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In întîmpinarea alegerilor de deputați

Acțiuni ferme pentru

creșterea producției de cărbune

Noi capacități puse în funcțiune
Răspunzînd chemării secretarului ge

neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a spori producția de căr
bune energetic și cocsificabil, pentru 
depăși greutățile provocate 
iama prelungită, minerii

In sectorul III al I.M. 
Paroșeni a fost pus în 
funcțiune un abataj dotat 
cu complex de susținere 
și tăiere mecanizată de 
timpul SMA-5H, fabricat 
la Timișoara. Noul com
plex a fost încredințat 
brigăzii de mineri con
dusă de Francisc Faza- 
kaș.

După cum nc-a infor
mat sing. Dorel Strania, 
șeful sectorului III. 
schimburile conduse de 
minerii Vasile Barabulă, 
Nicolae Cozma și Aurel 
Cremene au realizat în

a
de această 

din bazinul

prima .zi de la punerea 
în funcțiune a complexu
lui o producție de 480 to
ne. Avînd o linie de front 
de 150 ml noul complex 
va atinge în curînd o 
producție medie zilnică 
de 1000 tone de cărbune.

Un alt complex de sus
ținere și tăiere mecani
zată a intrat în probele 
tehnologice premergă
toare punerii în funcți
une în cadrul sectorului 
I al I.M. Aninoasa. Mi
nerii din brigada condu
să de Pavel Dediu, care 
lucrează cu ajutorul a-

carbonifer al Văii Jiului depun eforturi 
susținute pentru realizarea sarcinilor de 
plan. In acest context se înscrie și pu
nerea în funcțiune a unor noi capacități 
de producție.

cestui complex într-un 
abataj frontal lung de 50 
ml vor atinge în curînd 
producții zilnice de cir
ca 300 tone de cărbune.

In sectorul VI al I.M. 
Vulcan, unde, de aseme
nea, a fost pus în func
țiune, în 15 februarie, un 
complex de susținere și 
tăiere mecanizată, mine
rii din brigada condusă 
de Gheorghe Buliuțan re
alizează zilnic substan
țiale depășiri de pian, pe 
baza randamentelor înal
te obținute.în exploatarea 
modernului utilaj. (V.S.)

Adunări cetățenești♦ •
pentru depuneri de candidaturi

PETRILA
Ieri, la mina și prepara- 

ția Petrila au avut loc noi 
adunări cetățenești pentru 
depuneri de candidaturi în 
circumscripțiile electoralo 
județene, municipale și o- 
rășenești.

Luînd cuvîntul în cadrul 
celor două adunări, tova
rășul loan Retegan, mem
bru al Biroului Consiliu
lui județean al F.D.U.S., a 
făcut o amplă prezentare 
a marilor succese dobîndi- 
te de poporul român în cei 
40 de ani de libertate și 
construcție socialistă si 
mai ales în perioada de 
după 1965, de cînd în frun
tea partidului și statului 
nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In adunarea cetățeneas
că de la preparația Petri
la au depus candidaturi 
tovarășii Vasile Prodea și 
Petre Ionașcu, pentru cir

cumscripția județeană nr. 
70. Și_a mai depus candi
datura tovarășul Aurel Ni
cola, secretar al Comitetu
lui municipal Petroșani al 
P.C.R. pentru circumscrip
ția municipală nr. 19. De 
asemenea, au mai depus 
candidaturi Maria Doczo 
și Margareta Szasz pentru 
circumscripția orășeneas
că nr. 10 și loan Pădueel 
și Aurelian Cojocaru pen
tru circumscripția orășe
nească nr. 16.

In adunarea cetățeneas
că de la mina Petrila a 
fost depusă candidatura 
tovarășului Mihai Rotaru, 
pentru circumscripția jude
țeană nr. 71. De asemenea, 
a fost depusă candidatura 
tovarășului David Gavri- 
lă, prim secretar al Comi
tetului orășenesc Petrila al 
P.C.R. pentru circumscrip
ția municipală nr. 21 și 
orășenească nr. 7. Totoda
tă, au mai depus candida-

1. M. Petrila
Revenim Ic ancheta noastrâ 

Sa început de an 

Problema preluării producției 
incâ nu a fost rezolvată

In cad •'1 sectorului 
XII electromecanic al 
minei Vulcan lucrează 
cu rezultate foarte bu
ne echipa condusă de 
Ernest Krokos (în mij
loc). In imagine, la ie
șirea din subteran, a- 
lături de lăcătușii loan 
Bușu și Alexandru Za- 
gonyi.

Foto: Al. TATAR

țuri tovarășii Ion Radu și 
Cornel Țîr pentru circum
scripția orășenească nr. 13. 
Marcu Boantă, Tiberiu 
Svoboda, Ion Stanciu, E- 
milian Doboș, Constantin 
Popescu, alți vorbitori au 
făcut aprecieri la adresa 
candidaților, exprimîndu- 
și acordul și profundul a- 
tașament față de propu
nerile făcute de consiliile 
județean și municipal al 
F.D.U.S. Partieipanții Ia 
cele două adunări au a- 
probat în unanimitate 
propunerile făcute.

PETROȘANI
Ieri după-amiază, la în

treprinderea de tricotaje 
din Petroșani, unitate eco
nomică edificată în Valea 
Jiului în urmă cu cîțiva 
ani, s-a desfășurat o adu
nare cetățenească organi
zată de Consiliile județean 
și municipal 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
desemnarea candidaților 
în alegerile de deputați de 
la 17 martie. Printre cei 
pi'opuși se află muncitori 
fruntași, oameni 
ce se b u c u r ă de 
prestigiu în’ mijlocul co
lectivelor, pentru calitățile

(Continuare in pag. a 2-a)

uri

In ziarul nostru din 22- 
ianuarie a.c. în cadrul an
chetei la început de an 
privind măsurile între
prinse pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan atît în luna 
ianuarie cît și pe întregul 
an 1985, directorul minei 
Petrila ing. Aurel Marhan: 
spunea: „Pentru prima 
parte a anului 1985 avem 
oondiții create atît pentru 
realizarea ritmică a sar
cinilor de plan cît și pen
tru înfăptuirea angaja
mentului pe care ni-1 asu
măm. Avem asigurată li
nia de front necesară rea
lizării integrale și ritmice 
a prevederilor, atît la nivel 
de întreprindere cît și la 
nivelul sectoarelor și for
mațiilor de lucru".

Interviul fiind luat cînd 
deja mina avea un minus 
de 8377 de tone, directorul 
minei preciza: „Deși pro
ducem la nivelul planului 
nu ne este preluată ritmic 
producția planificată. Da
că problema preluării pro
ducției extrase se va re
zolva, ne vom apropia 
foarte mult de realizarea 
planului pe luna ianuarie, 
iar la sfîrșitul trimestrului

I vom avea un plus de 
5000 tone de cărbune".

Exact la o lună revenim 
la mina Petrila pentru a 
vedea care sînt adevărate
le cauze ale nerealizării 
sarcinilor de plan, la zi 
de la începutul anului, cînd 
mina - un minus de ,a- 
proape 18 500 de tone. Și 
de data aceasta directorul 
își susține punctul de ve
dere din cadrul anchetei 
de la început de an: „Pla
nul lunii ianuarie nu a 
fost realizat tocmai dato
rită nepreluării ritmice a 
producției, în special în 
primele două decade. In 
decada a treia cînd pro
ducția a fost preluată a- 
proape ritmic la nivelul 
planului, mina, față de 
primele două decade, a 
mai rămas sub plan doar 
20 de tone, acumulînd la 
sfîrșitul- lunii ianuarie un 
minus de 8397 de tone.

