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ÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Producții sporite ce cărbune, prin 
cresterea«

Creșterea 
tății muncii
pentru colectivul 
Petrila o preocupare ma
joră. In anul trecut, ac
ționând cu fermitate pen
tru înfăptuirea indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu 
privire la creșterea pro
ductivității muncii, prin- 
tr_o largă consultare a 
întregului colectiv, con
siliul oamenilor muncii 
a stabilit un amplu pro
gram de măsuri vizînd 
creșterea suplimentară 
a productivității muncii, 
înfăptuirea acestui pro
gram a avut 
bune pe linia 
producției 
La finele 
colectivul 
a raportat 
plimentară de 5240 
tone de cărbune, 
create condiții 
pentru înfăptuirea sarci
nilor de plan sporite din 
acest an. In prima lună 
a anului 1985, datorită u_ 
nor' greutăți în preluarea 
și livrarea producției la 
preparație — după cum

ne-a informat tovarășul 
Marcu Boantă, președin
tele consiliului oamenilor 
muncii de la I.M. Petrila 
— planul producției de 
cărbune n-a fost realizat, 
deși în subteran au e- 
xistat condiții nu numai 
pentru realizarea, ci și 
pentru depășirea sarci
nilor de plan. Dispunem

bună 
crește— 
muncii 
analiză

temă la secto- 
unul din sec- 
pondere im- 
în producția 

Intre anii

Din experiența unui 
colectiv fruntaș

rezultate 
creșterii 
cărbune, 

trecut,
de 
anului 

întreprinderii 
o producție sli

de 
„Au fost 

optime

în prezent de condiții 
pentru a recupera rămî- 
nerea în urmă din luna 
ianuarie și de a încheia 
trimestrul 1 cu o produc
ție suplimentară de 
puțin 1000 de tone 
cărbune. Atenția 
pe care o acordăm 
tinderii liniei de 
active in cărbune și 
terii prouuctivității 
cii în abataje se va con
cretiza cu certitudine în 
rezultatele bune, în în
deplinirea și denășirea 
sarcinilor de plan".

Pentru a afla în

cel 
de 

sporită 
ex- 

front 
creș- 
mun-

constă experiența 
dobîndită pe linia 
rii productivității 
am întreprins o 
pe această 
rul IV — 
toarele cu 
portantă,
întreprinderii.
1982—1984, după cum am 
aflat de la ing. Jana

■ Stanciu. la nivelul secto
rului IV productivitățile 
au sporit în mod con
stant, a.iungînd de la 3,552 
tone pe post în 1982, la 
4,250 tone pe post la fi
nele anului 1984. Cum 
se explică cresterea pro
ductivității în cadrul sec
torului ? Amănunte ne-a 
furnizat ing. Ilario Born, 
șeful sectorului IV. In 
primul rînd este vorba 
de folosirea unor tehno
logii de lucru 
condițiilor de 
din. stratul 3 
do la Petrila.
exploatare cu 
individuală și
rezistență, care a dat re-

Viatei STRĂUȚ

adecvate 
zăeămînt 

blocul II, 
M'-'toda de 

susținere 
tavan de

Rodul abataja.or 
mocanizat

Prin precipitațiile abun
dente și temperaturile 
scăzute, iarna din 
anul acesta a creat des
tule greutăți colectivelor 
miniere, în procesul de 
extracție și de livrare a 
cărbunelui spre prepara- 
ții. Unul dintre colective
le miniere, care în perioa
da însoțită de. rigorile ier
nii a știut să.și concentre
ze eforturile în vederea 
extragerii de cărbune la 
nivelul planului, este cel 
de la I.M. Paroșeni.

De la începutul anului, 
minerii Paroșeniului au li
vrat în-plus economiei na
ționale aproape 2000 
de cărbune. La acest 
mos succes, și-au 
contribuția minerii, 
nerii și tehnicienii din ca
drul sectoarelor I, II și IV, 
care au extras de la înce
pu ul anului, la zi, peste 
sarcinile de plan 4460 to
ne de cărbune.

Cel mai mare plus îl în
registrează colectivul 
torului 
tone 
ceastă 
tară a 
seama 
vi tății 
dotate 
nizate. 
l-au a 
gada condusă de Constan
tin Ciobănoill, care ex
ploatează ”n complex me
canizat. (Gh. S.)

tone 
fru- 

adus 
ingi-

sec-
IV — 2100

de cărbune. A- 
producție suplimen- 
fost obținută pe 
depășirii producti- 
muncii în abatajele 
cu complexe meca- 

Un aport deosebit 
vut minerii din bri

Noile construcții, ce au schimbat radical cartie. 
re întregi ale reședinței de municipiu, dau o verti
calitate tonifiantă orașelor Văii Jiului.

Foto: Robert TAVIAN

întregul 
oamenii

DE FORȚE PENTRU A SE

(Continuare în pag. a 2-a)

La U. E. Paroșeni

(Continuare in pag. • 2-a)

pentru 
multă 

în sis- 
național

Una dintre formațiile 
de lucru fruntașe de la 
mina Bărbăleni este bri
gada de investiții con
dusă de loan Nichita. 
In imagine, ortacii săi 
Mihai Spătaru — șef 
schimb, Toma Marcel și 
Alexandru Mușat, efec- 
tuind pontajul cu mais
trul Ioan Lițcan.

AMPLĂ DESFĂȘURARE

ASIGURA TRENURILOR

In cadrul amplelor ac
țiuni cu caracter economic, 
cu care oamenii muncii 
din complexul CFR Petro
șani doresc să întîmpine 
Ziua ceferiștilor, se în
scriu și cele menite a în
lătura urmările rigorilor 
acestei ierni.

Ieri, prin telefon, 
aflat de la tovarășul 
mitru Simionescu, 
ședințele 
dical din 
Petroșani, 
două zile 
plă desfășurare de 
pentru a crea condiții 
fectuării cît mai aproape 
de cerințe a activității fe
roviare.

