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In sprijinul minerilor, pentru
continua dezvolta 

a procesului
I.U.M. Petroșani. In afara producției 

de complexe mecanizate, care s-a ex
tins și s-a diversificat an de an, o preo
cupare importantă a colectivului de 
constructori de mașini miniere de la a- 
ceastă întreprindere este, în ultima pe
rioadă, adaptarea și modificarea unor 
utilaje, în funcție de condițiile concrete 
de zăcămînt de la unitățile miniere. 
De aceea, ne-am orientat atenția ca, 
sub genericul „Zestrea tehnică, folosită 
intensiv, eficient" să inserăm cîteva

re și modernizare 
de extracție

•

dintre rezultatele cele mai bune în a_ 
cest domeniu de activitate, realizări 
ale colectivului I.U.M.P.

Practic, rezultatele preocupărilor se 
îndreaptă în două direcții : 1) adaptarea 
la condițiile de zăcămînt, pentru folo
sirea intensivă a complexelor și 2) creș
terea eficienței economise în exploatare, 
respectiv sporirea productivității mun
cii. Detaliile ne-au fost oferite de ing. 
Nicolae Biro, inginer șef cu pregătirea 
fabricației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația adunării 

cetățenilor din circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August“

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Roman, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, a primit, marți, 19 
februarie, delegația parti
cipant ilor la adunarea ce

tățenească din circumscrip
ția electorală nr. 1 „23 Au
gust" a municipiului Bucu
rești, cate i-au propus în 
unanimitate, intr-o atmos
feră de mare entuziasm și 
puternică însuflețire can
didat în alegerile de de- 
putați pentru Marea Adu
nare Națională.

Tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., prim-sccretar al 
Comitetului municipal 
București al P.C.R., con
ducătorul delegației, a dat 
citire SCRISORII prin ca-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc in mod călduros 

participanților la adunarea din circum
scripția electorală nr. 1 „23 August" din 
Capitală, tuturor oamenilor muncii din 
această circumscripție — și, desigur, și 
dumneavoastră, ca reprezentanți ai oa
menilor muncii care au participat la 
adunare — pentru hotărîrea pe care ați 
luat-o- de a fi propus drept candidat în 
această circumscripție pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională.

Apreciez în mod deosebit aceasta ca o 
expresie a încrederii oamenilor muncii 
din această circumscripție din Capitală 
— ca, dealtfel, a tuturor oamenilor mun
cii din întreaga țară — în politica parti
dului nostru comunist, care acționează 
cu toată fermitatea pentru realizarea Pro
gramului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Aceasta constituie, totodată, o expresie 
a hotărîrii oamenilor muncii din circum
scripție și — sper — și din București de 
a face totul pentru a realiza în cele mai 
bune condiții planul pe acest an și vi

itorul plan cincinal. Am discutat, în ultima 
parte a anului trecut, o serie de proble
me legate de „23 August", dar și de alte 
întreprinderi din circumscripția electora
lă nr. 1. Cliiar ieri am examinat unele 
programe privind înfăptuirea măsurilor 
pe care le-am discutat în toamna anului 
trecut. Trebuie să se acționeze în așa fel 
incit „23 August" să devină o întreprin
dere fruntașă, o unitate model ca organi
zare, ca nivel tehnic, ca productivitate și 
eficiență economică.

Aș dori ca, în acest spirit, să acțione
ze și celelalte întreprinderi din circum
scripție, din sector, din Capitală.

încă o dată, doresc să mulțumesc pen
tru încrederea ce ml s-a acordat și I să 
asigur pe toți oamenii muncii din a- 
ceastă circumscripție electorală, din. Ca
pitală că și în viitor voi face totul pentru 
a servi poporul, pentru a servi cauza so
cialismului și comunismului, a păcii si 
conlucrării internaționale.

Vă doresc succes in activitatea voastră! 
Doresc tuturor oamenilor muncii succese 
tot mai mari, multă sănătate și fericire ! 
(Vii aplauze)

— Este vor
ba despre un 
complex me
canizat de tip 
SMA-PH2, ca
re exploatea
ză strate de 0,8—2,2 me
tri. Complexul este pro
iectat să funcționeze pe 
o înclinare de maxim 25 

'grade, IUMP, în colabora
re cu CCSITUM și I.M. 
Uricani a operat mo
dificări, -pentru utiliza
rea complexului pe încli
nări mai mari de 25 gra
de, ajungînd pînă la 35 
grade.

S-au executat : anco
rarea talpă-talpă față, 
ancorarea diagonală în- 

V___________________________

tre secții, ancorarea trans
portorului. De asemenea, 
s-a introdus la cilindrii 
de ripare-pășire supa
pa de sens, deblocabilă, 
în vederea menținerii ci
lindrului tensionat. Pen
tru toate secțiile care in
tră în componența com
plexului, s-a prevăzut an
corarea talpă-talpă spate, 
precum și ancorarea 
grindă-grindă.

— Care este rezulta
tul acestor modificări ?

— La ora 
actuală, com
plexul este 
într-o stare 
avansată de 
montare la

mina Uricani și există 
prem-.se să dea rezultate 
bune. Colectivele care au 
conceput și efectuat a- 
ceste modificări au fost 
conduse de inginerii loan 
Daraban și Mircea Mun- 
teanu, tehnicianul Carol 
Bredan, toți de la IUMP, 
ing. Dumitru Jula, de la 
CCSITUM și ing. Nico
lae Voin Maier de la I.M. 
Uricani.

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

de reparații ale mașini- 
Foto: Al. TATAR

Activitate intensă, responsabilă în cadrul atelierului 
lor și utilajelor miniere de la mina Paroșeni.

ț „Știința" autodepășirii
| Debutul ultimului an nv.lui la pregătiri (plus 

) al actualului cincinal de- 130 mc), dar și la căr-

SCRISOAREA
AGRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea cetățenească 

din circumscripția electorală nr. 1 
„23 August“ din Capitală

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Cu inimile pline de 
neasemuită bucurie, ani
mați de cele mai alese 
sentimente de dragoste, 
înaltă recunoștință și 
profund respect ce vi le 
purtăm dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, noi.

muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, toți oamenii 
muncii participant la a- 
dunarea cetățenească din 
Circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August" a mu
nicipiului București, dînd 
glas dorinței unanime a

tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc în această zonă 
a Capitalei, vă adresăm, 
cu toată căldura inimilor 
noastre, rugămintea de 
a accepta să candidați 
în această circumscripție 
la alegerile de deputați

PARTICIPANȚII EA ADUNAREA CETĂȚENEASCA
DIN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA NR. 1 

„23 AUGUST" A MUNICIPIULUI BFCURESTI.
PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

(Continuare in pag. a l-a i

In întîrrpinarea alegerilor de deputați de la 17 martie

Adunări cetățenești pentru depuneri de candidaturi
Ieri, într-o atmosferă de 

energică mobilizare pen
tru realizarea planului de 
dezvoltare economică și so
cială, pentru extragerea 
cantităților planificate de 
cărbune necesar econo
miei naționale în aceste 
zile de iarnă aspră, sute 
și sute de mineri și alți

oameni ai muncii au par
ticipat la adunări cetățe
nești organizate de Fron
tul Democrației și Unită
ții Socialiste în vederea 
depunerilor de candidaturi 
pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile 
populare de la 17 martie.

