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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

IM. PAROȘENI

Un nou complex mecanizat, 
in probe tehnologice

Consemnăm astăzi un 
eveniment deosebit în 
viața colectivului de mi
neri, ingineri și tehnici
eni de la I.M. Paroșeni. 
Este vorba despre o pre
mieră la această mină — 
introducerea unui com
plex mecanizat de tip 
CMA-5H. Complexul, de 
mare capacitate, are ca
racteristici superioare. El 
a fost introdus într-un 
abataj frontal cu o lun
gime de 150 m, în stra
tul 5, blocul VI, panoul 
3. Acest abataj frontal va 
produce timp de aproa-

V_________ ______

pe un an, conform re
zervelor confirmate.

Complexul de mare 
înălțime J4,4 m), se află 
în probe tehnologice si, 
de săptămîna viitoa
re, va intra în func
țiune. In acest abataj 
frontal va lucra brigada 
cunoscutului „pionier" 
al mecanizării Francisc 
Fazakaș. Complexul va 
asigura extragerea a 1000 
tone de cărbune pe zi, 
în condițiile realizării u_ 
nor productivități de 20 
tone pe post. (MB.)

Feroviarii — 
la datorie 
în sprijinul 
minerilor

Feroviarii din stația 
C.F.R. Petroșani întîmpină 
„Ziua ceferiștilor" cu rezul
tate remarcabile. După 
cum ne-a informat, telefo
nic, ing. Victor Iloiu, șeful 
R.C.M. Petroșani, de la 
începutul lunii februarie 
s-au expediat, la Mintia 
74 000 tone de cărbune. De 
asemenea, către cocseri- 
ile Combinatului siderur
gic Galați au fost expedi
ate peste 52 000 tone de 
cărbune. Tot cărbune pen
tru cocs a fost expediat la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara (23 000 tone) și
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Realegerea tovarășului Kicolae Ceaușescu
in funcția de președinte al Frontului Democrației

și Unității Socialiste, primită cu nețărmurită
satisfacție, cu puternică angajare in muncă
Transpunem în fapte 

îndemnurile lTiineruiui 
de onoare ai tării

CALiTATEACARBUNELUi la Combinatul siderurgic

o jVtofifeHui de cxmA funia mim'KMcâ

Cifrele, mai convingătoare 
decît... vorbele si scuzele

Cum a debutat activitatea de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui in anul 1985, în întreprinderile 
miniere din Valea Jiului? Ne răspunde ing. Imola 
Martonossy, din cadrul compartimentului de speci
alitate al C.M.V.J.

Călan (11 000 tone). In po
fida greutăților, pricinuite 
de timpul nefavorabil, fe
roviarii sînt la datorie 
pentru ca rodnicia abata
jelor Văii Jiului — cărbu
nele extras de mineri — 
să ajungă la beneficiari. 
(M.B.)

Congresul al IlI-lea al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, pro
fundă și amplă manifes
tare a participării popo
rului la conducerea țării, 
a relevat, prin glasul ce
lui mai iubit fiu al nea
mului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele acestui fo
rum al democrației soci
aliste, botărîrea nestră
mutată de a desăvîrși 
construcția socialismului 
în țara noastră, dorința 
națiunii noastre de a 
dezvolta relații de colabo
rare, în pace și prietenie, 
cu toate națiunile lumii. 
Adeziunea noastră, a mi
nerilor din Valea Jiului, 
la hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
ale Congresului al III- 
lea al Frontului DemoL 
crației și Unități! Soci

aliste, se exprimă prin 
fapte, mai ales în condi
țiile iernii deosebit de 
grele din acest an, ne-am 
străduit să scoatem la 
lumină cît mai mult căr
bune pentru lumina și 
căldura patriei. Concret, 
împreună cu cei 40 ortaci 
din brigadă am extras 
din frontalul nostru, în 
primele 50 de zile ale a- 
nului o cantitate supli
mentară de cărbune care 
măsoară aproape 1500 
tone; practic, printr-o 
mai bună organizare a 
muncii, a aprovizionării 
cu materiale și transpor
tului în subteran,, am de
pășit cu 500 de tone an
gajamentul asumat în in-

Anton FLOREA, 
șef de brigadă, sectorul 

IV, I.M. Lonea,

(Continuare in pag a 2-a)

Acționăm pentru pregătirea cadrelor
Cu viu interes și puter

nică mîndrie patriotică 
studenții și cadrele didac
tice de la Institutul de 
mine din Petroșani au ur
mărit cuvîntarea prezen
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, de la înal
ta tribună a Congresului 
al IlI-lea al Frontului De
mocrației și Unității Soci
aliste. Am reținut apreci
erile făcute, la adresa în- 
vățămîntului românesc, 
chemat în anii următori 
să dea țării specialiști cu

Conf. univ. dr. ing.
Ilie ROTUNJEANU, 

decanul Facultății de mine, 
l.M. Petroșani

(Continuare io pag a 2-a)

— De la începutul anu
lui, la nivelul combina
tului, conținutul mediu 
de cenușă al cărbunelui 
s-a redus, față de media 
anului 1984, cu 0,8 puncte. 
Mai concret, de la 45,3 
puncte, media anului tre
cut, am ajuns la o medie 
de 44,5 puncte. Cele mai 
bune rezultate, privind 
încadrarea în indicatorii 
de calitate, se înregistrează 
la minele Lonea, Petrila și 
Vulcan.

— Căror preocupări se 
datoresc aceste rezultate 
bune ?

— La minele din estul 
bazinului — Lonea și Pe- 
tcila — îmbunătățirea ca
lității cărbunelui este ur
marea intensificării acti
vității de claubaj, la su
prafață. Spre exemplu, la

mina Lonea, numai în lu
na ianuarie au fost clau- 
bate’ 5 200 tone steril, ceea 
ce reprezintă 51,6 kg ste
ril claubat din fiecare tonă 
de cărbune extras. Trebuie 
să recunoaștem, din expe
riența acumulată, că este 
destul de mult. La mina 
Petrila s-a revenit, după 
3 ani, la o metodă aban
donată. Este vorba despre 
modificarea sistemului de 
claubaj (se face claubarea 
cărbunelui de steril). Prin 
reintroducerea acestei me
tode, mina Petrila a reușit 
să scadă conținutul de ce
nușă, în luna ianuarie, la 
38,2 puncte, față de 40,3

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare io pag. a 2-a)

Organizațiile de femei 
implicate mai activ în 

îndeplinirea sarcinilor din sfera 
producției și educației

Efectele iernii pot fi și trebuie invinse I
Iarna nu se lasă nicicum 

mai ușor. Troienele de ză
padă au acoperit iarăși 
porțiuni întinse, îngreu- 
nînd din ce în ce traficul. 
In aceste condiții spiritul 
gospodăresc al edililor o- 
rașelor, al cetățenilor a fost 
din nou demonstrat, prin 
largi acțiuni de deszăpezi
re, incit la ora actuală în 
întreaga Vale a Jiului cir
culația se desfășoară nor
mal. încă o dată s_a de
monstrat că numai acolo 
unde nu se acționează cu 
convingere, rigorile iernii 
creează situații neplăcute 
pentru trafic, existînd în
treruperi de circulație, blo
caje etc.