In zona triajului CFR 
(cel mai puternic afectat 
de ninsoare și viscol) au 
acționat maistrul Ion Stra
ja, lăcătușii Ion Costea, Ion 
Tudose, la depou, maistrul 
Gheorghe Pop, sudorul Pe
tru Coman, șeful de echi
pă Grigore Ciocârlan, 1:

T. ALEXANDRU

împreună cu 
nostru popor, 
muncii din Valea Jiului au 
urmărit cu satisfacție 
crările celui de-al 
Congres al Frontului 
mocrației și Unității 
cialiste, eveniment ] 
cu deosebite ! 
în viața patriei, 
începutul campaniei 
torale pentru alegerile 
deputați în Marea Aduna
re Națională și consiliile 
populare care vor avea 
loc în 17 martie. In spiri
tul tradiției, întreaga pe
rioadă premergătoare ale
gerilor de deputați în or
ganele puterii de stat va 
stimula participarea cetă
țenilor la continua acțiune 
de dezvoltare, btlnă gos
podărire și înfrumusețare 
a localităților, la manifes
tările politice și educative, 
culturale și artistice, ex
primând însuși conținutul 
viu și dinamic al demo
crației muncitorești revo
luționare din patria noas- 

Faptul că la alegerile

lu—
III-lea

De- 
i So- 
politic 

semnificații 
, marcând 

elec- 
de

de deputați crește 
derabil numărul 
scripțiilor în care 
depuse două sau trei can
didaturi — 41 la sută și, 
respectiv', 10 la sută în 
circumscripțiile pentru 
Marea Adunare Națională, 
60 la sută și, respectiv, 10 
la sută pentru consiliile 
populare județene, 68 la 
sută și 12 la sută pentru 
cele în consiliile populare 
municipale, 75 la sută și, 
respectiv 12 la sută în 
consiliile populare orășe
nești, 81 la sută și, respec
tiv, 12 la sută în cele pen
tru consiliile populare

pre- 
sin- 

CFR
comitetului 
Complexul 
că în ultimele 

a avut loc o am- 
forțe 

e-

consi- 
circum- 
vor fi

(Continuare in pag a 2-a)

Votul
Efervescență creatoare, 

amplă mobilizare, acțiuni 
intense, eforturi stăruitoa
re. Acestea sînt caracteris
ticile perioadei premergă
toare unuia dintre cele 
mai importante eveni
mente politice ale anului

In aceste zile, cînd 
rigorile iernii s_au făcut 
simțite din ce în ce mai 
puternic, energeticienii 
de la Paroșeni depun e- 
forturl susținpte 
a pulsa cît mai 
energia electrică 
temui energetic
și pentru a asigura căl
dura în apartamentele din 
Valea Jiului. Din cauza 
temperaturilor scăzute 
înregistrate în ultimele 
zile, la punctul de cap
tare a apei pentru răcire 
din Jiu, a apărut gheată 
plutitoare care a obturat 
grătarul de admisie. Pen
tru descongestionarea 
grătarului, personalul a- 
telierului de exploatare 
turbine condus de sing. 
Gheorghe Domșa a ac- 
ționaț ore în șir cu forțe 
sporite. Tura condusă de 
Simion Drăghici nu a 
părăsit locul de muncă 
pînă ce gheața plutitoare 
nu a fost înlăturată și

debitul de apă pentru ră
cire (captată din Jiu) nu 
a ajuns la nivelul nece
sar. Pentru a se asigura 
debitul de apă procesului 
tehnologic, laboratorul 
chimic al uzinei a ac-

prompte făcute de ener
geticienii atelierului de 
exploatare a blocului de 
150 MW, atelierului de re
parat turbine și labora
torului AMT, acest grup 
a reintrat în funcțiune.
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Eforturi susținute pentru 
a asigura țârii energie 
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ționat în aceste zile pen
tru asigurarea de stocuri 
tampon de rezervă în ve
derea funcționării fără 
întrerupere a uzinei. Da
torită frigului, o parte 
din conductele grupului 
4 au înghețat, creînd mari 
greutăți la repunerea a- 
cestuia în funcțiune. 
Datorită intervențiilor

Hidrogenul necesar pen
tru realizarea siguranței 
în exploatare a generato
rului. rir. 4 a fost asigurat 
datorită laborantei Maria 
M i ișoreanu Bodesc și a 
maistrului Dumitru Toma.

In vederea asigurării 
cărbunelui necesar pro
cesului de producție în

termocentrală, în aceste 
zile geroase s-a acționat 
cu toată hotărârea pen
tru descărcarea vagoane- 
lor sosite de la furnizori. 
DeȘi uzina nu are tunel 
de dezghețare a vagoa
nelor, zilnic prin eforturi 
susținute se descarcă pes
te 20 de vagoane cu căr
bune, asigurîndu-se, tot
odată încărcarea cărbune
lui din depozitul termo
centralei și descărcarea 
lui în stația de alimen
tare a uzinei.

Cu toate condițiile 
le create de rigorile 
cestei ierni deosebit 
aspre, energeticienii 
la Paroșeni pulsează 
sistemul energetic națio
nal în medie zilnic 
MWh, asigurînd 
tă, prin eforturi 
danii susținute, 
termică pentru 
montele Văii Jiului,

INSCRIPȚII

8 ro
a
de 
de 
îri

350 
totoda- 

și stră- 
energia 
aparta-

Gheorghe BOȚEA .

— alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare.

Votul nostru al între
gului popor va consfinți și 
de această dată unitatea de 
nezdruncinat a națiunii în 
jurul partidului, al condu
cătorului său încercat, to
varășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU.

Votul nostru, 
pentru viitorul 
țării, pentru 
tuturor 
pentru dezvoltarea 
tenită a patriei noastre so
cialiste I

este votul 
luminos al 
bunăstarea 

oamenilor muncii, 
necon-

IN PAGINA A 4-A

Actualitatea 
in lume
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Angajare fermă pentru înfăptuirea la termen 
a obiectivelor de investiții miniere

Analiza activității co
lectivului întreprinderii 
de antrepriză construcții 
și montaje miniere, pre
zentată adunării generale 
a reprezentanților oame
nilor muncii a evidențiat 
rezultatele bune, a dez
bătut unele lipsuri, pu_ 
nînd în evidență astfel 
însemnate resurse de 
sporire a eficienței eco
nomice. Planul valoric al 
lucrărilor de construcții 
și montaje la nivelul în
treprinderii a fost depă
șit cu 2,5 la sută, iar 
cel al producției secun- 
dar-industriale s-a depă
șit cu peste 16 la sută. 
Productivitatea a crescut 
cu peste 3,6 la sută la lu
crările de construcții și 
modtaje, iar cheltuielile 
la 1000 lei producție au 
fost cu 20,4 lei mai mici 
decît cele planificate. S_au 
realizat astfel importante 
beneficii peste plan.

In ceea ce privește 
planul fizic, rezultatele 
n-au fost pe deplin sa
tisfăcătoare. Indicatorul 
de puneri în funcțiune 
n-a fost realizat. Din 93 
obiective de investiții mi
niere nominalizate în 
planul de puneri în func
țiune au fost predate be
neficiarului numai 62.

