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Mobilizare 
exemplară la
sectorul III 

al I. M. Lupeni
-------------------- -

Plus SOOO tone, de Ia 
începutul anului

In întîmpinarea alegerilor de deputați de la 
17 martie, colectivul sectorului III de la I.M. Lu
peni se mobilizează exemplar pentru realizarea sar
cinilor de extracție la cărbunele pentru cocs. Cu 
cele 1200 tone de cărbune, extras suplimentar în 
luna februarie, colectivul nostru își rotunjește cifra 
depășirilor de plan de la începutul anului la 8000 
de. tone.

In pofida iernii grele, colectivul de mineri, in
gineri și tehnicieni din cadrul sectorului a realizat 
în această lună productivități superioare sarcinilor 
cu 1,4 tone pe post. La aceste realizări, cea mai 
mare contribuție a fost adusă de minerii din bri
gada condusă de Mihai Blaga, care au extras, în 
plus, în luna februarie o cantitate de 700 tone căr
bune pentru cocs. Rezultate bune obține și brigada 
condusă de Petre Belbe, de la lucrările de pregătiri.

O altă formație de lucru cu realizări bune este 
cea condusă de Matyus Laszlo, care lucrează în 
prezent la montarea unui complex mecanizat de 
tip SMA.2, în panoul 2, urmînd ca, în perspectivă, 
să treacă la montarea unui alt complex, de același 
tip, în panoul 4.

Sing. Valentina ANGHELESCU, coreSp. 
I_/
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I, M, Dîlja

Dacă ar fi crescut productivitatea muncii - conform 
promisiunilor- se realiza și planul

Ce ne spunea ing. Eme- 
ric Kovacs, directorul I.M. 
Dilja, în cadrul anchetei 
noastre de la început de 
an ? Ce s-a realizat din 
promisiunile făcute ?

1. „Vom acționa pentru 
creșterea numărului capa
cităților de producție, în
deosebi la sectorul III“. 
De la același interlocutor, 
aflăm:

— La sectorul III, a in
trat în funcțiune un aba
taj cameră cu o capacita
te de 100 tone de cărbune 
pc zi. Pînă la sfîrșitul lu
nii februarie, tot la sec
torul III, în stratul 3, va 
intra în funcțiune încă un 
abataj, cu o capacitate de 
120 tone pe zi. De aseme
nea, pînă în 10 aprilie, vom 
introduce în funcțiune un 

abataj cameră, în stratul 
5, cu o capacitate zilnică 
80 tone de cărbune. Prac
tic, abia în 10 aprilie, vom

Revenim la ancheta 
noastră de la început 

de an

ajunge la capacitatea no
minală, la nivelul sarcini
lor, la sectorul III.

2. Se va acționa pentru 
„...introducerea și extinde
rea tehnologiei de lucru 
cu abataje frontale cu ta
van de rezistență". Cum 
s-a acționat ?

— Am pornit un abataj 
frontal pentru formarea

în întîmpinarea alegerilor de deputați
Noi depuneri de candidaturi în 

circumscripțiile electorale
LUPENI

Aplauze repetate au mar
cat entuziasmul minerilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, 
inginerilor și celorlalți Oa
meni ai muncii prezenți 
ieri în sala de ședințe a 
minei Lupeni, la adunarea 
cetățenească, prilejuită de 
depunerea candidaturilor 
de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, în ale
gerile de la 17 martie. Din 
însărcinarea Consiliului 
Național al F.D.U.S. tova
rășul Mircca Jampa, mem
bru al Consiliului județean 
al F.D.U.S., declară deschi
se lucrările adunării cetă
țenești pentru depunerea 
candidaturilor. In cuvîntul 
său, tovarășul Mircea 
Jampa face o amplă pre
zentare a semnificației și

La gazetele de perete 
minerii urmăresc, ca în- 
tr-o oglindă vie, aspec
tele muncii din subte
ran, ale eforturilor de
puse de colectivul mi
nei Lupeni pentru ex
tragerea cărbunelui 
cocsificabil.

tavanului de rezistență. 
Este un abataj 
bun și lucrează la capaci
tatea proiectată, chiar în 
condițiile de formare. Bri
gada condusă de Ludovic 
Varga obține productivi
tăți de peste 7 tone pe 
post. La ora actuală, sîntem 
in faza de elaborare a 
modalităților de introdu
cere a unui alt abataj 
frontal cu aceeași tehnolo
gie de lucru. Pînă la sfîr
șitul trimestrului I, va in
tra în funcțiune.

3. „Atît în luna ianua
rie, cit și pentru întregul

Mircea BUJORESCU

(Continuare io pag. a 2-a) 

importanței actului politic 
de la 17 martie, evidenți
ind principalele realizări 
ale poporului nostru și a~ 
le județului Hunedoara, 
dobîndite în anii de cons
trucție socialistă, prezen- 
tînd, totodată, participapți- 
lor la adunarea cetățe
nească, perspectivele dez
voltării patriei noastre și 
județului Hunedoara în 
cincinalul 1986—1990 și o- 
rientările pînă în anul 2000. 
Apoi, vorbitorul propune 
drept candidați pentru 
circumscripția electorală 
nr. 7 a M.A.N. pe tovară
șii Iulian Costescu, direc
tor general al C.M.V.J. și 
Gheorghe Marchiș, direc
torul întreprinderii mini
ere Lupeni.

In cuvîntul lor, partici-

O sarcină de onoare devenită deviză 
mobilizatoare a F.D.U.S.

Cărbune pentru Mintia!
petrila. climatul 

DE INTENSĂ ANGAJA
RE PATRIOTICĂ a colec
tivelor acestei puternice 
localități este dominat în 
aceste zile de efortul tot 
mai stăruitor al minerilor 
și preparatorilor, consa
crat creșterii producției 
de cărbune. Mobilizate de 
organizațiile componente 
ale F.D.U.S., avînd în frun
te comuniștii, colectivele 
celor două întreprinderi 
miniere și al preparației 
fac dovada unei exempla
re dăruiri muncitorești 
pentru a răspunde sarcini
lor concrete ce le_au fost 
trasate, de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la 
tribuna celui de al III-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității Soci
aliste. Este vorba despre 
realizarea unei medii zil
nice de 4000—4200 tone de 
cărbune de către fiecare 
mină. Destinația cărbu
nelui extras — termocen
trala Mintia. — face ca fie
care brigadă, fiecare sec
tor de producție, toți cei
lalți muncitori din sectoa
rele productive și auxili
are să înțeleagă imperati
vul major sub care se des
fășoară în aceste zile ex
tracția cărbunelui.

Și iată că minerii nu au 
pregetat să răspundă a- 

cestui imperativ printr-o 
muncă tot mai rodnică. In 
ultimele zile, ambele în
treprinderi miniere din Pe
trila s-au înscris la nive
lul med'ei zilnice trasate, 
și mențin an litm de ex
tracție corespunzător.

— E; te rezultatul di

Controloarea C.T.C.
Maria Trofin și trico- 
toarea Maria Caloles- I 
cu se numără printre 
muncitoarele cu rezul
tate foarte bune la I.T. 
Petroșani.

