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Adunări generale

ale oamenilor muncii [ mobilizarea [
~s*’V Aportul â opt întreprinderi miniere

Cărbune pentru cocs și energetic 
extras suplimentar

Luni, 17 februarie, opt întreprinderi miniere — 
Lonea; , Dîlja, Vulcan, Paroșenî, Lupeni, Uricani, Va
lea de Brazi și cariera Cîmpu Iui Neag —• și-au de
pășit'sarcinile de pian, extrăgînd împreună, supli
mentar sarcinilor de plan 1150 tone de cărbune.

■ De Ia începutul 
acestei luni, minerii de 
la Lonea, Dîlja, Vul

can, Paroșenî, Lupeni 
și Uricani au livrat su
plimentar sarcinilor 
planificate 16 000 to
ne de cărbune pentru 
cocs și energetic,

■ Cel mai mare plus 
de la începutul lunii 
- 5500 tone - îl ra
portează minerii de 
la Lupeni, cea mai 
mare furnizoare de 
cărbune pentru cocs 
din Valea Jiului și 
din țară.

■ Peste 2000 tone 
de cărbune au livrat 
suplimentar în aceas
tă lună cocseriilor din 
țară și minerii de la 
Uricani.

■ Cele două colec
tive de mineri din ora
șul Vulcan, depășin- 
du-și ritmic sarcini
le de plan la pro

ducția fizică au ex
tras de la începutul 
acestei luni peste sar
cinile de plan aproa
pe 5000 tone de căr
bune,

“ Constanți în re
alizări, minerii de la 
Lonea raportează de 
ia începutul acestui 
an 4500 tone de căr
bune suplimentar sar
cinilor de plan,- iar cei 
de la Dîlja peste 2200 
de tone,

■ Trebuie sublini
ate eforturile depuse 
de minerii de la carie
ra Cîmpu lui Neag și 
Valea de Brazi, care 
au reușit în cea de a 
doua parte a lunii să 
crească realizările 
zilnice la o cotă supe
rioară sarcinilor pla
nificate, recuperînd 
în acest fel o bună 
parte din minusul în
registrat în prima de
cadă.

Intrecerea socialistă, factor hotărîtor în mobili
zarea tuturor celor ce muncesc în unitățile indus
triale din Valea Jiului, reflectă cu Claritate eforturi
le angajante ale colectivelor de muncă pentru în
făptuirea botăririlor Congresului al XIII-lca al 
partidului, a chemărilor și îndemnurilor tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. 
Care dintre minerii, preparatorii, energeticienii, con
structorii Văii Jiului sint fruntașii acestei competiții a 
vredniciei în întrecere ? Pentru a da răspuns citi
torilor interesați în a avea imaginea întrecerii, în- 

cepînd cu numărul prezent al ziarului nostru, inau
gurăm rubrica „Panou de onoare". Prin interme
diul rubricii, cu sprijinul Consiliului municipal al 
sindicatelor, vom prezenta primii trei mineri și alți 
oameni ai muncii clasați fruntași în întrecerea socia
listă pe anul 1985. Alături de fruntașii confirmați 
de adunările generale ale oamenilor muncii, vom 
înfățișa faptele lor de vrednicie.

Dorință unanimă de autodepășire
Anul 1985 a fost deose

bit de rodnic pentru mi
nerii de la Paroșeni, Sar
cinile de plan la producția 
fizică de cărbune au fost 
depășite eu peste 36 000 de 
tone. Toți indicatorii eco- 
nomico-financiari au fost 
realizați și depășiți, fapt 
pentru care colectivul de 
aici concurează cu șanse 
reale la un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă pe 
ramură. Motive de satis
facție, dar și de puternică 
angajare pentru reprezen
tanții oamenilor muncii 
prezenți la adunarea gene
rală. Darea de seamă pre-

colectiyului. Participant, ii rînd. la lucrările de pregă- 
la dezbateri au apreciat în târî"care nu au fost întot-
unanimitate rezultatele 
bune obținute irf muncă, 
dar au arătat în mod cri
tic aspectele negative care și disciplinei nu am

exemplarâ 
a minerilor

I. M. Paroșeni

au apărut în activitatea 
zilnică. Tînărul sing. Re
mus Becuș, șeful secto
rului I, sector fruntaș în 
întrecerea socialista pe mi
nă, arăta în cuvin tul său 

_________ „__ ..._____ ,r___ „Am încheiat anul 1985 cu 
zentată Țn”adunăre a făcut un plus de aproape 87 000 . 
o succintă trecere în revis- tone. de cărbune la pro-, 
tă a bunelor rezultate ob
ținute în anul trecut, dar, 
totodată a scos în eviden
ță aspectele negative care 
s-au manifestat în cadrul

ducția fizică și cu 600 ml 
la lucrările de pregătiri, 
dar aveam posibilități mult 
mai mari. Cînd spun acest 
lucru mă refer în primul

Pentru fluiditatea transportului
La I.M. Valea de Brazi 

au început lucrările de 
montaj a unui nou trans
portor cu bandă de cau
ciuc pe planul înclinat din 
blocul IX. Lucrările mini
ereau fost executate de 
brigăzile conduse . de Ște
fan Naghi, Socs Dionișie 
și Dionișie Laszlo, iar cele 
de montaj sint asigurate 
de echipele de electrolă- 
cătuși conduse de loan 
Buzaș și Francisc . Csibi. 

..-Prin acest plan înclinat se

va face legătura cu un 
siloz colector de 400 de 
tone, care va prelua pro
ducția provenită din lu
crările de pregătiri și din 
abatajele frontale ce ur
mează a fi puse în funcți
une în acest bloc. Prin e- 
xecutarea acestui plan îu- 
clinat vitezele de avansare 
a lucrărilor de pregă
tiri vor spori cu 40 la su
tă, iar consumul de e- 
nergie electrică, pentru <■- 
vacuarea producției, se va 
reduce cu 30 la sută.

deauna de cea mai bună 
calitate. : Nici în ceea ce I
privește întărirea - ordinii I

. i făcut 1
tot ce trebuia. Cele a- I
iproape 1800 de absențe ne- I
motivate, întârzierile de la 1
program și părăsirea locu- i
lui de muncă de către u- i 
nii înainte de încheierea 
celor 8 ore de lucru, arată . 
că mai sint încă rezerve.
De aceea trebuie ca in a- 1 
cest an să facem mai 
mult pentru întărirea or
dinii și disciplinei, înlătu
rarea clin activitatea noas- 

■ tră a acestor aspecte ne
gativi', astfel încât la sfîr- 
șitul anului să no realizăm 
integral sarcinile de plan 
și să ne menținem pe un 
loc fiuntaș in întrecerea 
socialistă pe mină și în Va
lea Jiului".

