
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 21 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R,

In cadrul ședinței, a fost examinat 
Raportul privind îndeplinirea planului
productivității muncii în industria repu
blicană, construcții-montaj și transporturi 
în anul 1985, comparativ cu anul 1984. 
Din datele prezentate rezultă că în 1985 
s-au înregistrat față de anul precedent, 
niveluri de productivitate superioare în 
aproape toate ramurile industriale. Ra
portul precizează că întregul spor de pro
ducție din anul 1985 a fost obținut pe sea
ma productivității muncii. Cu toate a- 
cestea, sarcinile stabilite prin plan în do
meniul creșterii productivității muncii nu 
au fost integral realizate.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
subliniind că rezultatele din anul trecut 
în domeniul creșterii productivității mun
cii nu pot fi considerate, în întregime, ca 
bune, a criticat situația nesatisfăcătoare 
existentă într-o seric de ramuri, îndeosebi 
în sectorul transpvturilor auto. S-a cerut 
ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor, organelor și organizațiilor 
de partid să analizeze cu exigență modul 
în care s-a.acționat pentru realizarea a- 
cestui important indicator și să întoc
mească, în cel mai scurt timp, programe 
de măsuri concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor manifestate și pentru realizarea, 
în bune condițiuni, a sarcinilor de crește
re a productivității muncii în 1986. S-a 
indicat ca în fiecare ramură, sector și u- 
nitate economică să șe acționeze cu toată 
botărîrea și răspunderea în vederea rea
lizării unei productivități cît mai înalte, 
obiectiv prioritar, de maximă însemnăta
te pentru dezvoltarea dinamică, intensivă 
a economiei, pentru progresul general al 
țării, sporirea avuției naționale și ridica

rea bunăstării întregului popor. In acest 
sens, s-a arătat că pe primul plan al preo
cupărilor trebuie să stea promovarea lar
gă a tehnologiilor noi, avansate, perfecțio
narea structurilor de producție, extinde
rea mecanizării și automatizării, utilizarea 
cu eficiență superioară a capacităților e- 
xistente, a timpului de lucru, reducerea 
consumurilor specifice, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. O atenție 
deosebită trebuie acordată îmbunătățirii 
continue a organizării muncii și a produc
ției, întăririi ordinii și disciplinei, a spi
ritului de răspundere, ridicării calificării 
profesionale a personalului muncitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut mi
nisterelor și organelor economice de sin
teză ca, în cadrul acțiunii de organizare 
și modernizare a producției, să clarifice, 
pînâ la sfîrșitul lunii martie, toate pro
blemele care mai sînt de clarificat și să 
întocmească pentru fiecare ramură și 
domeniu de activitate în parte, instrucțiuni 
clare de aplicare a acordului global, ast
fel îneît în trimestrul II al anului în curs 
această formă superioară de organizare a 
muncii să fie generalizată în întreaga e- 
conomie. -

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că sporirea în ritm susținut a productivi
tății muncii reprezintă una din căile e- 
sențiâle pentru creșterea producției și a 
eficienței economice în toate domeniile, 
pentru îndeplinirea și depășirea prevede
rilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat Raportul privind stadiul 
realizării, la 31 decembrie 1985, a princi
palilor indicatori tehnico-economici apro
bați la capacitățile de producție industria
le puse în funcțiune.

(Continuare în pag. a 4-a)
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MULT CĂRBUNE!
Realizările decadei a doua

Dovezi certe ale posibilității de îndeplinire 
integrală a sarcinilor de plan

■ Peste 20 000 tone de cărbune au extras 
suplimentar, la încheierea decadei a ll-a, 
șase întreprinderi miniere - Lonea, Pe- 
trila, Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Uricani

■ Cea mai mare producție extrasă supli
mentar o înregistrează minerii de la Lupeni - 
peste 7 100 tone de cărbune

■ In ultima zi a celei de a doua decade 9 
întreprinderi miniere și-au realizat și depășit 
sarcinile planificate.

Acționînd cu consec
vență și înaltă răspundere 
muncitorească, sub imbol
dul mobilizatoarelor îndem
nuri ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae ‘Ceaușescu, minerii

Văii Jiului au obținut la 
încheierea celei de a doua 
decade a lunii februarie noi 
și importante succese.

In primul rînd reamintim 
cele două recorduri de 
producție obținute, recor
duri care s-au ridicat la 
peste 32 000 tone de cărbu
ne extrase înțr-o Singură 
zi. De asemenea, eviden
țiem faptul că la toate în
treprinderile miniere, cu 
excepția minei Livezenî, 
producția a fost în continuă 
creștere față de rezultatele 
obținute în prima decadă. 
AU fost, în cea de-a doua

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii
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ț pentru cocs. La acest re- 

i i zultat de prestigiu și-au 
adus contribuția brigăzile1 -are exploatează complexe 

) mecanizate, cele din aba- 
; ț Uije cameră și de pregătiri

P A N O U D E OMOARE ț
Astăzi, fruntașii minei Lupeni ț

Printr-o mai bună orga- De evidențiat că în cadrul cînd a preluat conducerea du-se la un plus de 15 900 }
zare și conducere a pro- brigăzii nu se poate vorbi brigăzii într-un abataj fron- tone de cărbune. 1

Etapă hotăritoare pentru ■ 
colectivul I.F.A. Vîscoza

zare și conducere a pro
feției, prin dăruirea și 
bnegația unui mare nu- 
îăr de brigăzi, colectivul 

minei Lupeni a obținut în 
anul 1985 o producție su
perioară față de 1984 cu 
139 000 tone de cărbune

4

brigăzii nu se poate vorbi brigăzii intr-un abataj fron- tone de cărbune, 
de oameni care lac nemo
tivate sau încalcă ordinea 
și disciplina muncii.. In 
fapte și dăruire sînt ca un 
singur om, asemeni briga
dierului;

Locul II a fost ocupat de 
brigada condusă de destoi
nicul brigadier Constantin 
Ene din cadrul sectorului 
III — sector fruntaș pe 
mină. Din luna august, de

UI dotat cu complex meca- Locul III a fost ocupat l 
nizat SMA-2, a obținut un de fobmația 
•plus față de sarcina 
plan de 9450 tone de 
bune cocsificabil, cu

car- 
pro- 

ductivități care au depășit 
frecvent sarcina planifica
tă. Și pentru acest an 
chemat la întrecere 
brigăzile de la 
frontale dotate cu 
xe

t un de fobmația cunoscutului /
de brigadier Constantin Popa 1 

din sectorul IV — Erou al ț 
................................................. în |

Colectivul întreprinde- s-au realizat beneficiile
rii.de Fire Artificiale Vîs- planificate. Prin depășirea
coza Lupeni a realizat în cheltuielilor materiale s-au
anul trecut 1352 tone de înregistrat pierderi de pro
fire. ceea ce reprezintă o ducție care se ridică la
importantă creștere com- peste 50 milioane lei.

mecanizate.

a 
toate 

abatajele 
comple- 
angajin-

Muncii Socialiste, care " •' 
obținut cu ortacii săi L. ■ 
abatajul frontal dotat cu ) 
complex mecanizat, o 
ducție suplimentară 
3186" tone de cărbune.