Foto: Robert TAVIAN 

panții la discuții au susți
nut cu căldură propune
rile făcute, evidențiind 
calitățile moi al-politice și 
profesionale ale celor doi 
candidați.

Luînd cuvîntul în ca
drul adunării cetățenești, 
tovarășul Viorel ' Faur, 
prim-secretar al Comite- 
-tului municipal de partid 
Petroșani, a subliniat în 
mod deosebit competența 
profesională a candidați- 
lor, ținuta lor etico-morală 
exprimîndu-și convinge
rea că aportul lor la re
zolvarea problemelor de 
producție și ale cetățeni
lor din Valea Jiului va 
spori și mai mult, pentru 
ca municipiul Petroșani să

(Continuare în pag. a 2_a)

rect al răspunderii cu ca
re muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din cele două 
întreprinderi minere acțio
nează pentru a învinge 
greutățile acestei ierni, ne-a 
declarat tovarășul Loghin 
Popa, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, 
președintele consiliului o- 
rășenesc al F.D.U.S. Avem 
multe formații direct pro
ductive a căror contribu
ție la îndeplinirea sarcinii 
trasate de conducerea parti
dului este substanțială. In 
acest sens, amintim, de la 
mina Petrila brigăzile 
conduse de Constantin Do- 
roftei (sectorul I, cu un 
plus la zi de 600 tone de 
cărbune), Aurel Grigore 
(sectorul II, plus 560 tone), 
Ștefan Alba și Ștefan Ro
tam (sectorul IV, cu plus 
1000, respectiv, 400 tone), 
Constantin Cosma și loan

I. MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Factorul decisiv 
OMUL

„Saltul" unui sector, cu 
aceeași oameni, în ace
leași condiții de zăcă- 
mînt, lasă loc la diferite 
interpretări. Secretarul 

I comitetului de partid al 
minei Aninoasa, Petru 

iȘoșoi, susține, pe drept 
cuvînt, că factorul deci- 

I- siv este totuși OMUL, ar- 
gumentînd concret prin 

| mutațiile de conștiință 
I survenite la nivelul sec

torului' III. Necazurile 
. sînt aceleași de odinioa

ră — apele subterane, 
(metanul etc.

• ■•••«•••■■•■■■■■■«■■•■ax

I BARBATI care 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

— Am dobîndit o ex- 
Iperiență bună, remarcă 

șeful de sector, Petru 
IBirleanu. Nu mai aștep

tăm duminica pentru re
vizii și reparații, le exe
cutăm cînd fluxul de 
producție staționează 
temporar, în timpul ope
rațiilor de pușcare, per
forare, armare, ale lucră
rilor auxiliare, Nu mai 
avem probleme cu capi
tolul electromecanic, mais
trul Vasile Băncilă a 
știut să se impună, să 
asigure, prin colaborato
rii săi, lucrări de calitate.

Prin ordonarea căilor 
de aeraj și acces s-a ușu
rat transportul de mate
riale spre locurile de 
muncă, pe toate schim
burile este asigurată a- 
sistența tehnică, plasarea 
optimă în abataje s-a 

* conjugat fericit cu urmă- 
’ rirea îndeplinirii pieli- 
I minatului pe schimburi.

In acest fel, brigăzile lui 
Sava Robu, Gheorghe 
Vîslă, din fronturile 
scurte, ca și cele de pre-

| Ion VULPE
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La I.F.A. „Viscoza" Lupeni

Calitatea firelor - obiectivul central al anului 1985
La sfîrșitul anului 1984, 

întreprinderea de fire 
artificiale „Viscoza" din 
Lupeni înregistra un 
stoc de aproximativ 500 
tone de produse finite.

Pornind de la acest 
adevăr, care atîrnă greu 
în balanța economico- 
financiară a întreprinde
rii, adunarea generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii a dezbătut 
cu răspundere și exigen
ță cauzele care au gene
rat această stare de 
lucruri, evidențiind în a- 
celași timp cîteva din di
recțiile prioritare în care 
va trebui acționat pentru 
lichidarea stocului și li
vrarea produselor ce vor 
fi fabricate în anul 1985. 
Din acest punct de vede
re, în fața lucrătorilor 
stau sarcini deosebit de 
mari. De fapt adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii, 
prin darea de seamă pre
zentată, prin planul de 
măsuri adoptat și, mai 
ales, prin intervențiile 
vorbitorilor, a evidențiat 
cu pregnanță direcția 
prioritară de acțiune: îm
bunătățirea calității pro
duselor și a întregii ac-

___________________________

Cărbune pentru Mintia!
(Urmare din pag. I)

Radu (sectorul V cu cite 
400 tone fiecare, extrase 
peste prevederi). La mina 
Lonea, în fruntea eforturi
lor pentru creșterea mediei 
zilnice se situează brigă
zile conduse de Grigore 
Mîndruț, Andrei Antal, 
Dumitru Paraschiv, Gheor- 
ghe Poenaru și alții, care 
au extras în plus de la în
ceputul lunii cantități cu
prinse între 400—700 tone 
de cărbune. Efortul patrio
tic al minerilor de a ridi
ca media zilnică a extrac
ției are la bază un com
plex de acțiuni tehnice și 
inițiative muncitorești. In 
principal, atenția este în
dreptată spre organizarea 
superioară a locurilor de 
muncă, funcționarea fără 
stagnări a utilajelor me
canizate și de transport, 
creșterea coeficientului de 
utilizare a timpului de

(Urmare din pag. I)

gâliri conduse de Frau- 
cisc Mate și Arpad Iacob 
au depășit „pragul critic" 
al productivilăților rea
lizate în anul trecut. Mai 
mult chiar, spre abataje, 
acum cînd există linie 
de front au fost dirijate 
forțe sporite, prin redis
tribuirea personalului.

— De acum, subliniază 
maistrul Iustin Bursaciu, 
secretarul organizației de 
bază al schimbului III, 
cuvîntul de ordine al or
tacilor noștri este respec
tarea întocmai a mono
grafiilor de armare, asi
gurarea- condițiilor pen
tru evitarea strangulă
rilor pe fluxul tehnologic.

Măsurile organizatori
ce, soldate cu rezultate 
spectaculoase și comple

panți, iar în luna martie 
se va deschide un curs 
de mecanici pentru ma
șini și utilaje. (M.B.)

I CURSURI DE CALIFI
CARE. La mina Dîlja,

I funcționează, în această 
I perioadă, 3 cursuri de

calificare pentru meseria 
de miner, cuprinzînd 80 
cursanți. In această lună 
s-a mai deschis un curs 
de mineri cu 30 partici- 

tivități economice a între
prinderii. In acest sens 
trebuie acționat cu toată 
răspunderea, cu toate e- 
forturile pentru punerea 
în valoare a tuturor re
surselor materiale și uma
ne de care dispune între
prinderea. Gîndirea teh

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

nică va trebui implicată 
mai mult în soluționarea 
problemelor tehnice care 
se ivesc la instalații, iar 
inginerii și tehnicienii 
trebuie să fie mai recep
tivi, mai operativi în gă
sirea unor soluții tehnice 
de mare eficacitate pen
tru ca încă din primele 
luni ale anului activita
tea economică a între
prinderii să fie redresa
tă, să fie adaptată cerin
țelor și condițiilor actu
ale. Acest lucru trebuie 
să fie înțeles de consi
liul oamenilor muncii de 
conducerile secțiilor, de 
tcți lucrătorii întreprin
derii, ca sub îndrumarea 
comitetului de partid, în 

lucru. Mineri, tehnicieni 
și ingineri acționează pe 
toate schimburile pentru 
soluționarea operativă a 
tuturor problemelor ce se 
ivesc pe fluxul -extracției, 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de onoare ce le-au 
fost trasate în creșterea 
producției de cărbune.