Bunăoară, marți dimi
neața, în Vulcan, circulația 
a fost întreruptă api'oape 
o oră din cauza zăpezii că
zute, alunecușul creat pe 
porțiunile de șosea în pan
tă împiedicând desfășura
rea unui trafic normal. In
tervenția hotărîtă a oame
nilor a redat circulației 
întreaga zonă de șosea cu 
greutăți în circulație, lu
crătorii de Ia E.G.C.L. din 
Vulcan împrăștiind mate
rial antiderapant pe toată 
lungimea șoselei situată 
în pantă. Și la Lupeni s-a 
acționat cu rezultate bune 
în direcția descongestio
nării șoselei de zăpada că
zută, cele 3 utilaje echipa

te corespunzător acționînd 
pe toată durata zilei, pe 
întreaga întindere a zonei 
de circulație afectate de 
căderile de zăpadă.

La Petrila gospodarii o- 
rașului au împrăștiat ma
terial antiderapant încă 
de la primele semne ale 
revenirii iernii, circulația 
desfășuriridu-se acum nor
mal pe toate arterele de 
circulație. In Petroșani, de 
asemenea, s-a acționat în
că de la primele ore ale 
dimineții cu pluguri de 
zăpadă, cu alte utilaje,

G. CHIRVASĂ

(Lvfilmuare tu pag. a 2-aj

Echipa „întrețineri căi 
ferate subterane", de pe 
magistrala Nord-Sud a 
minei Aninoasa, condu
să de șeful de echipă 
Daniel Olteanu, lucrează 
la întreținerea liniilor 
și a podurilor de cir
culație.

Foto: Eugen HERBE1

Este unanim recunoscut 
că, în contextul actualei 
vieți politice și social-eco- 
nomice a municipului, co
misiile și comitetele de 
femei și-au intensificat 
preocupările, de la pre
cedentele alegeri pînă în 
prezent, pentru a asigura 
creșterea rolului și contri
buției lor în procesul am
plu și complex de dezvol
tare a Văii Jiului. Recen
ta conferință pentru dare 
de seamă și alegeri a co
mitetului municipal al fe
meilor a evidențiat că a- 
ceastă constatare se înte
meiază pe o mare diversi
tate de acțiuni întreprinse 
și desfășurate de femei, al 
căror conținut a fost orien
tat cu precădere spre în
deplinirea sarcinilor din 
sfera producției materia
le și îmbunătățirea reali
zărilor din toate celelalte 
tomrnii — cercetarea ști
ințifică, dezvoltarea tehno
logică învățămîntul de 
toate gradele, ocrotirea 
sănătății, irovizionarea
populației și prestările de

servicii, gospodărirea Și 
înfrumusețarea localități
lor. Prezența femeilor, 
participarea lor activă la 
soluționarea unor proble
me majore ale economiei 
municipiului, abnegația și 
chiar talentul aparte tu 
care îndeplinesc îndatoriri 
complexe, începînd cu cele 
de nivel tehnic și ideolo
gic, pînă la îndatoririle 
casnice, îndreptățesc apre
cierea că realizările muni
cipiului încorporează în- 
tr-o mare măsură aportul 
lor productiv, creator, e- 
ducativ și gospodăresc.

In spirit constructiv, 
conferința a reliefat că 
pornind de la nivelul spo
rit și complexitatea sarci
nilor ce revin municipiu 
lui in acest an și cincina
lul următor, este necesar 
să sporească aportul or
ganizațiilor de femei, che
mate să contribuie la dez
voltarea și progresul mu
nicipiului Este așteptat un

(Continuare în pag. a 2-a)

l

în pagina a 3-a

ÎN MIEZ Of IĂRNĂ, PRiN BĂILE MINERILORRaid-anchetă



2 Steagul roșu JOI, 14 FEBRUARIE 1985

Tineri ce se implică cu deplină 
maturitate profesională

răs- 
fel, 

entu- 
artistic, 

de

Urmăream, nu demult, 
pe scena palatului cultu
ral „Minerul" din Lu_ 
peni, în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea 
României", formația de 
muzică ușoară a prepa- 
rației Lupeni. Dezinvol
tura, talentul și calitatea 
interpretării au adus ce
lor cîțiva tineri locul al 
11-lea la faza orășeneas
că a concursului, 
plătindu-le. în acest 
munca plină de 
ziasm pe tărîm
la fel de asiduă și 
fructuoasă ca și cea des
fășurată zilnic în proce
sul de producție, unde 
toți componenții forma
ției sînt colegi și membri 
ai aceleiași organizații 
U.T.C., organizația nr. 4 
întreținere generală. De
sigur, reușita formației 
de muzică ușoară este 
numai unul din succesele 
înregistrate de organizația 
respectivă pentru că suita 
împlinirilor în activita
tea de producție și în 
cea de organizație este 
mult mai cuprinzătoare. 
Cei peste 80 de tineri 
dețin ponderea în cadrul 
secției de întreținere și 
deci sînt părtași în ace
eași măsură la împliniri
le secției. Cel mai re
cent exemplu ni l-a ofe- 

k___________ _____________

Efectele iernii
(Urmare din pag. 1) 

greutățile iernii făcîndu-se 
simțite doar în anumite 
zone ale orașului. Cetățe
nii, oamenii muncii din 
instituții au acționat cu e- 
ficiență în diferite zone ale 
orașului, circulația pieto- 
nală și cea rutieră neavînd 
cu nimic de suferit. Au 
fost văzuți la acțiunea de 
deszăpezire lucrătorii co
merciali de la magazinul 
Jiul, elevii școlii generale 
nr. 1, lucrătorii de la com
plexul cooperativei „Uni
rea", etc.

Pe Defileul Jiului, după 
cum ne informa cpt. Ilie 
Rus, șeful biroului circu
lație din cadrul Miliției 
municipiului Petroșani, de
și zăpada a atins în unele 
zone peste 2 m, intervenția 
operativă a oamenilor și 
a utilajelor dotate cores
punzător a redat circula
ției întreaga zonă care a- 
parține județului nostru.

In continuare, se impun 
acțiuni energice din par
tea tuturor cetățenilor pen
tru ca, prin intervenția lor, 
căderile masive de zăpadă 
și gerul să nu afecteze cu 
nimic desfășurarea activi
tăților economice și sociale 
optime.

CETĂȚENI !
Acționați cu energie, cu 

operativitate pentru înlă
turarea greutăților provo
cate de zăpadă și ger, pen
tru ca întreaga activitate 
de aprovizionare, de circu
lație să se desfășoare în 
condiții optime. Numai 
intervenția promptă a fie
căruia dintre noi poate 
duce la anularea efectelor 
acestei ierni deosebit de 
grele ! 

rit tînărul Tiberiu Dro- 
tzinger, care, atunci cind 
linia a 11-a de spălare a 
intrat în reparație, fiind 
nevoie de lucru in schim
buri prelungite, pe toată 
durata celor patru zile, 
a condus cu deosebită e- 
ficiență schimbul de

In frontul 
muncii pentru țară

noapte, după ce schimbul 
de zi fusese condus de 
tatăl său, Andrei Dro
tzinger. Și, desigur, exem
ple din acestea avem mai 
multe, tinerii noștri răs- 
punzînd cu mare promp
titudine și competență 
solicitărilor legate de a- 
sigurarea funcționării în 
bune condiții a utilajelor. 
Dealtfel, acesta este și 
obiectivul nostru priori
tar.

