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Și 
lună 
teni 
lor rezultate obținute 
luna de debut a acestui an.
Ritmicitatea realizărilor 
este caracteristica acestui 
colectiv fruntaș care a ex
tras, de la începutul anu
lui, o producție suplimen
tară de aproape 2200 tone 
de cărbune pentru cocs.

• Cel mai mare plus — 
1161 tone de cărbune l-au 
realizat minerii sectorului 
III, care prin eforturi sus
ținute a depășit ritmic 
productivitatea muncii pla
nificată cu peste 400 kg pe 
post. Printre brigăzile frun
tașe ale acestui sector 
numără-cele COYtduse 
Carol Marton și 
Grumăzescu.

• ■ Cu cele 240 
trase în zilele de 
luna februarie, plusul 
cumulat de la începutul
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------ F77------- ------------------ In direct, la posturile de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 9,00, posturile de radio ți 
televiziune vor transmite direct ședința de deschi
dere a celui de_al IlI-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
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ANGAJARE PLENARĂ, I
PARTICIPARE CREATOARE 

pentru progresul multilateral 
al societății noastre socialiste I
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Irmînd îndemnurile secretarului geaieral al parddithii, în întîmpînarea 
Congresului al 111-lea al F.D.U.S. și a celei de a II*a  Conferințe pe țară a O.D.U.S.

oamenii muncii din Valea Jiului obțin noi succese în munca

Democrația socialistă 
climat fertil de valorificare a bogatelor 

resurse creatoare ale poporului
Două evenimente de maximă însem

nătate se desfășoară, începînd de as
tăzi, în Capitala patriei: cel de-al IlI-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și a Il-a Conferință 
pe țară a Organizației Democrației și 
Unității Socialiste — momente de afir
mare pregnantă, la scara întregii so
cietăți, a profundului democratism ce 
caracterizează viața politică și social- 
economică a țării noastre. După cum 
se știe, inslituționalizarea cadrului de
mocrației noastre socialiste, dezvoltarea 
și perfecționarea sistemului de organis
me democratice sînt nemijlocit legate 
de activitatea prodigioasă a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de preocuparea sa constantă, 
creatoare pentru adecvarea formelor de 
acțiune practică la stadiul fiecărei noi 
etape, la cerințele tot mai complexe ale 
procesului revoluționar pe care-1 înfăp
tuim.

In perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului — carac
terizată de un avînt fără precedent is
toric pe plan economic și social — au 
fost întreprinse, din inițiativa secretaru
lui general al partidului, și cele mai 
semnificative măsuri pentru perfecțio
narea democrației socialiste, muncito
rești. Un rol deosebit de important, în 
acest context, revine Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, organism 
politic larg reprezentativ, creat din ros
tul istoric de a răspunde pa deplin ce
rinței ca socialismul — pentru a deveni 
o operă durabilă, în consens eu năzuin
țele întregului popor — să dobîndească 
trăsăturile celui mai profund democra
tism. Operă conștientă a întregului po
por, socialismul multilateral dezvoltat

(Continuare în pag. a 3-a)
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Constanță și ritmicitate promițător
în acest început de 
minerii de la Bărbă- 
continuă șirul bune- 

în

se 
de 

Andone

tone ex- 
debut în 

a-

anului de minerii sectoru
lui IA se apropie de 1000 
tone de cărbune pentru 
cocs. La realizarea acestui 
succes o contribuție de 
seamă și-au adus_o brigă
zile conduse de l’omolea 
Pompei și Mihai Covaci, 
care au sporit productivita
tea muncii în abatajele 
care le exploatează 
peste 600 kg pe post.

pe
cu

în 
de 

brigada 
Mărcuș, 

a 
la

• Rezultate deosebite 
muncă în acest început 
an a obținut și 
condusă de Iosif 
din sectorul I B, care 
avut un aport deosebit 
realizarea plusului de 637 
tone de cărbune pe care 
l-au înregistrat minerii 
acestui sector.

„Tehnologia1' disciplinării 
ptișcarea" inerției

Debut

aces-

Minerii de la Dîlja au 
extras marți, 5 februarie, 
50 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. La depă
șirea preliminarului 
tei zile au contribuit toate 
cele trei sectoare de pro
ducție ale minei care și-au 
depășit sarcinile planifica
te. Piin punerea în func
țiune a unui abataj frontal 
echipat cu stîlpi indivi
duali și grinzi îngropate în 
vatră, colectivul sectoru
lui II a reușit să-și depă
șească ritmic sarcinile de 
plan, acumulînd de la în
ceputul lunii un plus de 
322 tone de cărbune. Prin
tre brigăzile fruntașe ale 
acestui sector se numără 
cele conduse de Ludovic 
Varga și Gheorghe Matei.

Brigada condusă de 
Ștefan Dorofte din ca
drul sectorului I al 
I.M. Petrila se eviden
țiază prin disciplina ca
re este un atuu al tutu
ror membrilor brigăzii 
respective; aceasta este 
dealtfel cheia succese
lor formației din care 
vă înfățișăm ortacii din 
schimbul condus de mi
nerul Gheorghe Iuga.

Foto: Al. TATAR

Reorganizarea sectoa
relor minei Vulcan, în 
interesul omogenizării
lor, a asigurat, în luna 
ianuarie, îndeplinirea,
chiar depășirea planului 
de producție.

— Anul trecut, remar
că Nicolae Șufan, noul 
șef al sectorului IV, Rec
torul nostru a rămas da
tor economiei naționale 
cu circa 31 000 tone de 
cărbune, în ianuarie am 
realizat un plus de 1000 
de tone, în condițiile în 
care întîmpinăm încă 
greutăți în abatajele lui 
Traian Borșa (rambleie- 
re hidraulică), Ion Bud 
și Ion Țobîcă (închideri 
de felii) în vreme ce or
tacii lui Vladimir Șoro- 
doc înaintează într-o zonă 
necunoscută, într.un pi
lier vechi, de pe vremea

bătrînilor, din anul 19,31. 
Brigăzile de pregătire Ni
colae Stan și Iosif Popa 
execută lucrări care vor 
îmbunătăți in curând flu
xul de transport și aeraj.

Brigăzile și-au comple
tat efectivele, s-a îmbu
nătățit starea discipli
nară, aprovizionarea nu 
mai pune probleme decît 
în blocul 10, dar în vi
itor vor fi adoptate solu
ții tehnice corespunză
toare în acest sens. Ingi
nerul Mircea Golgoțiu și 
adjunctul șefului de 
tor Năstase Brîulung 
liniază că sectorul 
oameni de încredere, 
bițioși, succesul lunii

sec- 
sub- 
are 

am- 
ia-

Ion VULPE

Continuare în pag. a 2-a)

Participare responsabilă pentru
reducerea consumului de energie

Recensâmîntul animalelor domestice

Eforturile care le depun 
in aceste zile colectivele 
de oameni ai muncii din 
municipiul Petroșani, pen
tru realizarea unor însem
nate reduceri la consumul 
de energie electrică, sînt 
dovezi grăitoare ale trans
punerii in practică a sar
cinii subliniate la Con
gresul al Xlll-Jea al parti
dului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind necesi
tatea gospodăririi raționa
le, cu eficiență maximă a 
resurselor energetice de 
care dispunem.

