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Ieri, a avut loc la Deva, plenara Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R. Au 
participat membri și membri supleanți ai 
Comitetului județean de partid, membrii 
comisiei județene de revizie și ai colegiu
lui județean de partid, secretarii cu pro
bleme economice ai comitetelor de partid 
municipale și orășenești, secretarii comi
tetelor de partid și directorii întreprinde
rilor miniere și energetice, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, ca
dre de conducere din instituțiile județene 
de sinteză, alte cadre din activul de partid 
și de stat al județului.

Plenara a adoptat următoarea ordine 
de zi :

— Raport privind preocuparea organe
lor și organizațiilor de partid, de masă, 
și obștești, a consiliilor oamenilor muncii 
pentru aplicarea programelor adoptate de 
creștere a producției de cărbune, mine
reuri și energie electrică;

— Informare asupra modului în care s-a 
desfășurat în anul 1985 activitatea de so
luționare a problemelor ridicate de oa
menii muncii prin scrisori și audiențe ;

— Raport privind principalele concluzii 
desprinse din activitatea desfășurată în 
anul 1985 de organele și organizațiile de 
partid .pentru întărirea numerică și cali
tativă a rindurilor partidului și înfăptui
rea politicii de cadre ;
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Aprobarea angajamentului asumat 
de organizația județeană de partid în în
trecerea socialistă pe 1986.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii Iulian Costescu, Vasile Golda, 
Viorel Dănilă, Ilie Lavu, Constantin Spa- 
fiu. Ionel Hodorog, Maria Medrea, Con
stantin Neag, Alexandru Miclea, Teofil 
Bogdan.

Plenara a făcut o analiză profundă, a- 
mănunțită — în spiritul orientărilor și 
indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, date 
la ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a dezbătut modul de 
îndeplinire a; planului național unic pe 
anul 1985 — a activității desfășurate în 
anul și cincinalul recent încheiate. în do
meniile extractiv și energetic, a formulat 
propuneri și a adaptat măsuri menite să 
determine o mai puternică mobilizare a 
potențialului tehnic, material și umah, 
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor 
majore ce revin județului nostru în a- 
ceste sectoare principale ale economiei 
naționale, în anul 1986, în întregul cinci
nal 1986-—1990, pentru materializarea o- 

,obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea 
■ Congres al Partidului Comunist Român.

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat 
cuvîntul tovarășul Radu Bălan, .prim-se- 
cretar al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

Brigada condusă de Samion Rusu, se numără și în prezent printre frun
tașii sectorului II al I.M. Lupeni.
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LOCUL I —

Tokes, miner, șef
Andrei 
de bri

gadă. Face parte din ge- 
' a 

lor '60. Lucrează la 
Uricani din anul 
împreună cu șefii

nerația de mineri ani- 
I.M. 

1962. 
de 

schimb Andrei Varga, lu- 
liu Mihai,- Laszlo Kacso 
și Adalbert Iszlai condu
ce o formație de lucru 
care a preluat exploata
rea unei moderne combi
ne de înaintare, cea mai 
complexă „mașină minie
ră" din Valea Jiului, de 
înalt randament, aflată 
în dotarea unei formații 
„„.....   domeniul
investițiilor. Folosind e- 
ficient înaltele posibili
tăți tehnice ale modernu
lui utilaj, eliminînd „tim
pii dc stagnare", Andrei 
Tokes și ortacii lui au a- 
tins avansări record de 
peste 180 ml în profile 
mari. In prezent lucrează 
la deschiderea stratului 

. 3 în blocul II.
LOCUL II — Ioan 

chițelea, miner, șef 
brigadă. Este coleg 
generație și. ’minerit la 
Uricani eu Andrei Takes. 
A poposit pe meleagurile

Ni- 
de 
de

TÂRIL cn MAI MULT CĂRBUNE!
Un nou succes al minerilor diti Valea Jiului
Peste 32100 tone extrase într-o singură zi

■ întreprinderile miniere ale Vâii Jiului 
au extras, marți, 18 februarie, cea mai mare 
p r aduc| i e zilnică — 32 123 tone de 
cărbune, cu 177 tone mai mult decît sarcina 
planificată.

■ Numărul întreprinderilor care au de
pășit sarcina zilei a crescut la 9.

■ Cariera Cîmpu iui Neag a obținut cea 
mai mare depășire a zilei - 475 tone de căr- 
bune.

■ Minerii de la Lupeni - au înregistrat 
de la începutul lunii - aproape 6 0C0 tone ex
trase suplimentar, situîndu-se în fruntea în
trecerii.

Lâ numai patru zile de 
la realizarea celei mai mari 
producții obținute într-o 
singură zi — 32 091 tone — 
minerii Văii Jiului înre
gistrează un 'nou succes 
— 32'123 tone de cărbune 
extras marți, 18 februarie.

Dorim să evidențiem cu 
acest prilej, un aspect deo
sebit de important și anu
me că, în ziua amintită.

în ziarul de azi
• Creația tehnico-știin- 

țifică de masă.
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numărul întreprinderilor 
care au realizat și depășit 
sarcinile planificate s-a ri
dicat la 9, de la 8 cite e- 
raucuozi înainte. De fapt, 
IN 18 FEBRUARIE. CELE 
9 ÎNTREPRINDERI AU 
EXTRAS PESTE PREVE
DERILE DE PLAN MAI 
MULT DE 1900 TONE DE 
CĂRBUNE. Semnificative 
pentru eforturile depuse 
sînt rezultatele obținute de 
minerit de la Petrila si 
Bărbăteni, care în ultime
le zile (inclusiv marți, 18 
februarie) au obținut con
stant producții suplimen
tare. Aceeași mențiune o 
facem și pentru colectivul 
carierei Cîmpu lui Neag;

care în decada a doua, 
doar în două zile nu. și-a 
realizat producțiile stabi
lite.

PRIN SUCCESUL ÎNRE
GISTRAT IN 18 FEBRUA
RIE, SASE DIN CELE 9 
ÎNTREPRINDERI AU A- 
cumulat, de la înce
putul LUNII, UN PLUS 
DE APROAPE 17 000 TO
NE DE CĂRBUNE EX
TRAS. '

Dacă la aceste rezultate, 
mai adăugării și faptul că 
mina Livezeni î.șiîndepli- 
nește productivitățile și 
producția stabilită pentru 
efectivele existente, iar lâ 
I.M. Valea de Brazi activi
tatea trebuie apreciată du
pă realizarea prevederilor 
de plan la înaintări în căr
bune și steril (mina fiind 
în descindere), capitol la 
care planul este realizat, 
putem afirma că din Totalul 
unităților miniere ale Văii 
Jiului, doar una singură, 
mina Aninoașa — șe con
fruntă cu dificultăți în în
deplinirea sarcinilor pla
nificate.

Prin urmare, Combina
tul» are . mari posibilități 
să-și îndeplinească sarci
nile da plan lunare la ni
velul unităților din Valea 
Jiului... ■, , ■

Dorin CHETA
• Ferestre — Arcadia de 

lingă tine. «Programul re
turului campionatului di
viziei B de fotbal.

In pag. a 3-a

Pentru preluarea ritmică 
a producției minelor

N OU 0 E O MOARE
Astăzi, fruntașii minei Uricani
Văii Jiului, la îndemnul 
fraților săi Gheorghe,Du
mitru și Ștefan, toți mun
citori cunoscuți pentru 
hărnicia lor la mina Uri
cani. Alături de șefii de 
schimb Gheorghe Pricop, 
loan Aboschi, '' 
Graur și Anastasiu Fîcă, 
conduce una dintre bri- 

- găzile de pregătiri din 
cadrul sectorului III. A- 
vausările medii

dere a stratului 15, des
chiderea și pregătirea blo
cului VI, în prezent bri
gada lucrează cu ' bune 
rezultate la deschiderea 
și pregătirea blocului VII.

LOCUL III — Ilie Vre- 
Vasile me, miner, șef de brigadă.