O astfel de adunare e~ 
lectorală a avut loc la 
Casa de cultură din Pe
troșani. Deschizînd ■ această 
manifestare, tovarășa Ma
ria Mitrofan, secretară a 
Comitetului județean Hu-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Obstacole care barează 
calea ziarului spre cititor

i

I monstrează că oamenii 
/ sectorului II de la mina 
} Aninoasa nu mai tînjesc, 
ț vorba inginerului Gheor- 
Îghe Negruț, șeful de sec

tor, după rezultate bune, 
dimpotrivă de acum ac- 

Iționează consecvent în 
favoarea lor. Măsurile 
întreprinse pentru opti
mizarea fluxurilor de 
transport, concentrarea 
producției pe orizontul 
de bază XI, formarea de 
echipe service pentru 
brigăzile de front și pre
gătiri și, mai ales, asigu
rarea liniei de front au 
determinat depășirea pla-

bune, pe luna ianuarie, , 
Remarcabilă în acest sens 
este dinamica producti
vității muncii — 5,70 to
ne pe post în 1984, 6,82 
în trimestrul IV al anu
lui trecut și 7,2 în ianua
rie a.c., vîrful atingînd 
în brigada lui Bokor Mi- i 
klos (abataj cu trepte J 
răsturnate) — 8,79 tone ț 
pe post. Intensele lucrări 1 
de pregătiri vor finaliza / 
noi abataje în blocurile ) 
I și 0, trecerea de la ț

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

a
pe 

fost
de

astăzi. Toate 
In luna asta 
retururi. In- 
cer mărirea

O brigadă de reporteri ai ziarului nostru 
pornit ieri, 19 februarie, într-un raid-anchetă 
drumul ziarului de la tipografie la cititor. Am 
determinați să întreprindem această acțiune 
numeroasele sesizări primite din partea cititorilor
care criticau unele aspecte privind programul uni
tăților de difuzare a presei, distanțele mari pe care 
sînt nevoiți uneori să le parcurgă pentru procura
rea ziarelor, epuizarea rapidă 
unități și multe alte nereguli.

Vă prezentăm constatările

a acestora la unele

reporterilor noștri i

OAMENII NU ȘTIU
POT CUMPĂRĂ

Ora 10,15. La punctul 
de difuzare a presei din 
incinta spitalului, vînză-

DE UNDE
ZIARE

toarea Marta Mandokl, 
foarte amabilă, ne-a In
format: „Nu mai am nici

un ziar de 
s-au vîndut. 
nu am dat 
tenționez să 
numărului de ziare „Stea
gul roșu" de la 30 pe zi 
la 50—60. Pentru a asi
gura vînzarea ziarelor 
și la bolnavii netranspor
tabili, zilnic 
toate secțiile

Ora 10,40. 
140 din fața 
grafului „Unirea", cîțiva 
cumpărători, cu toții cau
tă „ziarul de azi".

— Este singurul punct 
din cartierul „Aeroport" 
unde știm că putem găsi

trec prin 
spitalului".
La chioșcul 

cinemato-

presa centrală și locală 
•— ne spune Mihai Bor

ta 
no
de 

este 
pentru 
mare, 

vînzare

deuș, om al muncii 
I.M. Livezcni. Avem 
voie dc informație, 
presă, dar un chioșc 
total insuficient 
un cartier atît de 
Alte puncte de 
a ziarelor nu cunoaștem. 
Vă închipuiți ce. se în- 
tîmplă cînd vînzătoarea 
de aici este absentă.

Faptul este confirmat 
și de ceilalți cumpărători. 
Vînzătoarea Georgeta 
Sauciuc ne spune :

(Continuare in pag. a 3-a)
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Exigență sporită pentru realizarea exemplară 
social-culturalea

răspundereManifestînd
și exigență muncitorească, 
adunarea generală 
prezenta nț ilor 
muncii din cadrul 
prizei construcții 
taje Petroșani a 
pe bază de bilanț, 
tea din anul trecut a con
siliului oamenilor muncii, 
rezultatele obținute pe li
nia îndeplinirii planului, 
a bugetului de venituri și 
cheltuieli, a adoptat în u- 
nanimitate, hotărîri prin 
care se asigură condiții de 
realizare exemplară în 1985 
a investițiilor social-cul- 
turale din municipiu. S-au 
subliniat rezultatele bune 
obținute de colectivele bri
găzilor 10 Petroșani, 20 Pe
trila și 30 Vulcan, care 
și-au depășit sarcinile la 
principalii indicatori și au 
contribuit la reducerea 
cheltuielilor la nivel 
antrepriză cu 7,34 
1000 lei producție, 
troșani, Petrila, 
Lupeni și Vulcan, 
stiuctorii din cadrul 
treprizei au realizat 
trecut 989 de apartamente. 
Au fost puse în funcțiune 
importante obiective de 
jnvesVții social-culturale, 
noi străzi, rețele de apă și 
termoficare, rezervoare pen
tru apă potabilă, spații co
merciale care totalizează 
13 000 mp și alte lucrări

a re- 
oamenilor

Antre- 
și mon- 
analizat, 
activita-

de 
lalei

In Pe- 
Uricani, 

con- 
an- 

anul

investițiilor
edilitar-gospodărești care 
au contribuit la moderni
zarea și înfrumusețarea lo
calităților. Au fost subli
niate însă, în spiritul u- 
nei justificate exigențe, 
lipsuri manifestate la ni
velul c.o.m., care au făcut 
ca prevederile planului fi
zic și producția netă să 
nu fie realizate. Datorită 
lucrărilor nefinalizate la

dreptate mai mulți parti
cipant! la dezbateri, prin
tre care s-au numărat și 
tovarășii Carol Ridzi, Va
lentin Chira, Mihail Radu, 
au subliniat în cuvîntul lor 
că se impune o mai judi
cioasă corelare între acti
vitatea secției de utilaje 
și transport și cea de pe 
șantiere pentru respecta
rea riguroasă a graficelor

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii

din 
ca- 

con-

a a- 
con-

Adunări cetățenești 
pentru depuneri de candidaturi

(Urmare din pag. 1)

termen în anul trecut, la 
prevederile planului din 
acest an se adaugă o ma
jorare valorică-restanță de 
90 milioane lei. 
este o problemă 
cere 
pentru 
sporire 
lunare 
rioada 
vîrf, din 
fel îneît 
sarcinile 
și să fie 
gime rămînerile în urmă.

Dezbaterile au subliniat, 
printre altele, necesitatea 
de a se spori exigența la 
nivelul conducerilor bri
găzilor și al antreprizei fa
ță de calitatea lucrărilor 
de construcții. Pe bună

Aceasta 
care se 
temeinic, 
soluții de

analizată 
a se găsi 
a realizărilor medii 
îndeosebi în pe-
de activitate de

sezonul cald, ast_ 
să fie realizate și 
planului anual 
lichidate în între-

de lucru, pentru realizarea 
la termen a lucrărilor prio
ritare. Referiri cu privire 
la imperativul întăririi 
ciplinei 
podăriri 
lucru, a 
șantiere 
tul lor tovarășii Gheorghe 
Savin, Dumitru Anasta
sie, Nicolae Hristea, 
rea Patru, Gustav Ilk 
Constantin Popescu. ’

In planul lucrărilor 
investiții pentru 1985 
prevede realizarea a 
de apartamente, a clădirii 
noului centru 
gic, a unui laborator 
alimentație publică și 
altor importante 
ve de investiții, 
înfăptuirea acestor sarcini,

dis- 
gos- 

de 
pe

și mai bunei 
a punctelor 
materialelor 
au făcut în cuvîn-

Flo-
Și

de 
se 

1050

stomatolo-
de 

a 
obiecti- 
Pentru

la nivelul conducerii ope
rative a Antreprizei de 
construcții și montaje, se 
impune sporirea exigenței, 
mai multă operativitate în 
rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă brigăzile 
în localitățile municipiu
lui, o preocupare sporită 
pentru creșterea produc
tivității muncii prin pro
movarea tehnologiilor mo
derne de lucru, folosirea 
intensivă a utilajelor 
dotare, îmbunătățirea 
lității lucrărilor de 
strucții.