Cu atît mai mult, în ac
tualele condiții, care au 
creat greutăți în desfășu
rarea normală a activită
ților de producție este deo
sebit de important ca toți 
oamenii muncii, cetățenii, 

la locul de muncă și aca
să, să dea dovadă de ma
ximă răspundere în utili
zarea fiecărui kilowatt oră 
de energie electrică.

Avînd în vedere hotărî- 
rile și măsurile stabilite 
prin programul adoptat 
de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 
luna ianuarie, privind eco
nomisirea energiei electrice 
în toate domeniile de ac
tivitate am căutat să ve
dem care este situația în 
acest sens în cîteva dintre 
întreprinderile municipiu
lui Petroșani.

La IPSRUEEMP am pur
tat o discuție cu directorul 
tehnic, ing. loan Crețu.

— Indicațiile secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, măsurile adop
tate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
au stat la baza unor ac
țiuni energice și operative 
luate în cadrul întreprin
derii noastre. Am organi
zat activitatea de produc
ție astfel încît să excludem 
schimbul II aproape in to
talitate, cu excepția unor 
locuri de muncă, care con
diționează nemijlocit rea
lizarea planului de pro
ducție cum este cazul ma
șinilor de honuit (superfi- 
nisarea stîlpilor hidraulici), 
rhașinilor-unelte automa
te cu ajutorul cărora se

(Continuare in pag. a 2-a)

folosul gospodarului și al țăriiIn
In cele cinci zile de des

fășurare a lucrărilor rc- 
censămîntului animalelor 
domestice în eospodăriile 
locuitorilor Văii Jiului se 
constată o preocupare per
manentă pentru finaliza
rea acestei importante ac
țiuni economice și
sociale. Pînă în 
5 februarie, comisiile de 
recensămînt au vizitat 8433 
gospodării din municipiu, 
înfegistrîndu-se următoa
rele efective: 6935 bovine, 
3045 vaci și juninci; 18 194 
ovine și caprine; 7763 por
cine; 44 668 păsări și 936 
familii de albine. In tot 
mai multe din cele 91 sec
toare ale municipiului ac
țiunea s-a încheiat, para
lel cu operațiunile de în
registrări, sprijinite de ce
tățeni care înlesnesc și 
munca echipelor de recen

sămînt, continuîndu.și ac
tivitatea comisiile de veri
ficare ale exactității date
lor declarate de posesorii 
de animale domestice. Si
tuația acestor zile eviden
țiază că în Petrila, Vul
can, Banița și Petroșani, 
în ogrăzile cetățenilor cresc 
importante efective. Ală
turi de buni gospodari, cu 
multă experiență în creș
terea și îngrijirea anima
lelor, se află și mulți ce
tățeni — cum sînt Gheor
ghe Duca din Petroșani și 
Andronic Gogită, din satul 
Dănuțoni — care, deși nu 
posedă teren agricol, cresc 
oi sau vite. Este o dovadă 
a inițiativei gospodărești, 
încurajată și stimulată de 
măsurile adoptate de partid 
în domeniile zootehniei și 
agriculturii.

URICANI

In unele sectoare, 
deja, s-a încheiat 

recensămîntul 
animalelor domestice

început la data stabilită, 
1 februarie a.c., recensă
mîntul animalelor domes
tice în orașul Uricani se 
desfășoară în condiții nor
male în toate cele opt zo
ne sectorizate, sectorul 2, 
în care a acționat echipa 
de recenzori condusă de 
Maria Ilebrișteanu, fiind 
primul în care s-a încheiat 
acțiunea. După cîteva zile, 
în care lucrările au conti-

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)
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r Vom face totul pentru 
lichidarea restanțelor

Entuziast raport 
pionieresc

Participare
(Urmare din pag. I)

responsabilă

Adunarea generală a 
reprezentanților oameni- 
lot muncii de la între
prinderea de tricotaje din 
Petroșani a abordat cu 
responsabilitate și spirit 
critic atit realizările cît 
și neîmplinirile din anul 
1984, trăgînd- 
ce se impun pentru 
minarea tuturor 
lor ce au generat 
ciențe în activitatea 
ductivă.

In acest context, 
relevat că întreprinderea 
și-a realizat în întregime 
planul la producția fizi
că, beneficiul fiind pe 
1984 de 163 la sută. In 
ceea ce privește produc
ția marfă și producția 
netă, planul nu a fost în
deplinit decît în propor
ție de 88 Ia sută și res
pectiv 73 la sută. Recu
perarea restantelor anu
lui 1984 constituie unul 
din comandamentele ma
jore la rezolvarea căruia 
toți oamenii muncii din 
întreprindere, în frunte 
cu comuniștii, sînt hotă- 
rîți să-și aducă o contri
buție eficientă.

In cuvîntul lor, 'partici- 
panții la adunare 
propus măsuri 
de creștere 
produselor, 
a timpului 
a mașinilor

k

concluziile 
eli- 

cauze- 
defi- 
pro-

s-a

au
eficiente 

a calității 
micșorare 
staționare

de
de
și organizarea

e

c 
E

c

3

C

t

a

33nooioGir
(Urmare din pag. 1)

producției, 
poată 

urgent 
din

superioară a
. astfel încît să se 
raporta cît mai 
lichidarea restanțelor 
1984.

Măsurile adoptate 
adunarea generală 
zează în primul rînd 
gurarea contractelor 
pentru piața internă 
și pentru cea externă, a_

de 
vi_ 
asi- 
atît
cît

Adunarea generală 
reprezentanților 

oamenilor muncii 
la întreprinderea de
tricotaje Petroșani

a

de

a-

provizionarea ritmică a 
întreprinderii cu materie 
primă corespunzătoare 
calitativ și cantitativ,
similarea unor noi pro
duse, cu deosebire a ce
lor create în atelierul 
propriu de creație, întă
rirea controlului tehnic 
de calitate intermediar și 
final, astfel încît retur- 
nările să fie cît mai mici 
și să se realizeze i 
drarea în normele 
consum planificate.

Vorbitorii Cristina 
lea, Magdalena Bazavan, 
Mariana Dumbravă, Ro. 
dica Bodescu, Ionel Iorga,

încă- 
de

Ba-

Sanda Lindner, ' 
Andrei și Cornelia 
au 
te condițiile ca restanțe
le 
date, ca planul din 
în curs să fie îndeplinit 
la toți indicatorii.

Cu simț de răspundere, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii s_a angajat ca în 
1985 producția la export 
să crească cu 5 la 
față de prevederile 
nului, în condițiile 
creșteri a calității 
duselor și a reducerii 
consumului de energie e_ 
lectrică și termică.

