea 1 exploatării căr
bunelui la iliina Bărbăteni, 
după lin început cu . ineren
tele căutări, a căpătat rit
muri acceleratei In acest 
an se preconizează ea a- 
progpe jumătate din: pro
ducția întreprinderii să 
tie obținută meeaiiizat. 
Desigur, date fiind edridi- 
țiile speciale de zăcămînt 
și necesitatea formării .per
sonalului calificat, proble

mele nu sînt deloc Ușoare.
Dar rezolvarea lor este în 
puterea- colectivului dc 
muncă de aici, convins, 
din propria-i experiență, 
că la productivități înalte

cu se ajunge prin meeaniza- 
jndi- “re.

rilor în internat este de 
300 000 lei, existînd în con
tinuare o preocupare aten
tă pentru crearea unor 
condiții foarte bune pentru 
viața elevilor ca și pentru 
viața cui tura l-educa ti vă.
Manifestările din cadrul 
„Săptămînii majoratului" 
(în liceu) nostru avem 13 
clase de viitori absolvenți) 
au concentrat în forme 
diverse, atractive și (educa
tive această viață cultura
lă bogată din liceu.-

In aceeași zi la Teatrul 
de stat din Petroșani avea 
loc o acțiune cultural-edu
cativă și artistică la care 
participau elevii Liceului 
de mătematică-fizlcă. Pen
tru ei a fost susținut un 
spectacol cu piesa „Idolul 
și Ion Anapoda" de Geor
ge Mihail Zamfireseu, ur
mat de o reuniune. îm
preună cu elevii sc aflau 
profesori din liceu.

La internatul Liceului e- 
conomic și: de drept admi
nistrativ, care se remarcă 
prin curățenie, ordine și- 

’disciplină, elevii erau, ca 
în fiecare sîmbătă, în pro
gram gospodăresc. „In fie- 
'eare săptămînă, ne mărtu
risea prof. Gheorghe Ana, 
directorul liceului, elevii 
susțin pe clase, programe 
'artistice sau se desfășoară 
«Ițe acțiuni educative (re
cenzii, audiții muzicale 
etc)". : ’ ’ ’ ’ :*■’

A fost o zi în care grija 
cadrelor didactice pentru 
viața cultural-edueațivă și: 
distractivă s-a .concentrat 
în toate cele trei licee pili 

Continuitatea 
CoristîtUr 
i’ țre-

' alte’ ; ■ 
unită- ;

licee . 
înțrie-

’Petroșani, 
acestei orientări 
ie o necesitate ce va 
bui îmbogățită "prin 
inițiative. Sugerăm ' 
ților de învățămîrit, 
și școli generale, să ..........
prindă vizite în eipem.țto- 
gfafe si discoteci, Urmă! md 
cu mai inultă: efjcieiiță, în 
spiritul regulamentuiui
școlar, cmn își petrec ■ 
vii timpul liber, care este 
atitudinea și comportamen
tul lor social. Pentru <a 
timpul liber al elevilor tre
buie să .poarte amprenta 
educației,’.

an se apropie de 2000 de 
tone.

mat angajamente concrete 
în- întrecere. . . 5

Pentru anul 1986, ÂCCF 
Petroșani are de realizat 
un yolum -de lucrări de 
construcții: si montaje
valoare de peste 307 mi
lioane lei. In .planul fizic 
se prevede, printre altele, 
punerea în funcțiune .pînă 
la 31 mai ă tronsonului de 
cale ferată dublă, electri
ficată între Pui și Baru, 
iar pînă la finele 
dublarea căii ferate 
Bănița și Petroșani, 
rea către beneficiar
căi ferate Uricani — Valea 
de Brazi și a triajului din 
incinta viitoarei prepara- 
ții Uricani.

Rezultatele dobîndite pî
nă în prezent de harnicul 
colectiv al constructorilor 
feroviari a pus în evidență 
capacitatea lor organizato
rică și de acțiune. Iar a- 
ceasta constituie garanția 
înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin în dezvoltarea căilor 
de transport, pentru pune
rea in valoare a noilor ză
căminte de cărbune din 
Valea de Brazi șt. Gîmpu 
lui Neag. ; ’

Dominanta acțiunii comuniștilor
(Urinare din pag. f)

fiecare abataj, la fiecare 
loc de muncă din. subteran 
și de la suprafață. Acest 
aspect, care se Coroborează 
cu întărirea stării discipli
nare pe ansamblul între
prinderii, reprezintă pen
tru nivelul .producției ex
trase principalul factor de 
creștere, elementul stimu
lator pentru activitatea fie
cărui om al muncii. La a- 
peasta contribuie, după cum 
afirma interlocutorul nos
tru exemplul 'permanent

în muncă al comuniștilor, 
care prin acțiufiea directă 
in abataje, prin întreaga 
lor activitate din între
prindere asigură nipbili-
zarea exemplară a tuturor 
oamenilor la îndeplinirea 
operativă; și eficientă a sar
cinilor de extracție.

