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CETĂȚENI Șl CETĂȚENE I I
SĂ INTIMPINĂM ALEGERILE DE DE-

1 PUTAȚI DE LA 17 MARTIE CU SUCCESE ’ 
I DE SEAMĂ IN TOATE DOMENIILE DE AC- j 

î TIVITATE, ÎNTĂRIND CU PUTEREA FAP- 

I TELOR DE MUNCĂ VOTUL NOSTRU,
I VOT AL ÎNCREDERII IN POLITICA INȚE- 
j LEAPTĂ A PARTIDULUI, VOT AL UNITĂȚII 

| INDESTRUCTIBILE A NAȚIUNII NOASTRE 
’ SOCIALISTE !

în întîmpinarea alegerilor de deputați

hi și importante succese
in extracție

Intîlniri cu alegătorii

Pentru continua modernizare a Petroșaniului

Cu pianul pe doua luni îndeplinit
Sectorul VI de la Sectorul VII de la

I. M. Lupeni
Vale a 
cetățe.

I. M Vulcan
In aceste zile cînd în întreaga 

Jiului se desfășoară întîlniri ale 
nilor cu candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru alegeri
le de la 17 martie în Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare jude
țean, municipal și orășenești tot mai multe 
colective de mineri raportează succese 
deosebite pe frontul cărbunelui. Unul 
dintre aceste colective este cel al secto
rului VI de la mina Lupeni, care a ra
portat îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe primele două luni înainte de termen. 
La zi, de la începutul anului, minerii, 
inginerii și tehnicienii acestui colectiv 
fruntaș au extras în plus prevederilor 
de plan PESTE 2000 TONE DE CĂRfiU- 
CU 300 KG PE POST.

La acest frumos succes și_a adus 
contribuția întregul colectiv, dar în mod 
deosebit minerii din schimburile condu
se de CONSTANTIN COJOCARU, 
GHEORGHE APREOTESEI SI DUMI
TRU BUTA din BRIGADA Lt5l PAVEL 
BUJOR, care exploatează un complex 
de susținere și tăiere mecanizată, care 
în perioada scursă de la începutul anu
lui au realizat PRODUCTIVITĂȚI SU
PERIOARE CELOR 
CU 300 KG PE POST, 
marcabile se înscriu 
brigada lui NICOLAE 

k_______________________

colectivul de mineri

PLANIFICATE 
Cu rezultate re- 
și minerii din 
KALMAN.

• Ieri dimineață
din cadrul sectorului VII al l.M. Vul
can raporta îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele două luni din acest an. 
După cum ne informa adjunctul șefu
lui de sector, sing. Traian Brăteanu, oa
menii muncii din acest harnic colectiv 
au extras în plus sarcinilor de plan de 
la începutul anului aproape 2200 TONE 
DE CĂRBUNE PENTRU SEMICOCS. 
Aprovizionarea ritmică cu materiale, 
respectarea tehnologiilor de lucru, folo
sirea judicioasă a forței de muncă, au 
fost factorii principali care au condus 
la DEPĂȘIREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII PE SECTOR CU 60 KG PE 
POST.

Acest succes este rodul muncii neo
bosite depuse de minerii din schimbu
rile conduse de ION ADĂMUȚ, CON
STANTIN CALUGAREANU ȘI FRAN- 
CISC BEJAN DIN BRIGADĂ CONDU
SĂ DE ION MURARAȘU, cît și a ce
lor de pe schimburile lui PATRU PO- 
TOAIA, ISTVAN PALL SI DENES 
LENGHEL DIN BRIGADA LUI IOAN 
CALOTA ce exploatează două abataje 
frontale.

Rezultate remarcabile au obținut și 
minerii din abatajele cameră conduse de 
GRIGORE COJOCARU, TRANDAFIR 
VIZEȘTEANU ȘI VASILE VAȘCUȚĂ.