Șefii de brigadă, de la 
abatajele frontale, Constan
tin Ciobănoiu, Vasile Co
jocarii, Francisc Fazakas 
și Nieolae Andrașic, arătau, 
la rindul lor, că deși in a- 
nul trecut au obținut re
zultate bune în muncă, îm
preună cu ortacii pe care îi 
conduc, ca urmare a de
pășirii productivității mun-

Gheorghe BOȚEA
(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi, vă prezentăm fruntașii în întrecerersocialistă 
Vulcanpe anul

LOCUL I —■ Traian 
BORȘA, miner șef de bri
gadă. Lucrează la mina 
Vulcan din 1963. De cînd 
a fost numit șef de bri
gadă, cu cinci ani în 
urmă, în locul veteranu
lui Dumitru Sabău, nu 
a lipsit în nici un an de 
pe podiumul fruntași
lor. Alături de șefii de

1985 de la I. M
schimb Grigore 
Gheorghe Josan, 
Rus, Neculai 
conduce o formație 
lucru clasată de 
mulți ani pe una 
primele trei locuri 
trecerea socialistă 
Valea Jiului în 
brigăzilor care 
în abataje cameră. Pro

Costea, 
Miron 

Cioflică, 
de 

mai 
din 

în în- 
pe 

rindul 
lucrează

Trăian BORȘA

Constantin CIOCAN(Continuare în pag. a 2-a)

ductivitștea muncii 
cadrul brigăzii este 
pășită în medie,
500—700 kg pe post. 
Plusul de producție ra
portat de minerii brigă
zii, la finele, anului 1985,

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

anul trecut, cu 
că a rămas dator 

naționale cu 
tone, 

sectorului V

In 
toate 
economiei 
cîteva mii de 
colectivul 
al minei Peirila a mun
cit eficient. Productivi
tatea muncii la nivel 
de sector a fost reali
zată in proporție de 
sută la sută, ea fiind 
depășită cu 7 procente 

activitatea directă 
a cărbu- 

direcție 
minerilor 

asigurarea 
pro-

la
de extragere 
nclui. O altă 
de acțiune a 
din sector: 
capacităților de 
ducție. In. anul trecut 
au fost puse în funcți
une pe straiele 4, 5, 6 și 
7 atit abataje cameră 
cât și cu trepte răstur
nate, asigurîndu-se li
nie de front celor cinci 
brigăzi direct produc
tive. Lucrările de pre
gătiri au fost depășite 
cu 150 ml. Lucrind în 
unul din noile 
brigada condusă 
Constantin Cosma se | 
află pe locul întîi 
întrecerea socialistă 
Între formațiile secto- I 
rului, livrînd în plus [

I
I

I

I

I
I111U JL11 j 

abataje, I
i de 3 

în |

I
I 

(Cont. în pag. a 2-a) |

Gh. SPINII

Adunări generale de dare de seamă
și alegeri în organizațiile U.T.C.

Deplină afirmare a 
potențialului creator 
al tinerei generații

In viața organelor 
organizațiilor U.T.C., ,
rioada dintre 15 februarie 
— 15-aprilie este marca
tă.' de un eveniment 
o mare importanță 
ti că — desfășurarea 
nărilor generale de 
de seamă și alegeri 
organizațiile U.T.C. 
duse de birouri..

Desfășurate În lumina 
instrucțiunilor C.C. al
■U.T.C,, adunările genera
le, de dare de seamă și
alegeri constituie momen
tul de bilanț al unei activi
tăți fructuoase desfășura
te de organele și organiza
țiile de tineret din Valea 
jiului, în scopul înfăptu
irii neabătute a hotărîri-

, a 
exemplare a 

economico-

din
cel 
al

și lui tinerei generații
pe- R.S.R.", adoptat de

de-aFXII-lea Congres 
U.T.C.

In acest■sens întrecerea 
utecistă „Tineretul — 
factor activ în realizarea 
deceniului științei* tehni
cii, calității și eficienței" 
oferă tinerilor cadrul op
tim de 
țialului 
norii în 
asmului 
cil'ice tineretului, atribu
te esențiale ale implicării 
tot mai largi a organiza
țiilor U.T.C. în viața eco
nom ico-socială a 
piului nostru. .

Concomitent cu 
rarea adunărilor 
le, la nivelul municipiu
lui a fost lansat concursul 
gen Cine știe, cîștigă. „File 
din istoria P.C.R. și U.T.C.", 
concurs care va fi încheiat 
cu fază municipală.

Totodată perioada des-
Ioan TOACA, 

prim-secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C.

de 
poli- 
adu-. 
dare 

in 
con-

afirmare a poten- 
lor creator, a pu- 
valoare a entuzi- 
și elanului spe-

munici-

lor partidului nostru, 
îndeplinirii 
obiectivelor 
sociale și educative încre
dințate de partid. Ample
le analize ce vor fi efectu
ate cu prilejul adunări
lor generale reprezintă 
pentru tinerii uteciști po
sibilitatea evidențierii mo
dalităților concrete de 
acțiune prin care uteciștii 
din Valea Jiului participă 
la înfăptuirea „Programu-

desfășu- 
genera-

(Continuare în pag. a 2-aJ!
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Plenara Comitetului municipal 
de cultură și educație socialistă 

anul care a trecut de 
artiștii amatori din mu
nicipiu pe marea scenă 
a muncii și creației, Fes
tivalul național „Cînta- 
rea României".

O atenție deosebită 
s-a acordat cerințelor și 
exigențelor vizînd îmbu
nătățirea întregii activi
tăți culturăl-artistice de 
masă în 1986, pentru a 
se asigura o bună parti
cipare a artiștilor ama
tori în cea de-a șasea 
ediție a Festivalului na-

Intr-un climat de an
gajare patriotică și exi
gență, ieri, la Petroșani, 
a avut loc plenara Comi
tetului municipal de cul
tură și educație socialis
tă. Au fost 
Rafila Iacob, 
al Comitetului județean 
de cultură și educație so
cialistă, membru al bi
roului Comitetului jude
țean de partid, Constan
tin Iovănescu, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, președinte al Con
siliului municipal de edu- țional „Cîntarea Români- 
cație politică și cultură so
cialistă.

Alături 
mitetului 
directori 
de cultură, activiști 
domeniul culturii din 
nicipiul Petroșani, 
matori culturali.

Cu deosebit simț 
răspundere, plenara a a- 
nalizat întreaga activita
te politico-educativă 
cultural-artistică din 
nul 1985. Dezbaterile 
plenarei au reliefat im
portantele realizări din do
meniul culturii de ma
să, succesele obținute în

prezenți 
președinte

ei“.
Măsurile adoptate 

plenară vizează în 
mul rînd aspectele 
litative ale muncii 
tistice, folosirea la

de 
pri- 
ca- 
ar- 

_ _____________ ma
ximă capacitate a poten-

de membrii co- 
au participat 
de așezăminte 

din 
mu- 
ani- țialului uman și material 

existent.
Pe marginea docu

mentelor prezentate ple
narei au luat cuvîntul 
tovarășii Ion Dulămiță, 
Gabriela Andraș, Carmen 
Pătrașcu, Gheorghe Udan- 
giu, Viorel Jude, Dumi
tru Păcurariu, Ana Po
pescu.

H. ALEXANDRESCU

de

și 
a-

Prin mobilizarea 
exemplară a 

minerilor
(Urmare dm pag. D

'•
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economiei . naționale a- 
proape 6500 tone de 
cărbune. Rezultate re
marcabile au obținut și 
brigăzile conduse de 
Radu Nica — plus 534 
tone de cărbune și loan 
C. Radu — plus 1950 de 
tone. Acest din urmă 
colectiv are meritul de 
a fi lucrat la toate ca
tegoriile de lucrări; a- 
abataje cameră, aba-abataje , ...
taje cu trepte răstur
nate și 
dotate 
mecanizate, unde 
dia productivității mun
cii planificate a fost 
depășită cu 47 kg pe 
post. La rîndul lor, bri
găzile de la pregătiri 
și-au îndeplinit și . de
pășit sarcinile de plan: 
eu 150 mc cea condusă 
de Constantin Chiriae, 
282 mc loan Fulop, 498 
mc Alexandru Iăcob, 662 
mc Arpad Siklodi.

