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de cărbune

Răspunzînd

țării cantități sporite

Minerii din cinci întreprinderi 
raportează producții 

suplimentare
Amplu mobilizate în efortul de a depăși rigori

le acestei ierni prelungite, colectivele întreprinde
rilor miniere din Valea Jiului acționează ferm pen
tru sporirea producției zilnice de cărbune ener
getic și cocsificabil. Deosebit de semnificativ în 
acest sens este bilanțul zilei de 19 februarie. In 
această zi, COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR 
MINIERE LONEA, DILJA, PAROȘENI, PETRILA 
SI LIVEZENI AU REALIZAT ÎMPREUNA O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA DE APROAPE 1700 
TONE DE CĂRBUNE. Cea mai mare cantitate de 
cărbune extras în plus față de preliminarul zilei, 
690 de tone, s-a 
suplimentare de 
tone au 
roșeni.

S-a 
lectivul 
prinderi -și_au depășit preliminarul zilei prin buna 
organizare a producției și a muncii pe schimburi. 
Cele mai mari cantități de cărbune peste plan au 
fost realizate în abatajele în care muncesc minerii 
din brigăzile conduse de NICOLAE TOMA, GHEOR
GHE MATEI și LUDOVIC VARGA, din cadrul 
sectoarelor I și II. (V.S.)<_____________________

raportat

înregistrat la I.M. Dîlja. Producții 
614 tone și, respectiv, de 327 
colectivele I.M. Lonea și I.M.

de
Pa-

printr-o hărnicie exemplarăremarcat
I.M. Dilja. Toate sectoarele acestei între-

co

Adunări cetățenești pentru depuneri de candidaturi 
în circumscripțiile electorale

LUPENI
Mineri și cetățeni ai o- 

rașului Lupeni s-au întru
nit ieri după-amiază în- 
tr_o însuflețită adunare 
electorală în cadrul căreia 
au fost evocate marile în
făptuiri din țara noastră și 
din această veche localita
te a Văii Jiului, cu tra
diții luminoase de muncă 
și luptă revoluționară. La 
această manifestare a de
mocrației muncitorești re
voluționare, tovarășul Mir
cea Jampa, vicepreședinte 
al Biroului Executiv 
Consiliului județean 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste, a 
pus ca tovarășul
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid Petroșani, să candi
deze în circumscripția e- 
lectorală județeană nr. 77 
și municipală 34, la alege
rile de deputați de la 
martie. Această 
a fost susținută 
căldură de Paul 
tus Mischiu, 
Damian 
Intr-o 
nimitate, 
adunarea 
aprobat candidatura pentru 
alegerile de la 17 martie.

In circumscripția elec-

al 
al 
Și 

pro- 
Viorel

torală județeană nr. 78, au 
fost propuși să candideze 
pentru un loc de deputat, 
minerii șefi de 
Paul Grasu, Petru 
și Grrgore Florea, 
cuți și apreciați 
rodnicia muncii lor 
rea întreprindere 
Lupeni. ~ 
tea lor, 
vică, au 
răianu.
Teodor Boncalo, Aurel Mi- 
tri, Ion Pupăză și Con
stantin Popa, vrednici mi
neri care au susținut can
didaturile ortacilor lor.

In aceeași adunare ce

brigadă
Belbe 

cunos- 
pentru 
în ma- 
minieră 

Despre activita- 
profesională și ci- 
vorbit Marin Pă- 
Aurel Angheluș,

tățenească a fost prezen
tată candidatura tovarășu
lui loan Resiga, prim-se- 
cretar al Comitetului oră
șenesc de partid, în cir- 
circumscripțiile electorale 
municipală nr. 31 Lupeni și 
orășenească nr. 7. Candi
datura a fost susținută de 
Ion Pupăză, Iuliana 
fir, Nicolae 
Gheorghe 
în această 
democrației 
puși candidați pentru

T. SPĂTARU

Zam-
Gheoancă și 

Leahu. Tot 
manifestare a 
au fost pro- 

un

(Continuare în pag. a 2-a)
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U.E, PAROȘENI

Grupul de 150 MW 
produce la capacitate

Oamenii uzinei 
au învins 

dificultățile

\ LA I.M. VULCAN

Muncă intensă la

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI

17 
propunere 
cu multă 
Grasu, Ti- 
Gheorghe 

loan Sav. 
deplină una- 
participanții la 

cetățenească au

și

se înfăptuiește prin munca fiecărei organizații, a fiecărui comunist

Primirea în partid — preocupare 
consecventă, calitativ sporită

de investiții miniere

Subliniind necesitatea 
creșterii rolului conducă
tor al partidului în socie
tate, îb organizarea și 
desfășurarea întregii ope
re de construcție socialis
tă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia de la 
înalta tribună a Congresu
lui al XIII-lea cerința ca 
și în viitor „să asigurăm 
primirea în partid a celor 
mai buni oameni ai mun
cii, veghind la păstrarea 
compoziției sociale și na
ționale, a structurii de 
vîrstă, a tinereții partidu
lui... In același timp, 
acordăm o mai mare

tenție calităților celor pri
miți în partid — nivelul 
politic și ideologic, com
bativitatea și comporta
rea in muncă și viață".

Această orientare de d- 
nestimabilă valoare prac
tică constituie în activita
tea organului nostru oră
șenesc, a tuturor organelor 
și organizațiilor de partid 
din orașul Lupeni ghidul 
fundamental în domeniul 
muncii de primire în 
partid. Avem în vedere 
că întărirea capacității or
ganizațiilor noastre de 
partid, a rolului lor con
ducător, pentru mobiliza-

rea tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea sarcini
lor sporite ce ne revin în 
acest ultim an al cincina
lului și în perspectivă, din 
programul de dezvoltare 
economico-socială, nece
sită o preocupare constan
tă pentru întărirea rîndu- 
rilor partidului — în fie
care unitate, 
parti men tele.

în
în toate com-

ț

! 
I
ț 
ț

Minerii sectorului IX 
investiții de la I.M. Vul
can au încheiat anul 
trecut cu rezultate deose
bit de bune. Planul la 
lucrările de deschideri a 
fost depășit cu 126 ml, 
iar la prețul de cost s_au 
făcut economii în valoa
re de peste 300 000 lei. 
Printre lucrările finali
zate anul trecut de o 
importanță deosebită 
pentru prezentul și viito
rul producției la această 
mină este punerea în 
funcțiune a magistralei 
de Vest pentru transpor
tul pe benzj. Odată 
punerea în funcțiune 
benzilor din această
nă, o parte însemnată 
din forța de muncă a 
sectorului a fost concen
trată pentru terminarea 
lucrărilor la magistrala 
Estică ce trebuie să fie 
pusă în funcțiune în lu
na iunie din acest an. 
„Transportul discontinuu 
din- partea Estică ne 
mai pune încă multe pro

Vasile 
Oprea și 
Lucrările 

sînt în a- 
ga- 
ju- 
în- 

căr- 
în

cu 
a 

zo-

bleme. De aceea în acest 
an lucrăm cu patru bri
găzi la terminarea magis
tralei de transport din a- 
ceastă zonă și am ales 
pentru executarea lucră
rii cele mai bune forma
ții din sector. Acestea 
sînt conduse de Constan
tin Albătoaie, 
Lupu, Ioachim 
Ludovic Pali, 
executate aici
vans, de aceea avem 
ranția că în a doua 
mătate a acestui an 
treaga producție de 
bune va fi extrasă 
flux continuu pe trans- ( 
portoare cu bandă" — ne i 
spunea maistrul principal * 
Mircea Lupulescu, șeful ț 
sectorului IX investiții, i 
Minerii aces- .

tui sector au de executat 
și alte lucrări de impor- ’ 
tanță majoră. Brigada ț

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a) ț

Marți, 19 februarie, e- 
nergeticienii de la Uzina 
electrică Paroșeni, după 
zile și nopți de încleșta
re cu vicisitudinile aces
tei ierni aspre, au trăit) 
momente de puternică 
satisfacție. Deși gerul nă- 
praznic din ultimele zile 
le-a pricinuit multă bă
taie de cap lăcătușilor, 
sudorilor și zidarilor — 
pînă la urmă tot oame
nii uzinei, au ieșit învin
gători din această încer
care. Cazanul nr. 4 a tre
cut cu succes ultimele 
probe înainte de intra
rea în sarcină.