T. RUSU 
C ARMEANU

j « cit și deschizătorii de noi 
/ i . opacități de producție. In

• .irul recentei adunări 
: i.erale a reprezentanți
lor oamenilor muncii, din
tre brigăzile care au reali
zat și depășit sarcinile de 
plan pe 1985 au fost apro- 
j.ate primele trei clasate

i

ț la întrecerea socialistă.
ț Locul I a fost ocupat de 

br igada condusă de Zoia 
Dionisie din sectorul XI in-

1 vestiții care a obținut un 
plus față de sarcina de 

J plan de 1886 mc, execu- 
i lînd lucrări de deschideri 
J de calitate, trainice pentru 
’ prezentul și viitorul minei.

părativ cu producția anu
lui anterior. Semnificativ 
este și faptul că în com
parație cu sarcina prevă
zută în planul anual, cali
tatea firelor s-a îmbunătă
țit cu 13,7 puncte. Acest 
fapt a permis ca 23 la»6Ută 
din producția marfă să 
fie oferită pentru export. 
Planul îa export a fost rea
lizat integral, realizîndu-se 
pe această cale o produc
ție valorică dc 11,2 milioa
ne lei. Subliniind aceste 
constatări pozitive, darea 
de seamă prezentată
c.o.m. în adunarea genera
lă ri-a trecut cu vederea 
aspectele negative ale acti
vității de producție. Pro
ducția marfă, prevăzută în 
plan, n-a fost realizată de- 
cît în proporție de 67,9 la 
sută, în principal din cau
za nereSpectăriî termene
lor pentru punerea în 
funcțiune a noii capacități 
de 1500 tone fire pe an din 
prima etapă. Ca urmare nu

Analizînd cu exigență și 
răspundere muncitorească 
lipsurile, cauzele care au 
condus la nerealizarea u- 
nor indicatori de bază ai 
activității economice, par- 
ticipanții la dezbateri au \ 
făcut numeroase propu
neri care vizează crește
rea realizărilor la nivelul 
cerințelor sporite din acest 
an. In 1986 producția mm-' 
fă prevăzută în .plan se du
blează, comparativ cu anul 
trecut. Se prevăd, printre 
altele o sporire cu 45 .mi

na
te, realizarea a 250 tone 
de fire pentru export. „Tn- 
cepînd din luna martie. în
treprinderea noastră are de 
realizat producția planifi
cată și pentru noua capa
citate, spunea pe , bună 
dreptate în cuvîntul său 
tovarășul Dionisie . Muiitea-

ViorelSTRAUȚ

de lioane lei a producției

ZOIA DIONISIE CONSTANTIN ENE CONSTANTIN POPA

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
l (Continuare in pag. a 2 al

lemeinicia lucrului bine făcut
Iată o frumoasă pro

fesiune de credință a unui 
brigadier de la pregă
tiri: „Noi trebuie să lu
crăm repede, dar mai ti
les temeinic'1. Un lucru pe 
care Gheorghe Vîslă, din

sectorul III al minei A- 
.ninoasa l-a. înțeles pe de
plin în cei 2i de ani de 
minerit și cei 20 dc ani , 
de cînd conduce o forma
ție de lucru.

Acum, el și tovarășii lui

de muncă „fac loc" unui 
'complex mecanizat. Dau 
zor cu lucrul, pentru că 
la începutul .lui martie to
tul trebuie să fie gata. 
Un renume odată stabi-

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

IN SPIRITUL INDICAȚIILOR ȘI ORIENTĂRILOR K 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU y' ■

Creșterea productivității muncii — cale sigură 
de sporire a producției

■ -Sub acest generic, debutează o nouă acțiune de presă, inițiată de redacția 
ziarului nostru.1 Ea,va fi organizată la mai multe unități economice, cu școptil de 
a pune la dispoziția colectivelor experiența cîștigată în direcția creșterii produc
tivității muncii. I.M. Paroșeni' a găzduit prima masă rotundă cu tema : „Folosi
rea intensivă, eficientă a mecanizării țomplexe, principalul mijloc de creștere a 
productivității muncii". Prezentăm, în pagina a IlI-a, consemnările făcute în tim
pul mesei rotunde de reporterii noștri D Gheța, Gli Rotea și Gh. Olteanu.

ECONOMISIREA—cea mai ieftina sursă de energie!
Expresia răspunderii — înfăptuirea 

operativă a propriilor măsuri
Intr-una din zilele tre

cute, spre seară, în jurul 
orei 17 — am efectuat îm
preună cu tovarășul Con
stantin Belea, electrician 
în cadrul punctului de ex
ploatare Vulcan al CDEE 
Petroșani, un raid prin u- 
nitățile comerciale, de ali
mentație publică și de. pres
tări de’servicii de pe raza 
orașului. Scopul acțiunii : 
modul în care se respectă 
Decizia nr. 176/1985 a Co
mitetului Executiv ăl Con
siliului .popular municipal.
„LA NOI TOTUL ESTE IN 

. REGULĂ"... 7 .<.
...ne spune Vînzătoarea 

Catațina Mdanță, de la

magazinul cu autoservire . 
nr. 43, din cadrul comple
xului „Mercur'*. Și, In
tr-adevăr, era ! Ilumina
tul sălii era redus la ju
mătate. In magazia prin
cipală, unde cîțeva vânză
toare ambalau produse, 
funcționau doar două tu
buri de 65 W. Din trei ca
mere frigorifice existente 
în unitate, doar două erau 
puse în funcțiune. Aceeași 
situație și în cazul vitrine
lor frigorifice de la. tejghe
le— din două, numai una 
era pornită. Parcurgem cu 
privirea vestiarul. „Nu, 
n-avem reșpU electric, zice 
tovarășa Moanță. Pentru

pregătirea gustării ne-am 
procurat un reșou de ara- 
gaz“. De fapt, nici nu ar 
exista posibilitatea alimen
tării cu energie electrică 
a vreunui reșou: sigiliul
tuturor prizelor din unitate 
era intact-!.

LA STRICTUL NECESAR...

...se prezenta iluminatul 
și în cazul cofetăriei nr. 
21 : două tuburi fluores
cente a câte 20 W fiecare

Raid realizat <le
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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amenajarea
cultură
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Biblioteca

și practică 
general al 

tovarășul 
consti- 

per-

La I.U.M. Petroșani se acționează în mod stăruitor pentru înfăptuirea, pro
gramului de mecanizare pentru subteran. In imagine, instalația mobilă de per. 
forat de tip IMP-2 realizată în uzină. Foto : D. GÂRJOABA

prezența activa în
viața spirituală a municipiului

In 1985 — releva recen
tul raport asupra activită
ții desfășurate de biblio
teca de la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani — cele 40 034 de volu
me existente, cu o valoare 
de peste 400 000 lei . și cu- 
prinzînd toate domeniile, 
începînd cu literatura so- 
cial-politică, tehnico-știin- 
țifică, beletristică, \ lucrări, 
apărute în limba română, 
dar și în limbile maghiară, 
rusă, germană,' franceză și 
engleză, au stat la dispo
ziția cititorilor, contribuind, 
la creșterea gradului . de 
cultură al maseloj de oa
meni ai muncii. La acestea 
se adaugă colecțiile coti- 
dienOor și periodicelor 
centrale și locale, 37 la 
număr, care pot fi consul- 

de 
Pe 
cei - 
au

tate de cititori în sala 
lectură a bibliotecii, 
parcursul anului 1985, 
2583 de cititori înscriși 
consultat 50 229 volume.

