
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

ANUL IXL, NR. 10 082 DUMINICA, 10 FEBRUARIE 1985 4 RĂGIM — 50 BANI

În ziarul de azi
♦ Din activitatea comisiilor de femei
♦ Rubrica „Vă informăm**
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DE LA O DUMINICA LA ALTA

♦ Literatura și Valea Jiului
♦ Straja — gazdă bună a sporturilor de 

iarnă
♦ Peștera cu corali — serial de reportaje 

despre frumusețile subterane în carstul 
din Valea Jiului

♦ Ninge ca în poezii — cronică rimată
♦ Rubricile „Anecdotele științei**, „Știați 

că...“, „Cronică nerimată**.
(Pagina a 3-a)

Vibrantă mîndrie patriotică, unanimă satisfacție pentru realegerea tovarășului 1

Nicolae Ceaușescu ca președinte ai Frontului Democrației și Unității Socialiste 0

Program
creatoare

însuflețitor de unire a eforturilor 
ale poporului nostru în opera 

construcției socialiste
de an,In acest început 

marcat de climatul de 
avînt creator 
transpunerea în viață 
hotărîrilor Congresului 
XIII-lea al prtidului, 
viața politică a țării 
avut loc un eveniment 
memorabil, cu largi sem
nificații în afirmarea de
mocrației 
revoluționare: 
rea 
lui 
lui 
ții

pentru
a 

al 
în 
a

partidului, 
său gene- 

Nicolae

sectorului 
viu

I simbol

muncitorești, 
desfășura- 

lucrărilor Congresu- 
al IlI-lea al Frontu- 
Democrației și Unită- 
Socialiste. Odată mai 

mult, Congresul F.D.U.S. 
și, în cadrul acestuia, cea 
de-a Il-a Conferință pe 
țară a Organizației Demo
crației si Unității 
aliste si-au afirmat 
prisosință menirea 
largi forumuri ale demo
crației noastre socialiste, 
au dat expresie unității 
de neclintit a întregului

Soci- 
cu 
de

popor în jurul 
al secretarului 
ral, tovarășul
Ceaușescu, dezvoltînd și 
mai mult cadrul fertil de 
participare a maselor 
largi de oameni ai mun
cii cu întreg 
ator în vasta 
înfăptuire a 
lui partidului 
re a României pe 
progresului 
socialiste, 
comunist.

întreaga 
a Congresului 
tonte programele-directi- 
vă și de măsuri dezbătute 
și adoptate de delegați ca 
documente programatice, 
împreună cu magistralul 
Raport prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele 
Democrației

elanul cre- 
operă de 
Programu- 
de înainta- 

calea 
-și civilizației 
a viitorului

ordine de zi
F.D.U.S.,

Frontului
Unității

Socialiste, se 
într-un însuflețitor 
gram 
plan 
rilor 
gii 
spre 
mitate în viață a istori
celor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, spre îndepli
nirea integrală 
de-al 7-lea 
pregătirea 
condițiilor 
făptuirea 
lor obiective ale dezvol
tării economico-sociale 
a României în perioada 
1986—1990 și în perspec
tivă pînă în anul 2000. Cu 
neîntrecută forță novatoa
re, declanșatoare de noi 

energii creatoare în rindu_ 
•rile largi ale oamenilor

constituie 
pro- 

de unire, pe un 
superior, a efortu- 
creatoare ale între- 
națiuni îndreptate 

transpunerea cu fer-

a celui 
cincinal, spre 
temeinică a 

trecerii la în- 
mobilizatoare-

Susținem prin fapte de muncă 
întreaga politică a partidului

Și colectivul
nostru a urmărit, cu 
interes, întreaga desfășura
re a lucrărilor celui de-al 
IlI-lea Congres al F.D.U.S., 
lucrări puternic marcate 
de două momente de sea
mă. Primul din aceste mo
mente l_a prilejuit cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
constituie un nou 
document programatic de 
valoare excepțională pen
tru orientarea activității 
poporului nostru în etapa 
pe care o străbatem. Cel 
de-al doilea moment — 
realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — a dat 
prilejul reafirmării senti
mentelor de unitate depli
nă a poporului în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, de înaltă sti
mă și 
ță de 
iubit, 
într-o 
gînduri

aleasă prețuire fa- 
conducătorul nostru 
Doresc să relev că, 
deplină unitate 

si sentimente,(Continuare in oag. a 2-a>

angajamente onorate exemplar
PLUS 2 500 TONE al unor acțiuni susținute 

desfășurate de organiza
țiile ODU.S pentru îm-

Brigada lui
Pavel Dediu

Dovedind hărnicie și 
bună pregătire profesio
nală, minerii și electrolă- 
cătușii din brigada condu
să de Pavel Dediu, din sec
torul I al minei Aninoasa 
au extras, în luna februa
rie, la zi, un plus de pes
te 300 tone de cărbune.

De la începutul anului, 
ace stă formație din ca
drul sectorului nostru a 
extras, peste sarcini, 2500 
tone de cărbune. Lucrînd 
într-un abataj frontal cu 
susținere
schimburile de 
conduse de Mihai 
Vasile Florea și 
Perdun realizează 
tivități superioare 
lor cu 2,4 tone pe

In această perioadă 
finalizează lucrările 
pregătire pentru un 
abataj frontal dotat cu un 
complex mecanizat SMA-2, 
cu ajutorul căruia va lucra 
brigada lui Pavel Dediu.

Ing. Traian DOGARU,

individuală, 
mineri 

Podaru, 
Pavel 

prod un
sa rein i- 
post.

se 
de 

nou

Promisiuni si
Optimismul manifestat 

de conducătorii întreprin
derilor miniere, care se 
angajau la începutul a- 
nului în numele colecti
velor respective să-și rea
lizeze, integral 
prevederile de plan 
ale lunii ianuarie, a fost 
confirmat în bună par
te de rezultatele înre
gistrate, de realizările 
obținute. Puternic mobi
lizate de organizațiile de 
partid, colectivele mi
niere au depus eforturi 
stăruitoare pentru crește
rea continuă a producției 
de căi bune extras, dedi
când rodul bogat al mun
cii lor de zi cu zi celui 
de-al IlI-lea Congres al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Suc
cesele înregistrate, efect

Pe urinele „anchetei" 
noastre la început 

de an

bunătățirea activității pro
ductive demonstrează tot
odată temeinicia anali
zelor efectuate care au 
stat la baza promisiuni- 
lor-angajament asumate 
de conducătorii întreprin
derilor miniere. Reamin
tim succint angajamen
tele asumate de directo
rii întreprinderilor

prezentăm, in paralel, re
zultatele obținute.

Ing. GIIEORGIII MO. 
DOI, directorul minei 
Bărbăteni : „Luna ia
nuarie o vom încheia cu 
sarcinile de plan realiza
te și depășite cu 500 de 
tone" PLANUL LUNII 
IANUARIE A FOST DE
PĂȘIT CU 229(> TONE 
de cărbune.