Adunarea reprezentan
ților oamenilor muncii 
a evidențiat hotărîrea lor 
de a traduce în fapte vi
brantele chemări adresa
te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tutu
ror oamenilor muncii, de 
a face totul pentru ca 
ultimul an al cincinalu
lui să însemne un 
succes în realizarea 
turor obiectivelor 
puse, în mod deosebit 
creșterii permanente 
calității producției.

Nicolae
i Iloiu, 

relevat că există toa-

din 1984 să •fie lichi-
anul

sută 
pla- 
unei 
pro

Horațiu ALEXANDRESCU

ț

DISCIPLINARII

tovarășa 
Radulovici, 
Consiliului 

organizației 
șoimilor pa- 

ge-

trece 
fruc- 

de-

In această săptămînă — 
ne informează 
prof. Ileana 
președinte al 
municipal al 
pionierilor și
triei, încep adunările 
nerale de dare de seamă și 
alegeri ale grupelor și de
tașamentelor de pionieri 
și șoimi ai patriei din mu
nicipiu, prilej de a 
în revistă rezultatele 
tuoase ale activității
puse de toți purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor pen
tru formarea multilatera
lă a lor, în spiritul hotă- 
rîrilor adoptate la cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului.

In fruntea lor, pionierii 
vor alege pe cei mai meri
tuoși dintre ei, elevi cu re
zultate deosebite în pregă
tirea școlară și în viața de 
organizație.

execută piese pentru stil- 
pii hidraulici și a activi
tăților în regim de avarie. 
Spre exemplu, în prezent 
avem de reparat un motor 
de putere mare — 4800 (tW 
— pentru uzina electrică 
Paroșeni. S_a organizat ac
tivitatea pe trei schimburi 
în vederea terminării 
crăcilor de reparații 
cel mai scurt timp. Activi
tățile cu consum mare de 
energie le-am organizat în 
așa fel încît ele să nu aibă 
loc în orele de vîrf, redu- 
cînd pe cît posibil puterea 
absorbită din rețea.

Folosim cu precădere i_ 
luminatul natural. O 
de activități nu se 
desfășoară în cadrul 
tății noastre ci. la 
locului, în cadrul 
prinderilor miniere, 
cinta minei Vulcan 
chipă lucrează 
rea secțiilor de 
plex mecanizat, 
parația Lupeni 
pe execută lucrări de con
fecții metalice. Această 
măsură conduce pe lingă

la

pe-

lu— 
în

serie 
mai 
uni- 
fața 

între- 
In in- 
o e-

la repa ra
ia un com- 
iar la Pre- 
două echi-

economisirea de energie e_ 
lectrică și la economisirea 
de combustibil ce se făcea 
cu transportul lor de 
mină la IPSRUEEM.

Probarea utilajelor
prjrate pe standuri se exe
cută în afara orelor de vîrf 
cu precădere în zilele de 
repaus, deoarece la încer
carea motoarelor 
puterea absorbită 
5—7 ori mai mare 
regim normal de

Evident, avînd la bază 
aceste măsuri, zilnic se ur
mărește consumul de ener
gie unde pînă în prezent 
față de un consum zilnic 
planificat de 10 000 kWh 
am realizat 7000 k\Vh, deci 
o economie de 30 la sută.

Se cere, așadar în conti
nuare, o participare res
ponsabilă a întregului co
lectiv. pentru asigurarea 
unor reparații de calitate 
în condiții de eficientă 
sporită. (Gh. SPINU)

electrice 
este de 
decît în 
lucru.

bază

Recensămintul

nuarie va fi confirmat de 
celelalte luni. Ni se oferă 
citeva nume de fruntași: 
Gligor Costea, Constantin 
Toma, șefi de schimb, mi
nerul Nicolae Sabău din 
formația lui Borșa, șefii 
de schimb Cezar Budna- 
ru și Dumitru Dascălu, 
minerul Ștefan Beri de 
la Ion Bud, Ladislau 
Zercula, Andrei Petre, 
Petru Ghiulghiuș. șefii de 
schimb ai Iui ' 
alții. Fluctuația 
afectase însă și
VI, ing. Nicolae 
ilustrează faptul 
organizarea a... 
inerția tlnor cadre 
nice.

— Se află în curs de 
riontare un complex me
canizat în stratul 7 blocul
VII, panoul 3, avem pre
gătite incă două panouri 
pentru exploatarea cu 
complexul. Ne propunem 
ca cel tirziu la 15 fe
bruarie complexul să 
producă, deci producția 
medie zilnică să sporeas
că cu cel puțin 400 de 
tone.

„Tehnologia" discipli
nării și „pușcarea" iner
ției au cuprins întregul 
colectiv de muncă, anul 
a demarat bine, totuși 
rezultatele nu mulțumesc 
întru totul.

— Sectoarele IV și V,

Tobîcă . și 
șefilor 

sectorul 
Oneasă 

că re- 
„pușcat" 

teh-

concluzionează Arpad 
Crișan, secretarul comi
tetului de partid al mi
nei, au condiții să devină 
fruntașe pe întreprindere. 
Sectorului II i s-au com
pletat efectivele, avînd o 
capacitate zilnică de 8— 
900 tone. Practic nu mai 
există probleme de nere
zolvat, întrucît s_a asi
gurat o corelație firească 
între plan și productivi
tatea sectoarelor, așadar 
trebuie să scoatem la lu
mină cît mai mult căr
bune.

Conjugarea eforturi
lor în plan organizatoric 
cu întărirea disciplinei si 
întărirea condițiilor de 
exploatare, creditul a- 
cordat mecanizării lucră
rilor în subteran contri
buie la saltul producției 
de cărbune. Factorul e- 
sențial al acestui polinom 
al producției este însă 
omul, nivelul de conștiin
ță reflectă dăruirea și 
priceperea profesională, 
iată deci direcția fertilă 
pe care o urmăresc mi
nerii Vulcanului și care 
le va aduce, dacă vor mi
lita cu consecvență pen
tru întărirea 
de echipă, 
așteptate, 
prestigiului 
pe Vale, și
chiar pe ramura minieră.

c

c

c

i

c

?
C 
îI
i

c

spiritului 
satisfacțiile 
recîștigai’ea 

de fruntași 
de ce nu,

vo informarr
MINERII DE LA' URI- 

CANI și-au propus ca în 
acest an, prin intensifica
rea acțiunii de recuperare 
a materialelor refolosibile, 
să obțină economii de 3,3 
milioane le:. Atenția prin
cipală este î 
recuperarea 
armăturilor

GAZDA 
PatinoarulLîndreptată spre 

și refolosirea 
de mină. 
PRIMITOARE. 

.Minerul" din 
liește în fie-

■ — MM IMM IM MM

3

c

care seară intre 100—150 
tineri, îndrăgostiți de lu
ciul ghețif. Bine gospodă
rit, patinoarul oferă tinere
tului o binevenită lume a 
exuberanței, un mijloc de 
fortificare. (I.D.)