Ora 13,45. Manevrele 
de punere în paralel a 
cazanelor 4 și 5 aferen- , 
te turbinei de la grupul 
150 MW au confirmat 
că reparațiile celor două 
cazane au fost executate 
ireproșabil. Grupul s_a 
încărcat la 100 MW. De 
la această oră colectivul 
de energeticieni de la UE 
Paroșeni punea la dispo
ziția dispecerului
nai o putere electrică to
tală de 150 MW, reușind 
în acest fel să-și îndepli
nească sarcina de plan.

— La punerea grupului 
în funcțiune la capacita
te au contribuit toți 
nergeticienii uzinei
toți cei care ne-au venit

națio-

e-
și

B. GHEORGHE

Ștefan 
secretar al 

orășenesc de

POPA, 
Comitetului 
partid Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)

Se lucrează la Trommel.concasorul de la I.M. Uricani.

(Continuare in pag. a 2-a)

Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii

In perioada care a trecut 
de la înființare — luna a- 
prilie 1984 — Antrepriza 
de construcții căi ferate 
Petroșani a desfășurat o 
activitate rodnică încheind 
anul 1984 cu un bilanț 
pozitiv. A fost depășită 
faza de organizare de șan
tier, s-a realizat un vo
lum de lucrări de construc
ții și montaje în valoare 
de peste 132 milioane lei 
în condițiile reducerii cu 
31 lei a cheltuielilor la 
1000 lei producție marfă. 
Pe baza depășirii produc-^ 
tivității muncii și reduce
rii cheltuielilor materiale 
s-au realizat beneficii în 
valoare de 3,5 milioane lei 
peste plan. Subliniind a- 
ceste rezultate bune, da
rea de seamă prezentată

adunării generale a pus 
în evidență și faptul că la 
nivelul antreprizei s-a 
registrat o restanță 
peste 21 milioane lei 
producția globală.

In adunarea generală 
apreciat că principalele 
cauze ale rămînerii în ur
mă sînt unele abateri de 
la disciplina tehnologică 
și a muncii, folosirea sub 
capacitate a utilajelor și 
mijloacelor de transport, 
eliberarea cu întîrziere a 
amplasamentelor, lipsa de 
operativitate în asigurarea 
documentațiilor la lucra
rea de dublare a căii 
ferate Simeria — Petro
șani și Preparația Uricani, 
Valea de Brazi. In spiritul 
exigenței și răspunderii 
muncitorești s_a subliniat,

în- 
de 
la

s_a

pe bună dreptate, că nu
mărul mare de nemotivate 
și învoiri, a condus la o 
pierdere de lucrări esti
mată valoric la 3,8 milioa
ne lei. Dacă la nivelul 
conducerii brigăzii s-ar fi 
acționat cu mai multă o- 
perativitate pentru solu
ționarea problemelor cu 
care se confruntă brigăzi
le de constructori, reali
zările puteau să fie mai 
substanțiale.

Din cuvîntul partici- 
panților la dezbateri s-a 
desprins hotărîrea fermă 
a colectivelor celor patru 
brigăzi ale antreprizei de 
a recupera rămînerile în

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 3_a)
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Obiectivul prioritar — creșterea producției (Urmare din pag. D

Din dorința de a găsi 
Inoi modalități de acțiune 

pentru îmbunătățirea ac
tivității pe acest an, con
ferința pentru dare de 
seamă a comitetului sin
dicatului de la mina U- 
ricani a întreprins o mi
nuțioasă analiză asupra 
modului în care grupele 
sindicale, comitetele de 
secție și cel pe întreprin
dere s-au preocupat de 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au revenit. Atenția 
prioritară a fost îndrep
tată spre principalele o- 
biective ale organizațiilor 
de sindicat — mobiliza
rea colectivelor la o ac
tivitate economică • tot 
mai bună și intensifica
rea întrecerii socialiste.

Prin prisma acestor 
îndatoriri, pornind de Ia 
realizările anului 1984, 
conferința a imprimat 
dezbaterilor o notă exi
gentă. scoțînd la iveală 
că restanțele înregistrate 
de întreprindere la pro
ducția fizică și la cei
lalți indicatori încorpo
rează și neajunsurile din 
munca de sindicat, preo
cupările scăzute pentru 
desfășurarea unei activi
tăți la nivelul cerințelor. 
Un mare număr de bri
găzi — în proporție de 
60 la sută — au rămas

în atentia elevilor din 
clasele terminale ale liceelor

Am fost informați de Institutul de 
; mine din Petroșani că examenul de ad- 
i mitere în învățămîntul superior pentru 
i anul universitar 1985—1986, la profilele 

mine, mecanic și electric, formele de 
învățămînt ingineri și subingineri, 
cursuri de zi și serale, se va susține ast
fel : a) PROBE DE CONCURS PENTRU 
CANDIDAȚII LA FORMA DE INVA- 
ȚĂMINT INGINERI: 1 — algebră și 
elemente de analiză matematică, scris ; 
2 — geometrie plană, în spațiu și tri
gonometrie, scris: 3 — fizică, scris: b) 
— PROBELE PENTRU SUBINGINERI:

1 — algebră, geometrie plană și trigo
nometrie, scris; 2 — fizică, scris. De 
reținut este faptul că nu se mai susțin 
probe de concurs la disciplinele tehnice 
la alegere. Manualele necesare pentru 
pregătirea celor ce doresc să participe 
la concursul de admitere în învățămîn
tul superior minier vor fi publicate în 
revista Forum nr. 2/1985. Rețeaua învă- 
țămîntului superior din țara noastră și 
condițiile de admitere vor fi publicate 
în numărul 3/1985 al revistei „Forum". 
(T.S.)

Muncă intensă
(Urmare din pag. 1'

condusă de Vasile Lupu 
va începe in cuiând ame
najarea unui siloz tam
pon între orizonturile 385 
și 360, siloz care va a- 
vea o capacitate de peste 
400 tone de cărbune și 
care va veni mult în
sprijinul sectoarelor de 
producție. Pentru pune
rea la timp în funcțiune 
a unui abataj frontal în 
sectorul IV, brigada con
dusă de Ștefan Marines
cu a început amenajarea 
galeriei transversale din 
blocul III, orizontul 360 
In galerie se va monta 
bandă pentru preluarea 
cărbunelui din abatajul 
frontal. In vederea asi
gurării debitului de aer 
corespunzător la locurile 
de muncă din subteran, 
brigada condusă de Va
sile lonașcu execută un 
suitor de aeraj între o- 
rizonturile 420 și 435. Lu
crările la acest suitor se 

sub sarcinile de plan. 
Restanța de cărbune a 
fost dublată prin neîn- 
cadrarea în indicatorii de 
calitate care a determi
nat penalizări de 56 
milioane lei. Darea de 
seamă și dezbaterile au 
accentuat neajunsurile

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE 
SINDICAT DE LA I.M. URICANI

din activitatea organiza
țiilor de sindicat, rele- 
vînd că este necesar să 
se implice mai mult în 
soluționarea probleme
lor legate de aprovizio
narea locurilor de mun
că, respectarea tehnolo
giilor, îmbunătățirea ca
lității reviziilor și repa
rațiilor, întreținerea cu 
maximă răspundere a u- 
tilajelor. In același timo, 
la nivelul grupelor sin
dicale trebuie să spo
rească preocupările pen
tru întărirea spiritului 
de economisire și inten
sificarea acțiunilor celor 
trei „R“. cerințe impuse 
de faptul că în 1984 au 
fost înregistrate depășiri 
mari ale costurilor de 
producție.