Ieri a avut loc la Pe
troșani, la sediul Școlii ge
nerale nr. 4, întîlnirea 
candidaților din circum
scripția electorală jude
țeană nr. 63 — prof. univ. 
dr. ing. Dumitru Fodor, 
rector al Institutului de 
mine din Petroșani și prof, 
univ. dr. ing. Nicolae Di
ma, prorector al aceluiași 
institut —, a candidaților 
din circumscripțiile elec
torale municipale nr. 4 — 
Iuliana Butulescu, Lidia 
Șchiopu și Margareta Di
ma — și nr. 3 — Ion Mi
hai Vărășeț și Miron Mor
ga — cu alegătorii.

In prezența cetățenilor, 
Lidia Șchiopu a prezentat 
o sinteză a realizărilor ac
tualei legislaturi, eviden

țiind 
liului popular 
pentru 
dicală a zonei Petroșani —• 
Nord și permanenta mo
dernizare a Zestrei edili
tare a orașului reședință 
de municipiu. A fost re
levat totodată efortul 
depus de cetățenii din cir
cumscripție pentru mai 
buna gospodărire a cartie
rului, evidențiindu-se spri
jinul permanent acordat 
locuitorilor circumscripți
ei, în rezolvarea probleme
lor ridicate 
siliul popular

In continuare 
vîntul și au făcut valoroa
se propuneri alegători 
din cadrul circumscripției. 
Astfel, Dorel Ștef, a subli-

Revenim la ancheta noastră
de la început de an

l.M. LIVEZENI

,,Ritmicitatea" promisiunilor 
nu asigura cărbune pentru 

economia nationaid I

Festivalul național 
„Cîntarea României
Creația tchnico_ști- 

ințifică de • masă, activ 
integrată în cerințele 
prioritare ale producției

preocuparea Consî- 
municipal 

transformarea ra-

niat necesitatea construi
rii unei, noi școli îh aceas
tă zonă și amenajării 
unui parc de-a lungul pî- 
rîului Maleia.

Alegătorii, dintre 
amintim pe Maria 
Samoilă Gaboi’ și 
Fekete au mai 
construirea unei 
cămin în partea 
a orașului, a unor 
do joacă, special 
jate pentru copii,
zarea sistematizării pe o- 
rizontală dintre blocurile 
din zona „Vasile Roaită"

care îi 
Voicu, 

Jold 
solicitat 

creșe- 
centrală 
terenuri 
amena- 

finali-

de Con- 
municipal. 
au luat cu_

A. ilORAȚIU

(Continuare în pag. a 2_a)

Revenim pe urmele an
chetei noastre de la început 
de an, întreprinsă și la 
mina Livezeni. Desprin
dem din declarațiile di
rectorului 
ing. Ion Diaconu: 
me deosebite care să 
împiedice 
nim integral 
anuale 
Este o 
ment.

Dar, | 
feri la 
pectivă, 
jamentul. formulat de a- 
celași interlocutor în nu
mele colectivului, repe
tăm în numele colectivu
lui pe care-1 conduce: 
„Ritmicitatea pe care o 
vom atinge în luna ianua
rie, o vom menține și în 
celelalte două luni ale tri
mestrului I, 
vom încheia 
de plan îndeplinite", 
tr-adevăr, mobilizator !

Să vedem care a fost 
„ritmicitatea" din luna ia
nuarie. Aflăm de la com
partimentul planificare ;

Livezeni. 
declarațiile 

întreprinderii,
.Proble- 

ne 
să ne îndepli- 

prevederile 
de plan nu avem", 

declarație-angaja-

pentru a nu ne re- 
declarația de pers- 

, reamintim anga-

pe care le 
cu sarcinile

In-

luna ianuarie a fost 
cheiată cu un minus 
13 680 tone, cu o nerealiza- 
re a productivității mun
cii în cărbune de 2,1 tone 
pe post și o penalizare, 
pentru neîncadrarea în 
indicatorii de calitate, de 
1800 tone cărbune. Fără 
comentarii 1

Așadar, „ritmicitatea" 
din ianuarie (dacă i se 
poate spune așa I) va fi, 
conform declarației, men
ținută „și în celelalte două 
luni ale trimestrului I, pe 
care le vom încheia cu sar
cinile de plan îndeplinite". 
Tot clar, tot concis. Pen
tru a evita orice confuzie, 
trebuie s-o spunem des
chis: în luna februarie, la 
zi, minus aproape 9000 to
ne de cărbune, minus 1079 
kg pe post la productivita
tea muncii, depășirea indi
catorilor de calitate cu...