Rezultatele din anul 
trecut cît și din prima 
lună a acestui an, cînd 
au fost extrase Supli
mentai* sarcinilor de 
plan aproape 300 tone de 
cărbune. în condițiile 
cînd productivitatea 
muncii în cărbune a fost 
depășită cu peste 750 kg 
pe post, demonstrează 
că acest colectiv de mi
neri are toate condi
țiile create pentru rea
lizarea integrală 
cinilor de plan.

chiar abataje 
cu complexe 

me-

Fantezie si eficientă in practicarea
Șub aceste două ' dezide

rate au avut loc de curînd 
examenele de diplomă ale 
absolvenților Școlii pro
fesionale comerciale din 
Petroșani, în care tinerii 
au demonstrat că au ajuns 
la acel nivel profesional 
care le va permite să 
practice un comerț de ca
litate, modern și, impli
cit, să primească aprecie
rile clienților.

Am asistat la susținerea 
lucrărilor teoretice 
prezentarea celor 
ce la specialitatea bucă- 
tar-cofetar, examene ca
re au avut loc la restau
rantul „Parîngul" și' cofe
tăria „Hermes" din Petro
șani, Ascultîndu-i pe tine
rii — viitori maeștri ai 
artei culinare — am rămas 
plăcut surprinși de tot ceea 
ce ei cunosc, de tot ceea ce 
stăpînesc cu profesiona
lism, începînd de la chimie 
alimentară și biologie și 
sfîrșind cu acele elemente 
ale practicii , meseriei ca
re țin strict de specialita
te, conținutul și im port an-

ța alimentației rgionale, 
materiile prime folosite, 
noutățile sortimentale, 
specificul culinar al unor 
popoare ș.a. . •'s;,. .

Lucrările, bine argumen
tate științific, elaborate sub 
conducerea profesoarei A- 
dela Martinovici, au fost

șani —- vor lucra în ali
mentația publică, în între
prinderile din județ. Școa
la profesională comercială 
din Petroșani pregătește ca
dre pentru orășele ~ 
Deva, Hunedoara, 
Hațeg, Petroșani, 
și Lupeni, Elevii

Absolvenții școlii profesionale 
în fața exigențelor profesiunii

și
practi susținute de probele prac

tice, respectiv prepara
rea unui produs din gru
pa celor analizate în lu
crare, produs ales prin tra
gere la sorți dintre cele 
înscrise în grupa respecti
vă.

Ațît ca bucătari cit și 
în calitate de cofetari, ab
solvenții au dovedit că 
stăpînesc toate atributele 
unui, comerț modern,

„Absolvenții noștri — 
ne spunea tovarășul Gheor
ghe Ana, directorul Liceu
lui economic și de drept 
administrativ din Petro-

Mecanicii Gheorghe Iorga și Atanasie Dragomir 
asigură de peste două decenii buna funcționare a ins
talațiilor de la I.F.A. Vîscoza. ,

Foto: Al. TATAR
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Toți care au văzut sau
văd micii noștri schiori după ce au așteptat 
coborînd în slalom, șer- • ■ ■ -
puind printre .porțile jpîr- , _r.. ... __  _______ ,
tiilor abrupte din masivii în care, nerăbdători să ă-

./noștri munțoși riu pot fi jungă acasă, acești copii,’
școlari în . clasele a Il-a și. 
a III-a, au făcut ceea ce 
ar fi făcut toți copiii — 
au sărit în autobuz pe 
toate ușile care s-au des
chis, : cu /-schiurile și / 
rucsacurile în spinare.

decît fascinați. Am auzit, 
nil o dată, exclamații de 
admirație și simpatie față 
de acești prichindei . care, 
CU schiurile și elăparii lor 
mal mari... decît ei, fac 
demonstrații de măiestrie 
sportivă. Și toate acestea, 
după lungi și obositoare 
antrenamente pe pîrtii, 
după la fel de,anevoioase 
drumuri dus-întors la 
munte și acasă, indiferent 
de timp, de cite grade șub 
zero arată termorhetrul.

:Pe un asemenea timp, 
- după un asemeneadupă un asemenea efort, 

au coborît vreo 20 de cd- 
pii-scliiori. din Paring zi
lele trecute și așteptau în 
stația de autobuz din Pia
ța Victoriei, pentru a a- 
junge acasă, unii la Vui-

. . COLOCVIU DE -. ISTO-. 
RIE. Sub genericul „50 de 
ani de la alegerile parla
mentare, parțiale din ju
dețele Hunedoara și Me
hedinți încheiate cu victo- 

Iria candidaților forțelor.
B .democratice" are loc as- 
" tăzi, de la oră 14, la I.U.M. 
I Petroșani, un colocviu de 
I istorie organizat de Muze- 
I ui mineritului în colabora- l re cu Casa de cultură a

I 
I 
I

cari, alții la Lupeni. Și, 
mult 

unși bine, adică .peste 
ceas, a apărut un autobuz,

pe

cu
....... 'A 

fost o greșeală ? O necu
viință ? Dar așa procedea
ză mâi toți. călătorii 
dulii, în toate stațiile 
municipiu...

zmeu ?
în stație, neinaireușind să 
urce în autobuzul aglo
merat.

La protestele profesoru
lui care a încercat să tem
pereze nervii șoferului dez
lănțuit, acesta a replicat 
că el conduce autobuzul 
-și face ce vrea !... Chiar 
o fi mașina lui și face 
chiar ce vrea pe autobuz? 
Profesorul ’ care ne-a re
latat despre agresivitatea. 
acestui șofer-zmeu de pe 
autobuzul 31- HD 1832 (ca
zul s-a întîmplat în 11

. februarie a.c., la ora 16,14)
a-

din
li s-a trecut InS'ra vji-- -se întreabă dacă șoferul 

„indiscipliija"; șofe- 
autobuzului a sărit de 

volan, s-a năfiustit ca 
zmeu la copiii urcați 
ușa din față, bruseîn- 

inju- 
diri.

rea
rul
la.
un
pe .
du-i. îmbrîncindu-i. 
rîndu-i, scdțîndu-i um 
autobuz eu schiuri si ruc
sacuri cu tot. Astlel ju
mătate din copii aii rămas

șiridicjjtejor din 
șani și Biblioteca 
pală.
■ EXPOZIȚIE DE- 
Joi, la I.M. Uricani, 
organizarea bibliotecii ciul 
bului din oraș, la ora 12, 
este programată deschi
derea unei expoziții de 
carte cu tema „Știința și 
tehnica în slujba omului 
și a păcii". (Al.H.) : , ;

CONCURS. La clubul 
sindicatelor din Vulcan a 
avut loc, ieri, un concurs 
gen „Cine știe, cîștigă", cu 

■ tema „Codul etic al pio- 
i nierilor". Concursul a fost

Petro- 
ni un i ci-

organizat de - Casă pionie
rilor din oraș. La această 
acțiune educativa, desfă
șurată în aceste zile cînd

„CUPA UTILAJ UE".

Brad, 
Călan, 

Vulcan 
provin

nu ar 
să aibă o 
lizată față 
lătoi’, .față 
ales ?

