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Votînd la 17 martie candidații Frontu- J 
I lui Democrației și Unității Socialiste, votați i 
I pentru înflorirea scumpei noastre patrii, I 
I pentru prosperitatea ei, pentru ca fiecare I 
I cetățean, întreaga națiune să beneficieze | 

I de o calitate nouă, superioară a vieții, de I 
I condiții mereu mai bune de locuit, pentru 
| afirmarea tot mai puternică a umanismului 
| revoluționar, în centrul căruia se află feri- 
1 cirea omului I

In întîmpinarea alegerilor de deputați

Mobilizare exemplară 
pentru îndeplinirea prevederilor

I.M. BĂRBĂTENI I. M. PAROSENI

Agendă electorală

♦ De la începutul anului, minerii Băr- 
' băteniului, au extras în plus 4000 tone de 

cărbune cocsificabil. Cea mai mare cantitate 
suplimentară de cărbune — plus 2400 tone 
— a obținut-o colectivul minerilor, inginerilor 
și tehnicienilor din cadrul sectorului III. 
♦ Productivitatea muncii în cărbune a fost 
depășită cu aproape 200 kg pe post. Rezul
tate remarcabile au obținut brigăzile condu
se de Pompei Tomolea, Iosif Mărcuș și Con
stantin Onofrei, din
IB și III.

Ca și celelalte mine din 
bazin și întreprinderea mi
nieră Bărbăteni s-a 
fruntat anul acesta 
greutățile generate de 
gorile iernii. Se poate spu
ne chiar că la Bărbăteni 
iarna a creat greutăți nu 
numai în aprovizionarea cu 
vagoane goale, ci și 
mașini, știind că 30 
sută din producția 
se face cu transport 
pînă în gara Bărbăteni. Cu 
toate acestea, printr_o mo
bilizare de excepție, acest 
colectiv a realizat, zilnic, 
de Ia începutul anului, 
sarcinile de plan.

cadrul sectoarelor IA,

Sectorul I

con- 
cu 
ri-

cu 
la 

minei 
auto

Folosind la întreaga ca
pacitate dotarea tehnică, 
gospodărind chibzuit și 
judicios întregul potențial 
tehnic și uman de care 
dispune, colectivul de mi
neri de aici este primul 
din Vale care raportează 
îndeplinirea planului înain
te de termen pe primele 
două luni din acest an. E- 
fortul întregului 
a fost încununat

colectiv 
prin ex-

Gh. SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)

Iarna grea din acest an 
și mai ales din ultimul 
timp cînd precipitațiile 
abundente și temperatu
rile scăzute s-au făcut 
simțite mai mult ca ori- 
cînd, n-au constituit o 
piedică pentru minerii 
sectorului I de la I.M. 
Paroșeni în realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan pe perioada scursă 
de la începutul anului și 
pînă în prezent.

Așa cum ne informa 
ieri dimineață șeful sec
torului, sing. REMUS BE- 
CUȘ, colectivul de mi
neri, ingineri și tehni
cieni din cadrul acestui 
sector a extras IN PLUS 
DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI, APROAPE 3350 
tone, îndeplinind astfel cu 
trei zile înainte de termen 
sarcinile de plan pe pri
mele 
an.

Un
acest

două luni din acest

aport deosebit la 
frumos succes l-au

avut minerii din brigada 
condusă de GAVRILA 
MESAROȘ ce exploatea
ză pe stratul 5 un com
plex mecanizat de fabri
cație românească. Schim
burile conduse de FLO- 
REA VOICU, MIHAI 
BÂRBĂCARU SI EUGEN 
HALÂȘTEANU au scos 
Ia lumina zilei PESTE 
2500 TONE DE CĂRBU
NE IN PLUS FAȚĂ DE 
PREVEDERILE DE PLAN, 
depășind productivitatea 
muncii planificată cu a- 
proape 4 tone pe post. 
Rezultate remarcabile au 
obținut, în această pe
rioadă, și minerii din bri
găzile de pregătiri con
duse de VASILE COJO- 
CARU, VIOREL POȘA 
ȘI VASILE LIUȚÂ, ca
re de curînd au reușit 
să termine conturarea u- 
nui abataj frontal unde 
lucrează deja minerii din 
brigada condusă de PO
PESCU ION II. (Gh. S.)

• In aceste zile în întrea
ga Vale a Jiului se desfă
șoară întîlniri ale cetățeni
lor cu candidații Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste 
de la 17 
Adunare 
consiliile 
țean, municipal, orășenești 
și comunale. Sînt întîlniri 
cu un accentuat caracter 
de lucru, consultările din
tre candidați și alegători 
contribuind la stimularea 
preocupărilor pentru buna 
gospodărire și înfrumuse
țare a localităților, pentru 
înfăptuirea sarcinilor eco- 
nomico-sociale în profil 
teritorial.

pentru alegerile 
martie în Marea 
Națională și în 
populare jude-

• Au fost afișate publi
cațiile editate, în 
dispozițiilor Legii 
rale din Republica

temeiul 
elcclo- 
Socia-

listă România, de comite
tele executive ale consili
ilor populare județean și 
municipal. Afișele cuprind 
delimitarea teritorială a 
circumscripțiilor electo
rale pentru alegerea de- 
putaților in Marea Adu
nare Națională, pentru a- 
legerile de deputați în 
consiliile populare jude
țean, municipal, orășenești 
și comunale. Au fost afi
șate, p< i.tru informarea 
alegătorilor, și publicațiile 
privind delimitarea teri
torială și numerotarea sec
țiilor de votare.

• In fiecare 
din Valea Jiului 
afișate listele de

localitate 
au fost 
alegători.

(Continuare în pag. a 2_a)

Un obiectiv abordat în aceste zile
cu responsabilitate și abnegație

muncitorească la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

Reparași de cît mai 
bună calitate

pe harta industrială a municipiului

ln ziarul de azi

Vă informăm.

(In pag. a 3-a)(In pag. a 2-a)

♦ O după-amiază la 
club.

Investițiile de azi, realitățile de mîine

I
I

♦
tibil

Lipsă de combus- 
sau de organizare?

cărbunelui, 
din 
XII 

Ia

Cărăușii 
oameni ai muncii 
cadrul sectorului 
transport depun și
mina Lupeni o activita
te intensă pentru 
zarea sarcinilor 
plan. In imagine, 
dintre oamenii 
rului de transport 
la mina amintită.