Ing. IOAN BESSER- 
MAX, directorul 
Paroșeni: „Avem
condițiile pentru realiza
rea și depășirea sarcini
lor de plan cu 1000 de 
tone la producția fizică 
de cărbune în luna ia
nuarie**. PLANUL LU-

minei
toate

Dorin GIIEȚA

(Continuare îd pag. a 2-a)

minerii 
la I.M. 
cu nemărginită bucurie a- 
ceastă realegere, avînd de
plina certitudine că * sub 
conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, siste
mul democrației noastre 
socialiste se va perfecțio
na și dezvolta continuu, 
asigurînd cadrul optim de 
valorificare tot mai 
a resurselor 
poporului

însuflețiți 
nimente de 
viața societății, 
celelalte cadre tehnice din 
sector își vor intensifica 
preocupările pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor de plan — aceasta 
fiind modalitatea noastră 
concretă prin care susținem 
înfăptuirea politicii parti
dului Prin eforturile colec
tivului, în luna ianuarie 
am îndeplinit planul pro
ducției fizice la extracția 

■cărbunelui. In prezent, a- 
vem în atenție o seamă de 
măsuri pentru creșterea 

‘realizărilor zilnice ca, de 
pildă, menținerea liniei de 
front active, plasarea op
timă a efectivelor, îmbu
nătățirea aprovizionării 
locurilor de muncă. Vom 
intensifica pregătirile în 
zona Nord-Estică a cîmpu. 
lui minier pentru punerea 
în valoare a unor noi re-

Sing. Ion DANILA, 
șeful sectorului III. 

I.M. Uricani

sectorului III de 
Uricani au primit

bună
creatoare ale

de aceste eve_ 
seamă . în 

minerii,

i

In 
balistice 
reprezentativa sectoru
lui IV al minei Aninoa
sa a fost botezată, nu 
fără maliție, „Mocirla 
Priboi**. Ani de zile, in
filtrațiile afectau flu
xul muncii, numai 1984 
înregistrează, din a- 
ceastă cauză, un minus 
de 13 326 tone de cărbu
ne. Se rebutau zilnic 
și cîte 100 vagonete de 
cărbune, in mai toate a- 
dunările reprezentanți- 
loar oamenilor muncii, 
în. adunări de sindicat, 
pe ordinea de zi figura 
problema apelor. Vre
mea basmelor trecuse 
însă, așa că se aștepta 
în van un Setilă, care 
să soarbă rîurile subte
rane. Pînă spre sfîrșitțjl 
anului trecut, cînd...

— In noiembrie, își 
aduce aminte . ing. Doru 
Marincan, adjunct 
șefului de sector, 
hoțărît captarea apelor 
subterane. S-au execu
tat jompuri la nivelul 
baionetelor abatajelor, 
au fost montate furtu- 
ne, s-au pus în func
țiune două pompe, spre 
sfîrșitul lui 
treaba a fost

Infiltrațiile
crea pro 
cît va

competițiile fot- 
interseetoare,

al
s-a

decembrie 
terminată, 

vor mai 
b 1 e m e,

mai rămî-

Ion VULPE

(Cont. în pag. a 2_a)
‘Continuare in nati a 2-a> l.La ordinea zilei
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Printre formațiile dc 
lucru care, în aceste 
zile, ridică tot mai mult 
ștacheta realizărilor la 
mina Bărbăteni, este și 
brigada condusă de Ion 
Pintecan. In imagine, 
șeful de brigadă (în 
mijloc), alături de cîți- 
va ortaci.

In această iarnă, cu 
multă zapadă și gheață, ca 
cetățeni, că buni gospodari; . 
avem datoria să ne adap
tăm situației și să între
prindem acțiunile necesa
re pentru a facilita și, pe 
cit este posibil, a ușura 
deplasarea mijloacelor de 
transport și a cetățenilor 
pe căile de circulație. 
Chiar așa și procedează a- 
proape în fiecare noapte 
sau zi personalul compar
timentului de gospodărie 
comunală al E.G.C.L. A- 
cesta a acționat cu utila
je adecvate la desconges
tionarea de zăpadă a 
principalelor artere de cir
culație, a împrăștiat, mai 
ales pe porțiunile de drum 
in pantă, în intersecții, în 
stațiile transportului în

C E T A Ț &

comun, zeci de tone de ma
terial antiderapant. La so
licitarea Consiliului popu
lar municipal, și unele în
treprinderi — Autobaza 
I.T.A., A.U.T.L., Antrepri
za de construcții căi ferate 
minele Dîlja și Livezeni 
I.U.M.P. — au participat 
cu oameni și utilaje la în
depărtarea zăpezii din 
preajma unor depozite si' 
de pe căilt' de acces.

Cei mai mulți și eu sar
cini pe măsura posibilită
ților (și obligațiilor) pe ca
re le avem, sîntem noi, oa
meni ai muncii din între
prinderi și instituții, lucră
tori din comerț, cetățeni. 
Dacă întîlnim piea multă 
gheață pe unele porțiuni

(Continuare in pag. a 2-81

N I !
și alIn interesul colectivității 

îndepărtați zăpada și gheața.! 
dificultățile create de iarnă.

fiecăruia în par- 
Inlăturați astfel
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Din activitatea comisiilor de femei
Pentru calitatea 

superioară a firelor 
de mătase

Comisia de femei de la
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 

^i-a făcut o preocupare 
R'-j^ermanentă din sporirea 
. J răspunderii și preocu

pării femeilor din fabri
că pentru îmbunătățirea 
calității firelor de măta
se, indicator de o deose
bită însemnătate pentru 
realizarea cifrelor de 
plan pe acest ultim an 
al cincinalului, pentru 
îmbunătățirea situației e- 
conomico-financiare a în
treprinderii.

O recentă inițiativă a 
comisiei de femei, spriji
nită de comitetul sindi
catului și conducerea 
întreprinderii, este consti
tuirea de echipe de cali
tate, formate din munci
toare fruntașe, maiștri 
și controlori de calitate 
care sînt repartizați pe 
secții, formații de lucru 
și schimburi. Membrii e- 
chipelor au sarcina să ur
mărească respectarea 
parametrilor de fabrica

O tonă 
simbol

tUrmare din pag. 1) 

ne deasupra lacul de a- 
cumulare, dar de acum în 
abataje se muncește nor
mal. Mai mult chiar, cres- 
cînd realizările zilnice, or
tacii au simțit astfel pulsul 
minei, „au strîns șurubul", 
cum îi place să zică ingi
nerului Marincan, cu cei 
indisciplinați. Și astfel, 
pe lîngă brigada lui Cons
tantin Lăbușcă, cîștigă- 
toare a locului III pe mi
nă în întrecerea socialis
tă pe anul trecut, au în
ceput să salte și cele do
uă „fronturi" scurte. For
mația de pregătiri a lui 
Alexandru Vereș forțează 
ritmul în asigurarea vi
itoarei linii de front. Con
fruntarea cu apele, dar mai 
ales cu sentimentul de 
autoblazare a trezit ambi
țiile tuturor oamenilor sec
torului. Semnificativ este 
faptul că planul lunii ia
nuarie a fost depășit cu 
o singură tonă de cărbune.

— O tonă, recunoaște 
inginerul Marincan, dar 
această tonă simbolizea
ză ambiția noastră, este un 
simbol al faptului că noi 
sîntem datori să ne con
fruntăm cu greutățile i- 
vite Ia locurile de muncă, 
nu trebuie să vină alții să 
ne scoată din încurcătură. 
O tonă care demonstrează 
că am învins, care anunță 
cantități mai mari extrase 
suplimentar, întrucît acum 
stăpînim apele și ne-am 
asigurat linie de front pen
tru lunile următoare.