DOVADA ÎNALTEI RĂS
PUNDERI MUNCITO
REȘTI o fac în aceste zile 
și preparatorii din Petri- 
la. Condițiile de lucru de 
la suprafață sînt încă a- 
fectate de temperaturile 
excesiv de scăzute, mai cu 
seamă în schimbul de 
noapte. Și iată că, în astfel 
de condiții, echipele conJ 
duse de loan Ciur, Ștefan 
Cazan, Nicolae Vîjdea, Pe
tru Vințan și altele, prin- 
tr_o dăruire profesională 
care le face cinste au avut 
puterea să biruie gerul, 
executînd lucrări de mare 
însemnătate pentru pre- 
parație. Au fost schimba

tate cu acțiunile pentru 
îmbunătățirea stării dis
ciplinare, au ambiționat 
colectivul. Remarcabil 
este faptul că s-a redes
coperit o oaie eficientă

Factorul decisiv - OMUL
pentru redresarea activi
tății, chiar acum cind 
condițiile iernii deosebit 
de grele afectează efor
turile oamenilor. In a- 
cest sens, tehnicianul Pe
tru Bîrleanu detaliază.

— Consultîndu-ne cu 
specialiștii sectorului, eu 
șeful de brigadă Sava 
Robu, am conturat o 
nouă soluție de exploa
tare a cărbunelui, care 
materializează astfel a

IMPORTAN T ! Cu prilejul celei de-a XI_a 
ții a popularei competiții de schi „Cupa Steagul 
șu“, care se va desfășura duminică, 3 martie 
au fost confecționate și tradiționalele insigne, 
tuala ediție a insignelor are culoare roșu 
Insignele pot fi procurate zilnic, între 
de la sediul redacției.

cel mai scurt timp, acti
vitatea economică să cu
noască o îmbunătățire 
substanțială. Dealtfel, așa 
cum sublinia în inter
venția sa inginerul șef 
al întreprinderii Aurel 
Dărîngă, primii pași în 
direcția găsirii unor so

luții menite să ducă la 
îmbunătățirea calității, 
se pare că au fost făcuți, 
putîndu-se vorbi de o 
mai mare implicare a ca
drelor tehnico-ingine- 
rești în rezolvarea pro
blemelor. de producție. ■

Și ceilalți vorbitori — 
Erna Farkaș, Mirceâ Dra
ga, Ana. Mircea, Tiberiu 
Farcaș, E,Caterina Cocheu, 
Simion Cetean, Dionisie 
Munteanu, Marin Corne- 
liu și Fimea Băloi — 
s-au referit pe larg la 
modalitățile de îndepli
nire a sarcinilor anului 
1985, inșistînd în mod 
deosebit asupra proble
melor legate de calitate 
și productivitate, avîn- 
du-se în vedere că anul 

te, sau reparate mai mul
te benzi transportoare, pen
tru creșterea debitului la 
cărbunele brut. S-au făcut 
modificări ale altor insta
lații, pentru îmbunătăți
rea fluxului de preparare, 
s-a intervenit cu piompti- 
tudine pentru remedierea 
defecțiunilor ivite în circu
itele de alimentare cu e_ 
nergie electrică, unde din 
cauza gerului s-au produs 
avarii tehnice asupra unor 
cabluri. Zi și noapte, cu o 
abnegație exemplară, pre
paratorii au luptat cu ge
rul, cu greutățile ivite în 
mai multe puncte hotă- 
rîtoare ale fluxului de 
preparare. Strădaniile lor 
au fost stimulate de o de
viză muncitorească ce a 
circulat din om în om: cit 
mai mult cărbune pentru 
termocentrala Mintia, pen
tru energia electrică nece
sară industriei și locuitori
lor țării !

portul gîndirii noastre 
tehnice; brigada lui Robu 
va „merge" cu două aba
taje cameră pînă la ex
tremitățile panoului, iar 
în retragere va „veni" cu 

două fronturi scurte pe 
înclinare. Această solu
ție ne va aduce un spor 
al productivității muncii 
de 1—1,5 tone pe post.

La un recent schimb 
de experiență cu minerii 
Paroșeniului, reprezen
tanții sectorului III de 
la I.M. Aninoasa nu s-au 
prea înghesuit la laude ; 
in luna ianuarie depășise
ră planul, dar numai cu... 
3 tone.

SPECTACOL. Luni, 25 
februarie, iubitorii muzi
cii populare vor putea 
asculta un agreabil con-

edi- 
Ro-
a.c. 
Ac- 

ciclamen. 
orele 8—16

1985 este anul cînd se va 
finaliza ivestiția de 5000 
tone fire, investiție ce 
va trebui receptată cu 
maximă responsabilitate 
și exigență, cunoscîndu- 
se necesitatea obținerii în 
noile instalații a unei 
producții de foarte bună 
calitate și a unei • pro
ductivități sporite pe lu
crător. Dealtfel, în direc
ția creșterii productivi
tății, conducerea între
prinderii a procedat la 
organizarea unor cursuri 
de perfecționare a pregă
tirii profesionale a oame
nilor. pentru ca noua 
investiție să poală fi 
pusă în funcțiune la în
treaga capacitate. Din 
acest punct de vedere, 
planul d. măsuri adop
tat de adunarea generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii se dovedește 
a fi deosebit de cuprin
zător și mobilizator, sta
bilind acțiuni și respon
sabilități concrete, cu ter
mene de aplicare precise, 
întreaga suită de acțiuni 
convergînd spre crește
rea eficienței activității 
economice, a rentabilită
ții întreprinderii.

Gh. CHIRVASA

O vrednică muncitoa
re de la I.C. Vulcan — 
Maria Abrădoaie. de me
serie șabloner.

Foto: Al. TATAR

— Schimbul acesta de 
experiență, a zis mai 
mult pentru sine șeful 
de sector, trebuia amînat 
spre sfîrșitul lui februa
rie, cînd mizăm pe un 
plus de 500 tone de căr
bune și 100 mc la pre
gătiri.

S-a ținut de cuvînt co
lectivul sectorului III ?