Foto : Al. TĂTAR

reali- 
de 

cîțiva 
secto- 

de

Pentru a ajunge la sec
ția de confecții metalice 
din cadrul IPSRUEEM 
Petroșani treci, mai întîi, 
prin secțiile de bobinaj și 
prelucrări prin așchiere 
unde, cu satisfacție, te în- 
tîmpină o atmosferă 
brilă de lucru. înainte de 
a deschide ușa secției 
confecții metalice îl întîl- 
nim pe maistrul Nicolae 
Gugiu, omul care coordo- 

■ nează activitatea a patru 
brigăzi, pe două schimburi 
și care ne spunea:

— In prezent, avînd în 
vedere măsurile care s-au 
luat pentru reducerea con
sumului de energie elec
trică, activitatea noastră 
nu se mai desfășoară pe 
trei schimburi ca pînă a- 
cum, ci pe două schimburi.

fc-

de

Cu toate acestea procesul 
de producție se desfășoară 
normal, fără întreruperi și 
fără refuzuri de comenzi. 
Ba, din contră, chiar a- 
cum, în actualele condiții, 
încercăm pentru prima da
tă repararea a două 
frete AG x 2 x 63 A 
transformator pentru
minat. Practic, pînă acum 
ele se aruncau. Așteptăm

o 
de 

pentru securitate
Petroșani să vină 
omologheze, 
în continuare

co- 
cu 

ilu-

ca, în zilele următoare, 
comisie de la Centrul 
cercetări 
minieră 
și să le 
mînd ca 
cadrul secției noastre 
se repare, pentru întreprin-

Gh. VLADIMIR

ur_ 
în 
să

(Continuare în pag. a 2-a)

O resursă valoroasă pentru 
eficientei economice »
Eustațiu Lungu, contabilul 
șef al I.M. Petrila — figu
rează și activitatea de re
cuperare, recondiționare și 
refolosire a materialelor

largi posibilități de afirmare 
pe șantiere’e

sporirea
Acționînd cu răspundere 

pentru înfăptuirea indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
cu privire la sporirea e- 
ficienței activității econo
mice, colectivul I.M. Pe- 
trila a obținut rezultate 
deosebite. In anul trecut 
planul producției de căr
bune a fost îndeplinit și 
depășit în condițiile redu
cerii cheltuielilor materiale 
cu peste 100 000 lei. Un 
rol deosebit în realizarea 
de economii îl are acțiu
nea de recuperare, recon- 
diționare și refolosire a 
unor materiale, piese și 
subansamble. „In balanța 
economică a activității în
treprinderii în anul 1984 —■ 
ne-a informat tovarășul

RECUPERARE 
IJecohmtionmie 
REFOLOSIRE

și pieselor de schimb. Bu
năoară, la armăturile me
talice de tipul TII, procen
tul de recuperare a fost 
de 74,7 Ia sută. Față de 
sarcina pe care ne-am pro
pus-o prin plan au fost re
cuperate și recondiționa
te în plus 1120 de armături 
TH, Un calcul valoric al 
rezultatelor acestei acțiuni

este deosebit de semnifi
cativ: valoarea totală a 
armăturilor recuperate, re
condiționate și refolosite se 
ridică la peste 30 de 
lioane de lei".

O atenție deosebită 
acordă și activității de 
cuperare a altor materiale. 
Ca dovadă, planul de va
lorificare a fierului 
a fost depășit cu 23 
tone, 
bronz, 
plumb, deșeuri textile 
de hîrtie s-au înregistrat, 
de asemenea, 
depășiri față 
planificate.

V

mi-

se 
re-

vechi 
de 

La fontă, cupru, 
alamă, aluminiu, 

și
>.

importante 
de sarcinile

FENE.ȘAN

(Continuare în pag. a 2_a)
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O după-amiază la club
Am pășit pe ușa clu

bului muncitoresc din U- 
ricani, într-o zi de plină 
activitate. In fond era o 
zi normală de lucru, poa
te doar pentru un neavi
zat era cam multă anima
ție. Este firesc să fie 
multă animație, mai ales 
muzică, întrucît formați
ile artistice participante 
în Festivalul național 
„Cîntarea României" se 
pregătesc pentru fazele 
superioare. Am găsit pe 
scenă formația corală con
dusă de profesoara Eli- 
sabeta Bejan care înche
iase repetițiile și se pre
gătea să cedeze scena al
tei formații — brigada 
artistică. Membrii brigă
zii fac ultimele retușuri, 
întrucît se vor confrunta 
cu alte brigăzi din muni
cipiu.

Alături, într-o sală, 
i-am găsit pe membrii 
cenaclului literar „Flori 
de mină". Intîlnim crea
tori cunoscuți : pe loan 
Tigăntele, Constantin 
Drilea, Augustin Ianea, 
laureați ai diferitelor con
cursuri și festivaluri de 

i poezie, cu toții muncitori 
la I.M. Uricani. încet, își 
fac apariția și dansatorii 
care urmau să încheie 
repetițiile din acea zi, sub 
îndrumarea prof. Dumi
tru Sîrbușcă.

Lipsă de combustibil 
sau de organizare ?

Vineri, 22 februarie. Ora 
11,30. Piața agroalimentară 
din Petroșani, capăt de 
linie pentru toate autobu
zele de la AUTL. Mulți 
cetățeni așteaptă autobu
zul de Uricani. Ora 12. 
Sosește autobuzul 31 HD 
2340 care după o staționa
re de cîteva minute pleacă 
plin pină la refuz. Opriri 
normale în toate stațiile 
pină la sediul AUTL. Aici, 
autobuzul intră în incintă, 
face un ocol prin fața sta
ției de alimentare cu com
bustibil după care revine 
și oprește la ieșirea în 
stiada principală. Imediat 
taxatoarea și -șoferul stri
gă „Toată lumea jos" Oa
menii ’ ociferează dar ca 
la o comandă toți se nă
pustesc asupra autobuzu
lui cu nr. 31 HD 5232 care 
a luat locul celui oprit 
Nu coborîseră toți călătorii 
din primul autobuz (cel 
c«e plecase din Petro
șani) și șoferul anunță că, 
cei care merg pină la Vul
can pot să rămînă în auto
buz, ceilalți să se urce în 
autobuzul de alături. Au
tobuzul alăturat pleacă și 
continuă cursa celui rămas 
în pană. Stupoare. La in
trarea în Vulcan, lîngă 
stația PECO, din nou opri
re și aceeași scenă.

— Toată lumea jos. nu 
mai pot continua cursa, 
din lipsă de combustibil.

TEATRU PENTRU CO
PII. Teatrul de stat „Va
lea Jiului" prezintă astăzi, 
la. ora 12, pe scena clubu
lui sindicatelor din I.onea, 
un spectacol pentru copii

Nu puteam încheia vi
zita noastră, fără a sta 
de vorbă cu directorul 
clubului, Viorel Jude, ru- 
gîndu-l să ne vorbească 
de activitatea clubului in 
afara repetițiilor forma
țiilor artistice. Aveam să 
afiâm că acum clubul a- 
re un program bogat 
de acțiuni, prioritare fi
ind, totuși, repetițiile 
penii u o cit mai bună 
prezentare în concurs. 
Programul clubului cu
prinde acțiuni cu carac
ter permanent: săptămî- 
nai, în ziua de miercuri, 
la l.M. Uricani, sub ge
nericul „Cincinalul revo
luției tehnico-științifice, 
al calității și eficienței", 
au loc acțiuni în spriji
nul producției ca dezba
teri, mese rotunde, cu 
participarea șefilor de 
brigăzi, cadrelor tehnice. 
Vinerea, Ia căminul de 
nefamiliști au loc expu
neri, dezbateri și alte 
manifestări sub genericul 
„Pentru patrie și partid". 
De asemenea, în fiecare 
sîmbătă se desfășoară ac
țiuni cultural-educative 
pentru tineri, urmate de 
discotecă, microrecita- 
luri susținute de forma
ția vocal-instrumentală 
„Melodic", grupul folk.

spune șoferul Petre Nițu- 
lescu. —

— De ce nu mai conti
nuați cursa ?