O întrebare 
justificată...!

putea fi determinat 
atitudine civi- 

publicul că- 
copii mai

ce

de

îhtrutotul

Dan STEJARII

în școli are. Ioc semnarea 
„Legămintului pionieresc", 
au participat dctaș&nen- 
te din clasele ă Vl-;i ' aîe

Sîmbătă și duminică, în 
masivul Paring se va desfășura cea de a 8-a ediție 
a „Cupei Utilajul" Ia schi. In prima zi se vor între
ce sportivi de la A.S. Utilajul Petroșani și oameni 
ai muncii de la I.U.M. Petroșani. A doua zi, de Ia 
ora 10, se va da startul întrecerilor deschise repre - 
zentanților tuturor asociațiilor sportive din județ, 
oamenilor muncii și copiilor din întreg municipiul, 
înscrierile se vor face la secretariatul competiției, 
sîmbătă după-amiază și duminică dimineața, in ho
lul bazei didactice a C.S.Ș. Petroșani, din masivul 

; ..Palrîhg. J; ..;/. .-, // - .,-,/; ; >,/' v

comerțului
de riădejde în alimentația 
publică.

„Ii repartizăm pe lingă 
cei mai buni cofetari și 
bucătari ai noștri, ca să 
învețe cît mai mult și in 
continuare — ne spunea 
tovarășul Petre lagăr, șef 
al biroului comercial al 
l.C.S.A. și A.P. Petroșani. 
Sînt oamenii lingă care au 
crescut și pînă acum, Ele
na Tătar, lolanda Stan, 
Margareta Florea, Mariana 
Popa, Lenuța Elisei 
ceilalți oameni care 
continuat în unitățile 
practică productivă 
șirea temeinică din

și 
au 
de 

însu- 
orele 

de curs sau desăvîrșirea 
cunoștințelor aplicative pe 
care le-au sădit în inima 
lor, maiștrii instruct ori Ma- 

4 ria Piscureanu și Ana Ța- 
brea".

Urmărind la acest exi
gent examen al meseri
ei — prezentarea prepa
ratelor, estetica lor, deo
sebită, eficiența economi
că de care absolvenții șco
lii profesionale au ținut 
seama în procesul tehno
logic, ne-am întărit con
vingerea că în cadrul a- 
cestei instituții de învăță- 
mint exigența este maxi
mă, iar comerțul va l i tot
deauna în grija unor oa
meni dibaci, harnici, pasi
onați de rneseria. lor.

Aurora. Cont , st colegii lor
vor fi, în curînd, lucrători H. DOBROGEAN U

din județ, dar și din afara 
lui. Instruirea teoretică și 
practică se desfășoară în 
cadrul bazelor proprii, dar 
și în unități comerciale 
din Petroșani. Elevii din a- 
cest an au desfășurat prac
tica în unitățile „Jiul", 
„Bulevard", „Hermes" — 
unități reprezentative ale 
comerțului modern, unde 
au deprins tainele meseriei.

Iu puțini dintre ei con
tinuă studiile liceale tot 
la noi, la secția „seral" și 
apoi se îndreaptă spre 
institute de învățămînt su
perior econom i c. 
Școlarii ă m, de a- 
semenea, vînzători pentru 
textile, încălțăminte, pro
duse alimentare".

Am constatat cu bucurie 
un nivel foarte bun de pre
gătire al elevilor. Daniela 
Almășan, Sorinele Angliei,

PANOU DE ONOARE
(Urmare din pag. 1) LOCUL III — Constan

tin CIOCAN, miner șef . ■ j j
___ _________ ____ la 

Iosif POP, urina Vulcan, 12 i-a pres- 
brigada.

. vechime la mina 
Vulcan de aproape două 
decenii. De opt ani este 
șef de brigadă. Alături de 
șefii de; schimb ' ‘Avfanî.

, ilațegan, Ion Antal, Ion 
Boșneagă, Pap Io'sif, cpri-

■ duce o formație speciali
zată în lucrări' de 'pregă
tiri și deschideri, în ca
drul sectorului IV, for
mație cu o contribuție 
prețioasă în asigurarea

se cifrează la 4123 tone; de brigadă. Din cei. 
de cărbune. ani de cînd lucrează

LOCUL II —
miner șef de
Are o

țat în. calitate de briga
dier. Alături de șefii de 
sciiimb Ioan Grigore, Io
sif Costea, Vasile Murgu 
și Gheorghe Gheață, con
duce o formație de lucru 
specializată în exploata-- 
n ;< cu abataje/ frontale a 
șțrațelor subțiri în 
drul sectorului VI. 
dueiivitatea muncii 
lizată la nivelul brigă
zii este, superioară nor- 

eapăeităților de . produc- m<'i planificate cu .peste- 
ție. 1000 kg pe post.

Deplină
(Urmare din pag. 11

afirmare

fășurării adunărilor gene
rale de dare de seamă și 
alegeri va fi marcată în 
fiecare organizație de ti
neret.din Valea Jiului prin 
organizarea unor ample 
acțiuni în sprijinul pro
ducției, acțiuni . politico- 
educative, dintre care se 
detașează în mod evident 
prin eficiență „Săptămî- 
nile și decadele record în 
producție", inițiativele u- 
teciste specifice, tineretu
lui etc.

Adunările generale, ca 
foruri coordonatoare a în
tregii activități a organiza
țiilor U.T.C., vor trebui, de 
asemenea, să aleagă orga
nele. de conducere, r?s-

școlilor din localitate. In 
încheiere s-a prezentat un 
program artistic- susținut 
de membrii cercului de 
teatru al Casei pionieri
lor".- (TS.) ' . ’ ;

EXPUNERE. Sub devi
za, .,'986 — Anul Interna
țional al Păcii", inițiativă 
a O.-N.U. de largă impor
tanță pentru Salvgardarea 
păcii pe planeta noastră, 
peste 250 de elevi de la Li 
<eul industrial nr. 1

. pecii v birourile, din care 
vor face parte cei mai 
buni utopiști, tineri țalc-n- 
tați, cu mult spirit revo
luționar, cu inițiativă și 
maturitate /politică și pre- 
feșională care șă asigure 
realizarea integrală a 
sarcinilor de mare răspun
dere efi revin tinerei ge
nerații din hotărîrile Con
gresului fii XlII-lea al 
partidului, din hotărîrile 
celui de-al XII-lea Con
gres al U.T.C., care a ja-.. 
lonat principalele direcții 
în care va acționa tinere
tul din patria noastră; în 
cincinalul 1986—1990 pen
tru afirmarea tot mai pu
ternică a rolului tinerei ge-

, nerații in întreaga ' viață
: eeonomico-speială.

Lupeni au participat la , a 
interesantă expunere. (G.C.j

IMPORTANT. In zia
rul nostru de mîine 
se va publica progra
mul returului diviziei 
B la fotbal, seria « 
lll-a
Rubrică realizată de 

Gheorghe BOȚEA
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cadru democratic de decizie 
pentru înfăptuirea sarcinilor economice

i

i
I 
{ (

i

Hotărîrea colectivului de preparatori
< ■ 11 * " “‘II ■ ""Ni —I       I'W.U . .1 *■>■ <1* ni II —.1 I.W.». I-

Sarcinile de plan vor
ra îi se adaugă modul în 
care s-a acționat pentru a- 
sigurarea funcționalității 
stocului de cărbune, fapt 
ce a condus la eliminarea 
completă a opririlor insta
lațiilor, precum și ritmul 
de lucru intens cu care se 
acționează pentru finali
zarea lucrărilor de moder
nizare a liniei de spălare 
numărul 1.

