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La mina Paroșeni, încă 
de la intrarea în incinta 
administrativă te întîmpi- 
nă o seamă de informații 
despre activitatea colecti
vului. Două panouri mari, 
expuse pe fațada clădirii, 
prezintă principalii indica
tori de plah și angajamen
tele asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1984. A- 
lături, graficul 
rea întrece-: 
rii cuprinde 

date „proas
pete" i despre 
realizările co
lectivelor ’din 
abataje, de la 
pregătiri și 
investiții. De 

altfel, pentru 
desfășurarea întrecerii soi 
cialiste, în holul de la in
trare se mai află un gra
fic cuprinzînd -realizările 
pe abataje, precum și do
uă panouri ale fruntașilor. 

Modul în care la aceas
tă mină sînt. împrospătate 
si ținute ..la zi" toate, mij- .
loacele propagandei vizuale plinei la locul de muncă,
dovedește locul important în cămin, la cantină. Un
pe care îl-ocupă în ansam- alt panou intitulat la ă-
blul muncii politice, edu- ceastă ediție „Lac să fie,

‘ ' * că broaște..." combate ma
nifestările de neglijență în 
gospodărirea bunurilor în
treprinderii. Panoul absen
țelor nemotivate prezintă 
„campionii" acestui' gen de 
abatere cu consecințe ne
gative atît pentru colectiv 
cît și pentru fiecare- djn- crări miniere, de pregătire 

și deschidere a noilor ca
pacități de producție. Ast
fel, efortul general de mo
bilizare a colectivului este 
permanent susținut de pro
paganda vizuală a cărei e- 
ficiență o regăsim în 
pășirile colectivului, 
continua îmbunătățire 
stării disciplinare.

tățiî economice, pentru cu
noașterea evenimentelor po
litice care au loc pe plan 
național, a conținutului și 
sensului major al celor mai 
importante hotărîrî de 
partid și de stat. '

Sînt numeroase formele ța de a s& acționa și pe
și modalitățile prin care la această cale pentru creș-
această mină se acționează ferea răspunderii brigăzilor
în vederea unei informări în vederea reducerii con-
operative a oamenilor mun- ținutului de cenușă și a u-

midității din 
cărbunele li
vrat. prepa- 

rației.
Chiar și cil 

această ul
timă referire, 
nu am enui- 
zat întreaga 
gamă de ga
zete și pano

uri ale propa
gandei viztiale care fac o 
bună informare asupra ac
tivității colectivului, asu
pra sarcinilor ce-i revin și 
modalităților de acțiune în 
vederea îndeplinirii lor. 
Diversă și bogată în conți-

sindicale sau cu prilejul 
„judecății muncitorești". Nu 
vom încheia prezentarea 
acestei activități la mina 
Paroșeni fără a aminti și 
„Vitrina calității cărbune
lui", actualizată din dorin-

cu desfășu-
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Propaganda vizuală
■ s

Diversă, concretă, 
eficientă
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întrecerii

cative desfășurate în în
treprindere. Gazeta de. pe
rete a comitetului de 
partid „Minerul", gazeta 
„Femeia", gazeta creației 
tehnieo-științifice și Foto- 
cronica „Agerpres", panoul 
dedicat' cunoașterii legilor 
țării,sau cel pe teme de 
sănătate —• toate conțin 
noutăți care stîrnesc in
teres cel puțin din două 
motive. 'Primul, constă din 
actuaftatea articolelor și 
informațiilor publicate, al 
doilea, din faptul că aces
tea sînt strips legate de 
evenimentele petrecute în 
viața colectivului, reflectă 
preocupările pentru conti
nua Îriîbuțiătățire a activi- tiv, în adunarea

:cii asupra activității co
lectivului. în mod inspirat, 
una din căile folosite de 
organizatorii propagandei 
vizuale o constituie și pro
movarea constructivă a spi
ritului critic. Gazeta »„Ghim- . , ___ _  __
pele" se ocupă de aspecte nut, propaganda vizuală se 
■ale întăriri ordinii și disci- înscrie în preocupările pli- 

’ ’ '* ne de răspundere ale co
mitetului de partid, , ale 
conducerii minei, consa
crate valorificării la ma
ximum a potenițaiului fier 
cărui loc de muncă. Fap
tul că toate aceste preocu
pări au o eficiență cres- 
cîndă este dovedit de rea
lizările întreprinderii, la 
loc de frunte situîndu-se 
depășirile obținute zilnic în 
abataje și la celelalte lu-