— Pînă în prezent, sec
torul nostru a extras su
plimentar 1248 tone 
de cărbune, mărturisește, 
cu mîndrie tehniciană 
Margareta Doșa; cifra 
subliniază astfel concret 
că saltul are continuitate 
în conștiința oamenilor, 
în rezultatele lor și că 
într-âdev.ăr factoiul de
cisiv al redresării l-a 
constituit OMUL, 

cert în sala de spectaco
le a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani. 
Spectacolul, desfășurat 
sub genericul, „Gîntec 
mîndru sălăjan” aduce pe 
scenă, alături de soliștii 
orchestră „Meseșul" din 
Zalău. Invitată, Draga 
Olteanu Matei. Specta
colele vor avea loc la o- 
rele 18 și 20. (D.G.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

Noi depuneri
(Urmare din pag. I) 

cunoască noi înfăptuiri so
cialiste. Aceleași aprecieri, 
privind activitatea celor 
doi candidați au rostit în 
cuvîntul lor tovarășii Iosif 
Bocan, directorul minei 
Vulcan, Petru Șoșoi, secre
tarul comitet lui de partid 
de la I.M. Aninoasa, mi
nerul șef de brigadă Paul 
Grasu, de la I.M. Lupeni, 
Constantin Matei, secre
tarul comitetului de partid 
de la I.M. Paroșeni, Otto 
Abraham, inginer șef la 
C.M.V.J., Stan Constanța 
secretar al Comitetului de 
partid de la I.F.A. Vîscoza 
Lupeni, Petru Făgaș, se
cretar adjunct al Comite
tului orășenesc de partid 
Uricani, precum și Dumi
tru Dănciulescu și Aurel 
Angheluș de la mina Lu
peni.

Tot în cadrul aceleiași 
adunări, a mai fost depu
să candidatura tovarășu
lui Iulian Costescu pentru 
circumscripția electorală 
județeană nr. 76. Cele do
uă propuneri au fost a- 
probate în unanimitate 
de participanții la adunare.

☆
Tot ieri în orașele și co

munele municipiului nos
tru au avut loc ultimele 
adunări cetățenești de de
punere a candidaturilor 
pentru circumscripțiile 
județene, municipale și o- 
rășenești în alegerile de la 
17 martie.
VULCAN

La U.E. Paroșeni în ca
drul adunării cetățenești 
desfășurate au fost depu
se candidaturile tovarăși
lor Olga Hîrșieru și Pa- 
raschiva Ticu, pentru cir
cumscripția județeană nr. 
86. De asemenea, au mai 
fost depuse candidaturi 
pentru circumscripțiile o- 
rășenești Vulcan nr. 31 și 
32. La preparația Coroești 
au fost depuse candidatu
rile tovarășilor Alexan- 

I 
I

J

Dacă ar fi crescut 
productivitatea

(Urmare din pag. 1)

trimestru I, avem posibili
tăți certe pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan".

Pentru a ne da seama 
cum au fost valorificate a- 
ceste „posibilități certe", 
este de-ajuns să amintim 
că mina Dîlja înregistrează, 
pe luna ianuarie, un minus 
de 5700 tone de cărbune, 
iar în februarie, la zi. mi
nus de peste 3000 tone — 
n.n.). Ce ne spune inter
locutorul ?

— Am avut necazuri cu 
vagoanele. Am oprit mi
na și 2—3 zile din lipsa 
acestora. Cu noile capaci
tăți pe care le introducem, 
vom recupera minusul și 
vom realiza sarcinile tri
mestrului I.

Alte promisiuni. Să le 
mai luăm în considerație'.'

Din angajamentele de la 
început de an ale . tovară
șului Ion Lupu, secretarul 
comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii, reținem: 
„...Același stil’ de muncă 
(dinamic — n.n.) l-am a- 
doptat și in ceea ce pri
vește activitatea comisi
ilor pe probleme de pe 
lingă consiliul oamenilor 
muncii". Pentru edificare, 
ne adresăm șefului „Comi
siei pentru productivita
tea muncii și organizarea 
științifică a producției și 
a muncii", inginerul șef 
a] întreprinderii, Ion Gheor- 
ghe. La întrebarea „Care 
sînt căile și modalitățile de 
sporire a productivității 
muncii", ni s-a răspuns :

— La sectorul III am 
rezolvat cîteva probleme de 
aprovizionare. S-a creat o

de candidaturi
dru Todor și Nicolae Giur
giu, pentru circumscripția 
municipală nr. 48. Au mai 
fost depuse candiaturi pen
tru circumscripțiile orășe
nești nr. 29 și 30 — Vul
can.

Totodată, au mai fost 
depuse candidaturi pen
tru circumscripția jude
țeană nr. 85, tovarășul 
Virgil Sicoe, precum și 
pentru circumscripția mu
nicipală nr. 47 și orășe
nească nr. 25.
PETRILA

La Petrila au depus can
didaturi pentru circum
scripția municipală nr. 28, 
tovarășii Ioan Draia Și 
Cornel Ciucean, precum și 
pentru circumscripțiile o- 
rășenești nr. 30 și 31.
URICANI

La Uricani a fost depusă 
candidatura tovarășei Emi
lia Man, președintele Comi
tetului municipal al femei
lor, pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 8 
și a tovarășei Ana Popes
cu, pentru circumscripția 
municipală nr. 52. Au mai 
fost depuse candidaturi 
pentru circumscripțiile o- 
rășenești nr. 22 și 23 Uri
cani.
ANINOASA

Și în comuna Aninoasa, 
ieri s_a încheiat acțiunea 
de depunere a candidatu
rilor, prin adunarea cetă
țenească în care au fost 
depuse candidaturile pen
tru circumscripția comu
nală nr. 12.
BANIȚA

La Bănită, au fost de
puse candidaturile tova
rășilor Viorel Vladislav 
și Petru Mănesc, pentru 
circumscripția județeană 
nr. 61, a tovarășului Ioan 
Dragotă, secretar al comi
tetului comunal de partid, 
pentru circumscripția mu
nicipală nr. 55 și comuna
lă nr. 7, precum și pentru 
circumscripțiile comunale 
nr. 8, 9, 14 și 15.

echipă specială în acest 
sens, pentru descongesti
onarea benzilor la orizon
tul 400. Prin respectarea 
strictă a programului de 
lucru și întărirea discipli
nei, la acest sector produc
tivitatea muncii a crescut 
în luna februarie, față de 
ianuarie cu aproape 2 tone 
pe post. La sectorul II, în 
afara extinderii noilor me
tode de exploatare. s-a 
prelungit cu 140 m 0 ban
dă transportoare, renun- 
țîndu-se la două trans
portoare, la caie se pro
duceau dese defecțiuni. Tot 
aici, am rezolvat proble
mele de aprovizionare eu 
vagonete goale la silozul 
sectorului. Acestea sînt 
doar o parte dintre măsuri, 
altele urmează să le pu
nem i :..■-■licăre".'

Es.< auevărat, preocu
pări e ..stă. Să vedem însă 
cum se regăsesc aceste 
măsui i în realizarea pro- 
ductivităților planificate. 
Pentru a \ edea realitatea, 
să facem o comparație. 
Dacă în luna ianuarie 1984, 
productivitatea muncii în 
abataje era depășită cu 
700 kg pe post, în luna ia
nuarie din 1935, ’aceasta 
n-a fost realizată cu 700 
kg pe post. Dacă in ianua
rie '84, pe întreprindere 
productivitatea era depă
șită cu 200 kg pe post, fn 
ianuarie ’85 ea a fost de
pășită cu... 2 (două) kg pe 
post. Dacă productivi’ tea 
muncii ar fi crescut, con
form promisiunilor, se re
alizau sarcinile de plan. 
Ori, cum mina Dîlja înre
gistrează Un minus de
peste 8000 tone, de la în
ceputul anului... Lă ce
bun promisiunile ?
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Literatura în Vaîea Jiului (III)
Al doilea scriitor local

nic, tot din Petrila și el, 
este aproape necunoscut: 
Nicolae Torok (1927-19681. 
Referiri puține, dar de 
esență, avem din partea 
soției, Sevastia Bălășes- 
cu.