’’ Reprezentant al generației
tinere de mineri, alături 
de șefii de Schimb Eugen 
Blaj, Aurel. Cernat, Mihai 
Szabo și Diohisie Mîrza 
conduce o formație de

realiza
te de brigadă se cifrează 
între 90 și 100 ml pe lună, lucru din cadrul sectoru- 
După lucrările de

nă cu ortacii din briga
dă a finalizat, mai multe 
lucrări miniere importan
te, printre care : deschi
derea orizontului 300, 
rampa orizontului 300, 
camera de montare pen- 

, tru o modernă combină 
de înaintare etc. Produc
tivitatea muncii realizată 
de brigadă este superioa
ră celei planificate cu 0,5 
mc pe post.
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Atît în adunarea generală 
a reprezentanților oameni
lor muncii. din cadrul sec
ției de’ .preparare a cărbu
nelui Petrila, cît și în cea 
organizată la nivel de în
treprindere, una din pro
blemele ridicate a consti
tuit-o stadiul la care se 
află lucrările de investiții. 
Este Intr-adevăr, o pro
blemă, deoarece în docu
mentul prezentat la adu
narea din Petrila se spe
cifică faptul că volumul 
de investiții din 1985 a 
fost realizat doar în pro- 

' porție de 43,2 la sută.
Nerealizarea la timp de 

către executant —■ în 
zul nostru IACMM 
obiectivelor prevăzute
plan afectează într-o bună 
măsură desfășurarea în 
condiții optime a procesu-

— Primul ieste cel de sor
tare și însilozare a cărbu
nelui, cu o capacitate de 
14 000 tone. El trebuia si 
ne fie predat la sfîrșitul a- 
nului 1985. Despre însem
nătatea lui, ce să mai spun? 
Avînd în vedere progra
mul în flux continuu în 
care lucrează minele Lonea 
și, Petrila, evident că, 
lipsa lui, recepția are 
suferit.

— Și, totuși, cum vă 
curcați ?

— Nu ’prea bine,
zile în carp recepția este 
întîrziată cu '2—3 ore. Pro
blema afectează, în special, 
I.M. Petrila, care nu 
capacitate de stocare 
cărbunelui în subteran.

■ Un alt obiectiv—

în 
de

des-
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înText și foto :
Stefan NF.MECSEKdeschi-

loan NichițeleaAndrei Tokes
l

Ilie Vreme
‘ : .1

are
a

?
—- ...Este cel de însiloza

re a produselor spălate —• 
special și mixte. In etapa 

lui de ‘spălare a cărbune- jntîi de punere în func
țiune a .secției din Petrila, 
la sfîrșitul lui 1983, s-a fi
nalizat prima parte a o- 
biectivuiui. . A doua parte 
urma să o recepționăm la 
finele anului trecut. Zic 
urma, deoarece această a 
doua parte a ol>: irul ui 
nu e gata. Și ponoasele tot 
noi le tragem : se întîmplă 
că, uneori, nu avem va-

Interviu realizat de 
Gh. OLTEANU

lui în secția din partea es
tică a municipiului. Des
pre urgenței:. în acest do
meniu, rit fi despre nece
sitatea continuării lucră
rilor, am purtat o discuție 
cu ing. Victor Chiaburu, 
inginer .șef producție în 
cadrul 1PCVJ.

— Tovarășe inginer șef, 
care ar fi, în ordine, obiec
tivele de investiții a căror 
finalizare nu suferă amî- 
nare ? ■.- (Continuare în pag. a 2 a)
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Creația tehnico-științif ică de masă 
angajată ferm in perfectinnarea activității productive

Orientări prioritare, în lumina hotărîrilor 

Congresului Științei și Invățămîntului

Corolarul dezbaterilor 
din consfătuirea pe tema 
creației tehnico-.științifice, 
prilejuită de faza munici
pală a acestei mișcări de 
masă, a fost ideea că în
făptuirea sarcinilor calita
tiv sporite ce revin unită
ților economice din Valea 
Jiului în primul an al ac
tualului cincinal — al dez
voltării intensive a econo
miei naționale — este de
terminată de contribuția 
nemijlocită a științei și 
tehnicii, inclusiv a crea
ției tehnico-științifice de 
masă, la soluționarea com
plexelor probleme ale pro
ducției. Tot cu acest prilej, 
dat fiind însemnătatea deo
sebită revine în actuala 
etapă cercetării tehnico-ști- 
ințifice, în lumina sarcini
lor stabilite de Congresul 
al XIH-lea al partidului, 
subliniate cu insistență de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Congresul 
Științei și Invățămîntului, 
s-a accentuat cerința ca 
organele și. organizațiile de 
partid să pună în centrul 
preocupării lor dezvolta- 
rea activității de cercetare, 
amplificarea .creației teh- 
ftico-științifice de masă, pe 
măsura problemelor com
plexe pe care le ridică pro
cesul productiv.

Obiectivul prioritar pre
văzut pentru îmbunătăți
rea coordonării acțiunilor 
de creație tehnico-științifi- 
că de masă pe anul 1986 
incumbă intensificarea 
preocupării organelor și or

Colaborare rodnică în munca educativă
Complexitatea activită

ții de producție, într-o în
treprindere în riwe forța 
de muncă feminină ocupă 
aproape tot efectivul, așa 
cum este I.F.A. Vîscoza din 
tmpeni, poate limita, fără 
îndoială activitățile cola
terale, din tendința de a 
subordona acțiunile • tutu
ror organelor și organizați
ilor acesteia. Acest lucru 
este posibil, deoarece ma
joritatea inițiativelor și ac
țiunilor politico-educative 
se subordonează în genere 
realizării indicatorilor de 
plan, a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socia
listă, lucru lăudabil de alt
fel dacă avem în vedere 
importanța pe care o re
prezintă planul de pro
ducție pentru orice colec
tiv de oameni ai muncii.

Totuși, nu scăpăm din 
vedere faptul important că 
oricare colectiv de muncă 
reprezintă o școală de e- 
ducație pluridimensională. 
Acest aspect a constituit 
obiectul analizei noastre 
la întreprinderea din Lu- 
peni. Ponderea forței de 
muncă feminine de 80—85 
la sută constituie de la 
sine argumentul privind 
rolul educativ deosebit pe 
care îl are comisia de fe
mei, organizația de sindi
cat și organizația de tine
ret, în condițiile în care 
unul din atributele esen
țiale ale colectivului de la 
Vîscoza este însăși tinere
țea.

ganizațiilor de partid față 
de amplificarea creativi
tății de masă, prin atra
gerea unui număr mai 
mare de oameni ai muncii 
cu înaltă pregătire profe
sională, a specialiștilor, la 
soluționarea problemelor 
producției, mai 'ales de la 
unitățile miniere. Se im
pun atenției mai ales pro
blemele de fond ale ex
tracției de cărbune, ale 
abatajelor de mare capaci
tate și 'ale lucrărilor minie- 
re —- creșterea producti- 
n„m„„,„<imnn>imuunHnnmnmuu>umuimuumm

Un obiectiv al organizațiilor de partid
Stimularea noului în tehnică și tehnologie

vității muncii, extinderea 
mecanizării și automatiză
rii, perfecționarea tehno
logiilor din subteran, creș
terea eficienței economice 
în toate întreprinderile.

Soluționarea probleme
lor complexe pe care le 
ridică îmbunătățirea cali
tativă a activității produc
tive impune cu necesitate 
efortul comun al cercetăto
rilor, al cadrelor tehnico- 
inginerești, a muncitorilor 
specialiști din producție, a 
creației tehnico-științifice 
care trebuie să devină o 
mișcare de masă dinamică, 
judicios orientată. Stimu
larea noului — în tehnică, 
tehnologie, în organizarea 
producției, reprezintă un 
comandament prioritar care 
reclamă din partea orga
nelor de partid, a sindica

Colaborarea strînsă din
tre aceste trei organizații, 
sub îndrumarea directă a 
organizației de partid, con
duce la o intensă activita
te educativă, desfășurată 
la nivelul întreprinderii, 
cîștigul fiind de partea fie
cărei lucrătoare din cadrul 
colectivului.