— Nu ajunge combus
tibilul pină la Uricani.

— Atunci de ce ați ple
cat de la garaj ?

— Eu eram planificat 
pentru Coroești — mina 
Vulcan, iar pentru acest 
traseu aveam gaz, uimind 
ca pentru cursele locale 
să alimentez la stația de 
lîngă mina Vulcan, l-am 
spus șefului de coloană 
1 onstantin Sultan situația 
dar n-a vrut să înțeleagă.

Toți pasagerii coboară 
din autobuz, înțelegînd de 
fapt care este situația. Șo- 
ferul s-a întors în 20 de 
minute și a continuat cursa 
pînă la Uricani. In cele 
20 de minute cit a trebuit 
pentru alimentare am 
purtat o discuție cu dispe
cerul din Vulcan, Ioana 
Popa, care a confirmat ce
le spuse de șoferul de pe 
mașina 31 HD 5232.

Dispecerul central ne 
informa că pe ruta Uricani 
— Petroșani circulau 6 
mașini.

Enumerarea acestor în- 
tîmplări ne face să cerem 
ca asemena atitudine față 
de călători, contrară nor
melor de conduită încetă
țenite la AUTL, să fie 
drastic sancționată

Gh. SPINU

cu piesa „Motanul încăl
țat", dramatizare de 1. A- 
nastasiu după cunoscutul 
basm al lui Charles Per
rault.

Ar mai fi celelalte acti
vități — ale cercurilor de 
dactilografie, croitorie, 
Radio-TV, acordeon, vioa
ră, toate fiind prevăzute 
în programul afișat la 
intrarea în club.

Ceea ce nemulțumește 
la acest club este numă
rul scăzut, în ultima pe
rioadă, al cititorilor bi
bliotecii, ceea ce se ex
plică, firesc, și prin lipsa 
unor acțiuni cu cartea, 
a unor inițiative pentru 
atragerea cititorilor.

Așadar, activitatea la 
clubul muncitoresc din 
Uricani este bună, dar 
este loc de mai bine... 
mai ales în activitatea 
membrilor consiliului de 
conducere al clubului. Cu 
sprijinul lor s-ar putea 
înființa o formație de 
teatru, un taraf cu ca
racter permanent...

Printr-un efort comun, 
cu mai multă dăruire, 
mișcarea artistică de la 
clubul muncitoresc Uri
cani, poate deveni, dacă 
se poate spune așa, o 
„veșnică primăvară", în 
care efervescența crea
toare a oamenilor muncii 
să-și poată găsi încunu
narea în bogăția spiri
tuală a manifestărilor.

Florin BEJAN, 
Uricani

Autoexigența, înalta calitate a produselor exe
cutate, astfel poate fi caracterizată activitatea celor 
două confecționere Magdalena Bazavan și Elena 
Prodan de la întreprinderea de tricotaje din Pe
troșani.

'Urmare din pag. 1)

derilc miniere, multe ase
menea utilaje.

In cadrul formației de 
lucru pe care o conduc, 
fiecare brigadă execută 
produse diferite cum ar fi: 
rame de funicular, cupe de 
elevator, cutii de ramifica
ții CR-120 și, bineînțeles, 
cOfretele despre care am 
vorbit. La nivelul forma
ției dc lucru rezultatele fru
moase obținute în anul 
trecut cît și cele din luna 
aceasta, pină in prezent, 
pet ‘constitui pentru colec
ții Ui nostru o mărturie

Mobilizare
i Urmare din pag. I*

ti agerea în plus, față de 
sarcinile de plan, a peste 
4000 tone de cărbune. A- 
cest plus este rezultatul 
depășirii productivității 
muncii în cărbune cu pes
te 200 kg pe post. Produc
ția extrasă suplimentar este 
rodul muncit întregului co
lectiv, dar în mod deosebit 
a minerilor din sectoarele 
de producție IA, 1B și III, 
care — împreună — au ex
tras peste 3550 tone de 
cărbune. Cea mai mare 
cantitate de cărbune ex
trasă suplimentar au ob
ținut-o minerii din cadrul 
sectorului II — plus 2382 
tone de cărbune Remarca
bil pentru acest colectiv 
este faptul că productivi
tatea muncii a fost depă
șită la nivel de sector cu 
345 kg pe post. Cele mai 
frumoase rezultate le .au 
obținut minerii din schim
burile lui Mihai Murariu, 
Petru Albu și Lazăr Kacso 
din brigada condusă de 
Constantin Onofrei, unde 
prin depășirea productivi
tății muncii, în medie eu 
800 kg pe post, au extras 
în plus față de sarcinile 
planificate aproape 500 
tone de cărbune cocsifica- 

Reparații de calitate
certă ca tcate comenzile 
pe care le vom primi in 
anul 1985 din partea in
ii eprinderdor miniere afe
rente CMVJ vor fi onora
te la timp și de calitate.

Pentru a veni cit mai 
mult in sprijinul mineri
lor, a nu le crea greutăți 
în procesul de extragere 
a cărbunelui, de regulă 
în urma comenzilor de lu
cru, mai întii este pusă la 
punct tehnologia de execu
ție pentru numai un pro

exemplara
bil. Asemenea lor, și mi
nerii din brigăzile conduse 
de Andronic Grumăzescu, 
Vasile Fodor și Vasile Co
tea au extras peste sarci
nile de plan însemnate 
cantități de cărbune cu
prinse între 290 și 480 
tone de cărbune, cu depă
șiri ale productivității 
muncii de la 200 la 700 
kg pe post.

Din sectorul IA s-au re
marcat brigăzile conduse 
de Pompei Tomolea cu 
plus 50 ml și Mihai Ko
vacs cu 400 tone de căr
bune extras în plus, iar 
din sectorul IIB, cele con
duse de Iosif Mărcuș. plus 
800 tone și Ștefan Condu- 
ruță, plus 50 mc. Remar
cabil pentru aceste două 
colective este faptul că 
productivitatea a fost de
pășită atît în cărbune cît 
și în abataje cu 54—420 
kg pe post și, respectiv, 
111—827 kg pe post. La 
mina Bărbăteni s-au des
chis noi perspective care 
asigură îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan 
din primul trimestru.