Minusul de peste 10 000 
de tone înregistrat, la zi, 
în luna februarie este ur
marea unor deficiențe de 
organizare din prima de-

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)
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SPRE
n 1985, acest ultim 
an al actualului 
cincinal, mina

e n i are de a- 
un nivel de ex- 
fără precedent — 
milioane tone . de

ț

A

I
u p

tins 
tracție 
de 2,4 
cărbune cocsificabil Atît 
trebuie să extragă mine
rii Lupeniului din a- 
dîncuri. Această canti
tate trebuie să o pună la 
dispoziția economiei na
ționale. Este o cifră de 
referință care incumbă 
un anumit grad de me
canizare, de valorificare 
a zestrei tehnice moder
ne, a forței de muncă, 
un nivel sporit al pro
ductivității muncii, în
seamnă un potențial spo
rit de extracție zilnică 
— respectiv între 7000— 
8000 tone de cărbune. 
Deci, cucerirea unei co
te de vîrf — 8000. Pen
tru atingerea acestui ni
vel, se vor pune în func
țiune în cursul anului, 19’ 
abataje frontale de mare 
capacitate, din care 13 
vor fi dotate cu susține
re mecanizată, precum și 
un mare volum de lucrări 
miniere șî instalații mo

COTA 8000
derne din care să amin
tim de una singură — 
sistemul complex de 
pccerizare, ceea ce 
soluționa urmărirea 
mijloace electronice
pulsului întregii mine. 
Din multiplele înnoiri pe 
care le cunoaște în acest 
an mina Lupeni, înnoiri

dis-
va 

prin 
a

Ani de mărețe

care și-au pus amprenta 
în toți acești ani pe des
tinul minei, de mare acu- 

- itate sînt cele din
niul transportului.

îlele trecute, 
sectorului ne 
ța o reușită

dome-

contact 
elec- 

orizont de 
— orizon-

șeful 
anun- 
ca o 

victorie: s-a dat în func
țiune linia de 
pentru tracțiunea 
trică pe noul 
bază al minei 
tul 400

...Un orizont 
lungime care
producția sectoarelor II, 
V și VII, iar din decada

de 2 km 
colectează

a IIl-a a lunii februarie 
și a sectorului IV, asigu- 
rînd astfel ca 40 la sută 
din producția minei să 
ajungă la suprafață prin 
modernul puț cu schip.

nsemnătatea 
rii noului 
rezidă mai ales în 

faptul că va permite pre
luarea vârfurilor de pro
ducție ale marilor sec
toare IV și VII, urmînd 
să se termine lucrările 
care vor permite prelua
rea producției unui alt 
sector de mare capacita
te — sectorul III. Pe a- 
ceastă cale, se cîștigă în
că un avantaj, respectiv, 
posibilitatea reparării „din 
mers", adică în cursul zi
lelor săptămînii, a insta
lațiilor de extracție ale 
puțurilor Centru și XII, 
beneficiu deosebit în fa
voarea producției în con
dițiile „focului continuu". 

Aceasta este victoria 
„la zi“ și însemnătatea 
ei pe linia creșterii po
tențialului de evacuare

Ioan DUBEK

I predă- 
orizont

I

ț 
î i t 
\
I

Cuprind în gîndul și 
acțiunea lor interesul 
obștii. Nicicînd nu și-au 
pus problema interesu
lui particular. S-au năs
cut și eu trăit în mij
locul oamenilor, pentru 
oameni. Fiecare clipă 
disponibilă a însemnat 
o nouă disponibilitate 
pentru binele semeni
lor. Cu răbdare, cu în
țelepciune au ascultat și 
au acționat în fruntea

INSCRIPȚII

(Continuare în pag. a 2-a)
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I
I
I

oamenilor .pentru bine
le acestora. Astfel s-au 
format, s-au călit. Greu
tățile le-au trecut cu 
seninătate. Nu numai 
ei, ei și cei care și-au 
pus speranța și încre
derea în ei. Rezultate
le? Se văd Ia tot pasul. 
Priviți în jur: totul are 
la temelie inițiativa și 
acțiunea lor, a oame
nilor din fruntea oame
nilor, pe care îi cunoaș
tem, îi stimăm, îi res
pectăm și îi ajutăm să 
fie ei înșiși, spre binele 
nostru. Și, de cele mai 
multe ori, îi numim 
simplu, fără a le rosti 
numele: deputați! Și cî- 
te împliniri nu sînt le
gate de ei, de numele 
lor, devenite simboluri 
preponderente ale zile
lor noastre ! . (Gh.C.)

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
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Din viața școlii
• Adunări generale. De 

citeva zile, în școlile ge
nerale din Valea Jiului, 
au început adunările ge-

j. nerale de alegeri în de
tașamentele pionierești, 

: acțiune care se va înche- 
t ia la 6 martie, urmînd 

faza pe unități.'Tot în 
■ această perioadă sînt în 
j plină desfășurare adună

rile generale de dare de 
t seamă și alegeri în or

ganizațiile U.T.C. din li- 
; cee.

• Competiții de sezon. 
La Vatra Dornei se va 
desfășura, între 27 fe
bruarie — 3 martie, con-

'i cursul republican pio- 
= nieresc la sanie, schi al- 
j pin și biatlon, competiție 
ț de sezon înscrisă în ma

rea manifestare sportivă 
„Daciada". Valea Jiului 
va fi reprezentată de 12 
pionieri sportivi și un 
echipaj compus din 16 
copii de la clubul „Pio
nierul" Lupeni, care vor 
pleca zilele acestea pen
tru a participa la festi
valul „Bucuriile zăpezii", 
desfășurat tot la Vatra 
Dornei.

• In toate școlile din 
municipiu au loc în a-

Graba nu-i întotdeauna
Intr-o dimineață din 

toamna anului trecut am 
văzut cum laptele destinat 
alimentarei din Livezeni 
fusese descărcat și plasat 
în marginea șoselei, foarte 
circulată la acea oră mati
nală. Din marea grabă sau 
dintr-un exces de zel al 
distribuitorilor, lăzile con- 
ținînd sticle cu lapte erau 
învăluite într-un nor de 
praf. Era doar o întîmpla- 
re ?

Sîntem înclinați să cre
dem că nu pentru că, în 
urmă cu cîteva zile, o si
tuație similară, dar în 
condițiile acestei ierni as

I

)

I
J 

PRE COTA 3000 I
de încărcare pentru ins_ ? 
talația celui de-al 2-lea > 
s< hip — avînd termen de 
finalizare sfîrșitul tri- i 
mestrului I. Un termen > 
la care se raportează atît ț 
eforturile oamenilor din l 
echipa lui Victor Rusan, ? 
sub coordonarea maistru, 1 
lui principal specialist i 
Iosif Materna, cît și cei . 
din echipa condusă de i 
sing. Oscar Simonis, ca- 
re montează comenzile i 
electrice și finalizează > 
probele tehnologice în u- ț 
riașul turn al instalației i 
de extracție cu schip. J 

Iucrări urgente, ritm i 
de lucru alert, pe ț 

''•* măsura imperative- < 
lor producției acestui J 
ultim an al cincinalului, ț 
a hotărîrii minerilor din < 
Lupeni de a întîmpina 
cu rodnicia muncii din 
abataje evenimentele de 
excepție ale anului, din
tre care cel mai apropiat 
— alegerile de la 17 mar
tie.

o
(Urmare din pag I)

Lu_
despre 

în mă- 
oame- 

coordo- 
princi-

a producției minei 
peni, însemnătate 
care sînt cel mai i 
sură să vorbească 
nii din echipele 
nate de maiștrii 
pali Vasile Muscariu și 
Gheorghe Sălăgean, care 
execută lucrările pe noul 
orizont de bază. — 
aceeași însemnătate 
convinși și oamenii 
pelor de muncitori 
cialiști din subordinea 
maiștrilor specialiști Iu
lian Scafeș și Gheorghe 
Gabor care execută mon
tarea benzilor pe Un alt 
orizont de bază, a instala
ției de dozare și silozuri 
între cotele 300—360.