Sub imperativele contri
buției fiecărei familii la 
asigurarea viitorului de 
mîine al patriei, prin spo-

Din activitatea 
organizațiilor de femei

rîrca indicelui demografic, 
așa cum afirma tovarășa 
Angelica Manea, președin
ta comitetului sindicatului 
pe întreprindere, în toat? 
organizațiile sindicale au 
fost organizate expuneri, 
dezbateri pe marginea re
centului Decret adoptat de 
Consiliul de Stat privind 
ajutorul material acordat 
mamelor cu mai multi co
pii, acțiuni în care factori 
responsabili au explicat 
pe larg avantajele psiho
sociale și materiale ale 
familiilor cu copii multi, 
modalitățile concrete prin 
care partidul .și statul nos
tru vin în ajutorul aces
tora. _ . :

Totodată, în cadrul or
ganizației de tineret, așa 
cum ne explica tovarășa 

telor, a organelor de con
ducere colectivă, preocupări 
pentru stimularea creato
rilor, a inițiativei cadrelor, 
inclusiv a activității ino
vatorilor, inventatorilor șl 
raționalizatorilor, unirea, 
integrarea eforturilor spe
cialiștilor din toate com
partimentele în direcția so
luționării problemelor ar
dente ale produsției. Sti
mularea creativității de 
masă, pe lingă stimularea 
nemijlocită a creatorilor cu 
rezultate deosebite, nece

sită și popularizarea crea
țiilor, a soluțiilor obținute. 
Există în acest sens posi
bilități multiple pe linia 
propagandei tehnice — Bu- 
letinifl de informare a 
CMVJ, presa locală, expo
zițiile. Sim necesare aces
te demer uri pentru popu- 
larizarea realizărilor, pen
tru a se preveni o situație 
— foarte bine sesizată, în 
intervenția sa, de către 
ing. Vaier Stanciu, direc
torul tehnic al ICPMC. în 
consfătuirea pe marginea 
expoziției creației tehni- 
co-științifice — cînd unii, 
etalează la cîte un bilanț 
„noutăți de mult știute". 
Din păcate, așa s-a întîin- 
plat și anul acesta.

S-a subliniat, totodată, 
necesitatea sprijinirii și

Maria Constantin, secre
tara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, educația i- 
gienico-med icală, educația - 
familială a tinerelor fete 
au constituit și constituie 
obiective prioritare înscri
se pe agenda de lucru a 
organizației de tineret, ma
terializate în expuneri,' dez
bateri, diferite simpozioa
ne și mese rotunde, ‘ care 
,se bucură de o unanimă a- 
preciere din partea tinere
lor uteciste. Concomitent 
cu , acestea,; o puternică in
tensificare a cunoscut in 
acest început de an activi
tatea comisiei de femei a 
întreprinderii, de. fapt ini
țiatorul și organizatorul 
majorității acțiunilor e- 

' ducaționale specifice care 
să asigure o participare 
largă a femeilor la întrea
ga viață economico-spcia- 
lă a întreprinderii. (G.C.)

„RAPSODIA ROMANĂ" 
DIN NOU PRINTRE

MINERII VĂII JIULUI

Apreciatul ansamblu fol
cloric „Rapsodia Română" 
din București va susține 
concerte de muzică popu
lară în toate localitățile 
Văii Jiului, în zilele de 22, 
23 și 24 februarie. (Al. FI.) 

îndrumării metodologice 
mai consecvente a comisi
ilor de creație și a CIT-uri- 
lor din întreprinderi și in
stituții, analize periodice 
asupra îndeplinirii sarci
nilor și a soluționării pro
blemelor prioritare ale 
producției, inițierea perma
nentă a unor ac
țiuni politico-educative — 
simpozioane, mese; rotunde, 
consfătuiri, sesiuni de co
municări, expoziții etc.

Se impun, așadar, ac
țiuni convergente din par
tea tuturor factorilor pen
tru a ridica creația tehni- 
nico-științifică de masă la 
nivelul comandamentelor 
majore ale perfecționării 
activității productive ale 
dezvoltării intensive a e- 
conomiei.

Ioan DI'BEK

Pentru, preluarea ritmică a producției minelor
(Urmare din

goane, iar ca paritate > ..e
stocare, de 3090 tone pen
tru fiecare sort, se dove
dește insuficientă. încă ce
va ; dacă la primul obiec
tiv lucrările continuă cît 
de cît, ța cel la care ne-am 
referit mai pe urmă ele 
stagnează.

-- Am reținut, din darea 
de seamă, eă întimpinați 
greutăți și cu manevrarea 
vagoanelor.

— Așa este. Și ăsta da
torită faptului că trebuie 
realizată modernizarea li
niilor de cale ferată nor
mală în incintă. Lucrarea 
a fost planificată pentru 
finalizare tot în etapă a 
11-a. Modernizarea liniilor 
de cale ferată presupune 
însă, neapărat, existența

Handbal feminin

Un frumos
Sîmbătă și duminică, Sa

la sporturilor din Deva a 
găzduit etapa județeană a 
campionatului de handbal 
pentru junioare I. La în
trecere a participat și e- 
chipa Liceului industrial 
minier Petroșani, antrenată 
de prof. Dorel Vladislav, 
care a disputat întîlniri cu 
Victoria Călan și Ponorul 
Vața. In ambele partide
handbalistele din Petro- - masă, un

■ TELEX • SPORT
M () SCO VA 19 (Agerpres). 

In prima zi a campionate
lor unionale de natație, la 
care participă ca invitați 
și sportivi din alte țări, î- 
notătoarea româncă Eniko 
Palencsar s-a situat pe lo
cul doi în proba de 400 
m liber, cil timpul de 4’18” 
92/100, urmată de. Ania 
Klessim (R.D. Germană) — 
4’24”25/100. Pe primul loc 
s-a clasat Elena Dedenbe-

Schimb de
In cadrul acțiunilor de 

perfecționare a activități
lor educative din invăță- 
mînt, ieri a avut loc la 
Liceu) economic și de drept 
administrativ din Petro
șani un schimb de expe
riență organizat de Comi
tetul județean al U.T.C. și 
Inspectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara. La a- 
ceastă acțiune au partici
pat directori educativi ai 
liceelor din județul nostru 
care au vizitat Liceul in
dustrial minier din Vulcan, 
Liceul industrial minier din 
Petroșani, Liceul de mate- 
matică-fizică, care a ocupat 
primul loc în întrecerea 
„Tineretul, factor activ", 
desfășurată între liceele 
din județ. S-au remarcat 
cu acest prilej rezultatele 
bune existente în toate u- 

celorlalte obiective despre 
care atn discutat.

— Ce spune executantul 
despre toate acestea ?

— Ceva tot se face : la 
sortare, la adaptarea silo
zurilor existente, în stația 
de epurare, la unul din 
decantoare. Problema e că 
se lucrează cînd cu efecti
ve mici, cînd cu efective 
mari. Probabil, pentru că 
1ACMM este angajată și 
la alte obiective din ca
ii rul combinatului.

— Care ' este, în eîteva 
cuvinte, situația lucrărilor 
de investiții Ia celelalte - 
unități ale IPCVJ-ului ?

— La Lupeni nu sînt 
probleme în acest sens. La 
Uzina din Corcești urmea
ză să fie instalată a doua 
linie de funicular, pentru 
transportul sterilului. Exis

șani au obținut victoria cu 
26—15 și, respectiv, 20—12, 
ocupînd în acest fel locul 
I, cîștigînd cupa și, totoda
tă,‘dreptul de a participa 
la faza interjudețeană cale 
se va disputa în luna apri
lie la Zalău.