Rezultate bune au fost 
obținute, totodată, la o se
rie de indicatori de bază ai 
activității de preparare, 
cum ar fi, de exemplu, de
pășirea recuperării globa
le cu 6,2 pUncte, creșterea 
coeziunii brichetelor și a 
puterii calorifice a cărbu
nelui livrat termocentrale
lor. Deosebită s-a dovedit 
a fi activitatea desfășura
tă în secția de brichetate 
a cărbunelui, care a reali
zat suplimentar planului 
anual 48 mii tone de bri
chete.

In mod critic și autocri
tic s-a făcut analiza caii- bordate do 
zelor care au condus la ră- Caramele, Gheorghe

fi integral îndeplinite
Priorități pentru cooperația meșteșugărească

Diversificarea
l Perfecționarea . activită
ții, sporirea eficienței eco
nomice prin continua în
cadrare în indicii de cali
tate stabiliți — iată doar 
două aspecte ale proble
melor abordate atît in 
darea de seamă prezenta
tă reprezentanților oame
nilor muncii de la Uzina 
de preparare a cărbune
lui Coroești, cît și în luă
rile de cuvînt.

■ ■ Sfirșitul anului 1985 a 
’Coincis cu finalizarea unor 
lucrări deosebit de im
portante menite să asigu
re desfășurarea în bune 
condiții și la parametri 
ridicați a activității de 
producție. Am reținut cî- 
teva dintre ele: încheierea 
lucrărilor de moderniza
re a liniilor de spălare nr. 
2 și 3; în separație, s-a 
trecut la claubajul invers, 
ceea ce a dus la îmbună
tățirea calității, montarea 
a două turbosuflante care 
asigură parametri superi
ori regimului hidraulic din 
mașinile de zețaj. Acesto-

minerea în Urmă la indi
catorul producție fizică. 
Principala cauză — s-a a- 
rătat în darea de seamă — 
o constituie neîndeplini- 
rea .planului la producția 
de cărbune brut cu peste 
365 mii tone și depășirea 
procentului de cenușă ad
mis la cărbunele recepțio
nat. Acestor cauze obiec
tive li se pot adăuga însă 
și altele, care țin de mo
dul în care a acționat co
lectivul: nu
simțul datoriei s-a 
la nivelul cerut, fapt ob
servat la variațiile mari 
de calitate ale produse
lor finite.

Aceste probleme, cît și 
angajamentele pe 1986 —
vizînd îmbunătățirea re- : 
cuperării în ’ cocs cu 0,2 
puncte și a recuperării glo- 

herea, pe această cale. a

rac,; Cornel Colda, Teodor 
Dosah, Dumitru Agache, 
Simina Asandei, Petru 
Stanciu, Ioan Ologu, Gheor
ghe Pavel, Petru Lăcătuș, 
Viorica Brata și Alexan
dru Hadnagy. In interven
țiile lor, vorbitorii au ve
nit și cu o serie de propu
neri, de soluții vizînd con
tinua îmbunătățire a mun
cii formațiilor în care își 
desfășoară activitatea.

Răspunderea cu care au 
fost dezbătute probleme
le onorării sarcinilor de 
plan, a angajamentului 
privind creșterea produc
tivității muncii eu 1,2 la 
sută, a livrării suplimen
tare a 5000 tone de bri
chete, reflectă preocupări
le ținui colectiv matur, 
decis să răspundă prin 

~ o-- fapte sarcinilor .
bale cu 0,7 puncte și obți- stall, in actuala etapa,

, / ‘v . '7 ' fața-miner it ului
.36 OOO . tone de -.cârBune stl” prinderilor de 
plimentar — au fost a- : a c;V!,uncluL 
' ' ' ’ ‘ ' către Vasile

Du-

șî creșterea calității• » »

serviciilor

întotdeauna
situat

sporite ce
în 

a .între- 
preparare

Gheorghe OLTEANU

in ultimii ani tot mai 
multe unități ale Coope
rativei .meșteșugărești „U- 
nirea“ funcționează în 
spații noi aflate la parte
rul blocurilor construite 
în noile cartiere din Pe
troșani și Petrila. Aceasta 
presupune, în spiritul pre
vederilor Congresului al 
III-lea al consiliilor popu
lare, o acțiune sistemati
că de diversificare a ser
viciilor, în funcție de ne
cesitățile reale ale popu
lației, odată cu o atenție 
neabătută pentru creșterea 
calității lor. De fapt' a- 
ceste două aspecte care 
se intercondițlenează s-au 
aflat în centrul dezbate-, 
rilor din adunarea gene
rală a reprezentanților co
operatorilor, cadru în care 
au fost expus;e opinii și 
idei, chiar inițiative, me
nite să contribuie la reali-

Rezultatele vor întări 
prestigiul întreprinderii

Dorință unanimă de autodepășire
(Urmare din pag. I)

Datele din bilanțul pe 1985, 
așa cum reies din darea 
de seamă prezentată re
prezentanților oamenilor 
muncii, denotă că . LC. Vul- 

< an si-a dezvoltat 
lățea'- de producție, conco
mitent cu îmbunătățirea 
structurii acesteia. S-a a- 
j uns la o mai eficientă va
lorificare a resurselor ma
teriale și umane, rezulta-

competitiv i tați i produse
lor pe piață internă și ex
ternă. '

Asupra acestor .. cerințe 
au insistat în cuvîntul lor, 

activi- .-Elena Morar, Adela Ma
tei, Constântih Păduraru, 
Carolina Banhazi, 
Faur, Marilena 
Elena Bădtileșcu, 
Pătulca, Carmen

Pavel
Mirâuță, 
Mariana 

_  _____, ______  ' Lavrie,
«iunie 71 „-.u.u- Ene Victoria, cît si direc
tele fiind creșterea sub- . torul general adjunct din 

.. - cat]rul C.I.C. Sibiu,
Gîndilă. Vorbitorii s-au 
angajat, în numele forma
țiilor de lucru din care’ fac 

. parte să creeze toate con
dițiile menite să ducă la 
îndeplinire prevederile 
de plan. Au solicitat în 
acest sens un sprijin mai ' 
activ al centralei coordo
natoare din Sibiu pentru 
rezolvarea unor proble
me, cum ar fi aducerea u- 

' nor instalații: necesare fi
nisării produselor, nece
sitatea organizării unor 

- schimburi de experiență 
între mecanicii de la l._U. 
Vulcan și cei din alto în
treprinderi șimilare, apro
vizionarea ritmică cu ma
terii prime.

stanțiâlă
muncii, îmbunătățirea ca-

a productivității 

lității produselor, reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție și creșterea volu
mului . de .beneficii. Cîteva 

’cifre sînt elocvente: pro
ducția marfă a fost reali
zată în procent.de 100,95 

’ ta sută, cea netă în pro
porție de 110,46 la sută, in
dicatorul confecții textile 
a atins 107,82 la sută, iar 
exportul direct șl ' indirect 
se cifrează la 104,97 la su
tă. Sînt cifre care atestă o 
activitate bună, concre
tizată în realizări ritmice, 1 a 
un înalt nivel calitativ și 
de eficiență al întregii pro- 
oucții, al celei l—......... 
exportului. S-a arătat in 
adunare eă succesele co
lectivului se datorează îm
bunătățirii stilului de mun
că în ..cadruj activității ele 
aprovizionare, realizării

.prin autodotate L- ' â 
unor "dispozitive ’ ajutătoa
re de mică mecanizare în 
prO ’-sUl productiv.