CONSULTAȚII JURI
DICE. In fiecare săptămî
nă (miercurea, între orele 
16—18) la Casa de cultură 
din Petroșani, 
cabinetului de 
juridice se acordă celor in
teresați consultații pe di
ferite teme din legislația 
țării. Consultațiile sînt a_ 
cordate de membri ai A-

în cadrul 
consultații

In cadrul activități
lor feroviare din stația 
Petroșani, lăcătușilor de 
revizie le revine o sar
cină importantă. In i- 
magine, lăcătușul de re
vizie Iosif Muntean, e_ 
xecutînd proba de frînă 
a trenului cursă de per
soane 2736 ce urmează 
să plece cu navetiștii 
la Lupeni.

Ați privit vreodată, 
curiozitate, cum arată

din
__ _______ , ____ o 
sală de cinematograf dimi
neața ? Adică înainte 
începerea primului 
tacol ? Cu siguranța 
mulți dintre noi am putea 
răspunde afirmativ la o 
asemenea întrebare. Dar, 
de fapt, întrebarea noastră 
schimbă puțin ordinea lu
crurilor. Și asta pentru că 
știm exact cum poate a- 
râta o sală de cinemato
graf dimineața: curată, ae
risită, normală din punc
tul de vedere al spectato
rului. Insă, ca să revenim 
la problema pusă in dis
cuție, adresăm cititorilor 
noștri întrebarea: „ați vă
zut cum arată o sală de 
cinematograf după specta
cole ?“.

Cu siguranță că n-ați. a- 
vut această curiozitate, gră
biți fiind spre acasă. Ei 
bine, noi am avut curiozi
tatea să privim o astfel de 
sală, sau mai bine zis do
uă asemenea săli, după 
terminarea spectacolelor. 
N-am vrea să se înțeleagă

Horia PALAS

pro-

(Urmare din pag. li

de 
spec- 

că

rozătorii de semințe"!
3

în fața cinematografului 
„7 Noiembrie" și în fața 
cinematografului „Cultu
ral" asemenea „vînzători" 
pot fi văzuți ziua întreagă 
fără să-i întrebe nimeni de 
sănătate — la modul pro
priu. —, dacă au voie să 
desfășoare astfel de co
merț, dacă îndeplinesc 
condițiile de igienă și cu
rățenie, dacă marfa vîn- 
dută are o proveniență le
gală. Un anumit public în
curajează asemenea prac
tici și se face vinovat de 
această adevărată mizerie 
ce se creează piin polua
rea cu cojile de semințe. 
Pe lingă asta, ciudatul mod 
de alimentare este total 
necivilizat și extrem de e- 
nervant în timpul filmu
lui. Oare nu se poate face 
chiar nimic ca să 
existe astfel de 
sintem chiar lâ < 
rozătorilor 
Ce părere 
concetățeni 
și lucrători 
de stat ? (G.

că ținem neapărat să ge
neralizăm astfel de situa
ții. Dealtfel, și sălile res
pective au fost luate abso
lut la întîmplare, mai pre
cis sala cinematografului 
„7 Noiembrie" din Petro
șani și sala cinematogra
fului „Cultural" din Lu
peni, d ,o u ă cine
matografe cu activitate bo
gată. E greu de crezut că 
sintem martoi ii unor trans
formări atit de rapide.

In ambele cazuri din-
săli sclipind de curățenie 
avem în față două săli
care cu greu mai pot în
truni condițiile normale 
de vizionare. Cauza e sim
plă și aceeași: rozătorii de 
semințe. Cojile de 
de floarea soarelui 
dovleac sînt peste 
scaune, pe jos, Ia 
la ieșire etc. De fapt, 
cest lucru este previzibil, 
din moment ce absolut ne
stingheriți, vînzătorii am
bulanți de semințe desfă
șoară „comerțul" aducător 
de mizerie chiar în 
instituțiilor amintite.

semințe 
sau de 

tot, pe 
intrare, 

a-
ci u mai 
lucruri, 

cheremul 
semințe ?

fata
Și

de
aveți stimați 

ăi Văii Jiului 
ai organelor 

. CHIRVASA)

nuat în ciuda iernii grele, 
în toate sectoarele, râmi- 
nînd doar gospodăriile greu 
accesibile și îndepărtate. 
După cum ne relata loan 
Mihuț, secretarul Consiliu
lui popular orășenesc, se 
pot trage citeva concluzii: 
„Operațiunea de recensă
mânt decurge mai bine de
cît în ceilalți ani, rezulta
tele acțiunii fiind supe
rioare celor din aceeași pe
rioadă a anului trecut. Pî
nă în data de 4 februarie, 
la nivelul celor 8 sectoare 
echipele de recensâmînt au 
înregistrat 090 bovine, 2381 
ovine, 507 porcine, 2026 
păsări, 36 familii de albi
ne, 106 cabaline și 150 ie
puri de casă. Aceste cifre 
evidențiază creșteri însem
nate la fiecare categorie 
de animale. Dealtfel, a- 
ceșta era un fapt așteptat, 
avînd in vedere creșterile 
înregistrate față de anul 
1984 la contractările la 
fondul de stat de la popu
lație. De remarcat, e fap
tul că cetățenii orașului U- 
ricani și ai localității Cîm
pu lui Neag au înțeles ne
cesitatea acțiunii, neincei - 
cînd nici un fel de sustra
gere de efective de Ia în
registrare. Dealtfel desele 
controale efectuate de con
siliul popular împreună cu 
delegați ai DGAIA au con
firmat acest aspect. Și în
că un fapt ce trebuie evi
dențiat: pînă acum nu e- 
xistă nici o gospodărie în 
care să se fi înregistrat 
scăderi de efective. Ținînd 
seama de rezultatele înre- 

| gistrate pînă acum, putem 
aprecia că acțiunea 
censămînt din anul 
prin rezultatele ei
va reconfirma interesul și 
dragostea cetățenilor cu 

| gospodării individuale pen- 
• tru creșterea animalelor".

II
I
I

de re- 
acesta, 
finale.

sociației juriștilor din Pe
troșani. (T.S.)

CERCUL SPEOLOGIC 
„HIDROCARST" al clu
bului din Vulcan organi
zează în' această lună o 
întîlnire cu cercuri simila
re din țară la Cîmpu lui 
Neag. In programul întîl- 
nirii figurează vizitarea u_ 
nor obiective carstice din 
zonă, prilej al unui schimb 
de experiență deosebit de 
util. Organizatorii pregă
tesc pentru participanți 
surprize culturale și spor
tive. (Al. H.)