Concludent în această 
direcție este faptul că ma
joritatea ăectoai’felor d-e 
producție *— bineînțeles, a- 
vîrid o pregătire superioa
ră a activității din acest 
an — au reușit să se ridi
ce la nivelul de extracție 
preliminat, lă volumul de 

.producție pentru care au

fost pregăti te capac itățile
de producție. Este lăudabil 

de
■ și 
SC'C-

II, III, VI și VII se 
pe o linie ascen- 

stimulînd în acest 
celelalte sectoare, 

care au început să Se re
dreseze. Astfel,'noua cali
tate a muncii de partid, 
idee .forță a activității co
muniștilor se materiali-, 
zează într-o nouă calita
te a activității de produc
ție.- ’ - • ' rjei:

Vorbind despre noua ca
litate a muncii de partid,

(ă și în acest început 
ari, colective cu tradiție 
experiență cum sînt j 
toarele 
mențin 
dentă, 
fel și

atribut cse.nțial al puterni- 
. cei organizații de ia mina

Vulcan, trebuie să concre
tizăm ca fapt semnificativ 
intensificarea vieții interne 
de partid în toatei, organi
zațiile de bază. Avînd o 
structură organizatorică, a- 
decvată și b experiență 
vastă în ni unea ' directă cu 
oamenii, organizația de 
partid de la mina Vulcan, 
comuniștii vor găsi în con
tinuare cele mai eficiente 
soluții politico-oi-ganizato- 
riee, cele mai directe căi 
de-ridicare 'continuă a . ca
lității .și eficienței activi
tății productive.

I 
I 
i 
I i.

„sărbătoritul sap- 
TÂMINII", panou dedicat 
fruntașilor minei Petrila, 
își consacră actuala ediție 
colectivului sectorului III 

. care a înregistrat în pe
rioada scursă de la începu
tul anului o frumoasă re
dresare. De la un minus de 
cîteva mii de tone pe 1985. 
plusul sectorului pe acest

RECITAL DE POEZIE. 
La Școala generală nr. 5 
din Vulcan s-a desfășurat 
duminică, sub genericul 
„Românie, plai de aur“, un 
recital de poezie patriotică 
și revoluționară. Au parti
cipat elevi și pionieri care 
fac parte din cercul de 
creație literară, ; prezentîn- 
du-și lucrările în față co
legilor, (T.S.)

.’ MUNCA - 1 PATRIOTICA. Sori a, 
Sîmbătă, 35 de tineri 
organizația U.T.C. de 
mina Petrila, care lucrea
ză la suprafață au descăr-

___. _ , .Lucian Boiangiu și cartierul Bucura din . Uri-
din aițfj, (Al. iJ.) ; câni. La parterul blocului

la _ . _ . . . : ,29, deci intr-un local nou
și spațios, se deschide ma
gazinul de produse metalo- 
chimice.

Permanenta ' edu
care a ELEVILOR \în 
spiritul muncii, al dragbs- 

cat, prin munca patriotică toi față de meserie, a pri- 
două vagoane de lemn de I j 
mină, două de nisip,* 
vagon de plasă, două 
ciment șl uri vagon de 
laje.' Valoarea acțiunii 
cif rează,’ Ia peste . 20 000 
Ș-au remarcat Marian , .. , 
vac\ Alexandru 'NegreanU, 'UN NOU MAGAZIN 
Tinel Postelnieu, Rodica deschide în aceste zile

un . 
, de , 
uti- 

se 
lei.

No- -

lejuit la Liceul industrial 
nr. I dih Lupeni o recentă 
dezbatere pe terna r „Orga
nizația de tineret — parti
cipant activ Ia asigurarea 
forței de, muiieă în dome
niul mineritului", (G.C.) '

. ’ TEATRU. Un 
taeol cu piesa ,

Ton Anapoda"
Zamfircscu, va
scena teatrului
ziua de 2., februarie. (Al. II.)

• semne că primăvara este 
! aproape i peste o sută dc 
1 mii de mărțișoare s-au pus 

în vin zare în. unitățile de 
bijutoi ii-artizanat, merce
rie etc. ale întreprinderilor 

i nou spec- comerciale din municipiu. 
„Idolul ,’și Deci, aviz bărbaților... ' 

de ; G;M.
fi jucat pe

înnostru
Rubrică realizată de 

Dan STEJARII

se
în

ro informăm

i
I
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SPOR
—-1 alpin Cupa Telescaun-o reușită competiție de masă Schi fond