Așa cum se preciza și 
în documentul prezentat 
adunării generale, sarcini
le de plan pe 1986 pre
zintă o creștere substan
țială față de anul nu 
demult încheiat. Pentru în
deplinirea lor integrală, 
fiecare om al muncii' este 
chemat să pună un ac
cent deosebit pe accelera
rea ritmului de integrare 
în procesul de producție a 
nou încadraților, ridica
rea gradului de înnoire a 
producției, creșterea pro
ductivității muncii. toate 
acestea vizînd creșterea

destinate .

loan

Tpăn Daniel au apreciat ca 
bună activitatea desfășu
rată^ de consiliul oameni
lor muncii în. anul trecut, 
criticîpd totodată aspecte
le negative care s-au ma
nifestat' în .cadrul colecti
vului venind cu propuneri 
concrete pentru îmbunătă- 

ta cereau să Ie fie asigu- țirea activității în viitor,
rate piese de schimb de In încheiere, ing. loan
bună calitate și să se corn- Besserman, directorul mi-
pleteze efectivele brigă- neî arăta: „Rezultatele ob-, 
zilor. Ei s-au angajat, în ținute de colectivul nos-

; numele minerilor pe care ti-u fu anul trecut sînt
bune, Am obținut cea mai 
măre producție de cărbu
ne- din istoria minei. Ani 
avut zile cînd am extras . 
pesto 4000 tone de cărbu- 
nc. Ba mai mult, ne-am 
îndeplinit sarcinile.de plan 
la toți indicatorii, i. eco.no- 
mico-financiari. Cu alte 
cuvinte, am desfășurat o

: cii-.planificate cu 3—5. to-; 
' ne pe post âu posibilitatea 
; ca în acest an să depășeas

că 'realizările anului tre - 
cut si să obțină producții

; și productivități superi
oare. Dar pentru aceas-

îi reprezentau, să-și reali
zeze sarcinile și angaja
mentele asumate astfel in
cit mina să se situeze pe 
un loc fruntaș în întrece
rea socialistă.

In cuvîntul lor Con
stantin Mitrei, Sima Ho
rea, Vasile Pirvulescu, Cor
nel David. Ștefan i Toma,

activitate rodnică, dar a- 
ceasta ne obligă la mai 
mult. E drept, am debu
tat foarte bine în acest an, 
dar avem obligația 
confirmăm.
ta fiecare 
buie să-și 
datoria la
muncă, să depună eforturi 
susținute pentru a spori 
în continuare producția 
de cărbune extras, astfel 
Incit șă demonstrăm că 
alegerea întieprinderii 
noastre ca unitate. model 

o pe ramură nu este o întîm- 
plare“.

La Paroșeni există un 
colectiv matur care . în 
permanență are dorința 
fierbinte de .autodepășire 
în efortul patriotic al asi
gurării cărbunelui nece
sar țării. -

sa
Pentru aceas- 

dintr'e noi (re
facă exemplar 

locul lui de

zarea imperativelor actu- ~ 
ale din sfera serviciilor: 
calitate și diversitate. De
și multe unități — cum 

’ .sînt 55 tinichigerie,
vulcanizare, 44 și 65 
moto, 12 curățătorie 
dă, 9 și 20 instalații 
tare, 14 argăsătorie, 
40 înregistrări muzicale și 
altele — s-au remarcat în 
anul 1985 printr-o activi
tate rodnică, cooperativa 
nu și-a realizat integral 
sarcinile economice plani
ficate. Cauzele neînde- 
plinirii planului la pres

tări servicii (doar 87,42 la 
sută) au fost determinate 
de deficiențe în aprovizio
narea ritmică, calitate ne
satisfăcătoare a unor ser
vicii, chiar aspecte de in
disciplină ; și nefdosirea 
timpului de lucru. La a- 
ceste laturi ale muncii ș-au 
referit critic și autocritic 
în luările de cuvînt Vasile 
Becheru, Andeluț Stoica, 
Vasile Ungur, Petru Re- 
vitea. Victor Datu. Re- 
mareînd rezultatele bune 
obținute în prima lunăa 
acestui an, vorbitorii și-au 
exprimat convingerea că 
activitatea cooperativei se 
va îmbunătăți substanțial. 
Această - convingere • este 
susținută de un program 
realist și concret de mă
suri. Acestea se referata 
organizarea științifică a 
muncii în spațiile care vor 
intra în funcțiune în a- 
cest an, îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru . și 
diversificarea activităților 
de producție, înființarea u- 
nor noi unități (confecții și 
reparații r marochinărie, to
ci lărie, ceaprazărie, re
parații umbrele, broderie, 
argăsătorie și altele) în 
Petrila, Bănița sau în re
ședința de municipiu.

T. SPATARU

49 
auto- 
rapi- 
sani- 
2 și

Confecționerele Con
stantina Sallak și Con
stanța Păun verifică îm
preună cu maistrul de 
schimb, Vatica Dogaru, 
calitatea produselor e- 
xccutate de formația 6A 
de la întreprinderea de 
confecții Vulcan. (Foto: 
Al. TĂTAR)

O. GEORGIANA
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Grija pentru sănătatea oamenilor 
muncii — indicator al calității 

actului medical
Analizîtid cu exigență și 

spirit de răspundere ac
tivitatea desfășurată în 
anul trecut, adunarea oa
menilor muncii de. la .Spi
talul municipal din Petro
șani a lost cadiul in cale 
ș-a/'evidențiat o -.creștere' 
a calității actului' me
dical, a grijii neabătute 
pentru sănătatea oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui. Una dintre 
zilelor noastre, 
însăși calitatea 
medico-sanitare. 
zintă grija pentru 
tea și 
și în primul rînd a copi
ilor. In comparație eu 
1984, in Valea Jiului, s-a 
înregistrat în anul trecut 
Îmbunătățirea indicatorilor 
demografiei: 
înregistrat o creștere 
la 18.03 Ia mie (1984) 
19,48 la mie, superioară 
indicatorului pe județ. JȘi 
sporul natural al pop’u-

exigențele 
sintetlzînd 
activității 
o re.pre- 

sănăta- 
vigoarea populației

indieatorilor 
natalitatea a 

de 
Ia

lațîei ă crescut de la 10,76 personalului mediu sâni»
(1984) la J .1,08 la mie (1985), tar față de calitatea actu-:

/fiind eu mult peste’ media lui medical. Tn cadrul a-
dunării au Vorbit dr. Ion 
Saraoilă, dr. George. Dîr- 
lea., asistenta medicală 

■ Mariană lioznov, dr. Ko- 
rozsj Tmre, dr. Ion' Radu
lescu,. dr. Mii'.ai i’.ii'eaș, 
dr.- Elena Suciți;.. Biro E- 
lemer, dr, Ulpia /.Cupșan, 
dr. George David, direc
torul spitalului, care au 
formulat propuneri ce ex
primă însăși grijă pentru 
Starea de sănătate a oa
menilor -muncii' din Valea 
Jiului.

In acest an, competen
ța și experiența persona
lului - m.edico-sanitar se va 
concentra spre îmbunătă
țirea indicatorilor demo
grafici, efectuarea contro
lului medical periodic în 
unitățile economice, efi
ciența activității de edu
cație sanitară.