Dar „fronturile" în
noirii și moderni
zării fluxului de 

transport sînt prezente 
și la alte cote. La orizon
tul 260 se montează do
zatoarele, cîntarele de 
bandă, benzile și gurile

De 
sînt 

echi- 
spe-

ceste zile adunări ale co
mitetelor cetățenești ale 
părinților, organizate pe j 
clase și școli, în cadrul : 
cărora se vor dezbate 
probleme referitoare la 
îmbunătățirea disciplinei i 
în acest al doilea tt imes- i 
tru școlar.

ț

• Olimpiada școlară. 
Duminică, 24 februarie, 
la Petroșani se va desfă
șura etapa județeană a 
olimpiadei la limba ro
mână. Vor participa pes
te 130 de elevi din cla
sele VII—VIII și IX—XII 
ale școlilor generale și 
liceelor din municipiu.

• Pregătiri. Formați
ile cultural-educative și ; 
artistice ale pionierilor și ' 
elevilor din școlile și li- j 
ceele Văii Jiului, prezen- ; 
te în zilele trecute în j 
spectacole-concurs orga- i 
nizate în cadrul Festiva- i 
lului național „Cîntarea j 
României", își continuă ■■ 
pregătirile pentru viitoa- i 
rele programe artistice i 
susținute în întîmpinarea j 
alegerilor de la 17 mar
tie.

c
T. SPATARU

pre, ne-au adus-o la cu
noștință doi locuitori din 
zona Dărănești — este vor
ba de Petre Popa și Pa
vel Ștoț — și gestionara 
magazinului alimentar, Sa
bina Pop. Ne-au spus că 
mașina de la fabrica din 
Livezeni descarcă laptele 
și produsele lactate nu în 
fața magazinului, cum ar 
trebui, ci la mare distan
ță de el. Așa se face că 
unii trecători se servesc 
fără mustrări de conștiin
ță din sticle sau din alte 
produse. Cum, de altfel, 
s-a și petrecut. Este doar 
un aspect al chestiunii, ce-

ț

l

I

<

in întîmpinarea alegerilor de depiitați

Adunări cetățenești pentru depuneri de candidaturi
PETROȘANI

«Urmare din pag. I)

lor moral-politice, prin 
devotamentul față de pa
trie și partid. Au fost de
semnați următorii candi
dați de deputați: Gica Al- 
dea, Maria Neagu și Geor- 
geta Catrina, muncitoare 
la întreprinderea de trico
taje, în circumscripția 
electorală județeană 65; 
Gherghina Șerban și Vio
leta Bartha în circumscrip
ția electorală municipală 
9; Takacs Viorica și Kuron 
lozefina, în circumscripția 
electorală municipală 10; 
Ana Mihai și Anița Dan 
în circumscripția electo
rală municipală 11. Dintre 
cei peste o sută de parti- 
cipanți la adunare, Ilinca 
Ciochină, Florica Pricop, 
Anișoara Gubaș, Lidia 
Neagoe, Ion Iorga, Ileana 
Balint, Eugenia Gabrovea- 
nu, Mihai Vișlovschi, Ma
rin Berindei, Ioana Mun- 
tcanu și alții au subliniat 
calitățile profesionale și 
cetățenești ale candidați- 
lor.

☆

Tot ieri, în adunări ce
tățenești desfășurate în în-

folositoare
lălăit este trasportul ma
nual ce trebuie făcut 
lucrătoarele unității co
merciale cu sprijinul cetă
țenilor. Așa cum alte au
tovehicule pot circula pî
nă în fața magazinului 
pentru a-1 aproviziona cu 
diverse mărfuri, și mașina 
care distribuie laptele poa
te să procedeze la fel. 
Este necesară nu numai 
bunăvoință, ci respectarea 
normelor de igienă atît de 
caracteristice produselor 
alimentare. Graba nu este, 
întotdeauna, folositoare. 
(T.S.)

Pentru altruism, in general...
Dintotdeauna, din cele 

mai vechi timpuri, omul 
a fost tentat ca, mînat de 
interioarele conștiinței sa
le, să-1 înțeleagă pe a- 
proapele său, să-1 ajute. 
Altruismul, acest minunat 
dar nativ cu care omul 
este înzestrat se poate 
manifesta într-o serie de 
situații.

In zilele noastre, una 
dintre situațiile-limită ca
re reclamă (dar și etalea
ză) altruismul este trans
portul în comun. O mină 
întinsă omului ce sosește 
în ultima clipă în stație, 
la autobuz, transmiterea 
„mai departe" a banilor 
pentru un bilet — sînt do
uă situații firești care pro
bează în primul rînd bu
nul simț al celui ce face 
acest gest. Mai este însă o 
situație. Și ne oprim la ea 
pentru că se manifestă 
zilnic. Piața agroalimen- 
tară a reședinței de muni
cipiu este o zonă intens 
circulată. De aici își au 
plecarea autobuzele spre 

treprinderi și instituții au 
fost desemnați alți candi
dați de deputați în Petro
șani — Petre Tășcan și 
Ștefan Raica, In circum
scripția electorală muni
cipală 14 — Vulcan — Flo
rina Dombi, Maria Rădu- 
ceanu și Elena Avram, în 
circumscripția electorală 
județeană 83; Constantin 
Ciolofan, Miron Șerb, în 
circumscripția electorală 
municipală 42; loan Lazăr 
și Dumitru Pătrășcoiu, în 
circumscripția municipa
lă 43— și Lupeni. S-au mai 
depus., candidaturi în 14 
circumscripții electorale o_ 
rășenești și în 5 circum
scripții electorale comuna
le din Aninoasa și Banița.

Mecanicii Pctrică Murg 
și loan Macavei efec
tuează revizia mașini
lor de la secția bobinaj 
a I.F.A. „Vîscoza", sub 
îndrumarea maistrului 
de întreținere Gheor- 
ghe Meszaroș.

Uricani, Lupeni, Vulcan 
sau Aninoasa. Zilele ge
roase ale acestei ierni au 
dereglat (inerent I) mersul 
acestor autobuze, așa că, 
la fiecare cursă numărul 
celor doritori a pleca spre 
destinațiile amintite de
pășește cu mult numărul 
celor ce pot să-și ocupe 
locul în autobuz. In atari 
situații, firesc, conducă
torul auto cere pasageri
lor, ce urmează să mear
gă doar pînă la Aeroport, 
să aștepte un autobuz lo
cal, să nu aglomereze inu
til autobuzul de Uricani. 
Lucru neînțeles însă întot
deauna. Și, drept urmare, 
zeci de călători, ce așteap
tă în sțația „Spital" ră- 
mîn pe jos, în timp ce alți 
călători merg doar pînă la 
stațiile din Aeroport. Este 
o situație care, analizată 
cu luciditate poate duce la 
un deznodămînt cu totul 
altul. Depinde de acel 
sentiment omenesc pe ca
re l-am numit altruism.