După cum au arătat 
în cadrul dezbaterilor

află într-un stadiu des
tul de avansat, ele ur- 
mînd să fie finalizate 
pînă în a doua jumătate 
a lunii aprilie.
Aceste lucrări 

și celelalte care urmează 
să se finalizeze în acest 
an, au drept scop crește
rea producției de cărbu
ne și îmbunătățirea con
dițiilor de transport și 
de muncă din subteran 
— garanție a unor spo
ruri la productivitatea 
muncii. Colectivul secto
rului este hotărît să facă 
totul pentru finalizarea 
lucrărilor la termenele 
stabilite. Cei aproape 10 
ml executați în avans 
pînă acum dau garanția 
că angajamentul asumat 
ca răspuns la chemarea 
la întrecere adresată de 
l.M. Paroșeni. de a exe
cuta în acest an 50 ml 
peste sarcinile de plan, 
va fi realizat și depășit.

Viorel Jude, Aurel Bo
ghiu, Grigore Pupăză, 
Alexandru Kelemen, loan 
Nemeș și alții, anul care 
a trecut a însemnat însă 
pentru comitetul sindica
tului o etapă decisivă 
în consolidarea experien
ței dobîndite în unele 

domenii. Astfel, după o 
practică aplicată de mai 
mulți ani, imprimată și 
comitetelor de secție sin
dicală, s-a acționat cu 
bune rezultate pentru ca
lificarea forței de muncă 
și creșterea gradului de 
pregătire profesională în 
formațiile direct produc
tive. Concomitent, a e- 
xistat o preocupare stă
ruitoare și în vederea o- 
rientării spre munca din 
abataje a celor mai buni 
muncitori de la întreți
nere. Au fost întreprin
se, de asemenea, nume
roase acțiuni în vederea 
întăririi ordinii și disci
plinei și pentru îmbună
tățirea coeficienților de 
prezență și de valorifi
care a timpului de mun
că disponibil.

Din dezbaterile critice, 
care au reliefat rezulta-

Controlul produselor 
la I.F.A. „Vîscoza1* Lu- 
peni, operațiune execu
tată de controlorul CTC 
Valeria Becsuk.

'Urmare din pag. I)

Pentru a asigura înfăp
tuirea acestui deziderat, cu 
ocazia dezbaterii docu
mentelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
instruirii organelor nou a- 
lese, biroul comitetului 
nostru orășenesc a acordat 
o deosebită atenție proble
melor primirii în partid. In 
realizarea acestui deziderat, 
în ridicarea calitativă a 
muncii de primire in 
partid este necesar să va
lorificăm din plin expe
riența dobînditâ in anul 
trecut cînd organizația 
noastră orășenească s_a în
tărit cu 106 membri de 
partid, primiți din rîndul 
tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, mai ales 
mineri, preparatori, mun
citori filatori, țesătoare, 
constructori, lucrători din 
comerț și cooperație, inte
lectuali din economie și 
învățămînt. De remarcat 

tele bune, dar și neajun
surile activității de sin
dicat, s-a i desprins o 
seamă de propuneri în
scrise în sfera vieții so
ciale și educative. Ele 
vizează cerința de a se 
asigura extinderea spa
țiului la baia muncitoa
relor, creșterea numărului 
de acțiuni patriotice în 
sprijinul gospodăririi și 
înfrumusețării incintei, 
organizarea unui număr 
mai mare de spectacole 
artistice la casa de cul
tură, acordarea unui spri
jin consecvent activității 
sportive și echipei de 
fotbal. Referiri critice au 
fost făcute și cu privire 
la desfășurarea transpor
tului în comun, domeniu 
în care este necesar să 
se asigure îmbunătățirea 
substanțială a circulației 
autobuzelor A.U.T.L.

In acest an, după cum 
s-a desprins din întreaga 
desfășurare a dezbateri
lor — comitetul sindica
tului situează în mod 
prioritar pe agenda sa de 
lucru obiectivul creșterii 
producției de cărbune, 
căruia îi va fi subordo
nată toată munca de sin
dicat.

Ilie COANDREȘ, 
Uricani 

____________ ______________ J

Primirea
că 92,5 la sută dintre cei 
primiți au fost muncitori 
de la locurile direct pro
ductive, ceea ce a contri
buit în mod nemijlocit la 
întărirea compoziției mun
citorești a organiza: iei 
noastre de partid. Ponde
rea celor primiți a consti- 
turt-o tinerii — 80 la sută 
provenind din rîndurile 
organizației U.T.C., iar 55 
din rîndul femeilor. Din
tre noii membri, cei mai 
mulți au fost primiți de 
organizațiile de la minele 
Lupeni, Bărbăteni, I.F.A. 
„Vîscoza'1, Țesătorie ș.a., 
cele mai bune rezultate 
obținîndu-le organizațiile 
de bază din cadrul I.F.A. 
„Vîscoza", Uzina de pre
parare, ICSM, sectorul XIII 
I.M. Lupeni, Țesătoria, Co
operativa „Straja" și Pa
nificația.

Adunări cetățenești
loc de deputat în circum
scripția electorală muni
cipală nr. 29, minerii Mi
hai Blaga, Mihai Nistor și 
Aurelian Manda. In cir
cumscripția orășenească nr. 
10, au fost propuși să can
dideze Aurel Mitri și 
Stan Iureș. Despre calită
țile lor moral-politice, pro
fesionale și cetățenești au 
vorbit numeroși partici- 
panți. Toate candidaturile 
au fost aprobate în unani
mitate de adunarea electo
rală de la mina Lupeni.

Tot în Lupeni s_au mai

PETROȘANI
Ieri, în sala de ședințe 

a C.M.V.J., într-o atmosfe
ră de unanimă adeziune 
și aprobare față de politi
ca internă și externă a 
partidului și statului 
nostru a avut loc 
adunarea cetățenească pen
tru depunerea de candida
turi pentru alegerile de 
deputați de la 17 martie, 
în circumscripțiile jude
țene și municipale.

Adunarea electorală de 
depunere a candidaturilor a 
f >si deschisă de tovarășa 
Marja Mitrofan. secretar 
a’ Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Biroului execu
tiv al Consiliului județean 
al F.D.U.S. In cuvîntul său, 
tovarășa Maria . Mitrofan a 
reliefat marile izbînzi 
repurtate în cei 40 de ani 
de continuă înflorire a 
României, în care județul 
nostru a cunoscut o dez
voltare fără precedent.

A fost depusă candidatu
ra tovarășei Ileana Bărțan, 
pentru circumscripția elec
torală județeană nr. 66. In 
cuvîntul lor. Emilia Man, 
Clement Negruț și Lau- 
rențiu Tecșa, au apreciat 
activitatea candidatei, ex- 
primîndu.și dorința de a 
susține cu toată convinge
rea candidatura pentru a- 
legerile de deputați de la 
17 martie.