Dezbaterile s-au desfă
șurat în spiritul înaltei 
exigențe și răspunderi 
muncitorești. Referin- 
du-se la măsurile care se 
impun pentru lichidarea

Producții sporite
(Urmare din pag. I)

zultatc bune în abatajele 
frontale coordonate de 
Ștefan Alba, a fost ex
tinsă și în abatajele din 
aripa de Est, unde mun
cesc minerii din brigada 
lui Ștefan Rotaru. Este 
concludent că în anul 
1984, prin extinderea a- 
cestei tehnologii, produc
tivitatea medie în căr
bune a fost cu o tonă pe 
post mai mare decît cea 
planificată în abatajele 
sectorului IV. Trebuie 
menționat însă și fantul 
că a existat o permanen
tă preocupare pentru a- 
sigurarea în devans a 
liniei de front de lucru 
în cărbune lă nivelul sec
torului, concomitent cu 
plasarea optimă a postu
rilor din subteran pe 
schimburi. S-a acordat 
atenția cuvenită și între
ținerii utilajelor din do
tare, activitate la care au 
adus o contribuție de 

FESTIVALUL ARTEI ȘI CREAȚIEI STUDEN
ȚEȘTI. întorși din vacanță, în aceste zile studenții 
de la Institutul de mine din Petroșani se pregătesc 
intens pentru a participa la faza zonală a Festiva
lului artei și creației studențești — integrat în e- 
diția a V_a a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei".

Concursul va avea loc la Timișoara, între 19 și 
23 februarie, cu participarea studenților din .Timi
șoara, Craiova, Reșița, Petroșani și Hunedoara.

Din Valea Jiului, vor fi prezenți în festival 
două coruri, formația de teatru, recitatori, formația 
de dansuri populare, interpreții folk, precum și 
creatorii de artă plastică, fotografică și cinemato
grafică. (Al. H.)

MUZEUL MINERITU
LUI susține mîine, la clu
bul stației CFR din Petro
șani un colocviu de istorie 
sub genericul „52 de ani

PENTRU PUNEREA IN 
FUNCȚIUNE a noii capa- I cități de producție, la IFA 

| „Vîscoza" Lupeni se vor 
lua măsuri în vederea ca- I lificării unui număr de

1 1500 tinere, în meseriile
specifice unității. Alte 150

I muncitoare vor fi califica
te în acest an la Țesătoria 
de mătase din aceeași lo
calitate.

de la eroicele lupte revo
luționare ale muncitorimii 
române". (D. Peligrad)

DUPĂ CUM NE INFOR
MEAZĂ tovarășa Valeria 
Frenț, bibliotecara clubu
lui sindicatelor din Uri
cani, după ultimele achi
ziții biblioteca totalizează 
un fond de carte de 15 300 
volume, cuprinzînd o lar
gă arie tematică din do

unor neajunsuri și ' pen
tru a asigura condiții mai 
bune de realizare a sar
cinilor planului de in
vestiții din acest an, to
varășul Carol Ridzi, șe
ful brigăzii Lupeni — 
Valea de Brazi a subli
niat în cuvîntul său „ne
cesitatea urgentării des
chiderii unor noi lucrări 
de dotare de care depin
de respectarea termenu-

Adunări generale 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii

lui de punere în funcțiu
ne a minei Valea de 
Brazi, lucrări care n-au 
fost atacate încă, așa 
cum se prevedea în plan". 
Gheorghe Chelaru, Paul 
Jugănaru, Ludovic Tal- 
pai, Constantin Șuvar, 
Ștefan Sava, Ion Vîlcu, 
Adrian Stegaru, Petre 
Șaucă, Mircea Dubar, E- 
mil Anti, Adrian Bejan, 
Voichița Micheș, au for
mulat în cuvîntul lor 
propuneri vizînd perfec
ționarea activității la ni
velul brigăzilor, mai bu
na organizare a produc
ției și a muncii, econo
misirea materialelor. Pe 
bună dreptate a apreciat 
în cuvîntul său Wilhelm 
Schmieder, șeful brigăzii 
din Petrila că, la nivelul 
conducerii întreprinderii 
se cere în acest an „o

seamă echipele de elec- 
trolăcătuși conduse de 
Alexa Lazăr, loan Bolun- 
duț, Toma Florian, 
Gheorghe Rotaru, care au 
efectuat reparații de 
bună calitate, respectînd 
graficul de revizii și re
parații. O atenție deose
bită se acordă asistenței 
tehnice pe schimburi, ast
fel incit se asigură res
pectarea riguroasă a dis
ciplinei tehnologice, con
diții de lucru în deplină 
securitate.

Datorită rezultatelor 
bune dobîndite în între
cerea socialistă pentru a 
da țării cît mai mult căr
bune, colectivul sectoru
lui IV a cîștigat locul 
I pe întreprindere, ra
portând în anul 1984 o 
producție suplimentară de 
peste 40 000 tone de căr
bune. Iar aceste rezulta
te au la bază preocupa
rea constantă pentru 
creșterea productivită
ții muncii. 

preocupare mai intensă 
pentru aprovizionarea 
eu utilaje, piese și mate
riale de montaj într-o 
strînsă corelare cu lucră
rile de montaje de pe 
șantiere, astfel incit să 
fie respectate riguros 
graficele de punere în 
funcțiune. O proble
mă distinctă o constituie 
lichidarea restanțelor la 
construcția de a- 
partamente. Conducerea 
IACMM va trebui să a- 
corde în acest an atenția 
cuvenită rezolvării aces
tei probleme.

Pe baza numeroaselor 
propuneri făcute de par- 
ticipanții la dezbateri, a- 
dunarea generală a apro
bat un plan de măsuri 
tehnico-economice și po- 
litico-organizatorice, prin 
care se asigură înlătura
rea neajunsurilor, crea
rea unor condiții optime 
pentru desfășurarea ac
tivității de investiții din 
acest an, astfel incit să 
fie respectate termenele 
de punere în funcțiune a 
obiectivelor prevăzute.

Adunarea generală a 
aprobat contractul colec
tiv, a confirmat în func
ții personalul de condu
cere al întreprinderii, a 
aprobat angajamentul co
lectiv și a stabilit frun
tașii în întrecerea socia
listă din anul 1984.

Viorel STRAUȚ

CARICATURA. Incepînd 
din luna ianuarie, revista 
„Rebus" găzduiește în fie
care lună două pagini de 
caricatură românească și 
universală, autorii străini 
fiind prezentați de carica- 
turiștii din Vale, Ion și Mi
hai Barbu, ei înșiși cunos- 
cuți și recunosțuți prin 
distincții pe alte meridia
ne ale umorului. (I.V.)

Cu „alaiul" său de nin
sori abundente, însoțite 
pe alocuri și de viscole 

î puternice, iarna ne aver- 
j tizează că incă nu e târ

ziu să... ne încerce pute
rile. Spunem aceasta mai 
ales în contul celor care 
se scuză că „iarna ne-a 
luat pe nepregătite".

Au fost zile cînd, pe 
drumurile publice din 
municipiul nostru, con
ducătorii auto au trebuit 
să facă veritabile acte de 
bravură pentru ca auto- 

î vehiculele pilotate să ră_ 
1 mină intacte. Duminică, 
i 10 februarie a.c., de e- 
1 xemplu, șoseaua a deve- 
1 nit (datorită înghețului, 
i ploii și... pasivității u- 
i nora) un veritabil pati- 
1 noar.