Duminică, în cadrul ac
tualei ediții a Daciadei de 
iarnă, masivul Paring a 
găzduit un frumos concurs 
de schi, care an de an se 
bucură de o tot mai mare 
popularitate. Este vorba de 
Cupa Telescaun organiza
tă de Asociația sportivă a 
întreprinderii de gospo
dărie comunală și locativă 
Petroșani, cu sprijinul Con
siliului municipal pentru 
educație fizică șl sport. Din 
după-amiaza zilei de sîm- 
bătă, 15 februarie, spre Pa
ring s-au îndreptat zeci de 
schiori, reprezeritînd aso
ciațiile sportive Utilajul, 
Hidromin, Voința, Minerul 
(Aninoasa, Vulcan și Lu- 
peni), ICPMC. CCSM, cu 
toții animați de dorința de 
a obține rezultate cît mai 
bune în concurs. .A doua 
zi, arbitrii din Petroșani, 
avîndu-1 in frunte pe de
canul lor de vîrstă Andrei

Anger, au împodobit pîrtia 
din poienița de lingă baza 
didactică a IEFS, au mon
tat aparatele de înregis
trare electronică a rezulta
telor și porțile pentru sla
lom încă din prima oră a 
dimineții. . - ,

s La, startul concursului 
s-au aliniat 102 concurenți, 
uh adevărat record de par
ticipare din actualul se
zon. Ei au avut de străbă
tut cele 40 de porți de sla
lom pe o zăpadă bună. Iată 
rezultatele înregistrate, pe 
categorii de vîrstă : catego
ria copii I, fete, locul I 
Geta Valache, II Mihaela 
Diviriceanu, III Cristina 
Boroș; băieți, locul I Mi

ll Ștefan 
Florin Pîrvu- 

juniori, 
Grosu,

III
lo-

PetrU

„hai Dărăban,
Gliiura, UI 
lescu. Categoria 
fete, locul I Liana
II Corina Vladislav. 
Mirela Birlida; băieți, 
cui I Paul Ionică, ii

Emoții la start (dreapta) și

Fotbal. în pregătirea returului

Velciov. Categoria 
I, femei, locul 1 
Bucur, II Gabrieia 
bărbați ; locul I, Morațiu 
Țipțer, II Florian Filip, III 
Zoltan Szirmay. Categoria 
seniori II, femei, locul I 
Joja Alecu; bărbați; locul 
I Gheorghe Bucur, II E-; 
mil Safta, III loan Sin. Ca
tegoria seniori, peste 40 de 
ani, femei, locul I Rozalia 
Kovacs, bărbați, locul I, 
Alexandru Acs, II Giinther 
Gedeon, III Paul Kovacs.

In urma departajării prin 
punctaje, pe echipe, primul 
loc și frumoasa cupă Te
lescaun (transmisibilă de 
la o ediție la alta) au fost 
cîștigate dc

seiî iori 
Nelida
Pică ;

Clubului sportiv școlar 
Petroșani. Pe locurile II și 
III s-au situat A.S. Hidro
min și A.S. Utilajul Petro
șani. Câștigătorilor prime
lor trei locuri. de la toate 
categoriile le au fost înmî- 
nate. cupe, medalii și di
plome, în cadrul festivită
ții desfășurate pe platoul 
din fața bazei didactice a 
CSȘ Petroșani,.

Pentru asigurarea trans
portului ireproșabil din 
oraș <pînă în zona alpină, 
cu autobuzele și telescau- 
nul, a unui mare număr de 
turiști și schiori, felicitări 
organizatorilor 
lui !

Cupa Văii Jiului

concur su-

Foto : S. VIORELla premiere (stingă).

Pe pîrtiile din masivul 
Paring, CJEFS Hunedoara, 
cu sprijinul comisiei ju
dețene de specialitate și a 
Clubului sportiv școlar Pe
troșani, a organizat tradi
ționala competiție Cupa 
Văii Jiului la schi 
Au participat schiori 
Reșița, Baia Sprie, _ ___J
peni, MotrU, Lupeni și Pe- Sprie); 3. Simona 
troșani.

Iată primii 3 clasați 
probelor de concurs : 
km juniori mari : 1. Vasile Stafie, toate de la CSȘ Rc-
Mureșan; 2. Marinei Ana- șița. 4 km, copii mici : 1.

. ......................... Alin Achim (CSȘ Reșița); 
2. Marius Ccrbu (Olimpia 
Reșița); 3. FlavfUs Tuță 
(Olimpia Reșița).

Primilor clasați, organi
zatorii concursului le-an 
acordat diplome si premii.