Datele expuse duc 
concluzia că biblioteca 
ia Casa de «ultură a.șindi- 
catelor, - după o perioadă 
de relativ anonimat, a re
devenit o permanență a 
vieții spirituale a munici
piului. Cînd facem această 
afirmație, ne referim și la 
acțiunile cu cartea desfășu
rate în anul trecut, acțiuni 
ta care au participat peste 
1400 de oameni ai muncii.

Obiectiv major în activi
tatea bibliotecii casei de 
«iltțrră, cunoașterea docu
mentelor de partid, a ope
rei de o excepțională va-‘

la 
de

loare teoretică 
a secretarului 
partidului,
Nicolae Ceaușescu, 
tine tema expoziției 
manente de carte, deschisă 
la sediul bibliotecii, avînd 
genericul „Din gîndirea 
social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", . O 
altă expoziție permanentă, 
sugestiv intitulată „Cartea 

•tehnică în sprijinul produc
ției", prezintă lucrări de 
interes major din domeni
ile industriei extractive, 
construcțiilor de mașini, 
construcțiilor industriale.

Sub egida bibliotecii ca
sei dc cultură, 
ză cinci biblioteci 
în întreprinderi și 
de ncfamiliști, ceea 
levă preocuparea 
toca rei, Gabriela
pentru stimularea

funcționea- 
volante 
cămine 
ce re- 
biblio- 
Marc, 

gustu
lui de lectură în rîndul oa
menilor muncii, cu precă
dere al tinerilor.

Colaborarea eficientă cu 
oameni de cultură, specia
liști din diferite domenii 
de activitate, membri ai 
Unor formații artistice ale 
casei de cultură, s-a mate
rializat în expuneri, mese 
rotunde, simpozioane, reci
taluri de poezie, pe care 
sala bibliotecii le-a găzduit. 
Amintim doar cîteva : 
tâlnirile cu scriitorul 
guștin Buzura, poetul Va
sile Igna, prozatorul Mir
cea Oprița, ziaristul Vasile 
Chiorean.

Se poate realiză și 
mult. Ne gîndim la perma
nentizarea acțiunilor dc pă
trundere a cărții la locul 
de muncă, dc atragere de 
noi cititori. Ne gîndim, de 
asemenea, la 
în holul casei de 
a unei vitrine a cărții, un
de, prin recenzii și ilustra
ții să fie popularizate nou
tățile editoriale intrate 
bibliotecă.

In 1985 s-a muncit bine. 
Așteptăm și în 1986 un salt 
calitativ în 
bliotecii, o 
reu acti vă 
cipiului.

H. ALEXANDRESCU

activitatea bi- 
prezență me

in viața rnuni-

Dovezi
(Urmare din pag. 1)

certe

în-
Au-

decadă, tot mai multe uni
tăți miniere care și-au rea
lizat și depășit prevederile 
zilnice de plan, chiar dacă 
unele, cum sînt Petrila, A- 
ninoasa și Cariera Cîmpu 
lui Neag, nu și-au realizat 
prevederile de plan deca
da le.

Dacă asupra realizărilor 
obținute de unitățile mi
niere ale Văii Jiului nu ar 
apăsa producția planifica
tă și nerealizată la Petri- 
la-Sud, Combinatul minier

ar fi fost la numai 1090 de 
tone de realizarea prevede
rilor de plan care-i reve
neau pe două decade din 
această lună.

Aceste rezultate, pe care 
le-am prezentat succint, 
constituie dovezi certe că 
minerii Văii Jiului printr-o 
mobilizare de excepție, cum 
au demonstrat în decada a 
doua, pot să-și realizeze in
tegral prevederile de plan 
stabilite, adueîndu-și con
tribuția la obținerea pro
ducțiilor de materii prime 
energetice atît de necesare 
economiei naționale. .

Expresia răspunderii
(Urmare din pag. r

<’* uf < «a lum ns 
i ară bunei deși urări 
a servirii cumpărătorilor 
în acest cochet local. „Boi
lerul acesta, de 80 1, îl pu
nem în funcțiune doar cînd 
este nevoie, ne relatează 
Elena Catrina, șefa unită
ții. De fapt, el este cuplat 
la instalația electrică prin
tr-un heblu de 23 ainperi. 
Cînd apa ajunge la tempe
ratura dorită, se întrerupe 
automat alimentarea sa cu 
energie electrică".

cestea, la ora 18,30, in lo
cal se serveau patru feluri 
de mîiicare. „Primele două 
plite sânt oprite de la opt 
azi-dimineață, zice bucă- • 
tăreasa Angelica Câmpean. 
Pînă la închidere, sînt su
ficiente celelalte două". 
Singurul loc mai iluminat 
era braseria. Lucru justi
ficat oarecum de numărul 
mare de consumatori de la 
acea oră.

CÎTEVA SUGESTII...

Etapă hotăritoare pentru 
colectivul I.F.A. Viscoza■

(Urmare din pag. I)

nu, contabilul șef al între
prinderii. Pentru a realiza 
acest volum sporit de pro
ducție se impune să acțio
năm cu toată hotărîrea pen
tru rezolvarea probleme
lor de care depinde porni
rea în probe tehnologice, 
a noii capacități de produc
ție în cel mai scurt timp. 
Concomitent, va trebui să 
acordăm cea mai mare a- 
tenție încadrării în cheltu
ielile materiale planificate 
pentru producția din 
chea capacitate. Prin 
ceasta vom contribui 
creșterea productivității, la 
realizarea producției 
nificate în condiții de efi
ciență economică. Stă ~~ 
puterea colectivului nostru 
să realizeze sarcinile de 
plan ce-i revin, fapt dove
dit de rezultatele bune do- 
bîndite în anul trecut la 
unii indicatori". In cuvîn- 
tul său, tovarășul loan 
Nagy s-a referit la necesi
tatea sporirii efectivelor și 
întăririi disciplinei tehno
logice pe fluxul de fabri
cație, două condiții esen
țiale ale realizării produc
ției zilnice planificate. Pro
puneri vizînd mai buna a- 
proviziohare cu materii pri
me și asigurarea condițiilor 
de creștere a productivită
ții muncii au făcut în cu- 
vîntul lor tovarășii Mircea

ve- 
a- 
la

pla-

m

...am dori 
E vorba de 
20—39 
Două tuburi fluorescente 
de 65 W sînt, totuși, prea 
mult pentru o încăpere cum 
este cea a agenției. Exem
plul nu este deloc departei 
în biroul alăturat, ilumina
tul este asigurat de 
un singur tub cu aceeași 
putere. A doua propunere 
vizează cixiperativa „Stra
ja" Lupeni. N-ăr fi rău da
că respectiva cooperativă 
ar monta, la unitățile de 
coafură și frizerie, întreru
pătoare la fiecare loc 
muncă, putînd astfel 
fie acționate de către fie
care lucrător. N-ar mai fi 
nevoie șâ rămînă aprinse 
cîte 5—6 tuburi de neon, 
în timp ce doar un mese
riaș sau doi au de lucru.

să fie reținute, 
unitatea nr. 

,Loto-pronosport“.
T

La planșetă.