Al. TĂTAR

LUPENI
Peste 150 de oameni ai 

muncii de la mina Băr- 
băteni au luat parte la a- 
dunarea de depunere a 
candidaturilor pentru ale
gerile de la 17 martie în 
circumscripțiile orășenești. 
Atmosfera de puternică 
mobilizare, de profund an
gajament pentru realizarea 
sarcinilor ce i<- in tuturor 
cetățenilor in extracția 
cărbunelui, în gospodări
rea și înfrumusețarea ora
șelor, în îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor actua
lului cincinal au caracte
rizat întreaga desfășurare 
a adunării cetățenești.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Ion Pădu_ 
reanu, secretar al comite
tului orășenesc Lupeni al 
P.C.R., membru al consi

Problema preluării producției 
încă nu a tost rezolvată

(Urmare dm pag. I'

cadă cînd necorelarea li
niei de front cu nivelul 
planului a făcut ca în a- 
ceastă perioadă să acumu
lăm un minus de aproape 
3000 de tone. Dar, în afară 
de aceste deficiențe, înce- 
pînd din a doua decadă, 
opririle repetate ale pre- 
parației datorate gerurilor 
puternice au făcut imposi
bilă livrarea ritmică în 
fiecare zi a cărbunelui. 
Cînd deja doUă-trei zile la 
rînd preparația stă, dezor
ganizează procesul de pro
ducție chiar pînă la fron
turile de lucru productive. 
In subteran avem posibi
lități de înmagazinare a 
cărbunelui pentru o anu
mită perioadă. Necazul cel 
mare este că sînt afectate 
sectoarele III, IV și V, 
sectoare cu pondere în 
extracția de cărbune.

La benzile care trans
portă cărbunele de la pu
țul cu schip în preparație 
au fost foarte multe defec
țiuni, avînd în vedere că 
după multe ore de stag
nare s-au întîmpinat greu
tăți la pornire prin dete
riorarea sistemelor de ac
ționare.

Minusul este destul de 

liului orășenesc al F.D.U.S., 
care a făcut o succintă tre
cere în revistă a importan
telor succese dobîndite de 
județul nostru, de între
gul nostru popor, reunit 
sub egida celui mai larg 
și mai reprezentativ for 
al democrației noastre so
cialiste — F.D.U.S.

In cadrul adunării, au 
depus candidaturi pentru 
a vriile de deputați în 
cu • J.nscripțiile orășenești, 
tovarășii loan Sav și Za- 
haria Parasca — pentru 
circumscripția nr. 16, Pom- 
pei Tomolea și loan Ni- 
chita pentru circumscripția 
nr. 17, Slav Dobra și 
Gheorghe Stoica, pentru 
circumscripția nr. 8 și Ion 
Pădureanu pentru circum
scripția nr. 25, toate în o- 
rașul Lupeni.

mare pentru a mai putea 
fi recuperat în trimestrul 
I, dar nu imposibil de re
cuperat în continuare pînă 
la sfîrșitul anului, cînd o- 
dată preluată ritmic pro 
ducția, mina va începe sa 
producă nu numai la ni
velul planului ci și peste 
plan.

— Am spus-o și o repet, 
insistă directorul minei, 
dispunem de linie de front 
la nivelul planului. Acest 
lucru este confirmat și de 
realizările din ultimele 
două zile cînd am livrat 
peste sarcinile de plan a- 
proape 350 tone de cărbu
ne.

Intr-adevăr, mina Petri- 
la s-a confruntat din plin 
cu greutățile generate de 
rigorile iernii, dar printr-o 
mobilizare mai bună a tu
turor factorilor de răspun
dere atît de la mină cît și 
de la preparație, printr-o 
colaborare mai judicioasă 
acestea puteau fi evitate 
sau cel puțin diminuate. 
Facem această afirmație 
gîndindu.ne că mina Lo- 
nea cu același nivel de 
plan în ' condițiile cînd 
cărbunele a fost livrat la 
aceeași preparație și-a rea
lizat sarcinile de plan pe 
luna ianuarie.

r

I ȘI TOTUȘI... După mai 
I multe amînări, orchestra 
' profesionistă de muzică 
I populară „Meseșul" din 

Zalău va sosi, totuși, în 
turneu prin Valea Jiului.

I In Petroșani orchestra va 
' prezenta primele două spec- 
I tacole în 25 februarie de 

la ora 18 și de la ora 20, 
în sala Casei de cultură. 
Printre invitați se numără 
Draga Olteanu-Matei și

Ileana Stana Ionescu de 
la Teatrul național I.L. 
Caragiale din București. 
(V.S.)

DUPĂ CUM ne-a infor
mat tovarășa Maria Șer
ban, meteorolog de servi
ciu la stația din Petroșani, 
ieri dimineață temperatura 
aerului a fost de minus 17 
grade în Petroșani și de 
minus 20 de grade în Pa
ring. La munte stratul de 
zăpadă se menține la 128 
cm, oferind condiții optime 
pentru practicarea spor
turilor de iarnă. (V.S.)

„CUPA UTILAJUL" la 
schi alpin. Duminică, 24 
februarie pe pîrtia din 
poienița I.E.F.S. Paring se 
va desfășura cea de a VII-a 
ediție a concursului de schi 
dotat cu cupa „Utilajul". 
Competiția este deschisă 
schiorilor legitimați la clu
burile și asociațiile sporti
ve din Valea Jiului. (V.S.)

EXCURSIE IN U.R.S.S. 
Filiala din Petroșani a 
O.J.T. Hunedoara face în
scrieri pentru o excursie 

în U.R.S.S. pe ruta Kiev— 
Moscova. Excursia va avea 
loc cu trenul în perioada 
13—23 aprilie a.c. (I.D.)

CONCURS DE ȘAH. In 
cadrul complexului C.F.R. 
Petroșani s-a desfășurat un 
concurs de șah dotat cu 
cupa „16 februarie". Pe 
primele trei locuri s-au 
detașat Gheorghe Pop, 
Gheorghe Moroșan și Mar
cel Diaconu. Primii trei 
clasați s-au calificat și 
pentru etapa pe regională 
a ceferiadei. (V.S.)

CURSURI DE CALIFI
CARE. La I.A.C.M.M. sînt 
organizate cursuri de cali
ficare pentru meseriile de 
zidari, dulgheri și instala
tori. In anul trecut, aceste 
cursuri au fost absolvite 
de 106 muncitori. Alți 261 
de muncitori au participat 
la cursuri de perfecționare 
a pregătirii profesionale. 
(V.S.)

ORGANIZAT din iniția
tiva comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, campio
natul la tenis de masă al 

I.F.A. Vîscoza, care a reu- \ 
nit la start peste 50 de I 
competitori și-a consumat I 
ultimele meciuri. Au ieșit | 
învingători; Ion Dănilă, 
locul I, Mîrcea Draga locul ' 
II și Ștefan Popescu locul 
III. Organizatorilor și 
competitorilor, toate feliei- ' 
țările. (C.G.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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La I. M. Bărbăteni
Calificarea forței de muncă 

din subteran — condiție a realizării 
sarcinilor la extracție»

Una dintre preocupările importante, care con
duc la preluarea și realizarea sarcinilor de plan 
in cadrul întreprinderilor miniere, este calificarea, 
policalificarea și perfecționarea forței de muncă. 
Despre ceea ce se întreprinde în această direcție la 
mina Bărbăteni, am discutat cu tovarășa Elena 
Armeano, șeful biroului organizare, personal, învă- 
țămînt, retribuire al întreprinderii.