O resursă
(Urmare din pag. li

Pentru răspunderea pe 
care o dovedesc in activi
tatea de autogospodărire 
și recuperare a materia
lelor merită cuvinte de 
laudă colectivele sectoa
relor 1, II, VI, VII, XI, și 
XII. După cum am aflat 
de la tovarășul Emil 1 log
man, secretar adjunct cu 
probleme organizatorice al 
comitetului de partid al 
întreprinderii, colectivele 
acestor sectoare și-au de
pășit substanțial sarcini
le de plan Ia 'recuperarea 
materialelor. Printre for
mațiile de lucru evidenția
te se numără cele conduse 
de loan Boantă, Andrei 
Sos, Francisc Barabaș, Va
sile Stan, Francisc Thi- 
riung, Eugen Toth. Merită 
să fie subliniată și contri
buția meritorie a organiza
țiilor U.T.C. ai căror se
cretari sînt Costin Sultana 
și Iosif Antal, care au or
ganizat acțiuni de recupe
rare a fierului vechi, a 
armăturilor, pieselor și 
subansamblelor din sub
teran.

In cadrul sectorului 
VIII echipele complexe 
conduse de Vasile Oros și 

dus, mai bine zis se face 
un prototip care trebuie 
omologat. Numai în urma 
omologării primelor pro
duse se trece la producția 
de serie.

Evident că rezultatele 
obținute sînt rodul muncii 
întregului colectiv, din ca
re s-au remarcat brigadie
rul Emil Bencovîci de la 
rame de funicular, loan 
Teodoroiu de la cupe 
elevator, Alexandru An- 
drișan și Ladislau Urlic,

Agendă 
electorală

'Urmare din pag. 1)

îndeplinirea datoriei cetă
țenești de consultare și 
verificare a acestor liste 
se constată în fiecare zi. 
In noile ansambluri de lo
cuințe din Petroșani, Pe- 
trila, Lupeni, Vulcan, con
struite în această legisla
tură, trăiesc mii de cetă
țeni care sînt chemați să 
verifice din timp dacă sînt 
înscriși pe listele de ale
gători.

• In întîmpinarea ale
gerilor de la 17 martie la 
cluburile muncitorești din 
municipiu, în căminele de 
nefamiliști, în întrepi inderi 
și instituții se desfășoară 
și continuă să se organizeze 
expuneri, dezbateri și sim
pozioane despre „Sistemul 
nostru electoral, cadru de 
manifestare a demociției 
muncitorești revoluționa
re". „Primul vot din via
ță", „Votăm măreția tim- 
puiilor noastre".

valoroasă
Cornel Gușet au redat in 
circuitul producției zeci 
de transportoare, perfo
ratoare, piese de schimb 
recondiționate prin refolo- 
sirea unor piese recuperate 
din utilaje uzate.

Pentru anul 1985. colec
tivul l.M. Petrila își pro
pune, după cum ne-a asi
gurat tovarășul Marcu 
Boantă, secretarul comite
tului de partid și pre
ședintele c.o.m., să dezvol
te activitatea de recupera
re, recondiționare și refo- 
losire a materialelor prin 
menținerea în cadrul fie
cărui sector a unor echipe 
care să răspundă de-ăceas- 
tă activitate. La nivelul 
sectorului VIII se vor în
tări formațiile de luc ru 
care realizează piese si 
utilaje din materiale re
cuperate.

Experiența bună dobin- 
dită de colectivul minei 
Petrila dovedește faptul 
că acolo unde se acționea
ză cu răspundere, activita
tea de iccuperare, recon
diționate și refolosire a 
materialelor și pieselor de 
schimb duce la obținere j 
unor rezultate bune pe li
nia spoiirii eficienței eco
nomice.

care execută cutii de i a- 
mificații CR-120 și, res
pectiv, cadre laterale pen
tru vagoane, basculante. 
Alături de ci se remarcă 
lăcătușii Petru Cheian, Du
mitru Trănculescu, Mihai 
Poloboc, Mircea Mihuț ți 
Zoltan Mrjai.

Un colectiv care partici
pă cu abnegație și putere 
de muncă la realizarea sar
cinilor ce le revin de a 
asigura reparații dc ît 
mai bună calitate la utila
jele ce așteaptă să intre 
din nou în circuitul pro
ductiv al minelor.

loarea producției suplimen
tare va fi de peste 15 000 
lei. (G.C.)

ETAPA municipală a 
Festivalului național „Cîn-

IN CINSTEA conferinței 
de dare de seamă și ale
geri, care are loc astăzi, 
uteciștii de la I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupeni au declarat 
perioada 25 februarie — 2 
martie „Săptămînă record 
în producție". Obiectivele 
stabilite: depășirea zilnică 
a sarcinilor de plan, cali
tatea firelor și economisi
rea energiei electrice. Va- 

tareă României" va conti
nua la Casa de cultură din 
Petroșani la sfîr.șitul aces
tei săptămîni. Sîmbătă la 
ora 13 -se vor întrece for
mațiile de dans tematic, 
dans modern, montajele li
terare și literar-muzicale, 
grupurile de recitatori și 
recitatorii. Duminică, pe 
aceeași scenă, de la ora 9, 
vom viziona formațiile fol
clorice. Corurile și forma

țiile de muzică cultă se 
vor întîlni în concurs la 
9 martie, tot in Petroșani. 
(AII.)

PENTRU MINERI. In a- 
ceste zile la Valea de Brazi 
se dă în folosință un nou 
grup social compus din 
băi, vestiare și alte dotări 
pentru minerii din între
prindere. Aceste spații — 
construite de oamenii mun
cii de la JACMM — repre
zintă o înfăptuire a pro
gramului de măsuri desti
nat realizării unor condiții 
bune pentru munca și 
viața minerilor.

BRIGADA ȘTIINȚIFI
CĂ. In cadrul activităților 
de educație materialist- 
științifică și medico-sani- 
tară, brigada științifică de 
la Casa de cultură din Pe
troșani va avea mîine (ora 
14,30), o întîlnire cu oame
nii muncii de la IPCVJ pe 
tema „Abuzurile și efectele 
lor asupra stării de sănăta
te".