In asemenea condiții, 
iubitorii fotbalului din A- 
ninoasa au datoria să me
diteze asupra poreclei ma
lițioase de care se „bucură" 
reprezentativa sectorului 
IV, fiindcă a devenit ana
cronică...

„CALATOR PRIN ȚA- 
I RA MEA" este genericul

sub care militarii compa
niei de pompieri din Pe
troșani își înscriu acțiuni
le menite să ducă la îm-* 
bunătățirea învățămîntu- 
lui politico-ideologic. Ac
țiunea reprezintă un mi
nunat prilej pentru tinerii 
pompieri de a descrie cu 
mîndrie patriotică fru
musețile patriei, impor- 

ție pe faze de operații, 
precum și depistarea bo
binelor defecte, a cauze
lor acestora, și să stabi
lească măsuri operative, 
împreună cu conducătorii 
producției, pentru reme
dierea neajunsurilor care 
determină înrăutățirea 
calității firelor. Rezulta
te bune au obținut în de
pistarea acestor cauze, 
mai ales în secțiile fini
saj textil și instalația fi
latură, Agneta Paul, Ir
ma Duzsi, Irina Ilribal, 
Ana Mircea, Ion Moise 
și Gheorghe Ilada. Inter
vențiile echipelor de con
trol au dat rezultate: du
pă mai multe luni între
prinderea a reușit să se 
încadreze în indicatorul 
de calitate, realizînd în 
perioada ce a trecut de 
la începutul lunii februa
rie peste 50 la sută din 
producția de fire de ca
litate bună și foarte bu
nă.

Participante active 
pe șantierele 
gospodărești

Prin ample și nume
roase acțiuni de muncă

înlăturarea dificultăților
(Urmare din pag. 1) 

de trotuar, ba chiar și lo
curi din plin centrul Pe- 
troșaniului care pun la în
cercare rezistența mijloa
celor de transport și inte
gritatea oamenilor — cum 
sînt, de pildă, porțiunea 
de drum din Piața Victo
riei pînă în strada Mihai 
Viteazul, accesul pe pun
tea de peste pîrîul Maleia 
în zona halelor agroali- 
mentare, scările de legă
tură dintre străzile Gelu 
— Enăchiță Văcărescu, Mi
hai Viteazul — Egalității 
și altele — toate acestea 
arată cum ne gospodărim, 
cum acționăm pentru înlă
turarea dificultăților pe ca
re iarna aceasta continuă 
să ni le creeze. Am parcurs 
cîteva din arterele centra
le ale Petroșaniului, foar
te solicitate de mijloacele 
de transport și pietoni, cer- 
cetînd cu ochii și cu pasul 
aceste aspecte. Am întîl- 
nit prea multă gheață și, 
fără exagerare, prea multe 
pericole, unde acestea nu 
ar trebui să existe. Situa
ția denotă că, deși au 
fost atenționați de Consi
liul popular municipal a- 
supra datoriei ce o au de 
a îndepărta operativ zăpa_ 

tantele obiective econo- 
mico-sociale dobîndite de 
țara noastră în perioada 
de perpetuă înflorire, inau
gurată de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului.
(I. Jitea)

IN CADRUL I.A.C.M.M. 
PETROȘANI sînt organi
zate cursuri de calificare 
pentru diferite meserii. 
In anul 1984 au fost cali
ficați prin aceste cursuri 
57 de muncitori, iar alți 
49 vor termina aceste 
cursuri în curînd. Pentru 

voluntar-patriotică, ini
țiate de comisia de femei 
de la I.F.A. „Vîscoza", 
muncitoarele fabricii își 
aduc o contribuție însem
nată la susținerea iniția
tivelor gospodărești. De 
la începutul acestui an 
bunăoară, sute de femei 
au participat, la colecta
rea și recuperarea mate
rialelor refolosibile. Fe
meile fabricii au colec
tat și au predat de la 
începutul anului aproape 
o tonă de hîrtie și car
toane, precum și peste 
500 sticle și borcane; 
contravaloarea lor a fost 
înregistrată cu venituri 
la planul economic pro
priu. Eugenia Zoie, Ma
riana Brăneț, Elisabeta 
Ignat, precum și alte zeci 
de femei susțin cu con
secvență acțiunile gos
podărești și de economi
sire. Alte femei și-au a- 
dus o contribuție efecti
vă în aceste săptămîni la 
acțiunile gospodărești 
din localitate, inclusiv Ia 
deszăpezirea arterelor de 
circulație. (I.D.)

da și gheața de pe porți
unile de trotuar din drep
tul unităților lor — așa 
cum dealtfel îi obligă 
Legea 10 —, responsabilii 
compartimentelor gospo
dărești din unele institu
ții, unii gestionari așteap
tă să fie invitați în mod 
special. De pildă, erau 
curățate de zăpadă și 
gheață numai porțiunile 
din preajma vitrinelor ma
gazinelor de produse elec
trice, jucării, confecții, 
tricotaje, „Lucoris", ale u- 
nităților prestatoare de 
servicii ale cooperativei U- 
nirea din zona „Ilermes", 
nu însă și trotuarul pieto- 
nal. încercau, fără convin
gere și cu unelte neadec
vate, să curețe trotuarul 
doar lucrătoarele de la ma
gazinele „Lucoris" și 
„Electrice". La magazinele 
de „încălțăminte", „Ga
lanterie", „Romarta", „Tri
cotaje", e „Bijuterii — par
fumerie" din aceeași zonă, 
ca și la Banca de investi
ții, casa de oaspeți a 
C.M.V.J., unitățile de libră
rie, zăpada și gheața erau 
prezente pînă lîngă vitri
ne. Nici lucrătoarele de la

acest an la I.A.C.M.M. se 
prevăd cursuri de califica
re în meseriile de zidari, 
dulgheri și instalatori.
(V.S.)

LA MINA URICANI, 
sînt prevăzute pentru acest 
an lucrări de extindere și 
modernizare a spațiilor so
ciale din incintă. In acest 
sens, vor fi luate măsuri 
și pentru modernizarea 
băii muncitoarelor din în
treprindere, răspunzînd 
astfel propunerilor izVo- 
rîte din rîndul femeilor. 
(I.M.)

Program însuflețitor de unire 
a eforturilor creatoare

(Urmare din pag. D 

muncii, izvorîtă din bogă
ția de idei, teze și orien
tări ce le cuprinde Rapor
tul prezentat Congresului 
F.D.U.S. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, jalonează cu clarviziu
ne științifică direcțiile de 
acțiune ale întregului po_ 
poi- român, într-o unita
te de neclintit în jurul 
partidului, pentru împli
nirea aspirațiilor sale de 
progres, independență și 
suveranitate națională, de 
pace și bunăstare. Che- 
mînd oamenii muncii de 
toate categoriile sociale 
și profesionale să-și strîn- 
gă și mai mult rîndurile 
în lupta revoluționară pen
tru făurirea destinului 
socialist, să-și unească e- 
forturile creatoare într-o 
indestructibilă coeziune 
sub faldurile largului de
mocratism al F.D.U.S., Ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se constituie în- 
tr-un amplu și mobilizator 
ghid de acțiune concretă 
în activitatea, practică — 
din fabrici și uzine de pe 
marile șantiere, din insti
tute de cercetare și de pe 
ogoare — ce hotărăște pro
gresul economico-social, 
înaintarea impetuoasă a 
patriei spre viitorul său 
de aur prefigurat de hotă- 
rîrile Congresului al XIII- 
lea al partidului. Marele 
forum al democrației noas
tre socialiste — Congresul 
F.D.U.S. — , Raportul pre
zentat la deschiderea lucră
rilor de secretarul general 
al partidului a cerut tutu
ror organizațiilor — de ma
să, obștești, profesionale — 
componente să perfecțio
neze tot mai mult forme-