în
de

I

IN PAGINA A 3-A

sectorului și minei 
își desfășoară activitatea: cea condusă de 
Emil Bolog, de la sectorul III al l.M. Live_ 
prezent, formația lucrează la pregătirea u_ 
abataj din care se vor aduce la lumină,

O brigadă care face cinste 
care 

minerul 
zeni. In 
nui nou 
lunar, peste 12 000 tone de cărbune. De menționat 
că minerii brigăzii și-au depășit sarcinile de plan 
pe luna în curs cu 10 la sută.

Ocupația de oier e frumoasă,

PETRILA

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

*

Pătrunzi greu spre Cîm_ 
pu lui Neag. Mai ales 
acum, în plină iarnă. Lo
calitatea montană, din 
extremitatea vestică a 
Văii Jiului, își trăiește 
intens în aceste zile ge
roase viața sa interioară, 
nevăzută în intimitatea ei. 
Zăpada, așternută în stra
turi îngrijorătoare în a- 
numite zone, domină în
tregul peisaj, doar ulițe
le săpate adînc în troie
ne și fuioarele de fum ce 
ies prin coșurile caselor, 
par la prima vedere, din 
șoseaua principală, sem
nele vieții. Doar Ia pri
ma vedere, pentru că în 
interiorul satului viața 
palpită în ritmuri trepi
dante. Existența cărbu
nelui extras din cariera 
Cîmpu lui Neag — a

transformat 
molcomă

viața liniști- 
a localnie.-tă,

lor într.o alta, mai inten
să, la fel cu cea a tutu
ror orașelor țării. Dis-de- 
dimineață începe forfota:

înseninări de reporter

marea majoritate a locu
itorilor lucrează la cari
eră. Doar o mică parte 
dintre ei au mai rămas 
în afara tumultului luptei 
pentru cărbune. Și 
ceștia, o mică parte, 
servă o îndeletnicire 
veche a locuitorilor 
Cîmpu lui Neag — 
terea animalelor.

Această îndeletnicire,
ale cărei rădăcini pe (Continuare în pag. a 2-a)

a- 
con- 
stră- 

din 
creș-

pa- 
ei
E

dar trebuie bine știută!
ț

locurile de aici trebuie 
căutate în timpuri ime
morabile, interesul, 
siunea și frumusețea 
au rămas nealterate,
frumos sâ crești anima
le, poți spune privind 
dinafară. Vara, cînd ală
turi de turma de oi cio
banul, cîntînd din fluier, 
își plimbă ochii de la 
înălțimea vîrfului de 
munte pe; te întreaga a- 
șezare, este o imagine 
bucolică de mulți rîvnită. 
Dar nu 
numai 
crescut 
le nu

este tot timpul 
vară. Cine n-a 
niciodată anima- 
arc de unde ști

Gh. CHIRVASA

I

t 
I
I
I
i

Bucuria unei 
legislaturi

Fără nici un echivoc, se 
poate spune că producția 
materială a orașului Pe- 
trila a traversat, de la 
precedentele alegeri gene
rale, o legislatură bogată. 
Cele două întreprinderi 
miniere de pe raza locali
tății și-au conturat mai 
bine tehnologiile, în pers
pectiva dezvoltării conti
nue a extracției de căr
bune. încă din 1984, mai 
sporadic, dar în mod deo
sebit din acest an, minerii 
au depășit „bariera" ex
tracției zilnice de 4000 de 
tone, datorită măsurilor 
luate pentru valorificarea 
superioară a capacităților 
de producție. Și, bineînțe
les, datorită capacității 
sporite de gîndire și acți
une a colectivelor. In a- 
ceeași legislatură a 
realizată 
preparației, 
amploare, 
construirea 
care dispune de un flux 
modern, cu parametri teh
nici superiori. Esențială 
—■ prin jJrisma acestei 
ample lucrări de moder
nizare — este creșterea 
capacității de preparare a 
cărbunelui pentru semicocs, 
fapt ce răspunde unei ce
rințe prioritare a 
ei naționale. In 
re, și colectivul 
de mobilă și-a 
experiența, progresul ei fi
ind înregistrat mai cu 
seamă pe plan calitativ.