De asemenea și-au de
pus candidaturile pentru 
circumscripțiile municipale 
tovarășul Constantin Iovă- 
nescu, secretar al Comite
tului municipal Petroșani 
al P.C.R., pentru circum
scripția nr. 7 și tovarășii

în partid
Pentru coordonarea ju

dicioasă a muncii de pri
mire în partid, ca și în a- 
nul trecut, organele noas
tre de partid au elaborat 
un studiu de perspectivă 
ce cuprinde aproape 300 
de oameni ai muncii care 
solicită să fie primiți în 
partid, și care se află în 
permanență în atenția bi
rourilor organizațiilor de 
bază. Așa cum s-a stabilit 
într-o recentă ședință a 
organului nostru orășenesc, 
în care s_a dezbătut cu 
mu’tă exigență preocupa
rea pentru întărirea nu
merică și calitativă a rîn- 
durilor organizațiilor de 
partid, atenția birourilor 
organizațiilor de bază va 
fi orientată cu precădere 
spre primirea în partid 
a celor mai merituoși oa

desfășurat ieri și alte adu
nări electorale, fiind propu
se candidaturi în circum
scripția electorală județeană 
nr. 79 — Eva Boroș și E- 
lisabeta Sindea, și în cir
cumscripția municipală nr. 
37 — Virginia Truschici și 
Aurora Ande, orășenești 
nr. 14 — Constantin Hada, 
nr. 21 — Daradics Friede- 
rik și Varga Alexandru, 
nr. 19 — Constantin Iones- 
cu și Simion Rus, nr. 20 — 
Aurel Colda și Constantin 
Adămuț, nr. 26 — Felicia 
Tolea, Culina Popa și Cor- 
padi Blanca.

Otto Abraham și Emeric 
Kovacs, pentru circum
scripția nr. 17. Tot ieri, Ia 
Institutul de mine din Pe
troșani a avut loc o altă 
adunare cetățenească de 
depunere a candidaturilor. 
Au depus candidaturi Du
mitru Fodor și Nicolae Di
ma pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 63, 
Alexandru Florea, Ilie Ro- 
tunjeanu și Nicolae Dima, 
pentru circumscripția e- 
lectorală municjpală nr. 12, 
Margareta Dima, Lidia 
Șchiopu și Iuliana Butu- 
lescu, pentru circumscrip
ția electorală municipală 
nr. 4. Supuse aprobării, 
candidaturile au fost apro
bate în unanimitate.

☆

Adunări cetățenești pen
tru depuneri de candida
turi în vederea alegerilor 
de deputați de la 17 mar
tie, au mai fost organizate 
la mina Paroșeni — cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 40 și orășe
nească Vulcan nr. 28: O- 
deta Stoica și Dumitra 
Drăgoi; orășenească nr 4: 
Gheorghe Goleanu și Die 
Diaconu: orășenească nr. 5: 
Gudasz Mihai și FarSaș 
Adalbert, în Uricani, cir
cumscripția județeană nr. 
87 : Maria Purcea, Maria 
Postolache și Valeria Ră- 
ducanu ; municipală nr. 
51 : Nicolae Berceanu, Du
mitru Grasu și Nicu Ca
valer u.

meni din sectoarele direct 
productive, cum ar fi II, 
III, IV, V, VII de la I.M. 
Lupeni, EGCL, Țesătoria 
și alte unități unde anul 
trecut munca de primire 
în partid nu s-a desfășu
rat la nivelul cerințelor.

Organele și organizați
ile de partid vor situs pe 
prim plan calitățile mo
ral-politice și profesionale, 
acordînd titlul de comu
nist celor mai merituoși 
oameni ai muncii, mai a- 
les din rîndul tineretului 
și femeilor. Vom pune tot
odată accent pe pregătirea 
temeinică a celor ce soli
cită primirea în partid, 
pe întărirea educării mo- 
ral-pclitice a tuturor co
muniștilor, pe activizarea 
lor în vederea exercitării 
cu competență a rolului 
conducător al organelor 
și organizațiilor do partid 
în toate sectoarele de ac
tivitate.

COMISIA MUNICIPA
LA de sistematizare a sta
bilit, în ședința de marți 
dimineața, ca lucrările de 
construcție a modernei sta
ții centrale de salvare mi
nieră să fie începute în 
trimestrul II al acestui an.
Noul obiectiv va prinde 
contur, în cadru) platfor
mei industriale Livezeni, 
în preajma sediului com
paniei de pompieri. (I.V.)

COOPERATORII din 
Lupeni au realizat, prin 
autodotare, o seamă de 
scule și dispozitive pentru 
executarea lucrărilor din 
planul de cooperare cu în
treprinderile miniere. A- 
mintim: dispozitivul de 
debitat oțel pentru profile 
de 5—8 mm, dispozitivul 
de derulat sîrmă. instala
ția de ungere a împletitu
rilor de sîrmă zincată. 
Prin introducerea în pro
ducție a acestor dispozitive 
s-a asigurat creșterea efi
cienței economice. (G.C.)

TURNEU. In perioada 

24—27 februarie. Teatrul 
de stat „Valea Jiului" va 
întreprinde un turneu in 
București, cu piesa „Un 
bărbat și mai multe femei", 
a dramaturgului sovietic 
Leonid Zorin. Spectacolele 
vor avea loc la sălile „Ma
jestic", „Comedia" și „Ciu
lești". (Al. H.)

IN ACESTE ZILE au loc 
adunările anuale ale aso
ciațiilor de locatari, prilej 
de analiză a problemelor 
pe care aceste organisme 
obștești sînt chemate să Ie 
soluționeze, împreună cu 
cetățenii. Vor trebui ana

lizate, de asemenea, preo
cupările tuturor locatari
lor pentru buna gospodă
rire și întreținere a bunu
rilor încredințate,

UNITATEA DE OPTI
CA a cooperativei „Uni
rea" din Petroșani, care a 
funcționat provizoriu în 
cadrul complexului de pe 
strada N. Bălcescu, dispune 
de un sediu nou amplasat 
pe bulevardul Republicii 
nr. 92. (V.S.)

VINERI, la ora 18, Casa 
de cultură a sindicatelor 
găzduiește o nouă întîlnire 
a membrilor „Atelierului 

artelor". Iubitorii frumo
sului vor asista eu acest 
prilej la un spectacol a- 
greabil dedicat marelui 
sculptor român, Constan
tin Brâncuși, susținut de 
formațiile casei de cultură.

AMATORII DE EX
CURSII prin OJT sînt in
vitați, pentru 8 martie a.c., 
la complexul Orlea (lingă 
Hațeg) unde este organizat 
„Balul mărțișorului". Ex
cursia este inițiată de fi
liala municipală a O.J.T. 
împreună cu Punctul tu
ristic Lupeni. Transpor
tul se face cu autocarul.

IERI, la ora 8, minimele 
au fost de minus 23 grade 
C în Petroșani și Paring. 
Pentru următoarele 24 de 
ore, după cum ne_a comu
nicat meteorologul de ser- I 
viciu. Aurica Voiculescu, |
vremea se menține rece, 
ziua, și geroasă, noaptea 
și dimineața.

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA
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Premiile obținute de colectivele din 
Valea Jiului la concursul județean 

al propagandei vizuale
Săptămîna trecută s-a țean de partid, activita- 

incheiat concursul jude- tea desfășurată în 1984 
țean al propagandei au- în acest domeniu, în Valea 
dio-vizuale, gazetelor de Jiului s_a bucurat de o 
perete, satirice, al cari- deosebită apreciere din 
caturii și epigramei. partea juriului concursu-
ce a avut loc cu acest 1U1- Iata locurile ocupate 
prilej la Comitetul jude- în clasamentul final.