PARVULESCU ioan,. 
Lupeni — Nu ne scrieți 
ce atribuții aveți în ca
drul întreprinderii și nici 
Unitatea unde lucrați. Da
că aveți în grijă utilaje, - 

mașini sau instalații, vă 
revin obligațiile prevăzute 
la art. 11 din Decretul Con
siliului de Stat nr. 400/1981, 
pe lingă celelalte îndatoriri 
generale prevăzute de lege 
pentru întreg personalul 
muncitor. Rrintre aceste o- 
bligații este înscrisă și a- 
ceea de a nu lăsa fără su
praveghere mașinile, ins
talațiile sau utilajele din 
dotare. Nerespectarea ă- 
cestei obligații atrage răs
punderea penală conform 
art, 18 alin. 1, lit. a, b 
și c din același act nor
mativ. Dacă citiți cu aten
ție și în întregime dispo
zițiile decretului (care este 
afișat în mai multe punc
te) veți observa că obliga
ții există și pentru șeful 
de sector, cu toate că dv. 
trebuia Să vă adresați mai 
întîi conducătorului for
mației de lucru sau mais
trului (care, de asemenea, 
au obligații în acest sens,

prevăzute la art. 8 lit. I, 
anume de a prelua sarci-, 
nile formației de la schim
bul precedent și predarea 
către schimbul următor). 
Dacă nu vine persoana ca
re trebuie să vă schimbe, 
maistrul sau șeful forma
ției de lucru trebuie să 
facă toate demersurile ne
cesare și în cel mai scurt 
timp. Legea nu prevede 
norme în acest sens, dar 
oricum dv. nu aveți obli
gația să rămîneți încă 8 
sau 16 ore cît susțineți că 
ați frămas. Oricum, utilajul 
nu poate răniîne fără su
praveghere. a ? ■ r'"■

MOIAN NICOLAE, Pe
troșani: Dv. locuiți în
casă particulară, sînteți în
cadrat,la o unitate din ca
drul C.M.V.J. și doriți să 
cunoașteți de ce nu bene- 
ficiați de reducere la cos
tul energiei electrice. Vă 
răspundem că actul norma
tiv, care reglementează a- 
semenea reduceri, vizează 
numai locuințele cu chirie 
din fondul locativ de stat.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

CONTUR

tre absentomani. Pentru o 
ipformare completă, panoul 
înfățișează și efectele a- 
cestei abateri disciplinare; 
pierderile bănești și, la re
petarea absențelor, desfa- 
cerea disciplinară a con
tractului de muncă, măsu
ră, propusă de cele mai 
multe ori chiar de colec- 

grupei

de- 
în 

a

V
V
V

au începui sapațunie in J motivate cu aproape 50 
^iatUm pe ”>*9; Z la ^tă f“fă ^ași 
Inie blocurilor nr. 78, 121 ț perioadă ă anului trecut.

Cu fiecare zi prinde con
tur trainic noul-centru ci- : 
-vie al reședinței, noastre de 
municipiu. Sîhtem în mă
sură să anunțăm că s-au 
stabilit amplasamentele și 
au început săpăturile în '

Abia se scurseseră ,cîtev<jat'7 
zile din febhsărie și 
gazinele asimilaseră 
nou și mult așteptat 
timent: mărțișoare.

Dar pe lîngă aceste ... 
diționale și autentice sim
boluri ale apropierii 
măverii, mai sînt și 
mărțișoare. Fără șnur 
nedorite. Printre 
zărim „riiărțișoare"
■■■>■■■•■■■■■■■■■

ma
un 

sor-

tra-

pri- 
alte 

. Și 
blocuri, 

‘ : con-

Cu și fără șnur
«■■■■■■■■■■■■■■■>«■■■■■■■■•

tainerele aproape sufocate 
tivite-n beteala zăpezii.

Unii, călători, profitînd de 
s av < -ralia din autobuze, 

economisesc bani pentru.,, 
mărțișoare. în miezul zilei 
cînd zăpada se topește, de 
sub roțile mașinilor țîșnesc 
spre haine „mărțișoare", 
prin grija unor 
țori auto.