(Urm are din pag. I)

PRINTR-UN ILUMINAT 
CORESPUNZĂTOR, 

ămbianjA PLĂCUTĂ

loanDraga, l'lorea Nimișu, 
Neguțiu, Erna Farcaș, 
mitru Banță, Nicolae 
dău, Maria Constantin, 
participanții la dezbateri 
s-au-angajat să acționeze 
cu răspundere sporită pen
tru a contribui la realiza
rea planului de producție 
în condiții de eficiență e- 
conomică.
„Din dezbateri s-a 
prins concluzia’ clară 
pentru realizarea sarcini
lor de plan, la tîivelul con
ducerii tehnice a întreprin
derii se impun acțiuni ho- 
tărîte, ferme, pentru asi
gurarea ritmică a materi
ilor prime și materialelor, 
mai buna organizare a mun
cii, creșterea gradului de 
utilizare a utilajelor și in
stalațiilor, sporirea ponde
rii produselor de calitate 
superioară, asigurarea și 
pregătirea forței de muncă 
necesară punerii în ■ func
țiune a noii capacități de 
producție. Obiectivul prin
cipal al activității dd con
ducere trebuie să-1 consti
tuie creșterea productivi
tății muncii, prin punerea 
în funcțiune a noii capaci
tăți moderne de produc
ție în cel mai scurt timp.

Adunarea generală a a- 
probat un amplu plan de 
mășuri pentru asigurarea 
condițiilor de realizare a 
sarcinilor de plan la toți 
indicatorii.

ANSAMBLUL „RAPSO
DIA ROMÂNA" se află în 
turneu în Valea Jiului. In
terpret i bucureșteni vor 
susține spectacole în zilele 
de 23 și 24 februarie în 
toate localitățile munici
piului. (Al. II;)

AST AZI, de Ir ora 17.
la Casa de cultură din U- 
ricani se desfășoară faza 
orășenească a concursului 
iiFile din istoria P.C.R. și

trebuie reconfirmat 
fiecare șut, eu fieca

re zi. de muncă, în fieca
re lucrare. Deviză sub 
care se află străduințele 
maiștrilor Jean Ichim, loan 
Iliev, ale artificierilor Du
mitru Butnaru, Viorel 
Vîslă, ale minerilor Samoi- 
lă Galoș, Oprea Prau, 
Peter Kutoși.

Nici despre ortacii bri
găzii lui Ion Iordache din 
sectorul IV nu . se poate 
spune că n-ar avea 
executat o lucrare 
pretinde temeinicie și ca
litate, prin gradul ei ridi
cat de dificultate. In fron
tal (stratul 3, blocul III) au 
apărut intercalații de ste
ril. In cazul acesta, ne

U.T.C.", în organizarea .Co
mitetului orășenesc U.T.C. 
și. al celui dc la I.M. Uri- 
cani.. Concursul va fi ur
mat de o frumoasă seară 
cultural-distractivă, ele mu
zică și poezie, cu participa
rea cenaclului 
mină". (Gh. O.)

CORUL „ARMONII TI
NERE" al Comitetului’ 
U.T.C. din IUMP se pre
gătește intens pentru a re
prezenta județul Hunedoa
ra într-un spectacol-con- ■ 
curs organizat de Televi
ziunea Română și C.C. al 
U.T.C. (Al. H.)

„Flori de

de 
care

METEOROLOGICA. Ieri 
dimineață, meteorologul de 
serviciu Ernest Sartori ne 
informa că temperatura 
aerului, în Petroșani, era 
de minus Up

mărturisește 
schimb Grigore Gligor, te
meinicia lucrului bine fă
cut se traduce prin preo
cuparea pentru calitatea 
producției. Si pentru situa-

Că reducerea la jumăta
te a iluminatului nu Impie
tează buna servire se con
firmă, din nou, la Comple
xul de alimentație publică. 
Dimpotrivă. Lumina dis
cretă, asigurată de becuri
le de wattaj redus, creează, 
în saloanele de la nivelul 
întîi al unității, atmosfera 
de intimitate pe care și-o 
doresc consumatorii venjți 
să petreacă, aici, o oră-do- 
uă. însoțiți de Ștefan Da- 
na, șef de sală, trecem prin 
cîteva încăperi. La bucă
tărie, funcționau «doar două 
plite electrice. Cu toate a-

de cărbune, peste plan vor 
purta semnăturile de mun
că și dăruire ale • lui 
Ștefan Anghel, Constantin 
Mitocaru, llarie- Nălucă, 
Vasile . Munteanu, Andrei

Temeinicia lucrului
bine făcut

rea ei peste nivelul .sarci
nilor de plan ale perioa
dei. Plusul de cărbune nu 
este, deocamdată, 
consistent, cu. puțin peste 
o sută de tone. „Dar cînd 
vom ajunge — și asta în 
curînd — la largul nos
tru...". Atunci, subînțele
gem noi, mai multe tone

prea

Oltcanu, Isidor l'iobu, Ion 
Graure. Dar pînă atunci 
brigada mai are de întîm- 
pinat dificultățile create 
de o zonă de trecere. Mo
mente pentru care se pre
gătesc încă de pe acum. 
Pentru că temeinicia, mai 
presupune, în minerit, și 
prevedere.

de 
să

In acest an, mai mult 
decît in cei anteriori, bri
găzile de pregătiri de la 
mina Amnoasa trebuie să-și 
dovedească profesionalita- 
tea. Pentru asigurarea ca
pacităților de producție, 
unitatea are nevoie de lu
crări de acest fel cu 761 
de -metri mai mult decît în 
1985. Adică cu aproape de 
două ori plusul înregis

trat la acest capitol 
anul precedent. Un 
care trebuie să-i mobilize
ze și mai mult pe ortaci, 
pentru că temeinicia lu
crului bine făcut înseam
nă, din punctul lor de ve
dere — și cel mai impor
tant — să ofere, la timp, 
toate fronturile de lucru 
active de care colegii de 
la extracție au nevoie.

în 
fapt

Paring minus șase grade. 
Stratul de zăpadă, su's la 
munte, a atins grosimea de 
71 cm. Pentru următoarele 
24 de ore vremea va fi în- 

grad, iar în cliisă, cu precipitații slabe

REAMINTIM CA AZI ȘI MIINE, în masivul Pa
ring, se desfășoară cea de-a 8-a ediție a „Cupei Uti
lajul" ia schi. Astăzi, se întrec sportivi de la AS Uti
lajul Petroșani. Mîine dimineață, de la ora 10, se va 
da startul întrecerilor deschise reprezentanților tutu
ror asociațiilor sportive din județ, oamenilor muncii 
și copiilor din întregul municipiu. Cei care încă nu 
s-au înscris la concurs o mai pot face, duminică di
mineața, la baza didactică a CSȘ Petroșani, din masi
vul Paring. (Gh. O.)

sub formă de ninsoare. Vînt 
slab pînă la moderat. Tem
peratura aerului, în scăde
re ușoară. (G.B.)

CHIOȘC ALIMENTAR.' 
La intrarea în incinta în
treprinderii de fire artifi
ciale Vîscoza din Lupeni, a 
fost amenajat un chioșc a- 
limentar. Deschis doar de 
cîteva zile, chioșcul oferă 
.produse de patiserie, pre
parate culinare calde, ca
fea și băuturi răcoritoare. 
Chioșcul a fost înființat la 
propunerea oamenilor mun
cii. (V.S.)