Un obiectiv care, tra
dus altfel, înseamnă func
ționarea continuă a tu
turor utilajelor uzinei, 
înseamnă, de fapt, cît mai 
multe tone de 
spălat pentru 
țării și cît mai 
ne de cărbune 
de care este atîta nevoie. 
Acești tineri inimoși, pen
tru care hărnicia și pro- 

cărbune 
cocseriile 
multe to- 
encrgetic,

Controlul U.T.C. este o activitate de mare importanță la Întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani. Iată în imagine două dintre muncitoarele cu această 
atribuție: Gica Aldea și Ileana Vass. Foto: Al. TATAR

(Urmare din pag. 1)

aport sporit în primul rînd 
în colectivele direct pro
ductive, pentru realizarea 
ritmică și la parametrii 
calitativi prevăzuți a pro
ducției fizice, cu deosebire 
a celei pentru export. 
Printr-o seamă de iniția
tive proprii, comisiile de 
femei din aceste întreprin
deri pot să contribuie Ia 
creșterea gradului de uti
lizare a dotării tehnice, 
în vederea realizării unor 
randamente înalte care — 
se știe — constituie prin
cipala pîrghie de creștere 
a retribuțiilor. Concomi
tent, preocupările pentru 
reducerea consumurilor și 
a cheltuielilor de produc
ție, economisirea materi
ilor prime, a materialelor, 
combustibilului, pieselor

calități 
depășit 
stadiul 

profesie, 
buni me- 

capabili

fesionalitatca sînt 
definitorii și-au 
de multă vreme 
de stagiatură în 
devenind astăzi 
seriași, oameni 
să rezolve orice proble
mă de producție. Și, a- 
cest lucru nu este numai 
o afirmație gratuită pen
tru că Nicolae Donțiu, Iu
lian Iancovici, loan Iuga, 
Nicolae Ghimiș, loan Ba- 
lica, Augustin Bezugleac, 
Viorica Drotzinger, Iu- 
dith Szekely (meritul fe
telor în producție nu e 
cu nimic mai prejos), Si 
multi alți tineri nu sînt 
simple nume rostite, ci 
sînt numele unor adevă- 
rați meseriași, care în a- 
fara activității de produc
ție înscriu în cronica în
trecerii fapte la fel de 
demne pe linia organiza
ției U.T.C. așa cum, de 
fapt, tînăra generație a 
țării înțelege să trăias
că și să muncească în 
anii luminoși ai epocii în 
care sîntem mîndri că 
trăim și pe care o numim 
cu satisfacție și mîndrie 
Epoca de aur a României 
socialiste.

G. CHIRVASA
7

Organizațiile de
de schimb conduc, de ase
menea, la un plus de efi
ciență economică, ale cărei 
avantaje se vor regăsi ne
mijlocit în veniturile rea
lizate. încă din faza de 
proiectare, printr-o preocu
pare asiduă pentru moder
nizarea producției, femeile 
cuprinse în această acti
vitate pot să contribuie cu 
rezultate deosebit de bune 
la înscrierea activității pro
ductive pe coordonate su
perioare, ca o condiție de 
bază a progresului pentru 
etapa următoare. Domeniul 
creației tehnico-științifice 
a constituit și pînă acum 
teren de afirmare a capa
cității muncitoarelor și 
cadrelor tehnico-ingine-

Cifrele, mai
(Urmare din pag. I) 

puncte pe care le realiza 
în semestrul I al anului 
trecut. In ceea ce privește 
mina Vulcan, aici se rea
lizează conținuturi scăzute 
de cenușă datorită exploa
tării unor strate care' au, 
prin natura lucrurilor, un 
cărbune mai curat.

— Acestea sînt rezulta
tele bune. Ce ne puteți spu
ne despre întreprinderile cu 
realizări mai slabe și ce 
măsuri considerați că tre
buie întreprinse aici ?

— Nu se încadrează în 
indicatorii de calitate pla
nificați întreprinderile mi
niere Lupeni, Uricani, Băr- 
băteni și cariera Cîmpu Iui 
Neag. Pare curios, mai 
ales că, în afară de mina 
Bărbăteni, aceste unități 
dispun de instalații de 

presortare — Trommel-con. 
casor.

— Să detaliem proble
ma...

— Mina Lupeni are două 
asemenea instalații, ale că
ror ochiuri de clasare di
feră. De exemplu, la ban
da 6, ochiurile de clasare 
sînt de 170/170 mm, iar 
la banda 5, de 120/120 mm. 
Mina Lupeni funcționează 
preferențial pe linia de l-a 
Trommel-concasorul cu o_ 
chiuri de clasare mai mari, 
deși, prin trecerea produc
ției prin instalația cu o- 
chiuri de clasare mai mici, 
s_ar îmbunătăți considera- 

rești cu vastă experiență, 
pentru soluționarea optimă 
și cu înalt grad de efici
ență a problemelor strîns 
legate de progresul tehnic 
al întreprinderilor econo
mice. Un rol și o pondere 
însemnată au femeile în 
dezvoltarea industriei mici 
și prestărilor de servicii, 
inclusiv pe planul calității 
acestora, precum și în ac
țiunile de amploare ale 
recuperării materialelor 
refolosibile și întăririi au- 
toaprovizionării teritoriale. 
Conferința a relevat, de a- 
semenea, rolul hotărîtor al 
femeilor pe plan educativ, 
în creșterea și formarea ti
nerei generații, precum și 
înfăptuirea politicii demo-

convingătoare
bil calitatea cărbunelui 
pentru cocs. Un exemplu 
concret. In ziua de 4 fe
bruarie, cînd s-a deversat 
pe cîntarul de la „ochiuri 
mari" cărbunele a conținut 
12,8 la sută clasă plus 80 
mm și cenușa medie a zi
lei respective a fost de 
51,4 puncte. In ziua urmă
toare, cînd aproximativ 
20—25 la sută din produc
ție s_a trecut prin instala
ția cu „ochiuri mici", pon
derea cărbunelui de clasă 
plus 80 mm a fost de 4.4 
la sută și conținutul de 
cenușă a scăzut cu... 7
puncte (foarte mult !). Sînt 
cifre elocvente, care ar 
trebui să determine con
ducerea minei să oriente
ze deversarea pe banda la 
care lucrează instalația cu 
ochiuri de clasare mai 
mici și chiar la schimba
rea suprafeței de clasare a 
celeilalte instalații.

— La Uricani?
— Tot Trommel-concaso

rul e resursa cea mai si
gură de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui extras. 
Mai întîi de toate trebuie 
întreprinse măsuri pentru 
eliminarea frecventelor de
fecțiuni electromecanice 
la benzile 2 și 3 de trans
port către instalație. De 
multe ori, instalația n-a 
funcționat din această 
cauză chiar și 24 de ore. 
In ziua de 3 februarie, de 
exemplu, instalația n-a 
funcționat și conținutul de 
cenușă s-a ridicat la 62,4 
puncte, cu 11,5 la sută pon
derea cărbunelui de plus 
80 mm. In ziua de 5 februa
rie, instalația a funcționat; 
conținutul de cenușă a scă
zut la 57,3 puncte, iar pon
derea la mai puțin de ju
mătate — 5,1 la sută. Ci
frele vorbesc !

— Sigur, uneori mai 
convingătoare decît vorbele. 
De aceea, supunem atenți
ei conducerilor întreprin
derilor vizate, comisiilor 
cu probleme de calitate a- 
ceste... cifre. Poate...

Transpunem în fapte
(Urmare diD pag I)

trecerea socialistă. De a- 
cum ne-am propus să 
dăm economiei noastre 
un plus de 3000 tone. 
Angajarea noastră sub
liniază astfel hotărîrea de 
a transpune în fapte în

femei
grafice a partidului, pen
tru întărirea stării de să
nătate a întregului popor. 
Comitetele și comisiile de 
femei își regăsesc sarcini 
specifice și în îmbunătă
țirea activității de cunoaș
tere și respectare a legi
slației socialiste, în pro
movarea fermă a principi
ilor eticii și echității și 
formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialis
tă, devotat cauzei partidu
lui și poporului.