„Soțul meu, Nicolae 
Torok s-a născut în Pe
trila la 20 noiembrie 1927, 
într-o familie de mineri. 
Simțindu.se atras spre 
literatură și artă, în anul 
1949 s-a înscris la Făcui- t 
tatea de regie de teatru 
din Cluj, apoi la un 
Institut de cinematogra
fie (secția scenarii) din 
Moscova, pe care le-a 
absolvit în 1955...“ și de 
la Nicolae Țic: „...unspre
zece povestiri, dintre ca
re două au fost publica
te în reviste; un scena
riu, după care s-a rea
lizat filmul „Globul de

i cristal-... Atît a izbutit 
să scrie... Era redactor la 
filmul „Doi bărbați pen
tru o moarte*1... Un acci
dent de automobil, într- 
un miez de noapte, din 
octombrie 1968 — și au 
decedat atunci doi băr
bați. Unul dintre ei, Ni

Aventuri pe zăpadă
— CRONICA RIMATĂ —

FEBRUAR iar ne-a convins 
că e totuși nedecis 
în probleme de ninsoare 
și, nedispunînd de soare 
nici în scopul pi everitiv, 
avînd totuși la activ, 
din stoc supranormativ, 
(măsurate evaziv) 
tone multe de zăpadă... 
(Care noi le aruncăm 
de pe trotuar în stradă, 
iar din stradă-un utilaj 
le împinge, așadar, 
înapoi pe... trotuar). 
Zice unul — gestionar: 
„Eu n-aș vrea să ningă rar. 
Ba să ningă o giămadă. 
N-aș mai băga apă-n vin, 
ci-n vin aș băga., zăpadă". 
Apropos de vin, frăție 
Ieri o fată mai nurlie 
îmi spunea c-ar bea un ceai 
dac-ar fi o... CEAINĂRIE. 

î

Frumuseți subterane în carstul din Valea Jiului (III) '
Această peșteră fiind uscată, se poa

te parcurge comod cu excepția punctu
lui „la ștrîmtoare", iar în perioadele u- 
mede sînt necesare cizme lungi și, bi
neînțeles, surse de lumină. In acest loc 
natura oferă turiștilor frumuseți de 
neuitat, dar pe care sînt chemați să 
le respecte și să le ocrotească.

lulius BOR.
Bănuț I’ANESCU,

U.S. „Hidrocarst" V ulcan

PEȘTERA DUMA 
CU BRAZI

Obiectivul speologic pe eare-J prezen
tam azi cititorilor .se află în bazinul 
Jiului de Vest, în versantul stîng al 
Scocului Mare. Peștera Dîlma cu Brazi 
are o intrare interesantă; deși ea mă
soară o lățime de 3 m și înălțimea de 
2 m, este bine mascată de desișul pădu
rii și se găsește destul de greu. După 
intrare, peștera continuă cu galeria prin
cipală — avînd dimensiuni mari: 2—5 
m lățime și 3 pînă la 10 m înălțime ■ 
care ne duce în sala de la „bazinul ma
re", unde, în perioadele umede, întîlz 
nim Uri lac ce poate avea pînă la Un- 
metru adîncime. Lacul conferă • locuit i 
un farmec deosebit datorită unui fru
mos stălacmit dc 2 m înălțime care se 
reflectă in oglinda apei subterane. To', 
în această sală putem admira cîtevr 
frumoase speleoteme. Sala mai conținu. 
20 de metil spre Nord și se fnchidi 
printr-o fisură inpenetrabilă. Tot din a- 
ceastă sală putem ajunge la punctul nu 
mit „la ștrîmtoare", ce ne obligă la c 
adevărată gimnastică speologică. Toate 
aceste frumuseți și surprize subterane 
oferă subiecte fotografice deosebite. De 
asemenea, putem aminti prezența ose
mintelor de Ursus Spelaeus.

colae Torok. încă nu îm
plinise patruzecișiunu de 
ani".

Acțiunea prozelor sale 
cuprinse în volumul „Pia
tra muntelui- (Ed. Lite
ra, București, 1972) este 
plasată în „Vale", în pe
rioada interbelică. Sînt 
reprezentative printr-o a- 
nuifte originalitate și 
prospecțiune a expresiei 
„Aluniș" — numele calu
lui care, devenit inutil In 
transportul subteran din 
cauza unei răni la un pi
cior va fi scos și împuș
cat — și „Sirena-, al că
rei personaj este sirena 
care era ceasornicul colo
niilor ori vestitorul dra
melor din mină, astfel fi
ind îndrăgită sau dușmă
nită. după cum era sune
tul ei: lung ori scurt, re
petat.

Panait Istrati este o 
figură aparte în viața li
terară românească. In au
gust, anul trecut, s_au 
împlinit o sută de ani de 
Ia nașterea scriitorului 
de origine brăileană care 
a dus o viață extrem de 
zbuciumată atît în țară

(Dorința-i nu-i de colea 
fiindcă nu toți beau cafea) 
Vreo conductă de se sparge 
nu mai curge, că îngheață, 
In vitrine se prezintă, 
autentic, flori de... gheață. 
Unul, mai „în formă", vine 
însă nu pe trei cărări. 
Cărăruia prin zăpadă 
îl scutește de-alte... trei 
Chiar de vrei,

ori de nu vrei, 
mai aluneci, e firesc, 
dar te-ncîntă albul iernii, 
fulgii care se topesc 
umltva-n pupile, parcă, 
și privirea ți se-ncarcă 
cu troiene de zăpadă, 
o încărcătură rară 
ce în suflet s-o topi 
cind vom da în...

primăvară.

Mircea ANDRAS 

cît și în Elveția și Fran
ța. Opera lui, scrisă in I 
fianceză și tradusă în ro- .' 
inânește, parțial chiar de j 
el, cuprinsă în 18 volu
me (și tradusă în 27 de 
limbi) cuprinde proze cu 
caracter autobiografic și 
este imprimată de un 
pronunțat balcanism. Din
tre titluri, menționăm: 
„Povestirile lui Adrian 
Zografi" și „Viața lui A- 
diian Zografi", „Chica 
Chiralina" (scrisă la în
demnul lui Romain Rol
land și publicată în re
vista „Europe" în 1923), 
„Moș Anghel", „Godin", 
„Ciulinii Bărăganului", 
ultimele două fiind ecra
nizate, și altele.

Lui îi aparțin și pri
mele relatări de natură 
reportericească legate de 
luptele minerilor din Lu
pani de la 6 august 1929, 
publicate într-un șir de 
foiletoane în ziarul 
„Lupta". El evidențiază 
cauzele reale care au dus 
la declanșarea grevei și 
condamnă masacrarea 
muncitorilor.