CASA DE AJUTOR RE-

CIPROC a comitetului sin
dicatului de la mina Lu
peni beneficiază de un nou 
spațiu situat în clădirea 
clubului din localitate A- 
flăm că pentru membrii 
CAR de la mina Lupeni, 
operațiunile de încasări și 
plăți vor fi efectuate și în 
cadrul serviciului de con
tabilitate din incinta 
nei. (A. Mica)

EXCURSIE. Filiala 
troșani a O.J.T. face
scrieri pentru o excursie 
pe ruta București — Bra
tislava. Excursia va avea 
Ioc în perioada 29 martie

Pe-
în-

— 4 aprilie eu trenul, ore, vremea este în ușoară 
(M.B.) încălzire, vîntul va sufla

DIN NOU despre starea moderat din sectorul nord- 
vremii. In Petroșani, mi
nima din noaptea de 5/6 
februarie a fost de minus 
4 grade C, iar în Paring

lori
au
C,

8
I de
Pa-

99 cm. Potrivit ești—

i 1 SJ V-1V7 Idl XII T

de minus 13 grade, 
dimineață, minimele 
fost de minus 4 grade 
în Petroșani, și minus 
grade în Paring. Stratul 
zăpadă măsoară, în 
ring, 
mărilor meteorologului de 
serviciu, Gheorghe Paca, 
pentru următoarele 24 de

estic, maximele se vor si
tua între plus 3 și plus 
8 grăde C, iar minimele 
între minus 5 și minus 
grade C.

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA
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' Expresii elocvente ale unității poporului în jurul partidului j
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1 pentru progresul multilateral al societății ; 
Ș noastre socialiste !

...In primii 4 ani ai cin
cinalului, producția de 
cărbune a orașului Lu- 
peni a înregistrat un spor 
de 1,5 milioane tone, în 
comparație cu primii 4 
ani ai cincinalului pre
cedent...

...Producția globală in
dustrială a Lupeniului a 
atins în ’84 peste 2,1 mi
liarde lei, fiind cu 300 mi
lioane lei superioară ce
lei din anul precedent ; 
la aceiași termeni de 
comparație, producția ne
tă a orașului a înregis
trat un salt de aproape 
500 milioane lei.

De la începutul cin
cinalului pentru dezvol
tarea economico-socială 
a Lupeniului s-a cheltuit 
un fond de investiții de 
peste 3,6 miliarde lei.

...S_au dat în folosința 
locuitorilor 2100 aparta
mente, magazine și uni
tăți prestatoare cu o su
prafață de 6200., mp, iar 
de curînd... o nouă poștă 
și multe alte obiective, 
edilitar-urbanistice... Și 
încă un amănunt cu o
bogată semnificație: în 
anul trecut, valoarea lu
crurilor gosporiăi ești-e_ 
dilîtare Și de înfrumuse
țare realizate prin ac
țiuni voluntar-patriotice 
ale maselor de cetățeni 
se ridică la peste 10 mi
lioane lai. Sînt cifre de 
bilanț, date despre dina
mismul uneia din cele
mai importante localități 
a Văii Jiului, subliniate 
și de recenta conferință 
orășenească a FDUS. Des
pre semnificația lor ne-aV

Uricani

Succese
In aceste zile premergă

toare forumului celui mai 
larg și mai reprezentativ 
organism al democrației 
noastre socialiste, oamenii 
muncii din orașul Uricani 
acționează cu entuziasm și 
dăruire pentru ca rezulta
tele muncii lor să răsplă
tească eforturile depuse 
pentru îndeplinirea indi

catorilor de plan, pentru 
ca întreaga activitate eco
nomico-socială a orașului 
.să cunoască noi parametri 
calitativi. După cum ne 
asigură Eva Szemeneyei, 
președinta comitetului o- 
rășenesc ODUS, organiza
ția se înscrie în cronica 
întrecerii cu cîteva ac
țiuni proprii ce se adaugă 
efortului general de creș
tere a calității muncii.

In luna ianuarie și în 
primele zile ale lunii fe
bruarie, cei peste 1200 
membri ai ODUS din oraș 
au participat la acțiuni de 
muncă patriotică pentru 
înlăturarea zăpezii, pentru 
spargerea gheții de pe tro
tuare, pentru rezolvarea 
altor probleme de interes 
cetățenesc. Totodată, la 
nivelul întreprinderilor 
economice, organizațiile 
unității și democrației so
cialiste și-au înscris în 
cont multe acțiuni în spri
jinul producției. La mina 
Uricani, au fost organizate 

vorbit Ștefan Popa, pre
ședintele Consiliului oră
șenesc al FDUS :

— întreaga dezvoltare 
economico-socială a ora
șului este rodul partici
pării active, nemijlocite 
a maselor de oameni ai 
muncii la activitatea pro
ductivă, la dezbaterea și 
soluționarea multiplelor 
probleme pe care le ri
dică viața urbei. In cen-

Cu cetățenii, 
pentru 

cetățeni
.■■■tUIIIIUIIllllllUII,

trul preocupării consiliu
lui nostru, îndrumat ne
mijlocit de organul oră
șenesc de partid, a fost 
tocmai implicarea direc
tă, nemijlocită a tuturor 
organizațiilor de masă 
și obștești, și prin ele a 
tuturor cetățenilor în e_ 
fortul consacrat înfăp
tuirii programului do-dm- 
voltare economico-socia
lă, Tot ce s-a înfăptuit, 
în sporirea potențialului 
productiv, în diversifi
carea și dezvoltarea vieții 
social-economice, în creș
terea calității vieții este 
materializarea activității 
organizațiilor de tineret, 
de sindicat, femei, ODUS, 
cuprinse în FDUS, a mun
cii politico-organizatorice 
desfășurate de aceste or
ganizații, in frunte cu or-

notabile
numeroase acțiuni de mun
că patriotică pentru des
congestionarea căilor de 
transport din subteran. 
De asemenea, și membrii 
ODUS, au acționat cu deo
sebită eficiență la montarea 
celui de al 3-lea complex 
mecanizat. La toate aceste 
acțiuni, care au fost orga
nizate mai ales în ultime
le luni, trebuie să adău
găm preocupările constante 
ale tuturor oamenilor mun
cii de la I.M. Uricani, pen
tru creșterea necontenită 
a producției de cărbune 
pentru cocs, pentru spori
rea productivității muncii 
prin folosirea intensivă, e- 
ficientă a mecanizării, 
prin valorificarea tutu
ror rezervelor de care 
dispun. In felul acesta 
membrii organizațiilor
FDUS își aduc o contribu
ție sporită la cîștigarea, în 
timp cît mai scurt, a in
dependenței energetice a 
țării. Hotărîți să în- 
tîmpine forumul FDUS și 
Conferința ODUS cu rezul
tate deosebite, la comple
xul mecanizat cu care se 
echipează în prezent pa
noul 10, au fost montate 
pînă acum 37 de secții, ur_ 
mind ca în cel mai scurt 
timp montarea acestuia să 
fie încheiată urmînd să dea 
producția de cărbune pre
conizată. (Gh. CIIIRVASA) 

ganizatiile de partid, 
pentru educarea și mobi
lizarea tuturor categori
ilor de cetățeni la o 
activitate eficientă.

