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Vom contribui cu 
responsabilitate comunistă la 
dezvoltarea economică a tării

Tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-minis
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, a fost sărbăto
rită cu prilejul zilei de 
naștere și al îndelungatei 
sale activități revoluționa
re, în cadrul unei solemni
tăți, care a avut 
7 ianuarie, în 
Predeal.

La festivitate, 
cu tovarășul N i 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist

loc, luni, 
stațiunea

împreună 
c o 1 a e 

gene-

Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Ni- 
colae Constantin, Ion Dîn- 
că, Miu Dobrescu, Ludo
vic Fazekaș, Manea Mănes- 
cu. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Ștefan Bîrlea, Nicu 
Ceaușescu, Gheorghe Da
vid, Petru Enache, Nico- 
lae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Marin Ne- 
delcu, Tudor Postelnicu, 
Ion Radu, Ion Stoian, loan 
Totu, Ion 
Curticeanu, 
du.

Ursu, * Silviu
Constantin Ra-

In acest cadru sărbăto
resc, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost înmîna- 
tă Scrisoarea Comitetului 
Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român de 
către tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Solemnitatea, de aleasă 
sărbătoare, a pus pregnant 
în evidență înalta apre
ciere pe care partidul și 
poporul o dau bogatei și 
neobositei activități des
fășurate de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și sta

(Continuare în pag. a 4-a)

Centrul nostru de cer
cetări, alături de celelal
te centre și institute de 
profil din țară, sub în
drumarea Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, al cărui pre
ședinte este eminentul 
om de știință de talie in
ternațională, tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a acțio
nat cu mare răspundere 
în soluționarea mai ra
pidă a o serie de proble
me de importanță hotă- 
rîtoare pentru dezvolta
rea economico-socială a 
patriei. Colectivului de 
cercetători și ingineri din 
cadrul C.C.S.M. îi revin 
sarcini importante în a- 
bordarea de lucrări de 
cercetare care să ducă la 
creșterea gradului de se
curitate în activitatea ex
tractivă. Pe lingă rezol
varea problematicii in
dustriei miniere, C.C.S.M. 
Petroșani a rezolvat și re-

—

o serie de probleme 
alte domenii de ac- 

ale economiei

zolvă 
și în 
tivi ta te 
noastre, naționale. Astfel, 
de la an la an, în afara 
Ministerului Minelor ape
lează la noi tot mai mult 
alte ministere, unele cu 
institute de cercetare 
mari care au o tehnicita
te deosebită. Astăzi cola
borăm cu industria chi
mică pentru medii explo
zive, cu industria petro
lului, a construcțiilor hi
drotehnice, construcțiilor 
de mașini, metalurgică și 
altele. Se poate spune cu 
mîndrie că C.C.S.M. Pe
troșani în multitudinea 
problemelor pe care le 
rezolvă în foarte multe 
domenii de activitate a 
devenit un centru națio
nal de cercetări.

Anul 1984 a fost pen
tru colectivul de ingineri 
și tehnicieni de la CCSM 
Petroșani un an rodnic, 
avînd în vedere numărul

mare al temelor de cer
cetare finalizate — cu 50 
mai multe față de plan 
— cît și al calității lor 
care și-au găsit o largă 
aplicabilitate în practică. 
Dintre temele de cerceta
re care au rezolvat pro
bleme de importanță ma
joră se pot aminti : op
timizarea rețelelor de ae- 
raj în Valea Jiului, regi
mul emanațiilor de gaze 
în subteranele minelor — 
metan în Valea Jiului, o- 
xid de carbon în bazinul 
Motru, bioxid de carbon 
Ia Ghelari, azot la Brad 
și Moldova Nouă — ba
raje automate pentru mi
nele de țiței,. rețete pen
tru noi explozivi, aparate

Prof. dr. ing.
Constantin TEODORESCU, 

directorul C.C.S.M.
Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Minerii Paroșeniului confirmă locul fruntaș

în întrecere raportînd, la zi

Aproape 1500 tone 
extrase suplimentar

Continuînd seria succeselor din anul trecut cînd 
lună de lună și-au realizat sarcinile de plan, minerii 
Paroșeniului raportează și în acest început de an 
rezultate care confirmă pe deplin hărnicia acestui 
colectiv. Astfel, la zi, în acest an PRODUCȚIA EX
TRASĂ SUPLIMENTAR 
ESTE DE APROAPE 1500

SARCINILOR DE PLAN 
TONE DE CĂRBUNE.

S C R I S O A R
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ol P.C.R. adresata 
tovarășei Elena Ceaușescu

Q Cel mai tînăr colectiv 
de mineri, ingineri și teh
nicieni de la această mină 
SECTORUL IV — format 
cu aproape un an în urmă
— ÎNREGISTREAZĂ IN 
ACESTE ZILE DIN NOUL 
AN, CEL MAI MARE PLUS
— 1187 TONE DE CĂR
BUNE. O contribuție deo
sebită la acest frumos suc
ces au adus-o minerii 
frontalisti din brigada lui 
CONSTANTIN CIOBĂ- 
NOIU, ce exploatează 
complex de susținere 
tăiere mecanizată, 
anul 
locul 
listă

productivității muncii 
peste 1000 kg pe post 
către minerii din brigada 
condusă de GAVRILA ME- 
SAROȘ ce exploatează un 
complex mecanizat de pro
ducție românească.

un 
Și 
în 
pe

care 
trecut s-au situat 
I în întrecerea socia- 
între brigăzi.

in 
su- 
de 
de 

RAPORTEAZĂ 
SCURSA

B La rîndul lor, minerii 
SECTORULUI I, care 
anul trecut au extras 
plimentar sarcinilor 
plan peste 37 000 tone 
cărbune,
IN PERIOADA 
DIN NOUL AN UN PLUS 
DE 825 TONE de cărbune 
la producția fizică brută 
extrasă. Acest plus a fost 
obținut pe seama depășirii

B Un alt colectiv care 
raportează la zi, îndeplini
rea sarcinilor de plan este 
cel al SECTORULUI II 
S-au remarcat, brigăzile 
conduse de ȚENE OPREA 
și NICOLAE ANDRÂȘIC.

(Gh. S.)

revoluționar, în cadrul 
conducerii partidului și 
statului, pentru înfăptui
rea politicii de construc
ție socialistă și comunis
tă în scumpa noastră pa
trie, pentru progresul și 
înălțarea ei pe trepte tot 
mai înalte de civilizație 
și progres.