S. BĂLOI

fond, 
din

Cîm-

nie; 3. Ion Stețco, toți de 
la CSȘ Baia Sprie ; io km 
juniori mici: 1. Dorin Cos- 
tea (CSȘ Reșița); 2. Cristian 
Tomele; 3. Cornel Diaconu 
ambii de la CSȘ Petroșani; 
5 km junioare mici: 1. Ă- 
dela Napău. (CSȘ Reșița) ;

Cronica muntelui

duminici,In recentele 
dar mai ales în ultima, 
masivul Straja a oferit un 
mirific spectacol al iernii 

care 
albe, 

brazi-

Obiectivul principal—promovarea în divizia A
Acum cînd a rămas mai 

puțin de o lună , pînă Ia 
reluarea campionatului di
viziei B de fotbal, jucăto
rii de la Jiul Petroșani au 
intensificat ritmul pregă
tirilor (două mitrei; amonte 
pe zi), astfel îneît prima 
etapă de campionat să-i 
găsească în plenitudinea 
fot țelor. Ieri dimineață, 
Petre Libardi, președin
tele, secției de fotbal a clu
bului sportiv „Ji.ul“, ne-a 
vorbit despre pregătirea 
echipei.

— Locul I pe care.il o- 
cupăm în prezent ne obligă 
la o pregătire superioară. 
Ca șă-1 păstrăm și să reali
zăm ceea cb ne-am propus 
— promovarea în . divizia 
A — ,■ am început pregăti
rile din primele, zile ale 
acestui, an. Intrucît am în
ceput turul campionatului 
cu mulți jucători noi, am 
căutat să disputăm cit mai 
multe meciuri amicale în 
această perioadă cu scopul 
de a omogeniza echipa.

ii; .—.De“'fapt"ce credeți des
pre retur ? ’ 'A ' ..... ■ v '

tracandidate la promova
re, FC Baia Mare și Gloria 
Bistrița. De asemenea, 
vom juca la Timișoara, Re
șița, Cavnie, Sighet, în to
tal nouă partide afară 
numai opt acasă. Dar, 
fapt, pentru . 
trebuie " '. ".
mai multe puncte din par
tidele susținute în depla
sare. ■

Ultimele două partide a- 
irhcăle pb care le-am sus
ținut pe teren propriu in 
compania .. divizionarelor 
H. Șoimii IPA Sibiu și E- 
li <-troputere Craio.ya, par
tide caro au fost cîștigate 
eu același scor: 5—0, au 
scos în evidență polta' de 
joc pe care o manifestă 
toți băieții noștri. După 
meciul ele cupă pe care îl 
vom susține duminică, îri 
compania jucătorilor dc la 
Metalul Bodșa, vom rol 
seria meciurilor de 
care pînă la începerea cam 
pionatului.

— Apropo, de cupă, unde 
veți juca meciul ?

și 
de 

promovare 
să ciștigăm cît

desfășurare a meciului. 
Dai- pe orice teren vom ju
ca vrem să ciștigăm pen
tru a ne califica în 
rile , de finală și, de 
și’ mai departe.;

— Ce noutăți aveți
— Incepînd din retur ya 

juca la noi Merlă de la Au
rul Brad. In rest, același 
lot . cu care ani; început 
campionatul. Dar, am pus 
Un aei-ent deosebit pe pre
gătirea juniorilor care o-

sfertu- 
ce nu.

în lot?

cupă locul I. Nu peste mult 
timp o parte dintre el vor 
fi promovați în echipa de 
bază, astfel îricît să avem 
jucători autohtoni cu țnai 

.multă dragoste pentru cu
lorile clubului.

In încheiere aș vrea să 
mulțumesc publicului spec
tator, care a fost mereu a- 
lătUri de noi și pe care îl 
doriîn și în continuare să 
nc susțină în meciurile pe 
teren propriu.

Gheorghe BOȚEA

tuturor musafirilor 
i-au călcat cărările 
Siluetele zvelte ale ____
lor, îngreunați de zăpada 
de cristal care a înghețat 
în strat gros pe cetini, 
leagănă ritmic în bătaia fu
rioasă a vîntului acestui 
februarie capricios.

Sus la Straja ninge . a- 
proape zilnic. Zăpada a a- 
juns la peste doi metri în . 
curtea cabanei. In multe 
locuri, unde a viscolit, stra
tul de omăt întrece și trei 
metri. E viscol și e ceață. 
Zile de iarnă adevărată, cu 
zăpadă multă, cum n-au 
mai fost de mulți ani. „O 
iarnă a bărbaților", ne spu
ne Martin Domokos, unul 
din veteranii Strajei, lăcă- 
tuș-mecanic în formația de 
întreținere a instalațiilor 
de teleschi. Și era în mă
sură să o spună. Pentru 
că în vijelia ce a pus stă- 
pînire duminică pe crestele 
Strajei, pe poienile de sub 
ea, a fost unul din bărba
ții care au lucrat ore în 
șir sus, aproape de platou, 
luptîndu-se cu nămeții vis
coliți, unde vîntul batea 
mai năprasnic, la săparea 
canalului de trecere pe o 
distanță de zeci de metri, 
pentru instalația teleschi. 
Și n-a fost el- singur, și nu 
a fost duminica singura zi, 
eînd formația acestor insta
lații își face cu abnegație 
datoria, învingînd viscolul, 
gerul și ceața. Simbătă s-a 
lucrat ore în șir. Duminică, 
înaintea pornirii instala
ției, Ion Sălceanu, Martin 
bomokos, Simion : Cioflica,