1) GAZETE DE PERETE: Locul I : I.M. LU- 
peni, locul III — I.M, Aninoasa, I.M. Paroșeni și 
I.M. Livezeni, mențiune — I.M. Lonea, Liceul in
dustrial Lupeni.

2) GAZETE SATIRICE : Locul II — I.M. Ani
noasa, locul III — I.M. Livezeni, mențiune — I.M. 
Petrila, I.M. Lonea.

3) GAZETA „TINERETUL ȘI PRODUCȚIA" i 
locul I — I.M. Lupeni, mențiune — I.M. Uricani, 
I.M. Lonea, I.M. Petrila.

4) STAȚII DE RADIOAMPLIFICARE : locul
I : I.M. Livezeni.

5) GAZETE CETĂȚENEȘTI : locul II — Ora
șul Lupeni.

6) PROPAGANDA VIZUALA LA NIVELUL 
ORAȘULUI : locul I — orașele Vulcan, Lupeni ; 
mențiune — orașul Uricani.

7) PUNCTE DE INFORMARE ȘI DOCUMEN
TARE : locul I — I.M. Livezeni, I.M. Lupeni, I.M. 
Dilja; locul II — orașul Lupeni; mențiune — orașul 
Petrila.

8) CABINETE DE ȘTIINȚE SOCIALE: locul
II : Liceul nr. 2 Lupeni.

Un an decisiv pe șantierele
(Urmare din pag. 1)

mă și de a realiza e- 
■mplar sarcinile planu- 

ui de construcții și mon- 
aje din acest an, așa cum 
iu fost realizate și obiecti
vele de la Porțile de Fier, 
le la Cernavodă — Cana- 
ul Dunărea Marea Nea- 
?ră, unde au lucrat efecti
vele de constructori ale 
ACCF Petroșani.

„Planul care ne revine 
n acest an — a subliniat 
n cuvîntul său tovarășul 
Gavrilă Mantu, șeful bri
găzii Uricani — este pe 
ieplin realizabil. Se cere 
n acest scop o eșalonare 
judicioasa a sarcinilor pe 
uni și trimestre, asigura
rea tuturor documentați

ilor și eliberarea la timp 
i amplasamentelor. Vintilă 
Angelescu, Vintilă Bogdan, 
Victor Cosmeniuc, Ion 
Popescu, Anghel Matei, Ion 
Barbu, Mircea Cristea au 
formulat în cwîntul lor 
propuneri vizînd asigura
rea condițiilor pentru rea
lizarea ritmică a sarcini
lor prevăzute în planul 
pe 1985.

In acest an, volumul lu
crărilor de construcții și 
montaje la nivelul ACCF 
Petroșani va fi de peste 
379 milioane lei. Cel mai 
mar e volum de lucrări ca
de în sarcina brigăzii nr. 
1 Banița, care acționează 
pentru dublarea liniei de 
cale ferată Petroșani — 
Simeria.

„Dorim să formăm în 
rîndul maselor o concep
ție științifică despre lume 
și viață" — ne spunea prof. 
Rodica Oancea, instructor 
la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, se
cretar al Universității cul- 
tural-științifice din oraș, 
instituție care funcționea
ză pe lingă așezămîntul de 
cultură amintit.

In acest an școlar Uni
versitatea cultural-știin- 
țifică, sprijinită activ de 
către Consiliul de educa
ție politică și cultură so
cialistă din municipiu, a 
acționat ferm pentru îm
bunătățirea calității cursu
rilor și cercurilor tehnico- 
aplicative. pentru diversi
ficarea lor tematică. Con
siliul științific, avînd ca 
rector pe Tiberiu Gagyi, 
cadru didactic la Institu
tul de mine, a dezbătut și 
aprobat proiectul de struc
tură al cursurilor și cercu
rilor, pe baza căruia s-au 
luat măsurile necesare 
popularizării lor în rîndul 
oamenilor muncii. Ca în 
fiecare an s-a avut în ve
dere organizarea cursuri
lor atît în cadrul Casei de 
cultură cît și în întreprin
deri și instituții, acordîn- 
du-se o atenție sporită ti-

dezvoltării
De realizarea la timp a 

lucrărilor de investiții din 
zona Lupeni — Uricani de
pinde punerea în valoare 
la termen a noilor zăcă
minte de cărbune de la 
Valea de Brazi, transpor
tul mai rapid al cărbune
lui spre beneficiarii din 
țară.

Conștienți de sarcinile 
mari care le revin, con
structorii din cadrul ACCF 
Petroșani au exprimat ho- 
tărîrea lor fermă de a 
face totul pentru a reali
za în mod exemplar sar
cinile ce le revin în acest 
an decisiv pentru dezvol
tarea rețelei căilor ferate 
din municipiu. 

neretului, formării lui pen
tru muncă și viață. Expre
sie a muncii depuse de 
Casa de cultură și Consi
liul științific, in anul șco
lar 1984—1985 funcționea
ză qu bune rezultate 44 
de cursuri teoretice și 9 
cercuri tehnico-aplicalive,
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Universitatea cultural-științifica 
la jumătatea anului școlar 

Realizări și perspective
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la care se adaugă clubul 
de jazz. Cei, . 1778 de
cursanți, oameni ai muncii 
de cele mai diferite profe
siuni, studenți, elevi, au 
asigurate cuisuri bine pre
gătite, susținute în majo
ritatea cazurilor de oa
meni cu o pregătire profe
sională adecvată. Remar
căm ponderea cursurilor 
și cercurilor organizate în 
întreprinderi și instituții, 
41, față de 13 organizate 
la sediul casei de cultură, 

ceea ce demonstrează preo
cuparea organizatorilor, a 
directorilor de curs și a 
lectorilor de a fi în per
manent contact cu viața 
marilor întreprinderi ,și 
instituții, cu toții stră- 
duindu-se să acopere sub 
aspect tematic și calitativ 

cerințele cursanților. In 
anul școlar 1984—1985 pot 
fi audiate cursuri a căror 
tematică tratează proble
me de istorie și alte știin
țe sociale (distingem aici 
cursurile intitulate „Din 
gîndirea social-politică a 
președintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu", „Tineretul și 
p-cblemele lumii contem
porane", „Pagini din isto
ria patriei", „Știință, reli
gie, societate"), cursuri de 
educație juridică, cursuri 

de specialitate in sprijinul 
creșterii producției, cursuri 
de cultură generală, da
cul tură medicală șa.

Oi ganizatorii cursului 
au primit un valoros spri
jin din partea CMVJ, 
CC'SM, Spitalului munici
pal, întreprinderii de tri

cotaje, a magazinului „Jiul", 
Complexului CFR. Se im
pune însă ca toate între
prinderile să acorde o a- 
tenție sporită acestor ac
țiuni, știut fiind că fieca- 
i e om are .nevoie de actul 
de cultură. Dezvoltarea 
culturii de specialitate șl 
generale a oamenilor mun
cii are implicații multiple 
în creșterea producției a- 
tît cantitativ cît mai ales 
calitativ.

Și cercurile tehnico-a- 
plicative funcționează cu 
bune rezultate. Pentru a- 
nul școlar viitor organiza
torii și-au propus încă de 
pe acuip o popularizare 
superioară a Universită
ții cultural-științifice, ast
fel îneît eficiența ei să 
crească.