— In cursul anului 
1985, prin cursurile orga
nizate la mina Bărbăteni, 
vor fi calificați peste 300 
oameni ai muncii. Din
tre aceștia, 124 se vor 
pregăti pentru meseria de 
miner, 57 de mecanici 
mașini și utilaje, 28 elec
tricieni și 102 pentru alte 
meserii.

— De la începutul a- 
nului, ce cursuri au în
ceput și cîți cursanți 
cuprind ?
— Momentan, funcțio

nează un curs pentru 
meseria de miner cu 30 
cursanți și unul pentru 
meseria de mecanic ma
șini și utilaje, cu 27 
cursanți. De asemenea, 
s-au deschis încă trei 
cursuri pentru meseria 
de ajutor miner, care 
cuprind 80 tineri nou 
încadrați la întreprinde
rea noastrtă. In această 
perioadă, se fac înscrieri 
pentru un curs de elec
tricieni de mină. In 
cursul trimestrului II si 
începutul trimestrului 
III, vom mai deschide 
încă 3 cursuri pentru 
meseria de miner, care 
vor cuprinde un număr 
de 75 cursanți.

— Despre policalifi
care, doriți să ne

IN ATENȚIA 
COLECȚION ARILOR 

DE INSIGNE

Cu prilejul celei de-a 
Xl-a ediții a popularei 
competiții de schi „Cupa 
Steagul Roșu", care se 
va desfășura duminică, 
3 martie a.c. au fost 
confecționate și tradițio
nalele insigne. Actuala 
ediție a insignelor are 
culoare roșu ciclamen. 
Insignele pot fi procu
rate zilnic, între orele 
8—16 de Ia sediul re
dacției.

în comerț, normele igienico-sanitare 
sînt obligatorii, nu facultative

Vremea rece, iarna as
pră care se menține încă 
pe meleagurile municipiu
lui Petroșani, permit păs
trarea, în general, în con
diții optime a alimentelor 
alterabile. Sigur, insistăm, 
numai din acest punct de 
vedere, creează condiții 
optime — al temperaturi
lor scăzute — ceea ce nu 
trebuie să-i determine pe 
cei care manipulează și 
desfac mărfuri alterabile, 
sau în termen de garan
ție și valabilitate (și ne 
referim la conservele de 
pește în mod special), la o 
activitate mai puțin susți
nută în ceea ce privește 
respectarea normelor de 
igienă.

Constatările făcute pe 
teren, la unitățile alimen
tare și de alimentație pu
blică scot în evidență o 
preocupare constantă, sus
ținută din partea majori
tății lucrătorilor comer
ciali privind păstrarea, de
pozitarea și desfacerea 
mărfurilor alterabile, a

spuneți cîteva cuvinte?
— La cursurile de po- 

lificare, pentru care au 
început deja înscrierile 
vor fi cuprinși, în două 
clase, un număr de 50 
mineri. Va trebui să ne 
îndreptăm atenția, mai 
ales în perspectiva folo
sirii intensive a comple
xelor mecanizate și com
binelor în subteran, că
tre pregătirea unor mi
neri specialiști. Deocam
dată nu avem decît un 
miner specialist — Mi
ron Uță — și acela din 
cadrul sectorului de in
vestiții.

— Ce cuprinde pro
gramul de perfecționa
re a forței de muncă, 
la I.M. Bărbăteni ?
— Prin programul de 

perfecționare a forței de 
muncă, am preconizat 
perfecționarea, în cursul 
anului 1985, a unui număr 
de 462 oameni ai mun
cii. Dintre aceștia, 320 
vor face instruirea la 
locul de muncă, 31 sînt 
cadre cu studii superioa
re, iar 10 cu studii me
dii

— Cum ați organizat 
buna desfășurare a 
cursurilor ?
— Am încercat să or

ganizăm în așa fel cursu

cărnii, preparatelor și se- 
mipreparatelor din carne 
în condiții igienice deose
bite, respectind prevede
rile normativelor elabora- 
rate în acest sens.

Un exemplu îl constitu
ie unitatea nr. 319, restau
rantul Parîngul, unde bu
cătăreasa șefă Elena Tătar 
acordă o mare atenție cu
rățeniei și respectării nor
melor igenico-sanitare, atît 
în bucătărie cît și în ca
merele frigorifice sau spa
țiile de tranșare a cărnii. 
Toate bune și la cantina 
restaurant, unitatea nr. 
8, pînă la un punct și a- 
nume camera frigorifică, 
unde erau păstrate la un 
loc produse care ar fi tre
buit depozitate separat, 
cum este cazul puilor con
gelați și mezelurile. Ace
eași neregulă și în vitrina 
frigorifică de expunere a 
produselor gospodina din 
cadrul aceleiași unități.

Cu excepția unui singur 
magazin alimentar — nr. 
131 asupra căruia vom re

rile incit să asigurăm o 
cuprindere cît mai bună 
a cursanților pe schim
buri. Avem program de 
pregătire și dimineața 
(între orele 9—12) pentru 
muncitorii din schimbul 
II. Am amenajat un ca
binet de protecție a 
muncii, dotat cu toate 
cele necesare. Lectorii 
sînt stabiliți dintre șefii 
și adjuncții șefilor de 
sectoare, ingineri și sub- 
ingineri, APM-iști, alte 
cadre cu răspundere în 
probleme de organizare și 
protecție a muncii.

— Care sînt posibilită
țile de încadrare a ab
solvenților cursurilor 
de calificare ?
—- De regulă — și a- 

ceasta este o problemă cu 
care ne confruntăm de
seori — absolvenții nu 
îndeplinesc condițiile de 
vechime necesare înca
drării' pe funcție. Oricum, 
50 la sută din absolvenții 
cursurilor de calificare 
pot fi încadrați, conform 
legilor în vigoare, în me
seria Și pe funcția pen
tru care au fost pregătiți 
prin cursurile noastre. 
Dorința noastră, a tutu
ror celor care ne ocu
păm de pregătirea forței 
de muncă, este de a atra
ge spre cursurile de ca
lificare cît mai mulți oa
meni ai muncii, califica
rea fiind un sprijin în 
obținerea bunelor rezul
tate în producție și, deci, 
a unor cîștiguri mai mari,

Mircea BUJORESCU 

veni —, la toate celelalte 
unități de acest gen cum 
sînt alimentarele nr. 12 și 
15, sînt respectate întocmai 
normele igienico-sanitare. 
Revenind la unitatea nr. 
131, șefi de unitate Valeria 
Carașca și Maria Sassu, 
trebuie să subliniem, de la 
început, că dezordinea și 
murdăria sînt... Ia ele a- 
casă. Cîteva exemple sînt 
edificatoare în acest sens. 
La raionul de mezeluri, în 
spațiul destinat frigidere
lor, pe jos, nu se spălase 
cu apă caldă, detergenți 
sau sodă caustică de foar
te multă vreme. Peste un 
butoi cu brînză frămîntată 
era depozitată o navetă cu 
slănină cu boia, cutia cu 
unt se afla pe pardoseală, 
cît despre frigidere — greu 
de spus de cfnd nu au mai 
fost curățate. In schimb 
în birou) șefului de unita
te — cochet amenajat — 
ordine și curățenie. Mai 
bine era invers.