La capătul unei legisla
turi, Petrila se prezintă, 
așadar, cu înnoiri substan
țiale. Desigur, cele mai 
de seamă sînt circumscrise 
în sfera economiei orașu
lui, de care sînt nemijlo
cit legate toate pîrghiile 
nivelului de trai. Dar nu 
lipsesc nici înnoirile meni
te să îmbogățească viața 
socială a localității.

— Comerțul orașului 
nostru se desfășoară în 
proporție de 80 la sută în 
spații noi, aflăm de la to
varășul Loghin Popa, se
cretar al comitetului oră-

fost
modernizarea 

o lucrare de 
echivalentă cu 
unei uzine noi,

economi- 
apropie- 
fabricii 

consolidat

(Continuare in pag. a 2-a)
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Bucuriile unei legislaturi
(Urmare din pag. 1)

șcnesc de partid, președin
tele consiliului orășenesc al 
F.D.U.S. In anul 1984, toți 
locuitorii noștri au trăit 
o mare bucurie la inaugu
rarea magazinului gene
ral „Petrila", unitate co
mercială de primă mări
me pe care știm că multe 
alte localități din țară 
și-ar dori_o. Această-uni
tate „de marcă" a schim
bat conținutul întregii /ac
tivități comerciale, im - 
primîndu-i o nouă dimen
siune calitativă. Practic, 
putem spune că avem nu 
numai un nou magazin, 
ci și un nou comerț.

înnoirile orașului sînt vi
zibile pe mai multe pla
nuri. Este în lucru, apro-

i

Imagine din atelierul de montaj al secției „Sus
țineri miniere" de la I.U.M. Petroșani. Sing. Vasile 
Saviuc, împreună cu cîțiva ortaci din formația pe 
care o conduce, surprinși de obiectivul aparatului 
in timp ce se ocupă de montarea unui complex me
canizat SMA-2, modificat, care va intra in funcțiu
ne la I.M. Lupeni.

Din această secție au plecat spre întreprinderi
le miniere din Valea Jiului zeci de astfel de com
plexe mecanizate, adaptate Ia condițiile de zăcă- 
mînt, obținindu-se cu ele productivități de peste 
20 tone pe post.

Ritmicitatea44 promisiunilor 
nu asigură cărbune pentru

In zilele de 24—25 fe
bruarie, Sala sporturilor 
din Deva a găzduit etapa 
județeană a campionatului 
de calificare, pentru pro
movarea în divizia B la 
handbal, care a antrenat
5 echipe de fete și 4 de 
băieți. La actuala ediție, 
municipiul nostru a fost 
reprezentat de echipele 
Hidromin Petroșani (f) și 
Minerul Uricani (b).

Dovedindu-se mult mai 
bine pregătită decît par
tenerele de întrecere, Hi

economia națională!
(Urmare din pag. 1)

Pentru continua
modernizare a

Petroșaniului
(Urmare din pag. 1)

și din jurul noului cine
matograf „Parîngul". A 
luat apoi cuvîntul candi
datul de deputat Dumitru 
Fodor, care s-a referit la 
obiectivele ce vor sta în 
fața consiliului popular 
în noua legislatură, solici- 
tînd în același timp ca toți 
cetățenii să participe la 
acțiunile de muncă patrio
tică pentru mai buna gos
podărire a orașului.

La rîndul său, candida
tul de deputat Miron Hor-

alegătorii 
majoră 

consiliul

ga, a informat 
cu problematica 
rezolvată de 
popular în actuala legisla
tură, răspunzînd la între
bările acestora.

Intîlnirea electorală a 
constituit un prilej deose
bit pentru afirmarea do
rinței tuturor celor prezenți 

candidați și alegători 
de a face totul pentru 
Petroșaniul să devină 
cel mai scurt timp o 

bijuterie arhi-

ca 
în 
adevărată 
tectonică.