Prin prisma sarcinilor 
sporite ce revin organiza
țiilor de femei s_a arătat 
că este necesar să sporeas
că preocupările comisiilor 
din întreprinderi, institu
ții, cartiere și localități

(Urmare din pag. 1)

un nivel politic și profe
sional cît mai ridicat, care 
să facă față cerințelor tot 
mai mari, mai complexe, 
ale economiei naționale.

Institutul nostru are sar
cina de a asigura specia
liști cu înaltă calificare, 
cadre tehnico-inginerești 
necesare industriei extrac
tive, de preparare a . mi-

Acționăm pentru 
perfecționarea 

cadrelor

nereurilor și constructoare 
de utilaj mini
er. In acest con
text ne preocupăm perma
nent de perfecționarea pro
gramelor și planurilor de 
învățămînt, astfel îneît le
gătura învățămînt — cer
cetare — producție să fie 
cît mai strînsă și fructu
oasă. Dorim să asigurăm 
conducerea de partid, per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom face 
totul pentru a ne realiza 
integral sarcinile ce n<> 
revin, pentru a da o not. 
calitate muncii noastre.

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, în 
înalta funcție de președin
te al Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste, act 
politic, exprimat de în
treaga țară prin votul de- 
legaților Ia Congres, cons
tituie o certă garanție a 
înaintării ferme a Româ
niei spre comunism.

țeleptele indicații și în- = 
demnuri ale Minerului de î 
onoare al țării, convinși ; 
fiind că munca noastră ■ 
contribuie la făurirea u- : 
nor noi orizonturi de ț 
prosperitate și fericire 
pentru patrie, pentru fa
miliile noastre. i 

pentru afirmarea mai preg
nantă a spiritului critic 
și întărirea opiniei față 
de o seamă de neajunsuri, 
cele mai multe fiind can
tonate în sfera educației 
și activității gospodărești.

Spiritul critic ce a do
minat dezbaterile, orientă
rile clare cu care noul co
mitet municipal al femei
lor a pornit la drum, 
constituie primele garanții 
ale unei activități mai rod
nice, pe fondul căreia să 
se afirme și în continuare 
capacitatea, priceperea și 
răspunderea, împreună cu 
toate celelalte calități tra
diționale ale femeilor, să 
crească partea lor de con
tribuție la dezvoltarea și 
înflorirea municipului nos
tru.r

■IIIII
ORDINEA ZILEI. 

Meteorologul de serviciu, 
Ernest Sartory de la sta
ția meteorologică Petro
șani, ne informează: ieri 
dimineața temperaturile 
minime au fost de minus 
17 grade la Petroșani și 

I minus 25 grade în Paring. 
I Stratul de zăpadă — 38 cm 
l la Petroșani, 132 cm în

Paring. Iarnă, nu glumă. 
(M.B.)

SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ. La invitația for
mației „Salvamont" din 
Lupeni un grup de salva- 
montiști din stațiunea 
montană Zakopane — R.P. 
Polonă, a sosit 
Jiului pentru un 
experiență. Ieri, 
tiștii 
zona 
rîng. 
nică, 
vor 
ment Brăița și Straja 
Lupeni. (V.S.)

TRENURI. De Ia Viorel 
Svichiu, operatorul 
al R.C.M. Petroșani, aflăm 
că circulația trenurilor 
din zona noastră, pe rute-

șef

EXPRESIE A GRIJII

le Petroșani — Simeria și 
retur și Petroșani — Lu
peni și retur se desfășoară 
in regim normal. Pe rute
le lunzi e mai greu! (M.B.)

în Valea 
schimb de 
salvamon- 
au vizitat 

din Pa-
polonezi 
cabanelor
Sîmbătă, 16 și dumi- 
17 februarie, oaspeții 

vizita zona de agre-

permanente pe care parti
dul și statul nostru o poartă minerilor, celorlalți oa
meni ai muncii în anul 1984, peste 120 de familii 
de mineri de la I.M. Uricani s-au mutat în aparta
mente noi, confortabile, moderne. Continuînd să a- 
corde în continuare o atenție sporită îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și- de viață ale minerilor și 
familiilor acestora, pentru anul 1985 sînt prevăzute 
peste 180 de noi apartamente ce vor-fi atribuite mi
nerilor de la mina Uricani. (G.C.)

SELECȚII. După cum 
ne informează Marcel Gol- 
goțiu, coordonatorul cen
trului de copii și juniori, 
la clubul „Jiul" se desfă
șoară o nouă selecție la 
fotbal, pentru copii în 
vîrstă de 12—16 ani. Dori
torii se pot prezenta la 
club, zilnic, între orele 
10—12. (M.B.)

EVENIMENTE. Cel de-al 
patrulea copil al buldoze
ristului Constantin Bătă- 
iosu și soției sale Zamfira 
din Petroșani, figurează al 
175-lea nou născut înre
gistrat de ofițerul stării

civile în acest an. S-a în
cheiat recent și căsătoria 
nr. 30 — Carmen și Doru 
Petrică. (I.V.)

CARTE. O veste bună și 
pentru bibliofili. In libră
rii a apărut volumul de 
eseuri estetice „Banche
tul", volum aparținînd lui 
Dumitru Velea, secretar 
literar al Teatrului de stat 
„Valea Jiului". (I.V.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

I I
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Destine
muncitorești VÎSCOZA

Răspundem cititorilor

I II țIți
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l.r.A. „Vîscoza" 
Lupeni, unde a pă
șit pentru prima 

oară cu patruzeci de ani 
în urmă, este cunoscut 
de toată lumea. De la 
portar la director el este 
același „Jakab baci“. 
vea 18 ani cînd, cu 
hîrtie — certificat — 
buzunarul hainei, cu 
meserie învățată la Sibiu 
a pășit, cu timiditatea 
specifică vîrstei, în curtea 
fabricii.

Restul ni-1 povestește, 
cu modestie... însuși eroul 
rîndurilor de față, Iosif 
Jakab, lăcătuș cu catego
rie specială.

— Părinții m-au dat „la

nieoet ie un^e
am fost ucenic între anii 
1941—1945. N_a fost ușor, 
în primul rînd pentru 
părinți, ei plătind pentru 
școală. Și taxele nu erau 
deloc formale. N-a fost 
ușor nici pentru mine. 
Căci la patron meseria 
se învață între... corvoa- 
de de tot «felul. Să mai 
spun că nu lipsea nici... 
bătaia? Dar ambiția a 
fost mai puternică decît 
greutățile și am satisfac
ția că am lăsat în urmă 
patru decenii petrecuți 
în întregime numai aici, 
în „Vîscoza" noastră. De 
atunci, din 1945, tot ce 
s~a făcut în fabrică poai-

tă și amprenta muncii 
mele.

Despre aceste lucruri 
ne-a vorbit și 
maistrul Simion 

'etcan, .Șeful secției me- 
cano-energetice, de la 
■are am aflat că Iosif 

Jakab este specialist în 
reparații și întreținerea 
le pompe, compresoare 
și centrale termice și că 
este „cel mai bun mese
riaș din fabrică".

In familie, satisfacți
ile lui Jakab baci le com
pletează pe cele profesi
onale. Are doi fii : 
unul dintre ei este sub- 
inginer Ia l.C.P.M.C. (Io
sif), iar cel mic îl urmea
ză, lăcătuș fiind la mina 
Lupeni, este student 
anul 
tutui u

in 
IV (seral) la Insti- 
de mine.

tecist din septembrie 
1944, membru de 
partid din 1954, Io

sif Jakab a parcurs trep
tei? afirmării profesio
nale, devenind nu numai 
un meseriaș cum a dorit 
el încă din tinerețe, dar 
și un om cu personalita
te — exemplu urmat de 
mulți dintre tinerii care 
s_au format sub mîna 
lui.

