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Trebuie 
reducerea

găsite soluții pentru 
conținutului de steril

jumătate a lunii februa- deri miniere din bazinul 
rie situația nu este mai 
îmbucurătoare. 1 _. ...
tul de cenușă realizat a 
scăzut cu aproape un 
punct față de media lunii 
ianuarie dar pînă să a- 
jungă la limita admisă 
măi este încă mult. U- 
miditatea realizată însă, 
se apropie de 8 la sută, 
adică cea admisă pentru

DIALOG CETĂȚENESC. ,
Responsabilitate muncitorească față 

de calitatea prestărilor de servicii.
B Din scrisorile sosite la redacție.
■ Curier juridic.
B Răspundem cititorilor.
B Vă sugerăm.
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Orașul Lupeni în perspectiva 
unui mobilizator program 

de dezvoltare economico-socială
Anul 1983 ne-a adus 

multe împliniri. Producția 
industrială a orașului Lu
peni a înregistrat creșteri 
însemnate, s-au făcut pași 
importanți în direcția creș
terii productivității mun
cii și îmbunătățirii calită
ții producției și a muncii, 
a crescut volumul' mărfu
rilor desfăcute prin comer
țul socialist și al prestări
lor de servicii către popu
lație ; s-au satisfăcut în-' 
tr-o măsură mai mare so
licitările cetățenilor. ' "Ne 
dă o' mare satisfacție fap
tul că am realizat un nu
măr important de aparta-

Ion RESIGA, 
prim-sccretar al Comitetului 
orășenesc Lupeni al P.C.R., 

primarul orașului

cuție, urmînd a fi puse în 
funcțiune în acest an, cum 

"sînt moara de grîu, nouă 
poștă și centrală telefoni
că ^automată, complexul 
de alimentație publică șl j 
altele.

In fața organului orășe
nesc de partid și. de stat 
stau în anul 1984 sarcini 
dintre cele mai importan
te, vizînd dezvoltarea e- 
conomică și socială în pro
fil teritorial, creșterea pro
ducției de cărbune, de fire

niîn- de mătase, de, țesături, di- i 
noi ca versificarea și . creșterea ■ 

altele ----- ----------------------------- —- î

f'

’....i carbonifer Valea Jiului.
Pic ren- Peste 80 la sută din pro

ducția zilnică a minei - se 
extrage din abataje me
canizate și deci nu se 
poate interveni la aceste 
locuri de muncă pentru 
alegerea și depunerea 
sterilului pe poditură. O 
altă cauză care a dus la 
depășirea normei de ce

nușă este și 
aceea că a 
crescut pon-

i ex— 
a 

stratului 5 (73 
producția to- 

Tectonica 
a acestui 

strat nu permite contu
rarea de panouri de ex
ploatare fără deranja
mente în frontul cltț lu
cru din abataje, aceste 
abataje trebuind să tra
verseze zone întregi de 
steril, fără să fie posibilă 
alegerea lui. Totodată,. în 
stratul de cărbune se 
găsesc intercalați! de ste-

Gheorghe BOȚEA

CALITATEA CĂRBUNELUI

mente noi, prima etapă 
de termoficare a orașului, 
noi spații comerciale și 
prestări de servicii, pre
cum și un mare volum de 
investiții tehnico-edilitare, 
în mod deosebit în 
centru civic.

Orașul nostru se 
drește cu obiective 
fabrica de. pline și _____
în fază avansată de exe- (Continuare în pag. a 3-a) i

noul

Colectivul I.M, Lonea 
a raportat în acest an 
însemnate cantități de 
cărbune peste sarcinile 
de plan. Printre brigă
zile de mineri care au 
contribuit la depășirea 
planului producției de 
cărbune se numără și 
cele de la sectorul HI. 
In imagine, un grup de 
mineri din schimbul con
dus de Dragoș. Teleagă, 
brigada lui Grigore Fa- 
tol.
Foto: Șt.(Continuare in pag. a 2-a) NEMECSEK

la sută din 
tală a minei), 
complicată

muf0tectâca\

In perioada care a tre
cut din acest an, .colecti
vul de mineri ■ de Ia Pa
roșeni și-a depășit sarci
nile de plan la produc
ția fizică de cărbune cu 
peste 8000 de tone. A- 
ceastă producție extrasă 
suplimentar este rodul 
unei pregătiri temeinice 
încă din trimestrul IV al 
anului trecut, cînd au 
fost puse în 
funcțiune noi 
capacități de 
producție ca
re să ași 
gure reali
zarea ritmică a sarcini
lor de plan pe întregul 
an 1984. Rezultatele bune 
obținute la producția fi
zică sînt însă umbrite de 
neîncadrarea cărbunelui 
extras și livrat prepara- 
ției în indicatorii de ca
litate planificați. Numai 
în luna ianuarie, între
prinderea minieră Paro
șeni a fosț penalizată cu 
peste 12 000 tone de căr
bune pentru depășirea 
cenușii admise cu 8,1 
puncte și a umidității cu 
0,4 puncte. Nici în prima

cărbunele de la Paroșeni, 
dar penalizările zilnice 
continuă să fie destul de 
mari.

împreună cu ing. Iosif 
Bocan, directorul minei 
și cu ing. Rodiea Peter, 
responsabilul cu calitatea 
am căutat să aflăm cau
zele care au duș la depă
șirea procentului de ce
nușă și totodată la pena
lizările înregistrate. Du
pă cum se știe —- ni s-a 
spus — iriina Paroșeni 
este una dintre cele 
mai mecanizate întreprin-

■

ÎNTREPRINDEREA miniera dilja

PROPAGANDA VIZUALA 
in pas cu exigențele activității 

productive pe acest an
în cadrul adunărilor ge

nerale ale reprezentanților 
oamenilor muncii din în
treprinderile și instituți
ile Văii. Jiului au fost a- 
probați indicatorii tehnico- 
economici pe acest an, sta- 
bilindu-se măsuri concrete 
pentru îndeplinirea lor.

In acest amplu proces 
de emulație creatoare, uri 
rol important revine acti
vității politico-educative, 
propagandei vizuale, prin 
intermediul căreia trebuie 
făcute cunoscute sarcinile 
ce revin colectivelor de 
oameni ai muncii pe acest 
an și modalitățile concre
te de înfăptuire a aces
tora. Sub directa îndruma
re a organelor și organi
zațiilor de partid, în între
prinderile miniere, pre- 
parații, pe șantierele de 
construcții, în fabrici și u- 
zine, trebuie să se realize-

cii din rîndul cărora 
mană idei valoroase, i 
țiative care, transpuse 
fapt, pot deveni forme 
ficiente de activitate.

Din analizele care 
avut loc Jiu demult ‘ 
prilejul consfătuirilor 
expozițiilor organizate

au 
cu i.
și i 
în 

cadrul concursului propa
gandei vizuale s-a des
prins concluzia că aceasta 
nu s-a constituit în per
manență într-o formă con
vingătoare de influențare 
a oamenilor muncii, n-a 
determinat schimbarea ati
tudinii unor oameni certați 

A- 
o i 

să î
re-

cu disciplină muncii, 
cest lucru a făcut ca 
serie de întreprinderi 
încheie anul trecut cu 
zultate nesatisfăcătoare.