SERVICII PENTRU 
POPULAȚIE, Cooperativa 
meșteșugărească „Unirea" 
ne informează că secția 9 
— instalații sanitare din 
Petroșani (care a funcțio
nat în apropierea judecă
toriei) și-a mutat sediul la 
parterul blocului IA de pe 
bulevai dul Republicii. (T.S.)

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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In spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceausescu
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCI I- 

CALE SIGURĂ DE SPORIRE A PRODUCȚIEI
\ Masa rotunda organizată la I.M. Paroșenî, de redacția ziarului „Steagul roșu".—

^e^ultate semnificative
'. H Peste -36 000 tone dc cărbune extras suplimentar.

Toate brigăzile și-au realizat și depășit’ sarcinile de .plan ha producția 
fizică si la productivitatea muncii. -

■ In abataje productivitatea muncii a fost depășita în medie cu 3000 kg/post.
1986 : •

De Ia începutul anului, minerii Paroșeniului au extras suplimentar peste 
3300 tone de cărbune ; totodată, au extras cu 25 000 tone mai mult decît în ace
eași perioadă a anului trecut, aceasta însemnînd de fapt cea mai mare producție 
de cărbune extras de la deschiderea minei. *

> ■ Productivitatea muncii realizată în abatajele echipate cu complexe de ma
re înălțime: 23—24 tone pe post, cu aproape 4 tone mai mare decît sarcinile pla
nificate. _

■ Record la luerăjile de pregătiri : într-o singură lună brigada condusa de

Să acționezi 
preventiv

Petre Popa a realizat 221 ml de avansare.
■ Toate sectoarele de producție ale minei au 

și depășite.

OMUL
Ing. IOAN BESSERMAN: 

Avem un colectiv conștient 
de sarcinile oare îi revin, 
dar care în același timp — 
este conștient și de capaci
tatea să pe care se strădu
iește să o valorifice la pa
rametri cît mai înalți. Spre 
exemplu, oamenii abata
jelor mecanizate nU așteap
tă să Ie vină indicații teh
nice, soluții doar de la spe
cialiști. Ei sînt, în primul 
rind, cei care caută cele 
mai eficiente metode sau 
mijloace de creștere a pro
ductivității muncii. Solu
țiile găsite sînt discutate 
cu cadrele tehnice ale mi
nei, uneori sînt completa
te și refăcute, dar. impor
tant este să se treacă la a- 
plicarea lor imediată. In 
felul acesta cîștigă și pro
ducția, iar omul își vede 
apreciată gîndirea tehnică.

VASILE COJOCARU : 
In zilele noastre, minerul 
trebuie să învețe, să învețe 
tot timpul. Tehnica minie
ră progresează rapid, și 
cine nu va fi în stare să o 
stăpînească bine nu va ob
ține mare lucru cu ea. O- 
ricît de bun ar fi un com
plex, dacă nu-i' mînuit de 
oameni pricepuți, stă ca la 
expoziție.
‘ NICOLAE ANDRAȘIC : 

Practic, astăzi, Ia mina Pa
roșeni, lopata nu? se folo
sește decît la stația de ac-

sarcinile de plan la zi realizate

factor hotărîtor
în-
ne-

sau șef de schimb te plîngi 
în fața oamenilor că este 
greu, să fiți siguri, că ei nu 
vor mai face treabă nici 
cînd va fi bine. Și forma
ția noastră a avut parte 
numai de locuri de muncă 
dificile, dar ne-am făcut 
mereu datoria. Minerul 
trebuie să dea dovadă de 
pricepere la greu, că, da- 
că-i totul perfect, nu-i nici 
o filozofie să tai două fîșii 
de abataj.

ȘTEFAN TUDORAN : 
Fiind una dintre, cele mai 
mecanizate întreprinderi 
miniere, formației 
îi revin, desigur, 
importante în 
demontarea,
și repararea utilajelor de 
mare productivitate. Preo
cupările noastre sînt orien
tate, în principal, spre pre
venirea unor situații difi
cile. Un exemplu. O com- 

’ bină de abataj nu se înca
dra pe transportorul TR7. 
S-a modificat papucul de 
la acționare eare avea ten
dința de a se uza foarte 
repede. Nu am așteptat , să 
se întîmple același lucru și 
cu cel de la deversare și 
am trecut la realizarea lui 

ș din timp.
Ing. TOMA ȘTEFAN :

Și în alegerea unor utilaje 
necesare pe abataj

■ tru îmbunătățirea 
sînt consultați nu 
membrii formației 
ci >și minerii din 
care va exploata sau folo
si utilajele. Luînd * măsuri 
din timp, prevenim unele 
deficiențe care ar putea ti
pare.

service 
sarcini 

montarea, 
întreținerea

sau pen
altorn 
numai 

service, 
brigada

Inventivitatea,
Ing IOAN BESSERMAN: 

Strădaniile noastre, ale con
ducerii Întreprinderii, ale 
Specialiștilor și tehnicieni
lor minei au fost orientate 
spre adaptarea utilajelor 
la condițiile de zăcămînt, 

. îmbunătățirea celor exis
tente pentru a le mări du
rata de funcționare, pentru 
a ușura efortul fizic si a 
crește productivitatea mun
cii. Un exemplu în aparen
ță mărunt, dar cu efecte 
mari în procesul de pro
ducție, îl constituie modi
ficările la stațiile de acțio
nare; In felul acesta am 
mărit siguranța în exploa
tare și durata lor de folo
sire. L-- ■' ■ ■,< _

VASILE COJOCARU : 
Prin modificarea, acestor 
stații, Ștră redus și timpul 
de intervenții. Astfel, dacă 
înainte, schimbam culegă
torii de lanț de la stații în 
4 ore,-, acum realizăm ope
rații într-o jumătate de oră.

PETRU MANEA : Noi 
ne-am gîndit să trecem de 
la abataje cu lungimi 
mici la abataje cu lungimi 
mari. Am trecut la acțiune 
și am reușit, chiar dacă- 
firma constructoare stabi
lea lungimea maximă a

la ea acasă
transportorului Ia 100 
Acum, într-un abataj, 
vem transportor de 160 
și inițial avea chiar 180 
Modificările aduse și con
dițiile miniere eleate pen
tru deversarea optimă' a 
transportorului ne-au asi
gurat succesul.

PETRE POPĂ : Tot da
torită unor adaptări făcute 
utilajelor și sprijinului 
primit din partea formației 
service, azi schimbăm 
jgheaburile de la combina 
de înaintare în 7 ore, ceea 
ce, înainte, dura cîțeva 
schimburi.

Ing. TOMA ȘTEFAN l 
O mare realizare a tehni
cienilor noștri- — contribu
ția esențială aparținînd 
maistrului Iosif Sinka — • 
constituie instalația univer
sală de încărcare — IUI2 
— care a fost folosită, cu 
rezultate foarte- bune, de 
brigada condusă de Laszlo 
Alexandru. '

Desigur, cele discutate ' 
pînă. acum sînt doar cîteva 
realizări care au condus ia 
creșterea productivității 
muncii, numărul lor fiind 
mult mai mare la mina 
noastră.

m. 
a- 
m 

m.