Adunarea generală 
probat în unanimitate
tractul colectiv de muncă 
pentru anul 1985, planul 
de măsuri tehnico-econo- 
mice și politico-organizato. 
rice prin care se asigură 
condiții pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan în condiții de e- 
ficiență economică sporită, 
fruntașii în întrecerea so
cialistă și angajamentul a- 
nual colectiv.

Prin întreaga ei desfășu
rare, adunarea generală 
a exprimat hotărîrea fer
mă a constructorilor de a 
realiza exemplar obiecti
vele de investiții prevăzute 
în planul anual, în condi
ții de calitate și eficiență 
sporită.

Viorel STRĂUȚ

In sprijinul minerilor
(Urmare din pag. I) rea pasului de avansare. 

In cazul modificărilor a- 
duse de noi, acesta se 
mărește cu 600 mm Mo
dificarea esențială se re
feră la 
torului 
grinda 
ficarea 
cu consolă 
varianta SMA-1.

— Sînt singurele com
plexe la care ați adus 
modificări ?
— Rezultate bune, 

creșterea eficienței 
exploatare, am obținut și 
în cazul complexului me
canizat SMA-P1. Practic, 
prin adaptarea unor ca
sete intermediare (care 
constituiau o extindere 
de gamă), complexul este 
capabil să exploateze 
straturi de pînă la 2,2 
metri.

— Este clar că aces
te modificări au con
dus la folosirea inten
sivă a complexului. Da
că mai există și alte 
preocupări pentru creș
terea eficienței în fo
losirea complexelor me
canizate ?
— In această perioadă, 

se lucrează la o serie de 
modificări la un complex 
de tip SMA-2, pentru 
condițiile concrete de la 
mina Lupeni. Modelul
propus de noi a fost în
sușit de beneficiar, pen
tru că, prin modificările 
aduse de noi, se sporește 
considerabil productivi
tatea muncii. In speță, 
productivitatea muncii va 
crește în raport cu mări-

Din discuția purtată, 
că, la IUMP există preocupări serioase în sprijinul 
activității din minerit, preocupări care atestă 
IUM Petroșani își aduce o contribuție sporită 
continua dezvoltare și modernizare a procesului de 
extracție și își onorează scopul pentru care a fost 
reprofilată pe construcția de utilaj minier.

înlocuirea prinză- 
de front de pe 
glisantă și modi- 

grinzii glisante 
oscilantă, în

se poate trage concluzia

Perspectivele
In dimineața zilei de 

marți, Comisia municipală 
de sistematizare s-a în
trunit pentru a dezbate 
propunerile de îmbunătă
țire a schiței de sistema
tizare a reședinței noastre 
de municipiu. Cu acest 
prilej a fost discutată ma
terializarea obiectivelor 
economico-sociale ale cin
cinalului- 1986—1990, pro-

că 
la

documen- 
de-al XlII-lea 
partidului, a 

anului 1985, 
inginerul Ne-

Ion Alexa — unul din
tre modelorii fruntași 

ii compartimentului 
creație*’ al I.C. Vul- 
an — în exercițiul 

funcțiunii.

nedoara al P.C.R., 
ședința Consiliului 
țean al Frontului 
crației și Unității 
liste, a scos în < 
înfăptuirile remarcabile și 
perspectivele de dezvolta
re a județului Hunedoa
ra și a municipiului Pe
troșani, reliefînd climatul 
de responsabilitate comu
nistă în care oamenii mun
cii își consacră eforturile 
pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII- 
lea al partidului și întîm- 
pinarea alegerilor de la 17 
martie. In cadrul adunării 
a fost propus tovarășul 
Grațian Faur, candidat de 
deputat in circumscripția 
electorală județeană 
64. Propunerea a 
susținută de Petru 
Nicolae Buciuman, 
Cornea și Maria Bărbules- 
cu, fiind subliniate iniția
tiva și nivelul de pregăti
re moral-politică ale can
didatului de deputat. Au 
mai fost propuși să candi
deze pentru un loc de de
putat în circumscripția ju
dețeană nr. 69, tovarășii 
Dumitru Bogdan și loan 
Bacinschi, despre a căror 
activitate profesională și 
civică au vorbit Gheorghe 
Toma, Ioana Mihalca, Vin- 
tilă Borhină, loan Nea- 
goe. In circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 6 
au fost propuși să candi
deze pentru un loc de 
deputat Nicolae Popon Și Ni
colae Sasu. Toate pro
punerile de candidați au 
fost aprobate în unanimi
tate de participanții la a- 
dunare.

La întreprinderea de u- 
tilaj minier din Petro-

pre-
i jude-

Demo-
Socia- 

evidență

nr. 
fost 

Barb, 
Ioan

șani a 
dunăre 
drul căreia tovarășul Ro- 
muluț Dragoș, secretar'* al 
Comitetului municipal de 
partid, președintele Consi
liului municipal al Fron
tului Democrației și Unk 
tății Socialiste, a propus 
ca în circumscripția jude
țeană nr. 62 să candideze 
pentru un loc de deputat 
Iosif Kelemen și 
Biro. Despre < 
propuși au vorbit

. Lobonț, Gheorghe 
Lojadi Wilhelm, 
muncii, prezenți în număr 
mare la această adunare, 
au aprobat în unanimitate 
propunerile de candidați. 
In cadrul aceleiași adunări, 
au mai fost propuși să 
candideze Ioan Predoi, Mir
cea Guia și Iosif Crișan 
pentru un loc de deputat 
în circumscripția munici
pală nr. 18 ; Dumitru Dia- 
conu, Mihai Cudalb, Con
stantin Drăguț în circum
scripția municipală nr. 5. 
Propunerile de candida
turi au fost aprobate de 
toți participanții.

In cursul zilei de ieri, 
au fost depuse candidaturi 
în circumscripțiile 
rale județene nr. 75 
peni — Rodica Tatulici 
Veturia Modoi, nr. 
Vulcan — doan lovănuș 
Dumitru Mihai, 
Vulcan — Crișan 
nr. 89 Aninoasa 
xandra Clepcea, 
nicipale nr. 33 — Sofia Mo- 
rariu și Silvia Bogdan, 
nr. 35 — Constanța Stan 
și Dora Staicu, din Lu
peni, nr. 39 — Florica 
Dombi și Maria Răducea- 
nu, nr. 45 — Aurel Bîr-$ 
lea din Vulcan, nr. 53 A- 
ninoasa — Valentina Cer
chez, precum și în circum
scripții electorale orășe
nești și comunale.

avut loc o altă a- 
electorală în ca

Nicolae 
candidații 

Nicolae 
Rusu, 

Oamenii

electo- 
Lu- 

c' 
8.
Și

84 
. I. 

— Ru
și mu.

nr.
Arpad,

sistematizării
punerile vizînd dezvolta
rea capacităților miniere 
și de preparație, extinde
rea platformei industriale 
Livezeni, mobilarea cen
trului civic, moderniza
rea transportului în co
mun, lucrările tehnico-e- 
dilitare, amenajarea zone
lor de petrecere a timpu
lui liber și a unor inter
secții stradale. (I.V.)

INVESTIȚII. La începu
tul primăverii vor demara 
lucrările de alimentare cu 
apă a Estului Văii Jiului 
din pîrîul Jieț, investiție 
care va asigura sporirea 
capacității de alimentare 
cu apă potabilă a acestei 
zone.

| IMPORTANT ! Comisia 
I municipală de organizare 
I a Festivalului național 
l „Cîntarea României" ne

I 
I 
I 
I
I
I

informează că, în această 
sâptămînă, creatorii lite
rari și compozitorii ama
tori pot depune la Comi
tetul municipal de cultură 
și educație socialistă lu
crările cu care vor parti
cipa la concursul de crea
ție din cadrul ediției a 
V-a a festivalului. (Al. H ) 

METEOROLOGICA. Du
pă cum ne informează me
teorologul de serviciu, Er
nest Sartori, temperatura 
aerului era ieri dimineață, 
la ora 8, de minus 15 gra
de la Petroșani și de mi
nus 23 grade în Paring.