Este unanim recunoscut 
și se bucură de o înaltă 
prețuire din partea între
gii țări, rolul dumnea
voastră de seamă — ca 
membru al Comitetului 
Politic Executiv și prim 
viceprim-ministru al gu
vernului — în elaborarea 
și înfăptuirea în viață a 
politicii interne și exter
ne a partidului și statului, 
la dezvoltarea generală 
economico-socială a țării 
și înflorirea vieții mate
riale și spirituale a popo
rului nostru, la afirmarea 
tot mai puternică a Romă.

niei pe plan internațional. 
Apreciem, de asemenea, 

în mod deosebit activita
tea dumneavoastră stră- . 
lucită pe tărîmul cercetă
rii științifice, contribuția 
de excepțională însemnă
tate pe care o aduceți, ca 
eminent om de știință și 
savant de’renume mon
dial, la progresul științei 
românești și la orientarea 

în direcțiile hotărîtoa- 
pentru desfășurarea 

succes a întregii ope- 
de construcție socialis- 
din România, la intro

ducerea și promovarea 
susținută, în toate dome- 

economice și 
noi 
ale 

Și

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Ne face o deosebită plă
cere ca, la aniversarea 
zilei dumneavoastră de 
naștere, să vă adresăm 
din toată inima, cu pro
funde sentimente de pre
țuire și stimă, cele mai 
calde felicitări, împreună 
cu urările noastre tovă
rășești de viață îndelun
gată și luminoasă, de 
multă sănătate și fericire, 
alături de mult iubitul 
și strălucitul conducător 
al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dorim să folosim și a- 
cest prilej sărbătoresc 
pentru a vă aduce un 
profund omagiu și a vă 
exprima, încă o dată, 
mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, apre
cierea deosebită pe care 
noi toți, comuniștii și în
tregul nostru popor o 
dau îndelungatei și mul
tilateralei dumneavoas
tră activități pe care ați 
desfășurat-o și o 
șurați, cu înaltă 
tență și profund

ei 
re 
cu 
re 
tă

desfă- 
compc- 

spiritFoto: Al. TATAR

Una dintre formațiile 
apreciate la mina Lu
peni este și brigada 
condusă de Dionisie A- 
goston care a debutat 
cu bune rezultate și în 
anul 1985.

niile vieții 
sociale, a celor mai 
și valoroase realizări 
gindirii științifice 
tehnice moderne.

Largul ecou de care o- 
pera dumneavoastră ști
ințifică se bucură peste 
hotare, înaltele distincții

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

(Continuare în pag. a 4-a)

La ordinea zilei

Sîntem în plină și aspră 
iarnă. In timpul ninsorilor 
abundente care s-au 
ternut de sîmbătă 
amiază, zeci de 
din Valea Jiului au 
neîntrerupt pentru 
gura condițiile
bunei desfășurări a 
economice și sociale.

aș- 
după- 

oameni 
muncit 
a asi-

necesare 
v jeț ii

— încă de sîmbătă sea
ra, ne spunea ieri dimi
neața Stoker Andrei din 
compartimentul de gospo
dărie comunală de la 
E.G.C.L. Petroșani, s-a ac
ționat imediat, cu 2 semi- 
giedere și stropitoarea cu

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

muncii !

In ziarul de azi
B Cartea tehnică în librării.

B Pentru buna circulație a trenurilor.

B Din scrisorile sosite la redacție ;
Semnal pe adresa E.G.C.L. Lupeni.

B Rubrica noastră : „Vă informăm",

(In pagina a 2-a)

SPORT
B La începutul sezonului alb. Gînduri 

bune și... citeva recomandări iubitori
lor de munte.

B Festivalul sporturilor de iarnă —■ etapa 
I : Debut promițător pe pîrtiile de schi 
de la Straja.

B Calendarul concursurilor de schi.
(In pagina a 3-a)

Cetățeni !
Oameni ai

Prognozele meteorologice prevăd și în con
tinuare aceeași stare aspră a vremii, cu precipitații 
abundente. Din cauza cantităților mari de zăpadă, 
circulația auto și pietonală se desfășoară în condiții 
grele. In această situație este necesară o amplă 
participare a tuturor oamenilor muncii, a cetățenilor 
din toate zonele Văii Jiului la acțiunile de înlătura
re imediată a stratului de zăpadă pentru a asigura 
condiții prielnice desfășurării vieții din fiecare zi.

PRIN ACȚIUNI PROMPTE, PRIN FOLOSIREA 
TUTUROR MIJLOACELOR MENITE A SPRIJINI 
ACȚIUNEA DE DESZĂPEZIRE, CONTRIBUIM CU 
RESPONSABILITATE CETĂȚENEASCĂ LA DES
FĂȘURAREA NORMALA A ACTIVITĂȚII ECO
NOMICE ȘI SOCIALE !
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Cartea tehnică 
in librarii

I

Anul 1985 se dovedeș- I 
te a fi de bun augur i 
pentru editurile tehnice, i 

i „Chiar în aceste zile — i 
i ne informează tovarășa 1 
i Lucia Stan, lucrător i 
i gestionar la librăria | 
i „Ion Creangă" din cen- i 
î Irul municipiului nos- ; 
i tru — cititorii, studenți i 
i și cadre de specialitate ; 
; pot găsi în rafturile li- i 
1 brăriei noastre două Ș 
i noi lucrări tehnice. Este i 
î vorba de „Utilaje de i 
1 încărcare și transport i 
î minier", lucrare apărută i 
; la Editura didactică și 1 
i pedagogică — autor Ion î 
i Marian și „Proprietă- î 

țile rocilor", lucrare i 
: apărută la Editura teh- ' 
i nică, autor Adrian Teo- : 
i dorescu. Lansarea celor i 
; două volume va avea ' 
i loc în zilele ce urmea- i 
i ză, în prezența directo- i 
1 rului Editurii tehnice, i 
i a autorilor și a publi- i 
i cului.
i Lucrările de un real i 
i folos celor interesați, j 
i vin să se adauge unui î 
; fond de carte tehnică i 
i deja existent în librărie, î 
•: un fond de carte bine 
I pus în valoare de că-
i tre o prezentare impe-
i cabilă. Dealtfel sutele
î de studenți și tehnicieni 
i care vizitează zilnic
ș standurile de carte teh- 
i mcă ale librăriei stau 
j mărturie in acest sens.
i Al IIORAȚIU

Din scrisorile sosite la redacție

Semnal pe adresa E.G.C.L Lupeni
„Noi, locatarii din blocul 

26 A nu avem nici încăl
zire, nici apă caldă".

Sînt eîteva cuvinte din- 
tr-o scrisoare mai lungă, 
în care locatarii blocului 
26 A din orașul Lupeni, ne 
relatează, din păcate, un 
adevăr ce poate fi verificat 
oricînd de factorii respon
sabili: la multe din blocu
rile din cartierul’ Bărbă- 
teni instalația de termofi- 
care și apă caldă nu func
ționează în condiții . nor
male.