ționare și la stația de 
toarcere. In rest este 
voie de miner hidraulician, 
miner combainer, de lăcă
tuși, de electricieni și, cu 
cît omul știe mai multe din 
meseriile astea, cu atît e 
mai bine.

Sing. CORNEL DAVID : 
Altfel spus, acum minerii 
noștri din abataje umblă 
cu... cheile „la cizmă".

PETRE POPA : Noi sîn
tem o formație înființată 
cu numai 7 luni în urmă; 
In prima lună am făcut o 
avansare de 55 de metri. 
In luna trecută, am dobo- 
rît recordul Văii — 221 ml. 
Bineînțeles că totul se da
torează omului, mai ales 
cînd știe ce vrea și ce poate.

Ing. IOAN BESSERMAN: 
Dar depinde și de spiritul 
de organizare al șefului de 
brigadă, de exigența șefilor 
de schimb.

Sing. ILICI GARALIU: 
Exemplul personal al șe
fului de brigadă șau de 
schimb este deosebit de im
portant. Aveam probleme 
cu deplasarea unui trans
portor în mină. Nu găseam 
mijlocul de transport. An- 
drașic a acționat pe loc. A 
fost primul care a pus mi
na șî apoi, toți, cu brațele, 
p-au dus pînă la locul de 
munca

NICOLAE ANDRAȘIC : 
Dacă tu ca șef de brigadă

VASILE COJOCARU :
Cînd am venit la mină, nu. 
am făcut contract că vom 
primi numai locuri de mun
că bune sau că vom exe
cuta numai anumite lu
crări. Spun asta pentru că, 
împreună cu brigada pe 
care o conduc, am executat 
o lucrare, de pregătiri și 
acum exploatăm comple
xul. Treburile merg bine 

. pentru că oamenii se pri
cep la toate. E normal să 
fie așa. ' “

RED. Azi, ați ieșit mai 
tîrzîu din mină. Lucrarea 
pe care ați terminat-o nu ; 
o putea face schimbul ur- . 
mător ? ’ ’■ Ti

VASILE COJOCARU :
Bineînțeles că putea, dar o 
începuserăm noi și tot noi 
trebuia să o terminăm. Și, 
pe urmă, mergi mai liniștit 
acasă, dormi mai tihnit, 
cînd știi că roata se în- 
vîrte. ‘ \ /

T
&

Ordine și disciplina
PETRU MANEA : Disci

plina, sub toate aspectele, 
fie că este vorba de disci
plina muncii sau de disci
plina tehnologică, are 
mare rol în procesul 
producție. Brigada

un 
de 
lui 

Francisc Fazacas a avut în 
ultima vrerile un loc de 
muncă dificil. Printr-o dis
ciplină fermă, a ' ■ depășit 
momentele grele și a obți
nut rezultatele scontate.

Ing, TOMA ȘTEFAN : 
Cred că brigada lui Fran- 
cisc Fazacas poate fi luată 
drept exemplu în ceea ce 
privește respectarea disci
plinei tehnologice. Au fost 
în abatajul pe care îl are.

dotat cu complex mecani
zat, reprezentanți ai firme
lor constructoare de utila
je. Nici unul nu a putut 
să-i reproșeze nici cea mai 
mică abatere de la tehno
logia de lucru.

Sing. ILICI GARALIU : 
Important riște să fie res
pectat Și folosit integral 
timpul de lucru. Din acest 
punct de vedere, minerii 

do- 
după 
pro- 
pro- 
tone

sectorului nostru s-au 
vedit la înălțime, 
cum o demonstrează 
ductivitățile obținute, 
ductivități cu 3 și 4 
pe post superioare sarcini
lor planificate, atît în căr
bune, cit și pe sector.

NICOLAE ANDRAȘIC: 
Tot de disciplină ține

respectarea dispozițiilor 
date de .șeful de brigadă 
de la un schimb la celă
lalt. La noi în brigadă a- 
semenea dispoziții sînt res
pectate. cu strictețe, Și. un 
alt aspect : cînd este nece- 

. sar ijă rezolvăm o proble
mă în ă’bataj, nu există om 
care, solicitat fiind, Să ’ nu 
se prezinte chiar dacă este 
în ziua sa liberă. Este su
ficient un apel și toți vin.

VASILE PURICE : Vreau 
șă evidențiez că nUmărul 
absențelor nemotivate este 
în continuă scădere și a- 
ceașta datorită opiniei co
lective, rolului iriiportant 
pe care îl au, în educarea 
oamenilor, șefii de brigadă, 
maiștrii si șefii de sectoare.

NICOLAE ANDRAȘIC, 
miner, șef de brigadă

ricînd .să împărtășească .si 
cumulată.

Ing. IO AN BESSERMAN, 
directorul minei

Nivelul ridicat al calificării profesionale, vigoa
rea, tenacitatea, dorința de autodepășire de care au 
dat dovadă in permanență au săltat pe noi trepte 
calitative prestigiul tradiționalei meserii de miner, 
conferindu-i, azi, noi valențe.

Aici, la Paroșeni, mai mult ca în oricare altă 
întreprindere minieră, dragostea de nou, curajul de 
a aborda noile tehnici și tehnologii au găsit un teren
fertil, dind posibilitate oamenilor să se afirme pe 
deplin in bărbăteasca luptă cu muntele, căruia. îi 
smulg zi de zi, sute și mii de tone de cărbune. Oa
meni deschiși la suflet, oamenii Paroșeniulut au de
monstrat și cu ocazia mesei rotunde că sînt gata o- 

altora din experiența a-
PETRE POPA, 

miner, set de brigadă
Sing. CORNEL DAVID, 

sef sector

VASILE COJOCARI 
miner, șef de brigadă

PETRU MANEA, 
maistru principal 

electromecanic
ȘTEFAN TUDORAN, 

maistru, echipa service
Sing. ILICI GARALIU, 

șef sector
Ing. TOMA ȘTEFAN, 

Inginer-șef electromecanic

VASILE PURICE, 
reprezentant al comitet 

sindicatului din 
întreprindere;_



Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Av'uuJ în vedere faptul 
că un număr important de 
obiective date în folosință 
în ultimii ani nu au atins, 
la termenele prevăzute, pa
rametrii proiectați. Comi
tetul Politic Executiv a ce
rut tuturor factorilor cu 
răspunderi în acest dome
niu să ia; de urgență mă
suri ferme, care să asigure, 
la aceste capacități, recu
perarea, în cel mai scurt 
timp, a rămînerilor în ur
mă, realizarea integrală a 
principalilor indicatori teh- 
nico-economici aprobați, a 
producției planificate,. Ea 
indicația secretarului gene
ral al partidului, s-a stabi
lit ca, în cadrul acțiunii de 
organizare și modernizare 
a producției, să se elabore
ze și să se prezinte, pînă 
la 25 martie, programe spe
ciale de măsuri în vederea 
realizării parametrilor pro
iectați Ia fiecare capacitate 
de producție.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat 
apoi Raportul privind e- 
voluția prețurilor și tarife
lor pe anul 1985. Ș-a apre
ciat că, in cursul anului 
trecut, prețurile și tarifele 
au cunoscut o evoluție po
zitivă, încadrîndu-se în 
prevederile de plan, iar, în 
unele domenii fiind chiar 
sub limitele stabilite prin 
plan. Aceasta demonstrea
ză caracterul sănătos al e- 
conomieî naționale, juste
țea măsurilor adoptate pen
tru perfecționarea tuturor 
categoriilor de prețuri și 
așezarea lor pe principii e- 
conomice, pentru desfășu
rarea unei activități renta
bile în fiecare unitate de 
producție și aplicarea, în 
condiții bune, a noului me
canism economico-finan- 
ciar, pentru menținerea sub 
un control strict a evoluției 
prețurilor și pentru aprovi
zionarea corespunzătoare 
a populației cu bunuri de 
cons'um. Pe piața țărăneas
că, indicele prețurilor me
dii s-a situat anul - trecut
aiKiiisaiaiauaariiiKiaiiii

sub cel realizat în 1984, 
în condițiile creșterii can
tităților de produse agro- 
alimentare vîndute popu
lației în această perioadă.