Măsurile întreprinse 
organizațiile de 
cu prilejul acestor analize ■ 
au fost fundamentate toc-\

de 
partid !

ze o propagandă vizuală mai. pe asemenea necesiț i ■ 
tați, vizînd pentru acest

Valeriu COANDRĂȘ. j 
șeful sectorului muncă j 

politică de masă la ■
Comitetul municipal '

de partid ' j

atractivă, cu un bogat con
ținut educativ. Pentru 
realizarea acestui deziderat 
este necesar să fie antre
nați toți factorii —orga
nizațiile de masă și obș
tești, conducerile unităților, . 
compartimentele adminis- . 
trative, toți oamenii mun- (Continuare in pag. a 2-a) j

Manifestări |
dedicate Zilei ceferiștilor jj

ț Ieri, la vremea primului, clubul C.F.R. tetului de partid pe complex, în conți- | | 
( din Petroșani a găzduit o adunare fes- nuare, a fost prezentat Mesajul adresați ,

si ț 
. ) ■ 

petroliștilor din anul 1933, precum ști 
prețuirea succeselor repurtate în între- , 
cerea socialistă de feroviarii din Vale ’ 
a cuprins apoi un spectacol festiv, la i 
care și-au dat .concursul artiști amatori ț 
și formații ale Casei de cultură a sindi- | 
cotelor din reședința noastră de muni- | 
cipiu, precum și ale sindicatului Com- l 
plexului C.F.R. ț

gătiri pe întreprindere au 
fost realizate doar în pro
porție de 83,1 la sută. în 
ceea ce privește calitatea 
cărbunelui extras, s-a ma
nifestat o preocupare cons
tantă mai ales prin înca
drarea în conținutul de 
cenușă, care a fost cu 0,7 
puncte sub norma admisă.

Trebuie, evidențiat fap
tul că, deși mina Dîljă 
nu și-a realizat planul la 
producția de cărbune, are 
în anul 1983 rezultate
nanciare bune,, ceea ce în
seamnă că s-a lucrat <

Mircea BUJORESCU

decît în procent de 88,4 la 
sută. In adunare s-a pre
zentat o situație necoreș-

Caracteristica 
lă a modului în 
desfășurata adunarea 
nerală a reprezentanților, -
oamenilor muncii de la 'uhiiuiiiiiihiihiuiiiiiiiiiii 
mina Dilja a fost spiritul 
de angajare responsabilă 
a întregului colectiv de a 
depăși greutățile care au 
condus la neîmpliniri în 
anul 1983 și a asigura con
diții optime pentru reali
zarea cu deplină eficiență 
economică a sarcinilor de 
plan pe anul 1984. Darea 
de seamă pe bază de bi- 

' lariț a Consiliului oameni
lor muncii a scos în evi
dență unele nerealizări ale 
anului 1983. Planul de pro
ducție nu a fost realizat

pnncipa- 
care s-a 

ge-

ADUNARI GENERALE 
ALE ■ 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

’/llllllllllllllll/IIIIIHIIIIIIIU

punzătoare a absențelor 
nemotivate, învoirilor șau 
a filelor de incapacitate 
temporară de muncă. Ne- 
realizări mari s-au înre
gistrat și la productivita
tea muncii.

Sarcinile de plan la pre-

fi-

€U

(Continuare th pag. a 2-a)

i tivă dedicată' aniversării aț la eroicele lupte revoluționare ale mun
citorimii române și Zilei ceferiștilor, La 
manifestarea aniversară au luat parte 
oameni ai muncii de la ^’Stația C.F.R., 
Atelierul de zonă, RCM, Revizia de va
goane, unitățile de instalații și linie, 
Remiza de locomotive, din cadrul com
plexului feroviar al municipiului nostru. 
Despre semnificația luptelor revoluțio
nare din anul 1933, despre modul cum 
iși onorează feroviarii din Valea Jiului, 
sarcijiile, și angajamentele, a vorbit to
varășul Viorel Svichiu, secretar al corni-

I

*

51 de ani de lucrătorilor din complex cu ocazia Zilei ț 
ceferiștilor, din partea Biroului Comite? ■ 
tutui județean Hunedoara al P.C';R.

Omagierea luptei revoluționare 
muncitorimii române, a ceferiștilor
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între 13 și 16 februarie a avut loc, 
in Capitală, Consfătuirea cadrelor didactice care 
predau științele sociale in iirvățămintul superior

Intre 13 și 16 februarie 
s-a desfășurat, în Capitală, 
Consfătuirea cadrelor di
dactice care predau știin
țele sociale în institutele 
de învățămînt superior, or
ganizată din inițiativa se
cretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu.

Consfătuirea • a fost. con
sacrată analizei aprofun
date a problemelor privind 
predarea științelor sociale, 
precum și a măsurilor ce 
se impun pentru transpu
nerea neabătută în viață, 
în acest important dome
niu de activitate, a orien
tărilor și sarcinilor cuprin
se în documentele Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, în cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982 
șj la Consfătuirea de lu
cru de la Mangalia'' din 
august 1983.

In cadrul expunerilor 
prezentate în plen, precum 
și în dezbaterile pe sec
țiuni — istorie, filozofie, 
economie politică și socia
lism științific — s-au evi
dențiat realizările deosebi
te obținute de România 
în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului.

Dezbaterile au reliefat 
cu pregnanță inestimabila 
valoare teoretică și practi

Mâsorile întreprinse 
își dovedesc eficiența

/Urmare din pag. I>

rentabilitate. Astfel, bene
ficiile planificate au fost 
depășite cu 133 000 lei. 
Cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă au fost 
cu 34,1 lei mai mici decît 
nivelul planificat, iar la 
costurile de producție s-a 
realizat o economie de 14 
lei la fiecare tonă extrasă. , 

Aceăta este bilanțul anu
lui 1983. O mare parte din 
lucrările adunării genera
le a fost dedicată dezbate
rii sarcinilor Ce revin în
treprinderii în acest an, 
-căilor și modalităților prin 
care ele'pot fi îndeplinite 
în cele mai bune condi- 
țiuni. Plecîndu-se de la 
faptul că sporul de pro
ducție din acest an se ri
dică la 90 mii tone de căr
bune, s-au făcut propuneri 
valoroase, vizînd îmbună
tățirea activității din acest 
an. Programul de măsuri 
adoptat de adunarea ge
nerală a fost completat cu 
propunerile formulate de 
participanții la discuții. 
Astfel, în cuvîntul său, 
minerul șef de brigadă 
Gheorghe Matei, din sec
torul II, propunea îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
lemn de mină, bine di
mensionat, de o calitate 
mai bună. în cuvîntul său, 
ing. Emilian Neagoe, șeful 
sectorului III, propunea 
aprovizionarea corespun

că a operei tovarășului 
: Nicolae Ceaușescu, a gîn- 
dirii sale revoluționare, 
contribuția sa la îmbogă
țirea tezaurului teoriei re
voluționare cu privire la 
construirea socialismului, 
la soluționarea probleme
lor majore ale lumii con
temporane.

Participanții au subliniat 
atenția deosebită pe care 
partidul, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă științelor sociale, 
rolului lor în activitatea 
ideologică a partidului, în 
educarea patriotică, revo
luționară a tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii, 
în formarea omului nou, 
cu o conștiință înaintată, 

în cadrul lucrărilor s-a 
-evidențiat că în concepția 
partidului nostru, a secre
tarului său general, activi- 

-tatca politico-ideolqgică și 
de educație socialistă^ re
prezintă o componentă e- 
sențială a întregului pro
ces de construire a socia
lismului și comunismului.