După ce au cîștigatesîm- 
bătă dimineața întîlnireă 
cu Victoria Călan, fetele 
noastre au j ucat, d upă- ■

meci în .afară

♦ TELEX • SPORT ■
rova (U.R.S.S.) — 4T7”28/ 

.100, In proba masculină de
50 m liber victoria a reve
nit lui Serghei Korbatov 
(U.R.S.S.) — 23”19/100. lo- 
nuț Mușat (România) a rea
lizat timpul de 24”.

☆
' Intre. 11 și 26 martie, se 
vă desfășura la Băile Her- 
culane campionatul euro
pean de șah pentru junioare 
(jucătoare pînă la 20 de ani). 
Printre șahistele care și-au 

experiență
nitățile de învățămint li
ceal din Valea Jiului în 
domeniul propagandei
vizuale, concepută în mod 
atractiv .și cu un conținut 
educativ, adecvat specifi
cului vieții economice și 
sociale, fiind un mijloc e- 
ficient de stimulare a'ca
lității procesului de învă- 
țăniînt prin educația pa
triotică, materialist-dialec- 
tîcă și istorică, revoluțio
nară a elevilor.

Această acțiune de per
fecționare a activității e- 
ducative din licee a prile
juit un larg și rodnie 

■schimb de experiența, de 
opinii și inițiative care să 
contribuie, în spiritul Con
gresului Științei și Invăță- 
mîntului, la pregătirea te
meinică a tinerei generații, 
prin muncă și Dentru mun
că. . o

tă deja documentația ne
cesară, Totul se poate rea
liza în 10 luni dacă se lu
crează intens. Cît de cu- 
rînd, urmează să între în 
funcțiune al doilea culbu- 
tor. Problema stringentă 
ce se cere urgent soluțio
nată, la Cdroești, este ace
ea a grupului social. Lu
crările care mai Sînt de e- 
xecutat la noua preparație 
din Livezeni nu sînt de 
natură să întîrzie darea în 
exploatare. Deeantoarele, 
stația de filtre, stocul de 
cărbuni spălați, eîteva 
chestiuni aferente părții 
electrice și alimentării cu 
apă sînt în curs de rezol
vare. Ceea ce dorim este, 
îndeosebi,/ un sprijin mai 
mare pentru finalizarea o- 
biectivelor enumerate la 
început. • 

de concurs, cu echipa Clu
bului sportiv școlar Hune
doara, pe care l-a pierdut 
cu 21—16.

Din echipa noastră s-au 
remarcat Irina Oltean, Lau
ra Ștefan, Daniela Bfeda, 
Emanuela Georgescu și 
Mirela Niță, care au avut 
o comportare excelentă în 
toate cele trei partide sus
ținute.

Gheorghe BOȚEA

TELEX • SPORT ■
anunțat particÎDarea se nu
mără maestrelfe Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S,), Veră 
Peiceva (Bulgaria), Ildiko 
Madl, Erica Sziva (Unga
ria), Johana Strzalka (Polo
nia), Ana Maria Botsari 
(Grecia) și Allison Cbull 
(Scoția).

Țara noastră va fi repre
zentată de tinerele maestre 
Cristina Bădulescu și Sma- 
randa Boicu.

(Agerpres)

SIMPOZION. La cinema
tograful „Luceafărul" din
Vulcan are loc astăzi, la 
ora 10, simpozionul cu te
ma „Patriotismul, sursă 
permanentă de eroism", or
ganizat de Casa pionierilor

. și șoimilor patriei din. lo
calitate. Pionierii din șco
lile orașului vor participa 
în continuare la vizionarea 
filmului „Baladă pentru 
Măciuca". (T.S.)

BILANȚ. Bilanțul acțiu
nilor de muncă patriotică 
desfășurate de uteci.știi U- 
zinei electrice din Paro- 
șeni, pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea incin
tei este impresionant: peste 
120 tone fier vechi recupe
rat și predat la întreprin
derea specializată. (G.C.)

INTILNIRE. Elevii clase
lor a XU-a de la Liceul in
dustrial nr. 1 din Lupeni 
au avut o utilă și educati
vă întîlnire cu medici de 
la Spitalul orășenesc. Tema 
pusă în discuție a fost ■ 
„Implicațiile biologice ale

vîrstei majoratului". (L. 
AVRAM)

CONCURS DE TENIS. 
Tinerii din cadrul Comple
xului CFR Petroșani au 
participat, în întîmpinarea

euri ale acestei atractive 
competiții au fost cîștigate 
de Teodor Bogdan . (șeful

„Zilei ceferiștilor", la un 
atractiv concurs de tenis 
de masă, organizat de co- .. ... ___ -
mitetul U.'”.C. din corn- laboratorului CED), Gheor- 
plex, dotat cu „Cupa 16 fe- ghe Mcroșam impiegat la 
bruarie". Primele trei lo- •

IMPORTANT ! S-a stabilit locul desfășurării me
ciului de fotbal din optimile „Cupei României" dintre 
divizionarele B, „Jiul" Petroșani și „Metalul" Bocșa : 
este stadionul din orașul Caransebeș, iar partida se 
va disputa duminică, 23 februarie a.c., de la ora 14.

Informăm, totodată, suporterii echipei „Jiul" că 
Filiala O.J.T. Petroșani organizează o excursie la Ca
ransebeș pentru a urmări pe viu disputa dintre cele 
două echipe. Plecarea are loc duminică, de Ia ora 7, 
de la sediul filialei.

Stația CER Peștera Bolii, 
și Adrian Tibil, electrome
canic la depou. '' 
ISIDOR, coresp.)

INTERVENȚIE 
TI VA. Datorită 
într-una din- zilele trecute, 
în circuitul agentului ter-- 
mic de la Uzina de prepa
rare a cărbunelui Lupeni . 
s-a produs o avarie. A in
tervenit cu operativitate o 
echipă care, lucrînd la 8

m înălțime, în condiții de 
ger a înlăturat avaria. Ș-au 
evidențiat Nicolae Demian, 
Mihai SUșta, Mihai Civu, 
Pantelimon Ciolacu, Zoltan 
Biro, Ștefan Hoinării, A- 
dam Stumpfold și Iosif Ru- 
san din formația condusă 
de maistrul Gheorghe Pană.

OPERA- (pr. COROI,‘ corespondent) 
gerului.

(Marian

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASĂ

I
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I
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Arcadia de lingă tine

F e r e s t r e

Eladă, dicton sugerat, se

francez Poussin, de Goe- pa-
soi !

Amabilitate și servire promptă, civilizată — baza dialogului între cumpără
tori și vinzători la raionul „foto" al magazinului universal „Jiul"

' Foto : T. ALEXANDRU

noastră, privim 
lui — sau prin

și folosit, în sensul cu- Un parazit de... 24 carate

Inițial, însemnările de 
față voiau să fie o re
cenzie la cartea Valea 
Jiului (Editura Sport-Tu- 
rism, 1985) de Ion Preda 
și Dan Pasere, un exce
lent. ghid turistic, primul 
pare oferă o descriere a 

izvoare

I I
i pare oferă o deser.... . 
> Văii Jiului de la izvoar; 
ț si pînă la vărsarea în Du 
\ ........... ....... ‘
ț

nare. Am renunțat insă 
intenție fi- 

zis, nu dint 
în domeniu 
singur, nu 

competen- 
cititori (și 

ziarului

pe mările sudului, îndu
răm gerurile Antarcti
cei, trăim senzația stării 
de imponderabilitate, cu
legem o floare de lotus 
din mlaștinile Gangelui, 
dar uităm uneori să pri
vim în împrejur. Și, iată, 
apare cineva de prin alte 
părți de tară sau de lu
me, vine la noi și pri-

1

ia uceastă 
indcă, mi-am 
un specialist 
(entuziasmul, 
poate suplini 
ța !) și mulți 
ai .cărții, și ai ziarului 
Steagul roșu) cunosc mai 
bine decît mine munții 
care străjuiesc rîul, pă
durile, stîncile, cabanele, 
peșterile și potecile care 
urcă spre ele și pot ana
liza. lucrarea mai în cu
noștință de cauză, chiar 
dacă n-o vor face în scris. 
Dar lectura acestei fru- 