Avînd în vedere rezulta
tele, obținute, ca și rezerve
le mari existente în econo
mie în acest domeniu, Co- 
mitetul Politic Executiv a 
trasat sarcină Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, mi
nisterelor economice, cen
tralelor industriale și în
treprinderilor, consiliilor 
populare, organelor finan
ciare șă acționeze, în con
tinuare, cu toată răspunde
rea pentru aplicarea mă
surilor stabilite și pentru a 
găsi noi căi și posibilități 
de reducere a prețurilor și 
tarifelor în conformitate cu 
prevederile de plan.

In cadrul ședinței, a fost, 
de asemenea, examinat și 
aprobat Raportul privind 
activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate 
conducerii partidului, or
ganelor locale de partid și 
organelor de stat, organiza
țiilor de masă și obștești, 
presei și radioteleviziunii 
în anul 1985. S-a hotărît ca 
acest Raport — cu îmbu
nătățirile și completările 
necesare — să fie pus în 
dezbaterea plenarei Comi
tetului Central al partidu
lui.

In continuarea ședinței 
Comitetului Politic Execu
tiv, tovarășul Nicolac 
Ceausescu a prezentat unele 
probleme actuale ale situa
ției politice internaționale, 
îndeosebi cele privind nece
sitatea intensificării efor
turilor în vederea opririi 
cursei înarmărilor și trece
rii la măsuri concrete de 
dezarmare. In acest sens, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a relevat însem
nătatea noilor propuneri 
prezentate de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
apreciind că acestea au un 
rol important în viața in
ternațională, în lupta pen

tru dezarmare și pace. Sub
liniind că trebuie făcut to
tul pentru înfăptuirea a- 
cestor măsuri de reducere 
și eliminare a armelor nu
cleare, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân a arătat că, 
în același timp, este 
necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru rea
lizarea unei dezarmări ge
nerale, treeîndu-se conco
mitent la reducerea armelor 
clasice — inclusiv chimice 
—, a efectivelor armate și 
a cheltuielilor militare, sub 
un control corespunzător.

Odată cu toate aceste mă
suri, este necesar să fie 
sporite eforturile pentru 
soluționarea rapidă, pe ca
lea tratativelor a conflic
telor regionale existente, 
a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru 
renunțarea la forță și Ia 
amenințarea cu folosirea 
forței în relațiile interna
ționale, pentru încetarea 
oricărui amestec din afară 
în treburile interne ale al
tor țări. Asemenea măsuri 
— a arătat secretarul ge
neral al partidului — sînt 
de natură să întărească în
crederea dintre state, să 
înlăture pericolul unei 
catastrofe nucleare nimi
citoare, să ducă la instau
rarea unui climat trainic 
de destindere, colaborare 
și pace în lume.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a subliniat, și 
cu acest prilej, că Partidul 
Comunist Român, România 
socialistă sînt hotărîte să 
acționeze cu toată fermita
tea în această direcție, 
să-și aducă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu 
forțele progresiste și iubi
toare de pace de pretutin
deni, întreaga contribuție 
la lupta pentru dezarmare, 
și în primul rînd, pentru 
dezarmare nucleară, pentru 
o lume fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii, 
înțelegerii și conlucrării 
pașnice între națiuni.

Succese ale economiei sovietice
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

fca 20 februarie, cu cinci 
zile înaintea deschiderii 
Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S., Ia șantierul na
val din Kerci a fost lansa
tă la apă o navă oceanică 
de transport cu instalație 
energetică atomică, prima

de acest fel din lume, re'? 
latează agenția TASS. Ea 
este destinată navigației pe 
mările nordice și de aceea 
are corpul ranforsăt, iar 
la provă — o formă specia
lă care ajută la spargerea 
gheții pînă la grosimea de 
un metru.

Portugalia—neutralitate politică
LISABONA 21 (Agerpres). 

Isîtr-p conferință de presă 
organizată la Lisabona, pre
ședintele ales al Portuga
liei, Mario Soares, s-a an
gajat ca în calitatea de 
șef al statului să coopereze

cu guvernul în vederea mo
dernizării țării.

Portugalia — a” declarat, 
de asemenea, președintele 

.ales — dorește să mențină 
relații bune cu toate țările 
și își va asuma pe deplin 
răspunderile care-i revin 
în cadrul CEE și al NATO.

Plenara C.C. 
al P.C. din 

Cehoslovacia
PRAGA 21 (Agerpres). 

La Praga a avut loc, joi, 
plenară C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, informează a- 
genția' CTK, Au fost țdez- 
bățute și aprobate , Tezele 
pentru cel de-al XVII-lea 
Congres al partidului, pro
iectul Direcțiilor funda
mentale ale dezvoltării e- 
conomice și sociale a R.S. 
Cehoslovace pe perioada 
1986—1990 și în perspectivă 
pînă în anul 2000, precum 
și proiectul privind unele 
modificări ale Statutului 
partidului.

T E S P O R T
alpinism Competiții de anvergură în Retezat

De cîteva zile, echipa de 
I alpiniști a Asociației spor
tive „Jiul" Petrila se află 
în Munții Retezat. Aici" are 
loc „Cupa Sănătatea"; Deva 
la alpinism (în zilele de 
20—23 februarie), competi
ție ce precede etapa de 
iarnă a Alpiniadei repu
blicane pentru tineret pro
gramată de ’federația de 
specialitate pentru perioa
da 24 februarie — 1 mar
tie 1986. .

La plecarea spre cabana 
Pietrele, care va găzdui 
sportivii pârtieipanți la 
cele două competiții de an
vergură, tînărul miner Va- 
sile Atomi, antrenorul al- 
piniștilor din Petrila a tre
cut pe la redacție furni- 
zînd cu amabilitate, pentru 
informarea cititorilor, amă
nunte despre pregătirile fă
cute de echipă și gîndurile 
de izbîndă ale componen- 
ților săi în aspra confrun
tare cu muntele și probele

de concurs cu grad mare 
.de dificultate în condițiile 
iernii din Retezat. Avîn- 
du-i în componență pe ini
moșii alpiniști Vasile Nagy, 
Gigi Pancu, Iosif Barabaș, 
Vasile Rusu, Robert Szocs, 
Florin Dumitru Rîza, Con
stantin Popa, loan Băltăre- 
țu, Pali Szolosi și Aurel 
Costache, echipa antrenată 
de Vasile Atomi a efec
tuat o pregătire intensivă, 
în masivul Paring, precum 
și în Cheile Taia, în pe
rioada 11—18 februarie 
cînd iarnă s-a manifestat 
cu deosebită asprime. Nu 
au lipsit din suita antrena
mentelor — menite a pune 
la încercare rezistența la 
efort și la condițiile me
teorologice de iarnă extrem 
de grele, a verifica starea 
psihologică și de pregătire 
tehnică — făcute de alpi
niști : urcușuri prin zăpada 
groasă și tururi de creastă 
pe vîrfurile Cîrja și Pa-

rîngul Mare la altitudini 
. de 2504 și, respectiv, 2519 
m, coborîri pe schiuri, co- 
borîri în slalom prin porți, 
escaladări în zonă abruptă; 
cU 3 echipe, apoi cățărări 
la coardă dublă pe trasee 
de gradul IV B de dificul
tate din Cheile Taia, iar în 
tot acest -timp folosirea și 
verificarea exigentă a în
tregii recuzite de echipa
ment. ..