Cei care trebuiau să 
asigure material antide
rapant s-au „deranjat" 
abia la ora 11 (unspre
zece !), pînă Ia acea oră 
drumurile devenind, pur 
și simplu, impracticabile.

O mostră de lipsă de 
acțiune am găsit-o pe 
strada N. Bălcescu din 

i............. -....... .................. ... .

meniile: tehnic, științific, 
social-politic, beletristic și 
alte domenii de larg inte
res pentru publicul cititor. 
(G.C.)

CROAZIERA PE MA
REA NEAGRA. Filiala 
O.J.T. Petroșani face în
scrieri pentru o excursie- 
croazieră pe Marea Nea
gră. Itinerarul excursiei 
— care va avea loc între 
10—24 aprilie a.c. — este : 
Constanța — Odesa — Yal
ta — Soci — Batumi — 
SuhUmi. (I.D.)

AMPLA DESFĂȘURARE 

DE FORȚE PENTRU A SE 

ASIGURA TRENURILOR

Cale liberă
(Urmare din pag. I)

cătușii Ion Georgescu, Con
stantin Firoi, Ion Ungur, 
Nicolae Popescu și alții.

S-a lucrat la deszăpezi
rea macazelor, spargerea 
„podurilor" de gheață din
tre linii, punerea în func
țiune a utilajelor de trac
țiune și eliberarea căilor 
de acces.

Acțiuni asemănătoare au 
desfășurat, tot în stația 
Petroșani, și membrii 
personalului de tranzit din 
tura condusă de Beniamin 
Băra. Au acționat cu efi
ciență Paraschiva Popescu, 
Marieta Licurici, Aneta 
Ristea, Aurelia Popescu 
și Copstantin Dragodan. 
Aceiași oameni au asigu
rat ireproșabil, în noaptea 
de 13/14 februarie întoc
mirea documentelor pen
tru trenurile compuse și 
descompuse în stația Pe
troșani. Totodată, acțiuni 
de înlăturare a efectelor 
ninsorilor abundente au 
avut loc și în stațiile de 
pe secție, respectiv Lu
peni, Vulcan, Iscroni și Li- 
vezeni.

Personalul TESA în sprijinul producției
In ultimele zile, perso

nalul TESA de la între
prinderea minieră Uricani 
a venit cu toate forțele 
sale în sprijinul procesu
lui de producție. In timp 
ce un grup de ingineri și 
tehnicieni, printre care 
inginerii Pavel Luculescu, 
Ion Todea, Ion Maier, teh
nicienii Aurel Boghiu, Pa- 
naite Scorpie și alții au 
coborît în subteran, acțio- 
nînd direct la fronturile 
de producție, venind în

Iarna și... drumurile publice
Petroșani, la intersecția 
cu bulevardul Republicii, 
cînd circulația a fost 
blocată, mașinile nereu
șind să urce decît cu 
mari eforturi. Imaginea 
alăturată stă mărturie.

Autobuzele de transport 
în comun sînt cele mai AI. TĂTAR ’

FILM. Cinefilii cercului* IN ATENȚIA OPINIEI 
PUBLICE, adică la gazeta 
de stradă a miliției muni
cipiului, un nou grup de 
răufăcători. De astă dată 
unii mai feroce ; dar 'și 
replica justiției și-a spus 
cuvîntul pe măsura fapte
lor lor condamnabile. (I.D.)

TEMPERATURILE MI
NIME, ieri dimineața la 
ora 7, au fost de minus 22 
grade C în Petroșani și

Alegerile de deputați
(Urmare din pag. I)

comunale — exprimă în
suși conținutul larg demo
cratic al acestei perioade, 
răspunderea fiecărui cetă
țean în exercitarea unuia 
din drepturile fundamen
tale înscrise în Constituție.

„Platforma electorală a 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
alegerile de la 17 martie, 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, la marele forum al 
democrației muncitorești 
revoluționare, se bazează 
Pe hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, pe programele de 
dezvoltare economico-so- 
cială pînă în 1990 și, în 
perspectivă, pină în anul 
2000. Realizările remar
cabile de pînă acum stau 
drept mărturie că între 
platforma electorală și rea
litate există o strînsă con
cordanță, că partidul nos
tru, Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, toate 
organismele componente 
sînt hotărîte să facă totul 
pentru a asigura realiza

rea în cele mai bune con
diții a platformei pe care 
o prezintă spre aprobarea 
întregului popor**. însu
flețiți de vibrantele în
demnuri ale tovarășului 

sprijinul brigăzilor de aici, 
un alt grup, s_a confrun
tat Ia suprafață cu vitre
giile iernii, acționînd cu 
energie la depozitul de 
materiale, unde au fost 
stivuite o serie de piese, 
s-au reparat cutii de am
balaje, s-a colectat fier 
vechi și s-au de
pozitat unele u- 
tilaje. Aici au acționat cu 
succes Cornelia Volkenic, 
Sendile Maxer, Margare
ta Amza, Lenuța Stoi, E- 

afectate. La mina Vul
can, în spatele Casei de 
cultură din Petroșani, la 
podul Dărănești și Băr- 
băteni — Lupeni condu
cătorii auto trec (cu e- 
moții, desigur !) adevă
rate examene.

Iarna este în toi, cu 

la evoluția vremii pentru 
următoarele 24 de ore, 
meteorologul de serviciu 
Ernest Sartory ne-a comu
nicat că se așteaptă o u- 
șpară încălzire.

CU TOATE CONDIȚI
ILE ASPRE ale iernii, la 
școala de șoferi amatori 
din reședința municipiu
lui au început cursurile 
primei serii din acest an.

Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
minerii, oamenii muncii 
din Valea Jiului, bazin car
bonifer care a înregistrat 
un ritm înalt de dezvolta
re economică și social-edi- 
litară, își sporesc eforturi
le pentru a extrage canti
tățile planificate de căr
bune necesar patriei. ' In 
municipiul nostru au fost 
stabilite 55 circumscripții 
electorale, se acționează 
pentru pregătirea temeini
că a alegerilor de depu
tați, fiind afișate de cîte- 
va zile și urmînd să se a- 
fișeze publicațiile pentru 
informarea cetățenilor cu 
privire la delimitarea cir
cumscripțiilor electorale, 
casele alegătorului etc. 
Fiecare din acțiunile des
fășurate în perioada cam
paniei electorale, adunări 
cetățenești sau întâlniri de 
lucru ce vor urma depu
nerilor de candidaturi, se 
vor constitui într-un dia
log de lucru cu scopul a- 
vansării de propuneri ale 
oamenilor muncii care să 
conducă la accentuarea 
preocupărilor pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor ce revin activității 
economice și sociale din 
municipiul nostru, la creș
terea rolului organelor 
puterii de stat în realiza
rea politicii interne și ex
terne a partidului nostru.

lena Nan, Doina Pavel, 
Constantin Pintea, Mări- 
oara Pintea, Ștefan Semeny, 
Lucreția Bolea, Viorica 
Răgan, Eleonora Marcu, 
Rozalia Busicescu, Elena 
Belgun, Rozalia Deak, E- 
lena Czuker, Mariana Fă
gaș, Mărioara Stoica și 
alții, care prin efortul de
pus au adus un substan
țial sprijin producției.