Prof. Mircea MUNTEANU

O zi de basm, la re- I 
fugiul alpin.
Foto: Vasile POLLAK |

Anecdotele științei
Un renumit profesor clu

jean mergea într_o seară 
pe stradă cufundat in gîn- 
durr. Un amic il întreabă:

— Ce mai faci ? Cum te 
simți ?

— Nu prea bine, nu știu 
ce-i cu mine de șchiopătez.

Amicul a rîs cu poftă:
— Nu șchiopătezi! Toc

mai de aceea te-am oprit, 
că mergeai cu un picior 
pe trotuar și cu celălalt pe 
drum...1

☆
Edwin P. Hubble (1889— 

1953) — lenumit astronom 
— a cinat -într-o seară în 
casa unor cunoscuți, unde 
s-a întreținut cu o invita
tă despre cele mai com
plicate probleme ale astro
nomiei moderne. Intr-un 
tîrziu ea a pus prima în
trebare:

— Mr. Hubble, ceea ce-mi

Cititorii fotografiază

spuneți e foarte interesant. 
Vreau însă să știu un lu
cru foarte exact; ce vă vi
ne mai ușor de provocat: 
o eclipsă de soare sau o 
eclipsă de lună ?

☆
— Niels Bohr (1885-1962)

— renumit fizician danez
— și-a serbat cea de-a 
șaptezecișicincea aniver
sare. O doamnă s-a apro
piat de el și l-a felicitat 
călduros:

— Vă vi ez multă sănă
tate și fericire, domnule 
profesor! Vă mai aduceți 
aminte că acum, parcă 
sînt... da, acum exact cin- 
zeci de ani mi'-ați cerut 
mina ?

— Așa-i, așa-i, scumpă 
doamnă ! Și cum a fost ?

EXPOZIȚIE DE MAXIMAFIL1E. La Clubul 
sindicatelor din Petrila s-a deschis ieri, în organi
zarea clubului și a întreprinderii miniere Petrila o 
expoziție de maximafilie. Sînt expuse ilustrate re- 
prezentînd atît aspecte ale mineritului în Valea Jiu
lui cît și exponate ce ilustrează alte teme. Expozi
ția cuprinde și un stand cu medalia I.M. Petrila și 
insigna emisă în anul 1984. Colecționarii sînt, ori
cum, așteptați de către organizatori. (AI.1L)

Cronică 
nerimată

(145)
I i
• • Unele lucruri sînt i
i atît de mici incit mei i_ i 
' tă înscrise cu majuscu- i 
| le* j
! • Acesta e omul, i
i N-are motive și totuși i 
ș trăiește.
i • Să te-nvîrți într-una ; 
i în jurul Soarelui. Asta i 
! se cheamă mișcare de i 
i revoluție.
I • Stăpîni ai Univer- i 
insului ? Furnici rătăci- i 
i te pe ecuatorul unui i 

măr.
• Orgoliul. Logarit- ; 

mul subunitar al valo
rii noastre.

Valeriu BUTULESCU

(XXIII)
Am obținut-o pînă la Ur
mă ?

☆
Marele strateg și politi

cian elen Alcibiade și-a 
cumpărat un cîine de o 
frumusețe rară, plătindu-1 
cu o mare sumă de bani. 
Imediat a pus să i se ta
ie coada. Prietenii i-au re
proșat că a stricat frumu
sețea animalului, că toată 
lumea nu se ocupă de alt
ceva decît să rîdă de cli
nele cu coada tăiată.

— Dar asta am și vrut 
— a răspuns Alcibiade. A- 
tcnienii să se ocupe de 
coada cîinelui meu, dar 
să mă lase în pace pe mi
ne 1

Culese de
Ing. Iiie BREBEN

In căutarea
O expediție sovietică se 

află în căutarea tezaurului 
evacuat de armata lui Na
poleon Bonaparte din 
Moscova în timpul răzoiu- 
lui din anul 1812. Membrii 
expediției au întocmit o 
hartă care indică drumul 
urmat în retragere de ar
mata franceză. Astfel ș-a 
stabilit că drumul trecea 
la numai cîțiva kilometri 
de lacul Ciornoe, unde s-au 
desfășurat ultimele. mari 
bătălii. Inexistența unui 
pod peste rîul Berezina din 
apropierea lacului a obli
gat armata franceză să 
scufunde carele grele, prin
tre care se puteau afla și 
cele conținînd tezaurul.

Ipoteza este susținută de

i Știafi că...
...minerii din Magadan 

I — U.R.S.S. — din zona pă- 
• mîntului veșnic înghețat, 
I săpînd la 11 m adîncime 
1 au găsit un triton (reptilă 
| de apă) pe care au reușit 
Isă-1 readucă la viață ? Cer

cetătorii au stabilit că rep- 
■ tila a hibernat 90 de ani.
’ ...măsurile pantofilor la I femei cresc constant de la 

o generație la alta ? Nume- 
| rele 34, 35 și 36 devin tot 
Imai rare. In Franța și Tur

cia, numărul cel mai soli- 
■ citat este 39, in Suedia și 
’ Anglia, 40, în Danemarca, I 41, iar in S.U.A., 42.
’ ...muștele detectează za- 
| hărul cu ajutorul picioa- 
Irelor ? Oricît de ciudat ar 

părea, această metodă de 
| degustare este foarte efici- 
Ientă, picioarele muștelor 

fiind de peste 10 milioane 
. de ori mai sensibile decît 
I limba lor.

|.„în ultimii 25 de ani, Sa
hara a înaintat spre Sud 

| cam cu 300 de km ? Deci, 
. înaintarea medie a deșer- I tului are „viteza" de 10 km 
| pe an.

...acum 18 000 de ani, la I sfîrșitul erei glaciare, tem- ț peratura medie era mai 
. scăzută cu 7 grade Celsius, I față de cea actuală ?
1 ...o veveriță care se pre-
• gătește pentru iarnă poate 1 strînge și ascunde peste 
! 700 kg de hrană ?

...cuțitul s-a folosit cu 
| peste 100 000 de ani înain- J tea furculiței? Aceasta din I urmă a început să se între- 
■ buințeze abia cu 300 de 
* ani în urmă.

Culese de I.B.

UN NOU MOD DE 
a

I ALCOOLULUI IN SINGE 
I Fără îndoială, un număr 
Imare de accidente rutiere 

se datorează stării de e_ I brietate a conducătorilor 
| auto. O firmă britanică 
■ a pus la punct un anali- 
* zator al cantității de alcool I conținută în aerul expi- 
■ rat de persoana testată.