Rămînînd în același do
meniu — al magazinelor

„Omenie" ?
E și el om. Dar trăiește 

mai rar acest sentiment. 
Doar atunci cînd nu e 
la volan. Și cum de mese
rie e șofer...

De la intersecția cu șo
seaua spre Urieani și pînă 
la mina Bărbăteni sînt cîți- 
va kilometri buni. Să-i 
străbați pe jos și mai ă- 
les să fii presat de timp, 
o mașină care te ajunge 
din urmă e o mare șansă. 
Mai ales, cînd în afara șo
ferului nu mai e nimeni 
în ea și după ce trece de 
tine se oprește la două
zeci de metri, pe care îi 
străbați în fugă ! Dar ce 
folos, cînd șoferul văzîn- 
du-te pentru prima dată 
nu vrea să te ia. Oprise 
crezînd că, neatent, cunos. 
cîndu_te, nu te observase. 
Așa că apasă pe accelera
tor și ARO 21 HD 2026, 
mașina minei Bărbăteni, te 
lasă în plin cîmp, șoferul 
preferind să meargă sin
gur !!

Există în viață gesturi 
prin care oamenii te ca
racterizează. De ce n-ai fa
ce mereu acele gesturi ca
re să te caracterizeze drept 
OM. De ce tovarășe șofer 
al mașinii 21 HD 2026 ?

Lucreția Armeanca și 
Marina Ianculescu — 
confecționere din for
mația 6B, I.C. Vutcar».

Foto: Robert TAVIAN 

alimentare — ca o notă 
generală și nelalocul ei — 
am constatat că unele 
conserve de pește au ter
menele de garanție sau 
valabilitate depășite, iar 
altele nu mai aveau eti
chete. Și încă o problemă 
care trebuie studiată și 
rezolvată — separarea 
vînzării peștelui de meze
luri și produse lactate.

La cele două unități de 
desfacere a cărnii — nr. 
100 și 126, șefii de unitate 
Iosif Simonfi și Odon Bo_ 
roș și la carmangeria 
I.C.S A. și A.P.: ordine și 
curățenie, halate albe, cu
rate și călcate. Marfa era 
expusă în condiții igieni
ce. O problemă care tre
buie rezolvată, încă de pe 
acum cînd este vremea re
ce, constă în deplasarea 
containerelor pentru res
turi menajere care sînt 
foarte aproape — unul de 
carmangerie, iar celălalt 
chiar între restaurantul 
Parîngul, unitatea de des
facere a cărnii nr. 100 și

„Debitorii să fie puși
să plătească!“

Faptul că orice cetățean 
care a primit un aparta
ment proprietate de stat 
este obligat să achite pla
ta chiriei lunare stabilită 
legal pe seama cuantumu
lui retribuției este Un lu
cru reglementat legal, un 
adevăr ce nu mai are ne
voie de nici un fel de de
monstrație. Cu toate aces
tea există încă locatari a 
căror comportare față de 
asociațiile de locatari, fa
ță de legile ce reglemen
tează raporturile dintre 
locatar și asociație este 
total inversă cerințelor u- 
nei colaborări fructuoa
se cu avantaje de ambele 
părți. Nu luăm în calcul 
numai faptul că unii loca
tari tulbură în mod siste
matic liniștea în bloc, fă- 
cînd chefuri, petreceri și 
alte activități ce provoacă 
nemulțumiri, oi și faptul 
că pe lingă aceste situații 
întîlnim dese cazuri în 
care aceiași locatari nu-și 
achită obligațiile bănești 
față de asociațiile de lo
catari. Desigur, în aseme
nea situații soluția ar fi 
evacuarea acestora din a- 
partamente însă dintr-un 
sentiment de umanitarism 
exagerat, organele în drept 
nu acționează ca atare, a- 
semenea locatari rămî- 
nînd datori cu sume ce 
cresc lună de lună, iar a- 
sociațiile de locatari înre
gistrează în acest mod da
torii față de stat, ce nu se 
știe dacă vor mai putea 
fi plătite. Iată pentru ar
gumentarea afirmațiilor 
noastre cîteva exemple 
concrete care impun o 
acțiune energică din par
tea forurilor competente 
pentru eliminarea unor 
astfel de situații.

Asociația de locatari nr. 
3 B din cartierul Aeroport 
Petroșani ne sesizează, 
printr-o scrisoare, că nu
mita Viorica Anca este în
registrată cu un debit de 
6581 lei, la 31 decembrie 
1984, debit creat din neo_ 
norarea obligațiilor față 
de asociație. Viorica Anca 
locuiește în blocul nr. 3 
scara I, apartamentul 4 si 
are doi copii minori, și

Curier
LIDIA BEJAN, Petro

șani: Dacă ruda dv a reu
șit asemenea performan
țe în domeniul invenți
ilor, considerăm că este 
în măsură ca el însuși, să 
facă aprecieri asupra mo
dului cum s-a înțeles a-i 
fi retribuită activitatea de- 

alimentara cu autoservi
re nr. 12. La carmangerie, 
Constantin Pavelonesc ne 
pune la dispoziție o adre
să înaintată către E.G.C.L. 
Petroșani încă din luna 
martie a anului 1983, prin 
care solicita îndepărtarea 
containerului, dar... adresa 
a rămas fără răspuns.

Prin urmare, în unități
le comerciale controlate 
numai în ziua de 20 fe
bruarie, normele igienico- 
sanitare — cu excepțiile 
amintite — sînt respectate 
întocmai, ceea ce demons
trează grija care este a- 
cordată acestui important 
domeniu de activitate din 
comerț, căruia îi conferă 
un nivel civilizat de depo
zitare, păstrare, manipu
lare și desfacere a mărfu
rilor alimentare, a cărnii 
și produselor din carne, a 
preparatelor și semipre- 
paratelor gospodina.

Medic veterinar, 
inspector de stat. 
Emil GHERMAN 

după spusele celor de 1st 
asociație, nici nu lucrea
ză, soțul ei ispășind o 
condamnare de 2 ani în 
penitenciar. După cum ne 
asigură conducerea asoci
ației acest caz este cunos
cut de factorii în drept, 
dar nimeni nu ia nici o 
măsură și, astfel, datoria 
crește, crește...

O situație asemănătoa
re întîlnim și la asociația 
de locatari nr. 2 „Bucura" 
din Urieani. Aici foarte 
mulți locatari care lucrea
ză Ia cariera Cîmpu lui 
Neag nu-și achită datoriile 
față de asociație.

Și, mai mult decît atît, 
foarte mulți dintre cei ca
re pleacă lasă apartamen
tele distruse fără să trea
că pe la asociația respec
tivă.

Desele solicitări ale aso
ciației către conducerea 
Exploatării de cariere 
Cîmpu lui Neag de a inse
ra pe foaia de lichidare o 
rubrică specială cu sem
nătură și ștampilă din par
tea asociației au rămas fă
ră răspuns, locatarii ple- 
cînd în continuare fără 
să-și achite datoriile. De 
asemenea, adresele de po
prire pe statul de retribu
ții a sumelor datorate aso
ciației de către unii loca
tari nu au fost luate în 
seamă de conducerea ca
rierei Cîmpu lui Neag. In 
această situație Gheorghe 
Macare, Vladimir Cocolea, 
Mariana Răduț, Irina Tu_ 
kedy și mulți alți foști lu
crători ai întreprinderii a- 
mintite' au plecat fără să 
achite taxele către asocia
ție, aceasta înregistrînd 
mari debite către stat. E- 
xempîificări de acest fel 
pot fi date și de la alte 
asociații de locatari din 
alte orașe.