. moașe cărți (frumoasă si 
ca aspect grafic) mi-a pro
dus o .adevărată revela
ție, iar mărturisirea unui 
cunoscut al meu, și el ci
titor al lucrării, mi-a re
înnoit sentimentul și con
vingerea despre care 
vreau să vorbesc. Omul 
meu a spus : , „Ciudat ! 
Trăiese de o viață aici 
în Valea Jiului, am bă
tut cu pasul aproape toa
te locurile pe care le de
scriu autorii; uite, am 
fost și aici, și aici — a 
răsfoit el paginile și mi-a 
arătat pe rînd fotografi
ile în culori —, dar, pri- 
vindu-le, citind cartea, am

impresia că le descopăr 
abia acum. Mai frumoase, 
mai..., nu știu cum să zic, 
de parcă ar fi vorba de 
locuri de pe alt conti
nent !“. Afirmația prie
tenului meu și senzația 
paradoxală trăită de el 
nu sînt atît de naive pe 
cit ar părea. Substratul, 
motivele lor își au origi- ...., ___ .... ....__ ..
nea în complicata noas- vește cu îneîntare peisa- 
tră structură psihică. Iar jul, se entuziasmează, to- 
dintre observațiile ce se 
pot face pe marginea a-

tul e minunat pentru el. 
Iar noi, ușor stînjeniți de 
uitarea 
cu ochii ....
lentilele ce ni le oferă o 
carte — și redescoperim 
ceea ce știam dinainte. 
„Et in Arcadia ego ! Și 
eu am fost tn Arcadia !" 
exclamă nostalgic un dic
ton latin numind o re

eesței întîmplări, două 
mi se par mai grăitoare.
Una ar fi cea a fascina- giune mirifică din vechea 
ției cuvîntului scris, a
cărții: lumea reală, tretn- pare, de anticul Virgiliu 
spusă în pagină tipărită, J. ’
își c.îștigă o anume spe- noscut astăzi, de pictorul 
eifică independență, este ~ '
aceeași și alta în același the, de Schiller, de Odo- 
timp. Cea de a doua re- bescu al nostru și 
m a r C ă ar fi că 
sufletul nostru, conștiința, . 
ochii noștri flămînzi de 
spațiu, de nou, de necu
noscut, în nesfîrșită cău
tare’, tînjesc deseori spre 
alte orizonturi, uitînd 
uneori frumusețile pe 
care le au împrejur, cu 
care s-au obișnuit pînă 
la uitare. Călătorim, îm
preună cu autorii și eroii 
cărților său ăi filmelor, pe 
meleaguri îndepărtate, 
urcăm, cu ei, în Alpi sau 
în Himalaya, ne legănam

alții. 
Arcadia g devenit sinoni
mul peisajului fascinant, 
al raiului pămîntean: Dar 
există in lume o mulțime 
de Arcadii, probabil că 
fiecare locuitor al Terrei 
are una a sa. De multe 

minunat
nu e
des-
pen- 
ceea

ori acel peisaj 
e echir lingă noi și 
nevoie decît să-ți 
chizi ochii și sufletul 
tru a redescoperi
ce cunoșteai dintotdeau- 
na, Arcadia de lingă tine.

Corneliu RADULESCU

I tI

}
I

J
„Flori de mină" a devenit 

un simbol al creatorilor 
din Uricani, un simbol al 
culturii minerilor care tră
iesc și muncesc aici, la poa
lele Retezatului. Succese
le pe care creatorii literari 
din Uricani le-au obținut 
în Festivalul național „Cîn- 
tarea României" sînt cu
noscute în tot municipiul.

De curînd, dintr-o iniția
tivă a tinerilor din oraș, 
sub egida clubului sindi
catelor, a fost creată o no
uă secție a cenaclului,
secție care își propune o 
prezență mai activă în via
ța artistică a municipiului

și care reunește interpret! 
de muzică tiuără și de fol
clor muzical,/ recitatori, 
dansatori. In spectacolele 
cenaclului pot fi întîlniți 
oameni ai muncii de 
I.M. Uricani, elevi, 
nicri. Ne face plăcere 
consemnăm numele acestor 
adevărați animatori cul
turali, tineri entuziaști ca- 

o re știu că a crea înseamnă
a găsi drumul spre împli
nirea spirituală a noastră, 
a tuturor. Ei se numesc

Daniela Pascaru, 
Năsfoianu, Mircea 
Constantin Colț, 
Pricop, Ștefan Băutu, gru
pul de pionieri — membri 

...................... i al 
Și

Emilian
Calu, 

Ștefan

la 
pio- 

să

ai cercului de chitară 
Constantin

Emil
Virgil 

dans

clubului,
Gheorghița Stanciu, 
și Marinei Horvath, 
Veica, formația dc 
ritmic.

Primele spectacole
dus și primele aplauze, 
așteptăm cu multă căldu
ră și pe scenele municipiu
lui.

au a-
Ii

H. DOBROGEANU

• In care se vede cum un om întreg ajunge, prin 
jocul capricios al caratelor, un om de nimic : un 
razit social. Dar unul de...
Ursitoarele" (sau „ur

sitorii" !) i-au hărăzit lui 
Victor Simfonică —■' de loc 
din județul Iași — din 
toate cele omenești cîte 
ceva, lăsînd restul pe sea
ma lui. I-au dat, mai întîi, 
un nume fără de prihană —- 
al părinților Săi — ca să-l 
ducă mai departe prin fap
tele sale de muncă și viață 
onestă. L-a necinstit însă, 
prin fărădelegile lui de 
mai tîrziu, trarisformîndu-1 
astfel într-o poreclă 
măgulitoare : „nea 
nică-bișnițarul".

Apoi, în anii de 
i-au dat buchea abeceda
rului, dar nu I-au învățat 
abecedarul muncii, mereu 
uita să conjuge . verbele 
acestuia, la persoana întîi.

Ceva, totuși, a învățat 
din aspra „gramatică" a 
vieții : să se descurce cu 
orice preț. Și a dovedit-o în 
două din momentele esenția
le ale vieții lui: cînd i s-a 
sorocit să-și întemeieze un 
cămin și să-și aleagă o 
profesie. In primul caz, a 
preferat familiei, surogatul 
ei, mai concret ; concubi
najul. La al doilea caz, a 
fost ceva mai greu. Deși 
avea vocația parazitului 
social — lăcomia ploșniței 

'și răbdarea păianjenului 
de a urzi „capcana" (pen

tru „musculițele" sale 
iloare) rm-l mulțumea 
raia „bișnițarului" de 
zină :
macină încet, i 
Tindea, mai sus..,

vi - 
mo- 
du- 

„bișnița e ca rîșnițâ: 
dar bine".

IN REFLECTOR :
SPECULA CU METALE

PREȚIOASE

deloc 
Simio-

școală.

Ca să ajungă un parazit 
de soi, un speculant de... 
24 carate, îi lipsea pe lin
gă atîtea „daruri" și un 
har — cel dăruit de zei le
gendarului rege Midias 
— de a preface în aur tot
ce atingea. Copil de suflet 
al „ursitoarelor", a 
și harul acesta. Și 
cu el o ploaie dc aur : zeci 
de inele, verighete, lănți- .

„ursitoarelor", a primit
i odată

șoare, cercei, brățări și co
liere, cumpărate „pe apu
cate", cu 500—600 lei gra
mul și revîndute, apoi, cn 
800—1000 lei gramul, — 
cu, și fără intermediari — 
unor chilipirgii diferiți ce 
urmăreau însă același scopi 
să-și investească... economi
ile (la propriu și la figu
rat !).

Bilanț final : un activ 
de 279 000 lei — prețul a 
peste 300 grame aur, cu un 
profit net de cea 45 000 lei; 
un pasiv de 4 ani închisoa
re, cu confiscări, interdic
ții și alte asemenea po
noase fără foloase !