înainte de fiecare test, 
I dispozitivul se autocali- 
• brează. De fapt, automatul 
I este și el „bețiv". înaintea 
(oricărei testări, „trage o 

dușcă" dintr-un recipient 
I cu bere de o anumită tă- 

rie. Cînd cineva vrea să 
se autoanalizeze, dispozi
tivul compară, practic, can- 

| titatea de alcool a persoa- 
Inei respective cu tăria be

rii din propria rezervă. 
I Mașina este ușor de pus în 

funcțiune: după declanșa- 
I rea dispozitivului, la ă- 
• prinderea unui bec, per- 
I Soana suflă într-un tub pî- 
Ină se aprinde un bec roșu, 

iar pe o scală gradată un 
I ac indicator precizează 
■ cantitatea de alcool brută.

locuitorii satelor învecina
te care arată că lingă lac 
s-au găsit adesea, monezi 
de aur și diferite obiec
te prețioase, datînd din a- 
nul 1812. Lacul Ciornoe 
nu a fost prospectat pînă 
în prezent, întrucît nu a 
figurat pe hărțile geogra
fice ale timpului, istoricii 
neputînd lua cunoștință de 
existența lui.

După opinia specialiști
lor, tezaurul ar cuprinde 
numeroase podoabe, vese
lă și arme din aur, 'obieo* 
te bisericești și altele. Se 
crede că armata lui Napo
leon ar fi evacuat în retra
gere din Kremlin și o tră
sură împărătească din aUF,

( 
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NAȚIUNILE UNITE

Lucrările
NAȚIUNILE UNITE 23 

(Agerpres). — La sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite s-au încheiat lu
crările sesiunii Subcomite
tului tehnico-științific al 
Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea in scopuri pașni
ce a spațiului extraatmos- 
feric. In cadrul dezbateri
lor, majoritatea reeprezen- 
fanților statelor membre

unor organisme specializate
și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu milita
rizarea crescîndă a Cos
mosului arătând că aceasta 
ridică bariere serioase în 
calea transpunerii în via
ță a obiectivului proclamat 
de O.N.U., de utilizare în 
scopuri exclusiv pașnice 
a spațiului extraatmosferic. 
In luările de cuvînt S-a 
cerut adoptarea unor mă-

Pe tot
MOSCOVA 23 (Agerpres).

— După cum s-a mai a- 
nunțat, la începutul aces
tei ierni, aproximativ o 
mie de delfini nordici au 
fost prinși de banchize de 
gheață ca într-o capcană în 
Strîmtoarea Seniavin din 
apropierea peninsulei Ciu- 
kotka (Extremul Orient 
sovietic).

In ciuda condițiilor me
teorologice grele, spărgă
torul de gheață sovietic 
„Moskva" a fost trimis 
pentru a debloca.

☆

OTTAWA 23 (Agerpres).
— In regiunea Marilor La
curi din Canada și S.U.A., 
un număr anormal de ri
dicat de cormorani se 
nasc cu grave malforma
ții congenitale, au anunțat 
specialiștii Ministerului 
canadian al mediului în
conjurător.

Potrivit aprecierilor a_ 
cestora, produsele toxice 
deversate în lacuri și în 
natură în general se află 
la originea acestor mal
formații.

Specialiștii au descope
rit pui de cormorani al 
căror cioc este atît de ră
sucit incit abia se pot hră
ni și pînă la Urmă mor de 
inaniție.

i ☆

globul
bilanțul deceselor cauza
te de condițiile meterolo- 
gice dificile ale acestei 
ierni, în Turcia, în ultime
le 12 zile a ajuns la cel 
puțin 33, relatează agenția 
Associated Press.

☆

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— In această săptămînă, 
asupra R.S.S. Armene s-a 
abătut un val de ninsori, 
cantitatea de zăpadă căzu
tă fiind apreciată ca cea 
mai mare din ultimii 30 
de ani, relatează agenția 
TASS. Din cauza troiene- 
lor, unele drumuri de 
munte au fost închise, exis- 
tînd și pericolul declanșă
rii avalanșelor.

suri concrete care să îm
piedice transformarea spa
țiului cosmic într_o arenă 
de competiție și confrun
tare militară.

*

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). — La New 
York se desfășoară lucră
rile sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru populație. 
In etapa actuală a lucrări
lor, participanții exami
nează un raport al secre
tarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, 
asupra stadiului transpu
nerii în viață a hotărîrilor 
Conferinței internaționale 
asupra problemelor popu
lației, care a avut loc a- 
nul trecut la Ciudad de 
Mexico.

A fost subliniată impor
tanța primordială pe care 
o aii instaurarea în lume a 
unei păci și securități trai
nice, precum și realizarea 
dezarmării și asigurarea 
unei largi cooperări între 
state pentru " progresul e- 
conomic și social al tutu
ror națiunilor și pentru re
zolvarea corespunzătoare 
a problemelor privind 
populația.

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării
WASHINGTON 23 (A-

gerpres). — Mai multe su
te de demonstranți, făcînd 
parte din diferite mișcări 
de luptă pentru pace din 
S.U.A., au blocat, pe ca
lea ferată dintre localită
țile Pasco, statul Washing
ton, și orașul canadian 
Vancouver, un „tren al 
morții" ce purta încărcă
turi destinate submarine
lor „Trident" purtătoare 
de rachete nucleare, infor
mează agenția United 
Press. International. Poli
ția a intervenit arestînd 
peste 100 de participant 
la_ această acțiune.

HELSINKI 23 (Agerpres) 
— La Helsinki s-au desfă
șurat lucrările unei reu
niuni a Consiliului Con
sultativ pentru probleme
le dezarmării al Interna
ționalei Socialiste, la ca
re au participat delegații 
ale unor partide socialis
te și social-democrate din 
10 state. Conferința a ho- 
tărît să trimită, în luna 
martie, o delegație a In
ternaționalei Socialiste în 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru 
un schimb de vederi cu 
factori politici din aceste 
state în problemele dezar
mării.

Calendar săptâmînal
25 II — 3 III 1985

ANKARA 23 (Agerpres). 
— O avalanșă de zăpadă 
a izbit, în alunecarea ei, o 
locuință rurală din pro
vincia Diyarbakir, din es
tul Turciei, a anunțat a- 
genția de presă turcă 
„Hurriyet". In urma acci
dentului, opt persoane și-au 
pierdut viața, iar alte trei 
au fost rănite. Cu acestea,

f
FILME

24 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Salamandra; U_ 

| nirea: Zică ce vor zice; 
i Parîngul: Horea.
| PETRILA: Lupii mă- 
I rilor.
i LONEA: Dreptate în 
| lanțuri.
| ANINOASA: Surorile, 
j VULCAN — Luceafă _ 
; rul: Legenda călărețului 
I singuratic.
J LUPENI — Cultural: 
: Singur de cart.
S URIC ANI: Miezul fier-
î binte al plinii.
1 TEATRUL DE STAT 
e „VALEA JIULUI" PE- 
E TROȘANI — la sediu 

„Domnișoara Julie", ora 
18,30, Videotecă, orele 
16,30 și 19.

25 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Salamandra: U- 
nirea; Legenda; Parîngul: 
Dacă e divorț, divorț să 
fie.

Euni, 25 februarie
— La Addis Abeba so desfășoară reu

niunea ministerială a Organizației 
Unității Africane (25 II — 5 III).

— A 32_a sesiune a Consiliului econo
mic și social al Ligii Arabe (Tunis).

— In capitala Boliviei, La Paz, are loc 
reuniunea principalelor organizații 
sindicale din țările latino-americane, 
în vederea examinării situației eco- 
nomico-sociale a continentului (25—27 
H).