de circulație 
unitățile comerciale noi 
din cartierul Petroșani- 
Nord, cu excepția restau
rantului, nu fac dovada 
înțelegerii obligației^ de 
a curăța, ori de cîte ori 
este nevoie, trotuarul pie
tonul din dreptul unități
lor lor. Trebuie să subli
niem însă că această sar
cină nu revine numai lu
crătorilor comerciali. In 
blocurile la parterul căro
ra se află unitățile comer
ciale și prestatoare de ser
vicii — în spațiile cu pa
tru nivele — locuiesc cetă
țeni care intră și ies din 
bloc pe aceleași trotuare. 
Toți aceștia au aceleași 
obligații civice și trebuie 
să participe, alături de lu
crătorii comerciali, la cu
rățirea trotuarelor, așa 
cum procedează marea 
majoritate a locuitorilor 
străzilor Cuza Vodă, Eca- 
terina Varga și altele din 
partea veche a municipiu
lui.

Unirea tuturor forțelor 
în acțiunile de înlăturare 
a greutăților create 
de iarnă reprezintă garan
ția asigurării unor condi
ții optime'’ de deplasare 
pentru rezolvarea proble
melor diurne de către fie
care.

SEARA CULTURAL-^ 
EDUCATIVA. In cadrul se- I 
rii cultural-educative care I 
se va desfășura astăzi, la | 
ora 18, la Casa de cultură ‘ 
din Petroșani va avea loc 
un concurs gen „Cine știe, 
cîștigă" sub genericul „Ve- 
rificați-vă cunoștințele" pe 
teme de cultură generală. 
(M.B.)

«
I 
I
I 
I 
I
IRubrică realizată de

Gheorghe CHIRVASA

le și modalitățile de parti
cipare a maselor de oa
meni ai muncii la înfăp
tuirea politicii partidului și 
statului nostru, la îndepli
nirea integrală a sarcini
lor de plan pe acest an 
hotărî tor al cincinalului; 
sub conducerea organiza
țiilor de partid, acestea 
să-și concentreze efortu
rile creatoare pentru dez
voltarea și mai mult a 
proprietății socialiste și 
apărarea acesteia, pentru 
introducerea în producție 
a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii con
temporane, pentru spori
rea productivității muncii 
și ridicarea calității pro
duselor, îndeplinirea c- 
xcmplară a sarcinilor la 
export, satisfacerea exi
gențelor noii calități în 
toate domeniile de activi
tate, pentru aplicarea con
secventă a noului meca
nism economic, a autocon- 
ducerii și autogestiunii 
muncitorești, pentru tot 
mai buna gospodărire a 
avutului obștesc, a localită
ților și continua lor înfi*u_ 
musețare. Din larga paletă 
a acestor comandamente 
majore ale acestui ultim 
an al cincinalului, minerii 
Văii Jiului au reținut sar
cina expresă ce le revine 
de a spori continuu pro
ducția de cărbune și de a 
contribui astfel Ia asigura
rea bazei energetice a țării.

Toți oamenii muncii din 
Valea cărbunelui, alături 
de întregul nostru popor, 
puternic însuflețiți de mi
nunatele perspective pre
figurate de Congresul al 
XIII_lea al P.C.R., de ma
rele forum democratic al 
poporului — Congresul al 
III-lea al F.D.U.S., privesc 
cu încredere viitorul.

Națiunea noastră vede 
întărindu-se și mai mult 
rolul de mare însemnăta
te al F.D.U.S. în sistemul 
democrației noastre mun
citorești, revoluționare în

Susținem politica partidului
(Urmare din pag. I) 

gerve cantonate în straie
le 3 și 5. Pe de altă parte, 
vom acorda mai multă a- 
ienție înfăptuirii măsuri
lor stabilite pentru îmbu
nătățirea calității cărbune
lui.

Ca toate celelalte colec
tive ale minei Uricani, sec- 
toț-ul nostru este hotărît 
să susțină prin fapte de 
muncă exemplare întreaga

Promisiuni și angajamente 
onorate exemplar

(Urmare diD pag. I) rectorul minei Vulcan 1 
------------------------------ „Valorificînd eficient con-

Nil IANUARIE A FOST 
DEPĂȘIT CU 2080 TO
NE DE CĂRBUNE.

Ing. VIOREL BOAN- 
TA, directorul minei Lo- 
nea : „Avem create toate 
condițiile pentru desfă
șurarea unei activități 
rodnice, ceea ce ne de
termină să afirmăm că a. 
tit luna ianuarie cit și 
întregul trimestru I îl 
vom încheia cu' realizarea 
integrală a prevederilor 
de plan”. PLANUL LU
NII IANUARIE A FOST 
ÎNDEPLINIT IN PRO
PORȚIE DE 103,5 LA 
SUTA.

Ing. IOAN DABULEA- 
NU, directorul minei Ani- 
noasa : „Vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru 
recuperarea minusului, 
iar pină la sfirșitul lunii 
ne vom realiza planul". 
PLANUL LUNII IA
NUARIE A FOST REA
LIZAT IN PROPORȚIE 
DE 100,3 LA SUTA.

Ing. IOSIF BOCAN, di- 

cadrul instituțional creat 
— printr-o eminentă și 
novatoare contribuție a se
cretarului general al parti
dului — de participare tot 
mai largă și în modalități 
și forme viabile, a mase
lor de oameni ai muncii 
la viața economică și 
socială, la conducerea și 
realizarea sarcinilor din 
toate domeniile de activi
tate. Semnificativ în acest 
context este de subliniat 
că marele forum al de
mocrației noastre socia
liste, Congresul al III-lea 
al F-.D.U.S., a marcat în
ceperea campaniei electo
rale pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor de 
deputați în Marea Adu
nare Națională și în consi
liile populare — fapt ce în
tregește și mai mult ima
ginea rolului deosebit al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în abor
darea și soluționarea pro- 

. blemelor de esență din 
viața politică, economică 
și socială a țării noastre. 
Iată de ce realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a fost 
primită cu nemărginită și 
îndreptățită bucurie de toți 
fiii patriei, în împlinirea 
acestei arzătoare dorinți 
generale văzînd cu toții 
certitudinea perfecționă
rii pe mai departe a ca
drului democratic de mo
dalități și forme de parti
cipare a oamenilor muncii 
la viața țării, che
zășia sigură a înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., a mărețelor o- 
biective de înaintare a pa
triei noastre pe calea soci
alismului și comunismului, 
a progresului general și în
floririi multilaterale a na
țiunii noastre.

politică a partidului și st: 
tului, să acționeze cu fe 
mitate pentru înfăptuirea 
sarcinilor și indicațiilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiind cu toții 
conștienți că eforturile ce 
le vom depune pentru creș
terea producției de cărbu
ne se vor răsfrînge asupra 
propriului nostru nivel de 
trai, asupra bunăstării 
minerilor, a întregului po
por.

dițiile de care dispunem, 
colectivul minei noastre 
își va îndeplini sarcinile 
de plan ale lunii ianua
rie". PLANUL LUNII 
IANUARIE A FOST 
Realizat in propor
ție DE 100,2 L^SUTA.