Ilorațiu ALEXANDRESCU

Oamenii 
uzinei au 

învins 
dificultățile

(Urmare din pag. 1)

în sprijin. Ar fi nedrept 
să nominalizăm doar cîți- 
va din zecile de lăcătuși, 
sudori, electricieni, zi
dari sau alte categorii de 
mesei iași care au rămas 
zi și noapte la datorie 
pentru terminarea lucră
rilor. La reușita noastră 
au contribuit oamenii de 
la atelierul blocului IV 
conduși de maiștrii Ser
ver Marușca, Petru I- 
chim, cei de la labora
toarele PRAM și AMT 
din subordinea maistru
lui Tiberiu Ungureanu și 
sing. Alfred Schmidt, co
lectivele din secția elec
trică și secția reparații 
conduse de sing. Gheor- 
ghe Neștian și ing. Ni- 
colae Slăvei, precum și 
atelierele de reparații ca
zane și turbine pe care 
le coordonează maiștrii 
Iuliu Man și loan Salte- 
lichi au contribuit cu un 
aport deosebit la pune
rea grupului de 150 MW 
în funcțiune. Totodată, 
subliniem sprijinul a- 
cordat de TEM Bucu
rești și TCM Deva, spri
jin care a fost concreti
zat cu oameni și mate
riale, —- ne spunea tova
rășul Gheorghe Dinea, in
ginerul șef al uzinei.

„Euceți-vă unde vreți!?“
Intr.una din zilele tre

cute, ca orice om, m-am 
așezat la rind să cumpăr 
2 kg de mere pentru o 
persoană suferindă, inter
nată in spital. Convinsă 
fiind că la unitatea condu
să de Ion Iordache (veci
nă cu magazinul alimen
tar nr. 16 din piață) clien- 
ții sînt serviți în mod ci
vilizat, a’n așteptat cu în
credere să-mi vină rîndul 
Vînzătoarea (n-am reușit 
nicicum să aflu cum o 
cheamă) îmi oferă cîteva 
mere mari, frumoase, de 
bună calitate și comple
tează pînă la 2 kg cu mere 
stricate, care cu siguranță 
ar fi trebuit să nu fie 
puse in vînzare, știut fiind

Am primit la redacție 
următoarea scrisoare, pe 
care o publicăm integral, 
inclusiv greșelile de orto
grafie, ca un „ecou" la u- 
nul din semnalele critice 
ale ziarului nostru despre 
deficiențele din transpor
tul cu autobuzele.

„Citind ziarul din 5 ia
nuarie a.c. la rubrica «Vă 
informăm», am găsit o u- 
rătură adresată conducă
torului auto Marinescu N. 
care de fapt este o față 
a proverbului «minciuna 
are picioare scurte» deoa
rece în data de 4 ian- la 
ora 6,40 am plecat la ser- 
vici cu încă alți colegi cu 
autobuzul Lupeni — cen
tru, deci informația este 
greșită și se poate verifica".

Un grup din personalul 
TUSA a I.M. Lupeni 

că aprozarelor li se acor
dă perisabilitate.

Indignarea vînzătoarei 
nu poate fi descrisă, cînd 
am solicitat să nu-mi ofe
re asemenea mere stricate. 
Drept răspuns la solicita
rea mea, a refuzat să mă

mai servească. In această 
situație, am cerut condica 
de sugestii .și rcclamații.

Iată răspunsul: „Nu vă 
dau nimic și duceți-vă un
de vieți, că nimeni n-o 
să-mi facă nimic". Deși 
^n-a dezarmat, cum se 
spune, am insistat, totuși.

Pe urmele semnalelor critice

„Avocat**... 
anonim?

P.S. Facem acest lucru 
deoarece Iov. Marinescu N. 
este printre puținii cond. 
auto care circulă pe local 
Lupeni servindu-ne la ore 
potrivite pentru serviri, 
dar oricine lucrează poate 
să și greșească".

Ni se reproșează cum că 
„Informația este greșită și 
se poate verifica" 
Unde, în ce fel se poate 
verifica ? Intrebînd în par
te pe fiecare încadrat TESA 
al minei Lupeni: „v-ațl a- 
flat în ziua cutare, la ora 
cutare, în autobuzul cuta
re, condus de cutare ?", 

dar era cit pe ce să fiu 
luată pe sus și dală afară 
de mai mulți vânzători ca
re s-au adunat ca la o 
comandă.

Am plecat dezamăgită, 
îndurerată, și fără mere, 
frămîntîndu-mi gindul eu 
o întrebare care nu-mi dă 
pace nici acum: oare uni
tatea comercială condusă 
de Ion Iordache o fi uni
tate proprietate de stat 
sau proprietate persona
lă ? Prea nu se încadrea
ză în legile comerțului nos
tru socialist I

Paula RADOSLOV, 
economistă la 
I.U.S.A.—A.P.

Culcare (căci „opera" este 
a unui singur ins) a sem
nat scrisoarea, ' îndrăznind 
să introducă în conținutul 
scrisorii drept semnătură, 
personalitatea unui g) up 
de oameni onești. Ascun- 
zîndu-și identitatea, nu a 
făcut altceva decît să con
firme faptul că cele sem
nalate în ziarul din 5 ia
nuarie sînt adevărate (lu
cru de care noi oricum nu 
ne-am îndoit I). Este firesc 
deci ca răspuns concret 
să-i facem trimitere la 
propriile sale rînduri 
(„...minciuna are picioare 
scurte...") și să conchidem 
că rîndurile conținute de 
sus-amintita scrisoare, sînt 
mult 'prea departe de ceea 
ce se cheamă adevăr I

Claudiu BURII,1ANU

Subinginerul Dumitru Ciută și operatoarea Ma- j
rinela I.azăr, la pupitrul noii turnătorii din cadrul
I.U.M.P., respectiv, la cuptorul de 1,5 tone.

loto: loan BAI.OI

Fumul iluziilor deșarte
Intîmplarea, cu iz de 

anecdotă, ne readuce a- 
minte de morala între
bării „Cui ne adresăm 
pentru a solicita ajutor?" 
Intr-o asemenea situație. 
Ileana T. din Petroșani a 
apelat la Iosif Hager, om 
în vîrstă de 56 de ani, 
care și-a oferit imediat 
serviciile. Și astfel porcul 
gospodinei, abia tăiat, a 
devenit cîrnați, șunci, 
mușchiuleți și alte prepa
rate. Cine este insă losif 
1 [ager ?

— De multă vreme n-a 
mai fost încadrat in mun
că, detaliază sectoristul 
cartierului respectiv. Este 
cunoscut ca avînd viciul 
beției, fiind deseori ob
servat în anturajul unor 
persoane care duc un 
mod de viață parazitar. 
Suferise trei condamnări 
pentru infracțiunile co
mise. Nu are locuință, 
prestează doar munci ■ >-. 
cazionale și doarme pe 
unde apucă.

O asemenea fișă ca
racterologică pune in gar
dă pe oricine, Ileala I’. 
s-a gîndit că bătiînețea 
aduce totuși înțelepciune, 
admițînd deci că, tem
porar sau fortuit, lup'll 
poate fi paznic la stînă 
Iosif Hager s-a arătat 
mai mult decît îndatori
tor. A ajutat-c pe femeie 
să transporte cîrnații si 

șuncile la afumătoria au
torizată a unui vecin. In 
așteptarea apetisantelor 
preparate, dospea deci o 
concluzie contrară mora
lei că lupul își schimbă 
părul. Cînd Ileana T. S-a 
dus să ridice produsele, 
proprietarul afumătoriei 
s-a arătat contrariat. De 
bună credință, el înmîna- 
se preparatele afumate lui 
Iosif Hager, care se lău
dase că le va duce gos
podinei, dar și le-a în
sușit și... consumat. Con
statarea lucrătorului de 
miliție care a condus 
cercetările :

— Prejudiciul n-a |>u- 
tut fi recuperat

Din cauză că nu mun
cește, Iosif Hager a mai 
comis o potlogărie, dar 
calea infracțiunii i-a fost 
deschisă de buna cre
dință a unei go-podine, 
care și-a închipuit că 
poate avea încredere In
tr-Un om certat eu . nor
mele morale și legile tă
rii Intr-adevăr societa
tea , noastră acordă celor 
'ari au greșit posibilita
tea reabilitării morale, 
■înd însă aceștia dispre- 
țuies< mina de ajutor in- 
‘ir-.să la timp si canto
nează in zona infracțiu
nilor nu mai merită în
crederea noost'ă

.Andrei APOSTOL
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Agenda preliminară a celei de-a
40-a sesiuni a Adunării Generale

Convorbirile sovieto-americane 
în problemele Orientului Mijlociu

a 0.
NAȚIUNILE UNITE 20 

^Agerpres). 143 de proble
me ale contemporaneității 
Urmează să fie luate în 
dezbaterea viitoarei se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U. — cea de-a 40-a 
—, care va începe la 17 
Septembrie 1985, la New 
Jfork.