Alexandru TATAR
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• IOAN STĂNESCU, Pe
troșani: Nu contestăm cu 
nimic spusele dumnea
voastră privind calitățile 
conducătorului auto pe ca
re îl evidențiați. Se pare 
însă că alți conducători 
auto de pe mijloacele de 
transport în comun au re
zultate mult mai bune în 
activitatea profesională. Vă 
mulțumim și așteptam să 
ne scrieți în continuare și 
pe alte teme.

• MIHAELA COJOCA- 
RU, Vulcan: In Petroșani 
nu este școală de gimnas-

DEZNODAMINT
Constantin Medrea, Ma

rius Cheptea, Adi Beher, 
Cristi Timofti, Arpad Acs 
și Sorin Jiga și-au dat în?, 
tîlnire la restaurantul 
„Transilvania" din Petrila, 
la un pahar... în plus. Nu 
se știe care ar fi fost dez- 
nodămîntul dialogului din
tre cei șase tineri, dacă nu 
intervenea u lucrătorii de 
miliție, care au descoperit 
de fapt șase purtători de 
arme albe. Comportarea 
lor, „pe muchie de cuțit", 
a fost sancționată conform 
Decretului nr. 153/1970. Un 
deznodămînt mai fericit 
decît în altfel de cazuri, 
cu învățăminte pline de 
miez pentru cei șase, dar 
și pentru alții ca ei.

tică, ci ciase de gimnastică 
în cadrul Școlii sportive.

• VIORICA APETREI, 
Uricani: Cele sesizate de 
dumneavoastră conțin o 
mare doză de adevăr. Insă 
neavînd dovezi concrete și 
mai ales alți martori ocu
lari nu se pot lua măsurile 
cuvenite. Avem, totuși, a- 
sigurarea organelor locale 
de conducere, că, în cel 
mai scurt timp, lucrurile 
vor fi puse la punct și la 
centrul de distribuire a 
buteliilor.

• ANONIM, Lupeni : 
Întreruperea furnizării de

Aflăm de la 
organele de 

stat
DOSAR

Sacrificarea bovinelor și 
a altor animale, inclusiv 
cele aparținînd gospodă
riilor individuale este re
glementată de lege. „Amă
nunt" de care n-a vrut să 
țină seama Nicolae Romo- 
șan din Valea de Brazi. El 
a sacrificat o bovină și 
astfel a făcut-o de... oaie.

OCUPAȚIE
Nu s-au plîns vreodată 

că nu au ocupație, iată de 
ce lui Andrei Feyes și Ro_ 

energie electrică între ore
le 12—14 este corelată cu 
activitatea șantierelor afla
te în zona în care locuiți, 
programul decuplărilor fi
ind stabilit de CDEE Pe
troșani împreună cu orga
nele locale de stat.

• IÎERCIU DAMIAN, 
Petroșani : Este datoria
E.G.C.L. Petroșani să plan
teze un stîlp necesar ali
mentării cu energie elec
trică. Electricienii de la 
CDEE Petroșani vor inter
veni imediat penti u a vă 
rezolva situația.

dicăi Muntean din Vulcan 
li s-a prescris o perioadă 
de meditație de 3 și res
pectiv, 6 luni. Măcar acum 
au o ocupație...

AVERTISMENT
Bucuria dragostei se 

conjugă în urmași, consti
tuie sensul vieții pentru 
oricare familie. Marinela 
P. și-a pus în primejdie 
viața, nemaidorind rodul 
dragostei sale. Din fericire 
s-a intervenit la timp, fi
ind internată în spitalul 
din Vulcan. S_a ales cu 
avertismentul legii, dar in
finit mai dureros putea fi 
cel al vieții pierdute fără 
sens.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

AÎMBUNĂTĂȚIRI 
SUBSTANȚIALE

De curînd la I.M. Live- 
zeni a fost încheiată acți
unea de reparare și igieni
zare a băilor pentru mi
neri, la ora actuală neexis- 
tînd probleme din acest 
punct de vedere. Măsurile 
întreprinse de conducerea 
întreprinderii pentru îm
bunătățirea condițiilor so
ciale ale minerilor s-au 
concretizat în reparații 
capitale la toate băile pen
tru mineri din întreprin
dere, în construirea unei 
instalații de ventilație și 
uscare a hainelor date la 
spălat, în îmbunătățirea 
dotării, în momentul de 
față fiind aproape de fina
lizare acțiunea de coasere 
a mărcilor pentru schim
bul de haine al fiecărui 
miner. Totodată se află 
în curs de reparație băile 
maiștrilor și baia pentru 
femei, urmînd ca în viito
rul apropiat, odată cu ter
minarea reparațiilor Ia băi
le maiștrilor, să înceapă 
reparațiile la băile ingine
rilor. Se poate aprecia că 
măsurile întreprinse de 
conducerea întreprinderii 
au contribuit în mod subs
tanțial la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viată ale minerilor. (G.C.*

rezultatul unor 
MASURI LUATE DIN 

TIMP, DAR MAI TREBUIE 
ACȚIONAT

împreună cu Vasile Bi
ter, maistru la secția su
prafață a minei Petrila, 
am urmărit cum se desfă
șoară activitatea în băile 
și vestiarele minerilor. In
terlocutorul ne-a precizat 
că pentru perioada de 
toamnă-iarnă s-au luat mă
suri din timp. Este vorba 
de mărirea capacității de 
încălzire a apei, prin mon
tarea unui boiler de 5000 
litri. „Deși capacitatea cen
tralei termice și calitatea 
cărbunelui nu sînt la ni
velul cerințelor, am luat 
unele măsuri astfel ca mi
nerii să aibă’ apă caldă su

ficientă. Ne-am asigurat stoc 
de cărbune pentru cîteva 
zile. Am amenajat pentru 
femeile muncitoare o ba
ie cu toate cele necesare".

Cu toate că, în general, 
oamenii sînt mulțumiți de

in miez
condițiile create la baie și 
vestiare, am constat, la fa
ța locului, în discuții cu 
zeci de muncitori, că sînt 
zile cînd apa nu e sufici
ent de caldă, și în garde
robă atmosfera nu este 
cea mai plăcută. Chiar în 
ziua raidului (12 februarie) 
am găsit un geam spart 
deasupra băii minerilor, 
iar sursa de încălzire în 
garderobă era parțial de
fectă. De față fiind tova
rășul Vasile Biter, ne-a 
asigurat că imediat se vor 
lua măsuri de remediere a 
celor constatate, în garde
robă urmînd să se monte
ze în zilele următoare ae- 
roterme pentru a asigura 
căldura necesară.

Se cuvine consemnat și 
un fapt neplăcut, provocat 
de unii pe care îi numim 
neoameni. Doresc și e fi
resc ca de la ieșirea din mină 
pînă la baie minerii să se 
deplaseze în spații închise. 
Și li s-au creat aceste con
diții. Dar acești neoameni 
sparg cărămida de sticlă 
de Nevada, distrugînd 
astfel condițiile create pen
tru toți. Unde este opinia 
față de aceste elemente, 
care crează greutăți, dis
trug bunurile comune 
ale întregului colectiv ? 
(T.R.)