Acumulările făcute pe 
parcursul pregătirilor îi 
îndreptățesc pe alpiniștii 
ce reprezintă în competiți
ile din Retezat culorile AS 
„Jiul" Petrila să aspire la 
un loc de frunte la „Cupa 
Sănătatea" Deva. lă obți
nerea punctajului maxim 
la toate probele -* cățărate 
la coardă dublă, schi, bi
vuac în cort, raliul celor 7 
vîrfuri de peste 2000 m 
etc — ce fac obiectul ac
tualului campionat de al
pinism. Iosif BALAN

1
DOUA GREȘELI 

DEODATA

Conducătorul auto Carol 
Ven, aflîndu-se la volanul 
autodubei de transport per
sonal 31 HD 6529, a igno
rat pur și simplii regula
mentul de circulație, anga- 
jîndu-se în depășirea unei 
coloane care se pusese în 
mișcare după ce staționase 
la . trecerea de nivel peste 
calea ferată. A greșit de 
'două ori, mai întîi a intrat 
în depășire în zona indica
torului de trecere de nivel 
peste calea ferată, apoi, 
depășirea ă fost făcută în 
curbă cu vizibilitate redu
să. Permisul de conducere 
i-a fost reținut în vederea 
suspendării. Tot pentru de
pășiri heregulamentare au 
mai fost reținute permisele 
lui Vasile Trif (2 HD 4699), 
Titu ; Cornea (3 HD 6884) 
și Petru Cocotă (31 HD 721).

CU GRAVE DEFECȚIUNI

Ștefan Bociat posesor al 
autoturismului IMS 2 FID 
1577 a fost găsit circulînd 
în oraș CU grave defecțiuni 
tehnice lă direcție, sistemul' 
de . iluminat improvizat, o- 
glinzile farurilor deteriora
te, anvelopele; uzate și la 
toate aceste defecțiuni se 
mai adăugă remorqarea 
unui alt autoturism^tot cu... 
o . improvizație. Pînă vă re
intra în posesia permisului 
de conducere are timp să 
rezolve și starea tehnică a 
mașinii. /aV'; ; ;■■■;; _,

Pentru neacordare de" 
prioritate a rămas fără 
permis si Vasile Ionescu 
(3 IID 5788), care a pus în 
pericol pe ceilalți conducă
tori auto care circulau re
gulamentar pe drumul cu 
prioritate. Pentru fapta sa 
i s-a acordat timp pentru 

ounoștin- 
că

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato-

Județene Hune-grafice 
doara.

I

HLMt
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Pas în doi ; U- 
nirea : Acasă; Parîngul: „...... ......
Legenda dragostei, I-II. 14,45 Săptămînă politică.

LONEA: Ciuleandra. 19,00 Telejurnal. 19,25 Țe- 
VULCAN — Luceafărul: leenciclopedia (c). 19,55 A- 

Toată lumea este a- mea, tenție motor... filmăm! (c). 
I-II. " ' -

LUPENI — Cultural :
Sper să ne mai vedem.

URIC ANI: Promisiuni.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro-

13,09
sfîrșit de săptămînă (pe).

Telex. 13,05 La

Fantezie muzicală. 20,40 
Film artistic (c). Vînătoa- 
re pe Kilimandjaro. Pri
ma parte. 21,50 Telejurnal. 
22,00 Melodii de neuitat. 
(<).

de cercetăriInstitutul
și proiectări miniere 

pentru substanțe nemeta

strada Tudor Vladimirescu nr. 15-17, 
încadrează imediat, pe bază de examen
- ingineri minieri
CONDIȚII :
-3 ani vechime în specialitate.

" Relații suplimentare se pot obține la 
telefon 951-30136.

Mica publicitate

In perioada 10—16 fe
bruarie, ‘relatează agenția 
MTI, în Ungaria au fost 
identificate pește 120 000 
cazuri de gripă, de 2,5 ori 
mai multe decît în săptă- 
mîna precedentă. Epide
mia de gripă a afectat în 
total aproximativ 200 000 
de persoane. Printre bol
navi se numără multi copii.

In 1985, în Japonia au 
fost produse 16,87 milioane 
televizoare color, ceea ce

înseamnă o creștere cu 16,6 
la sută față de anul ante
rior. Din acest total, 8,88 
milioane de apai’ate color 
au fost exportate, cu 48 la 
sută mai mult decît în 1984.

Cel de-al doilea satelit 
chinez de telecomunicații,

plasat la 20 februarie pe o 
orbită deasupra Ecuatoru
lui, funcționează în bune 
condiții, relevă agenția 
China Nouă. Imaginile TV 
sînt clare, indică specialiș
tii, - precizînd că programe
le de radio și televiziune 
transmise prin antena de 
șase metri a noului satelit 
pot fi recepționate de sta
țiile terestre din întreaga 
țară.

t-eîmprospătarea 
țelor pe care se 
le-a cam uitat.

★
Duminică, 23

pare

februarie, 
au dreptul să circule auto
turismele proprietate per
sonală înmatriculate 
număr FĂRĂ SOȚ.

cu
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Petroșani. O declar nulă. 
(5982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costea 
Mihai, eliberată de FMP 
Petroșani. O declar nula. 
(5979)'

PIERDUT certificat de 
calificare seria I nr. 28255 
în meseria de miner pe nu
mele Vițel Dumitru, elibe
rat de I.M. Paroșeni. TI de- 

Daniela, eliberată de FMP 'clar nul. (5977)
ANUNȚURI DE FAMILIE

. Colectivul Brigăzii geo
logice Iscroni. urează cole
gului, ing. Cevălă Grigore, 
cu ocazia ieșirii la pensie, 
ani mulți cu sănătate și fe
ricire. (5974)

. VIND casă mare, garaj, 
dependințe și grădină — 
Lonea, Burdești 32. Tele
fon 193. (5975)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Radu

Colectivul de oameni ai muncii S.U.T. Livezeni 
— atelierul confecții metalice este alături de familia 
îndoliată de greaua pierdere a celui care a fost 

ANUȚOIU ION
Transmitem condoleanțe familiei, (5984)

Familia și rudele mulțumesc celor care au fost 
alături de ei în greaua încercare prilejuită de dis
pariția fulgerătoare a celui care a fost

SZABO EMERIC

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani

Victorița Han transmite sincere condoleanțe fa
miliilor îndoliate de pierderea celei cate a fost 

CIRCOV TODOSIA (5981)

(5985)
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