Despre acest lucru, zia
rul nostru a scris de mai 
multe ori, scrisorile sosite 
la redacție pe această te
mă fiind în număr mare. 
Dar, deși s-a cerut de mai 
multe ori părerea EGCL 
Lupeni în legătură cu a- 
ceastă problemă, conduce
rea unității a evitat în 
mod sistematic Un răs
puns. Ba, mai mult, nu

Continua perfecționa
re a tinerilor meseriași, 
îndrumarea lor atentă 
și competentă pe dru
mul afirmării — iată un 
imperativ ce-și găsește 
aplicația și la I.U.M. 
Petroșani. La secția Au
tomatizări (M.A.P.), I- 
lina Ștefan, bobinatoare 
(mijloc), se ocupă de 
formarea tinerelor mun
citoare. In imagine, 
împreună cu Adriana ț 
Gruiescu (dreapta) și . 
Maria Necși (stingă) 

loto: Al. TĂTAR

SK::S

Magazinul general din 
Petrila, oferă mărfuri 
pentru toate vîrstele.

Foto: T. ALEXANDRU

meroasele scrișoi i revenite 
pentru aceeași problemă 
ne fac să credem că EGCL 
Lupeni nu numai că igno
ră Legea presei privind 
răspunsul la problemele 
sesizate, dar ignoră și o- 
bligațiile pe care le are 
privind atribuțiile sale. 
-Sesizăm și acum pe adresa 
EGCL Lupeni aspectul din 
scrisoarea semnată de nu
meroși locatari ai blocului 
26 A și așteptăm in conti
nuare măsurile întreprinse 
pentru ca locatarii blocului 
amintit să beneficieze de 
condiții normale de căl
dură și apă caldă. La EGCL 
Lupeni nu se vede că iar
na este deosebit de aspră?

Gh. CH1RVASĂ

Zi și noapte
(Urmare din pag. I) 

plug și perie, pe arterele 
de circulație de la Live- 
zeni și pînă în zona Dără- 
nești. Pe utilajele care 
intervin în astfel de si
tuații au muncit, zi și 
noapte, neîntrerupt Aurel 
Micluț, loan Bognariuc, 
Gheorghe Dalea, Vieențiu 
Gurcă. Unii dintre ei, cum 
sînt șoferii Loader Sticla- 
ru, Gheorghe Menegone 
sau loan Blaj, n-au dormit 
două nopți, lucrînd conti
nuu pentru a degaja stră
zile de zăpadă.

La fel s-a muncit în în
treaga Vale a Jiului, pe 
toate arterele intens cir
culate. Pe defileu, pînă 
la Polatiște, au acționat 
luciătorîi formației pentru 
mixturi asfaltice Livezeni. 
Cu două semigredere și o 
turbot'reză au muncit șo
ferii Constantin Popescu, 
Mihai Glțeorghițâ și Con
stantin Belgun.

încă de duminică dimi
neața mulți cetățeni din 
cartierele municipiului
și-au improvizat lopeți 
pentru zăpadă și au*creat 
pîrtii pentru circulația pie- 
tonală. Ieri, cînd întreprin
derile și instituțiile au în
ceput activitatea într-o

Vom contribui cu responsabilitate comunistă 
la dezvoltarea economică a tării♦

(Urmare din pag. I)

de control la rezistența i- 
zolațiilor, îmbunătățirea 
funcționalității centralelor 
telegrizumetrice.

Avînd în vedere că în 
următorii cinci ani pro
ducția de lignit și cărbune 
brun va crește cu circa 
50 la sută față de anul 
1984, cea de huilă cocsifi- 
cabilă cu circa 40 la sută, 
cea de cupru în concentra
ție cu circa 30 la sută iar 
pentru minereu de fier și 
alte substanțe minerale 
s-au prevăzut, de aseme
nea, sporuri importante, 
C.C.S.M. Petroșani își o- 
rientează tematica de cer
cetare aplicativă și funda
mentală — încă din anul 
1985 — spre rezolvarea 
problemelor prioritare care 
derivă din aceste obiective 
majore ale Ministerului Mi
nelor. Orientările priorita
re de cercetare în această

în confruntarea
nouă săptămînă, s-a acțio
nat operativ pentru înlă
turarea stratului de omăt. 
Oameni ai muncii de la 
Întreprinderea de utilaj 
minier, de pe platforma 
industrială Livezeni, din 
depozitele din Petroșani, 
I.P.S.R.U.E.E.M., între
prinderea de '-tricotaje, 
S.S.II. Vulcan, din între
prinderile miniere au par
ticipat cu operativitate la 
acțiunile de înlăturare a 
zăpezii pentru ca viața e- 
conomică să aibă un ritm 
normal.

încă de la ora deschide
rii unităților comerciale 
și prestatoare de sei vicii 
din municipiu cele -mai 
multe aflate pe arterele 
principale, oamenii mun
cii au lucrat cu spor la 
degajarea căilor de acces 
de zăpadă, , pentru a asigu
ra condiții cit mai bune 
pentru aprovizionarea și 
desfășurarea unei bune 
activități. Am remarcat 
cum au muncit în aceste 
împrejurări lucrătorii uni
tăților comerciale din zona 
de Nord din Petroșani, ma
gazinele universal „Jiul", 
general Petrila și „Hermes", 
La fel s-a acționat și în 
Vulcan, Lupeni, Uricani și 
Banița.

perioadă au fost îndreptate 
spre acoperirea pentru 
întreaga industrie extracti
vă a cerințelor de securi
tate, respectiv a căilor, 
metodelor și mijloacelor 
de realizare a acestor ce
rințe în raport cu particu
laritățile de zăcămînt și 
tehnologice ale minelor. 
Vom pune un mare ac
cent pe rezolvarea proble
maticii de securitate spe
cifice unităților mari de 
producție, a celor de . com
plexitate ridicată din punct 
de vedere geologic, precum 
și a problematicii aferente 
unităților care urmează 
a funcționa în noi perime
tre miniere.

Toate cercetările de vi
itor trebuie să contribuie 
la realizarea unui nivel 
superior de securitate a 
muncii în subteran, dar și 
de siguranță a zăcăminte
lor, în condițiile simplifi
cării și modernizării sis

cu iarna-grea, cu zăpada
Prognoza meteorologică anunță și în continuare 

ninsori. In aceste condiții eforturile consacrate des
zăpezirii trebuie să fie continue, iar la această ac
țiune este necesar să participe toți cetățenii, mobi
lizați de deputați și asociațiile de locatari. Pe stră
zile principale vor acționa și in continuare utilajele 
pentru deszăpezire, iar în jurul blocurilor, în car
tierele localităților, este necesară participarea unui 
cit mai mare număr de cetățeni pentru a crea spa
ții corespunzătoare pentru circulația pietonală.