TREBUIE PASTRAT 
CE S-A REALIZAT ’

Odată cu punerea în 
funcțiune a noilor și mo
dernelor linii de prepara
re a cărbunelui, pentru 
muncitorii — bărbați și 
femei — preparației Pe
trila s-au creat și amena
jat băi și vestiare bine do
tate și utilate. Am stat de 
vorbă cu zeci de muncitori 
la băi și vestiare. S-au 
declarat mulțumiți de condi
țiile create în noua pre- 
parație. Dar așa cum spu
neau camenii, cît și tova
rășa Aurelia Orza secre
tar adjunct cu probleme 
sociale al comitetului de 
partid, mai sînt zile cînd 
apa caldă și temperatura 
în vestiare nu sînt pc de
plin corespunzătoare — 
firește, determinate și de 
condițiile acestei ierni ge
roase. Adică trebuie făcut 
mai mult pentru întreține-

de iarnă, prin băile
RAID-ANCHETĂ

rea și păstrarea a tot ce 
s-a realizat pentru oa
meni !

ÎNNOIRI

La mina Aninoasa, s-a 
întreprins un complex de 
măsuri pentru a fi create 
bune condiții sociale mine
rilor, inginerilor, și tehni
cienilor „La propunerea 
minerilor, ne spunea tova

Sintem în plină iarnă, cu zăpadă multă și zile 
geroase. In această perioadă băile existente în fie
care întreprindere minieră sintetizează, prin înseși 
apa caldă ce trebuie să curgă din fiecare duș sau 
căldura necesară pentru uscarea hainelor, preocu
pările compartimentelor administrative pentru în
făptuirea ansamblului de pregătiri destinate acestui 
sezon. Prezenți în aceste zile în cele mai multe în
treprinderi miniere din municipiu, redactorii ziaru
lui nostru au văzut și au simțit condițiile existente 
în băile minerilor, exprimîndu-Și punctul de vedere 
în acest raid-anchetă.

rășul Iosif Guran, pre
ședintele comitetului sindi
catului, s-au închis unele 
ferestre, s-a montat un a- 
parat pentru uscatul păru
lui, continuîndu-se acțiu
nile destinate creării unui 
climat corespunzător pen
tru ca oamenii muncii să 
se poata spăla după ieși
rea din mină". Odată cu 
aceste măsuri, care dove
desc grija permanentă a 
conducerii întreprinderii 
pentru oameni, se află în 
plin proces de amenajare 
și o baie destinată femei
lor din cadrul personalu
lui tehnico-ingineresc. Zi
lele acestea se execută lu
crări de vopsitorie și fa- 
ianțare, fiind instalate 6 du
șuri și un uscător de păr. 
Funcționînd într-o clădire 
vecile, baia minerilor și a 
celorlalți oameni ai mun
cii de la Aninoasa se află 
în permanenta atenție a 
întreprinderii. In condiți
ile acestei ierni, cînd se 
înregistrează temperaturi 
deosebit de scăzute, se fac 
eforturi pentru a se asigu
ra căldura și apa ' caldă 
necesare acestor spații în 
care se concentrează preo
cupările de îmbunătățire a 
condițiilor sociale cu im
plicații în activitatea eco
nomică. Cînd timpul va 
permite se va acționa și 

pentru eliminarea cauze
lor care duc la infiltrarea 
apelor pluviale într-o par
te a tavanului băii. (T.S.)

E BINE, DAR SE 
POATE ȘI MAI BINE

La mina Dîlja ș-au de
pus eforturi mari pentru 
ca, la ieșirea din șut, mi
nerii să dispună de căldu

ră și confort. însoțiți de 
șeful serviciului adminis
trativ Dumitru Voican, am 
pătruns în baia minerilor. 
In compartimentul pentru 
haine curățenia și ordinea 
erau la ele acasă. Cele trei 
ventilatoare pentru usca
tul părului funcționau ire
proșabil. Lăcătușul Mihai 
Bruma, din sectorul III, și 
vagonetarul Viorel Țurca- 
nu, din sectorul I, ne spu
neau: „Beneficiem de con
diții excelente la intrarea 
și ieșirea din șut. Dușuri
le, compartimentate și cu 
circuite separate de apă 
caldă și apă rece, ne per
mit să facem o baie recon
fortantă iar căldura din 
vestiare este la un nivel 
corespunzător. Există și o 
spălătorie unde ne unt 
spălate si reparate haine
le de șut. Intr-adevăr, în 
această iarnă avem condi
ții bune".

Un singur aspect nega
tiv: sistemul de dulapuri 
din fier în vestiarul de 
haine de șut nu este prea 
eficient, dînd posibilitatea 
depozitării a tot felul de 
materiale. Șeful serviciu
lui administrativ ne_a asi
gurat că în acest an ele 
vor fi înlocuite. (Gh. Boțea)

minerilor
IMPROVIZAȚIILE 
NU MAI SINT O 

SOLUȚIE...

Afară e viscol, e ger, zi 
de iarnă aspră. In contrast, 
atît in băile minerilor, cît 
și în vestiare e cald, e plă
cut. Discutăm, la ora 
schimbului, cu mai mulți 
mineri și electrolăcătuși, 
de Ia mina Lupeni, des
pre băile și vestiarele mi
nei. Părerea e unanimă : 
eSte și apă cal^ă, este și 
căldură suficientă. Nu tre
buie să zgribulească 
nimeni, iar hainele de șut 
au toate condițiile să se u- 
suce. Ne spun aceasta 
Constantin Bondoc, Ludo
vic Pataki, Nicolae Miron, 
Coloman Oargă și alți in
terlocutori, „intervievați" 
instantaneu la... fața locu
lui. Oamenii nu reclamă, 
așadar nici apa, nici căl
dura. Situația se schimbă 
insă cînd vine vorba de 
curățenie în vestiare; pe 
culoarele ce leagă acestea 
de săile cu dușuri se sir- 
culă și desculț, dar și în 
cizmele cu care se vine 
din mină. Cauza principa
lă a neajunsurilor — pri
vind curățenia, precum și 
a altor nemulțumiri — in
suficiența apei calde în u_ 
nele zile la sfîrșitul schim
bului I, unii oameni stau 
și o jumătate de oră pînă 
le vine rândul la duș, sca
de și debitul apei calde, e 
înghesuială în vestiar — 
nu este alta decît aglome
rația. Adică e o realitate. 
Capacitatea băii și vestia
relor nu mai este pe mă
sura efectivului minei. Des
pre aceasta ne vorbește și 
șeful de schimb Panainte 
Arhip din vestiar. Aglome
rație, zeci de persoane, mai 
ales în schimbul I, nu au 
Ioc pentru a li se agăța 
hainele pe cuiere. Sînt pro
bleme și eu paza hainelor.

— Ne aflăm într-o si
tuație de provizorat, ne

spune însoțitorul nostru, 
președintele sindicatului 
Aurel Angheluș. Din toam
nă au început unele lucrări 
de renovare, de sistemati
zare a băii, dar le-am în
cetinit. Așa ne-a prins 
iarna. Aglomerația e rea
lă, lipsa de curățenie se 
explică și prin faptul că 
lucrează cei 2—3 zidari
Lucrările trebuie reluate 
cu toată amploarea iniți
ală pentru a fi terminat 
pînă în toamnă. In între
ținerea curățeniei este, di 
asemenea. Ioc pentru mai 
bine...

Sîntem de acord cu pre
ședintele sindicatului. Ma 
ales cu adevărul spus de 
cîțiva mineri: la baia mi
nei improvizațiile nu mai 
sînt o soluție... Baia minei, 
vestiarele, jientru a fi în 
pas cu cerințele, necesită 
măsuri radicale... (I. Du- 
bek).

AGLOMERAȚIE MARE !.