Mărțișoare cu 
șnur. Cele fără 
gerează nepăsare, lipsă de 
răspundere.^ ț

conducă-

-și fără 
șnur su-

M. MIRCEA

Rezultatele obținute |
au avut și lăcătușii Mir- J 
cea Ilinca, Oțto Ștefan ț 
Verdlingher, Miron Socaci, i 
Victor Chivu, electride- ! 
nit Florin Ponorich, » 
Constantin Busuioc, ion 4 
Apetroaie și Gheorghe î 
Căplbiu, care prin călită- }„ 
tea lucrărilor de revizii și

(Urmare din pag. 1)

rea unor oameni cu ex
periență. A fost redus 
numărul absențelor ne-

Xăixv uiuvuniui iii. »*>*;_ ș-
și 123 de pe strada Re-
Publicij, primele două 7eporafllwr,
dispunmd la parter de spa- ț calitate de ♦•ÎS. lis TnolTÂTvan

!ții comerciale. înălțarea ce
lor trei blocuri revine în 
sarcina constructorilor șan
tierului nr 
T.C.H.

1 Executarea. reviziilor și
: reparațiilor în timp și. de reparații executate la u- 

către mem2 tilaje. au asigurat o fune
brii formațiilor de lucru ționare fluentă, fără stag- 1 
a, dus Za întărirea disci- nări în procesul de pro-• 
plinei tehnologice. ducție. Rău este, după:

Toate aceste măsuri cum spunea șing. Niculin 
transpuse în practică, de Badi, mecanic de sector,1 
la o etapă la alta, au oă la obținerea acestor re-i 
fost resimțite prin cele ~ 
2 600 tone de cărbune ex
tras in plus față de sar
cinile de plan în luna ia
nuarie, dt și cele' 3 400 
tone de cărbune supli
mentar extras pînă în a 
doua jumătate a lunii fe
bruarie. La realizarea a-
cestor succese o contri
buție deosebită a avut-o 
brigada condusă de mi
nerul mecanizator Mihai 
Bucevschi, unde schimbu
rile conduse de Sigismund 
Dane, Dumitru Perju, Au
rel Leucă, dînd dovadă de 
înaltă conștiință muncito
rească, au reușit împreu
nă cu ortacii lor să obți
nă randamente medii de 
16—17 tone pe post, cu 
vîrfuri de 20 tone pe post.

Obținerea unor astfel 
de rezultate de către bri
gada mai sus amintită es-

nări in procesul de pro
ducție. Rău este, după

Ion MUSTAȚĂ

verii permanente
nului (aprilie— mai) —. liste material floricol, iar renului, plantări de ■ma- 
5 000 „Panseluțe", 5 555

100 bucăți burns, specie „Nu-mă-ulta“, 2 000 „Bum- 
folosită pentru conturarea bișori“ — care vor fi 
a diferite forme geome- transferați de la seră pe 

zonele verzi ale orașului 
nostru, odată cu tranda
firii și arborii ornamen
tali. Materialul necesar 
pentru covoarele florale 

ce se vor amenaja în di
ferite puncte ale orașului 
în a doua parte a sezo
nului, însumează un nu
măr de 15 specii (bego- 
nii, santaline, coleus, se- 
dum, alternantera, agera- 
tum, petunii, solvii, ci
neraria și altele). Toate 
aceste specii sînt in pre
zent sub cupola verii per
manente în stadii diferi
te de dezvoltare, de lu 
abia semănate în lădițe, 
repicate, pînă la butășire, 
așteptînd momentul să
dirii.

Personalul serei pro
duce trei mari categorii 
de material floricol — 
răsaduri pentru zonele 
verzi, plante de aparta
ment precum și flori tă
iate. Pe bază de coman
dă el furnizează popu
lației și unităților socla-

Sub cupola.
(Urmare din pag. 1)

trice, 100 bucăți magnolia, 
100 catalpa, 200 mesteceni 

- și 127 plopi. '
La pepiniera din Aiud, 

in custodie, cu destinația 
Zonele verzi din 
Jiului se află, de aseme
nea, 800 bucăți

Valea

malus, 
prunus și salcîmi altoiți. 