MĂRȚIȘOR CULINAR. 
Mîine, la ora 10, la canli- 
na-restaurant din Petro
șani și la restaurantul 
„Transilvania" din Petrila 

se vor deschide expoziții 
cu vînzare cuprinzînd va
riate și apetisante prepa
rate culinare și produse 
de cofetărie și patiserie. A- 
cest. mărțișor culinar este
organizat de ICSA—AP.Pe- I 
troșani, întreprindere cu |
preocupări constante în a- 
c< st domeniu expozițional.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

_______ /

I

PROGRAMUL 
universității politice 

și de conducere 
filiala Petroșani

Cursurile au Ioc
luni, 4 martie, ora
16, la Casa de cui-
tură, pentru anii . L
II si IV.
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Investițiile de azi, realitățilejle mîine pe harta industrială a municipiului j

: Largi posibilități de afirmare j
i pe șantierele noilor obiective miniere

„In cincinalul 1981 — 1985 am conti
nuat să înfăptuim un vast program de in
vestiții, care se ridică la circa 1200 miliar
de lei. Pe această bază am asigurat mo
dernizarea și dezvoltarea forțelor de pro
ducție, darea in funcțiune a circa 1850 
noi capacități de producție. Realizarea 
programului de investiții demonstrează 
forța economiei noastre naționale și, tot
odată, marea capacitate de creație a con
structorilor socialismului”.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
(din cuvintarea la cel de-al lll-lea 
Congres al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste)

lin an hotărîtor 
pe șantierele noastre
Răspunzind mobiliza

toarelor chemări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
de a face totul pentru ri
dicarea activității în toate 
domeniile la nivelul exi
gențelor și sarcinilor tra
sate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, colecti
vul întreprinderii de an
trepriză construcții și mon
taje miniere Petroșani și-a 
organizat activitatea din 
acest an într_o manieră di
namică, astfel incit să asi
gure realizarea " obiective
lor prevăzute în plan și 
sporuri mai mari de pro
ducție pe baza creșterii 
productivității muncii.
Principalele mijloace teh
nice și efectivele au fost 
concentrate asupra obiec
tivelor de investiții prio
ritare, cum sînt instalați
ile și dotările tehnice de 
la suprafața noilor mine 
I upeni-Sud și Valea de 
Brazi, Preparația Livezeni 
și altele. Este deosebit de 
semnificativ faptul că, în 
comparație cu anul 1984, 
în acest an colectivul 
TACMM arw de executat 
un volum de lucrări de 
construcții și montaje mai 
mare cu peste 75 milioane 
lei, iar productivitatea 
muncii se prevede să creas
că cu aproape 25 la sută.

Urmărim în mod con
secvent aplicarea indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
cu privire la sporirea vo
lumului lucrărilor de in

vestiții în perioada căldu
roasă a anului. In vederea 
atingerii acestui scop, pen
tru a face față sarcinilor 
pe care le avem de reali
zat pe șantierele din Va
lea Jiului la lucrările de 
construcții și montaje, e- 
ftctivul personalului mun
citor va trebui să sporeas
că cu 639 de oameni, în
deosebi la meseriile de zi
dari, dulgheri, fierar-be- 
toniști, instalatori, lăcă-i 
tuși, zugravi, sudori, me
canici. betoniști. La nive
lul brigăzilor Petriia, Li- 
■ezeni, Vulcan, Lupeni — 

Valea de Brazi, în cadrul 
celor două baze de pro
ducție proprii ale între
prinderii noastre există 
o largă gamă de meserii 
care pot să fie învățate și 
însușite fără scoatere din 
producție, prin calificare 
la locul de muncă.

Avem un program de ac
țiune pentru mai buna fo
losire a dotării tehnico- 
materiale, a utilajelor, pen
tru creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor cu 
volum mare de consum de 
forță de muncă. Conștienți 
de importanța majoră a sar
cinilor de plan ce ne re
vin în 1985, vom acționa 
cu toată fermitatea pentru 
realizarea la termen a o- 
biictivelor de investiții 
miniere.

Ing. Luca SUCIU, 
director tehnic al 

IA.C.M.M. Petroșani

Noua 
utilată, 

domeniu] 
asigura 
tăți de producție. Este un obiectiv pe care îl rea
lizează constructorii din brigada Lupeni — Valea 
de Brazi a IACMM Petroșani, brigadă declarată în 
anul 1984 fruntașă pe întreprindere în întrecere. 
In clișeu — turnul instalației de extracție din in
cinta minei Valea de Brazi.

Și
mină Valea de Brazi, modern concepută 
este unul dintre obiectivele prioritare din 
investițiilor miniere, care în acest an va 

punerea în exploatare a primelor capaci-

Constructori, oameni ai 
muncii de pe șantiere !

Votind la 17 martie candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, votați pen 
tru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru 
prosperitatea ei, pentru ca fiecare cetățean, 
întreaga națiune să beneficieze de o calitate 
nouă, superioară, a vieții, de condiții mereu 
mai bune de muncă și de viață, pentru afir
marea tot mai puternică a umanismului revo
luționar, în centrul căruia se află fericirea 
omului.

Reale șanse de policalificare
Datorită lucrului simul

tan la mai multe obiecti
ve dispersate pe localități, 
la nivelul brigăzilor se re
simte nevoia oamenilor 
policalificați, care să facă 
față unei game mai largi 
de lucrări fără să fie 
tașați de la un punct 
lucru la altul, 
spori numărul 
lor care stăpînesc 
sau chiar mai multe 
serii, la nivelul IACMM 
sînt organizate cursuri de 
policalificare pentru di
verse meserii. In anul tre
cut, întreprinderea a asi't 
un plan de școlarizare 
pentru 175 muncitori, in 
acest an sint organizate 
cursuri pentru meseriile 
de zidari, dulgheri, insTi- 
latori, avînd în vedere și

de- 
de 

Pentru a 
muncitori- 

două 
me_

Condiții optime de muncă 
pentru personalul muncitor

Pentru personalul mun
citor din cadrul IACMM 
se asigură (conform re
glementărilor și normati
velor în vigoare;, gratui
tăți la taxele pentru chi
rie, încălzire, reduceri 
față de tarif la plata 
consumului de energie e- 
lectrică. Pentru nefa- 
miliști sînt asigurate lo
curi în căminele din Pe- 
trila, Petroșani și Vul
can, condiții de petrecere 
plăcută a timpului liber. 
In condițiile ritmului de 
construcție și a reparti
zărilor pentru familiști se 
asigură locuințe în apar
tamentele noilor blocuri 
Transportul zilnic spre

locurile 
sigurat 
proprii 
rii. De 
gură și 
locul de muncă, la nive
lul tuturor brigăzilor și 
localităților.

Pentru toți constructo
rii de pe șantierele o_ 
biectivelor de investiții 
miniere se asigură zilnic, 
în pauza de prînz, servi
rea hranei calde la can
tinele miniere. In cadrul 
unor brigăzi, cum 
cele din Livezeni și 
peni, servirea mesei 
prînz este asigurată 
cantine proprii, amenaja
te în incinta șantierului.

de mun ă este a_ 
cu mijloacele 

ale întreprinde- 
asemenea, se asi- 
transportul de la

sînt 
Lu
de 
la

lu_La toate punctele de 
cru sint create condiții 
optime pentru schimba
rea și păstrarea echipa
mentului de lucru, a scu
lelor și uneltelor dir do
tarea meseriașilor.

Prin promovarea 
tehnologii moderne, 
cesare accelerării 
iui de lucru și 
productivității 
prin îmbunătățirea 
tinuă a 
utilaje, 
asigură 
pentru 
pășirea 
plan, iar pe această 
sporirea veniturilor 
menilor muncii.

unor 
ne- 

ritmu- 
creș terii 
muncii, 

con- 
dotării tehnice eu 
scule, unelte 
condiții 

realizarea și 
sarcinilor

faptul că au fost luate în 
antrepriză și numeroase 
obiective social-adminis
trative, blocuri de locuin
țe. In perioada școlarizării 
celor ce urmează cursurile 
de calificare li se asigură, 
în conformitate cu norma
tivele in vigoare, retribuții 
corespunzătoare activită
ții pe care o desfășoară în 
producție.