Știința" autodepășirii j
(Urmare din pag. l> re au înțeles că eficiența ț

LUCRĂRI DE 
DEZVOLTARE A 

REȚELEI DE 
CAl FERATE DIN 

MUNICIPIU
In acest an, constructo

rii din cadrul Antreprizei 
construcții căi ferate 
Petroșani vor desfășura 
ample lucrări de dezvolta
re a rețelei feroviare. Sînt 
prevăzute, printre altele, 
darea în exploatare pen
tru călători a liniei C.F.R. 
Lupeni — Bărbăteni, fi
nalizarea stației Bărbă
teni și punerea în funcțiu
ne a primilor 7 km de cale 
ferată dublă pe distanța 
Petroșani — Simeria.

Pentru dezvoltarea rețe
lei căilor ferate din muni
cipiu în acest an sînt pre
văzute lucrări de construc
ții și montaje în valoare 
de peste 370 milioane lei. 
(V.S.)

stratul de zăpadă a ajuns 
la 44 cm în Petroșani și la 
131 cm în Paring. (G.B.)

TURNEU. Două forma
ții laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea 
României1*, grupul vocal- 
instrumental „Acustic" si 
„Telex", ale Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, cunosc o 
decsebită priză la public 
în cadrul turneului pe 
țare-1 întreprind la Brad, 
Tg. Jiu (astăzi) și Petro
șani (mîine) pe scenele a- 
șczămintelor culturale ale

I

I
I

1

stratul 13 la 5 asigurînd 
muncă spornică, pînă la 
pensie, pentru mulți mi
neri. Un abataj cameră 
cu susținere metalică și 
tavan de rezistență va 
constitui pentru acest 
strat o premieră pe Vale.

— Analizele întreprin
se de colectiv, cu prile
jul dezbaterii 
telor celui 
Congres al 
sarcinilor 
subliniază 
gruț, au dus la concluzia 
că nu numai șefii de 
brigadă, dealtfel foarte 
buni, precum Bokor Mi
klos, Florea Ionescu, Ion 
Hoțea, Gheorghe Muntea- 
nu, Ludovic Kovacs, tre
buie să fie preocupați de 
soarta producției, dimpo
trivă, întregul colectiv. 
In acest sens aș remarca 
aportul și puterea de 
mobilizare a unor șefi de 
schimb, cum sînt Mihai 
Cîmpeanu, Vasile Gîdioi, 
Andrei Ambruș, Mihai 
Lungu, r.adu Pîrciu sau 
maiștrii ca Marin Sandu, 
Santa Csaba, Petre Dan- 
ciu și Vasile Rednic, ca-

re au înțeles că eficiența ț 
muncii constă în : ■
buna organizare a 
rilor de muncă și 
centrarea tuturor 
turilor. Un alt aspect îm- ; 
bucurător — în ianuarie j 
ne-am încadrat în chel- 1

„Atelierul 
artelor"

mai i 
locu- »
con- 

efor- i 
t îm_ /

22 februarie, 
de la ora 18, 

de spectacole 
de cultură a 

din reșe-

sindicatelor. Pe afișul con
certului figurează numele 
unui popular solist de mu
zică ușoară, Dan Spătaru.

REORGANIZARE. Pen
tru o mai bună conservare 
și dezvoltare a fondului fo
restier, începînd de la 1 
februarie a.c., pe raza mu
nicipiului nostru funcțio
nează trei ocoale silvice, 
la Petrila, Petroșani și Lu_ 
peni.
• MAGAZIN. La parterul 
blocului 120—121 din car
tierul Petroșani-Nord se 
fac pregătiri intense pen-

tuielile materiale plani
ficate.

In anul trecut sectorul 
și-a realizat sarcinile pe 
perioada de opt luni, rea
lizări care probează to
tuși capacitatea forma
țiilor sale.

— Nu ne place să ne 
amintim de nerealizări, 
remarcă stînjenit ing. 
Negruț. In februarie, co
lectivul nostru s-a anga
jat să scoată la lumină 
un plus de 500 tone de 
cărbune și să execute su
plimentar lucrăr de pre
gătiri măsuiînd 250 
Din martie sectorul 
produce la capacitate ma
ximă.

Iată așadar o dovadă 
concretă a mobilizării, 
a înaltei responsabilități 
muncitorești, care îmbină 
armonios dăruirea cu ști
ința muncii in abataje și ț 
la pregătiri. ț

mc
va

1
tru deschiderea unui maga
zin alimentar, cu o supra
față comercială de 1000 
mp. Lucrătorii de la ICSA 
și AP Petroșani se strădu
iesc să ofere un plăcut 
„mărțișor" concetățenilor 
noștri, dar în acest sens 
solicită un sprijin mai 
consistent din partea con
structorilor de la ACM Pe
troșani, care au datoria să 
urgenteze executarea lu
crărilor de instalații și sis
tematizare pe verticală.

DELĂSARE. Educatoa
rele (și copiii) de la gră-

Vineri, 
începînd 
în sala 
a Casei
sindicatelor, 
dința noastră de muni
cipiu, este programată 
tradiționala reuniune 
desfășurată sub generi
cul „Atelierul artelor". 
Cu acest prilej se va 
evoca personalitatea 
artistică a marelui
sculptor român Constan
tin Brâncuși, profesor
dr. Ion Mocioiu și mu
zeograful Ion Blendea 
din Tg. Jiu vor susține 
interesante comunicări 
pe această temă, iar ac
tori ai Teatrului 
stat „Valea Jiului" 
contura un recital 
lirica românească și u- 
niversală dedicată tita
nului sculpturii moder
ne. își mai dau con
cursul: corul „Armonia" 
al Școlii generale nr. 1 
din Petroșani, gtupul 
satiric „Trio Veselia" al 
casei de cultură și cu
noscuta mesageră a me
losului românesc Maria 
Dragomiroiu. (I.V.)

....................................---

de 
vor 
din

dinița cu orar normal, din 
cartierul 7 Noiembrie — 
Petrila, se plîng că nu li 
Se ridică buclucașul con
tainer de gunoi. Problema 
pare și mai ciudată, mai 
ales pentru că secția EGCL 
Petrila are sediul la... 10 m. 
Hai, că-i bună, zău! (M.B.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Obiectivul tinerilor „Sa ne implicăm 

planului**realizareadeplin in
In ansamblul procesu

lui de producție de la 
mina Uricani sectorul II 
A se înscrie ca un colec
tiv de însemnătate majo
ră. Nucleul de bază al 
colectivului îl constituie 
minerii cu o vechime în
delungată în activitatea 
de extracție, dar alături 
de ei lucrează și se a- 
firmă tot mai mult un 
mare număr de tineri.

Nota definitorie a dării 
de seamă prezentată de 
Mircea Fedeleș, secreta
rul organizației, a consti
tuit-o spiritul analitic, 
cu multe accente critice 
și autocritice care au vi
zat toate domeniile vieții 
de organizație. Tineri ca 
Mihai Badirinca, Ion Pre- 
descu, Simion Pricop, 
Constantin Pop și alții au 
fost citați în cuprinzăto
rul bilanț efectuat de 
darea de seamă pentru 
răspunderea cu care își 
duc la îndeplinire sarci
nile profesionale, pentru 
permanenta dorință de 
autodepășire. A v î n d 
m u 1 ț i tineri la că
minul de nefamiliști, bi
roul prin membrii săi, a 
fost permanent în mijlo
cul acestora pentru a 
vedea cum îngrijesc bu
nurile din dotare, pentru 
a-i antrena la diferite 
acțiuni educative, patrio
tice.