Crbația proprie sau mă
sura în care colectivul 
serei și-a valorificat pro
priile forțe în direcția a- 
celorași pregătiri sînt ilus
trate convingător de ur
mătoarele cifre: 5 000 bu
căți trandafiri pitici, 
10 000 fire gard viu, pes
te 500 arbori ornamen

tali.
Sub acoperișurile lumi

noase ale spațiilor în ca
re vara e permanentă, 

■ măsurînd doar 425 mp,
muncitoarele Maria Ner
ghină, Hermina Leșe, Ăn- 
ghelina Mihăilescu, Elena 
Panta și celelalte îngri
jesc cu migală și atenție 
materialul floricol pen
tru prima parte a sezo-

5 000 la solicitare realizează șl terial dendrologic, amena- 
lucrări de pregătire a te- jează covoare florale.

«fete

zultate nu au participat, 
în aceeași măsură și e- 
lectrblăcătușii Gheorghe 
Bratu, Viorel Zuncă, loan 
Domul th, Emil Iancia, To
ma Olteanu și Viorel Pa- 1 
vel, care sînt buni me
seriași, dar tratează cu 
superficialitate - lucrările 
ce le sînt încredințate, în i 
special cele de revizii 
și reparații.
. Prin reprofilarea și rea- 
menajarea în prezent a 
căilor principale de trans
port, colectivul acestui 
sector are în vedere ca 
în trimestrul II să mon
teze un monorai astfel 
incit aprovizionarea 
materiale și piese 
schimb să se facă cît mai 
aproape de fronturile de 
lucru. Punerea în funcțiu- \ 
ne a acestui modern u- 
tilaj de transport va creș

te și rodul muncii brigă- te cota realizărilor la toți activlțaie 
plină de satisfacții au 
maiștrii Voicu Lebădă, 
Ion Moldovan, Constan
tin Niță, Vlaicu Pamfil, 
Ioan lies, Nicoară Pleș, 

Sîr- 
și 

me
nu 

cli-

zilor de la pregătiri con- indicatorii. O 
duse de “Gheorghe Lițcan 
și Grigore Pop, care îm
preună cu ortacii din 

schimburile conduse de 
Mihai Astaloș, Istvan 
Voss, Costache Iuga, Cos- 
tică Parisa, Constantin

IVIM IVtLUU/U

cadrele tehnice Ion 
bu, șeful sectorului 

Anghelache și Ioan Oros, sing- Niculin Badi, 
au obținut zilnic avansări 
suplimentare pentru asi
gurarea unei linii de front 
continue colegilor lor, ce 
vin din urmă cu comple
xul. Un aport remarcabil fost încredințate.

cu 
de

canic de sector, care 
reușit să asigure un 
mat de înaltă responsabi
litate minerească, pe mă
sura sarcinilor ce le-au

— Aurelia și Gheorghe Mu- 
reșan.

B ALEGERI. Astăzi, la 
Școala generală nr. 6 din 
Petroșani (ora 10), are loc 
adunarea de dare de sea
mă și alegeri a asociației 
de locatari nr. 1.
■ B CONTRAST. Aceleași 
condiții meteorologice, pe 

r_______ __ traseul defileului și totuși
Decf luna și suta. Cinstea starea drumului ^național 
de a reprezenta cifra rotun
dă îi revine lui Andrei
Dan Mureșan, primul co
pil al studenților Camelia

B CIFRA ROTUNDA. 
Recent, la Ofițerul stării 
civile din cadrul Consiliu
lui popular municipal Pe
troșani a fost înregistrată 
cea de-a doua sută naște
re, petrecută în acesț an.

Petroșani — Tg, Jiu con
trastează pe porțiunile ca
re revin spre gospodărire 
municipiului nostru, res
pectiv județului Vecin. Din

păcate „drumarii" noștri se 
remarcă prin neglijență. 
Zăpada, nefiind curățată 
pînă la confluența Jiului 
cu pîrîul Polatiște, facili
tează derapări cu consecin
țe grave. ■■ ■■■■ ... 7

B CĂLDURĂ. Concursu
rile de schi, sanie, etc., 
programate în punctul de 
agrement „La' brazi" din 
Vulcan, beneficiază de a- 
tenția lucrătorilor de ali
mentație publică. La uni
tatea omonimă (responsabil, 

-Cristian Gronschi) se ser-

Așadar, în plin sezon hi- pentru tineret, Ia care au 
bernal, clienții sînt în- fost invitați să 
tîmpinați ,cu... căldură. Așa 
ar trebui să se întîmple și 
în alte părți.