Pe lingă cursurile de ca
lificare, la nivelul IACMM 
există o preocupare per
manentă și pentru perfec
ționarea pregătirii profe
sionale. In anul trecut 269 
de oameni ai- muncii au 
absolvit cursuri de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale. Pentru a asigura 
integrarea optimă a ab
solvenților din învățămîn- 
tul supericr ce ne-au fost 
repartizați, noii stagiari au 
fost împărțiți pe brigăzi, 
în locurile hotărîtoare ale 
ptoducției, unde 'munce e 
formații de lucru cu o 
bogată experiență profe
sională

întreprinderea noastră a- 
sigură și pentru munci
torii necalifieați posibilita
tea calificării în meseriile 
de bază, la locul de mun
că și prin cursuri de cali
ficare.
Dumitru CHIRCULESCU, 

șef birou O.P.I.R.

se 
bune 

de- 
de 

cale, 
oa-

Acordul global-un sistem

Electricienii, lăcătușii Și inontorii din cadrul întreprinderii de antrepriză 
construcții și montaje miniere din Petroșani realizează lucrări de un înalt 
nivel tehnic și de mare complexitate, cum sînt blocurile de comandă automată 
pentru diverse instalații, stațiile telegrizumetrice, ventilatoarele, liniile de pre
parare a cărbunelui din noile preparați, prin care își dovedesc competența și 
măiestria profesională.

avantajos
Una din- preocupările 

majora ale conducerii 
IACMM o constituie extin
derea lucrului în acord 
global. Din experiența do_ 
bîndită pînâ în prezent re
zultă că lucrul in acord 
global asigură o mai bună 
mobilizare a colectivelor 
de constructori la realiza
rea la termen a obiective
lor de investiții, un mai 
mare grad de cointeresare 
în executarea unor lucrări 
de oună calitate, mai bu
na gospodărire a materia
lelor. Un concludent e- 
xemplu al avantajelor lu
crului in acord global il 
reprezintă activitatea colec
tivului brigăzii Lupeni — 
Valea de Brazi. Organi- 
zîndu-și bine lucrul. co
lectivul acestei brigăzi a 
realizat în cursul anului 
treept o depășire a sarci
nilor de plan cu 10,8 la

de lucru
sută, a raportat îndeplini
rea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan, in
clusiv cel al punerilor in 
funcțiune. Au fost dobin- 
dite astfel beneficii supli
mentare iar întreg perso
nalul muncitor a obținut 
cîștiguri mai , mari de.cît 
retribuția de 'bază.

Lucrînd în condițiile a- 
cordului global, echipele 
complexe de electricieni, 
lăcătuși și montori condu
se de loan Popa, Francisc 
Nistor și Dumitru Uncheșu 
au fost declarate echipe 
fruntașe pe întreprinderea 
de antrepriză in anul 
1984. In aceleași condiții 
au fost declarați fruntași 
în întrecerea socialistă 
Paul Jugănaru, Nicolae 
Voicu și Virgil Mazilu, cîș- 
tigîndu-și astfel un bine
meritat prestigiu în fața 
Colectivului,

Baza sportiva 
proprie

In contextul preocupării 
comitetului sindicatului 
pentru dezvoltarea activi
tăților cultural-sportive, 
la nivelul IACMM se în
scrie și construirea unei 
baze proprii pentru desfă
șurarea acestor activități. 
In apropierea sediului înt- 
treprinderii este pus la 
dispoziția constructorilor, 
a altor oameni ai muncii 
amatori de sport, un bazin 
acoperit cu apă caldă (ca
re oferă condiții bune pen
tru înot) și o saună. A- 
ceastă bază dispune de un 
puift medica), de o popi- 
cărie, un teren pentru te
nis, c sală pentiu alte jo
curi sportive.

In cadrul căminelor pen
tru • nefamiliști se asigură, 
de asemenea, vizionarea 
colectivă a unor emisiuni 
de televiziune, procurarea 
prin împrumut a unor 
cărți din biblioteci și alte 
condiții de petrecere plă» 
cută și utilă a timpului 
liber.

Pagină realizată de 

\ iorel STRĂUȚ
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Acțiuni in favoarea păcii, 
penlru dezarmare nucleară

Schimb da mesaja între 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și preșsuintela PortugaNai
¥

LISABONA 26 (Ager
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președinte
lui Antonio Ramalho Ea- 
nes și doamnei Maria Ma
nuela Ramalho Eanes, un 
mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări.

Președintele Portugaliei 
â exprimat vii mulțumiri 
și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii 
Socialiste România și to
varășei Elena Ceaușeseu 
Un cordial salut și cele 
mai bune ir .'a i de sănăta
te și fericire.

Evocînd cu plăcere con-

GUVERNUL LIBANULUI A CERUT 
CONVOCAREA CONSILIULUI 
DE SECURITATE AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). Guvernul Liba
nului a cerut 
de urgență a 
de Securitate

convocarea
Consiliului 
al O.N.U.

pentru examinarea actelor 
comise de forțele israel iene 
în sudul Libanului, în 
partea vestică a văii Bekaa 
și în zona Rashea — rela-

STATELE UNITE AU AMINAT 
NEGOCIERILE COMERCIALE CU JAPONIA
WASHINGTON 26 (A_

gerpres). Ministrul ame
rican al comerțului, Mal
colm Baldrige, a anunțat 
că a hotărît să amine ne
gocierile cu Japonia ce 
urmau să înceapă, luni, la 
Tokio, privind deschide
rea pieței nipone pentru 
echipamente de telecomu
nicații produse în S.U.A.

Telecomunicațiile cons
tituie unul din principale-

MOSCOVA. In apropiere 
de magistrala Baikal-Amur, 
In R.A. Buriată, se con
struiesc două complexe in
dustriale pentru exploa
tarea bogățiilor naturale 
ale republicii. Aici urmea
ză să fie înființate între
prinderi pentru exploata
rea și industrializarea mi
nereurilor de metale nefe
roase, de mangan, grafit, 
azbest și altele. Descoperi
rea unor mari zăcăminte 
de potasiu permite pro
ducerea unei cantități de 
aproximativ un milion de 
tone de îngrășăminte pe 
an.

BEIJING. La Beijing se 
construiește un Centru de

MOSCOVA. Pornind de 
la cunoștințele legate de 
procesul fotosintezei, oa
menii de știință sovietici 
au reconstituit una din 
primele' etape ale acestui 
proces, cînd, sub acțiunea 
razelor sclare, se degajă 
hidrogenul din apă. Cer
cetătorii își imaginează fa
bricile de hidrogen ale 
viitorului sub forma unor 
recipient! cu suprafața 
foarte mare unde se va 
descompune apa sub ac
țiunea Soarelui. Hidroge
nul va fi transportat prin 
conducte spre întreprin
deri industriale sau cen
trale electrice, unde va fi 
folosit drept combustibil.