Potrivit ordinii de zi 
preliminare, publicată de 
secretariatul O.N U., un 
ioc major în dezbaterile 
Ucestui forum al națiunilor, 
In anul marcării împlinirii

Acțiuni de protest, luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare

MADRID 20 (Agerpres). 
Intr-o declarație televiza
tă, ministrul spaniol al a- 
facerilor externe, Fernan
do Moran, a reafirmat că 
Spania va rămîne o țară 
liberă de arme nucleare, 
așa cum a hotărit parla
mentul, în octombrie 1981, 
și cuni a precizat recent 
președintele guvernului, Fe
lipe Gonzales.

Referindu-se la infor
mațiile apărute în presa 
din Statele Unite cu pri
vire la o serie de planuri 
ale Pentagonului de insta
lare a armelor nucleare în 
Spania, Moran, a amintit 
să tratatul hispano-ame- 
rican prevede în mod clar 
că nu vor fi amplasate a- 
semenea arme pe teritoriul 
spaniol, menționează a- 
genția EFE.

-âr
BRUXELLES 20 (Ager

pres). Din orașul belgian 
Florennes, în apropierea 
căruia se găsește baza mi
litară unde urmează să 
fie amplasate rachetele

N. U.
a 40 de ani de la crearea 
organizației, îl ocupă pro
blemele asigurării păcii 
și securității internaționa
le, lichidării pericolului ri
nei catastrofe nucleare, re
ducerii și încetării cursei 
înarmărilor nucleare, în
cetării experiențelor cu 
arme atomice.

Pe agendă sînt incluse, 
totodată, probleme legate 
de „punctele fierbinți" ale 
planetei — Orientul Mij
lociu, Africa australă, A- 
merica Centrală etc.

nucleare cu rază medie 
„Cruise", a început, mier
curi, un marș de pro
test împotriva staționării 
noilor arme de distrugere 
în masă pe teritoriul Bel
giei.

*
WASHINGTON 20 (A-

gerpres). O demonstrație

Iarnă neobișnuit de aspră
BUDAPESTA 20 (Ager

pres). In Ungaria se men
ține o vreme neobișnuit de 
rece, temperatura coborînd 
noaptea la minus 20—24 
grade, ceea ce impune e- 
forturi excepționale pen
tru desfășurarea normală 
a activității căilor ferate, 
relatează agenția MTI. In 
nordul țării, cărbunele în
gheață în vagoane și ade
sea, pentru accelerarea lu
crărilor de descărcare, tre
buie să se recurgă la ex
plozivi — arată agenția.

Noi furtuni de zăpadă 
s-au abătut marți asupra

VIENA 20 (Agerpres). In 
zilele de 19 și 20 februarie, 
la Viena a avut loc un 
schimb bilateral de păreri, 
la nivel de experți ai MAE

încheierea reuniunii Consiliului 
Ministerial al C. f. f.

BRUXELLES 20 (Ager- 
pres). După două zile de 
dezbateri infructuoase, la 
Bruxelles au luat sfîrșit 
lucrările Consiliului Minis- 

de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare a a- 
vut loc la baza militară 
Higginsville, din statul a- 
merican Missouri, unde 
sînt amplasâte rachete de 
tipul „Minuteman 2", re
latează agenția Associated 
Press. Poliția a intervenit, 
operînd arestări.

regiunilor vestice ale țării. 
Vîntul, care a atins viteze 
de 90—100 km pe oră, a 
provocat unele pagube ma
teriale.

BERNA 20 (Agerpres). 
Potrivit datelor oficiale, 
în regiunea orașului Gene
va și în împrejurimi s_au 
înregistrat, în ultimele zile, 
cele mai abundente nin
sori de după anul 1870.

Căderile masive de ză
padă din Alpii elvețieni au 
cauzat numeroase avalanșe, 
care au provocat .victime 
și au perturbat serios cir- 

al U.R.S.S. și Departamen
tului de Stat al S.U.A., în 
problemele situației din 
Orientul Mijlociu, infor
mează agenția TASS.

terial al Pieței comune 
consacrate soluționării do
sarelor în suspensie ale 
negocierilor de aderare a 
Spaniei și Portugaliei la 
CEE.

Agenția Reuter relevă 
că „cei zece" nu au reușit 
nici de data aceasta să re
zolve dosarele privind sec
toarele agricol, piscicol și 
social, care blochează ne
gocierile de aderare. Mi
niștrii au convenit să se 
întîlnească din nou, la 28 
februarie, tot la Bruxelles, 
pentru a relua dezbaterile 
asupra acelorași probleme.

în Europa
culația rutieră și activita
tea turistică de sezon.

STOCKHOLM 20 (Ager
pres). Suedia cunoaște, în 
acest an, cea mai geroasă 
lună februarie înregistra
tă din 1772 și pînă în pre
zent, cu o temperatură me
die cotidiană de minus 10 
grade Celsius, au anunțat 
serviciile meteorologice 
suedeze, citate de agenția 
France Fresse. De obicei, 
în februarie, temperatura 
medie este de minus trei 
grade.

„Cupa României" la fotbal 

Rezultatele meciurilor 
din optimile de finală
Miercuri s_au disputat 

meciurile din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, com
petiție ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei".

Iată rezultatele tehnice i
PITEȘTI: Chimia Rm. 

Vîlcea — Rapid București
1— 0 (0—0). DEVA : CIL 
Mecanică Sighet — Dina
mo Victoria București 1—0 
(0—0). ALBA IULIA: Di
namo București — Corvi- 
nul Hunedoara 2—1 (2—0). 
CRAIOVA î Politehnica 
Iași — F.C. Argeș Pitești
2— 1 (2—0). GALAȚI i 
Steaua București — Dună
rea CSU Galați 2—0 (0—0).

Schi
După rezultatele slabe 

înregistrate la campionate
le republicane ale juniori
lor și copiilor, fondiștii de 
la CSȘ Petroșani și AS 
Minerul Lupeni, s_au aflat 
printre animatorii Cupei 
“Memorialul Alexandru 
Domuța", organizată de 
CJEFS Maramureș. Com
petiția, desfășurată pe pîr- 
tia de la Mogoșa-Șuior, s-a 
bucurat de o bună orga- 
nizare și o largă participa
re a sportivilor juniori și 
copii, în probele indivi
duale și de ștafetă.' Iată 
și rezultatele înregistrate 
de reprezentanții noștri 
pe categorii de vîrstă și 
probe: juniori, 10 km, lo
cul 3 Ernest Czimbalmoș 
(CSȘ); junioare, 5 km: ...4 
Eugenia Năstase (ML); co
pii II, 5 km; ...3 Cristian 
Tomele (CSȘ), ...5 Cristian 
Marciuc (CSȘ), ...7 Con
stantin OloerU (ML), 8
Cristian Căuneac (ML) ;

SCHI ALPIN 

SIBIU : F.C. Baia Marc — 
Sportul studențesc 1—0 
(0—0). BUCUREȘTI: Uni
versitatea Craiova — FCM 
Brașov 1—0 (1—0). RM. 
SĂRAT: AS Mizil — S.G. 
Bacău 4—3 (după prelun
giri și executarea lovituri
lor de la 11 m).