...Să recunoaștem, eu 'to
ții, că nu e un bilanț prea 
optimist și nici încurajatori 
doar 30 de lei cîștigați pen
tru o zi de libertate pier
dută. Vorba hîtrului Cpra- 
giale : „curat faliment, nea 
Simfonică !“.

David MANIV

Pe urmele scrisorilor sosite la redacție

O dorință justificată

Avem în față scrisoarea de acces spre blocurile Kl,
cititorului nostru, Mircea
Ardelean (Lupeni, bloc K2, ._ ___________ , ,_ _______
ap. 3, strada Viitorului). In ploioasă, accesul se poate 

face destul de greu. Un a- 
pel care — sperăm — va 
avea ecoul dorit (A.T.)

numele său și al celorlalți 
locatari solicită un lucru 
firesc i amenajarea căii

K2, K2B și Liceul 
trial nr. 2. Aici, pe vreme

Programul returului campionatului diviziei B de fotbal, ediția 1986
ETAPA A XVin-a (16 martie 1986) 

Jiul Petrbșani — F.C.M. U.T. Arad 
Gloria Bistrița — Unirea Alba lulia 
F.C. Maramureș B.M. — Aurul Brad 
Mureșul Deva — C.I.L. Sighet 
Armătura Zalău — Metalul Bocșa 
Minerul Cavnic — C.F.R. Timișoara 
Olimpia Satu Mare — Minerul Lupeni 
C.S.M. Reșița — înfrățirea Oradea i; . .. 
Strungul Arad — Mecanica Orăștie

ETAPA A XlX-a (23 martie 1986) 
Aurul Brad — Minerul Cavnic 
Unirea Alba lulia — Strungul Arad 
înfrățirea Oradea — Mureșul Deva 
Metalul Bocșa — F.C. Maramureș B.M 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 
F.C.M. U.T. Arad — Gloria Bistrița 
Mecanica Orăștie — Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Timișoara — Jiul Petroșani 
C.I.L. Sighet — Armătura Zalău

ETAPA A XX-a (30 martie 1986) 
Armătura Zalău — Olimpia Satu Mare 
C.I.L. Sighet — înfrățirea Oradea 
Strungul Arad — C.F.R. Timișoara 
Mecanica Orăștie — Minerul Lupeni 
Minerul Cavnic — Gloria Bistrița 
Jiul Petroșani —- Aurul Brad
F.C. Maramureș — F.C.M. U.T. Arad 
Mureșul Deva — Unirea Alba lulia 
Metalul Bocșa — C.S.M. Reșița

ETAPĂ A XXI-a (6 aprilie 1986) 
Gloria Bistrița — Metalul Bocșa 
Unirea Alba lulia — Minerul Caviîîc 
C.S.M. Reșița — C.I.L. Sighet 
Olimpia Satu Mare — Strungul Arad 
Minerul Lupeni — Aurul Brad 
F.C.M. U.T. Arad — Armătura Zalău 
Jiul Petroșani — Mureșul Deva 
înfrățirea Oradea — F.C. Maramureș 
C.F.R. Timișoara — Mecanica Orăștie

ETAPA A XXII-a (13 aprilie) 
înfrățirea Oradea — Minerul Lupeni 
Strungul Arad — Jiul Petroșani

Aut ul Brad — Unirea Alba lulia < 
C.I.L. Sighet — F.C. Maramureș 
Mecanica Orăștie — F.C.M. U.T. Arad 
Metalul Bocșa — Mureșul Devă 
Armătura Zalău — C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița 
Olimpia Satu Mare— Minerul Cavnic

ETAPA A XXHPa (20 aprilie 1986) 
Unirea Alba lulia — Metalul Bocșa 
F.C. Maramureș — C.S.M. Reșița 
Jiul Petroșani — Mecanica Orăștie 
F.C.M. U.T. zlrad — Olimpia Satu Mare 
C.I.L. Sighet — Strungul Arad 
Armătura Zalău — Gloria Bistrița 
Minerul Cavnic — înfrățirea Oradea 
C.F.R. Timișoara—» Minerul Lupeni 
Mureștil Deva — Aurul Brad

ETAPA A XXIV-a (27 aprilie 1986) 
Minerul Cavnic — F.C. Maramureș 
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Sighet 
înfrățirea Oradea — F.C.M. U.T. Arad 
C.S.M. Reșița — Jiul Petroșani 
Metalul Bocșa — Mecanica Orăștie 
Strungul Arad — Mureșul Deva 
Unirea Alba lulia — Armătura Zalău, 
Aurul Brad — Olimpia Satu Mare 
Minerul Lupeni — Gloria Bistriță

ETAPA A XXV-a (4 mai 1986) 
Mecanica Orăștie — Aurul Brad 
F.C.M. U.T. Arad — C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău — Minerul Cavnic 
Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea — Unirea Alba lulia 
Olimpia Satu Mare — C.I.L. Sighet 
Minerul Lupeni — Mureșul Deva 
Metalul Bocșa — Strungul .Arad 
F.C. Maramureș — Jiul Petroșani

ETAPA A XXVl-a (11 mai. 1986) 
Jiul Petroșani — Minerul Lupeni 
C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic
C.F.R. Timișoara — înfrățirea Oradea 
F.C. Maramureș — Armătura Zalău 

Strungul Arad — F.C.M. U.T. Arad 
Aurul Brad — Metalul Bocșa 
Gloria Bistrița — Olimpia Satu Mare 
Mureșul Deva — Mecanica Orăștie 
C.S.M. Reșița — Unirea Alba lulia

ETAPA A XXVII-a (18 mai 1986) 
Mureșul Deva — F.C.M. U.T. Arad 
Armătura Zalău — Jiul Petroșani. 
Unirea Alba lulia — Minerul Lupeni 
Aurul Brad — Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara — Metalul Bocșa 
•înfrățirea Oradea — Olimpia Satu Mare 
C.I.L, Sighet — Mecanica Orăștie 
Minerial Cavnic — C.S.M. Reșiță 
Strungul Arad — F.C. Maramureș

ETAPA A XXVIII-a (25 mai 1986) 
F.C. Maramureș — Unirea Alba lulia 
Metalul Bocșa — C.I.L. Sighet 
Mecanica Orăștie — înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic — Jiul Petroșani 
Gloria Bistrița — Mureșul Deva 
C.S.M. Reșița — Strungul Arad 
F.C.M. U.T. Arad — Aurul Brad 
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Timișoara 
Minerul Lupeni — Armătura Zalău

ETAPA A XXIX-a (1 iunie 1986) 
C.I.L. Sighet — Gloria Bistrița 
Unirea Alba lulia — Mecanica Orăștie 
Strungul Arad — Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara — F.C.M. U.T. Arad 
C.S.M. Reșița — Olimpia Satu Mare 
Minerul Lupeni — Metalul Bocșa 
F.C. Maramureș — Mureșul Deva 
Armătura Zalău — Aurul Brad 
Jiul Petroșani — înfrățirea Onadea

ETAPA A XXX-a (8 iunie 1986) 
Mecanica Orăștie — F.C. Maramureș 
Aurul Brad — C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea — Armătura Zalău 
Olimpia Satu Mare — Unirea Alba lulia 
Jiul Petroșani — Metalul Bocșa 
F.C.M. U.T. Arad — C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic — Minerul Lupeni

Gloria Bistrița — Strungul Arad 
Mureșul Deva — C.S.M. Reșița

ETAPA A XXXI-a (15 iunie 1986) 
Minerul Lupeni — F.C.M. U.T. Arad 
Mureșul Deva — Minerul Cavnic 
Aurul Brad C.S.M. Rșșița 
Strungul Arad —■ înfrățirea Oradea / 
Unirea Alba lulia — C.F.R. Timișoara 
Mecanica Orăști® — Armătura Zalău 
F.C, Maramureș Gloria Bistrița 
Metalul Bocșa — Olimpia Satu Mare 
C.I.L. Sighet — Jiul Petroșani