Pentru buna circulație 
a trenurilor

Importantele cantități 
de zăpadă care s-au aș
ternut în ultimele zile 
îngreunează și circulația 
pe căile ferate. Ieri di
mineață oamenii muncii 
din complexul C.F.R. Pe
troșani au înlăturat ză
pada de pe pasarela 
(foarte circulată) care face 
legătura între gară și 
Piața Victoriei sau o în
cărca u și transportau din 
zona peronului.

— Se fac eforturi sus
ținute pentru a asigura 
un cît mai bun mers al 
trenurilor în aceste con
diții, ne spunea ieri di
mineața ing. Victor Iloiu, 
șeful R.C.M. Petroșani. 
Prin Petroșani au trecut 
24 de trenuri de călători 
și 45 de marfă. Oamenii 
muncii acționează în con
formitate cu măsurile sta
bilite într-.Un program 
de intervenții elaborat 
de comandamentul de 
deszăpezire la nivel de 
stații, RCM și regională 
căi ferate. Fiecare om 
știe ce să facă șl unde 
trebuie să intervină, par- 
ticipînd atît cei din ra
mura mișcare, cît și cei 
de la linii sau centraliza
re electrodinamică. 

temului de aplicare a me
todelor și mijloacelo) -de 
prevenire a riscurilor spe
cifice industriei miniere.

Avînd în permanență în 
față exemplul luminos de 
competență și dăruire în 
activitatea de cercetare ști
ințifică al tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, urmărim 
an de an, obținerea de 
progrese substanțiale în 
domeniul securității mi
niere avînd în vedere că 
sarcinile de azi vor deveni 
realizări de prestigiu și 
C.C.S.M. Petroșani își va 
dovedi pe deplin utilitatea 
în efortul general al in
dustriei extractive. Vom 
contribui în acest fel, cu 
responsabilitate comunis
tă la înfăptuirea politicii 
de dezvoltare economică a 
țării în lumina hotărîriJor 
adoptate de forumul su
prem al partidului, Con
gresul al XlII-lea. '

Atît ziua cît și noap
tea, pe ninsoare mai u- 
șoară sau abundentă, du
minică lucrătorii din sta
țiile CFR aii intervenit 
operativ pentru a înlătu
ra zăpada, în special de 
la macaze. S-a mai cerut 
și sprijinul I.C.C.F. care 
i-a ajutat cu 21 de oa
meni. In diferite zone au 
participat Matei Cuprin
șii, șef de echipă, Victor 
Bușan, picherul Ion Du- 
duveică, Constantin Dă- 
nilă, impiegat, Remus Re- 
vitea, lăcătuș de revizie, 
cu toții coordonați de șe
ful stației din Petroșani, 
Octavian Dragotă. Au 
fost ore de muncă inten
să și foarte atentă, stră
bătută de responsabilitate 
profesională și cetățe
nească. S-au mai remar
cat prin calitatea muncii 
Nyuza Erzebet și. Marieta 
Painfil, Mircea Co.stea și 
Ion Dănescu, acarul Ion 
CeUță și manipulanta 
Letiția Stoica, șeful de 
manevră Ion Ungur, Tra
ian Petrescu și Cornel 
Viționesc, șeful districtu
lui C.E.D. Cu toții au in
tervenit operativ pentru 
a asigura buna desfășu
rare a activității feroviare.

• EXPUNERE. Mîine, 
la ora 14, va avea loc la 
I.U.M.P., sub genericul 
„Cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice, al calității
și eficienței", o expunere 
cu tema „Importanța reu- 
tilizării și economisirii ma
teriilor prime și materia
lelor — obiectiv esențial 
al noului an". (G.B.)

• IN MASIVUL STRAJA 
Lupeni a fost pusă în func

țiune cea de a. doua insta
lație de teleschi. Amatorii 
de schi pot urca cu ajuto
rul acestei noi instalații 
din curtea cabanei Straja 
pînă pe creasta muntelui. 
Instalațiile de teleschi de 
la Straja funcționează zil
nic între orele 9—13,30 și 
14,30—17. (V.S.)

• CLUBURILE DE VA
CANȚA. Pentru ca zilele va
canței să fie folosite în 
mod instructiv, tinerilor 
din liceele municipiului 
le-au fost organizate clu
buri de vacanță. In cadrul 

lor, elevii pot lua parte 
la atractive acțiuni politi
co-educative, dedicate A- 
nlllui Internațional al Ti
neretului, desfășurat 
sub genericul „Par
ticipare, dezvoltare, pace". 
Alătuii de acestea elevii 
vor lua parte la acțiuni 
culturale, turistice și spor
tive. (Al. II.)

• DE LA O.J.T. aflăm 
că programul excursiilor în 
străinătate pentru acest
trimestru cuprinde două 
trasee mult solicitate de 
turiști, în cele mai frumoa
se orașe ale U.R.S.S.. Ast

fel, între 5—7 martie este 
organizată o excursie pe 
ruta Kiev, Minsk, Lenin- 
gi ad și Moscova (cu tre
nul și avionul), iar între 
21 martie — 2 aprilie pe 
ruta Moscova, Baku, Tbi
lisi, Soci, Moscova.

• DUMINICA seara, în 
dreptul chioșcului de difu
zare a presei de lingă Ju
decătorie a fost găsită în 
zăpadă o sacoșă cu lucruri 
pentru copii. Cel care a 
pierdut-o să se adreseze 
miliției municipiului Pe
troșani unde se află saco

șa cu obiectele pierdute. 
(Gh. S.)

• CĂDERILE abunden
te de zăpadă din ultimele 
două zile au făcut ca stra-
tul de zăpadă să crească 
la 47 cm în Petroșani și la 
50 cm în Paring. Ieri dimi
neața termometrele înre
gistrau minus 11 grade la 
Petroșani și minus 12 gra
de în Paring. (Gh. S.)