Echipele Chimia Rm. Vîl
cea, CIL Mecanică Sighet, 
Dinamo București, Politeh
nica Iași, Steaua Bucu
rești, F.C. Baia Mare, U- 
niversitatea Craiova și AS 
Mizil s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale 
competiției, programate 
miercuri, 27 februarie.

fond
copile II, 5 km: ...6 Lumi
nița Trandafir (CSȘ), ...8 
Camelia Harinco (CSȘ), 9 
Daniela Zaituc (CSȘ); co
pile I, 3 km: ...2 Dumitra 
Izvoran (ML), ...7 Geta
Tărăbuță (ML); copii II, 
4 km: ...3 Cornel Diaconu 
(CSȘ), 4 Dorin Arbagic 
(ML). In proba de ștafetă 
reprezentanții noștri s-au 
comportai bine, ocupînd în 
ordinea categoriilor urmă
toarele rezultate: copile I? 
...2 A.S. Minerul Lupeni; 
copile II: ...3 C.S.Ș. Petro
șani; copii I: 3 A.S. Mine
rul Lupeni; copii II; —2 
CSȘ Petroșani.

Organizatorii au oferit 
tradiționale premii mara
mureșene și diplome cîști- 
gătorilor competiției din 
rfndul celor 70 de partici
pant!.

Prof. Alfred IMLING. 
președintele comisiei 

municipale de schi fond

FILME

20,25 Studioul tineretu
lui (parțial color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

RADIO

Competiții de masă

6,30 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,30 Armonii corale. 11,00 

— Luceafărul: Buletin de știri. 12,00 BU- 
Legenda călărețului sin
guratic.

LUPENI — Cultural :
Singur de cart.

URICANI: Yankeii, I-II.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" — la 
sediu „Motanul încălțat", 
ora 12, „Ciuta" ora 
Videotecă, orele 
19.

PETROȘANI' — 7 No
iembrie: Ca-n filme; U_ 
nirea: Zică ce vor zice; 
Parîngul: Horea.

PETRILA: Un marinar 
rămîne pe

LONEA:
tren.

VULCAN

țărm.
S-a oprit un

16,
16,30 și

TV.

20,00 Telejurnal 
color).

20,15 Actualitatea 
, conomie.

Spitalul municipal Petroșani 
Anunț

Spitalul municipal Petroșani, face cunos
cut că începînd cu data de 21 februarie, in 
unitățile spitalicești din Valea Jiului, se inter
zice vizitarea bolnavilor internați, ca urmare 
a creșterii numărului de infecții respiratorii, 
cu caracter de gripă.

letin de știri. 12,15 Maga
zin tehnico-științific. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Club 
univers 20. 16,00 Buletin 
de știri. 16,25 Radiogaze- 
ta economică. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Politica 
noastră. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 18,00). 
O zi într-o oră — Radio
jurnal (ora 22,00). 23,00
Bijuterii muzicale. 23,25 
23,30 Buletin de știri.

(parțial

în e- memenlo

I
I

întreprinderea minieră 
Yalea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani,

strada Trandafirilor nr. 6, 
organizează concurs în ziua de 27 februarie 

1985, ora 10, pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

— maiștri subteran minieri și electrome
canici

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 70922. 

Actele necesare se depun la Biroul per
sonal al întreprinderii, pînă în ziua de 26 fe
bruarie 1985.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Huszer 
Arcadie, eliberată de 
IACCVJ Petroșani. O de
clar nulă. (3328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihuț 
Mircea, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (3327)

ANUNȚ DE FAMILIE

COPIII, ginerii, nurorile și nepoții reamintesc 
celor care au cunoscut-o, că se împlinesc 6 săptă- 
mini de la dispariția fulgerătoare a scumpei lor 

DIOS MAGDALENA
Va rămîne veșnic în inimile noastre. (3330)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voi- 
chițoiu Paulina, eliberată 
de I.C. Vulcan. O declar 
nulă. (3326)

PIERDUT foi parcurs 
seria 541633 și 541573, pe 
numele Mureșan Mircea, 
eliberate de EGCL Vulcan. 
Se declară nule. (3325)

Membrii noii secții de 
schi de la AS Minerul A- 
ninoasa (președinte, ec. 
Mircea Bărbiță) și-au pro
pus să parcurgă drumul 
spre marea • performanță, 
dînd tuturor activităților 
un larg caracter de masă. 
Schiorii de diferite vîrste 
și profesii s-au întrecut 
deja în cîteva concursuri 
„de casă", pregătindu-se 
astfel pentru etapa pe lo
calități a Cupei ziarului 
„Steagul roșu". Evoluțiile 
lor, în cea mai așteptată 
probă, aceea de slalom, ca
re îmbină viteza de cobo-

Hidrocarst" Vulcan 
calea afirmăriipe

La timp de mai puțin 
de un an de cînd a luat 
ființă, din inițiativa cî- 
torva tineri pasionați de 
activitatea de cercetare a 
peșterilor, cercul speolo
gic „Hidrocarst" din ora
șul Vulcan a făcut pași 
însemnați pe calea afir
mării. Participînd în „A- 
sociația pentru cercetări 
speologice în Munții Se
beș" la acțiuni de ex
plorare, ocrotire și valo
rificare a vastului carst 
din zona Sebeșului, în a- 
nul trecut cercul speolo
gic „Hidrocarst" și-a cîș- 
tigat dreptul oficial de 
afiliere. Printre rezultate
le obținute de la afilie
re, din anul trecut pînă 
în prezent, se numără lo
cul II pe Asociație în ac
țiunile de teren, locul II 
în activitatea de organiza- 

rîre cu executarea viraje
lor prîn cristiane specta
culoase, s-au constituit în 
reale demonstrații ale în- 
demînării în conducerea 
schiului.

In aceste competiții s-au 
remarcat: Silviu Stane,
Dragoș Cosma, Marius Băr
biță, Florin Pîrvulescu, Mi
hai Pușcaș, Traian lane, 
Nicolae Pacnejer, Nclu 
Pacnejer, Gheorghe Pac
nejer, Nicolae Coslan, Do- 
ru Rancea, Iosif Zlăgnea- 
nu, Traian Cerna, Mircea 
Bărbiță Hie Coslan și Va- 
sile Tămaș. (T. TEODOR)

g 
re și pregătire a tabere- = 
lor și locul II la capitolul ] 
noi descoperiri în peșterile f 
explorate. Au fost efec- | 
tuate lucrări complexe j 
de cartare, totalizînd 753 j 
ml de galerii de peșteri, = 
precum și cartări pe o i 
denivelare de aproape 80 ;
m. î

Faptul că locurile I = 
sînt deținute de speolo- ? 
gii amatori din cercul de i 
renume „Emil Racoviță" î 
din București, pune în : 
valoare ascensiunea ra- I 
pidă pe calea afirmării i 
a tînărului cerc „Hidro- ș 
carst".

In acest an, cercul i 
speologic „Hidrocarst" | 
Vulcan își propune să i 
obțină rezultate și mai î 
bune și să extindă aria f 
acțiunilor proprii în zo- ș 
nele apropiate din Valea ; 
Jiului. (V.S.)
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