în spiritul exigențelor 
cuprinse în Programul i- 
deologic al partidului, al 
necesității de a se realiza 
o nouă calitate în predarea 
științelor sociale și în edu
carea comunistă, patrioti
că a studenților, consfătui
rea a scos în evidență atît 
rezultatele bune obținute 
de cadrele didactice, cît și 
o serie de lipsuri. A fost 
subliniată necesitatea în
tăririi spiritului de comba
tivitate și fermitate ideo- 

zătoare cu covor de cau
ciuc de 800 mm, reductoa- 
re, motoare de 22 kW pen
tru transportoare TR-3, 
precum și o soluție tehni
că : să se aprobe utilizarea 
în abatajele cameră a tu
burilor de aeraj cu dia
metru de 400 mm. Minerul 
șef de brigadă Gheorghe 
Stoica, de la sectorul V, 
â cerut o aprovizionare 
mai bună cu piese de 
schimb pentru locomotive 
Diesel și îmbunătățirea ca
lității vagonetelor* Și în 
legătură cu pregătirea ca
drelor s-a făcut o propu
nere valoroasă, pentru a- 
tragerea oamenilor la 

• cursuri și pentru elimina
rea absențelor de la aces
tea. Propuneri utile au 
mai avansat în cuvîntul 
lor Knebel Reihold, șeful 
sectorului VII, Radu Pe- 
trache, maistru la sectorul 
VIII, inginerii Ionel Pop 
și Ioan Reif și alții.

Mobilizarea și spiritul 
angajant de care s-a dat 
dovadă în cadrul adunării 
generale se dovedesc jus
tificate. în această lună, 
l’a zi, mina Dîlja înregis
trează o producție supli
mentară de peste 1300 tone 
de cărbune, ceea ce dove
dește eficiența măsurilor 
și propunerilor adoptate 
în recenta adunare, hotă- 
rîrea acestui colectiv de a 
da țării tot mai mult căr
bune. ■ , ? 

logică față de concepțiile 
și rnentalitățile înapoiate.

. Prin întreaga sa desfă
șurare, consfătuirea a pri
lejuit un larg schimb de 
păreri asupra modalității 
de îmbunătățire a conți
nutului predării științelor 
sociale, în vederea sporirii 
aportului acestora la ins
truirea și educarea stu
denților, la însușirea pro
fundă a politicii partidu
lui, a ideilor și tezelor se
cretarului general al parti
dului, a contribuțiilor de 
amplă cuprindere și preg
nantă originalitate aduse 
de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu la îmbogățirea 
teoriei și practicii cons
trucției socialiste, a gîndi- 
rii și experienței revolu
ționare universale.

în- încheierea consfătui- 
- rii, participanții au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

(AGERPRES)
"l ■ .....................

Secția de exploatare 
și preparare a cuarțului 
din Uricani trăiește în 
aceste zile deplina afir- I 
mare. Grație rezultate
lor obținute în anul 1983 
și iu debutul acestui an, 
colectivul de muncă de 
aici se bucură de un re
nume care a depășit de 
mult granițele Văii Jiu
lui. în imaginea alătu
rată, muncitoarele Ade
la Toader, Dochia Că- 
tineanu și Olimpia Țu- 
gulea, care lucrează în 
sectorul de măcinare a 
cuarțului.

Text: Al. TĂTAR 
Foto: Șt. NEMECSEK

'Urmare din pag. I)

an o îmbpnătățire radica
lă a activității de propa
gandă vizuală, ancorarea 
acesteia în realitățile fie
cărui colectiv de oameni 
ai muncii, în cerințele prio
ritare ale activității pe
rioadei. In acest context, 
începînd de la formația 
de lucru, brigadă și pînă 
la conducerea unității, tre
buie să se cunoască sarci
nile de plan și angajamen
tele pe 1984. Acestea tre
buie înscrise în mod vizi
bil pe panouri aflate în 
incinta întreprinderilor, 
în ateliere, la locurile de 
muncă. La gazetele de pe
rete, oamenii muncii tre
buie să .întîlnească ediții 
speciale, la stațiile de ra
dioamplificare, să se rea
lizeze emisiuni concrete re
feritoare la aceste proble
me. Același lucru trebuie 
să se întîmple și pe șan
tierele de construcții, în* 
fabrici și uzine, în unită
țile comerciale și ale co-- 
operației meșteșugărești. ;

Este cunoscută în acest 
sens experiența bună acu-

Reducerea 
conținutului 

de sterii
(Urmare din pag. 1)

ril cu grosimi cuprinse 
între 0,6 m și 1,5 m, in- 
tercalații care sînt tăiate 
de combină odată cu căr
bunele. Deși norma de 
cenușă admisă pentru 
stratul 5 este de 60,5 la 
sută, datorită deranja
mentelor și intercalațiilor 
care apar în strat, de 
multe ori aceasta este 
depășită.

Toate aceste cauze ca
re duc la depășirea nor
mei de cenușe admisă 
sînt cunoscute bine de 
către conducerea colec
tivă a minei. De fapt în
că din anul trecut s-au 
confruntat cu ele. Despre 
măsurile pe care le-a în
treprins conducerea mi
nei pentru reducerea con
ținutului de cenușă în 
cărbunele livrat prepa- 
rației într-unul din nu
merele viitoare. în orice 
caz trebuie găsite soluții 
pentru ca și de la Paro- 
șeni șă se extragă căr
bune care să răspundă e- 
xigențelor calitative.

mulată de consiliile de e- 
ducație și comisiile de pro
pagandiști și agitatori de 
la I.M. Petrila, I.M. Lu- 
peni, I.M. Uricani, I.M. 
Aninoasa, S.S.H., I.M. Li- 
vezeni, Preparația Lupeni,- 
I.M. Bărbăteni și altele, 
care au obținut și locuri 
fruntașe la concursul* pro

Propaganda vizuală
pagandei vizuale. Se im
pune popularizarea cu 
promptitudine a succeselor 
obținute de brigăzi și for
mații de lucru, a frunta
șilor în întrecerea socia
listă, a experienței și ini
țiativelor valoroase, a u- 
nor evenimente importan
te din viața oamenilor, a 
colectivului. în același 
timp trebuie manifestată 
exigență maximă față de 
atitudinile de delăsare în 
muncă, abateri de la dis
ciplină, nerealizarea rit
mică a sarcinilor. Să con
tribuim mai mult prin a-

Sport • Sport • Sport
Cursa de la europene spre Olimpiadă

Recent s-a întors de la 
Budapesta tînărul atlet 
Petre Drăgoescu, compo
nent al Clubului sportiv 
„Jiul" Petroșani, care a 
concurat cu succes la „in
ternaționalele" Ungariei, 
în drum spre Institutul 
de mine, al cărui' student, 
în anul II, Facultatea de 
mașini și instalații minie
re, eșțe, l-am abordat pe 
proaspătul recordman na
țional la 1500 m.

— Vechiul record era 
de 3:44,40...

— în sala Șportcsarno® 
am reușit 3:43,84, dar tim
pul cel mai bun, ca și la 
800 m, l-a realizat polone
zul Zerkowschi, campio
nul mondial universitar, 
în întrecerile dotate cu 
trofeul clubului budapestan 
„Dozsa" m-am revanșat 
însă la 800 m, cîștigînd 
primul loc cu 1:48,55.