• APA. Prin extinderea 
stației de filtre Taia — Pe
trila reședința noastră de 
municipiu va beneficia de 
sporirea capacității de ali
mentare cu apă potabilă, 

cu un debit de 150 litri pe
secundă. In acest an, lu
crătorii de la I.G.C.L. Pe
troșani vor ataca un nou 
obiectiv menit să îmbuna
tățească alimentarea cu apă 
potabilă a zonei estice a | 
municipiului nostru — sta- f 
ția de tratare a apei de Ia I 
Jieț. (I.V.) [I

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU
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Festivalul sporturilor de iarnă, etapa T

Debut promițător 
pe pîrtiile de schi 

de la Straja
Pe pîrtiile de schi din 

masivul Straja—Lupeni s-a 
desfășurat, sub egida „Da- 
ciadei“, sîmbătă 5 și du
minică 6 ianuarie, prima 
etapă a prestigioasei com
petiții „Festivalul sportu
rilor de iarnă". Au fost 
prezenți schiori de elită 
din Petroșani și Lupeni, 
de la A.S. „Voința" Deva, 
întrecerile au debutat sîm
bătă, cu probele de schi 
fond, în pofida unui pu
ternic viscol însoțit de că
deri masive de zăpadă. 
Este îmbucurător să cons
tatăm cu acest prilej că se 
remarcă o revitalizare a 
probelor de schi fond, re
prezentată de o creștere 
substanțială a numărului 
participanților la toate ca
tegoriile de vîrstă. După 
desfășurarea probelor, nu 
lipsite de dificultăți din 
cauza viscolului, pe prime
le locuri s-au situat urmă
torii : CATEGORIA 3 KM, 
copii mici, fete : locul I — 
'''umitra Izvoreanu ; băieți: 

cui I — Lazăr Szasz ; 
CATEGORIA 5 KM, fete : 
locul 1 — Luminița Tran
dafir : CATEGORIA CO- 
PII M \RI, 7 KM: locul 1 

■— Cristi Tomele; CATE
GORIA JUNIOARE, 5 KM: 
locul 1 — Eugenia Năstase; 
juniori, 10 Km — Ernest 

zimbalmoș.
Așteptată cu viu interes 

de cătrb antrenori, dar și 
de cei ce au urcat dumini
că la Straja în mare nu
măr, cu și fără schiuri, 
proba de combinată alpi
nă a constituit o pasionan
tă întrecere între cei mai 
buni sportivi. Dovedind un 
veritabil progres valoric, 
lotul de juniori și junioa
re pregătit de prof. Vir- 

iiă Peterfi de la' C.S.Ș. 
\ u’oșani a dominat clar.
Pe. primele locuri, după 
desfășurarea celor două 
manșe s-au situat juniorul Viorel STRAUȚ

Călin Țipțer și junioara 
Simona Costinaș, iar la 
copii mari Alin Gedeon și 
Nicoleta Zapan. Este deo
sebit de evidentă și îmbu
curătoare ascensiunea ce
lor mai tineri schiori ai 
C.S. „Pionierul" Lupeni, 
care au confirmat și cu a- 
cest prilej dîrzenie și au 
etalat o impresionantă teh
nică dobîndită după an
trenamente intense. La ca
tegoria copii mici, primele 
locuri au fost cîștigate de 
Melinda Nivelt și Narcis 
Gușe.

Condițiile de schi de la 
un an la altul tot mai bu
ne la Straja, datorită 
muncii neobosite a mese
riașilor de la cele două 
teleschiuri, avîndu-1 in 
frunte pe veteranul Iosif 
Racolța dau certitudinea 
îmbucurătoare a ridicării 
schiului de performanță 
din Lupeni la nivel înalt. 
Locurile I, II și III ocupa
te în diferite competiții de 
schi în anul trecut de 
Cristina Fildan, Vorac Nar
cisa, Carmen Szigyarto și 
alți tineri de la C.S. „Pio
nierul", frumoasa evoluție 
a celor mai tinere speran
țe ale schiului la actuala 
ediție a Festivalului spor
turilor de iarnă confirmă 
faptul că în curînd vom 
auzi de noi succese ale 
schiului din Valea Jiului 
pe plan național.

In cadrul unei festivități 
care a avut loc la cabanei 
Straja la încheierea primei 
etape a Festivalului spor
turilor de iarnă, cîștigăto- 
rilor le-au fost oferite di- 
plom'e și premii în obiecte.

Duminica viitoare, în Pa
ring, se va desfășura eta- 
pu a 11-a, pe municipiu, 
a acestei prestigioase com
petiții,

La începutul sezonului alb

Gînduri bune și... cîteva recomandări 
iubitorilor de munte

— Spre pîrtiile din 
Paring se îndreaptă de 
cîteva săptăinîni tot 
mai mulți iubitori ai 
sporturilor de iarnă, ai 
drumețiilor montane. 
Cum se prezintă echipa 
noastră de Salvamont 
la începutul acestui nou 
sezon ?
— Ca în fiecare an, e- 

chipa noastră prezintă și 
acum o formație omoge
nă, formată din sportivi 
cu o bogată experiență, 
cum sînt Alexandru Acs, 
Alexandru Dobay, loan 
Sîn, Silviu Vladislav, Lu
dovic Pop, Carol Lauran, 
Valentin Furdui, loan 
Inel, Aurică Costache, 
Constantin Popa, Aristică 
Popescu și Pavel Kovacs, 
toți schiori de elită, al- 
piniști cu o bogată pre
gătire tehnică — deci o 
echipă aptă pentru a fa
ce față exigențelor pe 
care le ridică activitatea 
de salvare montană.

Formația se află în pe
rioada pregătirilor pen
tru etapa finală a Cam
pionatului național al e- 
chipelor Salvamont. edi
ția ’85 — care se va des
fășura între 28 ianuarie 
— 2 februarie a.c. în zona 
Padina din Masivul Bu- 
cegi. Pregătirile le-am 
demarat de fapt cu mult 
înainte, prin antrenamen
tele de salvare din zona 
abruptă, coborîre în ra
pel cu accidentatul în 
spinare, traversarea cu 
akja pe funicular și a- 
cordarea primului ajutor 
— probe care vor consti

tui și în cadrul Campio
natului național Salva
mont obiectul unor exa
mene dintre cele mai di
ficile. Totodată, membrii 
echipei au participat la 
un curs teoretic de prim- 
ajutor și au început pe 
pîrtiile din Paring pro
bele la transportul acci
dentatului cu akja. In 
urma acestor pregătiri, pe 
care le continuăm cu 
toată perseverența, mem
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Convorbire cu Dumitru BIRLIDA, 
șeful echipei Salvamont Petroșani
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brii echipei sînt apți 
pentru solicitările noului 
sezon al sporturilor de 
iarnă.