Ing. GHEORGHE MAR- 
CHIȘ, directorul minei' 
Lupeni: „Probleme deo
sebite nu avem și ne vom 
îndeplini planul lunii ia
nuarie și al trimestrului 
I". PLANUL LUNII IA
NUARIE A FOST REA
LIZAT IN PROPORȚIE 
DE 100,1 LA SUTĂ.

Prin urmare o bună 
parte din conducătorii 
întreprinderilor miniere, 
așa cum mai spuneam, 
și-au îndeplinit angaja
mentele asumate pentru 
luna ianuarie. Vom re
veni în următoarele nu
mere ale ziarului nostru 
și la întreprinderile mi
niere ale căror conducă
tori nu și-au onorat pro
misiunile făcute.
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Literatura și 

Valea Jiului (I)
De meleagurile Văii Jiu

lui se leagă numele mul
tor scriitori care s-au năs
cut, au trăit sau trăiesc 
aici, ori au scris despre 
oamenii și locurile aces
tea neasemuit 
moașe și bogate 
bune, tradiții și 
re adevărate.

Prin unii scriitori ținu
tul dintre Paring și Re
tezat își aduce contri
buția la îmbogățirea pei
sajului literar al patriei, 
alții fiind în plină ascen
siune: Al. Vlahuță, Panait 
Istrati, Geo Bogza, M. 
Davidoglu, I.D. Sîrbu, N. 
Deleanu, Adrian Păunes- 
cu, Ion Băieșu, Corneliu 
Radulescu, Radu Selejan, 
Dumitru Dem Ionașcu ș.a.

Se cuvine pentru înce
put să-l menționăm pe 
celebrul romancier Jules 
Verne, autorul atîtor cu
noscute opere („Cinci
săptămîni în balon",
20 000 de leghe sub mări", 
„Insula misterioasă", „Că
pitan la cincispreze ani") 
printre care se numără 
și „Castelul din Carpați", 
scris în 1892. In legătu
ră cu prezența lui 
Verne în Valea ■ 
s-a scris foarte 
Probabil n-a fost 
a avut o sursă de 
mare temeinică și 
tă, așa după cum 
monstrează unele 
ale romanului său.
pre așezarea 
Jules Verne 
scoțînd în același 
în evidență 
locurilor și bogăția aces
tora în cărbune î

de Tru- 
în căr- 
caracte-

Jules 
Jiului 
mult, 

dar 
infor- 
exac- 
o de- 
pasaje 

Des-
, castelului, 

notează, 
timp 

pitorescul

„Castelul din Carpați 
ar fi meritat totuși să 
fie vizitat de către tu
riști și iubitori de anti
chități. Poziția lui, pe 
creasta dealului Gorgan, 
e deosebit de frumoasă. 
De pe platforma supe
rioară a donjonului pri
veliștea se întinde pînă 
la ultima limită a mun
ților. In spate unduie 
lanțul înalt și atît de ca
pricios ramificat care 
alcătuiește hotarul cu 
Valahia. In față se adîn- 
cește sinuosul pas Vîlcan, 
singurul drum practica
bil între provinciile limi
trofe. Dincolo de Valea 
celor două Jiuri se ivesc 
tîrgușoarele Livezeni, Lo- 
nea, Petroșeni, Petrila, 
strînse la gura puțurilor 
slujind exploatării aces
tui bazin carbonifer. A- 
poi, în ultimele planuri, 
o minunată răvășeală de 
forme împădurite 
ză, înverzite pe 
sterpe în vîrf, pe 
domină piscurile 
te ale Retezatului 
ringului".

Romanul face referiri, 
de asemenea, la ținutul 
Hațegului, Ia balada Mio
rița, la vestitul Manole 
și Curtea de Argeș, la 
cântecele și doinele româ
nilor, la originea daco
română a poporului ro
mân și latină a limbii ro
mâne, vorbește despre o- 
biceiuri și religia româ
nilor, despre Transilva
nia numită „un fel de 
Elveție", leagănul vechii 
Dacii etc.

(va urma)

la ba- 
coaste, 
care le 
abrup- 
și Pa-

Prof. Mircea MUNTEANU

Cititorii fotografiază

i

De la o duminică la alta
„Cabana „Mutu", cons

truită de asociația spor
tivă Minerul, o binecu
noscută bază turistică a- 
tît în Lupeni, cît_și 
întreaga țară... 
la o altitudine 
m, în mijlocul 
nunate păduri 
la o distanță de 6 km de 
comună, cabana găzduieș
te mii de turiști, atrași 
vara pentru 

frumusețea 
locurilor

iarna cabana 
devenind un 
adevărat El
dorado al 
schiorilor...".

Aceste rîn-
, . ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
duri au aparut 
într-un almanah al spor
turilor din Valea Jiului, 
în 1939. Ce temeiuri o fi 
avut autorul rîndurilor 
de mai sus pentru super
lativele cu care descrise
se cabana „Straja" și îm
prejurimile ei ? Cine știe... 
Dar, ceea ce știm, cu cer
titudine, este faptul că în 
prezent, deci după 50 de 
ani de la ridicarea ei, ca
bana „Straja" își merită 
cu prisosință denumirea 
de bună gazdă a sportu
rilor de iarnă. Și iată te
meiurile afirmațiilor
noastre:

începem cu ultima nou
tate: zilele trecute a fost 
pusă în funcțiune la 
Straja cea de-a 3-a in
stalație de teleschi. Avînd 
o lungime de 876 m (în
tre cotele 1396—1621 m 
și o viteză de 0,8 m/sec), 
noua instalație asigură 
transportul schiorilor de 
la stația de întoarcere a 
telescaunului pînă pe 
platoul Mutu, de unde se 
poate coborî în incinta

în 
Ridicată 
de 1423 

unei mi_ 
de brazi,

cabanei pe varianta a 
doua a pîrtiei — prin pă
durea de brazi. Sînt 
semnificative și datele 
globale privind condițiile 
moderne de practicare a 
schiului. Instalațiile de 
tras cu cablu pot trans
porta schiorii pînă la al
titudinea de 1837 m, deci 
pe vîrful Straja Mică, zis 
Mutu. De aici, schiorii au

.Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Straja - gazdă bună a 
sporturilor de iarnă

că s-au amenajat, sau 
funcționează instalațiile 
de teleschi: Iosif Racolța 

și Iosif Schiht, ing. Gheor- 
ghe Mogoș, coordonatorii 
lucrărilor de montaj, de 
revizii și întreținere ale 
lucrărilor complexe exe- 

Vlaic, 
Carol 
Blaj, 

Fran- 
și Iosif 

sing. 
Vlaic, 
Mun- 

— lăcă~< 
sudori,

X I
I 
I
1
I

Anecdotele 
științei (XXI)

Cronică 
nerimată

(144)
■ Există marionete 

geniale care își trag sin
gure sforile.

■ Iubirea e 
nul șarpelui, 
sau ucide.

■ Lanțul e 
ciunilor. Dar 
nic.

■ Sinucigașii nu Se 
tem de moarte. Se tem 
de viață.