— Din cîte știm, în lo
tul olimpic al României 
figurează Zece fete și un 
băiat..., . • ' »

— Acela este Petre Dră
goescu, care și-a propus 
realizarea unor performan
țe deosebite și mai înainte 
de Olimpiada de la Los 

ceste forme consacrate ale 
muncii - politice de masă 
Ia educarea revoluționară, 
patriotică și juridică a oa
menilor muncii.

Subliniem totodată ce
rința ca întreaga muncă 
politico-educativă trebuie 
să capete un caracter di
namic, eficient. Consfătui-

rea de lucru pe probleme
le mun,cii organizatorice 
și politico-educative din 
2—3 august 1983 de la
Mangalia a reliefat un
spirit novator în activita
tea de propagandă. Pe a- 
cest temei în plenara Co
mitetului municipal de 
partid din 27 ianuarie 1984 
s-a stabilit un amplu pro
gram de măsuri, program 
care vizează folosirea - u- 
nor modalități înaintate 
de acțiune în acest dome
niu. O bună parte din a- 
cestea și-au dovedit deja 
eficiența în această primă

Angeles. împreună cu an
trenorul federal Nicolae 
Mărășescu ne-am orientat 
asupra probei de 800 m 
de la viitoarele campiona
te europene de sală, ce se 
yor desfășura la Goteborg, 
din 3—4 martie a.C.

— Urmează o lungă și 
obositoare perioadă de 
concursuri și antrenamente 
în vederea Olimpiadei.,

— Cu lungi perioade de 
cantonament în Turcia 
(martie), U.R.S.S. (aprilie) 
și Italia, (mai). Voi împlini 
în curînd 22 de ani, e vre
mea consacrării pe plan 
internațional.

— Atletismul v-a adus 
satisfacții ?

Semifondul e o probă 
dificilă, acumulările vin 
încet, satisfacția victoriei e 
însă unică. Apoi prieteni
ile pe care le legi în lu
mea pistei, locurile pe ca
re le vezi, recunoașterea 
valorii te îndeamnă să per
severezi. în Vale am înce
put atletismul, cu respect 
închin rezultatele mele bu
ne miniinaților ei oameni. 
(Andrei APOSTOL)

parte a anului fiind obți
nute rezultate economice 
bune în aproape toate u- 
nitățile municipiului. Tre
buie găsite și în continua
re acele genuri și modali
tăți de expresie prin care 
să se. poată reda cît mai 
fidel realitatea, să fie a- 
tractive, să incite la re
flecție, să convingă. Dispu
nem în Valea Jiului de 
posibilități multiple pen
tru a realiza o propagan
dă vizuală dinamică, la 
nivelul cerințelor actuale. 
Mobilizați de importantele 
evenimente ale acestui an 
— împlinirea a patru de
cenii de la mărețul act 
al Eliberării și Congresul 
al XIII-lea ăl partidului, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului 
vor acționa cu și mai mul
tă dăruire, cu înaltă răs
pundere comunistă pentru 
a conferi propagandei vi
zuale, întregii activități po
litico-educative un conținut 
bogat, eficient, în spiritul 
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidu
lui, . .

w

I 
I 
î I 
I I

ne, de la ora 14,30, are rea metodologiei de ins- 
loc meciul dintre echipele truire a personalului mun- 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, citor și tehnic. (G.B.) 
în ziarul nostru de mîine SPECTACOL “
vom publica programul 
returului campionatului 

„Astăzi teatrul vă a- de fotbal, divizia A. (T.S.) 
DOTĂRI. Cabinetul de 

protecție a muncii de la 
mina Paroșeni este înzes
trat cu un aparat de tes
tare a cunoștințelor, mag
netofon, aspectomat etc. 
în acest an vor fi achizi
ționate și aparate de fil- 

ra și alte activități. educa- mat (de 8 și 16 mm), ' un -----------------
altul de proiecție care vor Anton și ROmică. în 

perfecționa- troșani -spectacolul.

destinate orientării școla
re și profesionale ale ele
vilor din clasele termina
le (a VIII-a, â X-a, a 
Xll-a) continuă. (T.S.)

ÎN CĂDRUL INIȚIATI
VEI 
parține", Teatrul de stat 
din Petroșani va prezenta 
mîine (ora 14,30), pentru 
elevii Liceului de matema- 
tică-fizică, un spectacol cu 
piesa „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian. în 
continuare se vor desfășu-

ne, de la ora 14,30,

ORIENTAREA ȘCOLA
RA. în cadrul unor ședin
ța cu părinții elevilor din 
clasele a VIII-a, desfășu
rate săptămîna trecută în 
școli sau pe grupuri de 
școli din Valea Jiului, a 
fost prezentat proiectul 
planului de școlarizare în 
anul viitor de învățămînt 
și s-a vorbit despre ne
cesarul de forță de muncă tive atractive. (T.S.j

^Jininunicipiu. Acțiunile FOTBAL divizia A. Mîi- contribui la

EXTRA
ORDINAR. Filiala ARIA 
din, Timișoara, în colabo
rare cu Teatrul de stat 
„Valea Jiului", va organi- 

■ za în săptămîna următoa
re un turneu cu un spec
tacol extraordinar de mu
zică tîriără la care își vor 
da concursul formația 
„Pro mușica", interpreții 
Anda Călugăreanu și Do- 
ru Stănculescu, comicii 

Pe- 
este

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

programat în 28 februarie, loacele de transport
CIRCULAȚI PRIN 

PARC ?■ Ieri dimineață am 
văzut că circulația auto 
de pe străzile Vasile Roai- 
tă — I. Creangă din Pe
troșani are o nouă varian
tă : în diagonala micului 
parc din spatele Casei de 
cultură. Traseul a fost a- 
les, probabil, pentru a se 
evita 
te în 
mîne 
seu ?

ale 
I.M. Uricani, C.F.R., 
U.F.E.T. și Autobazei 
C.M.V.J., a devenit ' im
practicabil. Doar cîteva 
mașini cu piatră, destinată 
astupării gropilor pe o 
porțiune de 50 m, ar asi
gura funcționalitatea aces
tui fir rutier. Cine se în
cumetă ? (I.V.)

gropile mari existen- 
această zonă. Va ră- 
definitiv acest tra- 
(TJS.)

ÎNTREBARE. Drumul 
de acces în Valea Balomi- 
rului, pe unde circulă mij-
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Bin scrisorile

Noul centru civic al orașului Lupeni.

ÎTI MULȚUMESC, 
BĂIETE !(ie servicii

Responsabilitate 
muncitorească față de 

calitatea prestărilor

Din cele 78 de unități 
ale Cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" din Pe
troșani, un număr de 30 
nu și-au realizat sarcinile 
de plan, influențînd în 
mod negativ activitatea 
economico-financiată des
fășurată de meșteșugari 
în anul trecut. Acest fapt 
a influențat atît calitatea, 
diversitatea, cît și cantita
tea de servicii către popu
lația orașelor Petroșani și 
Petrila. într-o astfel de 
atmosferă, de analiză cri
tică, exigentă, de respon
sabilitate pentru valoarea 