— Dat fiind că ne a- 
flăm la începutul unui 
nou sezon de schi, ce re
comandări face Salva- 
montul iubitorilor de 
munte și ai sporturilor 
de iarnă ?
— învățămintele ani

lor trecuți ne arată că 
cele mai multe accidente 
s-au petrecut din cauza 
nerespectării de către 
mulți schiori a unor re
guli elementare privind 
practicarea acestui sport. 
Observația se referă mai 
ales la cei care coboară 
în direct fără să se asi
gure și ceea ce e mai râu, 
fără să stăpînească bine 
tehnica schiului. Mulți 
coboară cu sănii, peri- 
clitînd schiorii. Rău e că 
unii plimbăreți se folo

sesc de pungile de plastic 
pe post de... săniuțe, pe 
pîrtiile de schi, -prind 
viteză, nu se pot controla 
și se expun la accidente.

Pentru a preveni ase
menea abateri s-au ne
reguli care constituie sur
să permanentă de acci
dentare, aș dori să sub
liniez cîteva din regulile 
de conduită de pe pîrti
ile de schi care se cer 
respectate cu deosebită a- 
tenție. In primul rînd, 

fac precizarea că pîrtiile 
de schi sînt destinate ex
clusiv schiorilor, deci 
nici amatorilor de săniu
țe sau de pungi de plastic 
nici altor neaveniți plim
băreți pe pîrtie. Este ne
cesar ca fiecare schior 
să folosească pîrtiile cu 
gradul de dificultate co
respunzător pregătirii sa
le tehnice, ținînd cont 
și de condițiile atmosfe
rice și starea pîrtiei. La 
pornirea pe pîrtie este 
necesar ca fiecare să se 
asigure pentru a nu pe
riclita pe cei aflați in 
coborîre. Depășirea schio
rului din față se face pe 
partea stingă, iar la in
tersectarea din sensuri 
opuse se acordă priorita
te de dreapta. încă o re
gulă pe pîrtii de care nu 
prea se ține cont: urca
rea pe pîrtie, cu sau fără 
schiuri, se face numai

pe marginea din partea 
dreaptă sau pe poteca 
turistică. Schiorul căzut 
va degaja pîrtia imediat 
pe partea cea mai apro
piată de axul pîrtiei, iar 
în eventualitatea unui 
caz de accident schiorii 
sînt obligați să acorde 
primul ajutor accidenta
tului și la predarea a- 
cestuia membrilor echipei 
Salvamont. In vederea 
evitării unor animozități 
pe pîrtie, toți schiorii sînt 
rugați să respecte rîndul 
la teleschiuri sau baby- 
scliiuri. In fine, pentru 
mai multă claritate, pen
tru a crea un climat op
tim de securitate pe pir- 
tiile de schi este reco
mandat să se evite: sta
ționarea schiorilor in mij
locul pîrtiei: folosirea
în stare de ebrietate a pîr- 
tiilor de schi sau pentru 
săniuș; urcarea, coborî- 
rea sau traversarea pîrti- 
ilor de schi pe jos sau cu 
săniuța.

— ...Să sperăm că a- 
ceste reguli vor fi mai 
bine respectate decît în 
anii trecuți și că vom 
întilni pe pîrtiile noas
tre cît mai puține fe
nomene nedorite. In li
rice caz, urăm membri
lor Salvamont succes 
la noua ediție a Cam
pionatului național Sal
vamont, reușită deplină 
în îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin.

Interviu realizat de 
Ioan DUBEK

Săptămînă de săptămînă, cu o afluență în cres
cendo, Ia Pasu Vîlcan urcă numeroși pasionați ai 
schiului, îndeosebi tineri. Semnificativ faptul că 
prin grija unor inimoși animatori sînt organizate 
aici numeroase concursuri.

Foto: Aurel DULA 1

CALENDARUL CONCURSURILOR DE SCHI
stabilit de G.M.E.F.S. Petroșani

IARNA
13

ianuarie 1985, Pa-
sportivă „T.G.C.L."

ianuaf'ie 1985, Pa-
„Uidromin"

■ FESTIVALUL SPORTURILOR DE
— 6 ianuarie 1985 — etapa I, Straja Lupeni ; 
ianuarie, etapa a II-a, Paring — organizează CJEFS 
Hunedoara.

■ CUPA „TELESCAUN”, 20 
rîng — organizează Asociația 
Petroșani.

B CUPA „JIIDROMIN", 27
rîng — organizează Asociația sportivă 
Petroșani.

B CUPA C.C.S.M., 3 februarie 1985, Paring — 
organizează C.C.S.M. Petroșani.

B CUPA SCHIORULUI VULCANEAN, 10 fe
bruarie, Vîlcan — organizează C.O.E.F.S. Vulcan.

B CUPA „ȘTIINȚA”, 10 februarie, Paring — 
organizează clubul sportiv „Știința" Petroșani.

B CUPA A.S. „PARINGUL”, 17 februarie, Pa
ring — organizează Asociația sportivă „Parîngul" 
Petroșani.

B CUPA „MINERUL” LUPENI, 24 februarie, 
Straja — organizează Asociația sportivă „Minerul" 
Lupeni.

B CUPA „UTILAJUL”, 24 februarie, Paring — 
organizează Asociația sportivă „Utilajul" Petroșani.

B CUPA ZIARULUI „STEAGUL ROȘU”, 3 
martie, Paring — organizează Redacția ziarului 
„Steagul roșu" Petroșani.

B MEMORIALUL HORAȚIU, 10 martie, Pa
ring — organizează C.M.E.F.S.- Petroșani.

B CUPA „PROIECTANTUL”, 10 martie Paring 
■— organizează I.C'.P.M.C. Petroșani.

B MEMORIALUL STOICA, 10 martie, Vîlcan 
•— organizează C.O.E.F.S. Vulcan.

B CUPA VETERANILOR, 17 martie, Paling — 
organizează veteranii din Vulcan.

B MEMORIALUL VlADULEȘCU, 31 martie. 
Paring — organizează formația „Salvamont" Petro- 

CUPA „PIONIERUL” LUPENI, 6
— organizează clubul „Pionierul"
CONCURSUL ULTIMEI ZĂPEZI, 21

Straja
aprilie, 

Lupeni.
_  aprilie, 

Paring — organizează Clubul sportiv școlar Petroșani.

TELEX
LONDRA 7 (Agerpres). 

Intr-un coihentariu despre 
meciul- de . rugby Anglia 
— România, disputat pe 
celebrul stadion „Twicken
ham" din Londra, agenția 
Associated Press mențio
nează între altele : „Engle
zii au obținut o victorie 
dificilă în meciul-test eu 
rugbyștii români, eroul 
întîlnirii fiind debutantul 
Rob Andrew, autorul a 18 
puncte. „UvSrtura" de la 
Cambridge, care a contri
buit, de altfel, din plin la 
ultimele trei victorii ale 
echipei sale de club în 
tradiționalul meci cu Ox
ford, a transformat 4 lovi
turi de pedeapsă și a 
marcat dotiă dropgoluri, 
in timp ce românul Du
mitru Alexandru a trimis 
printre buturi balonul de 
5 ori, în urma unor lovi
turi de pedeapsă".