■ Dă-i porcului aripi. 
Va fi un... porc cu aripi.

Valeriu BUTULESCU

ca veni- 
Vindecă

al slăbi- 
e puier-

la dispoziție o pîrtie de 
3,2 km, pînă Ia stația de 
întoarcere a telescaunu- 
lui, alta, de 5 km, pînă 
la stația de pornire (Brăi- 
ța), sau, desigur, cea de 
pe renumitul Slalom, pîr
tie care reprezintă o ve
ritabilă probă de iscusin
ță sportivă. In orice caz, 
cele 3 instalații în func
țiune au o capacitate o- 
rară totală de 2000 de 
schiori. Cu al 4-lea tele
schi, preconizat a se 
construi în prelungirea 
pîrtiei Slalom, spre va
lea Sohodolului, Straja 
va oferi pîrtii conforme 
normativelor F.R.S., deci 
pentru toate concursurile 
de schi alpin.

Tehnicianul Mircea Su- 
ba, un inimos organiza
tor și animator sportiv, 
ne vorbește despre nu
meroși veterani ai schiu
lui, unii deja pensionari, 
prin a căror participare 
la susținute acțiuni de 
muncă voluntar-pati ioti-

cutate de loan 
Gheorghe Voicu, 
Silvășan, Francisc 
Ernest Tomșa, frații 

ci sc 
Doicsar, 
Petru 
Nuțu 
tean 
tuși, 
electricieni, 
funiculariști.

Tot 
acțiuni 

luntar-patriotice au 
săpate în toamnă, gropi
le și montați pilonii, pen
tru cel de-ai 3-lca tele
schi de către tineri schi
ori, în frunte cu membrii 
echipei Salvamont.

Prin munca, pasiunea 
și dăruirea acestor oa
meni Straja a devenit o 
adevărată bază a sportu
rilor de iarnă. Desigur, 
un rol însemnat revine 
în acest sens cabanei în
săși care, lărgită și mo
dernizată, găzduiește săp- 
tămînal peste 1000 de 
persoane.

Dar despre cabană, des
pre prezentul și perspec
tivele ei, precum și des
pre oamenii care mențin 
climatul 
Strajei 
virtuțile 
dern al 
iarnă, intr-un reportaj vi
itor.

prin-
vo- 
fost

tradițional al 
și îi amplifică 
de centru mo- 
sporturilor de

Ioan DUBEK

SA NE CUNOAȘTEM PATRIA

Știați câ
...cea mai veche pagină 

de istorie a strămoșilor 
noștri datează din anul 
£12 î.e.n. ? Pagina aparține 
părintelui istoriei: Hero- 
dot, care descriind expe
diția regelui Darius, al 
perșilor contra sciților din 
nordul Mării Negre, scrie 
că Darius trecînd cu arma
ta sa uriașă prin Dobro- 
gea a fost nevoit să lupte 
cu poporul Geților venit 
în întâmpinare spre a-1 
obliga să se abată din 
drum și să nu Ie încalce 
pămîntul patriei lor.

Solitară printre nă
meți.

l oto: Vasile POLLAK

(CRONICA RIMATA)

leit-motiv

Mircea ANDRAȘ

perdea de 
ni nsoarea,

stricăciunii, 
le-nvăluie.

alb natur 
veșnic nouă.

vin firesc, 
nu opresc, 
le dăm uitării.

NINGE CA IN POEZII
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Cu fulgi mari albi și ușori, 
ca o rouă condensată, 
evadînd tacit din nori, 
peste noi se năruie. 
Materiale de construcții 
stau supuse

Ninge și

Flori de gheață în vitrine.
Pîrtiile sînt chemări.
Cîte-un vînt, ades, revine, 
vînturînd prea-albul zării. 
Curse I.T.A. 
dar în stații

Ninge și

i

3
î

ars 
epoca 

2900— 
au o 

și au 
Tartă-

...cele mai vechi „cărți" 
din țara noastră au forma 
a trei tablete de lut 
care datează din 
neolitică a anilor 
2700 î.e.n. ? Acestea 
scriere pictografică 
fost descoperite la
ria, în Valea Mureșului în 
decembrie I960, iar ele 
conțin simboluri, arcuri, 
săgeți și linii.

☆
...prima injecție din lu

me cu ser antidifteric a 
fost făcută de dr. Victor 
Babeș ? Aceasta a fost fă
cută unui copil din țara 
noastră în anul 1894.

(Culese de I.B.)

O
e
Totul e pudrat în jur, 
zarea-i capodoperă. 
Gropile de astă vară 
ridică probleme iară.

Ninge și le-acoperă.

Albul e un
ce își cere dreptul lui, 
ce e drept cam subiectiv.
Dacă vrei să-ți iei un pix 
te lovește-atunci năpasta 
fiindcă nu prea scrie pasta.

Ninge chiar și fără asta.

Miei confetii Ia un bal. 
Balul iernii-n februar.
Ierni ca asta sînt mai rar, 
chiar de frigul te pătrunde. 
Ambalaje pe trotuar 
sînt din celălalt pătrar.

Ninge, totuși, și le-ascunde.

Peste toate dăinuiește 
un romantic iz de basm.
Iarna își desăvîrșește 
in alb, marea-i operă.
Chiar de scîrție vreo poantă 
mă gîndesc c-așa, deodată, 

ninge și-o acoperă.

Soția unui prieten i-a 
solicitat părerea lui Victor 
Babeș asupra diferenței 
dintre reumatism și gută. 
Eminentul bacteriolog i-a 
răspuns:

— Stimată doamnă, deși 
am pășit în afara speciali
tății mele, îndrăznesc să 
fac o comparație plastică 

puteți 
cineva 
dum_ 
intr-o 
și ar
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pentru ca să mă 
înțelege: dacă
v-ar prinde gingașa 
neavoastră mină 
menghină de oțel 
strînge_o pînă vă doare, a- 
ceasta ar fi reumatismul. 
Dacă brațul 
este strîns cu încă 
învîrtituri în plus, 
obțineți senzația de

☆
Fizicianul indian

Raman (Premiul 
1930) descoperitorul efec
tului care îi poartă nume
le — efectul difuziei secun
dare a luminii în diverse 
medii transparente — era 
într-o zi oaspetele unei 
societăți de fizică din An
glia. Fiind vegetarian, Ra
man nu a consumat în tot 
timpul banchetului nici o 
picătură de alcool. La sfîr- 
șit, în cuvîntul de mulțu
mire adresat gazdelor, Ra
man, în picioare, cu un pa
har de vin gol în mină, 
spuse printre altele:

— Poate că mulți dintre 
dumneavoastră au avut 
posibilitatea să studieze e- 
fectul Raman asupra alco
olului, dar vă asigur că 
nimeni nu va avea nicio
dată posibilitatea să stu
dieze efectul alcoolului a- 
supra lui... Raman.

☆
Chimistul rus N. Beke

tov (1827—1911) lucra, cînd 
in cabinet pătrunse speri
at asistentul:

— Nikolai Nikolaevici, 
în biblioteca dumneavoas
tră sînt hoți!

Beketov, ridicînd 
și privindu-1 absent, 
trebă:

— Da ? Și ce citesc 
oare acolo ?

☆
O doamnă, rugîndu-1 

Albei t Einstein s-o cheme 
la telefon, a precizat că 
telefonul ei are un număr 
greu de memorat: 24361.