. socială și economică a ac
tivității fiecărei 
s-au desfășurat 
adunării generale a repre* 
zentanților oamenilor mun
cii de la cooperativa „U- 
nirea“. Din principalii in
dicatori de plan s-au rea
lizat, cu depășiri, doar ju
mătate (producția marfă, 
desfaceri de mărfuri, mo
bilier din lemn, tricotaje 
și încălțăminte), cealaltă 
jumătate trăgînd rezulta
tele înapoi. Cauzele aces
tei situații, care nemulțu
mește în primul rînd pe 
meșteșugari, sînt diverse, 
în primul rînd instabilita
tea -activității (în spații 
și așa necorespunzătoare) 
în Petroșani-Nord, zonă în 
care au loc ample lucrări 
de sistematizare urbană.
Frecventele mutări ale 
secțiilor au determinat, a- 
șa cum s-a spus, dereglări 
în procesul de producție. 
Mai sînt, însă, și alte cau
ze, de ordin tehnico-orga- 
nizatoric: nefolosirea co
respunzătoare, intensivă 
a fondului de timp, aba
teri de la disciplină, dere
glări în aprovizionarea cu 
materiale, capitole asupra 
cărora au insistat toți par-

unități 
lucrările

ticipanții la dezbateri. Am 
reținut, în această ordine 
de idei, intervențiile lui 
Nicolae Muntean, loan 
Romoșan, Angheluț Stoica, 
Vasile Becheru, Maria Ni
cu, Vasile Ungur, Cornelia 
Munteanu, Ghizela Haibac, 
Constantin Bălan, care au 
evidențiat necesitatea unei 
gospodăriri temeinice în 
fiecare unitate, valorifi
carea materialelor refolo- 
sibile și promovarea fer
mă â inițiativelor în per
fecționarea lucrătorilor. 
De fapt și în anul trecut 
la cooperativa „Unirea" au 
existat preocupări pentru 
perfecționarea oamenilor 
muncii (Un număr de 576 
de lucrători au fost cu
prinși în diferite forme de 
calificare), în acest an a- 
tenția va trebui sporită 
substanțial nu numai în 
raport cu importantele sto
curi supranormative, ci cu 
diversitatea solicitărilor 
populației.

Acțiunea de diversifi
care a serviciilor, proble
mă încă foarte actuală la 
„Unirea", nu se poate rea
liza decît prin promovarea 
fermă a ordinii și discipli
nei, a climatului de res
ponsabilitate morală pen
tru propria meserie a fie
cărui lucrător. Grija pen
tru calitatea tuturor lu
crărilor, atitudinea civili
zată față >de clienți sînt 
aspecte ale muncii de per
fecționare moral-profesio- 
nală, a celei de educație, 
domeniu în care, sub con
ducerea organizației de 
partid, mai sînt multe de 
făcut, posibile numai prin 
promovarea 
valoroase, prin 
tate față de 
vieții sociale.

Tiberiu SPĂTĂRU

inițiătivelor 
receptivi- 

problemele

Orașul Lupeni în perspectiva 
unui mobilizator program

de dezvoltare economico-socială
TUrmare din pag. !

volumului industriei mici, 
a prestărilor de servicii, 
precum șl în mai buna 
gospodărire a orașului.

Ca expresie a sprijinului 
ce ne este acordat de or
ganele municipale și jude
țene, în acest an în orașul 
nostru se va finaliza pri
ma etapă de termoficare a 
orașului prin punerea în 
funcțiune a încă 6 .puncte 
termice, se vor realiza noi 
apartamente, spații co
merciale și de servire, sînt 
perspective de începere a 
noi obiective cum sînt gră
dinița cu 225 Tocuri, poli- 
clinica-dispensar, un cine
matograf cu 350 locuri, ha
la agroalimentară și altele.

înzestrarea orașului cu 
aceste noi obiective de 
mare importanță atît eco
nomică cît și de creștere 
a calității vieții locuitori
lor, ne obligă să privim 
cu și mai multă răspunde
re sarcinile ce pe revin 
în direcția mai bunei gos
podăriri a orașului, realiză
rii de noi lucrări și ac
țiuni care să asigure o ți-

nută. corespunzătoare tutu
ror, cartierelor, arterei 
principale și zonelor turis
tice. ;

Din activitatea anului 
1983 se desprind și o serie 
de învățăminte și conclu
zii, ca urmare a unor lip
suri manifestate, a ‘ unor 
neajunsuri și neîmpliniri. 
Comitetul orășenesc de 
partid, consiliul popular, 
conducerile unităților eco
nomice vor fi mai ferme 
în realizarea tuturor indi
catorilor de plan, pentru 
promovarea ordirăi și dis
ciplinei în toate sectoarele 
de activitate, în respecta
rea legilor țării. Știm că 
din acest punct de vedere 
mai avem multe de făcut, 
că trebuie să întărim auto- 
conducerea și autoaprovi-

zionarea teritorială, să ne 
onorăm cu strictețe obli
gațiile privind participarea 
la fondul de stat de pro
duse agricole și animalie
re. In acest scop vom ur
mări realizarea efectivelor 
minime obligatorii pre
văzute în Programul unic 
de creștere a efectivelor 
de animale.

Ne vor sta în centrul 
atenției și celelalte aspec
te ale activității economi
ce și sociale, investițiile, 
industria mică și prestări
le de servicii, ca și cele 
de educație, de creștere a 
conștiinței civice a locui
torilor, o mai bună activi
tate și prezență la acțiuni 
a deputaților, comisiilor 
permanente, a biroului 
nostru executiv.

Un control inopinat

înțr-una din zilele tre- i 
cute, un autobuz tie trans* ? 
port în comun a rămas în i 
pană din cauza unei defec
țiuni ivite la motor. De
geaba se chinuia de unul 
singur șoferul, motorul 
refuza să pornească. Deo
dată un tlhăr care venea 
de la „seral" s-a dezbrăcă! 
de palton și a sărit în a- 
jutorul șoferului. în scurt 
timp motorul a prins "din 
nou viață. După care șofe
rul i-a spus tînărului „îți 
mulțumesc băiete 1".

Tînărul se numește Du
mitra Dăbuleanu și lucrea
ză ca mecanic auto la sec
ția de transport Petroșani 
a Autobazei C.M.VJ. Cu 
asemenea tineri autobaza < 
se poate mîndri. (Vasile 
BELDIE)

UN CHIOȘC APRECIA!

In orașul Vulcan, aproa
pe de stația de autobuz de 
la liceu, nu demult s-a 
deschis un chioșc care des
face produse ' - zaharoase, 
cafea, ceai și altele. Zilnic 
este frecventat de un mare 
număr de cumpărători. 
Mărfurile sînt proaspete 
și sînt servite prompt și 
conștiincios. De menționat 
că acest chioșc este plasat 
într-un punct în care mun
citori și elevi așteaptă au
tobuzele pentru a merge 
spre Lupeni, Uricani, 1.1$. 
Vulcan și pot servi un 
ceai fierbinte acum, cînd 
este frig. Planul de vînzări 
al celor două lucrătoare. 
Silvia Ciortea și Maria 
David, este îndeplinit și 
chiar depășit, iar cumpă
rătorii sînt mulțumiți. (A. 
Gavrijiu, corespondent)

CA 1NTR-UN
CONGELATOR

.. • NICOLAE PRISE- 
GAN, Vulcan : — Pierde
rea capacității de muncă, 
potrivit prevederilor art. 
24 din Legea nr. 3/1977, 
se stabilește prin decizie, 
de către comisiile jude
țene de pensii, la propu
nerea comisiilor terito
riale de expertiză medi
cală și recuperare a ca
pacității de muncă. Du
pă cum ne relatați, sîn- 
teți născut la 22 iulie 
1936 și aveți 26 de ani 
vechime în grupa I- de 
muncă. Puteți solicita 

' pensie pentru limita de 
vîrstă începînd cu data 
corespunzătoare anului 
1986, cînd veți avea vîrs- 
ta de 50 ani. Dacă, - așa 
cum susțineți, sînțeți măi 
mult internat în 
decît în cîmpul 
la propunerea

puteți fi verificat de că
tre comisia teritorială 
pentru stabilirea capaci
tății de muncă, dar nu
mai dacă se impune a- 
cest lucru.