B ATENȚIE. în apele 
de munte pescuitul este 
interzis cu desăvîrșire pen
tru orice specie de pește. 
Atenție deci pescari, cop
ca este valabilă doar 
apele de șes. . Altfel, 
copcă...

B ALPINISM. De luni, 
în masivul Retezat, se vor 
desfășura întrecerile re-

participe 
și alpiniști din nou cons
tituita secție de profil a 
A.S. Jiul Petrila. Tot în 

desfășura, 
alpiniada
asistența

lației. L u n a ianua
rie a încheiat-o cu o 
depășire de plan de 22 000 
lei iar în această lună sînt 
cu realizările la zi. Celor 
15 componenți ai unității 
le revine în medie pe lună ■ 
să desfacă către populație 
produse în valoare de pes- I 
te 120 000 lei. (T.R.) 1

Rubrică realizată de I

Retezat se va 
în continuare, 
pentru seniori, 
medicală și Șalvamont fi
ind asigurată de formația te 120 000 lei. (T.R.) 

jn din Valea Jiului, 
în B COLECTIVUL UNI- '

TAȚII 150 Alimentara din 
Lonea se preocupă pentru 
o bună aprovizionare și 

jî desfacere cu produse ali- 
vește întotdeauna ceai'cald, publicane ale alpiniadei mentare și de carne a popu-

Ion VULPE
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PERICOL PUBLICSchimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Partidului Socialist Flamand

: "BRUXELLES 25 (Ager- 
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român au ,___ ____ _
fost transmise un salut cor- ■ Ceaușescu. sentimentele sa- 
diăl președintelui Parti- le de prietenie, împreună 
dului Socialist Flamand,
Karel van Mierț, precum realizări poporului

succes în activitatea P.S. 
Flamand.

Președintele Karel-

a

- și cele mai bune urări de

Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de întîlnirea 

van delegației P.C.R. condusă de 
Miert a rugat să se țrans- tovarășul Dumitru T_ 
mită tovarășului Nicolae - pescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., cu Karel 
van Miert și cu alți mem
bri ai conducerii P.S.
Flamand.

Po

cu cele mai calde urări de 
sănătate și succes, de noi 

. român 
în construcția socialismului.

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară
unui război nuclear”, Ia ca
re au participat militanți 
ai diverselor partide poli
tice și organizații, repre
zentanți ai opiniei publice 
indiene. Conferința apre

ciază că amplasarea de ra
chete nucleare în Europa 
mărește pericolul izbucnirii 
unei catastrofe nucleare 
mondiale, fiind necesar să 
se continue eforturile pen
tru activizarea campaniei 
mondiale împotriva cursei 
înarmărilor și confruntă
rii militare, pentru pace 
și reîntoarcerea la destin
dere.

CĂLĂREȚUL 
NĂRĂVAȘ

Ca șofer profesionist 
al Autobazei C.M.V.J. 
Petroșani, Francisc L’iian, 
respecta întocmai regu- 

-Cu Petru Căldăraș, nu- lamentul ' " "
mărul celor care deveni
seră pericole pe drumu- toturismului însă 
rile publice amenința să 
crească. Surprins con
ducted tractorul 41 
2893, aparținînd 
sub influența 
lor alcoolice (vă rugăm 
să respectați 
altfel s-ar -crede că trac
torul sau întreprinderea 
se aflau în... ceață) a 
fost dat jos de la volan, 
suportînd totodată con- 

; secințele legii. Un peri
col public a fost înlătu
rat din fluxul circulației ja volanul unui autobuz, 
rutiere.

WASHINGTON 25 (A- STOCKHOLM 25 (Ager-
gerpres). In semn de pro- preș). Din inițiativa orga- 
test împotriva cursei înar- nizațiilor sindicale I_ '„I 
mărilor nucleare, „trenul 
taorții” — care transportă 
componente ale rachetelor 
nucleare „Trident” de la 
o fabrică din Texas la ba
za pentru submarine de 
la Bangor, 'din statul 
Washington — a fost blo
cat timp de mai multe ore 
dc grupuri de demonstranți 
în apropiere de Portland, 
statul american Oregon, re
latează agențiile France 
Presse și UJP.I,

locale, 
în orașul Goteborg, al doi
lea oraș ca mărime al Su
ediei, a început o campa
nie de strîngere de semnă
turi pe apelul intitulat 
„Pentru pace, pentru o 
Zonă denuclearizată în 
nordul Europei". Campa
nia se va desfășura pînă 
la 19 mai.