Reținem din multiplele 
forme de activizare a ce
tățenilor „Tribuna demo
crației" — cadru de afir
mare a angajării civice 
la soluționarea proble
melor majore ale localită
ții. Cu prilejul dezbateri
lor din cadrul Tribunei 
democrației, ce a avut 
loc în decembrie, la clu
bul sindicatelor s-au dis
cutat cu diferite categorii 
de cetățeni probleme ar
dente ale vieții localită
ții, ca de pildă gospodă
rirea fondului locativ, a 
orașului pentru a căror 
soluționare s-au între
prins acțiuni multiple. 
Tot ca efect al acestor 
dezbateri s-a intensificat 
participarea cetățenilor 
la acțiuni voluntar-pa
triotice pentru depășirea 
greutăților apărute din 
cauza iernii. Bunăoară, 
peste 3000 de cetățeni au 
luat parte în ianuarie la 
acțiuni de deszăpezire._Un_ 
nit exemplu: mobilizați 
de organizațiile compo
nente ale FDUS, sute de 
cetățeni au participat zil
nic la descărcarea vagoa
nelor aflate în locație 
pe rampele de descărcare 
la unitățile miniere, pre- 
parație, „Vîseoza". Și în
că un exemplu: în aceste 
zile zeci de activiști obș
tești, tineri și vîrstnici, 
sprijină recensămîntul a- 
nimalelor, încheierea con
tractelor pe acest an. (I.D.)
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(Urmare din pag. 1)

este edificat, așadar, în 
patria noastră într-un cli
mat democratic profund, 
capabil să asigure partici
parea tuturor organizați
ilor componente ale FDUS, 
sub conducerea partidului, 
la înaintarea patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație.

Cel de-al III-lea Con
gres al FDUS și Conferin
ța națională a ODUS au 
fost precedate de largi dez
bateri în toate localitățile 
patriei, în colectivele mun
citorești, prilej cu care 
s_a făcut o atentă și mi
nuțioasă analiză a stadiu
lui îndeplinirii obiective
lor etapei actuale. In a-

• In 1984 Valea Jiului 
a realizat o producție mar
fă industrială în valoare 
de 7,3 miliarde lei, furni- 
zind economiei naționale 
10,2 milioane tone huilă 
brută, 15 200 tone mașini 
și utilaje tehnologice pen
tru industria minieră, 1344 
tone fibre și fire artificiale, 
842,4 milioane kWh energie 
electrică. S_au dat în fo
losință 1150 apartamente 
construite pentru oamenii 
muncii și familiile lor.

• Pentru buna gospodă
rire a localităților s-au or” 
ganizat acțiuni de muncă 
patriotică a căror valoare 
a fost de 34,9 milioane lei. 
fiecărui locuitor revenin- 
du_i 775 lei (față de 705 
lei cît a fost planificat).

• Municipiul Petroșani 
va realiza în 1985 o pro
ducție marfă în valoare de 
8,8 miliarde lei, concreti- 
z.tă în 8,9 milioane tone 
cărbune net, 7300 tone o- 
țel, 18 950 tone utilaje tehno
logice pentru lucrări minie
re, 2300 tone fibre și fire 
artificiale, 1,1 milioane bu
căți tricotaje, multe alte 
produse fizice. Pentru dez
voltarea- edilitar-gospodă- 
rească, din fondurile de 
investiții se vor construi

. pentru mineri și familiile 
lor 1167 apartamente, con- 
tinuîndu-șe lucrările de 
extindere a alimentării mu
nicipiului cu apă, supra- 
lârgirea străzii Republi
cii din Petroșani, în etapa 
a doua, continuarea ter- 
moficării în Valea Jiului, 
inclusiv a obiectivelor mi
niere Lupeni, Valea de 
Brazi și preparația Uri
cani.

Democrația
cest cadru profund demo
cratic, mii și mii de oa
meni ai muncii, reprezen
tanți ai tuturor organiza
țiilor componente ale 
FDUS, au făcut propuneri 
viabile, cu conținut bogat, 
orientate spre perfecțio
narea producției de bu
nuri materiale și a tutu
ror celorlalte domenii de 
activitate ale construcției 
socialiste — cercetarea ști
ințifică, dezvoltarea teh
nologică, învățămîntul de 
toate gradele, ocrotirea 
sănătății, aprovizionarea 
populației și prestările 
de servicii, gospodărirea 
și înfrumusețarea' locaii-

VIAT A
„Fiecare utilaj pe care 

îl producem poarta in el 
o părticică din sufletul 
nostru, din viața noastră, 
și a uzinei" — îmi spupea 
într-o zi sudorul Cornel 
Pop din secția „Construc
ții metalice" a întreprin
derii de utilaj minier, 
muncitor care, la numai 
33 de ani are categoria a 
7-a în meseria lui. I se ci
tea pe față mîndria de a 
contribui alături de tova
rășii de muncă la ridicarea 
tehnicității utilajelor pe 
care le fabrică. Intr-adevar, 
„familia constructorilor 
utilajelor miniere" — se 
poate spune așa fără tea
ma de a greși — realizea
ză astăzi produse cu un 
înalt grad de automatiza
re, muncitorii fiind cei 
care își conduc, își orga
nizează propria muncă.

Organizația democrației 
și unității socialiste din 
întreprindere se constituie 
într-o organizație puter
nică, a cărei primă preocu
pare o constituie întărirea 
disciplinei în muncă, a 
autoeonducei ii muncito
rești. Oamenii muncii din 
I.U.M.P. au asimilat în 
1984 complexul de susține
re mecanizată pentru stra- 
te subțiri, SMA-PH?, ca
pabil să facă față în con
dițiile minelor Uricani și 
Paroșeni; au fost asimila
te tot în 1984 toate ele
mentele care compun ins
talația hidraulică a com
plexelor mecanizate, ele
mente care, pînă in anul

sociaiistă
tăților. Preocuparea și in
teresul milioanelor de oa
meni ai muncii., și cetățeni 
ai patriei pentru perfec
ționarea construcției socia
liste reflectă de la sine 
că, așa cum este conceput, 
sistemul democrației noas
tre muncitorești, revolu
ționare răspunde în mod 
constructiv complexității 
de probleme ale edificării 
socialiste a patriei, fiind 
în măsură să pună per
manent in valoare resur
sele creatoare ale poporu
lui, să le potențeze, pen
tru împlinirea propriilor 
sale aspirații de progres 
și bunăstare.

UZINEI
trecut erau aduse din im
port. Dealtfel, producția 
de echipamente hidraulice 
a fost îndeplinită în 1984 
în proporție de 103,33 la 
sută, iar cea de utilaj mi
nier în proporție de 101,73 
la sută.

Organizația democrației 
și unității socialiste va 
căuta și în acest an să 
implice cît mai mult

se 
în

rezolvarea 
oamenilor, 
condițiilor

problemelor 
îmbunătățirea 

de muncă, în
tărirea disciplinei de pro
ducție. Ca un .exemplu al 
grijii față de om, la 
I.U.M.P. va începe con
struirea noii cantine, cu 
1500 de locuri, ceea ce va 
rezolva problema servirii 
mesei de către toți cei ce 
muncesc în întreprindere. 
Privindu-i la locurile de 
muncă, admirînd repre
zentanții acestui riguros 
colectiv muncitoresc, pe 
scenele așezămintelor de 
cultură dar și în fața plan
șetei de proiectant, simți 
pulsul înalt al vieții uzinei.