Curier j'uridic

spital 
muncii, 
unității 

sanitare care vă tratează,

• .ȘTEFAN CIOVIR- 
NACHE, Petroșani: Pen
sia suplimentară, prevă
zută pentru prima' dată 
de Legea nr. 27/1966 (art. 
71—76) este reluată ca 
reglementare de dispozi
țiile art. 64—70 din Legea 
nr. 3/1977 și se bazează 
pe principiul mutualită- 
ții' între persoanele asi
gurate. începînd de la 1 
ianuarie 1967 unitățile e-

conomice depun în con
tul asigurării fondului 
pentru plata pensiei su- - 
plimentare, 2 la sută din 
retribuția tarifară lunară 
a fiecărei persoane > în* 
cadrate șî de la 1 
1977, 4 la sută 
persoanele care . doresc 
să participe cu încă 2 la 
sută. Unitatea la care 
ați lucrat (anterior in
trării în vigoare a Legii 
nr. 3 /1977, după cum ne • 
relatați) nu se poate pre
vala de lipsa documen
telor pe baza cărora s-au 
reținut 2 la sută din re- 
tribuția dv., deoarece a- 
ceastă reținere interve
nea automat din moment 
ce erați încadrat. Deci 
unitatea are obligația să 
vă elibereze adeverința 
solicitată.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

iulie 
pentru

Cartierul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din Petrila 
— ne scrie up grup de șo
feri —, este oarecum sepa
rat de partea de jos a ora
șului de calea ferată in
dustrială pe care se trans
portă cărbunele de la mi
na Lonea la preparația Pe
trila. Trecerea din oraș 
în acest cartier, destul de 
mare, și invers, se face 
peste calea ferată într-un 
punct situat în apropierea 
Depoului de locomotive. 
Mobilul sesizării șoferilor 
care ne scriu pornește de 
la bariera existentă la 
trecerea de nivel respecti
vă. La trecerea trenurilor 
precum și la orice mane
vră a locomotivelor ieșite 
ori intrate în depoul din 
apropiere, bariera se în
chide. E necesar, chiar o- 
bligatoriu, ca bariera să se 
închidă, astfel evitîndu-se 
evenimentele nedorite. Tot

la fel de necesar — sînt 
de părere șoferii — este 
ca, după ce trec trenurile 
sau locomotivele, bariera 
să se deschidă. De. 
pornesc necazurile, 
așteptările inutile ale șo
ferilor pînă cînd 
retrași la căldură 
sobe, își aduc aminte 
ridice bariera. Aceste 
tări“ au devenit sistemati
ce îndeosebi noaptea. Foar
te îngrijorați șoferii din 
grup sînt în așteptarea an
tidotului împotriva som
nului în timpul serviciului 
al lucrătorilor de la barie
ra buclucașă. Pînă la gă
sirea antidotului împotriva 
somnului, niște controale 
inopinate din partea con
ducerii I.M. Lonea și a al
tor organe competente, 
mai ales noaptea, ar putea 
veni în sprijinul șoferilor.

: (T.v.) \ ’.

aici 
adică

acarii, 
lingă 

să 
>ui-

Nu este vorba de un con
gelator obișnuit, ci de uni
tatea comercială nr. 288 
din incinta I.M. Uricani. 
Aici, de cînd â început 
iarna, nu a existat o sursă 
de
ca și vînzătoarele, se simt 
ca 
re

căldură. Cumpărătorii,

într-un congelator. Oa- 
nu interesează pe ni

meni atmosfera din aceas
tă unitate comercială? Cît 
a fost vremea caldă, toată 
lumea se bucura că vine 
primăvara, dar a venit ia
răși iarna. Și ce iarnă I 
Oare cînd vor veni și cei 
care trebuie cu o sursă de 
căldură la unitatea comer
cială de la mina Uricanri ?

Flavius PRIESCU

hl o t ă,

O bună inițiativă la Pe- 
trila — gazeta cetățeneas
că expusă în zona cea mai 
circulată din centrul ora
șului își consacră ediția 
actuală prezentării frunta
șilor în întrecerea socialis
tă pe anul 1983. O' ’
orientare. Fruntașii 
trei mari unități 
triale — cele două 
și preparația — confirmați 
în recentele adunări gener

bună 
celor 

indus- 
mine

Gazetă cetățenească
rale ale oamenilor muncii 
— merită cunoscuți 
doar 
tive, 
mici 
Este 
rea despre faptele de vred
nicie ale formațiilor de lu
cru de la mina Lonea pen
tru punerea în funcțiune 
a unor noi utilaje în ve
derea creșterii producției 
de cărbune.

nu 
în colectivele respec- 
ci de toți cetățenii, 
și mari, ai orașului, 
binevenită șl relata-

cu
Nu

Mai puțin la zi este însă 
felicitarea, din vitrina a- 
parținînd minei Petrila, 
adresată colectivului' 
prilejul Anuiui nou...
de altceva, dar din noul 
an a trecut nu mai. puțin 
de o lună și jumătate, iar 
peste trei săptămîni. se 
cuvin adresate alte felici
tări, cele prilejuite de 8 
Martie. (Dan Stejaru)

♦ MIRCEA PARASCIV, 
Lonea ; în urma unor dis
cuții cu conducerea Spita
lului orășenesc din Petrila 
și cu medicul Stelian Ma- 
teș, am constatat că ne-ați 
descris situația în mod 
xagerat. Am aflat, că 
soția dv., chiar și dv., 
de prea mult timp, 
fost bine

e L. .______ _
Lupeni : Veril'icînd

; zarea dv. 
mâți de președintele 
operativei „Straja", C. 
dămuț,- că, într-adevăr, 
nitatea specializată - 
vînd schema I aparatului, 
nici nu putea să-l repare. 
Imediat după ce schema

Răspundem 
cititorilor

e-
și 

nu 
aii

îngrijiți ‘aiei.
.CORC0VEANU, 

sesi- 
am fost înfor-

co-
A-
ii- 

nea-

fost primită, vi s-a exa
pediat o scrisoare (înregis
trată cu nr. 4726 din 26 
decembrie 1983) să vă pre
zentați cu magnetofonul la 
unitatea radio-TV.
. 0 VOI-CU UNGUR, Pe

troșani : E.G.C.L. Petro
șani ne-a ■.asigurat că si
tuația expusă de dv. se re
zolvă; Reveniți dar:ă: nu 
s-a procedat in consecință, 

0 DUM t > i i'r ’ -iiqOF. 
și CONSTANTIN GOEA, 

ii ■ Vă răspundem 
- întîrziere deo n‘e-

ce rezolvarea scrisorilor 
dv. a fost tărăgănată de 
A.U.T.L. Petroșani. Sesi
zările cu privire la atitu
dinea conducătorilor auto 
sînt reale, însă amintita 
unitate „a uitat" să ne co
munice ce măsuri concrete 
s-au întreprins în vederea 
formării unui climat edu
cativ, civilizat.

• O MUNCITOARE DE 
LA I.G.C.E.,
Propunerea ca 
Aeroport — I.