3 puncte. Deci, dacă luăm 
in considerare cifrele, rit
micitatea nu numai că nu 
se „arată" dar nici nu poa
te fi măcar... întrezărită.

In legătură cu o altă de
clarație a directorului în
treprinderii: „Avem și
vom avea în permanență 
în funcțiune cinci abataje 
echipate cu complexe me
canizate", aflăm că așa 
este. Cele cinci complexe 
mecanizate 
Funcționează dar, < 
cum se poate vedea 
minus de peste 22 000 
la nivelul minei) nu 
duc la capacitate, nu 
folosite intensiv și efici
ent. Sau. o altă declarație: 
„O altă problemă spre so
luționarea căreia ne-am 
concentrat preocupările 
constă în stabilizarea per
sonalului muncitor". Este 
de ajuns să amintim, ceea 
ce am aflat de la biroul 
personal a] minei: de la 
începutul anului, la mina 
Livezeni au venit 107 oa-

meni ai muncii (dintre ca
re 12 detașați) și au ple
cat... 74. In două luni, doar 
20 de oameni ai muncii, 
stabilizați (și este încă 
perioada de iarnă, nu vara 
„păsărilor călătoare'1), este, 
într-adevăr. o realizare „de 
prestigiu" privind recruta
rea și stabilizarea forței de 
muncă 1

In loc de 
producem 
formulat în
tivului pe care-1 conduce, 
de ing. Ion Diaconu, di
rectorul I.M. Livezeni, în 
cadrul recentei adunări ge
nerale a 

oamenilor 
C.M.V.J., 
varășului
che, ministrul
„Minusul, pe care l-am a_ 
cumulat de la începutul a- 
nului, îl vom recupera. 
Incepînd din luna martie, 
ne vom realiza ritmic sar
cinile de plan. Chiar le 
vom depăși". Din nou „rit
mic". Numai că... ritmici
tatea angajamentelor nu 
asigură cărbune pentru e- 
conomia națională !

concluzii, re- 
angajamentul 
numele colec-

funcționează.
după 

(un 
i tone

pro- 
sînt

reprezentanților 
muncii din 

în prezența to- 
Marin Ștefana- 

minelor :

piindu.se de faza 
noul 
P.T.T.R. 
locuințe 
această 
coordonate ale 
lui și esteticii 
Principala arteră de cir
culație, bulevardul, va 
prinde conturul final, spre 
satisfacția locuitorilor ca
re trăiesc cu bucurie fie
care nou succes edilitar. 
Căci, fiecare nou succes 
încorporează munca lor, 
priceperea lor de buni 
constructori și destoinici 
gospodari.
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ț / 

I 
ț

finală, 
sediu al Oficiului 

Construcția de 
a fost înscrisă în 
legislatură pe noi 

confortu. 
citadine.

Petrila a traversat o 
legislatură bogată. Ritmul 
și abnegația cu care se 
acționează în întîmpinarea 
alegerilor pentru crește
rea producției de cărbune 
denotă că orașul, colecti
vele sale muncitorești se 
pregătesc să înceapă noua 
legislatură sub semnul 
angajării plenare pe calea 
progresului 
social, aȘa 
înnoiri să 
mai multe 
bogățească 
harnicilor săi locuitori. 
(I.M.)

economic și 
incit viitoarele 
prilejuiașcă tot 
bucurii, să îm- 

mereu viața

Ocupația de oier e frumoasă
(Urmare din pag. f)

1

că această 
frumuseți 
constante, presupune 
greutăți. Crescătorul 
animale, în schimb, 
cunoaște și luptă cu 
Mai ales acum, 
cînd adăpostul ori hrana 
animalelor devin proble
me deosebite. Ei știu să 
iasă din orice încurcătu
ră. Generații întregi au 
căutat, succedîndu-se, se
cretul ieșirii din iarnă 
cu ușurință. L-au găsit 
sau nu, cert e că oame
nii își scot animalele de 
la iernat în condiții bu
ne. agoniseala de furaje 
din timpul verii — timp 
folosit gospodărește de 
crescători — este drămu
ită corespunzător numă
rului de animale și de 
zile. Rar i se întîmplă lui 
Gheorghe Moioatcă 
rămînă „în pană" 
furaje, cu toate că 
peste 100 de oi, 5 bovine 
și 4 porcine consumă, 
nu glumă ! Oricît de as
pru ar fi gerul în aceas
tă iarnă, în care vredni
cia și priceperea oieri
lor au fost puse mai 
mult ca oricînd la încer
care, el se află în mijlo
cul animalelor sale. Le 
știe pe fiecare în parte 
cînd vor făta, ci nd le e