S-a calculat că un ase
menea sistem de transport 
al energiei este de două 
ori mai economicos decît 
transportul energiei elec

trice prin liniile de înaltă 

vorbirile la nivel înalt ca
re au avut loc cu prilejul 
vizitei șefului statului por
tughez in România, pre
ședintele Antonio Ramal
ho Eanes a subliniat im
portanța impulsionării și 
amplificării raporturilor bi
laterale pe multiple pla
nuri în folosul celor două 
țâri și pc.poare, al păcii și 
colaborării internaționale.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către șeful statu
lui portughez a ministru
lui afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită oficială 
in Portugalia, la invitația 
omologului său portughez.

tează agențiile internațio
nale de presă. Această ce
rere este cuprinsă într-o 
scrisoare a reprezentantu
lui permanent al Libanu
lui pe lîngă O.N.U., adre
sată președintelui în exer
cițiu pe luna februarie al 
Consiliului de Securitate.

le domenii în disputele co
merciale dintre S.U.A. și 
Japonia. Potrivit datelor 
oficiale americane citate 
de sursele menționate, Ja
ponia exportă în S.U.A. e_ 
chipamcnte de telecomuni
cații în valoare de pînă la 
două miliarde dolari, față 
de exporturile americane 
pe piața niponă de numai 
aproximativ 300 milioane 
de dolari.

Știri din țările socialiste
știință și tehnologie, care 
va constitui, după realiza
rea sa în 1987, una dintre 
cele mai importante baze 
ale R.P. Chineze de cerce
tare și de pregătire a ca
drelor necesare economiei. 
Situat în vestul capitalei 
chineze, complexul va a_ 
vea un spațiu construit de 
52 000 metri pătrați.

HANOI. In provincia 
vietnameză Thai Binh, din 
Delta Fluviului Roșu, cu
noscută pentru producți
ile mari de orez pe care le 
realizează, a fost dezvol
tată puternic rețeaua ru
tieră. Numai în ultimii doi 
ani au fost reconstruiți și 
modernizați peste 5000 ki_ 

Din lumea științei și tehnicii
tensiune. Fabricile produ
cătoare de hidrogen vor 
avea capacități foarte mari, 
deoarece în Asia Centrală, 
de exemplu, energia sola
ră care revine la 70 de 
kilometri pătrați este e- 
gală cu potențialul termic 
al unei cantități de 600 
milioane tone de țiței. Nu
mai în deșertul Karakum 
se pot amenaja aproape 60 
de asemenea terenuri.

☆

BERLIN La șantierul 
naval „ Volks- Werft" din 
Stralsunde (R.D. Germană) 
a fost construită o secție 
specială pentru asamblarea, 
experimentarea și perfec
ționarea roboților indus
triali. In această secție, 
roboții „învață" profesiu

OSLO 26 (Agerpres). Nor
vegia trebuie să spună un 
„Nu !“ hotărît planurilor 
de militarizare a cosmosu
lui și să acționeze împotri
va programului „Războiul 
stelelor" — este apelul lan
sat de organizația norve
giană „Nu — arme nuclea
re !“.

Intr-o declarație dată 
publicității la Oslo, orga
nizația subliniază că înfăp
tuirea ideii creării sistemu
lui de apărare antirachetă 
cu elemente bazai e în cos
mos va du.e inevitabil la 
o ncuă spirală a cursei 
înarmărilor nucleare și, 
în ultimă ms’antă, la crea
rea unor noi sisteme de 
aime, mai distrugătoare.

☆
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). Pacea și secu
ritatea internațională sînt 
inseparabile de lupta îm
potriva cursei înarmări
lor, în special împotriva 
cursei înarmărilor nuclea
re — a declarat secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, în dis
cursul rostit la deschide
rea seminarului regional 
al țărilop din America La
tină consacrat pregătirilor 
pentru Anul internațional 
el păcii, care va fi marcat 
în 1986, în baza unei deci
zii a Adunării Generale. 
Cursa înarmărilor, a arătat 
el, a atins proporții fără 
precedent. Ea înghite în 
fiecare zi aproximativ trei 
miliarde dolari, care ar 
putea fi folosiți pentru o_ 
perarea unor transformări 
social-economice nu numai 

lometri de drumuri, pre
cum și un număr de 75 
poduri și viaducte.

HAVANA. Constructorii 
au raportat încheierea lu
crărilor la un tronson de 
43 de kilometri al marelui 
canal, în lungime de 60 
kilometri, care se reali
zează în zona de sud a 
provinciei Havana. Socotit 
drept cea mai importantă 
construcție hidrotehnică a 
Cubei, canalul urmează să 
asigure apa potabilă pen
tru capitala cubaneză, pre
cum și irigarea unei su
prafețe de 26 000 de hec
tare cultivate cu trestie de 
zahăr și legume.

nile de constructori de 
nave. Specialiștii electro- 
niști pun în prezent la 
punct robotul „ZIS-995" 
pentru asamblarea secțiu
nilor navei. La șantierul 
naval din Stralsunde nu
mărul roboților va ajunge 
la sfîrșitul acestui an la 28.

☆
ULAN BATOR. Cerce

tătorii mongoli au pus la 
punct un nou soi de car
tof, care se caracterizează 
printr-o mare productivi
tate la hectar și rezistență 
la conservare. In - cursul 
experiențelor, relevă a- 
genția Monțame, de pe un 
bec tar cultivat cu noul soi, 
denumit „Dzabhan-35“ — 
s-a obținut o recoltă cu 
115 chintale mai mare de
cît pe o suprafață simila

în țările în cUrs de dez
voltare, dar și în celelalte 
state.

☆
WASHINGTON 26 (A-

gerpres). Președintele
S.U.A., Ronald Reagan, i-a 
primit, la Casa Albă, pe 
participanții la reuniunea 
anuală a guvernatorilor 
din statele care intră în 
componența S.U.A. După 
cUm s-a precizat, în cadrul 
întîlnirii, un mare număr 
de guvernatori și-au expri
mat îngrijorarea în legătu
ră cu creșterea bugetului 
militar american, în con
dițiile în care administra
ția a operat reduceri subs
tanțiale ale programelor 
de asistență socială și ale 
cheltuielilor destinate sec
torului public. Presa ame
ricană amintește în con
text că proiectul de buget 
pentru viitorul exercițiu 
financiar, înaintat recent 
Congresului, preconizează 
reducerea alocațiilor fede
rale pentru statele din 
componența S.U.A. cu o 
sumă totală de 20 miliarde 
dolari, ceea ce va crea 
pentru multe dintre aces
tea serioase dificultăți fi
nanciare.