Nu au lipsit din acest 
cuprinzător bilanț, ac
centele critice și autocri
tice, fapt ce denotă spi
ritul responsabil, munci
toresc, ce caracterizează 
organizația. Au fost cri
ticați tinerii care nu si
tuează întotdeauna acti
vitatea lor sub semnul e-

Zîmbetul e parte intrin
secă a condescendenței, a 
politeții, a amabilității 
și—1 dorim să ne întîmpine 
în fiecare unitate comer
cială în care pășim, pe 
buzele fiecărui lucrător co
mercial căruia ne adre
săm. Și dacă e așa, dorim 
acest lucru mai ales în 
cea_mai reprezentativă u- 
nităte comercială a muni
cipiului — magazinul uni
versal „Jiul". II dorim deci 
— și îl și avem, cînd îl 
avem — dar ceea ce in
trigă la aceste zîmbete cu 
care ne onorează lucră- 

xigenței, tratînd superfi
cial sarcinile de serviciu, 
sau înregistrînd întîrzieri 
nejustificate de la pro
gram (Constantin Apreu- 
tesei, loan Mesaroș, Cor
nel Salomia, Viorel Ro
taru). In special, pentru 
nerealizarea de plan a 
sectorului, de 36 080 tone 
de cărbune, în 1984, o 
mare parte de răspunde
re revine tinerilor, din 
rîndul cărora s-au înre
gistrat cele mai multe

hihhihiiiiihiiiii/hiiii/iii

Alegeri în 
organizațiile U.T.C.

tniiiiimiiiiiimniiiitnniH

nemotivate. Au fost se
sizate carențe și în acti
vitatea culturală și spor
tivă de unde și cerința 
ca în aceste domenii ti
nerii să realizeze în pe
rioada următoare un ve
ritabil reviriment. Acti
vitatea în general bună 
a biroului nu a fost scu
tită de critică, fiind a_ 
nalizată cu exigență, dar 
și cu atenție prin pris
ma sarcinilor și obiecti
velor fiecărui domeniu 
de activitate. Concluzia 
că nu toți membrii bi
roului au contribuit în 
mod egal la realizarea 
sarcinilor și că nu s-a 
muncit colectiv pledează 
implicit pentru o mai 
intensă concentrare a e- 
forturilor noului birou, 
în aplicarea fermă a 
principiului muncii co
lective.

Din dezbateri au reie
șit o seamă de propuneri. 
Astfel, Lucian Bocan a 
evidențiat necesitatea im

Zîmbete la... zero grade
toarele acestui mare și 
modern magazia — e fap
tul că au devenit zîmbete... 
înghețate mai ales de cînd 
afară termometrul a co- 
borît mult sub zero grade, 
iar în interiorul magazi
nului el arată nici mai 
mult, nici mai puțin de 
zero grade.

Aceasta pentru că ultra
modernul magazin dispune 
de un sistem de încălzire 
tot... ultramodern — prin 

plicării tinerilor, în frun
te cu noul birou, în toa
te acțiunile de muncă 
patriotică. „Rezultatele 
de ansamblu ale organi
zației nu pot fi îmbună
tățite decît printr-o co
laborare între toți ute- 
ciștii", a remarcat loan 
Busieescu, șeful secto
rului, recomandînd nou
lui birou să încredințeze 
sarcini concrete fiecărui 
tînăr. „Va trebui să ne 
implicăm pe deplin în 
realizarea sarcinilor de 
plan“ — s-a desprins con
cluzia care a străbătut 
dezbaterile — să asigu
răm împreună, și sub 
îndrumarea organizației 
de partid, a minerilor cu 
experiență, valorificarea 
mai bună a celui mai 
mare loc de muncă din 
sector, care este dotat 
cu un utilaj de mare ca
pacitate. Alte propuneri 
au vizat promovarea u- 
nor acțiuni și inițiative 
cum sînt : „Contul co
lector de economii al 
sectorului", „Locul de 
muncă, oglinda fiecărui 
utecist", „Eu produc, eu 
controlez, eu răspund".

Biroul nou ales dispu
ne de o orientare judi
cioasa pentru activitatea 
de viitor, astfel îneît a- 
portul organizației U.T.C. 
la realizarea planului 
să se înscrie la nivelul 
cerințelor actuale, pen
tru a întîmpina cu bune 
rezultate Congresul al 
NII-lea al U.T.C.

Florin BEJAN, 
Uricani

suflante — dar care are 
un singur viciu — nu în
călzește. Și aceasta de 3 
ani, de cînd e în funcțiune 
magazinul. Dacă două ierni 
au fost mai' blînde și su- 
flantele au fost, mai mult 
sau mai puțin, ignorate, în 
această iarnă geroasă ros
tul lor, adică ineficienta 
lor a devenit, pe bună 
dreptate, o problemă acu
tă. Dacă noi, cumpărătorii 
ocazionali rezistăm în

Anonimii
In general, în urma des

fășurării proceselor de 
producție rezultă o serie 
de resurse care pot fi re
introduse în circuitul pro
ducției și valorificate cu 
maximă eficiență. In mi
nerit ca și în celelalte ra
muri ale economiei națio
nale, există posibilitatea 
recuperării, recondiționă- 
rii și refolosirii unor ma
teriale, ansamble și suban- 
samble, piese de schimb 
și multe altele, care supu
se unor prelucrări în ca
drul întreprinderilor spe
cializate, secțiilor și ate
lierelor minelor în regie 
proprie pot să-și reia lo
cul în procesele de pro
ducție, de multe ori la a_ 
celeași cote de funcționali
tate. Exigența procesului 
de recuperare, recondițio- 
nare, refolosire la minele 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului a crescut de la 
an la an atingînd jistăzi 
valențe pe măsura posibi
lităților colectivelor de 
muncitori, ingineri, maiș
tri și tehnicieni din cadrul 
fiecărei mine

Unul din colectivele ■ ca
re are deja acumulată o 
experiență în acțiunea „3 
R“ este cel al atelierului 
electromecanic din cadrul 
sectorului VIII al minei 
Lonea. Aici l-am întîlnit 
pe maistrul principal 
Gheorghe Robică de nu
mele căruia se leagă multe 
inovații la I.M. Lonea — 
mai ales de cînd pe acțiu
nea „3 R“ s-a pus un ma
re accent — și care ne-a 
spus :

— In această direcție, nu 
numai colectivul nostru 
(atelierul electromecanic 
— n.n.) își aduce contri
buția, ci toate colectivele 
minei, în special cele de 
la sectoarele de producție 

scurtul popas pe care-1 fa
cem prin magazin, sărma
nele vînzătoare, cît or 
fi de înfofolite, dîrdiie de 
frig și ne aruncă zîmbete... 
înghețate. Ca la zero gra
de—

De-ar veni mai repede 
și primăvara, că... la vară, 
poate, se va găsi o soluție 
adecvată și pentru siste
mul de încălzire al acestui 
mare și frumos magazin, 
ca la anu’ să nu mai fim 
întîmpinați cu zîmbete în
ghețate...