J — Ce vedeți greu în as- 
I ta — se miră savantul. 
| Două duzini și 19 la pă

trat, nimic mai mult.
Culese de

I Ing. Ilie BREBEN t

menghinei 
cîteva 
atunci 
gută!

C.V.
Nobel,

capul 
ln-

ei

pe

Frumuseți subterane în carstul din Valea Jiului (I)

Situată la o altitudine 
de aproximativ 1100 m în 
versantul drept al „Scocului 
Mare" de pe Valea Jiului 
de Vest, intrarea peșterii 
este mascată de arbuștii 
ce acoperă culmea „Cioa
ca". Odată găsită intrarea, 
înaltă de 3 m, urmează un 
pasaj mai accidentat și 
presărat cu bolovani mari. 
Ajunși pînă în acest punct, 
putem admira frumoase 
formațiuni din mondmilch, 
albe ea laptele, de formă 
ovoidală.

După 50 m înaintarea

PEȘTERA CU CORALI*

este oprită de o săritoare 
de 4 m pe care o putem 
coborî fie direct, folosind 
prizele alunecoase, sau ne 
putem strecura în partea 
dreaptă printre doi bolo
vani mari.

După săritoarea de 4 m 
am ajuns în lumea de 
basm a peșterii. Vatra, pe
reții și tavanul sînt căptu
șite de „muguri" de piatră 
de toate culorile, acestea 
sînt coralitele.

Sala nu are mai mult de 
30 m, dar numeroasele sta
lactite și stalacmite perla
te, crustele și draperiile 
cu coralite răsplătesc e_ 
fortul 
nă 
este 
tă, nu 
formare, vechi, drenaj 
versant care a lărgit prin 
dizolvare o litoclază loca
lă, ci și pentru posibilită
țile fotografice deosebite.

Vizitarea durează o oră, 
pentru care sînt necesare

crustele
coralite răsplătesc 

de a 
aici.
foarte 

numai prin felul de 
de

veni pî_ 
Peștera 

interesan-

surse duble de lumină, sa
lopetă, cască de protecție, I 
Nu se recomandă vizitarea 
în grupuri mai mari de 
pati u persoane.

Cel mai apropiat loc de 
cazare îl constituie caba
na forestieră Cîmpușel, Po
iana Mielului și poienițe
le de pe malul Scocului 
Mare care oferă posibilități 
de campare. Peștera se a- 
flă sub îngrijirea clubului 
speologic „Emil Racoviță" 
Petroșani și este închisă 
cu o poartă metalică.

Cercul de speologie „Hi- 
drocarst" face un apel că
tre turiștii care vizitează 
acest loc de a proteja fru
musețile subterane, pentru 
că ele au un singur pro
prietar — PEȘTERA. Bu
nul ei trebuie deci respec
tat 1

(va urma)

Iulius BOR,
Dănuț PANESCU, 

C.S. „Hidrocarst” Vulcan
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Mesajul de salut prietenesc
transmis din partea tovarășului
Nicoiae Ceausescu, tovarășului

Georges 
secretar general

Marchais, 
al P. C. Francez

încheierea reuniunii ministeriale a statelor 
latino-americane semnatare ale „Consensului 

de la Cartagena"

PARIS (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român au fost 
transmise tovarășului Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Francez, un mesaj de 
calde salutări pi ietenești 
șt cele mai bune urări de 
sănătate și. succes în acti
vitatea sa, a Partidului Co
munist Francez.

Secretarul general al 
P.C.F. a rugat să se trans
mită tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu cele mai calde 
salutări și urări de noi suc
cese in activitatea sa de 
înaltă răspundere în frun
tea partidului și a statului 
nostru, precum și în acti-

vitatea partidului comu
nist si a poporului român.

Mesajul a fost transmis 
de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care parti
cipă la lucrările celui de-al 
25-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez.

A fost exprimată dorin
ța de a se dezvolta în con
tinuare raporturile de prie
tenie și solidaritate -dintre 
cele două partide, în inte
resul oamenilor muncii 
din cele două țări, al pri
eteniei dintre popoarele 
român și francez, al cau
zei progresului social, li
bertății și independenței 
popoarelor, a destinderii, 
securității și păcii în lume.

SANTO DOMINGO 9 
(Agerpres). — La Santo 
Domingo au luat sfîrșit lu
crările Reuniunii ministe
riale latino-americane a 
statelor semnatare ale 
„Consensului de la Carta
gena*1 (Argentina, Bolivia, 
Brazilia, Chile, Columbia, 
Ecuador, Mexic, Peru, U- 
ruguay. Venezuela -și Re
publica Dominicană). Par_ 
ticipanții — miniștrii de 
externe și ai economiei din 
aceste 11 state din regiu-

ne cu cea mai mare dato
rie externă, — au adoptat 
un comunicat final, în care 
este evidențiată hotărîrea 
statelor lor de avansa o 
poziție comună în dialogul 
preconizat cu țările credi
toare, în perspectiva reu
niunii din aprilie a Fondu
lui Monetar Internațional 
și Băncii Mondiale, ca și 
a reuniunii la nivel înalt 
de la Bonn a statelor pu
ternic industrializate.

Iarna își manifestă din nou rigorile

O RACHETA VEST- 
EUROPEANA de tipul 
,.ARIANE-3", lansată de 
la centrul spațial de la 
Kou od, din Guayana Fran
ceză, a plasat pe orbită 
doi sateliți — unul arab, 
denumit „ARABSAT-F 1". 
și altul brazilian, „BRA- 
ZILSAT-111, transmite a- 
genția Fiance Presse. A-

ceasta este cea de-a 12-a 
lansare de sateliți cu aju
torul unei rachete de tipul 
„ARIANE“.

IN CAPITALA FRAN
ȚEI, S-A DESCHIS sîm- 
bătă Salonul mondial de 
turism, în prezența lui 
Michel Crepeau, ministrul 
francez al comerțului, ar
tizanatului și turismului. 
La salon participă 89 de 
țări ale lumii. Țara noas
tră prezintă un stand cu 
oferta românească de pro
grame turistice.

WASHINGTON 9' (Ager
pres). — Rigorile iernii 
continuă să se manifeste 
pe întinse regiuni ale te
ritoriului Statelor Unite 
ale Americii. După cum 
relatează agenția Associa
ted Press, în zona Munți
lor Stîncoși cad ninsori a- 
bundente începînd de vi
nerea trecută. Din cauza 
vîntului puternic, care a 
atins pe alocuri 160 km, 
s-au format troiene care 
creează mari dificultăți 
în traficul rutier.

Și în zona de nord-vest 
a statului Montana au

căzut zăpezi abundente, 
care au fost viscolite, stra
tul de zăpadă ajungînd în 
unele locuri de înălțimea 
unui om.

☆

LONDRA 9 (Agerpres). 
— Căderile de zăpadă 
semnalate în cea mai mare 
parte a teritoriului Marii 
Britanii, au determinat 
închiderea a trei aeropor
turi, între care Gatwick 
din Londra — transmite 
Associated Press.