ETAPA A XXXII-a (22 iunie 1986) 
Olimpia Satu Mare — F.C. Maramureș 
C.S.M. Reșița — Mecanica Orăștie 
C.F.R. Timișoara — Mureșul Deva 
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 
înfrățirea Oradea — Aurul Brad 
Minerul Cavnic — Metalul Bocșa 
Armătura Zalău — Strungul Arad. 
Minerul Lupeni —C.I.L. Sighet
F.C.M. U.T. Arad — Unirea Alba lulia

ETAPA A XXXIII-a (29 iunie 1986) 
Gloria Bistrița — Mecanica Orăștie 
Strungul Arad — Minerul Lupenih 
Jiul Petroșani — Unirea Alballuliă 
C.I L. Sighet — Aurul Brad
Minerul Cavnic — F.C.M U T. A.rad 
C S.M. Reșița — Armătura Zalău 
Metalul Bocșa — Înfrățirea Oradea 
Mureșul Deva — £)limpia Satu Mare 
F.C. Maramureș — C.F.R. Timișoara

ETAPA A XXXIV-a (6 iulie 1986) 
Olimpia Satu Mare — Jiul Petroșani 
Uriirea’Alba lulia — C.LL. Sighet 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău — Mureșul Deva 
Aurul Brad*— Strungul Arad 
Mecanica Orăștie — Minerul Cavnic 
Minerul Lupeni — F.C. Maramureș 
F.C.M. U.T. Arad — Metalul Bocșa 
înfrățirea Oradea — Goria -Bistrița
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națiunile unite Agendă încărcată pentru 
viitoarea sesiune a Adunării Generale

/ NAȚIUNILE UNITE 19 
(Agerpres). Secretarintu I 
O.N.U. a dat publicității 
lista problemelor ce ur
mează să fie incluse pe or
dinea de zi a celei dc-a 41-a 
sesiuni a Adunării Genera
le, care va începe la 16

anul acesta. Ea
140 de puncte.

septembrie 
totalizează

Lista problemelor ce ur
mează să figureze pe a- 
gendă atestă că opinia pu
blică internațională acordă 
o atenție deosebită elimină
rii pericolului nuclear, o-

privii cursei înarmărilor 
pe Pămînt și în Cosmos, re
glementării pe cale pașnică 
a focarelor de încordare, 
instituirii unei noi ordini 
economice internaționale, 
lichidării rasismului și a 
politicii de apartheid.

Dezbateri în Consiliul de Securitate
19 
de 
s-a 

____ ____ _ ______ r unui 
grup de țări arabe, pentru 
a examina situația creată 
prin escaladarea conflictu
lui militar dintre Iran și 
Irak.

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). Consiliul 
Securitate al O.N.U. 
întrunit la cererea

R.D.P. YEMEN
CONSOLIDAREA

UNITĂȚII
ADEN, 19 (Agerpres). 

a avut loc prima 
a Consiliului de Mi- 
al R.D.P. Yemen, în 
sa componență, rela- 
agenția TASS. Parti-

Deschizînd dezbaterile, 
secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, a ce
rut Consiliului de Securi
tate, și în special marilor 
puteri, să întreprindă ime
diat măsuri practice pen
tru a se pune definitiv ca
păt tuturor ostilităților din
tre cele două țări și pen
tru realizarea unei regle- 

_ mentări cuprinzătoare a

conflictului, pe baza prin
cipiilor dreptului ' interna
țional.

Poziția guvernului ira
kian a fost exprimată în 
Consiliu de Tariq Aziz, vi- 
cepremier și ministru de 
externe. Iranul nu partici
pă la dezbateri.

Lucrările Consiliului de 
Securitate vor continua. ;

Ședința Biroului 
Politic al

C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 19 (Agerpres). 

La Varșovia a avut loc o 
ședință a Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, 
formează agenția PAP. 
fost analizat proiectul 
zelor Comitetului Central 
pentru cel de-al X-lea Con
gres al P.M.U.P, Acest do
cument precizează sarcini
le și obiectivele concrete, 
așa cum se desprind din 
proiectul Programului .parti
dului în domeniile poli
tic, economic și social pen
tru viitorul cincinal, .pre
cum și direcțiile fundamen
tale de dezvoltare a țării 
pe perioada 1986—1990. Te
zele, precizează ' agenția 
citată, urmează a fi supuse 
aprobării viitoarei plenare 
a C.C. al P.M.U.P. ;

in-
A 

Te- .

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru substanțe nemetalifere 
Cluj-Napoca

strada Țudor Vladimirescu nr. 15-17, 
încadrează imediat, pe bază de examen
- ingineri minieri,
CONDIȚII :
- 3 ani vechime în specialitate.
Relații suplimentare se pot obține ki 

telefon 951-30136.

La 
șe-Aden 

' dința
niștri 
noua 
tează
țipînd la această reuniune, 
Heidar Aboubakr AI-Atts, 
membru ăl Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului So
cialist Yemenit, 
tele Prezidiului 
lui Suprem al 
a lansat un apel la conso
lidarea unității dintre 
partid și -popor, subliniind 
necesitatea respectării le
galității.

președin-
Consiliu- 

Poporului,

CERCETĂRI 
AMERICANO-LAOȚIENE
VIENTIANE 19 (Ager

pres). In urma înțelegerii, 
intervenite între ministrul 
de externe al R.D.P. Laos 
și Departamentul de stat 
al S.U.A., o echipă de ex- 
perți americani și laoțieni 
a început cercetările pentru 
descoperirea rămășițelor 
pămîntești ale americani
lor dispăruți pe teritoriul 
laoțian în timpul războiu
lui din Vietnam,

Nu au fost semnalate pa- CINEMATOGRAFIA a— 
gube sau victime omenești. mericană a pierdut zilele 

REGIZORUL sovietic
Lev Kulidjanov a început 
filmările la epopeea cine
matografică „Secolul XX“ 
care, în final, va totaliza 
20 de episoade. Filmul va 

. cuprinde scene de arhivă,

LA SFIRȘITUL LUNII 
trecute, numărul șomeri
lor înregistrați oficial în 
Franța era de 2,5 milioane, 
față de 2,44 milioane în 
decembrie, relevă un ra
port al Ministerului fran
cez al Muncii, dat publici
tății la Paris.

CEL PUȚIN 10 persoa
ne și-au .pierdut viața în 
vestul Statelor Unite ca 
urmare a unor puternice 
uragane, inundații .și nin
sori care continuă de o 
săptămînă, în primul rînd 
fiind afectate statele Cali
fornia, Nevada și Utah. 
Mii de persoane au fost e- 
vacuate din cauza inunda
țiilor și a avalanșelor, sem
nalate îndeosebi în regiu
nea de la est de San Fran
cisco. Precipitațiile au a- 
tins 30 cm, iar stratul de 
zăpadă aproape trei metri.

LA SAN DIEGO, în Ca
lifornia, a fost resimțit un 
cutremur de pămînt cu o 
magnitudine de 3,8 grade megawați. și se aflau în curs 
pe.scâra Richter. Epicentrul 
a fost localizat într-o zonă 
situata la 42 km în ocean, megawați.

documente, fotografii, â- 
mintiri și interviuri privind 
principalele evenimente 
istorice ale secolului nos
tru, informează 
TASS.

la sfirșitui. 
trecut, în întreaga 
funcționau 374 de . 
a’tpmo-electrice, avînd o 
producție totală de 248 577 
megawați. In 1985, au fost 
date în exploatare alte 31 
de centrale de acest tip, cu 
o putere totală de 29 152

trecute doi mari actori, do
uă foste vedete ale Hol- 
lywood-ului, inter.preți ai 
unor roluri în zeci de fil
me, între care multe cele
bre. Este vorba de Howard 
da Silva, 76 de ani, și de 
Paul Stewart, 77 de ani. 
Howard da Silva și-a înce
put cariera cinematografi
că în 1936, după o perioa
dă de activitate pe scena 
newyorkeză. A jucat în 
peste 40 de filme, de două 
ori fiind laureat al premiu
lui Oscar pentru cel mai 
bun actor. Intre alte crea- 

agenția ții cinematografice de ex-

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani■ '

organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de : ,

: — contabil șef ■
CONDIȚII :
- studii economice superioare
- vechime în funcții economice 9 ani 
încadrarea și retribuirea se vor face con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare ia biroul perso

nal al întreprinderii, telefon 43812.