— Vizita in Italia a lui Andrei Gro- 
mîko, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S. (25—28).

Joi, 28 februarie
— Alegeri locale în Pakistan.
— Vizita în Spania a Iui Andrei Gro_ 

mîko, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.

Vineri, 1 martie
— Președintele ales al Republicii Uru

guay, Julio Maria Sanguinetti, își 
preia oficial funcția.

— Intră în vigoare Convenția de la 
Lome (Lome III, semnată la 8 XII 
1984, care va constitui baza relațiilor 
economice și comerciale dintre țările 
membre ale C.E.E., cele 64 de țări în 
curs de dezvoltare din Africa, zona 
Caraibilor și Pacificului).

Sîmbătă, 2 martie
— In India se desfășoară alegeri loca

le, în 11 state (2—5).
Duminică, 3 martie
— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, 

începe un turneu în trei țări africa
ne: Sudan, Mali, Nigeria.

— La Jeddah (Arabia Saudită) are Ioc 
sesiunea Consiliului permanent al 
Fondului islamic de solidaritate 
(3-5).

(Agerpres)

PETRILA: Lupii mă •— Fapt divers pe ma
rilor. pamond.

LONEA: Damen, tan — Telesport.
go. — Chaplin despre...

VULCAN — Luceafă Chaplin (IV).
rul: Viaductul. — Melodii în primă

LUPENI — Cultural: audiție.
S-a oprit un tren. — Inedite — reportaj.

URICANI: Torpilorii. — Meridianele cînte-
TEATRUL DE STAT cului.

„VALEA JIULUI" PE — Secvența telespec
TROȘANI — Ia sediu tatorului.
„Motanul încălțat", „Ciu 19,00 Telejurnal (parțial
ta" — București, „Un color).
bărbat și mai multe fe 19,20 Reportaj ’85.
mei". 19,35 Cîntarea Români

ei (color).
TV. 20,15 Film artistic (color).

Ishi.
24 FEBRUARIE Premieră pe țară. 

Producție a stu
12,00 Telex. diourilor america
12,05 Lumea copiilor. ne.12,40 Din cununa cîn-

tecului românesc. 21,35 Melodii îndrăgite.
(color). (color).
Muzică populară. 21,50 Telejurnal (parțial

13,00 Album duminical. color).(color).
— Pagini cinemato 25 FEBRUARIE

grafice vesele.
— Circumscripții ale 20,00 Telejurnal (parțial

inițiativei — re color).
portaj. 20,15 Priorități în eco

— Melodii populare. nomie.
— La zi în 600 de se 20,35 Tezaur folcloric (co

cunde. lor).

21,00 Roman-foileton (co
lor).
Verdi.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

LOTO
Numerele extrase. la 

tragerea Loto din 22 fe
bruarie 1985 ;

Extragerea I : 36, 67,
60, 83, 32, 55, 2, 62, 81.

Extragerea a Ii-a: 47, 
74, 29, 19, 16, 34, 87, 27, 5.

Fond total de cîștig > 
1 143 609 lei, din care : 
195 430 lei, report la ca
tegoria 1.

Cîștigurile tragerii Lo
to 2 din 17 februarie 
1985 :

Categoria 1: 8 variante 
25 la sută a 14 763 lei; 
cat. 2: 6,25 variante a 
16 041 lei; cat. 3: 28,50 
variante a 3 518 lei; cat. 4: 
187,25 variante a 535 lei; 
cat. 5: 467,50 variante a 
200 lei; cat. 6: 2 950,25
variante a 100 lei.
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COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BĂLAN, Ioan DUBEK, Dorin GIIEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU. 

Pe teme rutiere
RECOMANDAM Livezeni, datorită vitezei

Datorită schimbărilor excesive, a pierdut con- 
mari de temperatură și tr°lul autobuzului și s-a 
precipitațiilor pe toată proptit în parapetul ce 
raza municipiului, arte- mărginește drumul, 
lele continuă să fie aco- Deci, atenție mărită pe 
perite de ' straturi de tot parcursul traficului I 
gheață. In aceste condi- PENTRU PĂRINȚI 1 
ții, recomandăm să se 
adopte o conduită de Derdelușurile prefera- 
circulație preventivă. In te de copii (strada Insti- 
mod obligatoriu, viteza tutului, la Liceul indus- 
trebuie adaptată la starea trial și altele) nu sînt de- 
drumului și la condițiile loc' indicate pentru spor- 
de trafic, pentru a evita tul cu săniuța. Există 
derapajele. Facem aceas. permanent pericolul ca o 
tă recomandare întrucît sanie mai năzdrăvană să 
mai sînt încă unii con- se oprească în carosabil, 
ducători auto care uită unde poate să fie sur- 
în ce condiții circulă, prinsă de autovehicule. 
Este concludent „exem- Dccît „regrete tîrzii", mai 
piui" oferit de Radu Ion, bine o măsură preventivă: 
de la AUTL. Aflat la vo- supravegheați copiii, in- 
, , L . teresați-va cum și unde
lanul unui autobuz pen- se distrează cu săniuța, 
tru transportul în co- apărați-le viața și sănă- 
mun, la intersecția de la tatea !

întreprinderea de mașini unelte 
pentru presare și forjare 

Tg. Jiu
strada Macului, nr. 1

INCADREAZA:
♦ prelucrători prin așchîere (strungari, 

frezori, rectificatori, sculeri-matrițeri, borh- 
werkiști) — categoriile II—VII.

♦ lăcătuși — categoriile II—VII.
♦ Ingineri, specializarea T.C.M. și M.U. 

cu vechime de minimum 3 ani în specialita
te.

Cei ce doresc să devină oameni ai mun
cii în această unitate se vor prezenta pentru 
probă de lucru avînd și actul de studii în o- 
riginal la biroul P.I.R.

Unitatea asigură masă, contracost la 
cantită și locuință.

Spitalul municipal Petroșani 
Anunț

Spitalîil 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.

îzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzj

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii 

vîrstei de 60 de ani și a 
ieșirii la pensie, soția și 
fiicele doresc multă sănă
tate și „La mulți ani" 
scumpului lor Schuszter 
Carol. (3341)

CEDEZ garsonieră con

tra apartament cu două 
camere. Adresați telefon 
41723, între orele 20—22, 
familia Szekely. (3344)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 225 eliberată 
de Spitalul Petrila. O de
clar nulă. (3340)

ANUNȚURI de FAMILIE

Familia îndoliată anunță cu adîncă durere în
cetarea- din viață a scumpului nostru soț, tată și 
bunic

KONYICSKA ȘTEFAN
Inmormîntarea va avea loc azi, orele 15,30, din 

strada M. Viteazul. (3339)

Colegii de muncă de la I.P.C.V.J. transmit sin
cere condoleanțe familiei îndoliate prin pierderea 
celui care a fost

KONYICSKA STEFAN
(3342)

Soția, copiii, ginerii, nepoții, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpului nostru soț, 
tată, socru și bunic

ACS ĂNGHEL
Inmormîntarea va avea loc luni, 25 februarie, 

ora 14, de la domiciliu. (3345)

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane: 416G2 
secretariat, 41G63, 42464, secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