' aibă

IV--/.-;:
cu mai

Petroșani: 
i autobuzul 
I.M. Dîija să 

stații la Aeroport (1, 
3), barieră șl gară 

o . înaintăm conducerii 
■Alții Petroșani de la 
care așteptăm și un răspuns 
■ir, acest sens.
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Poziția României, concepția, propunerile și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în problemele 

dezarmării - prezentate la Conferința da la Geneva.
GENEVA 16 (Agerpres). 

în cadrul ședinței plenare 
de joi a Conferinței pen
tru dezarmare de la Gene
va, delegația română, în 
conformitate cu mandatul 
încredințat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a expus, la acest 
început de sesiune, poziția 
României,^concepția, pro
punerile și inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în problemele dezarmării.

în intervenția sa, dele
gația română a pornit de 
la analiza realistă, lucidă 
și aprofundată făcută de 
președintele României în 
legătură cu gravitatea si
tuației internaționale ac
tuale, caracterizată prin 
intensificarea fără prece
dent a cursei înarmărilor, 
în primul rînd nucleare,' 
prin ascuțirea contradic
țiilor și tensiunilor, pre
cum și prin lipsa unui 
dialog efectiv în probleme

Intervenția delegației române la Conferința 
țărilor balcanice la nivel de experți

ATENA 16 (Agerpres). 
Conferința țărilor balca
nice la nivel de experți, 
car? se desfășoară la Ate
na a continuat, joi, .cu'dis
cutarea căilor și modalită
ților de promovare a 
transformării Balcanilor 
intr-o zonă lipsită de arme 
nucleare, de - baze militare 
și de trupe străine. Au 
luat cuvintul reprezen
tanții Bulgariei, Turciei, 
României și Iugoslaviei.

Prezeritînd concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind 
realizarea acestui obiectiv 
delegația română a relevat 
eforturile constante și 
propunerile cu caracter de 
pionierat ale țării noastre 
vizînd dezvoltarea coope

ATENTAT
ROMA 16 (Agerpres). 

Generalul american Lea- 
mon Hunt, director gene
ral al Forței multinațio
nale pentru menținerea 
păcii în Sinai, și-a pierdut 
viața, în urma unui aten
tat comis asupra sa mief- 
curi seara la Roma, infor
mează agențiile ’ interna
ționale de presă. 

le dezarmării,'ceea cc am
plifică riscul unui război 
nuclear pustiitor. în con
cepția partidului și statu
lui nostru — a spus șeful 
delegației române —, o se
curitate reală a tuturor 
statelor, o atmosferă de 
destindere și cooperare nu 
se pot realiza decît prin 
inițierea și promovarea 
constantă a unor măsuri 
efective, concrete de dezar
mare.

în concepția țării noas
tre, Conferința de la Ge
neva — ca for unic de ne
gocieri multilaterale în do
meniul dezarmării — este 
chemată să promoveze un 
dialog activ și responsabil, 
să nu se piardă în dezbar 
teri sterile și controverse, 
ci, dimpotrivă, să conducă 
la adoptarea unor măsuri 
efective de oprire a cursei 
înarmărilor, la dezarmare, 
în primul rînd nucleară.
‘Tema majoră a negociem.

rării și creșterea încrede
rii în Balcani, stabilirea u- 
nui climat de prietenie și 
bună vecinătate în rapor
turile dintre statele regiu
nii. S-a menționat că, în 
concepția României, pro
cesul vizînd denucleariza- 
rea totală a Balcanilor im
plică eliminarea completă 
și definitivă a armelor 
nucleare din regiune, ab
sența bazelor militare și 
a trupelor străine, abolirea 
politicii de forță sau de 
amenințare cu folosirea 
forței, conlucrarea perma
nentă -pentru soluționarea 
problemelor economice, so
ciale și politice comune ale 
popoarelor regiunii.

Delegația română a re
levat importanța propune

Trei teroriști au tras mai 
multe focuri de armă asu
pra lui Hunt, rănindu-1 
grav, după care au dispă
rut la bordul Unui auto
mobil. Victima a încetat 
din viață la spital.

Atentatul a fost reven
dicat de o organizație ex
tremistă, informează a- 
genția Reuter. 

rilor din acest ari în Con
ferința de la Geneva tre
buie să o constituie pro
blema dezarmării nucleare, 
atît din cauza pericolului 
imens pe care-1 reprezintă 
arsenalele nucleare, cît și 
pentru faptul că, în condi
țiile suspendării celorlal
te negocieri pe această te
mă, Conferința de la ..Ge
neva are o responsabilita
te unică.

Delegația- română a fă
cut propuneri concrete 
pentru dinamizarea nego
cierilor pe tema interzice
rii armelor chimice, a ar
melor radiologice, a noilor 
arme de distrugere în ma- 

- să și sisteme de asemenea 
arme și s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea pu
nerii la punct și definiti
vării urgente a programu
lui global de dezarmare, 
solicitat de Adunarea Ge
nerală a O.N.V.

rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind organi
zarea unei reuniuni la ni
vel înalt a statelor balca
nice, ca acțiune de natură 
să contribuie la atingerea 
obiectivelor de cooperare, 
bună vecinătate, înțelege
re și securitate ale popoa
relor din regiune.

Drogurile și
BONN 16' (Agerpres). A- 

nul 1983 a marcat o creș
tere considerabilă a con
sumului de droguri în R.F. 
Germania, soldat, între al
tele, cu moartea a 472 de 
persoane, a anunțat la 
Bonn, secretarul de stat 
de interne, Carl Dieter 
Spranger.

in prezent în R.F.G. e- 
xistă aproximativ 60 000 
consumatori de droguri, 
la care se adaugă 1 800 000 
alcoolici și 500000 de per
soane ce se droghează prin 
consumul excesiv de me
dicamente.

Aproape 30 la sută din 
toxicomani sînt persoane 
a căror vîrstă variază în-
tre 20 și 30 de ani, iar 10 16—25 de afli.

WASHINGTON 16 (Ager
pres). Președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, a 
reafirmat necesitatea re
tragerii totale a Israelului 
din Liban, concomitent cu 
soluționarea problemei pa
lestiniene, care constituie 
„esența" crizei din Orien
tul Mijlociu. într-un inter
viu acordat ziarului „The 
Washington Post" — citat 
de agenția MEN' — șeful 
statului ‘ egiptean a a pre-, 
ciat că reglementarea ce
lor două probleme trebuie 
privită ca făcînd parte 
dintr-un proces unitar.

CAIRO 16 (Agerpres). 
întors la Cairo de la Wa
shington, președintele E- 
giptului, Hosni Mubarak, 
a declarat că a căzut de 
acord cu președintele Ro
nald Reagan și cu regele 
Hussein al Iordaniei asu
pra reluării eforturilor de 
pace, în Orientul Mijlociu. 
El a menționat că nu s-a 
ajuns, " totuși, la o poziție 
comună cu privire la mii- 
loacele necesare pentru a- 
ceasta. Mubarak a adăugat 
că Administrația ameri
cană a refuzat să-și schim
be poziția și a respins su
gestia lui cu privire la 
„inițierea unui dialog di
rect" între S.U.A. și OEP,

toxicomania
la sută — sub 20 de ani, 
relevă statisticile oficiale.