Pe tot
BONN 9 (Agerpres). — 

Potrivit unui articol apă
rut în ziarul „Suddeutsche 
Zeitung" din Munchen, un 
marinar european ar fi vi
zitat America înaintea lui 
Columb și, ulterior, i-ar fi 
indicat acestuia drumul

Calendar săptăinînal
11—17 FEBRUARIE 1985

LUNI, 11 FEBRUARIE
— Primul ministru elen, Andreas Pa- 

pandreu, începe o vizită oficială în 
U.R.S.S. (11 — 17 II).

— Vizita oficială în S.U.A. a regelui 
Fahd al Arabiei Saudite.

— Vizita oficială a ministrului de exter
ne britanic, Geoffrey Howe, în Tur
cia (11—13 11).

— La Bangkok (Thailanda) începe reu
niunea miniștrilor de externe ai țări
lor membre ale ASEAN (11 —12 II).

MARȚI, 12 FEBRUARIE
— Secretarul general al O.N.U., Javier 

Perez de Cuellar, face o vizită în 
Australia (12—15 II).

— Președintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, începe o vizită in Suedia (12—14 
H).

— La Paris are ioc sesiunea extraordi
nară a Consiliului Executiv al 
UNESCO.

— In Coreea4 de Sud au loc „alegeri 
parlamentare’1 pentru desemnarea 
celor 276 membri ai Adunării Na
ționale.

■ JOI, 14 FEBRUARIE
— Reuniunea Grupului de la Contadora, 

la Ciudad de Panama (14—15 II).
— Președintele Zambiei, Kenneth Kaun- 

da, întreprinde o vizită în Norvegia 
(14—15 II).

— In Sao Tome și Principe are loc cea 
de-a V-a reuniune la nivel înalt a 
țărilor africane de limba portugheză 
(14—15 II).

VINERI, 15 FEBRUARIE
— Reuniunea președinților țărilor 

membre ale Pactului Andin
SIMBATA, 16 FEBRUARIE
— Vizita oficială a președintelui Repu

blicii Italiene, Sandro Perii ni, în 
Egipt (16—19 II).

globul
spre noul continent. Mari
narul, care călătorea din 
Guineea spre Anglia, ar 
fi deviat din drum în O- 
ceanul Atlantic, ajungînd în 
Marea Caraibilor. Aici a 
acostat pe o insulă, unde 
a trăit timp de doi ani.

In anul 1477 sau 1478, 
marinarul ar fi reușit să 
traverseze oceanul în sens 
invers și să ajungă în Ma
deira. Aici s-ar fi întîlnit 
cu Columb, pe care l-ar fi 
informat despre traseul ce 
trebuie urmat pentru a a- 
junge în Caraibi.

BERNA 9 (Agerpres). — 
In Elveția este în curs ex
perimentarea unui sistem 
de utilizare a hidrogenului 
pentru alimentarea motoa
relor cu combustie inter
nă. In experiențele efec
tuate, el este 
combinat cu toluen, obți- 
nîndu-se o substanță din 
care hidrogenul poate fi 
eliberat sub efectul căldu
rii, în prezențp unui cata
lizator. Instalația care 
realizează această recupe
rare fiind destul de volu
minoasă. pentru moment 
se propune utilizarea siste
mului pe autocamioane și 
autobuze. Dealtfel, primul 
vehicțil experimental echi
pat cu o asemenea insta
lație este un autocamion.

11 FEBRUARIE

memento
F I L W E

10 IEBRUARI1.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fantomele se 
grăbesc; Unirea: Lovi
tură fulgerătoare, l’arin- 
gul: Legenda eălaiețului 
omg ura li c.

PETRILA. Vreau 
știu de ce iun aripi.

LONEA: Surorile.
AXIWASA: Madona

pagină.
VULCAN — Luceafă

rul: Strada llanovra.
LUPENI — Cultural: 

Dreptate în lanțuri.
URICANI: Lupii mări

lor.

să

PETROȘANI — 7 No
iembrie: împușcături sub 
spînzurătoare; Unirea: 
Fantezii desenate; Parîn- 
gîul: Tăunul.

PETRILA: Vreau să
știu de ce am aripi.

LONEA: Un marinar 
rămîne pe țărm.

VULCAN — 
rul: Romeo și
•82.

LUPENI —
Inimă sinceră.

URICANI: 100 
rii.

Luceafâ-
Julieta

Cultural:

de bucii-

IV.
10 FEBRUARIE

12,00
12,05

Telex.
Lumea copiilor.
Misterul lui Hero
dot.
■Episodul 2.

întreprinderea minieră 
Paroșenî

încadrează urgent, prin transfer sau direct :
— trei paznici O.S.
— șase muncitori necalificați pentru băi, 

vestiare
încadrarea și retribuirea se fac în con

formitate cu prevederile legilor 12/1971 și 
57/1974.

A

întreprinderea minieră
Amnoasa

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.

FABRICA DE MĂTASE 
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.

12,40 Muzică populară de 
pe întreg cuprinsul 
țării.

13,00 Album duminical:
— Reportajul emisiu

nii.
— Replici... scurte.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— Meridianele cînte- 

cului
— Telesport.
— Momente

ce
— Muzică 

audiție.
— Chaplin 

Chaplin
— Secvența 

ta torului
Telejurnal (parțial 
color).
Reportaj ’85.
Cîntarea României 
(color). De pe ma
rea scenă a țârii pe

în primă

despre... 
(II).

telespec-

20,20

21.10

21,20

21,50

20,00

(co-

gene-

19,00> •
21,00

21,50

micul ecran.
Film artistic 

lor).
„In apărarea 
ralului".
La zi în 600 de se
cunde (color),
Invitat în studiou

rile noastre (co
lor).
Telejurnal (parțial 
color).

II FEBRUARIE
Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în 
conomie.
Tezaur folcloric 
(color).
Roman-foileton 
(color).
Drumul lui 
Amos.
Ultima parte.
Telejurnal (parțial 
color).

e-

•Ian

I
I
I

COLEUILL DE REDACȚIE, tosil BALAN, loan DUBEK, Jurm GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion l’OP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPATAKU

întreprinderea „Electronica" 
București 

Reprezentanța tehnică 
județeană Hunedoara 

cu sediul in Deva

organizează, in ziua de 15 februarie 1985, un 
concurs pentru ocuparea a două posturi de 
muncitor-electronist și a unui post de primi- 
tor-distribuitor, pentru zona Văii Jiului (Pe

troșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani).
Relații suplimentare pînă la data de 9

februarie 1985, la telefon 956/22296.

Mica publicitate
Grecea Ilie. transmite 

multă sănătate și ani rnulți 
fericiți soției sale Ileana, 
eu ocazia zilei de naștere 
și a ieșirii la pensie (3284)

Cu ocazia ieșirii la pen
sie a tovarășului Strochi 
Boris, colectivul Prepara- 
ției Coropști ii urează via
ță lungă, sănătate și „La 
intllți ani !“. (3289)

VIND Lada 1500, Rădoi 
Ilie, strada Cătănești nr 
11, Iscroni. (3276)

CUMPĂR garaj în ora
șul Vulcan. Informații zil
nic, telefon 70990. (3287)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sălâ- 
gean Dumitru, eliberata de 
I M. Lupeni. O declar nulă. 
(3288)

PIERDUT legitimație de 
■serviciu pe numele Daju 
Petre, eliberată de l.U.M. 
Petroșani O declar nulă 
(3290)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meri- 
șanu Ana, eliberată de 
Preparația Coroești. O 
declar nulă. (3283)
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