Dan STEJARU

marilor fapte colective
care predau atelierului 
nostru ansamblele și sub- 
ansamblele utilajelor care 
nu mai sînt în circuitul 
productiv de extragere a 
cărbunelui și, bineînțeles, 
care nu pot fi reparate 
în subteran la fața locului. 
In cadrul atelierului tot 
ce este adus din mină cît 
și de la instalațiile de la 
suprafață se supune mai 
multor procese care au ca 
scop final recuperarea lor 
pentru a le reda din nou 
circuitului productiv. Ast
fel recondiționăm tambu
rele de acționare și întoar
cere de la transportoarele 
cu bandă de 800 și 1000

Recuperare 
; yECONDITIOMARE 
JIaefolosire 

mm, axe canelate de la 
stațiile de acționare a 
transportoarelor cu raclete 
tip TR3, postamentele tro_ 
liilor de 5,5, 13 și 15 kW, 
saboți de la vagoanele ce 
transpoită cărbunele de la 
mină la preparație, lagăre
le tamburelor de acționa
re a transportoarelor eu 
raclete tip TR3, carcasele 
de la grupurile conice ale 
reductoarelor de viteză de 
la toate tipurile de trans
portoare cu raclete și 
bandă de cauciuc. Deși, 
mina noastră nu dispune 
de o mecanizare la nive
lul celorlalte mine din ba
zin, totuși meseriașii ate
lierului nostru sînt capa
bili să execute cele mai 
complexe lucrări privind 
repararea și recondițio- 
narea unor subansamble

Intervenții prompte
In dimineața zilei de 

luni, opt electricieni de 
la CDEE Petroșani, con
duși de maistrul Stan 
Bîtcă și șeful de echipă 
Nicolae Viman, au reme
diat defecțiunile ujiui 
cablu subteran din car
tierul Bărbăteni al ora
șului Lupeni. La reîn
toarcere în Petroșani au 
aflat că, din vina unor 
lucrători ai brigăzii An
treprizei „Energocon- 
strucția', care efectuase
ră, fără aprobările de ri
goare, săpătuii în incin

1...... 

la utilaje de mare complet 
xitate.

O acțiune în acest sens 
s-a încercat, anul trecut, 
cînd a fost pus în funcțiu
ne organul de tăiere al 
unei combine de înaintare 
de fabricație românească. 
Valoarea reparației a cos
tat 8000 lei. O sumă nu 
prea mare, dar pînă la 
130 000 lei cît trebuia să 
plătească întreprinderea 
pentru achiziționarea altor 
organe este o diferență 
destul de apreciabilă. De
altfel, în anul 1984 recon- 
diționările au fost la mina 
Lonea în valoare de 
5 741 223 lei, cu cheltuieli 
de 8 ori mai mici > decît
costul lor în cazul cînd ar 
fi trebuit achiziționate. Va
loarea muncii celor caro 
se ocupă efectiv de recu
perări și recondiționări a 
crescut de ia an la an. Și 
dacă vorbim de valoarea 
muncii trebuie să spun că 
este meritul întregului co
lectiv. dar în mod deose
bit al lăcătușilor Dumitru 
Vîlceanu, Lidia Marc, 
Gheorghe Bezin, al sudori
lor Liviu Duraina și An
ton Raisz, strungarului 
Simion Bocăneci, frezoru
lui Stelian Cocoșată, al 
forjorului Dumitru PătU- 
laru, electricianului Ala- 
dar Petzl și al debitorului 
Lenuța Tivic.

Aici, ca și peste tot fri 
mineritul țării sînt mulți 
oameni care se dăruiesc 
fără precupețire pentru 
binele tuturor, oameni 
modești care își exercită 
nobila menire în anonima
tul marilor fapte colective.

Gh. SPINU

ta depozitelor ICRA (!!), 
s-a întrerupt alimentarea 
cu energie electrică a 
consumatorilor din colo
nia C.F.R. Acționînd 
prompt, cu pricepere, cei 
opt electricieni și-au în
deplinit misiunea seara 
tîrziu. Marți dimineața, 
înfruntând in continuare 
vitregiile acestei ierni, 
au fost prezenți la dato
rie. Felicitări pentru î- 
naltul exemplu de res
ponsabilitate muncito
rească. (l.V.)

Obstacole care barează calea ziarului spre cititor
OAMENII NU ȘTIU DE UNDE 

POT CUMPĂRĂ ZIARE
(Urmare din pag. 1)

— Luna trecută am re- 
turnat 500 de ziare „Stea
gul roșu". Zilnic primesc 
400, iar vineri primesc 800. 
Paradoxal, returnez multe 
ziare de duminică, dato
rită programului de func
ționare neadecvat.

VADU-I BUN, VINZAREA INSA...
Ora 10,30. Chioșcul de 

pe peronul gării CFR Pe
troșani Solicităm „Steagul 
roșu", „Sportul", și „Fla
căra". Primim doar pri
mele două. In locul revis
tei „Flacăra" ni se reco
mandă să cumpărăm „Ma
gazinul" din care mai erau 
10 bucăți. Ne legitimăm 
și intrăm în chioșc. Intr-a
devăr revista „Flacăra" nu 
mai era, în schimb, se pu
teau cumpăra revistele 
„Lumea", „Femeia" și chiar 
„Sportul". Zilnic aici se 
vînd toate ziarele, (cu ex-

SE POT EVITA
Deși Elena Garcea, vîn

zătoare la chioșcul nr. 138 
din piață, se străduiește 
(ziarele frumos expuse, 
la vedere, spațiul permite

Lipsa unei reclame co
respunzătoare, adăugăm 
noi, pentru ziare în tot car
tierul „Aeroport", cititorii 
necunoscînd unde se vin
de presa. Am întrebat 10 
trecători, aleși la întîmpla- 
re, de unde putem cumpă
ra un ziar și n-au știut să 
ne spună. Elocvent, nu ? 
(Al. H.) 

cepția zilei de duminică, 
cînd programul este mai 
scurt și numărul de exem
plare același). Returele 
de ziare de la sfîrșitul lu
nii provin aproape 90 la 
sută din vînzările zilelor 
de duminică.

La unitatea nr. 78 din 
strada Aurel Vlaicu unde 
sînt puse în vînzare di
verse mărunțișuri, pe tej
ghea este expus și ziarul 
„Steagul roșu". Aici se 
vînd zilnic toate ziarele 
primite. Cine vrea să vîn- 
dă, vinde...

STOCURILE !
acest lucru), are, totuși, 
un stoc de 400 de ziare 
nevîndute de la începutul 
lunii. Numărul de 300 de 
ziare pe zi e mic sau e 

mare ? Nu se poate ști 
exact ! Sînt zile cînd ră- 
mîn ziare, sînt zile cînd 
se vînd în totalitate. Se
cretul e pe undeva la mij
loc, vadul comercial fiind 
destul de bun, avalanșa de 
ziare și reviste dirijate spre 
acest chioșc privează zia
rul local de o solicitare 
corespunzătoare !

In jur de 300 de exem
plare de „Steagul roșu" 
primește pe zi Maria Mija 
la chioșcul nr. 139 — Car- 
pați, din care de regulă 
vinde 270. Deci aproape 
zilnic, la stocul existent 
în prezent de 1200 de ziare

ÎNDATORIRI
Intre podul Maleeii și 

strada N. Bălcescu din Pe
troșani, pe o distanță așa
dar mică, sînt înșirate trei 
chioșcuri de difuzare a 
presei. La cel cu nr. 137, 
vadul a scăzut, de cînd 
gestionara Maria Cioc este 
bolnavă. Or, conducerea 
ICSMI, în loc să-i asigure 
un înlocuitor, a decis scur
tarea programului cu pa
tru ore, reflexul acestei 
măsuri se oglindește in 
numărul returelor numai 
la ziarul „Steagul roșu" — 
circa 1000 în februarie, du
pă aprecierea celeilalte 
gestionare Maria Pițulescu. 
In preajma hotelului „Cen- 

nevîndute, se adaugă alte 
30 de bucăți. Desigur, nu e 
nimeni vinovat. Iarna as
pră răpește zilnic o. oră de 
funcționare a chioșcului 
între 8 și 9. Deci între o- 
rele în care de regulă tra
ficul pietonal e mai intens. 
Nu-i' de mirare că stocul 
crește vertiginos. Și-apoi 
mai este o cauză care a 
generat stocul' pînă nu 
demult, chioșcul a primit 
350 de ziare zilnic, cam eu 
50 mai mult față de posi
bilitățile de desfacere. Să 
sperăm că de-acum încolo, 
nimic nu va mai duce la 
stocuri nevandabile! (G.C.)