★
DELHI 25 (Agerpres). La 

Bombay s-au încheiat lu
crările conferinței „Pentru 
pace, împotriva pericolelor

CALENDAR SĂPTÂlHlNAL
LUNI, 27 FEBRUARIE

— Iți cepe vizita oficială de prietenie 
a președintelui Prezidiului R.S.F.I., Mi
ka Spiliak, în Republica Arabă Yemen. 
(27—28 februarie)

— Președintele guvernului spaniol, Fe
lipe Gonzalez, începe o vizită în Arabia 
Saudită. (27—29 februarie)

— La Tokio încep lucrările Congresu
lui Partidului Socialist din Japonia. (27— 
28 februarie)

— Reuniune de două zile a miniștrilor 
de externe ai Pieței Comune la Paris. 
(27—28 februarie)

— La Bruxelles începe reuniunea mi- . .. . _____
niștrilor agriculturii din Piața comună convorbiri cu- premierul britanic Mar- 
privind discutarea prețurilor produselor garet Thatcher, 
agricole pe anu; 1984/'85. (27—28 febru
arie) ' SIMBĂTÂ, 3 MARTIE «
• — Masă rotundă cu tema „Datoria — Cancelarul veșt-german 
externă a Americii Latine și posibilită- Kohl, însoțit de ministrul de 
țile existente în prezent la nivelul eco- Hans-Dietrich Genscher^ începe 
nomiilor naționale din regiune pentru 
depășirea actualelor dificultăți” (Santia
go de Chile, 27—29 februarie)

MARȚI, 28 FEBRUARIE
— începe vizita președintelui Austriei, 

Rudolf Kirchschlaeger, în S.U.A. (28 
februarie — 5 martie)

— Cancelarul vest-german Helmut 
Kohl fa.ee o vizită la Londra pentru con
vorbiri cu premierul britanic Margaret 
Thatcher.

— La Geneva are loc o reuniune a 
Consiliului GATT consacrată problemelor 
divergente între S.U.A. și Europa (occi
dentală) privind oțelul.

— Ministrul de externe olandez, Hans 
den Broek, începe o vizită de trăi zile 
Ia Washington (28 februarie — 1 mar
tie)

— Alegeri locale în statul New 'Hamp
shire (S.U.A.)

MIERCURI, 29 FEBRUARIE
— I.a Ciudad de Panama începe reu

niunea miniștrilor de externe ai celor ției internaționale de comunicații prin 
patru state membre ale Grupului de la satelit” va fi lansat de rachete „Arine” 
Contadora de la centrul spația) din Guyana.

— La Delhi se anunță bugetul Indiei 
pe anul fiscal în curs.

JOI, 1 MARTIE
— Președintele guvernului spaniol, Fe

lipe Gonzalez, face 0 vizită în Iordania.
— Ministrul argentinian de externe, 

Dante Caputo, începe o vizită în Mexic 
(1—3 mafie)

VINERI,'2 MARTIE
— La Karlsruhe (R.F.G.) are loc Con

ferința Partidului Ecologilor. '
— Primul ministru olandez, Ruud Lub

bers, face o vizită la Londra pentru

Helmut 
externe 
o vizită

în S.U.A. (3—6 martie)
— „Sărbătoarea tronului” 

narea regelui Hassan al II-lea. Sărbă
toare națională.

— Ministrul de externe brazilian, Sa- 
raiva Guerreiro, începe un turneu în 
Pakistan, India, S.U.A. și Venezuela.

— La Riad începe cea de-a IX-a Con- 
din 

Co-

încoro-

— La Riad începe cea de-a IX-a 
ferință a miniștrilor informațiilor 
țările membre ale Consiliului de 
operară al Golfului.

DUMINICA, 4 MARTIE *
— Alegeri pentru Sovietul Suprem al 

U.R.S.S. în cea de-a 11-a legislatură.
— Alegeri pentru organele locale ale 

puterii de stat în Columbia '
— Președintele Comisiei C.E.E., Gas

ton Thorn începe o vizită de trei zile în 
Egipt (4—fi martie) v-?.