!— Avem un retur destul 
de greu, eu meciuri in de
plasare la .cele două eon

— --Din păcate, nu 
zut la o înțelegere < u 
tenorii noștri, iar federația 
nu a stabilit încă locul de .Prințul gol al anului 1986, pe stadionul din lunca Jiului. înscrie Găman, în 

minutul 10 al amicalului cu Șoimii IPA Sibiu. Foto : AI, TĂTAR

2, Geta Polgar (CSȘ Baia 
Sprie); 3. Camelia ilarinco 
(CSȘ Petroșani); 6 km, cor
pii mări : 1. Nicolae Țiiniș.; .: 
2. Sorin Mureșan (ambii 
de la CSȘ Baia Sprie) ; 3. 
Iliade Zahner (Olimpia Re
șița). 5 .km, copile mari :
1. Corina Csula; 2. Liliana 
Coți (ambele de Ia Bala 

Oros 
(CSȘ Reșița). 4 km, copile 
mici : 1. Monica Achim; 2. 
Carmen Petrea; 3. Cornelia

Attila Szava, în frunte cu 
șeful echipei Iosif Racolța, 
au început ziua cu lopețile 
în .mîini la săparea cana
lelor de trecere în zăpada 
de 1—2 metri. Aproximativ 
aceiași băieți, Bela Pleșa, 
Martin Domokos, Paul Că- 
țănaș, Attila Szava, tot cu 

se șeful echipei în frunte, a- 
jutați de Adalbert' Kato și 
unii membri ai echipei sal- 

.....\ vămont, au lucrat timp de
5 ore la stația de întoarce
re a teleschiuiui 3, pe pla
toul de sub vîrful Mutu, 
la prelungirea șinei mon
tei de întindere a cablului. 
Au lucrat fără întrerupere, 
pe viscol, ceață și ger — 
pentru a asigura repunerea 
în funcțiune a instalației. ■ 

In aceeași zi, după-amia- 
ză, de această instalație 
care trage schiori) '4'’ a 
stația de telescaun . su> pe 
platou, au beneficiat z-’Ci 
de iubitori ai sportului alb. 
A doua zi, duminică, dato- . 
rită canalelor de trecere 
săpate în zăpadă, ă putut 
funcționa și teleschiul nr.
1, spre bucuria zecilor de 
schiori veniți din munici
piu, din întregul județ și 
chiar din alte județe. „C® 
fețele arzînd de pișcătiwa 
gerului, cu sprîncenele a- f 
cOperite de promoroacă, *1 
musafirii Strajei, pe care 
nu i-au speriat vicisitudi
nile muntelui, au petrecu* 
zile dintre cele mai fru
moase. Zile de iarnă ade
vărată pe pîrtiile de schi. 
Satisfacțiile lor sînt și re- , 
compensa acestor bărbați, 
veșnic tineri, aflați la da
torie, ha instalațiile din 
Straja.

Ioan DUBEK

TELEX • SPORT
. MUNCIIEN 17 (Agerpres). 
Turneul final al campiona
tului european de fotbal se 
vă i desfășura între 16 și 25 
iunie 1988, în R.F. Germa
nia, cu'participarea .a opt 
echipe: cîștigătoarșlo. ce- 
lor șapte grupe prelimina
re'și formația țării-gazdă 
calificată din oficiu.

Meciurile'vor avea loc în 
orașele Dusseldorf, Ham
burg, . I lanovra, Gelsenkir- ; 
ciien, Koln, Frankfurt pe 
Main, Stuttgart si ..Mum hen.

Partidele semifinale se ■> 
vor' disputa ia Hamburg și 
Stuttgart, -ia'r finala cam- - 
pionatului este pio.gr ama
ră în ziua de 25 iunie pe 
Stadionul olimpic din Mt)Ș- 
chen.

care.il
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BERLIN

La Năvodari

Modernizarea ramurilor
de bază ale economiei

Referendum privind 
apartenența la NATO

BERLIN 17 (Agerpres). In 
R.D. Germană continuă să 
se acorde o atenție deose
bită modernizării indus
triei construcțiilor de ma
șini In cadrul acestor preo
cupări, dotarea întreprin
derilor cu tehnică moder
nă de calcul ocupă un loc 
prioritar, relatează agen
ția TASS. Aceasta va asi
gura o mai mare eficiență 
• muncii și va accelera 
procesul de creare de noi
mașini-unelte și instalații, . nergie.

de introducere a unor teh
nologii avansate.