La mina Vulcan, proble
ma numărul unu, în cee; 
ce privește baia minerilo 
este... aglomerația I Dup. 
cum ne informa tovarășul 
llie Diaconu, președintele 
comitetului sindicatului, 
de circa 2—3 ani se soli
cită extinderea spațiilor 
pentru băi. Cum în a- 
ceastă perioadă la mina 
Vulcan au sosit foarte 
mulți nou încadrați, pro
blema devine și mai acută

Fără îndoială, eforturi s< 
fac. Există și unele rezul
tate bune. Șeful serviciu
lui administrativ Gheorghe 
lonașcu, ne dovedește că 
s-au asigurat locuri la 
vestiare, sîrmă pentru us
catul hainelor, au fost 
completate dușurile, există 
grătare suficiente. Pentru 
stăvilirea risipei de apă 
caldă, s-au reparat toate 
dușurile existente. De ase
menea sîntem asigurați că 
uzina Vulcan, care aprovi
zionează cu apă caldă mi
na, depune toate eforturi
le pentru asigurarea debi
tului corespunzător.

In rest, curățenie și bu
nă dispoziție, ca după ie
șirea din șut 1 (M. Bujo- 
rescu).
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Mesajul secretarului genera! al 
O.W.U. cu prilejul marcării 

Anului Internațional al Tineretului

Konstantin Cernenko despre posibilitatea creării unei zone denuctearizate în nordul Știri din tarile socialiste

N XȚ1UNILE UNITE 13 
(Agerpres) — In mesajul 
secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu prilejul mar
cării, în 1985, a Anului In
ternațional al Tineretului 
„Participare, Dezvoltare, 
Pace", se subliniază că o- 
biectivul acestui eveniment 
constă în concentrarea a- 
tenți i mondiale asupra ce
rințelor și aspirațiilor ti
nerei generații de pretu
tindeni și în recunoașterea 
rolului vital pe care tine
retul îl poate avea în fău
rirea unei lumi mai drep
te și pașnice pe planeta 
noastră.

Mesajul relevă faptul 
că, întrucît Anul Interna
țional al Tineretului co

BONN 13 (Agerpres). — 
La Hamburg și Hannvra 
S-au desfășurat reuniuni 
ale unor organizații pentru 
pace din R.F. Germania, 
în cadrul cărora partici- 
panții s-au pronunțat cu 
fermitate pentru retrage
rea rachetelor nucleare cu 
rază medie din Europa. In 
Ceea ce privește progra
mul de acțiuni viitoare, se 
menționează, între altele, 
că forțele păcii din Hano- 
vra vor demonstra, în 
primă1.....ub deviza „să
fie oprit' h i ia înar
mărilor !“, împotriva es

Rigorile iernii în Europa
Valul de frig continuă 

8ă se facă resimțit în Eu
ropa. După o încălzire de 
scurtă durată, pe întreg te
ritoriul R.S. Cehoslovace 
au revenit gerurile, tempe
raturile medii coborînd la 
minus 20 de grade, în Slo
vacia centrală înregistrîn- 
du -se o temperatură mini
mă record — minus 32 
grade Celsius. In R.S.F. Iu
goslavia, ca urmare a scă
derii bruște a temperatu
rii și a căderilor abunden
te de zăpadă, au fost în
chise mai multe aeropor

incide cu cea de-a 40-a a- 
niversare a Națiunilor U- 
nite, organizație înființa
tă pentru înfăptuirea idea
lurilor de pace ale uma
nității, scopurile și prin
cipiile O.N.U. pot oferi 
o valoroasă orientare ti
nerei generații, în pregăti
rea sa pentru lumea de 
mîine.

In încheiere, secretarul 
general al O.N.U. a adțțp- 
sat un apel tuturor guver
nelor, organizațiilor negu
vernamentale, de a susți
ne obiectivele Anului Inter
național al Tineretului, 
pentru participarea cons
tructivă a tineretului la e_ 
dificarea unui viitor mai 
bun pentru întreaga ome
nire.

caladării nucleare, pentru 
realizarea de măsuri de 
dezarmare.

SAN JOSE 13 (Agerpres) 
— „Să curgă mai multă 
cerneală, să se înmulțeas
că aparatele de fotografiat 
și să crească numărul slu
jitorilor mijloacelor de co
municare în masă care se 
pronunță pentru pace și 
împotriva războiului în A- 
merica Centrală" — a de
clarat președintele Repu
blicii Costa Rica, Luis Al
berto Monge, în discursul 
de deschidere a lucrărilor 

turi. Agenția Taniug rela
tează o serie de dificultăți 
în transportul rutier și în 
alimentarea ctJ electricita
te a populației.

In ultimele 24 de ore, 
geruri puternice s-au a- 
bătut asupra R.D. Germa
ne. Agenția ADN infor
mează că, în timpul nop
ții, mercurul termome
trelor a coborît sub minus 
20 grade C, iar ziua — la 
minus 15 grade.

(Agerpres)

continentului european
MOSCOVA 13 (Agerpres) 

— Răspunzînd apelului 
organizației nord-europene 
„Un tr itat — acum", care 
cheamă la încheierea 
cit . m ai grabni
că a mini tratat privind 
crearea unei zone fără ar
me nucleare în nordul Eu
ropei, Konstantin Cer
nenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a- 
rată: Crearea în nordul eu
ropean a unei zone denu_ 
clearizate, ar deschide în 
mod neîndoielnic noi po
sibilități pentru întărirea 
încrederii și diminuarea 
încordării. Uniunea So
vietică este gata să-și aSu-

Âcțiuni militante, luări de poziție în 
favoarea păcii și dezarmării

primei conferințe a zia
riștilor din regiune, orga
nizată la San Jose sub de
viza „Pace în America Cen
trală",

■fr
DUBLIN 13 (Agerpres).

— „Mișcarea irlandeză 
pentru pace între popoare"
— organizație de masă ce 
acționează pentru apărarea 
păcii și preîntîmpinării u- 
nui război — a adresat un 
apel guvernului de' la Du
blin, cerînd înscrierea în 
constituția țării a unui ar
ticol care să prevadă neu
tralitatea Irlandei.

Consecințe ale 
șomajului

GENEVA 13 (Agerpres). 
— Șomajul duce la îm
bolnăvirea persoanelor a- 
fectate de acest flagel — 
este concluzia ce se des
prinde dintr-un studiu dat 
publicității la Geneva de 
Biroul Internațional al 
Muncii (B.I.M.). Pornind 
de la cercetări efectuate 
în Statele Unite și Marea 
Britanie, 'studiul relevă 
că în țările în care, în 
ultimii cinci ani, șomajul 
a crescut cu un milion de 
persoane, numărul decese
lor de pe urma maladiilor 
cardiace a sporit cu 167 000. 

me obligația de a nu fo
losi arma nucleară împo
triva statelor Europei de 
nord care vor participa la 
zona denuclearizată — re
latează agenția TASS. Noi 
am fi gata, între altele, să 
examinăm cu părțile inte
resate problema acordării 
statutului denuclearizat ba
zinului Mării Baltice, re
levă K. Cernenko.

H BUDAPESTA 13 
(Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 40-a a- 
niversări a eliberării 
capitalei ungare, amba
sadorul României la 
Budapesta, Nicolae Ve- 
reș, a depus o coroană 
de flori la monumen
tul eroilor români, din 
cartierul Rakosliget.

TAHA YASSIN RA- 
MADHAN, prim vice-/
prim-ministru al guvernu
lui irakian, l-a primit pe 
ministrul construcțiilor
industriale, Ion Petre, ca
re efectuează o vizită la 
Bagdad.