Flavius SPRIESCU, 
coresp.

capriciile ei — firești, am 
spune. Este nevoie deci : 
de acțiuni prompte și e- 
nergice pentru ca pe dru
murile publice circulația j 
să se poată desfășura fără j 
evenimente nedorite.

„Amafilm", din cadrul clu
bului sindicatelor din Lu
peni au realizat un film 
despre frumusețile masi
vului Retezat în diferite a- 
notimpuri și despre acti- |
vitatea inimoșilor salva- 
montiști. (V.S.)

Paring. Stratul de zăpadă, Pregătirea practică de- 
33 cm în Petroșani și 130 curge normal, sub atenta 
cm în Paring. Cu privire îndrumare a instructorilor.

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA
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In condițiile acestei 
ierni, cu zăpadă abun
dentă și zile geroase, 
economisirea energici e- 
lectrice este o chestiune 
de conștiință pentru fie
care om al muncii, 
pentru fiecare cetă
țean. Reducerea consu
mului in întreprinderi și 
în casele noastre consti
tuie un mod de implica
re al nostru, al tuturor, 
în viața economică și so
cială a țării, de înțelege
re a problematicii gene
rale a societății. Minerii 
Văii Jiului, toți minerii 
țării, muncesc cu înaltă 
răspundere patriotică pen
tru a asigura termocen
tralelor cărbunele nece
sar producerii energiei 
electrice pe care trebuie 
să o folosim în chip cît 
mai rațional.

Dacă marea majoritate 
a locuitorilor manifestă 
grijă permanentă pentru 
reducerea consumului, 
mai sînt și unii care nu 
numai că ignoră reguli
le de conduită cetățe
nească în această perioa
dă de iarnă grea, ci e- 
fectuează tot felul de 
improvizații electrice în 
apartamente sau în alte 
anexe gospodărești. De

Semnal pe adresa E.G.C.L. Lupeni

Se impun intervenții 
prompte

Prin numeroase scri
sori sosite la redacție ce
tățenii ne roagă insistent 
să intervenim pe lîngă 
EGCL Lupeni pentru a-i 
convinge pe lucrătorii u- 
nității amintite să intervi
nă operativ în rezolvarea 
unor situații neplăcute 
pentru diverși locatari, si
tuații care deși sînt cu
noscute și persistă de mul
tă vreme încă nu sînt re
zolvate favorabil.

Iată ce ne scrie, în a- 
cest sens, Gavril Rus din 
strada Gheorghe Șincai, 
blocul 200, Lupeni: „In nu
mele locatarilor din blocul 
200, vă rugăm să ne aju
tați, intervenind pe lîngă 
EGCL Lupeni să repare 
o țeava spartă de la in
trarea in blocul nostru, 
cam din septembrie anul 
trecut. Țeava fiind spartă, 
apa ce a curs din ea a 
format, în fața blocului, un 
adevărat patinoar. De a- 
semenea, tot de anul tre- 

curînd, în Vulcan s-a 
efectuat un control, or
ganizat de Consiliul popu
la. orășenesc, la care au 
participat, alături de re
prezentanți ai CDEE, și 
membri ai formației ci
vile de pompieri. Aceas
ta acțiune a evidențiat, 
pe lingă atitudinea de e- 
conomisire a energiei e- 
lectrice, și cîteva aspec
te contrastante. S-a con
statat, de pildă, că des-

La ordinea zilei

tul de mulți cetățeni din 
blocurile F6 (Portache 
Constantin, .Ijac Ladis- 
lau, Trîncă Teodor, To
ma Constanța), F7 (Bîr- 
zan Ileana, Murgu Petru, 
Drăghici Dumitru), D9 
(Bîtoancă Ionel, Szakacs 
Alexandru), DII (Ilolran 
Gheorghe, Popescu Vir
gil), Dl 3 (Marta Ilie), au 
efectuat extinderea unor 
instalații electrice, im
provizate și neautorizate, 
la garajele sau in ane
xele gospodărești din a- 
propiere. Cu prilejul a- 
cestei verificări s_au de
pistat și alte aspecte: ins
talații electrice branșate 

cut liftul nu funcționează. 
Apoi, în apartamentul 21 
de pe scara I nu locuiește 
nimeni, acesta fiind devas
tat, transformîndu-se în- 
tr-un solicitat loc de joacă 
pentru copii. Toate sesiză
rile noastre către EGCL 
Lupeni au rămas fără 
răspuns și de aceea vă ru
găm pe dumneavoastră să 
ne ajutați“.

Intrucît cele scrise de 
Gavril Rus sînt adevărate, 
iar noi în dese rînduri, pe 
calea ziarului, am semna
lat conducerii EGCL nu
meroase aspecte sesizate 
de cititori, semnalări ră
mase fără răspuns, soliei! 
tăm de această dată inter
venția consiliului popular 
orășenesc Lupeni și con
ducerea IGCL Petroșani 
pentru a convinge între
prinderea amintită, să-și 
rezolve obligațiile de ser
viciu conforme statutului 
său de funcționare !

direct la rețea, nu prin 
siguranță ; copii aflați 
în apartamente fără po
sibilitatea evacuării in 
caz de incendiu (Ciobanu 
Ion, apartamentul 34,
blocul F6); depozitarea u- 
nor bidoane, cu substan
țe inflamabile, alături 
de alte materiale com
bustibile în anexe gospo
dărești. Tot în astfel de 
anexe s-au găsit sobe de 
gătit montate necores
punzător, prczentînd pe
ricol de incendiu (Iacob 
Dumitru, • bloc F7, ap. 
36; Neștian Ion, strada 
Republicii 36, ap. 6; Gat- 
ner Francisc, bl. DII ap. 
46). In astfel de împre
jurări s-a acționat ferm 
și operativ: cetățenii ca
re au eludat reglementă
rile în vigoare au fost 
sancționați conform 
II.C.M. 2285/1969 și s-a 
efectuat debranșarca de 
la rețeaua electrică. Sîn- 
tem informați că astfel 
de acțiuni vor mai con
tinua, necesitatea lor fi
ind determinată de ca
zurile, destule la număr, 
în care se ignoră necesi
tatea de a se economisi 
energia electrică.

T. SPATARU

Raionul „Electrice" din 
cadrul magazinului
„Jiul" din Petroșani, 
este bine aprovizionat, 
clienții beneficiind de o 
servire pe măsura ce
rințelor.