— In Peru începe primul seminar or
ganizat în America Latină, consacrat u- 
tilizării reactoarelor nucleare de putere 
mică și medie (4—9 martie)
- — Cel <te-al VlII-lea satelit de tele
comunicații „Ințersat V” al „Organiza-

Duminică, 26 "februarie

URICANI: Pe malul 9;30 De strajă patriei, 
sting al Dunării albastre. 10>00 pentru toțj

10,30 Viața satului.
11,45
13,00

Luni, 27 februarie

I

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Departe de Ti- 
perrary ; Unirea : Micul 
lord ; Paring : Lovind 
o pasăre de pradă.

LONEA i Cascadorul ’ 
Hooper.

ANINOASA: Un co
mando pentru apa grea 
1-11.

VULCAN: Răzbuna
rea haiducilor.

LUPENI : Yeti, omul

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Elvis ; Unirea : 
Cîntecul viorii ; Paringul: 
Competiția. « .

LONE A : Viață parti
culară.

VULCAN : Agonia, I-II. 
LUPENI : Dublu delict.
URICANI: Prietenie.

18,00

TV

Duminică, 26 februarie

19,00
19,20

8,30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.

20,00

Lumea copiilor.
Album duminical.
(p.c.)
Film serial : „Viața 
lui Leonardo da 
Vinci", (color) Ulti
mul episod.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal, (p.c.)
Cînțarea României. 

Județul Brăila.
Telecinemateca „Po
vestea unei vieți".

dar Conducea autoturis- i 
mul personal, pe care l-a î 
opriț ta stația de auto- i 
buz pentru a... încărca ’ 
cîțiva pasageri. Confuzia i 
sau poate starea de vis i 
l-a costat o sancțiune, Ș 
plus obligația de a 
ține un test asupra 
noașterii regulilor 
circulație.

de circulație 
publică. La volanul au- 

...... și-a 
permis să urce „parfum, 
mat”. A fost repede „mi- 

rătăceâ 
prin Uricani, pe cărările... 
alcoolului; mai mult 
chiar, așa cum e și fi
resc, a fost silit să des- 
calcce... cai putere. Con
ducătorul auto deveni
se... nărăvaș.

CONFUZIE
păgubitoare

Pentru moment, Petru 
Suciu a visat că se află

HD rosit“, pe cind
I.J.T.L., 
băuturi-

virgulele,

SUS'

Ar
26 februa- 
dreptul de 
autoturismele

număr

A zi, 
rie af.c., au 
circulație 
proprietate personală, în
matriculate sub 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

La volan -era într-adevăr,

Locuri fruntașe Ia Festivalul pionieresc 
al sporturilor de iarnă

Prima ediție, a Festivalu
lui pionieresc al sporturi
lor de iarnă, desfășurată 
între 14 și 18 februarie, la 
Vatra Dornei, a adus mo
tive de satisfacție sportivi
lor din școlile municipiu
lui nostru, care au repre
zentat județul Hunedoara. 
Desigur, ca performanță de 
vîrf trebuie cotată clasa
rea Maricicăi Baron {Școa
la generală nr. 5 Petrila) 
pe locul secund la con
cursul de sanie, rezervat

Campionatele
universitare de schi

Studenții mineri din 
Petroșani și-au desemnat 
în cadrul etapei pe insti
tut, reprezentanții la cam
pionatele universitare de 
schi alpin și fond, ale 
căror finale se var desfă
șura la Poiana Brașov, în
tre 28 februăție și 3 mar
tie. Lectorul universitar» 
Gheorghe Irimie ne co
munică rezultatele între
cerilor din Paring, clasa
mentele pe probe arătînd 
astfel: schi alpin, slalom, 
băieți: Zoltan Szirmai fâ
nul I, Mine), Gabriel Sil- 
vian (I, Mine), Iștvan Ma- 
tyas (I, Mine), Marton 
BUzaș (II, Mine), Rudolf 
Vasita (III, Mine), Imre 
Marton (I, Mine); _ fete:
Imola Csiki-Gotz (III, Mi- 
ne), Dorina Pap (III, 
M.I.M.), dar în această 
probă n-au concurat lu- 
dith Kacso și Ileana Vla
dislav, aflate la campiona
tele republicane ale se
nioarelor (Sinaia); fond, 
băieți: lancu Popescu (II, 
Mine), Vasile Trif (II, Mi
ne), Adrian Dumitrescu 
(II, Mine) ; fete: Aurora 
Pociovălișteanu-Imling (V, 
Mine), Natalia Deconescu 
(V, M.I.M.). ’