Horațiu ALEXANDRESCU

• Prin valorificarea re
surselor locale și a mate
rialelor recuperabile și re- 
folosibile, se va realiza în 
municipiu o producție mar
fă industrială și prestări 
de servicii neindustriale, 
în industria mică, în va
loare de cel puțin 2841 lei 
pe locuitor.

• Investițiile Consiliului 
popular municipal pentru 
1985 au o valoare de 267,7 
milioane lei.

La înfrumusețarea lo
calităților Văii Jiului, 
o contribuție largă și_o 
aduc cetățenii. Iată, în 
imagine, noul cartier 
l’etroșani-Nord, al reșe
dinței de municipiu, ca
re, prin acțiunile gos
podărești și ale membri
lor FDUS, capătă noi 

I valențe urbanistice.
Foto: XI. TATAR

Cu sentimente de ne
mărginită încredere în vi
itorul său luminos, popo
rul își îndreaptă gîndurile 
in aceste zile spre cele do
uă mărețe evenimente care 
încununează o perioadă de 
intensă activitate politică 
și economico-socială, con
sacrată înfăptuirii istori
celor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. încrederea poporu
lui in propriul său .viitor 
are drept temei obiectiv 
faptul că la cîrma partidu
lui, a națiunii se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul nostru cute
zător, clarvăzător și înțe
lept.
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Acțiuni în favoarea păcii, pentru 

dezarmare nucleară
OTTAWA 6 (Agerpres). 

La Toronto a avut loc o 
conferință regională a „Co
mitetului sindical inter
național pentru pace și 
dezarmare" la care au par
ticipat activiști sindicali 
dm Canada și S.U.A. Reu
niunea a adresat un apel 
sindicatelor din țările res
pective de a lărgi aportul 
organizațiilor profesiona
le la mișcarea antirăzboi
nică.

OTTAWA G (Agerpres). 
Canada nu va participa la 
programul american de 
cercetări privind 
realizarea unui sis- 
tt m antirachetă în spațiul 
ccstnic cunoscut sub nu
mele de „războiul ste
lelor", a declarat, în Par
lament, ministrul cana
dian de externe, Joe Clark, 
citat de agenția Franca 
Presse. Totodată, ministrul 
canadian a afirmat că gu_ 
vi i nul său nu va permite 
staționarea de arme nu

Pentru reglementarea 
problemei cipriote

ATENA 6 (Agerpres). 
Grecia și Cipru sprijină în 
continuare inițiativa se
cretarului general al 
O.N.U. privind reglemen
tarea problemei cipriote 
și speră că ea va conduce 
la o soluție justă și via
bilă — se arată în comu
nicatul comun dat publi
cității după întîlnirea de 
la Atena dintre președin
tele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou, președintele Gre
ciei, Constantin Karaman
lis, și premierul Andreas 
Papandreu. Totodată, se 
exprimă speranța că par
tea turco-cipriotă nu va 
întreprinde acțiuni unila
terale și va contribui în 
mod responsabil la suc
cesul inițiativei secretaru
lui general al O.N.U.
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0 echipă modestă, dar ambițioasă— 
„Salvamont" Lupeni

Revenim asupra ediției 
a X(V-a a concuisului re
publican al echipelor Sal- 
vamont, de data aceasta în 
urma dialogului purtat cu 
lin alt concurent, pe pîrti- 
iie acestei confruntări dîr- 
ze a bărbăției și iscusinței 
sportive pe plan național 
— „căpitanul" tinerei e_ 
chip? a salvamontiștilor 
din Lupeni — Gheorghe 
Bucui.

Tinărul schior de perfor
mantă pare mai brunet ca 
de cbicei după „bronzul" 
cîștigat pe platourile Bu_ 
cegilor, pc pîrtia.de la Pa
dina unde a cucerit meri
tuosul loc III, dintre cei 
136 de concurenți, din toa
tă țara, la proba indivi
duală de coborîre. Referi
tor la această performan
ță. pentru care toată lu
mea îl felicită cu temei, 
Gheorghe Bucur nu are 
nimic de comentat. II ob
sedează în schimb locul 
XI ocupat de echipa lu_ 
peneană — rezultat care 
nu-1 mulțumește deloc ; 

cleare pe teritoriul cana
dian.

LONDRA 6 (Agerpres). 
In cadrul unei operațiuni 
comune, forțe militare și 
ale poliției britanice au 
început evacuarea celor 
cîteva sute de persoane 
care instalaseră la Moles- 
worth, în comitatul Cam
bridgeshire, o „tabără a 
păcii". Baza aeriană de la 
Molcsvvorth, aflată la cir
ca 100 kilometri nord de 
Londra, ar urma să adă
postească 64 de rachete 
nucleare americane de ti
pul „Cruise", începerea lu
crărilor de construcție a 
buncărelor fiind progra
mată țientru toamna a- 
costui an.

OSLO 6 (Agerpres). Pes
te 20 de organizații ale 
militanților pentru pace 
din Norvegia au dat pu
blicității, la Oslo, o decla
rație în care se pronunță 
pentru crearea unei zone 
fără arme nucleare în nor
dul Euiopei și pentru în

• BRUXELLES. Dane
marca este țara cu cel mai 
înalt cost al vieții din 
Piața comună, relevă re
zultatele unei anchete date 
publicității la Bruxelles de 
Comisia CEE. Se precizea
ză că, în raport cu Grecia, 
care are cel mai redus cost 
al vieții din Piața comună, 
în Danemarca acesta este 
cu 56,9 la sută mai mare. 
Față de R.F.G., care se 
situează pe locul doi după 
Danemarca, costul vieții 
este cu 8,5 la sută mai 
mare.

• GENEVA. Palatul Wil
son din Geneva, în care 
s-a aflat timp de cîțiva 
ani sediul fostei Ligi a Na
țiunilor, a fost parțial dis

— Dacă nu erau ghi
nioanele, am fi ieșit mult 
mai bine. Pentru că la 
schi am ieșit pe locul V, 
la coborîrea cu akja pe 
locul VI, dar... am pierdut 
la orientare turistică... un
de eu, eu cu mîna mea, 
am tras la sorți biletul cu 
nr. 1 ! Deci am fost pri
mii la „asalt", într-o ză
padă virgină, pînă la brîu. 
Am deschis adică pîrtia 
celorlalte echipe care au 
putut avansa mult mai u- 
șor după noi. Am pierdut 
deci la timp și am ieșit pe 
locul XXI. Ghinionul ne-a 
însoțit și la coborîrea pc 
stîncă. La aruncarea unei 
corzi s-a format un nod 
care l-a blocat pe stîncă 
pe tinărul nostru coechi
pier Nicu Vlaic, rămas a- 
gățat la 30 m înălțime. 
Norocul lui a fost, totuși, 
un piton rămas cine știe 
de cînd în stîncă, de care 
s-a putut agăța pînă a des
făcut nodul la coardă și 
după care a reușit să reia 
cobotîrea. A fost un noroc, 
dar am pierdut 10 minute 
și am ajuns astfel pe locul 
15 la această probă. 

făptuirea propunerilor de 
dezarmare ale O.N.U. De
clarația subliniază că în 
prezent se pune problema 
înlăturării pericolului de 
război și creării de relații 
internaționale normale.