NEGLIJATE
trai", chioșcul nr. 113 este 
închis de două zile, pe 
motiv de inventar... După 
îndelungi investigații, a_ 
flăm că în raionul de pa- 
petărie al magazinului u- 
niversal „Jiul" s-ar „des
face" presa. Gestionara 
Viorica Leca ne confirmă 
că, în urmă cu vreo doi 
ani, existau afișe în acest 
sens, dar au fost retrase 
pe motiv că s-au... murdă
rit. Ziarele stăteau „as
cunse" sub niște coli de 
plombagină, la un număr 
de 20 pe zi, in februarie, 
apar 57 de reture. Așadar, 
vaduri există, dar din di
verse pricini, ziarele și 

revistele nu ajung cu 
promptitudine la solici- 
tanți. Cît despre porțiunea 
dintre pîrîul Maleea și 
Dărănești, despre această

IN PETRILA E NEVOIE DE 
MAI MULTE ZIARE

Locuitorii orașului Pe- 
trila, cei de la unitățile e- 
conomice sînt fruntași pe 
Vale la numărul de abo
namente — peste 3000; u- 
nuia din trei încadrați în

...PROGRAM DE PATRU ORE LA 
PESTE 10 000 DE LOCUITORI

La Lonea unde trăiesc 
și muncesc peste 10 000 
de locuitori, ia chioșcul de 
ziare (vînzător Ileana Fo
ca) se vînd zilnic... 50 de 
ziare „Steagul roșu". Sînt

...NU MAI AVEM ZIARE
In cel mai mare cartier 

al orașului — 8 Martie, 
ieri, la ora 11,45 (și in 
multe alte zile) nu mai era 
spre vînzare nici un fel 
de ziar sau publicație so- 
cial-politică. De ce ? Vân
zătoarele Aurica Stanciu 
și Dora Oltean își fac cu 
prisosință datoria. Doresc 
mai multe ziare atît loca
le cît și centrale.

...La librărie (Rodica Fal

activitate nu se poate 
scrie, întrucît, .pînă acum, 
întreprinderea menționa
tă a ignorat complet noul 
cartier Pctroșani-Nord... 
(IV.) 

muncă îi revine un ziar 
„Steagul roșu". La vînza- 
rea cu bucata însă, in ce
le două chioșcuri și... la 
librărie, lucrurile stau 
altfel : 

posibilități mult mai mari? 
Sînt, cum să nu fie, însă 
programul de patru ore 
(două dimineața și două 
după-amiaza) nu core pun- 
de cerințelor 

ca și Ana Șimon), intr-o 
jumătate de oră, se vînd toa
te ziarele (se primesc 20 
bucăți), iar restul de timp 
(7 ore și jumătate; i,u mai 
găsești nimic. Oamenii sînt 
dornici să citească, sa gă
sească presa în lot cursul 
zilei.

Cele constatate necesită 
măsuri urgente din partea 
tuturor factorilor implicați 
în difuzarea presei. (T.R.)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația adunării cetățenilor din 
circumscripția electorală nr. 1 „23 August"

(Urmare din pag l)

re muncitorii inginerii și 
tehnicienii, toți oamenii 
muncii participant la a- 
dunarea cetățenească din 
circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August", expri- 
mîncl dorința fierbinte a 
celor ce muncesc și tră
iesc în această zonă a 
Capitalei a întregului po- 
poi, adresează, cu toată 
căldura inimii, tovarășului 

x Nicolae Ceaușescu rugă
mintea de b accepta să 
candideze in această cir- 
cUma-iiplie la alegerile de 
deputați pentru forul su
prem legislativ al țării.

Totodată, ei își reafirmă 
vibrant sentimentele de

SCRISOAREA
ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

♦ *

(Urmare din pag I'

pentru Marea Adunare 
Națională,

Intr-o deplină unitate 
de gind și simțire cu în
tregul popor, profund o_ 
norați de înalta cinste 
prilejuită de adoptarea, 
într-o însuflețitoare una
nimitate, a acestei pro
puneri în marea adunare 
cetățenească, îngăduiți- 
ne să folosim acest mi
nunat prilej spre a vă 
aduce dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel 
mai fierbinte omagiu fa
ță de întreaga activitate 
revoluționară ce o consa- 
crați, cu neasemuită dă
ruire patriotică, de peste 
cinci decenii, înfăptuirii 
celor mai nobile idea
luri de libertate, inde
pendență și prosperitate 
ale poporului, cauzei pă
cii, întăririi colaborării 
și conlucrării între toate 
statele, făuririi unei lumi 
mai bune si mai drepte.

Mîndri de faptul că 
sîntem contemporani cu 
dumneavoastră — comu
nistul și luptătorul revo
luționar neobosit. Eroul 
intre eroi, ce simbolizea
ză cele mai alese virtuți 
ale psporului nostru, de 
a cărui gîndire și activi
tate sînt strips legate ma
rile izbînzi obținute în 
dezvoltarea multilatera
lă a patriei din ultimele 
două decenii, constituite 

nețărmurită dragoste, sti
mă și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii, ce simbo
lizează cele mai alese vir
tuți ale poporului nostru, 
conducătorul încercat al 
partidului și statului, care 
își consacră întreaga acti
vitate revoluționară înflo
ririi continue a patriei, în 
deplină libertate și inde
pendență. binelui și ferici
rii celor ce muncesc, cau
zei socialismului și păcii 
în lume. Dind glas acestor 
profunde simțăminte, ce
tățenii circumscripției elec
torale nr. 1 „23 August", 
toti locuitorii Capitalei se

în cea mai rodnică pe
rioadă a istoriei, sale 
multimilenare, numită de 
toți fiii țării, în semn 
de aleasă prețuire și gra
titudine, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu" — vedem și 
in această propunere ga
ranția sigură a continuă
rii neabătute a mersului 
nostru ferm înainte pe 
calea socialismului și co
munismului, a întăririi 
unității de granit a în
tregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, chezășia îm
plinirii istoricelor pro
grame adoptate de Con
gresul al XlII-lea al 
partidului.

Profund recunoscători 
pentru tot ce ați făcut și 
faceți pentru înălțarea 
continuă a patriei pe 
trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, pen
tru sporirea neconteni
tă a prestigiului și rolu
lui României în lume, 
pentru contribuția ines
timabilă pe care ați a- 
dus-o și o aduceți la e_ 
laborarea și înfăptuirea 
politicii interne și exter
ne a partidului și statu
lui. laolaltă cu întregul 
popor, dăm o înaltă a- 
preciere strălucitelor ini
țiative și acțiuni pe care 
dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu le consacrați 
apărării drepturilor fun
damentale ale popoare
lor, impunîndu-vă în 

angajează, cu solemn legă- 
inint, să nu piecupețească 
nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin in a- 
cest an și pe Întregul cin
cinal. pentru transpune
rea in viață a documente
lor programatice adoptate 
de Congresul al XlII-lea 
al partidului, a hotărîrilor 
celui de-al IlI-lea Congres 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, adu- 
cîndu-și astfel o importan
tă contribuție la înfăptui
rea programului luminos 
de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism.

conștiința întregii ome
niri "a proeminentă per
sonalitate a vieții politice 
contemporane, ilustru mi
litant revoluționar și 
luptător dîrz și consec
vent pentru instaurarea 
unui climat de destinde
re, cooperare, pace și 
progres social pe planeta 
noastră.

Locuitorii circumscrip
ției noastre, toți oamenii 
muncii din Capitală — 
orașul ale cărei mărețe 
împliniri socialiste sînt 
indisolubil legate de Preo
cuparea statornică ce o 
manifestați pentru dez
voltarea sa armonioasă 
— dind glas dragostei și 
recunoștinței lor ne
țărmurite față de dum
neavoastră, ctitor al nou
lui București, a cărui 
înflorire în perioada ul
timilor douăzeci de ani 
se înscrie în minunatul 
tablou al propășirii ge
nerale a patriei, vă ex
primă cele mai vii mul
țumiri pentru grija per
manentă ce o purtați ri
dicării calității vieții și 
muncii noastre, creșterii 
nivelului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor.