Urmînd calea moderni
zării, robotizării și aplică
rii ultimelor rezultate ale 
cercetărilor științifice, oa
menii muncii din sectorul 
construcților de mașini-u- 
nelte din R.D. Germană 
s-au angajat să sporească 
în- acest an producția netă 
și productivitatea muncii 
cu 10 la sută, în condițiile 
reducerii 
mul ui de

continue a consu
ni ateri ale și e-

MADRID 17 (Agerpres). 
După discursul președin
telui guvernului spaniol, 
Felipe Gonzales, care a în
semnat deschiderea campa
niei electorale pentru refe
rendumul privind aparte
nența țării la NATO, alte 
formațiuni politice precum 
și sectoare ale opiniei pu
blice și-au exprimat pozi
țiile în această chestiune.

Astfel, după cum trans
mite agenția Reuter, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Gerardo Iglesias, 
a declarat, în cadrul lucră-

rilor conferinței naționale 
a P.C.S., ......... ’ ' "
spanioli 
centreze 
ca la 12 
târască ieșirea Spaniei din 
Alianța Atlantică.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse relatează că 
peste 65 000 de persoane 
au participat duminică la 
o manifestație în capitala 
Ca talon ici, Barcelona, for- 
mînd un lanț uman de a- 
proape 20 km.

că toți comuniștii 
trebuie să-și con- 
eforturile pentru 
martie să se ho-

BELGRAD

Program de dezvoltare 
a metalurgiei neferoase

BELGRAD 17 (Agerpres). 
Metalurgia neferoasă ur
mează să cunoască o puter
nică dezvoltare în Iugo
slavia, departamentul gu
vernamental de . resort e-

Bombardamente 
în Ciad

PARIS 17 (Agerpres). A- 
viația franceză a bombar
dat, la 16 februarie, pista 
aeroportului Ouadi Doum, 
situat în extremitatea nor
dică a Ciadului — a anun
țat Ministerul francez al 
Apărării, citat de agenția 
France Presse. Această ac
țiune — se precizează din 
aceeași sursă — a fost în
treprinsă la cererea adre
sată Franței de președin
tele Ciadului.

Pe de altă parte, agen
țiile internaționale de pre
să relatează că în Ciad a 
fost creat un dispozitiv mi-_ 
litar francez de 200 de oa
meni, constituit din trupe 
de comando desfășurate în 
zona aeroportului capitalei, 
N’Djamena.

Aceste informații parvin 
după ce săptămînă trecută 
în nordul Ciadului fuseseră 
semnalate lupte între tru
pele guvernului de la 
N’Djamena șl forțe ale Gu
vernului de Uniune Națio
nală de Tranziție din Ciad 
(GUNT), în apropiere» li
niei care desparte cele do- , 
uă tabere angajate în con
flictul intern ciadian.

laborînd în acest scop un 
program care stabilește a- 
tît sarcinile etapei prezen
te, cît și pe cele ale între
gii perioade pînă în anul 
2000.

Potrivit relatării agenției 
Taniug, în unitățile acestei 
ramuri a economiei iugo
slave se vor produce în a- 
cest an 127 000 tone de 
concentrate de cupru, ur
mînd ca în anul 2000 can
titatea realizată să atingă 
nivelul de 215 000 tone. <

Noi represiuni în Coreea de Sud
SEUL 17 (Agerpres). For

țele poliției sud-coreene au 
arestat alte 100 personali
tăți ale opoziției, între care 
12 membri ai Parlamentu
lui, reprezentînd Noul 
Partid Democratic din Co
reea (NDPC) — informează 
agențiile Reuter și ADN.

Noul val de represiuni țlr-, 
mărește stăvilirea amplei 
campanii inițiate de NDPC, 
vizînd strîngerea a 10 mi
lioane de semnături pe un 
apel care cere modificarea 
constituției, echivalînd cu 
un vot clar împotriva re
gimului dictatorial prezidat 
de Chun Du Hwan.

Accident naval

La Năvodari, în 
tatea cunoscutei 
turistice Mamaia, 
roși constructori 
în aceâstă iarnă un verita
bil orășel al copiilor, care 
va găzdui. în fiecare vară 
peste 100 000 de reprezen
tanți ai celei mai tinere 
generații din România pre
cum și oaspeți de aceeași 
vîrstă din alte țări ■

In acest perimetru func
ționase pînă acum o tabără 
de odihnă pentru pionieri 
și școlari, ale cărei capa
cități , șe cereau dezvoltate 
și îmbunătățite.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceausescu care a 
vizitat tabăra în luna au
gust 1985, a fost realizat 
Un nou proiect și, în toam
na aceluiași an, au demarat 
lucrările de construcție. In 
numai cîteva luni au în-:. 
ceput să se înalțe vile co
chete, să se amenajeze pis
cine în aer liber, tobogane 
subacvatice, cantine mo
derne, cabinete medicale, 
pavilioane pentru grupu
rile anexe și de gospodă
rie.