Foto: Robert TAVIAN

in cartierul

Corcești 

Cofetăria 
oferă produse 

și servire 
de calitate

Deși încă nu are o fir
mă care să invite trecăto
rii, cofetăria 21 aflată în 
Coroești zonă marginală a 
orașului Vulcan, este zil
nic vizitată de sute de 
consumatori ai dulciurilor. 
Harnicele vînzătoare ale 
acestei cofetării se bucură 
de bunele aprecieri ale 
cumpărătorilor. Cu o ve
chime de peste 15 ani in 
comerț, deci cu multă ex
periență acumulată, șefa 
unității, comunista Elena 
Catrina, ne spunea:

■— împreună cu colegele 
mele, Nicoleta Matei și E- 
lena Porumbescu, ne stră
duim să ne achităm de sar
cinile noastre profesiona
le, printr-o aprovizionare 
zilnică cu preparate proas
pete de cofetărie, îndepli
nind astfel, angajamentul 
în realizarea sarcinilor de 
plan. Cunoaștem preferin
țele clienților, în majori
tate copii ai acestui car
tier.

In ambianța plăcută și 
primitoare a cofetăriei se 
află zilnic copii, tineri și 
vîrstnici, cu toții apreci
ind produsele și calitatea 
serviciului oferit.

Ioan BALO!, 
corespondent

Ecouri ia ancheta 
„in căutarea căldurii 

părintești"
La începutul lunii ia

nuarie ziarul nostru publi
ca ancheta „In căutarea 
căldurii părintești", în ca
re relata cititorilor faptul 
că celor patru fetițe mi
nore li s-a rezolvat într-o 
oarecare măsură problema 
existenței. Promiteam ci

Pentru stabilirea
Intr-una din zile, ne po

menim în redacție cu 
Gheorghe Ursan ! Vi_l mai 
amintiți, tatăl celor 3 (de 
fapt, două fetițe, cum avea 
să ne spună). Numai două, 
adică Marioara și Claudia 
pentru că cealaltă de 9 
luni. Elena Alina este năs
cută de Marioara Ursan, 
în afara căsătoriei cu 
Gheorghe Uisan, care, ple
cat fiind, de trei ani, ne-o 
dovedește cu acte, are cu 
el un copil pe Gheorghe 
Ursan de 9 ani, căruia de 
la data despărțirii i-a a- 
cordat îngrijire, plătind 
pensie alimentară de 590 
de lei pe lună celor două 
fetițe, fapt împlinit cu 
conștiinciozitate (chitan
țele dovedesc pentru ori
cine acest adevăr). Și ne_a 
mai dovedit Gheorghe Ur
san un adevăr : în timpul 
căsătoriei cu Marioara Ur
san, a cumpărat în rate 
mobilă, două televizoare, 
două mașini de cusut, a- 
ragaz, etc. Tot ceea ce-i 
trebuie unei familii cu 
mulți copii. Unde sînt a-

Opinia publică se pronunță
Am primit cîteva scri

sori la redacție prin care 
cetățenii, oameni ai mun
cii în diferite colective, își 
exprimă indignarea și de
zacordul față de modul 
în care Gheorghe Ursan 
și Albert Dezideriu, cei 
doi tați își tratează proprii 
copii.

fată ce ne scrie, în a- 
ccst sens, Sabin Bârlea din 
Petrila : „Știu că oamenii 
își îngrijesc și își iubesc 
copiii pe tot parcursul vie
ții, fără să-t oblige cineva; 
de aceea vă întreb pe voi 
Gheorghe Ursan și Albert 
Dezideriu, ce fel de oa
meni sînteți ? De aseme
nea, știm că în societatea 
noastră sînt legi care pot 

titorilor că vom reveni a- 
supra cazului semnalat, 
soarta celor patru minore 
fiind un aspect deloc ne
glijabil pentru nbi, mai 
ales, avînd în vedere fap
tul că rudele apropiate ale 
celor patru fetițe nu prea 
se îngrămădesc în a le a- 
corda sprijin.

adevărului, doar?
ceste bunuri ? Ce a făcut 
Marioara Ursan cu ele ?...

Probabil au rămas la 
tatăl ei, din Vulcan, din 
moment ce in apartamen
tul din Lupeni nu era nici 
unul din aceste obiecte. 
Și-l mai interesează pe 
Gheorghe Ursan doar un 
singur lucru: dacă poate 
trimite cei 500 de lei feti
țelor la căminul de copii 
școlari din Uricani. Ii răs
pundem noi: sigur că îi 
poate trimite. Altceva nu-1 
mai interesează. De luat 
fetițele pentru a le crește 
nici nu poate fi vorba. De 
fapt, încearcă să ne de
monstreze că nici n-ar a- 
vea cum să se ocupe de 
ele. Sigur e mai simplu să 
dai 500 de lei pe lună, de
bit să crești încă doi copii. 
Oare nu-i prea puțin pen
tru copiii cărora le-a dat 
viață ? Și noi care cre
deam că vizita la redacție 
a lui Gheorghe Ursan va 
însemna sfîrșitul copilăriei 
fără părinți a celor două 
minore ?

constrînge tații respectivi, 
în situația dată, pentru 
a-și lua sub îngrijire co
piii. De ce consiliul popu
lar al orașului Lupeni nu 
a făcut uz de aceste legi ?. 
Totala lipsă de interes, de 
solidaritate .și omenie față 
de proprii copii reclamă a- 
cest lucru. Ce se așteaptă?,

Sigur extrasele din scri
sorile sosjte la redacție pot 
umple o pagină de ziar, 
însă ne oprim doar la a- 
cesta, fiind deosebit de e- 
dificator.

Așteptăm în continuare, 
poate lucrurile vor evolua 
în mod favorabil pentru 
cei patru minori !

Gh. CIIIRVASA

Duminică, 17 februarie Joi, 21 februarie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de 
ghiozdan :
Misterul lui Herodot 
(color).

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc — mu
zică populară (color).

13,00 Album duminical 
(color) :

— Umor și muzică.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— Telesport.
— Chaplin despre... Cha

plin (III).
— Părelnica singurătate 

a pădurii.
— Meridiahele cîntecu- 

lui.
— Secvența telespecta

torului.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).

19.20 De ziua ceferiștilor 
(color).

19,40 Cîntarea României 
(color).

20.20 Film artistic. Pintea. 
Producție a Casei de 
filme Cinci (color).

21,10 Feerie de iarnă (co
lor).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Luni, 18 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Orizont tehnico-ști- 
ințific (color).

20,35 Tezaur folcloric (co
lor).
Cîntecul popular și 
modalități tradițio
nale de interpretare.