însuflețiți de vibrante
le dumneavoastră che
mări adresate întregii 
noastre națiuni, de dă
ruirea fără margini cu 
care slujiți interesele su
preme ale partidului și 
poporului, vă încredin

Mulțumind, a luat cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral a! Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat, apoi, 
Declarația de acceptare a 
candidaturii pentru alege
rile de deputați în Marea 
Adunare Națională, după 
care s-a întreținut cu mem
brii delegației participan- 
ților la adunarea cetățe
nească din circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August" 
a municipiului București.

țăm că sîntem ferm ho- 
tărîți să facem totul pen
tru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor ce ne revin 
în acest an și pe între
gul cincinal, a orientări
lor și indicațiilor de ex
cepțională valoare ce 
le-ați dat în vederea mo
dernizării în ritm accele
rat a economiei Capita
lei, pe baza promovării 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în 
toate domeniile, a reali
zării grandioaselor obiec
tive edilitar-urbanistice, 
menite să confere măre
ție Capitalei patriei, 
noastre socialiste.

Adresîndu.vă din toată 
inima, în aceste momen
te solemne, rugămintea 
de a accepta candidatura 
pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională, vă 
asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru a merita această 
înaltă cinste, că ,vom ac
ționa neabătut pentru 
transpunerea în viață, în 
cursul noii legislaturi, a 
obiectivelor dezvoltării e- 
conomico-sociale a pa
triei, pentru înfăptuirea 
întregii politici a parti
dului și statului nostru, 
al cărui țel suprem îl 
constituie înflorirea mul
tilaterală a patriei noas
tre socialiste, bunăsta
rea și fericirea întregului 
popor.

Sport O Sport < Sport
„Cupa României" la fotbal

Programul optimilor de finală
Mieicuri, 20 februarie, 

sint programate intîlniri- 
le optimilor de finală ale 
„Cupei României" la fot
bal, competiție ce se des
fășoară șub genericul „Da- 
ciadei".

Iată programul meciu
rilor: București: Univer
sitatea Craiova — F.C.M. 
Brașov (stadion Mecon, 
fost TMB, str. Drumul Gă
zarului); Deva: CIL Meca
nică Sighet — Dinamo Vic
toria București; Sibiu: F.C. 
Baia Mare — Sportul stu
dențesc București; Pitești: 
Rapid București — Chi
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Ca_n filme; U- 
nirea: Răfuieli personale; 
Parîngul: Horea.

LONE A: S-a oprit un 
tren.

ANINOASA: întoar
cerea pe front.

VULCAN — Luceafărul: 
Torpilorii.

LUPENI — Cultural i 
Viaductul.

URICANI: Yankeii, I_II.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" Petro
șani — la sediu, „Mota
nul încălțat", ora 13 ; 
„Ciuta", ora 16,30, Video- 
tecă, orele 16,30 și 19.

TV.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Tribuna TV. Emi
siune de dezbateri 
politico-ideologice. 

A

întreprinderea minieră
Dîlja

încadrează prin concurs

— operator stație calcul (calculul retri
buției)

Candidații trebuie să fie absolvenți ai 
liceului de informatică.

Concursul va avea loc, luni. 25 februarie 
1985, ora 10, la sediul I.M. Dilja.

Informații suplimentare la telefon 12191, 
interior 198.

mia Rm. Vîlcea; Cralovai 
F.C. Argeș Pitești — Poli
tehnica Iași; Alba . Iulia : 
Corvinul Hunedoara — Di
namo București; Rm. Să
rat: A.S. Mizil — S.C. Ba
cău; Galați: Dunărea CSU 
— Steaua București.

Toate partidele vor în
cepe de la ora 13,30.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte din desfășura
rea întîlnirilor, pe progra
mul I, începînd din jurul 
orei 13,30.

(Agerpres)

20,35 A patriei cinstire ■ 
(color).

20,45 Salonul TV al ar- ■ 
telor plastice (co- . 
lor).

21,00 Film serial: Tineri . 
în luptă. Premieră I 
pe țară.

21,50 Telejurnal (parțial I 
color).

RADIO
13,00 Radiojurnal. 13,15 . 

Muzică ușoară. 13,30 Fot- ■ 
bal minut cu minut. 16.00 I 
Buletin de știri. 16,05 Ho- I 
ra muncii înfrățite. 16,20 | 
Cîntece de Claudiu Ne- ■ 
gulescu. 16,35 Coordonat0 | 
economice. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Universita
tea radio. 17,40 Odă lim
bii române. 18,00 Orele 
serii. Radiojurnal (ora I 
18,00). Radiojurnal (ora I 
20,00). 23,00 Rezultatele .
tragerii Pronoexpres. I
23,05 Bijuterii muzicale. I 
23.25—23,30 Buletin de j

i
I
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Poziția României, prezentată la 
sesiunea Conferinței pentru dezarmare

GENEVA 19 (Agerpres). 
La Geneva continuă dez
baterile generale ale sesiu
nii din acest an a Confe
rinței pentru dezarmare.

Șeful delegației țării 
noastre a expus poziția 
de principiu a României 
în legătură cu necesitatea 
imperioasă a opririi cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, a 
intensificării eforturilor și 
acțiunilor consacrate de
zarmării în diferite foru
muri internaționale, inclu
siv în cadrul Conferinței 

pentru dezarmare de la 
Geneva.

Au fost înfățișate pe 
larg și argumentate tezele 
și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vizînd 
oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, 
prezentate în Raportul la 
Congresul al XlII-lea al 
P.C R., care, după cum s-a 
anunțat, au fost difuzate 
în cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Ge
neva sub forma unui do
cument oficial.

In lumina acestei poziții 
principiale, delegația ro

mână a cerut ca la Confe
rința pentru dezarmare de 
la Geneva să înceapă ime
diat negocieri, prin crea
rea rapidă a unor comite
te speciale pentru adopta
rea unor măsuri concrete, 
practice de oprire a cursei 
înarmărilor și de dezar
mare, în scopul eliminării 
riscului unui conflict nu
clear, al prevenirii milita
rizării spațiului cosmic, in
terzicerii armelor chimice 
și altor arme de distrugere 
în masă.

Schimb de păreri 
savieto-americane
VIENA 19 (Agerpres). 

După cum transmite a- 
genția TASS, la Viena a 
început, marți, schimbul 
de păreri sovieto-american 
asupra problemelor Orien
tului Mijlociu. Prima în- 
tîlnire s_a desfășurat în 
clădirea Ambasadei U.R.S.S. 
din capitala Austriei. De
legația sovietică este con
dusă de Vladimir Poliakov, 
șeful secției pentru Orien
tul Mijlociu în Ministerul 
Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., iar cea america
nă de Richard Murphy, a- 
sistent al secretarului de 
stat pentru problemele O- 
rientului Mijlociu și Asiei 
de Sud, precizează agenția 
citată.
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Mica publicitate
V1ND autoturism Dacia 

1300, neridicat, strada Re
publicii 97, sc. I, ap. 37, 
Petroșani. (3322)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoi- 
checi Dumitra, eliberată 
de Spitalul orășenesc Pe- 
trila. O declar nulă. (3320)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 5569, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3321)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Varga 
Marieta, eliberată de I.M. 
L upeni. O declar nulă. 
(3324)

PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dârțu 
Cornelia, eliberată de Ofi
ciul PTT Petroșani. O de
clar nulă. (3323)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băluț 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 3546, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. Q declar nulă. 
(3317)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iosif 
Virginia, eliberată de I.M, 
Petrila. O declar nulă. 
(3318)
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