TELEX
După mpci, antrenorul 

gazdelor, Dick Greenwood, 
a spus : „Această victorie 
împotriva puternicei echi
pe române ne dă încredere 
în vederea apropiatelor 
meciuri din Turneul celor
5 națiuni”.

BUDAPESTA 7 (Ager
pres). Turneul internațio
nal de baschet pentru ju
niori desfășurat la Szekes- 
fehervar (Ungaria) s-a în
cheiat cu victoria selecțio
natei României — 7 puncte, 
urmată în clasamentul fi
nal de formațiile Poloniei 
— 7 puncte (coșaveraj in
ferior), R.D. Germane —
6 puncte. Cehoslovaciei și 
Ungariei — cu cite 5 punc
te.

In ultima zi a competi
ției, tinerii baschetbaliști 
români au învins cu scorul 
de 82—:68 (50—32) repre
zentativa Cehoslovaciei.
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Tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost sărbătorită cu prilejul 

zilei de naștere și al îndelungatei 
sa ie activități revoluționare

(Urmare din pag. 1)

tului, strălucit om de ști
ință, savant de renume 
mondial, spiritului pro
fund revoluționai- și înaltei 
competențe cu care acțio
nează pentru înfăptuirea 
întregii politici interne și 
externe a partidului și sta- 

- tului nostru.
S-a adus, și cu acest pri

lej, un cald omagiu muncii 
pline de patos revoluționar 
dusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu, în cadrul con
ducerii partidului și guver
nului, în înaltele funcții 
de răspundere încredin
țate de partid și popor, 
contribuției strălucite la 

măreața operă de construc
ție socialistă în România, 
la triumful dreptății și li
bertății, al cauzei inde
pendenței și suveranității 
patriei, "bunăstării și feri
cirii poporului.

Solemnitatea a reprezen
tat o dovadă elocventă a 
sentimentelor de profundă 
stimă și aleasă prețuire pe 
care toți cetățenii patriei 
noastre le poartă tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru 
participarea sa activă, a- 
lături de conducătorul 
partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înfăptuirea 
măreței opere de edificare 
a societății socialiste mul

tilateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism. Evocîndu-se mun
ca de înaltă competență și 
plină de abnegație, încunu
nată de strălucite rezultate 
a tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu pe tărîmul cer
cetării științifice, rodnicia 
eforturilor în dezvoltarea 
științei, învățămîntului și 
culturii românești, s-a sub
liniat larga recunoaștere 
internațională a acestei 
vaste și multilaterale acti
vități, consacrate progresu
lui neîntrerupt și prospe
rității patriei noastre so
cialiste, legării științei de 
nevoile și aspirațiile socie

tății, de cauza păcii și co
laborării internaționale, a 
edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Animați de aceste înăl
țătoare gînduri și simță
minte ale întregului nostru 
partid și popor, tovarășii 
din conducerea partidului 
și statului, prezenți la so
lemnitate, au felicitat-o cu 
deosebită stimă pe tova
rășa Elena Ceaușescu, a- 
dresîndu-i, cu cea mai vie 
și profundă afecțiune, căl
duroase urări de viață în
delungată și sănătate, de 
fericire și multă putere 
de muncă, de noi și tot 
mai importante succese in 
întreaga sa activitate.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

I iembrie: Runda a Vl-a ; 
| Unirea: Ultimul tren ; 
IParîngul: Campionul, I-II. 

LONEA: Viaductul.
ANINOASA: Un mari

nar rămîne Ia țărm.
LUPENI — Cultural i 

Torpilorii.
URICANI: Insula.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" : Găr- 
■ gărița — sediu, ora 18.

TV
I 15,00 Telex.

rl5,05 Amfiteatru studen
țesc.

U.M.T.C.F. DEVA 
Autobaza Iscronî

ÎNCADREAZĂ:

B un sudor electric + autogen categoria 4-6
B doi mecanici auto categoria 4-6 
fi cinci conducători auto

De asemenea, recrutează absolvenți a 10 
clase (băieți) pentru cursul de mecanici auto 
cu durata de un an.

Informații U.M.T.C.F. Iscroni și Uricani.

15,30 Laureați ai Festi
valului național |
„Cîntarea Roma- I 
niei". |

15,50 Cabinet de infor- I 
mare politico-ideo- I 
logică. I

16,10 îndrumări tehnice I 
pentru lucrătorii din I 
agricultură. |

20,00 Telejurnal (parțial | 
color).

20,20 Actualitatea în eco- I 
nomie.

20,35 Pe aripile muzicii ■ 
(color).

20,55 Roman foileton (co- • 
lor). I
Marco Polo 
sodul 12.

21,45 Telejurnal 
color).

SCRISOAREA 
Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

și tiluri științifice ce v-au 
fost conferite de presti
gioase instituții și foruri 
științifice, culturale și de 
invățâmînt din cele mai 
diverse țări ale lumii, 
constituie — spre mîn- 
dria noastră, a întregului 
popor — o firească și 
binemeritată recunoaște
re a contribuției de mare 
valoare pe care, prin ac
tivitatea dumneavoastră, 
România socialistă o a- 
duce la îmbogățirea te
zaurului universal al 
cunoașterii științifice.

Ne este deosebit de plă
cut să apreciem și cu a- 
cest prilej energia și ho- 
tărîrea cu care acționați 

pentru ca, pretutindeni, 
în lume, știința să-și afir
me plenar vocația sa de 
pace și progres, să ser
vească exclusiv bunăstă
rii și fericirii oamenilor 
și popoarelor, și nu răz
boiului și distrugerii. Ac
tivitatea dumneavoastră 
în fruntea Comitetului 
național român „Oamenii 
de știință și pacea", re
prezintă o garanție că 
slujitorii științei din țara 
noastră, alături de între
gul popor, își vor aduce 
și în viitor, în modul cel 
mai activ, contribuția la 
politica de pace, înțele
gere și colaborare pe care 
o promovează cu consec
vență neabătută Partidul

Comunist Român, Româ
nia socialistă.