Solicităm și noi factori
lor de răspundere, eu com
petență în problemele 
semnalate, intervenția o- 
perativă pentru ca legea 
să fie respectată de toată 
lumea, iar banii datorați 
să fie încasați cît mai re
pede de asociațiile respec
tive.

Gheorghe CHIRVASĂ

juridic
pusă. Referitor la Decre
tul 383/1984 vă informăm 
că acesta s-a pus în apli
care de la I noiembrie 
1984.

IOAN SEPLECAN, Vul
can: După cum ne scrieți 
vă aflați în executarea u- 
nei pedepse penale la locul 
de muncă. In această situa
ție, nu aveți drepturile pre
văzute de legislația muncii. 
Privitor la retribuția nepri
mită pe o anumită perioa
dă, nu ne putem pronunța, 
neștiind care-i situația.

Ilie ȘERBAN, jurist

Situație spcciaiă
S-au împlinit 10 zile de 

cînd locatarii din 60 de a- 
partamente — din 3 scări 
ale blocului II—II A de pe 
strada Vas’ile Roaită din 
Petroșani — suferă din 
lipsă de apă potabilă. Tot 
de atunci au înghețat și i 
coloanele de canalizare. 
Locatarii au reclamat în 
dreapta și stînga, inclusiv 
la dispeceratul I.G.C.L. —• 
și după cîteva zile, au a- 
părut membri unei echipe 
de specialiști trimiși intra 
rezolvarea acestei situații 
speciale. Și, după ce au 
constatat situația, s-au dus. 
Dar deși „situația specială" 
continuă să se mențină cu 
îndărătnicie, locatarii
speră, ne asigură Cons—- 
tantin Roșu, președintele 
comitetului de bloc, eu a— 
ceeași îndrărăt’nicie, îs» 
normalizarea situației. , 
(Dan St.) ,J
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Schimb da mesaje intrs.tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO 21 (Agerpres). — 
T)in partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu iu 
fost transmise președinte
lui Republicii Arabe Egipt, 
Mohame I Hosni Mubarak, 
și doamnei Suzanne Mu
barak, un cordial salut, îm
preună cu calde urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de pace, progres și 
prosperitate poporului e- 
giptean prieten.

Ample acțiuni în favoarea păcii
NAȚIUNILE UNITE 21 

(Agerpres;. — Secretarul 
general al O.N.U, Javier 
Perez de Cuellar, a che
mat toate țările să se u- 
nească în eforturile de 
preîntimpinare a unui răz
boi nuclear, arătînd că a- 
ceasta este o problemă ca
re interesează nu numai 
statele posesoare de arme 
atomice, ci toate guverne
le și popoarele lumii. In- 
tr_o declarație făcută în 
«adrul unei întrevederi cu 
ambasadorii ia O.N.U. ai 
celor sase state partici
pante ta reuniunea de la 
Delhi unde s-a lansat un 
«pel în favoarea încetării 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nu
cleare, Javier Perez de 
Cuellar s-a pronunțat pen
tru împiedicarea unei noi 
„extinderi geografice" a 
cursei înarmărilor. „Este 
necesar să se facă tot ceea 
ce este posibil pentru a 
se încuraja și a se facilita 
Un acord între marile pu
teri nucleare în viitoarele 
lor negocieri, care ar pu
tea duce la eliminarea, în 
final, a armelor nucleare 
Și la preîntîmpinarea ex
tinderii competiției mili
tare", a suhUniat el.

WASHINGTON 21 (A-
gerpres). — Consiliul Exe
cutiv al centralei sindicale 
americane AFL—CIO a ce
rut înghețarea cheltuielilor 
militare ale S.U.A., preci- 
zînd că nu va sprijini spo
rirea acestora în dauna a- 
iocațiilor pentru progra-

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul și u- 
rările primite, președin
tele Republicii Arabe E_ 
gipt a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa 
și a doamnei Suzanne Mu
barak, cele mai bune urări 

mele sociale, relatează a- 
gențiile Associated Press 
și Reuter. In declarația 
dată publicității la Washing
ton se subliniază că „în 
împrejurările a c t u a 1 e 
AFL—CIO nu are altă ca
le decît să insiste că dacă 
programele sociale vitale 
sînt reduse sau înghețate, 
atunci și cheltuielile mili
tare trebuie să fie înghe
țate".

w
BRUXELLES 21 (Ager

pres). — Militanții pentru 
pace belgieni și-au conti
nuat, joi, marșul pornit de 
la Florennes — oraș în a- 
propierea căruia se găseș
te baza militară unde ar 
urma să fie instalate ra
chetele nucleare „Cruise" 
— în semn de protest față 
de proiectele vizînd stați
onarea de arme nucleare 
pe teritoriul Belgiei. Pâr
tiei panții la marș, conceput 
în patru etape, sînt însoțiți 
în acțiunea lor de repre
zentanți ai mișcărilor pen
tru pace din R.F.G., Fran
ța și Olanda. Și-au expri
mat sprijinul față de ac
țiunea partizanilor păcii 
belgieni parlamentari so
cialiști, comuniști și eco- 
logiști, precum și pre
ședintele Partidului Comu
nist din Belgia, Louis Van 
Geyt.

w
VIENA 21 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din 
Austria consideră că prin
cipala sa îndatorire în mo

de sănătate și fericire per
sonală, de bunăstare și 
progres poporului român 
prieten

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
la Ismailia, de către pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, a tovarășului 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat al R.S. România.

mentul actual o constituie 
intensificarea luptei pentru 
menținerea păcii și înce
tarea cursei înarmărilor 
nucleare,’ a luptei în apă
rarea drepturilor economi
ce și sociale ale oamenilor 
muncii, a declarat pre
ședintele partidului, Franz 
Muhri, la o conferință de 
presă la Viena.

Evidențiind hotărîrea 
comuniștilor austrieci de 
a-și aduce și pe viitor o 
contribuție constructivă la 
lupta opiniei publice din 
Austria pentru o politică 
de destindere și dezarma
re, Franz Muhri a subli
niat că ei sînt gata să co
laboreze în acest scop cu 
socialiștii, catolicii, cu cei 
fără partid.

Vremea în Europa
PRAGA 21 (Agerpres). 

— După cum transmite a- 
genția CTK, actualele ge
ruri puternice și îndeosebi 
revenirea lor în cursul 
săptămînii trecute au 
complicat situația dintr-o 
serie de sectoare ale eco
nomiei naționale ceho
slovace, afectînd cel mai 
mult transporturile și sec
torul energetic. Gerurile 
au provocat stagnarea pro
ducției într-o serie de sec
toare. Ca urmare a înghe
țului, a fost oprită circu
lația navelor pe unele 
rîuri, fiind afectate trans
porturile de combustibil.

Convorbiri 
sovieto-americane
MOSCOVA 21 (Agerpres)

— Andrei Gromîko, mem
bru al Biroului Politic, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut o întreve
dere cu Robert Mc Namara, 
Robert Schmidt și Nowel 
Gailer, membri ai unei de
legații a Comitetului ame
rican pentru înțelegere în
tre Est și Vest, aflată în 
vizită în U.R.S.S. După 
cum relatează agenția 
TASS, Andrei Gromîko a 
arătat că Uniunea Sovieti
că se pronunță pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea de înțe-'. 
legeni privind limitarea si 
reducerea armamentelor 
nucleare, pentru înlătu
rarea pericolului unui răz
boi nuclear.