fetelor între 13 Și 14 ani. 
La băieți, Ionuț Ciorceanu 
(Școala nr. 4 Petroșani), a 
fost înregistrat pe poziția 
a opta la aceeași categorie 
de virstă. Biatlonul â adus 
mai multă bucurie băieților 
de la Școala nr. 4 Vul
can, prin clasarea lui Ion 
Stan pe locul IV (13—14 
ani), în vreme ce colega 
lui de școală și generație 
Ana Bogheanu a ocupat lo
cul opt. Trei poziții frun
tașe a cucerit schiul șco
lar alpin din Vale, prin 
Helga Boda (Școala nr. 2 
Petrila) — medalie de bronz 
la categoria 11—12 ani,

Melinda Nivelt (Școala nr. 
1 Lupeni) — locul IV (13— 
14 ani) și Claudiu Szain 
(Școala nr, 1 Petroșani) 
— locul V (11—12 ani).

De remarcat că, la con
cursul „Bucuriile zăpezii”, 
echipajul Văii, alcătuit din 
șapte pionieri și doi șoimi 
ai patriei din Petroșani și 
Petrila, a cîștigat una din 
cele trei probe sportiv-dis- 
t ractive.

Așadar, de la prima e- 
diție a Festivalului pio
nieresc al sporturilor de 
iarnă, municipiul nostru a 
fost reprezentat eu succes, 

Andrei APOSTOL

T.C.H. DEVA 
Grupul de șantiere Petroșani 

cu sediul în Petroșani, strada Republicii, nr. 90
încadrează urgent

pentru șantierele din Petrila, Petroșani, 
can, Lupeni și Uricani:

— zidari .
— dulgheri

—— geamgii
— instalatori
— pavatori
— mecanici utilaje grele -

Retribuirea se face în acord global.
Relații suplimentare la sediul Grupului, 

Biroul PIR și în fiecare oraș la sediul șantiere
lor sau Ia telefon 42450 și 41152, Petroșani.

Mica publicitate
VÎND-predau contract a- 

partament trei camere, con
fort I, cărămidă» Deva, te
lefon 21073 și 28194. (299)

PIERDUT carnet student 
pe numele Neamțu Paul, 
eliberat de Institutul ,de,. 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (300) .■/'

20,20

20,40

21,15

,g-

21,50 Telejurnal, SpO.

Luni, 27 februarie

20,00 Telejurnal, (p.c.) 
— Actualitatea în 

conomie.
Orizont teliriico-ști-
ințifi'c.
Film românesc în 
serial (color). Epi
sodul 2.
Practic, util, gos
podărește.

21,30 Tezaur folcloric, (co
lor) ’ '

21,50 Telejurnal, (p.c.)

Vu!
I

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Dragoș 
Cornel, eliberată de I.M. 
Lonea. O declar nulă. (303)

PIERDUT ștampilă cu 
următorul antet „I.C.M.M. 
Petroșani numărul 82 —
C.M.V.J.” O declarăm nulă. 
(295) ’

ANUNȚURI DE FAMILIE

Mircea și Marietă anunță cu adîncă durere îm
plinirea a. patruzeci de zile, de la dispariția fulgeră
toare a scumpei noastră mătuși și’surori

TEASCU MARTA 
’■ 'din Vulcan

Nu o vom uite niciodată. Mulțumim tuturor ce
lor care au fost alături de durerea noastră, (mp)

SOȚUL Alexandru, copiii Ștefan și Mariana, Vio
rel, ginere, anunță încetarea din viață a scumpei lor • 
soție șl mamă . • Ți

CRÎSNIC MARIOARA
îi vom păstra veșnică amintirea (302)

FAMILIA anunță cu aceeași nemărginită dure
re împlinirea a doi ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nostru

NYITRAI IOSIF
Nu te vom uita niciodată. (298)
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