PARIS 16 (Agerpres). Po
trivit unui raport statistic 
dat publicității la Paris, și 
reluat de agenția France 
Presse, toxicomania a pro
vocat, numai în anul tre
cut, în această țară moar
tea a 190 ,de persoane. In 
aceeași. perioadă; poliția 
franceză a confiscat 168 
kg de heroină, 229 kg » de 
cocaină și circa 23 tone de 
cannăbis. Valoarea drogu
rilor confiscate a fost es
timată la 7 miliarde de 
franci. Totodată, raportul 
constată că 80 la sută din
tre toxicomanii francezi 
sînt tineri în vîrstă de

pro-

Viața culturală 
La volan.

15,25
15,50
16,00 Emisiune în limba

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Omul păianjen 
se întoarce ; Unirea: Mis
terele Bucureștilor ; Pa-

LONEA : Pe i 
sting al Dunării albastre.

ANINOASA : 1____
cerea din iad.

VULCAN — Luceafărul: 
Iubire fără soare.

LUPENI — Cultural : 
Haiducii lui Saptecai.

URICANI : B.D. în 
Iertă.

ringul: ~ Atenție la gafe. uv <coior;. |
malul 20,40 Cadran mondial. I

21,00 Telefilmoteca de iIntoar- aur _ Amza Pcllea, |
Medalion cinemato- |
grafic și teatral |
(parțial color).

21,50 Telejurnal (PC). 
22,00 închiderea progra 

rriului.

Telescliitil din Paring 
vă așteaptă!

De la 1 februarie, zestrea materială a sporturilor 
hibernale din Paring a sporit prin construirea de că
tre lucrătorii Șantierului nr. 2 Livezenț al I.C.M.M. 
Petroșani, pe pîrtia B, a teleschiului monocablu cu 
mers unidirecțional, avînd dispozitiv de tractare cu 
un loc. întreținut de Stația de transport pe cablu Bra
șov, teleschiul din Paring oferă numeroșilor iubitori 
ai schiului posibilitatea urcușului fără eforturi pe o 
porțiune de 1038 m cît măsoară lungimea sa de în
clinare, la o diferență de nivel de aproape 365 m. 
Viteza de circulație a instalației, de 2,5 m/secundă, 
asigură o capacitate orară de transport de 600. schiori, 
traseul teleschiului fiind acoperit în 6 min. și 46 se
cundei : l'./'W i

Așadar, contra unei taxe de 4 lei, puteți benefi
cia de serviciile teleschiului monocablu din Paring, 
practicînd astfel, în condiții moderne și de confort, 
sportul dumneavoastră preferat — schiul.

I.C.S. ALIMENTARA
ȘI A.P. PETROȘANI

încadrează

— doi fochiști autorizați 

încadrarea se face conform Legii nr. 57/1974.
■ —— , %

Mica publicitate
VlND apartament 4 ca

mere, zonă centrală, Deva. 
Informații telefon 956/16277, 
după ora 17. (250)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popescu Nar

germană.
16.30 închiderea

l e gramului.
20,00 Telejurnal (PC).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Cîntece pe adresa ț 

dv (color).

I

TV.
Telex.
Politehnica TV.

a

cis, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (246)

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie nr. 521, 
eliberată de E.G.C.L. Pe
troșani. O declar nulă. (247)

Duminică, 19 februarie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți,
10,30 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.

Din cuprins i
— Telex.
— Divertisment muzi

cal.
— Program folcloric.
— Sub cupola circului. 

Trei premii, trei șla- 
; găre. ■

— Cascadorii rîsului.
— Balet. '
— Antologia umorului 

TV.
— Melodii fără vîrstă.
— 14,30 Desene animate.
— Muzică ușoară.
— Drumuri printre â- 

mintiri. '
— Cele mai frumoase 

melodii populare ro
mânești. •

— De ziua ceferiștilor. 
Reportaj.

— Telesport.
— Colecții și colecționari.
— La început de cam

pionat, totul despre... 

fotbal, cu arbitrul 
Chiriac Manușaride.

— Umor și muzică. ' 
— Semnal.
— Vocile veacului: Pla

cido Domingo.
— Secvența telespecța- 

J torului. ' 
18,00 Film serial. Viața

lui Leonardo da Vin-

18.40 Micul ecran pentru
r ■. ■ cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,15 Concertul extraordi

nar al formațiilor 
muzicale ale Radio- 
televiziunii.

19.50 Telecinemateca. Te
heran ’43. Premieră 
TV. Producție U.R.S.S. 

■— Elveția — Franța.
21.50 Telejurnal. I

— Sport.

Luni, 20 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Panoramic econo-

: ■ .miri'. ' : l ■
20.40 Film românesc ' . în 

serial : Ecranizări du
pă opere literare. Co- 
din. Coproducție ro
mă no-frănceză, Epi-

■ SOduJ 1. .'VT.'5-■

21,15 Stop-cadru pe ma
pamond.

21,30 Tezaur folcloric.
21,50 Telejurnal.

Marți, 21 februarie
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,25 Viața școlii, .
15,45 Karino.

PROGRAMUL TV

20,35

16,10 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor. 
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Refrene... amintiri: 
Melodii de muzică u- 
șoară.

20,45 Revista literar-artis- 
lică TV.

21,05 Teatru TV, O întîm- 
plare la poștă. Pro
ducție a televiziunii 
din Praga. Premieră 
pe țară.

21,55 Videoteca interrihțio- Joi, 23 februarie
, . 15,30 Agronomie TVS.

22,20 telejurnal. 15,45 studjoui tineretului.
16.20 Secvențe din Guyana. 

Documentar.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
Dezbateri culturale. 
Film serial. Vîiitul 
fierbinte.
Discorama.

Miercuri, 22 februarie
15,00 Telex.
15,05 Civica.
15,20 Formații artistice în 

Festivalul național 
„Cîntarea României".

15,30 Emisiune în limba

20,30

20,40

maghiară.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
Coruri celebre din o- 
pere.
Forum politico-ideo
logic.
Film artistic. Un caz 
rezolvat. Premieră pc 
țară.
Telejurnal.

20,55

22,15
— Sport.

20,35
20,55

21,55 _ ____
22,20 Telejurnal

limba

Vineri, 24 februarie
15,30 Viața culturală.
15.50 La volan.
16,00 Emisiune în 

germană.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea In 

nomie.
20,35 Studioul șlagărelor. 

Muzică ușoară româ
nească.

20.50 Cadran mondial.
21,10 Film artistic. Mirajul. 

Premieră pe țară.
22,05 Farmecul operetei.
22.20 Telejurnal.

Simbătă, 25 februarie
13,00 Telex.
13,05 Kuweit. Reperele

progresului.
13,15 La sfîrșit de săptă- 

mină: . ■
• — Gala desenului ani-

— Șah.
— Pagini din creația lu 

Rossini,
— Privindu-ne țara, pri- 

vindu-i pe oamenii ei. 
Reportaj.

— Prime audiții,
— Sub cupola circului. 

Muppets.
16,25 împliniri și perspec

tive. Azi, județul Bi
hor.

16,45 Februarie, 
evenimentelor 
tice.

19,00 Telejurnal.
eco-

Cronica
poli-

>
i— Sport.

19,20 Teleenciclppedia.
19,50 Film serial. Jean 

Christophe.
20.45 Varietăți... la hanul 

' Ancuței.
21.45 Telejurnal.

— Sport.
22,00 Meridianele cîntectt- 

lui și dansului.
22,25 Nocturna melodiilor. 

Program de muzică 
ușoară, muzică popu
lară, romanțe.
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