In cursul întrevederii, 
au fost examinate stadiul 
actual al raporturilor e- 
conomice româno-irakie- 
ne și posibilitățile de dez
voltare a acestora în in
teresul ambelor părți.

LA BONN S-AU DES
FĂȘURAT CONSULTĂRI 
SOVIETO — VEST-GER- 
MANE în problema pre
venirii proliferării arme
lor nucleare, relatează a- 
genția TASS. Au fost dis
cutate chestiuni privind 
cea de_a treia conferință * 
pentru studierea modului 
în care se aplică Tratatul 
de neproliferare a arme
lor nucleare, care urmează 
să aibă loc în acest an, în
tărirea în continuare‘a re
gimului de nediseminare, 
schimburile internaționale 
în domeniul nuclear, creș
terea eficienței sistemu
lui de garanții al Agenției

MOSCOVA 13 (Agerpres).
— In Uniunea Sovietică se 
înființează un serviciu spe
cial de combateie a poluă
rii mării ca urmare a 
scurgerilor de țiței din 
navele accidentate. El va 
fi dotat cu instalații spe
ciale pentru pomparea 
petrolului și eu mijloace 
auxiliare pentru decan
tare și transport. In cazul 
cînd va exista pericolul ca 
petele de țiței de pe mare 
să se extindă, vor putea 
fi instalate garduri gon- 
flabile plutitoare care vor 
menține petrolul în interi
or.

☆

BELGRAD 13 (Agerpres).
— Producția de medica
mente, detergenți, îngrășă
minte chîbiice, obiecte din 
cauciuc va cunoaște o 
creștere importantă în a- 
cest an, în Iugoslavia, se 
arată într-un raport al 
Camerei economice a Iu
goslaviei. După cum relevă 
agenția Taniug, sporul va 
fi posibil prin îmbunătă

Internaționale pentru E- 
nergie Atomică.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a adre
sat Irakului șt Iranului a- 
pelu] de a respecta mora
toriul convenit în urmă 
cu opt luni privind abți
nerea reciprocă de la bom
bardarea obiectivelor ci
vile — a anunțat purtăto
rul de cuvînt al Națiuni
lor Unite. Arătînd că 
moratoriul a fost eficient, 
secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că 
cele două părți vor conti
nua să-1 respecte, în scopul 
ocrotirii vieții populației 
civile.

INUNDAȚIILE DIN MO- 
ZAMBIC tind să ia pro
porții dramatice, ploile to
rențiale continuînd să 
cadă abundent — transmit 

țirea sistemului de aprovi
zionare cu materii prime a 
unităților productive din 
acest sector și creșterea 
capacităților de producție.

Proiectele elaborate în 
acest sens prevăd, pentru 
anul în curs realizarea a 
800 000 tone îngrășăminte 
chimice mai mult față de 
1984, creșterea cu 8 la su
tă a producției de medi
camente și cu 10 la sută 
— a obiectelor din cauciuc.

☆

BUDAPESTA 13 (Ager
pres). — Ca și anul trecut 
industria chimică a R.P. 
Ungare se va dezvolta în 
acest an într-un ritm mai 
rapid decît alte ramuri in
dustriale. Creșterea prevă
zută a industriei chimice 
este de 3,3 la sută, ceea ce 
trebuie să asigure un spor 
de 8—9,5 la sută a pro
ducției destinate exportu
lui. Modernizarea procese
lor tehnologice va permite 
prelucrarea mai completă 
a materiilor prime.

agențiile internaționale de 
presă. La Maputo s-a a_ 
nunțat că nivelul apelor 
fluviului Nkomati ar pu
tea crește cu peste 6 me
tri în zilele următoare. 
Populația a fost avertiza
tă să părăsească locuințe
le aflate la altitudini mai 
joase. Potrivit primelor 
informații publicate de 
presa mozambicană, su
te de persoane au rămas 
deja fără adăpost. Auto
ritățile continuă operațiu
nile de salvare a sinistra- 
ților.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI Hosni Mubarak, a 
apreciat, la o întîlnire cu 
ziariștii, că acordul asu
pra unei formule de acți
une comună iordaniano- 
palestiniană, anunțat la 

Amman, constituie „un nas 
în direcția cea bună", 
transmite agenția MEN. A- 
cest acord a fost realizat 
în cursul convorbirilor 
purtate luni de regele 
Hussein al Iordaniei și 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat.

FILME
| PETROȘANI — 7 No- 
. iembrie: împușcături sub 
» spînzurăto rre; Unirea 
[Fantezii desenate; Pa- 

rîngul: Tăunul.
ii PETRILA: Madona pă- 
I gînă.

LONEA: Arma miște- 
rioasă

ANINOASA: S-a oprit 
un tren.

VULCAN — Luceafă
rul; Romeo și Julieta '82.

LUPENI — Cultural: 
Inima sinceră.

URICANI: No.a ae
riană.

TV
20,00 Telejurnal (parțial

color).
20,15 Actualitatea în e-

con om ie.
20,25 Studioul tineretu-

lui (parțial color).

— Serial științific: 
„Călătorie în Uni
vers".
Episodul 11.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

RADIO
6,30 Radioprogramul 

dimineții. 6,45 La ordi
nea zilei in agricultură. 
7,00 Radiojurnal. 7,30 Zi 
de zi, munca riguros or
ganizată, planul îndepli
nit la toți indicatorii. 8.00 
Revistă presei. 8,10 Cu
rierul melodiilor. 9,00 Bu
letin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin le știri. 10,05 
Moment folcloric. 10,30 
Armonii corale. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Sîn_ 
tem copiii soarelui. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului. 12,15 
Magazin tehnico-științific. 
13,00 De la 1 la 3.

IIIIIIIIIIII
II
II
II
II

i. c. c. i. riui>
prin subunitățile sale din toate orașele 
Văii Jiului, execută in perioada de iarnă 

următoarele lucrări către populație și 
întreprinderi, instituții și asociații 

de locatari, la comandă :

♦ parchetări

♦ faianțărî

♦ zugrăveli-vopsitorii

♦ reparații instalații sanitare și termice. 
Solicitanții sînt rugați să se adreseze la

telefoanele:

PETROȘANI — 12132, str. IVI. Eminescu, 
nr. 15—17; 43144, str. Cu/a Vodă nr. 23.

PETRILA — 141, str. Privighetorilor 
nr. 14.

VULCAN — 70114, str. Fabricii nr. 14.

LUPENI — 60912, sir. 23 August, nr. 8.

Combinatul minier Valea Jiului
Baza de aprovizionare Petroșani

strada Mihai Eminescu nr. 22

încadrează

direct sau prin transfer
— doi paznici obiective speciale 

încadrarea se va face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 12/1971.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

servici pe numele lăncii 
Eugen, eliberată de T.C.H. 
Deva — Șantier 1. O de
clar nulă. (3298)

PIERDUT carnet părți 
sociale seria 1983 Nr. 0963, 
pe numele Kilai Maria, e_ 
liberat de I.M, Lonea. II 
declar nul. (3299)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Meri-

șescu Constantin, elibera
tă de I.M. Vulcan. O de
clar nulă. (3300)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele. Lase 
Gheorghe, eliberată de 
1 U.M Petroșani. O declar 
nulă. (3301°)

PIERDUT aviz expedi
ție nr. 3040, eliberat de 
I.C.S.M.I. Petroșani II de
clar nul. (3302)

COLEGIUL DE KH).U J IE losit BA LAN. loan DUBEK, Dorm GHEțA, ton 
MUSTAȚA, Simron POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPATAKU.
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