Mica publicitate

anului 
lume 

centrale 
o

de; construcție alteșase, 
cu o capacitate de 5186

ceptie, el a jucat în „Marele 
Gatsby".

APROAPE 2000 de per
soane se sinucid în fiecare 
an în Suedia, din cele 
20 000 . care încearcă . să-și - 
.pună canat vieții, relevă, tifi. 
raport dat publicității^, la 
Stockholm de către Direc-( 
ția națională pentru pro
bleme . sociale.. Observato
rii apreciază că acest fe
nomen are în mare măsură 
cauze soeial-ecohomicc.• ••••••••••••••*•••••••«••■••••••••••••••••••••«••••••••

O.M.S.: Cauzele toxicomaniei
„Șomajul, sentimentul de insecuritate, idealul neîmplinit...**

Problema consumului de 
droguri — tina dintre plă
gile canceroase ale societă
ții capitaliste —■ devine din 
ce" în ce mai alarmantă. E- 
fcctul destabilizator pe 
plan social și, implicit, e- 
conomic al consumului de 
stupefiante preocupă o se
rie de țări occidentale. Po
trivit unui raport al Orga
nizației Mondiale a Sănă
tății (OMS), dat publicită
ții la Geneva, în lume e- 
xistă .peste 48 milioane dc 
persoane care se droghea
ză. Numai în Statele Unite 
sînt înregistrate circa 22 
milioane de persoane care 
recurg cu regularitate la 
cocaină, iar 1,5 milioane 
— la heroină. In Europa 
occidentală, consumul de

cocaină a crescut în 1985, 
dar cel de heroină pare să 
se fi rcstrîns, constată ra
portul. Drogul cel mai răs
pândit în această regiune, 
după cocaină, rămîne. cînc- 
pa indiană (cannabis). Do
cumentul citat precizează 
în continuare cajlan de an, 
crește numărul victimelor 
„morțîi albe". Numărul de
ceselor dintr-un an, dato
rate drogurilor a depășit, 
de .pildă, în Europa occi
dentală cifra de 1500. To
xicomania este frecvent în- 
tîlnită în rîndul șomerilor, 
în special tineri, care, în 
stare de disperare, apucă 
drumul pierzaniei. . Proli
ferarea consumului de stu
pefiante este favorizată de 
nemulțumirile tinerilor, ca

re își văd idealurile de via
ță spulberate în condițiile 
unei societăți în care banul 
este atotputernic. Rata 
șomajului juvenil în țările, 
occidentale a cunoscut o 
creștere puternică în ulti
mii ani. Mai mult de ju
mătate dintre cei aproxi- 
ximativ 30 milioane de șo
meri din țările membre ale 
Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvol
tare (OECD) sînt tineri. 
Sentimentul de inutilitate 
și de frustrare pe care îl 
nutresc în societatea în 
care trăiesc i-a împins pe 
foarte multi tineri pe dru
mul ireversibil al pierza
niei. ;

In sfîrșit, o altă cauză, 
dar nu și ultima, a prolife

rării consumului de dro
guri, constatată de socio
logi, este strîns legată de 
sentimentul de insecurita
te, pe care îl imprimă oa
menilor cursa aberantă a 
înarmărilor și de teama 
generată de posibilitatea 
declanșării, la scară pla
netară, a unei catastrofe 
nucleare.

Pentru eradicarea aces
tui grav flagel al toxico
maniei, care afeqțează oa
meni dc toate vjrstcle, sînt 
necesare măsuri radicale de 
înlăturare, în primul rînd, a 
cauzelor care 1 generează 
•— șomajul, insecuritatea, 
producerea clandestină și 
traficarea stupefiantelor.

M. G.

VIND pian vicnez, per
fectă stare. Telefon 43265, 
Petroșani. (5951)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 10 clase pe nu
mele Tokes losif, eliberat 
de Liceul industrial nr. 1 
Petroșani, în anul 1983. II 
declar nul. (5952)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Săndoiu Nicolae, e- 
liberat de Preparația Pe- 
trila. II declar nul. (5953)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Szirmai 
Zoltan, eliberat de institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5958) • 
ș PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tron- 
cotă Ion Mircea, eliberată 
de IUM Petroșani. O de
clar nulă. (5959)
... PIERDUT legitimație de 
călătorie nr. 135, eliberată 
de EGCL Petroșani. O de
clar nulă. (5960)

PIERDUT legitimație de 
control cu nr. 573, autori
zație de control cu nr. 136, 
chitanțier de amenzi de 
la seria 0020088—0020101, -
eliberate de AU'J'L Petro
șani pe' numele Ziild Eleo
nora. Le declar nule. (5957)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ruta 
Lenuța, eliberată de FLP 
Petroșani; O declar nulă. 
(5964)’ ■ :

, PIERDUT adeverință de 
prjmire și plată nr. 11307/ }
13.02.1986 (pentru una bo
vină adultă) pe' numele Ni- . 
ciu Constantin, eliberată' 
de Abatorul Livezeni. < 
declar nulă. (5950)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Blăjan 
Ana, eliberată de IPCV.l —- 
Lupeni. O declar nulă. 
(5949)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu adîncă durere, soția, copiii și scHmpii săi 
nepoți, anunță încetarea din viață a bunului soț, 
tată și bunic

IOAN ROȘCA
înmormântarea va avea loc în ziua de 21 fe

bruarie 1986, în comuna Lutfșa, județul Alba. (5905)

Colectivul CCSM îndurerat de fulgerătoare» dis
pariție a bunului lor coleg

SZABO EMERIC (37 ani) , ?
își exprimă coțnpasiunea și este alături de familia 
greu încercată. (5955) .

HLMt

VULCAN — Luceafărul:
Toată lumea este a mea,
I-II.

LUPENI — Cultural 
Sper să ne mai vedem.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pus în doi; U- 
nirca: Acasă; Parîngu! : 
Legenda dragostei, I-II.

PETRILA i Detașament 
cu misiune specială.

LONEA: Sus în cireș.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cinema
tografice județene Hune
doara;

URICANI: Caseta din 
cetate.

■

TV. PRONOEXI’RES
20,00 Telejurnal. NUMERELE EXTRASE
20,20 Actualitatea te eco- LA TRAGEREA

nomie. PRONOEXPRES
20,35 Amfiteatrul artelor. DIN 19 FEBRUARIE 1986

(color).
Revista TV a „('în
tării României".

Extragerea 1 ; 41 44 2
23 1 42

21,05 Pentru vigoarea și Extragerea a 2-a . 6 38
tinerețea națiunii 15 12 5 27
noastre.- Reportaj. Fond de câștiguri i

21,20 Invitație în studiou- 1 184 378 lei. . ..
rile Radiotelcvizi’.'- 
nii. '. . .
(color).
Telejurnal21,50 (MEMENTO

COLEGIUL DE REDACJIF : losif SÂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, ion MUSTAJA, 
Simion POP - redactor șef, Feodor R'JSU - redactor șef adjunct, Tiber.u 5PATARU.

1
Colectivul de muncă din cadrul EGCI, Petro

șani este îndurerat de dispariția celei care a fost 
.. . •- * ■ CÎRCOV TODOSIA
scumpa mamă a colegei noastre.

Sincere condoleanțe. (5962)

Cu nemărginită durere în suflet soțul, copiii, 
nora și nepoată anunță împlinirea unui an de la
crimi și durere, dc eînd a trecut în neființă

; " dini elena ■ ■
In veci neuitată în inimile noastre. (5954)

Redacția și administrația ; Petroșani, str. Nicoliî® Balcescu, nr. 2. Telefoane,! 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr.' 2. tetșfon 41345.