21,00 Roman foileton. Ver
di. Premieră pe țară. 
Producție a televiziu
nii italiene (color) — 
episodul 1.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Marți, 19 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea' econo
mică.
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20,25 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn
tarea României". Mu
zică ușoară (color).

20,35 Reportaj ’85 (color).
20.50 Teatru TV — Roata 

de foc de Dominic 
Stanca. Premieră TV 
— prima parte (color).

21.50 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 20 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Tribuna TV — Sta
tul democrației mun
citorești, revoluțio
nare — cadrul liber-

tății și înfloririi per
sonalității umane.

20,35 A patriei cinstire (co
lor).

20,45 Salonul TV al arte
lor plastice (color).

21,00 Film serial: Tineri
în luptă.

21,50 Telejurnal (parțial
color).

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 Studioul tineretului 
— Programul parti
dului, programul ti
nereții noastre (par
țial color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Vineri, 22 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea econo
mică.

20,25 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn
tarea României" — 
muzică populară (co
lor).

20,35 Cadran mondial.
20,50 Teatru TV — Roata 

de foc — ultima par
te. (parțial color)..

21.50 Telejurnal (parțial 
color).

Simbătă, 23 februarie

13,00 Telex.
13,05 La sfirșit de săptă- 

mînă.
— Gala desenului ani

mat (color).
— Micile povești . ale 

marelui ecran „Cenu
șăreasa" (partea I).

— Un șlagăr de neuitat.
— Marile momente ale 

baletului.
— Atlas muzical.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Teleenciclopedia.
19.50 Caravana varietăți

lor (color).
20,35 Film artistic — Ur

mărirea (color).
21,40 Mondovision (color). 

-21,50 Telejurnal (parțial 
color).
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Schimb de mesaje 
intre președintei 
Nicolae Ceausescu T 

și președintele Kenan Evren
ANKARA 14 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost tran
smise președintelui Republi
cii Turcia, Kenan Evren, 
un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de bu
năstare poporului turc.

Mulțumind pentru me
saj, președintele Kenan 
Evren a rugat să se tran
smită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial sa
lut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului, ro
mân.

Evocînd cu plăcere con
vorbirile la nivel înalt ca-

lin nou impuls consolidării relațiilor de bună 
vecinătate dintre România și R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 14 (Agerpres). 
în cadrul ședinței Prezi
diului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, 
care a avut loc miercuri 
tovarășul Veselin Giurano- 
vici,. președintele Prezidiu
lui, a prezentat rezultatele 
vizitei de prietenie efec
tuate în România și ale 
convorbirilor purtate cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Prezidiul Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia — informează a- 
genția Taniug — a

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 14 (Agerpres). La 

Sofia s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al 
P.C. Bulgar, în cadrul că
reia tovarășul Todor Jiv- 
kov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, a pre
zentat raportul „Cu privi
re la unele concepții și a- 
titudini noi față de colabo
rarea și înfăptuirea politi
cii Republicii Populare 
Bulgaria în domeniul teh- 
nico-științific".

PE TOT
MOSCOVA 14 (Agerpres). 

(n zonele de sud și de vest 
ale bazinului carbonifer 
Donețk, unde extracția de 
cărbune se face de peste 
200 de ani, au fost desco
perite rezerve carbonifere 
importante, ce oferă posi
bilitatea deschiderii a noi 
mine cu o capacitate mult 
mai mare decît a celor e- 
xistente, informează agen
ția TASS. Numai resursele 
identificate într-un singur 
sector sînt suficiente pen
tru a asigura o extracție 
continuă timp de 60—70 
de ani în cazul unei mine 
cu capacitate de pro
ducție de șase milioane to
ne de antracit pe an.

☆
BAGDAD 14 (Agerpres). 

Arheologii irakieni au des- 

rc au avut loi la Bucu
rești și Ankara, președin
tele Kenan Evren a expri
mat dorința continuării a- 
cestui dialog hotărîtor pen
tru dezvoltarea fructuoasă 
a raporturilor bilaterale 
pe multiple planuri dintre 
România și Turcia, a con
lucrării dintre cele două 
state pentru promovarea 
păcii, dezarmării și înțele
gerii internaționale.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren, a tovarășului Aurel 
Duma, ministru secretar 
de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe.

apreciat că vizita — ca
re se înscrie în tradiția 
întîlnirilor iugoslavo-ro- 
mâne la nivel înalt — a 
dat un nou impuls consoli
dării relațiilor de bună 
vecinătate și extinderii co
laborării dintre cele două 
țări. Au fost apreciate po
zitiv acordurile convenite 
în legătură cu promovarea 
în continuare a diferitelor 
forme de colaborare eco
nomică reciprocă și s-a 
subliniat necesitatea luării 
unor măsuri corespunză
toare pentru realizarea lor.

Apreciind convorbirile 
cu privire la actuala si
tuație internațională, în-

Plenara a adoptat o ho- 
tărîre prin care aprobă 
raportul ca document pro
gramatic al P.C. Bulgar 
în vederea înfăptuirii ne
mijlocite a revoluției teh- 
nico-științifice în Bulgaria.

Plenara a hotărît ca al 
XIII-lea Congres al P.C. 
Bulgar să aibă loc în pri
ma jumătate a lunii apri
lie 1986,

GLOBUL
coperit în guvernoratul 
Wasit ruinele unei așezări 
omenești datînd din anul 
2600 î.e.n. In cursul săpă
turilor au fost găsite nu
meroase unelte, podoabe 
și alte obiecte datînd din 
antica Mesopotamie de un 
interes deosebit pentru 
specialiști.

☆
MAPUTO 14 (Agerpres). 

Ploile torențiale căzute în 
ultimele zile în cea mai 
mare parte a Mozambicu- 
lui au provocat inundații 
soldat* cu însemnate dau
ne materiale, informează 
agenția mozambicană de 
știri AIM. Creșterea nive
lului apelor fluviului In- 
comati a izolat capitala de 
localitățile situate în nor
dul țării.

Acțiuni în tavoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

BONN 14 (Agerpres). In 
marele centru industrial 
și cultural Dortmund, din 
R.F.G., a avut loc un mi
ting antifascist și antirăz
boinic, la care au partici
pat reprezentanți a' miș
cărilor pentru pace și or
ganizațiilor antifasciste 
din R.F.G. și din alte țări 
europene In intervențiile 
lor, vorbitorii s-au pro
nunțat cu fermitate împo
triva continuării cursei 
înarmărilor, subliniind că 
sarcina primordială a u_ 
manității o constituie in
tensificarea luptei împotri
va pericolului unui cata
clism nuclear.