Nu 
le de

vecină- 
stațiuni 
nume- 
edifică

au fost uitate dotări- 
agrement și sportive.

Economia
Șomajul este unul dintre 

semnele cele mai semnifi
cative ale profundei crize 
care afectează toate sec
toarele economiei sud-afri- 
cane. De aseiiienea, este 
revelator că un număr tot 
mai mare de albi și-au 
pierdut locurile de muncă, 
lucru inimaginabil în urmă 
cu un deceniu. Numărul 
acestora s-a triplat din 1982 
pînă acum și continuă să 
crească. Totuși negrii sînt 
cel măi serios loviți de cri
ză. Peste 3 milioane de 
persoane de culoare nu au 
unde munci, potrivit Con
gresului Național African 
(ANC). „Pentru aceste .per
soane și pentru întreaga 
populație de culoare criza 
economică are efecte de
vastatoare11 — a declarat

Aici sînt în faze diferite da 
construcție un stadion pen
tru 6000 de spectatori, pe 
lingă cele 16 terenuri mai. 
mici care sînt gata, precum 
și o sală polivalentă desti- 

artisticenată activităților 
și sportive.

De un interes 
se vor bucura, 
„1 ’ ' ’

deosebit 
desigur, 

„trenulețul vacanței*1, cu 
un traseu de 6,8 km pre
văzut cu 4 stații, ce va în- 
conjura acest oraș de basm. 
Pentru membrii cercurilor 
„Micii naturaliști1* se vor 
crea loturi de pomi fructi
feri, grădini de flori și le
gume. Orășelul de la Nă
vodari este împărțit în 
cinci zone — Delfinul, Al
batros, Perla vacanței, Pio
nierul șî Lebăda. Fiecare 
din aceste „tabere11 va a- 
vea ansamblul său artistic, , 
soliști și orchestre proprii, 
echipe pentru diverse dis
cipline sportive, care au 
posibilitatea de a oferi con
fruntări pasionante.

Inaugurarea acestui splen
did complex de vacanță 
destinat copiilor este aștep
tată în vara acestui ăn.

(Agerpres)

CANBERRA 17 (Ager
pres). După cura relatează 
agenția TASS, motonava 
sovietică de croazieră „Mi
hail Lermontov11 cu pasa
geri australieni la bord s-a 
lovit de o stîncă și s-a -seu- neozeelandeze sosite la lo- 
fundaț în apropierea coaste- cu] naufragiului.

lor Noii Zeelande. Acci
dentul s-a produs în timp 
ee nava era condusă de un 
pilot neozeelandez. Pasa
gerii și membrii echipaju
lui au fost salvați de nave

rr

FILME

TV.

O EXPEDIȚIE interna
țională de alpiniști a reu
șit să întreprindă ascensiu
nea Muntelui Ararat (5165 
m), situat în estul Turciei. 
Echipa a pornit joi din lo
calitatea Dogubeyazit, as
censiunea fiind îngreuna
tă de condițiile meteoro
logice nefavorabile care se 
înregistrează în prezent în 
această regiune a Turciei.

CEA DE-A ȘASEA edi
ție a Festivalului interna- tul respectiv cu trei 
țidnal de televiziune de la în urmă 
Monte-Carlo a luat sfîrșit, 
după o săptămînă animată 
de manifestări consacrate 
filmelor, reportajelor și e- 
misiunilor speciale desti
nate micului ecran. In do
meniul „actualităților11, 
dramele legate de fotbal 
s-au situat pe primele' lo
curi, laureate fiind rețeaua 
elvețiană SSR, cu „Nebu
nii fotbalului11, referitoare 
la tragedia de pe stadionul 
Tleysel, și rețeaua engleză 
UKIB. pentru un reportaj

țuit, timp de două săpta- 
mîni, cu ajutorul: unei i- 
nirni artificiale de tipul 
,Jarvik-7“. In urma inter
venției chirurgicale, ce a 
avut loc la spitalul Univer
sității din Philadelphia și 
care a durat 7 ore și jumă
tate, starea sănătății sale 
este apreciată drept „cri
tică**. "

O NOUAoperațiune an- 
ti-Mafia a fost organizată 
de poliția italiană în Sici
lia, la care au luat parte 
cîteva sute de carabinieri. 
Principalul rezultat al o- 
perațiunii a fost arestarea 
lui Giuseppe Alleruzzo, una 
dintre căpeteniile mafiote, 
pe care poliția îl urmărea 
de mai mulți ani, fiind a- 
cuzat de crime și trafic de 
stupefiante.

INTR-O MINĂ din lan
dul vest-german Saar s-a

asupra incendiului de pe 
stadionul din Bradford.