Exprimînd gîndurile și 
sentimentele întregului 
nostru partid și popor, 
vă dorim ca, împreună 
cu mult stimatul și iubi
tul nostru conducător, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului și pre
ședintele Republicii So
cialiste România, să trăiți 
ani îndelungați și rod
nici, în deplină sănătate 
și putere de muncă, spre 
a încununa cu noi și noi 
împliniri bogata și neo
bosita dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba 
progresului și înfloririi 
patriei, a înfăptuirii înal
telor răspunderi ce v-au 

fost încredințate de partid 
și popor, a transpunerii 
cu succes în viață a Pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism, a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidu
lui.

In această zi aniversa
ră, de aleasă sărbătoare 
și bucurie pentru între
gul popor, vă urăm, încă 
o dată, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, mult 
succes și multe satisfac
ții în activitatea viitoare 
și vă adresăm, cu toată 
căldura inimilor noastre, 
tradiționala urare:

„La mulți ani

Mica publicitate
VIND convenabil mobilă 

sufragerie și bucătărie, vi
zibilă între 10—13 ianuarie. 
Informații Petroșani str. 
Republicii, bloc 97, sc. IV, 
ap. 32. (3103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pietra- 
ru Eleonora, eliberată de 
C.M.V.J. Petroșani. O de
clar nulă. (3108)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a iubitului lor fiu 

DRAGOTA SORIN ȘTEFAN (20 ani)
’ Inmormîntarea are loc azi, ora 14, din Carpați 
— Petroșani. (3106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ungu- 
reanu Dumitru, eliberată 
de I.M. Vulcan. O declar 
nulă. (3109)

PIERDUT carnet de ar
tificier pe numele Cigher 
loan, eliberat de I.S.T.P.M. 
Petroșani la 20 septembrie 
1978. II declar nul. (3099)

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

TOKIO 7 (Agerpres). In 
Parcul Păcii din Hiroshima 
a avut loc o demonstrație 
a partizanilor niponi ai 
păcii, la care au luat parte 
și supraviețuitori ai bom
bardamentului atomic a- 
meriean asupra orașului, 
din august 1945. Partici
pants! au cerut transforma
rea anului 1985 într-un an 
al mișcării de masă pen
tru interzicerea armamen
telor nucleare.

☆
STOCKHOLM 7 (Ager

pres). înghețarea armelor

antisatelit ar reprezenta 
un prim-pas în direcția 
realizării unei convenții 
care să limiteze utilizarea 
armelor spațiale — au sub
liniat o serie de cercetă
tori ai Institutului interna
țional pentru cercetări în 
domeniul păcii (SIPRI), de 
la Stockholm. Intr-o carte 
editată în capitala suedeză, 
ei propun ca o primă mă
sură înghețarea experien
țelor cu armele antisatelit, 
iar, ulterior, începerea de 
negocieri pentru realizarea 
unui acord care să interzi
că asemenea teste.

întrevederi intre ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. și secretarul de stat al S.U.A.

GENEVA 7 (Agerpres). 
— Luni, au început, la Ge
neva, întrevederile dintre 
Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S., și George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A. 
întrevederile, anunță agen
ția TASS, au loc în con

formitate cu înțelegerea de 
principiu intervenită ante
rior între U.R.S.S. și S.U.A. 
privind începerea de no*t 
convorbiri asupra comple
xului de probleme referi
toare la armamentele lor 
cosmice și nucleare.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). La 

Cartierul general al Forței 
interimare a O.N.U. în Li
ban (UNIFIL), de la Na- 
qhoura, a avut loc luni, o 
nouă rundă de negocieri 
între reprezentanți militari 
libanezi și israelieni, des
fășurate sub auspiciile 
O.N.U. și consacrate exa
minării problemelor pri
vind retragerea Israelului 
din sudul Libanului.

După cum arată agenți
ile internaționale de presă, 
generalul Amos Giloboa, 
șeful delegației israeliene, 
a afirmat că echipa sa aș
teaptă instrucțiuni din 
partea guvernului înainte

de a reveni la masa trata
tivelor. El a arătat că în 
ceea ce privește ședința de 
joia viitoare, partea israe- 
liană va menține contactul 
cu generalul William Cal
laghan, comandantul For
ței interimare a O.N.U. în 
Liban (UNIFIL).

Un purtător de cuvînt 
al delegației libaneze a de
clarat că „israelienii au 
refuzat să prezinte un plan 
de retragere a forțelor lor, 
condamnînd astfel convor
birile la întrerupere și con- 
firmînd intențiile ascunse 
de a rămîne în sudul 
Libanului".

• SOFIA. Un cutremur 
de pămînt a fost resimțit, 
sîmbătă după-amiază, în re
giunea capitalei bulgare, 
epicentrul său fiind stabi
lit într-un punct situat la 
90 km vest de Sofia. Inten
sitatea sa a fost de 3-4 gra
de pe scara Medvedev. Nu 
au fost înregistrate victime.

• ATENA. Guvernul e- 
len a anunțat majorarea 
prețurilor la diferite cate
gorii de benzină și la mo
torină, cu 5,7 pînă la 14 la 
sută — informează agenția 
Associated Press.

• LIMA. Rata globală a 
inflației în țările andine 
— Bolivia, Columbia, Ecua
dor, Peru și Venezuela — 
s-a ridicat în 1984 la 60 la 
sută, cu zece procente mai 
mare decît cea înregistrată 
în 1983 —, relevă un docu
ment al Pactului Andin, 
difuzat la Lima.

COLEGII de muncă din cadrul Miliției Petro
șani, sînt alături de familia lt. col. Dragotă în sufe
rința grea pricinuită de dispariția prematură a 
fiului lor

dragota sorin ștefan
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3107)

■ ■■■ I

COLECTIVUL Oficiului de poștă și telecomuni
cații Petroșani este alături de colega lor Eugenia 
Dragotă in greua încercare pricinuită de pierderea 
fulgerătoare a scumpului ei fiu 

dragotA sorin
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3102)

COLEGII și coordonatorul grupei 1419 mine, 
ingineri seral anul I, aduc un ultim omagiu fostului 
lor coleg

i DRAGOTA SORIN
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3104)

COLEGII din seria A, anul I mine, ingineri se
ral și coordonatorul de serie, anunță cu profundă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a bunului 
lor coleg

DRAGOTA sorin
a cărui amintire va rămîne veșnic in inimile noastre. 
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (3104)

Prietenii și colegii de liceu sînt profund îndure
rați de dispariția fulgerătoare a celui care a fost 
un bun prieten și coleg

DRAGOTA sorin ștefan
Condoleanțe familiei îndoliate.

Copiii, surorile, nepoții și ginerele, anunță cu 
durere împlinirea unui an de la decesul scumpei lor 

MUNTEANU ELENA
Nu o vom uita niciodată. (3109)
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