BONN 6 (Agerpres). La 
apelul mișcării pentru pa
ce vest-germane „Moar
tea atomică ne amenință 
pc toți — nu rachetelor a- 
tomice în Europa !“, la 
Frankfurt pe Main a avut 
loc o întîlnire a reprezen
tanților mai multor orga
nizații antirăzboinice na
ționale și locale, la care 
s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la noile 
activități în lupta împotri
va înarmărilor.

Intr.o declarație dată 
publicității la încheierea 
întîlnirii se atrage atenția 
asupra faptului că noile 
mijloace de distrugere în 
masă pun omenirea în fa
ța pericolului unei Iliro- 
shime de mii de ori mai 
mari.

trus de un incendiu, de
clanșat în noaptea de marți 
spre miercuri, informează 
agenția France Presse.

• WASHINGTON. La 
Washington s-au desfășu
rat lucrările Grupului de 
lucru sovieto-american în 
problemele influenței asu
pra climei exercitate de 
modificările care se pro
duc în mediul ambiant. 
După cum relatează agen
ția TASS, grupul funcțio
nează în cadrul acordului 
sovieto-american privind 
colaborarea în domeniul 
protecției mediului am
biant. Protocolul semnat 
la încheierea lucrărilor 
prevede continuarea cola
borării bilaterale în do
meniile respective.

— Cu ce gînduri v-ați 
întors după această a tre
ia participare la concursul 
național al salvamontiști
lor ?

— Echipa e mulțumită, 
dar și pornită pe fapte 
mari. Vreau să zic că prin 
experiența dobîndită, mai 
ales la acest concurs, și

Un fapt
Dorim să servim citito

rilor o informație despre 
o faptă pentru care salva- 
montiștii din Valea Jiului, 
din județul nostru, merită 
aprecieri unanime, o in
formație pe care deși o 
obținusem, o neglijasem în 
interviu) precedent cu 
Mitu Bîrlida. Dar iată des
pre ce este s orba. La pro
ba de salvare din avalan
șe, echipele participante 
la concursul republican 
Salvamont au fost solicitate 
să participe la o acțiune 
autentică de căutare și gă
sire a unui salvamontist 
din Bușteni, dispărut în 
urmă cu aproape o lună

Congresul 
Partidului 
Comunist 
Francez

PARIS 6 (Agerpres). La 
Saint-Quen s-au deschis, 
miercuri, lucrările celui 
de-al 25-lea Congres al 
Partidului Comunist Fran
cez la care iau parte peste 
1700 de delegați aleși din 
toate departamentele Fran
ței. Participă, de asemenea, 
peste -120 de delegații ale 
unor partide comuniste și 
muncitorești, mișcări de 
eliberare națională, alte 
organizații progresiste.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de 
o delegație condusă de to
varășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Georges Marchais, secre
tar general al P.C.F., a 
prezentat raportul la Con
gres.
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Ședința Prezidiului 
C.C. al Uniunii 

Comuniștilor din 
Iugoslavia

BELGRAD 6 (Agerpres). 
Prezidiul C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia 
a examinat, în cadrul u- 
nei ședințe prezidate de 
Aii Șukria, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., 
modul în care sînt aplica
te hotărîrile cu privire la 
dezvoltarea conducerii și 
răspunderii colective, la 
democratizarea în conti
nuare a relațiilor social- 
politice, informează agen
ția Taniug. Prezidiul a e_ 
xaminat, totodată, unele 
probleme actuale în legă
tură cu modificările și 
completările la Statutul 
U.C.I.

printr-o pregătire asiduă, 
perseverentă, avem ambi
ția să urcăm în anul vi
itor în clasament nu doar 
cu un loc, ci cu mai mul
te, deci să ocupăm un loc 
de cinste printre primele 
10 echipe din țară.

Ioan DUBEK

autentic
în zona telecabinei de la 
cota 2000 Sinaia.

Echipele participante au 
fost împărțite in cinci 
grupe, încredințîndu-li-se 
o anumită suprafață din 
zonă. Cercetarea s-a făcut 
cu migală, pas cu pas, cu 
ajutorul sondelor de ava
lanșă. După o oră și jumă
tate de căutare, corpul 
neînsuflețit al victimei ri
gorilor acestei ierni dure 
a fost găsit sub un strat 
gros de zăpadă de grupa 
de salvamonti.ști ai județu
lui nostru, deci formată din 
echipele din Hunedoara, 
Lupeni și Petroșani. ' Un 
fapt autentic, cu o semni
ficație elocventă. (I.D.)

menienlo
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fantomele se 
grăbesc; Unirea: Lovitură 
fulgerătoare ; Parîngul: 
Legenda călărețului sin
guratic.

PETRILA: Balada ca
valerului Ivanhoe.

LONEA: Zile din tre
cut.

VULCAN — Luceafărul: 
Strada Hanovra.

LUPENI — Cultural : 
Dreptate în lanțuri.

URICANI: Fantezii de
senate.

A

întreprinderea minieră 
Aninoasa .

încadrează direct sau prin transfer
— 3 paznici, bărbați, autorizați port 

armă
încadrarea conform Decretului 477/1983 

și retribuirea conform Legii 57/1974.
Informații suplimentare la biroul retri

buire.

I. C. S. ALIMENTARA
Șl ALIMENTAȚIE PUBLICA 

PETROȘANI
încadrează de urgență:

— 2 foehiști

Retribuția se face conform Legii nr. 
57/1974

—— - - - - - - -
FABRICA DE MÂTASE 

LUPENI
încadrează direct sau prin transfer :

— șofer profesionist categ. B—C

— instalator categ. I—II

încadrarea conform Legii nr. 12/1971.

Retribuirea conform Legii nr. 57/1974.

Relații telefon: 70814 sau 60801.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Conducerea I.M. Vulcan este alături de familia 
îndurerată, greu încercată prin pierderea celui care 
a fost

ing. LUDOVIC DOCZI
Compasiune și sincere condoleanțe familiei în

doliate. (3285)

Colectivul I.M. Vulcan este alături de familia 
îndoliată in greaua încercare pricinuită de pierde
rea celui care a fost

ing. LUDOVIC DOCZI
Compasiune și condoleanțe familiei îndurerate. 

(3286)

l’ios omagiu și dureroasă amintire la împlinirea 
a 7 ani de cînd ne-a părăsit scumpul nostru soț„ 
tată și bunic

SZDCS IOSI1
(3279)

TV.
8.45 Cîntece patriotice 

și revoluționare.
In jurul orei 9,00 —

Transmisiune directă: Șe
dința de deschidere a 
celui de-al IlI-lea Con
gres al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.
20,00 Telejurnal (pc).
20,50 Studioul tineretu

lui (pc).
21,40 Telejurnal (pc).
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