• HELSINKI. Datoria 
externă a Finlandei a cres
cut cu 2,5 miliarde mărci, 
atingînd 51,5 miliarde, ce
ea ce reprezintă 17 la sută 
din produsul național brut, 
relevă un raport al Minis
terului de finanțe dat pu
blicității la Helsinki.

• PARIS. Conflictele ar
mate înregistrate în pe
rioada postbelică între di
ferite state au provocat 
moartea, în fiecare lună, a 
circa 40 000 de persoane, 
relevă un raport al O.N.U., 
citat de ziarul francez 
„Le Figaro".

• NAȚIUNILE UNITE. 
Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a 
formulat un protest împo
triva mutării forțate a mii 
de sud-africani în zone de 
pustiu, sub pretextul 
„popularii" unei noi rezer
vații destinate populației 
de culoare din R.S.A. In 
această acțiune și-au pier
dut viața 23 de persoane.

ră cultivată, cu soiul tra
dițional.

☆
BONN. Specialiștii vest- 

germani au pus la punct 
un material sintetic pen
tru construirea oglinzilor 
de telescop. La laborato
rul de cercetări cosmice 
din Freiburg s-a construit, 
dintr-un asemenea mate
rial, prima oglindă cu dia
metrul de 1,32 m. Noul 
material este mai dur de
cît sticla, deși este mult 
mai ușor decît aceasta. 
Masa oglinzii cîntărește 
doar 15 kg. în timp ce a- 
ceeași oglindă construită 
din sticlă ar cîntări peste 
o tonă. Noul tip de oglin
dă prezintă o importanță 
deosebită pentru cercetă
rile cosmice: amplasarea 
la bordul unui satelit a 
unui telescop cu o oglindă 
mai ușoară, ar diminua 
mult din greutatea acestuia.

I 
I
I
I

Cupa ziarului 
„Steagul roșu" 

la schi
Pregătirile pentru cea de-a Xl-a ediție a Cupei 

ziarului „Steagul roșu" la schi se desfășoară „pe 
ultima turnantă". Ampla și tradiționala manifesta
re de masă, desfășurată sub genericul „Daciadei", 
polarizează atenția iubitorilor sporturilor hibernale, 
mărturie elocventă în acest sens constituie edițiile 
anterioare. Sărbătoarea sportului alpin cheamă du
minică, 3 martie, pe pîrtiile Parîngului toate vârs
tele, la startul probelor sau doar ea suporteri, di
ploma de participare și insigna acestei ediții fi- 
gurînd desigur îp calendarul îndrăgostiților de fru
musețile montane, dar și al înveteraților colecționari. 
Desigur, concurenții mizează pe îmbogățirea pa
nopliilor lor cu trofee, numeroase cupe și medalii 
vor răsplăti forma sportivă și curajul celor mici, 
dar și ale veteranilor, sportivii legitimați se vor 
lupta cu sutimile de secundă. In acest sens la se
diul redacției se primesc zilnic înscrieri, ele vor 
continua pînă în preajma startului, la sediul bazei 
didactice a CSȘP din Paring.

Precedată de manifestările desfășurate în lo
calitățile municipiului nostru, actuala ediție a 
Cupei ziarului „Steagul roșu", se constituie într-Un 
amplu festival al sezonului alb, într-o pledoarie în 
favoarea disciplinelor sportive alpine, desfășurate 
sub egida „Daciadei", ca parte integrantă a investi
ției de sănătate de care se bucură miile de oameni 
ai muncii din Vale, într-o plăcută reîntîlnire a 
montaniarzilor. Așadar, invitația organizatorilor fi
ind făcută, nu rămîne decît să ne reîntîlnim, dumi
nică, 3 martie, pe pîrtiile Parîngului.

Ion VULPE

I

I

Starea vremii și a că lor de circulație
Institutul de meteorolo

gie și hidrologie comunică 
timpul probabil pentru in
tervalul 27 februarie, ora 
20 — 2 martie, ora 20. In 
țară, vremea va fi rece 
pen11 u această dată calen
dar,st;că. cu cer temporar 
ncros. Vor cădea precipi
tații locale în toate regiu
nile țării, mai ales sub for
mă de ninsoare. Vor fi 
condiții dc formare a pole
iului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Sînt po
sibile unele intensificări 
temporare din sectorul sud_ 
estic. Temperatura aerului 
în creștere treptată, valo
rile minime, în cursul nop
ților, vor fi cuprinse între 
minus 12 grade și minus 2, 
izolat mai coborîte, iar ce
le maxime între minus 5 
și plus 5. In București, vre
mea va fi rece, cu cer tem
porar noros. Vor cădea pre
cipitații slabe, îndeosebi 
sub formă de ninsoare și 
vor fi condiții de formare 
a poleiului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Tem
peratura aerului în crește
re ușoară. Valorile mini
me, în cursul nopților, vor 
fi cuprinse între minus 
8 și minus 4, iar cele ma
xime în timpul zilei între

FILME

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

PETR1LA: Scuzați, dv. 
vedeți fotbal ? »

LONEA: Talismanul
toreadorului.

ANINOASA: Inimă sin
ceră.

VULCAN — Luceafărul: 
Viaductul.

LUPFNT — Cultural : 
S-a oprit un tren.

URIC ANI: In așteptarea 
lui Filip

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — Lo- 
nea, „Motanul încălțat", 
„Un bărbat și mai multe 
femei" — București. 

minus 1 și plus 3 grade. 
Condiții favorabile formă
rii ceții.

☆

Toate drumurile națio
nale sînt deschise circula
ției, partea carosabilă con
tinuă, însă, să aibă porțiuni 
acoperite cu un strat de 
zăpadă bătătorită și înghe
țată. Transporturile auto 
sînt afectate, cu deosebire 
în județele Botoșani, Su
ceava, Iași, Bacău, și 
Neamț, unele curse fiind 
suspendate, iar altele scur
tate sau deviate.

Toate aeroporturile și 
liniile ferate sînt în stare 
de disponibilitate.

Situația Dunării: gheața 
este oprită pe porțiunile 
dintre km 1048—943, 875
—863, 495—186, 172 pînă 
la mila 18, pe canalul Su- 
lina. In porturile fluviale, 
de la Baziaș la Hîrșova nu 
se lucrează. In porturile 
Galați, Brăila și Tulcea se 
lucrează cu mari dificul
tăți din cauza aglomerări
lor de gheață. Pe Dunărea 
maritimă navighează nu
mai navele spărgător de 
gheață.

(Agerpres)

20,00 Telejurnal (parțial i 
color). ș

— Agendă electorală.
20,15 Tribuna TV :

— Constelație de valori 
a omului nou. Emi
siune de dezbateri 
politico-ideologice.

20,35 Oameni în istorie 
(color). Film docu- 
mentar-artistic.

21,00 Film serial: Tineri i 
în luptă. Premieră 
pe țară. Coproduc- i 
ție internațională, i 
Episodul 4.

21,50 Telejurnal (parțial ; 
color)

22,00 închiderea progra
mului.
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