CIANURA găsită într-o 
capsulă de Tylenol, care a 
provocat moartea unei ti
nere americane, ar fi putut 
fi introdusă în medicamen- 

luni 
au,anunțat au

toritățile federale. Compa
nia producătoare, Johnson 
and Johnson, a respins ca
tegoric posibilitatea ca o- 
trava să fi fost adăugată 
Tylenolului înainte de am
balare, lăsînd astfel șă se 
înțeleagă că nu ar putea fi 
pusă în eauză pentru alte
rarea analgezicului.

UN AMERICAN în vîrstă
de 39 de ani, Joseph Bu- produs o explozie, soldată 

cu șapte morți și un rănit 
grav, informează agenția 
United Pres» International.

rello, .a fost supus unei 
operații de transplant de 
cord, după ce a supravie-

sud-africană confruntată cu noi dificultăți
secretarul general al ANC, 
Alfred Nzo, într-un inter
viu acordat agenției ADN. 
Intre aceste consecințe fi
gurează creșterea cu 42 la 
sută a prețurilor la bunu
rile alimentare. Totodată,

cane — rândul — a scăzut 
lă jumătate pe piețele mo
netare începînd din 1984. 
Față de ----- -■ 
rândul s-a 
72 la sută 
nivelul din

dolarul S.U.A., 
devalorizat, cu 

comparativ cu 
1980.

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA ADN)

rata inflației, care, potrivit 
ziarului „The Star1*, a a- 
tins dimensiuni alarman
te, a crescut cu 18,4 la sută 
numai de la începutul a- 
cestui an. Aceasta este cea ___
mai înaltă rată a inflației scăzut rapid și peste 200 000

i.-.a economică din a- 
ceastă țară este cauzată în 
primul rînd de politica de 
apartheid a regimului, 
care se adaugă datoria sa 
externă. Investițiile

la

au

din ultimii 65 de ani. 
economist sud-african 
declarat, totodată, că 
loarea monedei

Un

ya- 
sud-afri-

locuri de muncă au fost 
desființate. In condițiile 
creșterii luptei populației

de culoare împotriva apart
heidului credibilitatea oa
menilor de afaceri străini 
în viitorul economic al A- 
fricii de Sud a scăzut sim
țitor. Creditele nu au mal 
fost prelungite, alte cre
dite du au fost Onorate și 
importante sume de bani 
din băncile sud-africane 
au fost scoase în afara ță
rii. Au scăzut profiturile 
iar, în asemenea condiții, 
ș-au înmulțit de pretutin
deni apelurile adresate re
gimului de la Pretoria de 
a aboli legislația -discrimi
nării rasiale. Altfel — arăta 
directorul Băncii Centrale, 
De Kook — pierderile eco
nomice ale Africii de Sud 
vor fi incalculabile.

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pas în doi ; U- 
nirea : Hotel Central j 
Parîngul: Legenda dra-

■ gostei,.' I-H. ă

PETRILA I Așă bunic, 
așa nepot.

LONEA r Efendi,

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco- 

nomie. :
20,25 Teatru TV, (color). 

File de cronică re
voluționară în dra
maturgia româneas
că. „Oameni în 
luptă1', de A4. Voi- 
tin. Premieră TV.

21,50 Telejurnal.

LOTO

VULCAN — Luceafărul: 
Iluzii pierdute.

LUPENI — Cultural 
Clopotele roșii, I II.

9

URICANI i Febra au
rului.

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

REZULTATELE
TRAGERII LOTO-2 DIN 

16 FEBRUARIE 1986
Extragerea 1 i 24 36 55 

44 ;
Extragerea

16 2 48 ;
Extragerea

50 35 71.
Fond de

854 278 lei.

a

a

2-a i 27

cîștiguri i

MEMENTO

Mica publicitate
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Andrași 
Emeric, eliberată de U.E. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(5938 a)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Strafusehi 
Mihai, eliberată de I.M. Pe
trila. O declar nulă. (5939 a)

PIERDUT legitimație ser
viciu tpe numele BUd Mag
da, eliberată de I.M. Ani
noasa. O declar nulă. 
(5936)

PIERDUT certificat ab
solvire 10 clase, pe numele 
Ștefan Camelia, eliberat de 
Liceul industrial Petrila, 
în anul 1982. II declar nul. 
(5938)

PIERDUT legitimație ac
ces nr. 43937 eliberată de 
Secția IFTE Deva. O declar 
nulă. (5930) <

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Mana 
Dan, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (5940)

anunț de familie

Familia Morar, soția, fiii, nora, anunță cu adinei 
durere încetarea din viață a celui care a fost un 
minunat soț și tată

TEODOR MORAR (70 ani)
Inmormîntarea, azi, ora 13, de la domiciliul din 

Aninoasa. (5941)

Redacția ți administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr, 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