T. GORJANU

pe județ și pe "țară. In spi
ritul recentelor hotărîri 

..ale partidului nostru, a pla
nului -complex de măsuri 
al Consiliului Sanitar £>u- 
perior, .... colectivul .ine- 

i dico-sa'nitar din Valea Jiu
lui a manifestat o' grijă 
.sistematică pentru asigu
rarea stării de sănătate a. 
femeii, in .special a'■ gravi
delor., Conducerea spitalu
lui a acționat în domeni- 
ile profilaxiei bolilor pro- 
feșlojiâlef depistarea boli
lor cronice, manifestîird o 
neabătută grijă pentru sta
rea de sănătate a oameni
lor muncii. Ca o consecin
ță a acestor direcții de ac
țiune incapacitatea tem
porară de muncă a scăzut.

.Principalul aspect- care 
a fost detaliat în dezba- . 
teri este sintetizat. în. res
ponsabilitatea medicilor, a

procent.de
sarcinile.de
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Plenara C. C. al P. C. U. S■- ■

MOSCOVA 18 (Ager
pres). — Agenția TASS in
formează că la 18 februa
rie a avut loc plenara C.C. 
al P.C.U.S. care a dezbă
tut următoarele proble
me: cu privire la raportul 
political C.C. al P.C.U.S. 

pentru Congresul al XXVII- 
lea al P.C.U.S.; cu privire 
la principalele rezultate 
ale dezbaterii de către în

Festivalul 
cîntecului politic

BERLIN 18 (Agerpres). 
— „Intrațî în mileniul 
viitor fără arme nucleare1 
este lozinca sub 
se desfășoară ediția 
acest an a festivalului cîn- 
tecului politic, organizat în 
R.D. Germană, transmite 
agenția ADN. Un audito
riu de peste 4 000 de per
soane a aplaudat cu căl
dură grupuri vocale și 
soliști din țară și străină
tate, prezențl la concertul 
de deschidere. Printre par
ticipant se numără 
formația Amandia, 
eătuită din susținători 
Congresului Național 
frîcan din Africa de Sud.

tregul partid . și. întregul 
popor a proiectului noii 
redactări a Programului 
P.C.U.S. și prezentarea lui 
spre dezbatere Congresu
lui al XXVII-lea al 
P.C.U.S.; cu privire la bi
lanțul dezbaterii modifi
cărilor în Statutul P.C.U.S. 
și prezentarea spre dezba
tere Congresului al
XXVII-lea 
Statutului modificat 
partidului; cu privire 
raportul pentru Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S.- 
referitor la principalele di
recții ale dezvoltării ecb-

Congresului
a proiectului

al 
la

nornice și sociale a U.R.S.S. 
în perioada 1986—1990 
pînă în anul 2.000;
privire la rezultatele dez
baterii de către întregul 
popor a proiectului „Prin
cipalele direcții ale dezvol
tării economice și sociale 
a U.R.S.S. în perioada 
1986—1990 si pînă în anul 
2 000“ și prezentarea lui 
spre dezbatere Congresu
lui: al XXVII-lea al
P.C.U.S.

In legătură cu aceste 
. probleme, Mihail Gorba- 

ciov și Nikolai Rîjkov au 
prezentat rapoarte.

și 
cu

Agenda 
energetica

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii , Cinemato
grafice 
doara.

Județene Hune-

care 
din e

si 
ai- 
ai 

A-

ARGENTINA A SUSPEN
DAT plata a aproximativ 
1,6 miliarde dolari din da
toria sa externă, 
Fondului Monetar 
național să adopte norme 
mai flexibile privind a- 
chitarea datoriilor, a do- 
bînzilor și a condițiilor de 
efectuare de noi împru
muturi — transmite agen
ția Taniug.

cerînd
Inter-

FAPTUL DIVERS
pipai* în orașe medii 
miei.

Și

zăpada
deosebire de 
trecut, eînd

TRAMVAIE
Tramvaiele vor consti

tui în continuare Un mij
loc important de transport 
în R.D. Germană, mai cu 
seamă în zonele suburba
ne, relevă agenția ADN. In 
prezent, rețeaua liniilor de 
tramvai din R.D.G; are o 
lungime de 2 000 km, pe 
care sînt transportate

• miliarde pasageri
In afară de faptul că 
nepoluate și consumă 
cantitate de energie 
redusă, tramvaiele au 
perioadă de funcționare 
de trei ori mai mare decît 
a autobuzelor. De aseme
nea, costul lucrărilor de 
reparare a lor este mai 
redus. In R.D.G., autobu
zele sînt folosite, în prin-

Spre 
anului . , ._ .
Iul precipitațiilor a 
neobișnuit de scăzut, zile
le trecute în nordul Chi
nei s-aU înregistrat masi
ve căderi de zăpadă — in
formează agenția China 
Nouă. Centrul meteoro
logic din Beijing a anunțat 
așezarea unui strat gros 

Shanxi, 
Tianjin,

iarna 
nive- 

fost

PRIMUL MINISTRU 
PERUAN, care deține și 
portofoliile' economiei și 
finanțelor, Luiș Alva Cas
tro, a declarat, la Lima, 
după o vizită în S.U.A., că 
piatra unghiulară a poli
ticii economice actuale a 
guvernului peruan este 
lupta împotriva creșterii 
datoriei externe a țării—• 
transmite agenția de pre
să peruană Andina.

WILLIAM GRAHAM A 
FOST NUMIT DIRECTOR 
GENERAL AL NASA, 
înlocuindu-l în această 
funcție pe Philip Culberș- 
ton — a declarat un pur
tător de cuvînt al agen
ției spațiale americane. Mă
sura, anunță agențiile de 
presă, este o urmare a ex
ploziei de luna trecută a 
navetei „Challenger", caro 
s-a soldat cu moartea ce
lor șapte astron auți aflați 
la Ixjrd.

PHENIAN 18 (Agerpres). 
—- In ultimii 10 ani, la 
complexul minier Ail.ju din 
R.P.D. Coreeană, au fost 
construite șase. benzi ru
lante pe distanțe lungi 
pentru transportul cărbu
nelui, în lungime totală de 
34 km, precum și alte 200 
benzi transportoare pen
tru distanțe mai mici, in
formează agenția ACTC. 
Benzile transportoare a- 
sigură ațît scoaterea căr
bunelui din subteran, cît 
și transportul la suprafață 
spre stațiile de încărcare. 
In intervalul amintit au 
fost amenajate 10 aseme
nea stații de încărcare a 
cărbunelui, cu o capacita
te de aproximativ un mili
on tone anual.

*

ANKARA 18 (Agerpres).- 
— Pe teritoriul Turciei a 
început construirea unei 
noi conducte de petrol, ca
re va transporta țițeiul i- 
rakian spre unul din por
turile turce de pe țărmul 
mediteranean — transmite 
agenția Taniug. Mergînd 
în paralel cu cea aflată în 
funcțiune în prezent, con
ducta va avea o lungime 
de 980 kilometri și o ca
pacitate de 500 000 barili 
pe zi, lucrările de instala
re urmînd să se termine 
la jumătatea anului 1987. 
Aceasta va permite spori
rea capacității de export 
de petrol a Irakului, prin 
teritoriul Turciei, pînă la 

• 1,5 milioane barili pe zi.

2

I.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Pas în doi ; U- 
nirea : Hotel C 
Parîngul: Legenda dra
gostei, i-n.