BRUXELLES 14 (Ager
pres). Federația Generală 
a Muncii din Belgia (FGTB) 
și-a reafirmat opoziția fer
mă față de proiectul ins
talării rachetelor nucleare 
americane cu rază medie 
pe teritoriul belgian. In 
numele celor aproape 
2 000 000 de membri ai 
săi, FGTB a cerut autori
tăților belgiene să ia mă
suri concrete-pentru împie- 

deosebi din Europa — în 
lumina recentelor acorduri 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la începerea trata
tivelor pentru dezarmare 
— Prezidiul R.S.F. Iugo
slavia a subliniat necesita
tea antrenării unei comu
nități internaționale largi la 
gășirea de soluții pentru 
oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea destinderii.

Prezidiul a apreciat, tot
odată, pozitiv hotărîrea ce
lor două țâri de a acționa 
în direcția extinderii co
laborării bilaterale și mul
tilaterale a țărilor balcani
ce în toate domeniile de 
interes comun.

• BERLIN. Erich Honec
ker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și fostul 
cancelar al R.F.G., Helmut 
Schmidt, au avut, la Ber
lin, o întrevedere neoficia
lă consacrată unor pro
bleme de interes reciproc, 
anunță agenția ADN. Ei au 
apreciat că celor două sta
te germane le revine o 
răspundere deosebită în a- 
părarea păcii și securității 
mondiale.

• CzlIRO. Un medica
ment pentru tratarea artri
tei reumatice a fost pus la 
punct de Ahmed Shafik,

Starea vremii în țară
După cum ne comunică 

Institutul de meteorologie 
și hidrologie, în perioada 
15—18 februarie, după o 
încălzire ușoară la înce
putul intervalului, vremea 
se va răci din nou, iar ce
rul va fi mai mult noros. 
Se vor semnala precipita
ții sub formă de ninsoare, 
cu caracter local în cea 
mai mare parte a țării. 
Vîntul va prezenta inten
sificări temporare, în a 
doua parte a intervalului, 
în regiunile din sudul și 

dicarea amplasării rachete
lor cu rază medie în Bel
gia.

BERLIN 14 (Agerpres). 
Agenția ADN informează 
că la Dresda a avut loc un 
miting, la care au partici
pat peste 100 000 de persoa
ne, consacrat împlinirii a 
40 de ani de la bombarda
rea orașului, în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial, soldată cil 35 000 de 
victime.

Luînd cuvîntul, Erich 
Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a 
evocat evenimentele tra
gice petrecute cu patru 
decenii în urmă și a sub
liniat că în momentul de 
față nimic nu este de mai 
mare actualitate decît a- 
sigurarea păcii.

OSLO 14 (Agerpres). 
Partidul Comunist din 
Norvegia a cerut guvernu
lui țării să închidă portu
rile norvegiene pentru na
vele americane care au la 
bord arme nucleare. După 
cum se arată într-o decla
rație a conducerii centrale 
a partidului, dată publi
cității la Oslo, navele for
țelor maritime americane 
ale S.U.A. care acționează 
în imediata vecinătate a 
țărmurilor Norvegiei și ca
re poartă la bord diferite 
tipuri de arme, inclusiv 
nucleare, constituie un pe
ricol pentru securitatea în 
zonă, contravin principi
ilor fundamentale ale po
liticii țării și sporesc în
cordarea în nordul Euro
pei. Partidul Comunist 
cheamă guvernul norve
gian să urmeze exemplul 
Noii Zeelande și să ceară 
de la autoritățile S.U.A. ga
ranții că pe navele ameri
cane care participă la ma
nevre în apele teritoriale 
ale Norvegiei și în portu
rile norvegiene nu sînt 
instalate arme nucleare.

profesor la Universitatea 
din Cairo. Intr_o conferin
ță de presă, omul de ști
ință egiptean a arătat că 
medicamentul, produs pe 
baza unei rețete proprii, a 
fost testat recent pe 22 de 
persoane suferind de a_ 
ceastă afecțiune, rezulta
tele, după mai multe săp- 
tămîni de tratament, fiind 
bune.

• TIRANA. Populația 
R.P.S. Albania număra, la 
sfirșitul anului trecut, 
2 869 400 locuitori. — rela
tează agenția ATA. In pe
rioada care a urmat elibe
rării țării, ritmul mediu 
anual de creștere a popu
lației a fost de 2,5 la sută. 
Aproximativ trei cincimi 
din populația țării o consti
tuie persoanele născute în 
ultimele patru decenii.

estul țării, viscolind sau 
spulberînd zăpada. La 
munte va ninge viscolit. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 22 
și minus 12 grade, pe alo
curi mai coborîte în ulti
ma noapte a intervalului, 
iar cele maxime, între mi
nus 12 și minus 2 grade. 
Pe alocuri, îndeosebi în 
prima parte a intervalului, 
se va semnala ceață și 
chiciură

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No- 
' iembrie; împușcături sub 
| spînzurătoare; Unirea: 
I Fantezii desenate; Parin- 

gul: Tăunul.
| PETRILA: Madona pă_ 
’ gînă.

ILONEA: Arma miste
rioasă.

| VULCAN — Luceafărul: 
Dreptate în lanțuri.

LUPENI — Cultural :
Legenda călărețului sin
guratic.

URICANI: Nava ae
riană.

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.

I. G. C.L PET»>
prin subunitățile sale din toate orașele
Văii Jiului, execută în perioada de iarnă 

următoarele lucrări către populație și 
întreprinderi, instituții și asociații 

de locatari, la comandă :

♦ parchetări
♦ faianțări

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

telefoanele:
PETROȘANI — 42132, str. M. Eminescu, 

nr. 15—17; 43144, str. Cuza Vodă nr. 23.
PETRILA — 151, str. Privighetorilor 

nr. 14.
VULCAN — 70114, str. Fabricii nr. 14.
LUPENI — 60912, str. 23 August, nr. 8.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Carp 
Romei, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (3303)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Haran- 
gus Elena, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(3304)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3151, eliberată de Institu

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul Consiliului popular Uricani este a- 
lâturi de colega lor Pătrășcoiu Chivuța, în greaua 
pierdere pricinuită de decesul mamei sale

MAXER PARASCHIVA
Sincere condoleanțe. (3307)

Familia și rudele apropiate anunță, cu aceeași 
durere, împlinirea unui an de la decesul scumpei 
lor

VINTILA ioana
Nu o vom uita niciodată.

TV.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 Laureațl ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României" (c).

20,45 Pe coordonatele dez
voltării. Locuri de 
luptă și de împliniri 

. socialiste.
21,00 Lumea contempo

rană și confruntă
rile de idei. Mitu
rile democrației bur
gheze în oglinda a- 
devărului.

21.15 Antologie teatrală.
21,50 Telejurnal (pc).

I

I
II

tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (3305)

PIERDUT legitimație c 
serviciu pe numele Lung 
Pavel, eliberată de IT 
Lonea. O declar nulă. (330

PIERDUT legitimație c 
serviciu pe numele Năcul 
Elena, eliberată de I.U.t 
Petroșani. O declar nul 
(3308)
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