Reprezentanții americani
— relatează TASS — s-au 
pronunțat pentru normali
zarea relațiilor dintre cele 
două țări și și-au- expri
mat speranța că negocieri
le de la Geneva cu privi
re la armamentele nuclea
re și cosmice vor duce la 
înțelegeri care să contri
buie la întărirea stabilită
ții și securității internați
onale.

Agenția evidențiază efor
turile mari depuse de mi
neri și feroviari pentru a- 
sigurarea producției de 
energie electrică.

☆
BONN 21 (Agerpres). — 

Gerurile puternice din ul
timele zile au transformat 
într-o adevărată întindere 
de gheață apele Mării Bal
tice din apropierea țărmu
lui R.F. Germania. La 
Luebeck, apele golfului au 
înghețat, stratul de gheață 
atingînd 60—75 centimetri. 
Pe alocuri s-au format 
blocuri de gheață cu înăl
țimea de pînă la 2,5 me
tri.

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

LONEA: Dreptate în
lanțuri.

AN1NOASA: Surorile.
VULCAN — Luceafărul: 

Legenda călărețului sin
guratic.

LUPENI — Cultural i 
Singur de cart.

URICANI: Miezul fier
binte al pîinii.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — la 
sediu „Motanul încălțat", 
ora 12, „Ciuta" ora 17, 
Videotecă, orele 16,30 și 
19.

întreprinderea minierâ 
Valea de Brazi

cu sediul in 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.

Zzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzj

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

perfectă. Vulcan, strada 
Republicii nr. 36 bloc 3 sc. 
III ap. 13. (3329)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bărgan 
Adrian, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă, 
(3331)

TV.
1
I

20,00 Telejurnal 
color).

(parțial 1

20,15 Actualitatea în eco- 1
nomie.

20,25 Laureați al Festi- '
valului național j
„Cîntarea Români- I
ei", (color).
Muzică populară. 

20,35 Cadran mondial.
20.50 Teatru TV (color).

„Roata de foc".
Ultima parte.

21.50 Telejurnal (parțial I 
color).

PRONOEXPRES |
Numerele extrasg la |

tragerea Pronoexpres din I
20 februarie 1985 : 1

Extragerea I: 20, 6, 39, I
4, 26, 21. 1

Extragerea a II-a:' 35, I
38, 23, 17, 28, 22.

Fond total de cîștiguri: ’ 
1 107 515 lei.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cim- 
poieș Lucica, eliberată de 
Banca de investiții Petro
șani. O declar nulă. (3332)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luciu 
Constantin, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

Banasaia««BRfiBaaaBBBBacaBBHeBBB
Duminică, 24 februarie — Secvența telespecta

torului.
12.00 Telex 15 00 închiderea progra-
12,05 Lumea copiilor. mului.

— Telefilmoteca de ghioz. 19.00 Telejurnal (parțial
dah. color).
Misterul lui Herodot; — Agendă electorală.
Ultimul episod. 19,20 Reportaj ’85.
(color). Intre două legisla-

12,40 Din cununa cîntecu- turi.
lui românesc. Muzi- 19,35 Cîntarea României.
că populară, (color). (color).

13,00 Album duminical 20,15 Film artistic.
(color). Ishi.

— Uvertură la Album — Premieră pc țară.
—• piese instrumen- Producție a studiou-
tale în interpretarea rilor americane (co-
orchestrei conduse lor).
de Dan Dimitriu. 21,35 Melodii îndrăgite.

—- Pagini cinematografi- (color).
ce vesele. 21,50 Telejurnal (parțial

— Circumscripții ale i- color)..
nrțiativei — reportaj. 22,00 închiderea progra-

— Melodii populare. mului.
— La zi în 600 de secun-

de. Luni, 25 februarie
— O voce si o chitară

— moment muzical. 20,00 Telejurnal (parțial
— Fapt divers pe ma- color).

pamond. — Agendă electorală.
•— Telesport. 20,15 Priorități în econo-
— Chaplin despre... mie.

Chaplin (IV). 20,35 Tezaur folcloric, (co-
— Viața, iubirea cea lor).

dinții — melodii în 21,00 Roman-foileton. (co-
primă audiție inter- lor).
pretate de Victor Verdi.
Socaciu. Premieră pe țară.

— Inedite — reportaj. Producție a televi-
— Meridianele cîntecu- ziunii italiene

lui. Episodul 2
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21,50 Telejurnal

color).
22,00 închiderea

mului.

(parțial

progra- 21,00

Marți, 26 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

— Agendă electorală.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.

21,50

22,00

studioului de film 
TV.
Film serial.
Tineri in luptă. 
Premieră pe țară. 
Coproducție interna
țională. Episodul 4.
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.

(parțial

progra-

20,45

lului național „Cîn- 
tarea României", 
(color).
Pe coordonatele dez
voltării.
Țara între două le
gislaturi.
Primăvară arădeană. 
Reportaj.
Cadran mondial.

„Minisong" dedicat 
mamelor.
Telesport.
Atlas muzical.
Pagini de virtuozita
te în interpretarea 
violonistului 
Menuhin.
Povestea lui
și a Julietei

Yehudi

Romeo 
sale.

20,25

20,35

21,30
21,50

22,00

PROGRAMUL ȚV

Afiș liric electoral. 
Emisiune de versuri. 
Gala artiștilor ro
mâni de operă (color).
Universul
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.

Joi, 28 februarie

20,00

familiei.
(parțial

progra-

Miercuri, 27 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).
Agendă electorală.
Tribuna TV.
Oameni în istorie.
(color).
Film documentar-ar- 
tistic. O producție a

20,15

20,25

21,50

22,00

20.00

20,15

20,25

Telejurnal (parțial 
color).
Agendă electorală.
Actualitatea în eco
nomie.
Siudioul tineretului 
(parțial color).
Telejurnal

color).
închiderea 

mului.
Vineri, 1 martie
Telejurnal (parțial 

color).
Agendă electorală.
Actualitatea în eco

nomie.
Laureați ai Festiva-

(parțial

progra-

) 21,15 Telefilmoteca de aur. — Autograf muzical:
Film istoric Mihai Constantinescu,
O lecție de patrio 14,40 Februarie. Cronica
tism. evenimentelor politi

21.50 Telejurnal (parțial ce.
color). 15,00 Închiderea progra

22,00 închiderea progra mului.
mului. 19,00 Telejurnal (parțial

color).
Sîmbătă, 2 martie — Agendă electorală.

<19,20 Teleenciclopedia.
13,00 Telex. 19,50 Antologia umârului
13,05 La sfîrșit de săptă- românesc. Episodul

mînă (color). III.
— Cîntece de pe Mara, Păcală și ai lui.

de pe Vișeu — melo (color).
dii populare. 20,35 Mărțișoare la... Mon-

— Gala desenului ani dovision. (color).
mat. 20 45 Film artistic.

— Micile povești ale Vroiam să fiu prima.
marelui ecran: Ecranizare după o
„Cenușăreasa" — povestire de Sieglin-
film muzical după de Dick.
basmul lui Charles Premieră TV.
Perrualt. (II)
Afiș electoral. Re
portaje.
Copilăriei noastre — 
zile aurite. Melodii 
de muzică și poezie 
cu grupul de copii

21,50

22,00

Producție a studiou- 
cinematografi- 

(color). 
(parțial

rilor 
ce din R.F.G.
Telejurnal 

color).
închiderea 

mulur.
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