PETRILA i Așa bunic, 
așa nepot.

LONEA.: Efendi,
VULCAN — Luceafărul: 

Iluzii pierdute.
LUPENI — Cultural t 

Clopotele roșii, I-II.
URICANI : Febra au

rului.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro-

TV.
t _ Telejurnal. 20,20

Central • Actualitatea în economie.
’ 20,35 Ani frumoși — co

pilărie (color). Program 
artistic. 20,45 P.C.R. — 
gîndire creatoare, acțiu
ne revoluționară. Calita
tea— dimensiune defi
nitorie ă noului stadiu de . 
dezvoltare. 21,00 Film se
rial (color). .„In căutarea 
adevărului". Ultima par
te. 21,50 Telejurnal.

încadrează prin transfer sau concurs, 
pentru ocuparea următoarelor posturi

♦

♦
♦
♦

șef birou 
economist

financiar

aeraj

1,4 
anual, 

sînt 
o 

mai 
o

de zăpadă în 
Beijing, Hebei, 
Gansu, Henan și în alte zo
ne.

EXPLOZIE
O explozie provocată de 

o bombă s-a produs în- 
tr-o stație de autobuz din 
sudul Teheranului, cau- 
zînd moartea unei persoa
ne și rănirea altor șase, 
a anunțat agenția IRNA, 
citată de AP.

Operațiune de represalii desfășurată 
de trupele israeliene 

în sudul
18 (Agerpres).BElRUT

— Importante forțe israe- 
iiene de ocupație sprijini
te de blindate, avioane și 
elicoptere au continuat 
marți, pe o scară mai lar
gă decît în ziua preceden
tă, operațiunea agresivă 
de represalii în sudul Li
banului. Calificată de pos
tul de radio Beirut drept 
o nouă invazie, operațiu
nea este susținută de apro
ximativ 600 de militari și

Libanului
vizează cel puțin 18 sate 
libaneze șiite aflate în 
sectorul de amplasare al 
UNlFIL, pînă la 18 km 
nord de „zona de securi
tate". Centrul acțiunilor 
represive ale forțelor is
raeliene care au deschis 
focul fără discriminare, 
au dinamitat locuințe, au 
arestat sute de persoane, 
au efectuat percheziții și 
interogatorii au fost loca
litățile Tibnine, Haris și 
Iladdat.••••••••<••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

Statele Unite ale Americii:
„Cînd un popo

O epidemie de sinucideri s-a declanșat intr-o 
rezervație indiană din statul Wyoming, în vestul a- 
merican, unde, numai în două luni, zece tineri indi
eni și-au puș capăt vieții și alți nouă au fost spita
lizați pentru a preveni orice nouă tentativă dispera
tă. Evenimentul a avut ecou în America, găsind, la 
puțin timp, în luna decembrie 1985, o reflectare și 
în presa internațională.

Din poporul indian n-a 
mai rămas în Statele U- 
nite decît aproape un mi
lion și jumătate de oameni; ' 
dintre care 962 de mii au 
devenit persoane ce pri
mesc asistență socială, tră
ind în interiorul sau în 
imediata apropiere a rezer
vațiilor. Cultura indiană 
se află într-un proces a- 
vansat și continuu de de
gradare, căreia îi cores
punde o generație pierdu
tă de tineri, atrași — și în 
același timp respinși — 
de lumea albă. Sinucide
rile în rîndul indienilor 
constituie, pentru unii so
ciologi americani, un apel

r se sinucide"
sinucideri, șomajul și mor
talitatea infantilă care 
decimează poporul său ba
te toate recordurile. Tine
rii indieni n-au, de cele 
mai multe ori, pentru, ori
zontul lor de viață decît 
părinți alcoolici și o rezer
vație în care nivelul șoma-

DIN PRESA STRĂINĂ
(„ARIQUE ASIE")

disperat la ajutor, un ul
tim strigăt ale acestei ge
nerații asupra căreia se 
exercită fascinația morții ca 
» promisiune de libertate 
față de statutul ei de umi
lință.

In rezervația din Wind 
River (5 345 membri), rata 
sinuciderii este de 62 de 
ori mai mare decît media 
națională americană. Un -ța televizorului 
lider indian, Mark Banks, 
a declarat că numărul de

jului depășește 80 la sută. 
Ei, care ar fi aparținut u- 
nei societăți de războinici, 
acum nu mai au de făcut 
decît să-și găsească alina
rea în băutură (51 la sută 
dintre tineri au probleme 
de pe urma alcoolismului 
•și 47 la sută ca urmare a 
folosirii drogurilor) sau 
să-și omoare timpul în fa- 
, - - ——- —. —i •—— una
dintre puținele binefaceri 
ale acestui secol pentru ur
mașii lui Winettou. Iată

cum se perpetuează geno
cidul poporului indian în 
această Americă, țară a 
libertăților și drepturilor 
omului — cum îi place 
propagandei oficiale 
trîmbițeze în lume.

In primăvara anului 1985, 
în-revista „Foreign Policy" 
apărea un articol, sub o 
semnătură prestigioasă, 
consacrat politicii externe 
americane, care releva, 
printre principiile ' ei. Și 
egalitatea între rase, pro
gresul social și economic 
pentru toți, aplicarea 
tului, la fel pentru 
Preamărind aceste 
cipii generoase, oare 
natarul articolului 
pectiv a uitat că viabilita
tea lor în beneficiul popoa
relor oprimate nu trebuie 
să-și găsească expresie și 
față de poporul indian al 
Statelor Unite ?

să

drep- 
toți. 

prin- 
sem- 

' res-

(Agerpres)"
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șef sector
șef depozit materiale
2 paznici
2 maiștri minieri

încadrarea se face conform 
rilor Legii nr. 12/1970 și Legii nr. 57/1974,

Concursul va avea loc în 28 februarie 
1986, ora 10. Informații suplimentare la 
biroul OPIR, telefon 60300.

mătase

prevede

încadrează direct sau prin transfer 
în următoarele meserii:

— instalator sanitar
— lăcătuș confecții metalice
— lăcătuș mecanic auto

— sudor autogen și electric
— conducător auto pentru ARO-320, 

motostivuitor și tractor rutier U-650, nou
\, doi muncitori necalificați cu stagiul

militar satisfăcut.

Mica publicitate
FAMILIILE Borza

Demeter urează scumpei 
lor nepoate Birtocian Cla

ca 
și

Și

udia „La mulți ani !“, 
ocazia zilei de naștere 
a majoratului. (5948)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rus

ANUNȚURI

Grigore, eliberată de Fa
brica de Mătase Lupeni. 
O declar nulă. (5946) 

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Cosi- 
tanu Petrînel, eliberată de 
Preparația Petrila. O de- . 
clar nulă. (5944) '

DE FAMILIE

SOȚUL Grigore, ficele Maria și Aurelia, gine
rele Constantin, nepoții Mihaela și Paul, anunță 
dispariția fulgerătoare a bunei noastre soție, mamă 
și bunică

CIRCOV TODOSIA
Inmormîntarea va avea loc joi, 20 februarie 

1986, ora 16.
Nu te vom uita niciodată suflet bun și drag.

CU nespusă durere, părinții Vaier și Maria, 
sora Alina și bunicii, amintesc că se împlinesc 6 
săptămâni de Ia decesul scumpului lor

RĂDOI VALERIAN VALERIU (18 ani)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (5947)
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