ocupație, cu 
și satisfacții

Și 
de 
le 

ele. 
iarna,

să 
de 

cele

de 
lui

sete, cînd le e foame. Ea 
fel este și alt consătean 
al lui. Ion Cîta, cunoscut 
și apreciat crescător 
animale din Cîmpu
Neag. Pasiunea vieții lui 
a fost creșterea anima
lelor. încă de mic s_a 
ocupat cu aceasta. Acum , 
este un adevărat expert 
în îngrijirea animalelor. 
„E frumos să fii oier, dar 
trebuie să știi cum" — 
spune adăsea. Are peste 
100 de oi și 6 bovine ca
re îi dau mult de furcă 
lui și soției. Dar nu se 
lasă; intenționează să-și 
crească și mai mult tur
ma. Cu fătările din pri
măvara aceasta speră să 
ajungă la 130 capete de 
oi, în afara predării can
tităților de carne con
tractate pentru fondul de 
stat, căci ei. atît el cît și 
Gheorghe Mojoatcă, au 
înțeles bine un fapt: vrei 
să cîștigi bine și sigur de 
pe urma muncii tale, con
tractul la fondul de stat î 
este cel mai util și mai - 
eficient mijloc. Și cei doi 
procedează an de an ca . 
atare, cantitățile de car- 
ne. lapte și lină predate ț 
la fondul de stat cunos- ț 
cînd creșteri substanțiale, i 
la fel ca și satisfacțiile - 
muncii lor pline de pa
siune.

1

I 
ț
I

1

¥
Sferturile de finală alo „Cupei României'*, la fotbal

Rezultate tehnice

S-au conturat în aceste 
zile, noi măsuri ale orga
nizatorilor menite să asigu
re o bună popularizare și 
desfășurare a celei de a 
Xl-a ediții a Cupei ziaru
lui „Steagul roșu" la schi. 
Intre ele amintim ti
părirea și difuzarea afișu- * 5

HANDBAL FEMININ

Hidromin Petroșani, campioană județeană

Cupa ziarului „Steagul roșu" 
la schi

lui acestei ediții, a diplo
melor de participare, con
fecționarea trofeelor — 
cupele și medaliile câști
gătorilor și primilor cla
sați. Probele se vor desfă
șura pe pîrtia Poieniței din 
fața bazei didactice a 
Școlii sportive. Competiția 
din acest an are o deose
bită importanță pentru 
copiii și junioarele de la 
CJS.Ș. Petroșani, întrucît

dromin Petroșani (antre
nor Adrian Zarcula) h 
reușit să obțină victorii in 
toate jocurile susținute, 
in consecință sa ocupe 
primul loc în clasamentul 
general și dieptul de par
ticipare în etapa superi
oară. Iată și rezultatele 
obținute: Hidromin —
Viitorul Hunedoara 31 —10, 
cu Sănătatea Deva 31—23, 
cu Dacia Orăștie 32—12 și 
cu C.S.Ș. Deva 23—19.

In obținerea acestei 
frumoase performanțe
s_a -implicat întregul efec

prefațează concursurile 
republicane ale acestor ca
tegorii de vîrstă. Secțiile 
de schi ale asociațiilor și 
cluburilor sportive din Va
le sînt solicitate să acorde 
sprijin redacției noastre, 
prin mobilizare la concur
suri a schiorilor lor, dar 
și în buna desfășurare a 
întrecerilor. Alte amănun
te în numerele viitoare ale 
ziarelor. (LV.) 

tiv de jucătoare, remarci 
speciale cuvenindu-.se ju
cătoarelor Liliana Vițcla- 
ru, Camelia Florea, Lelia 
Iriza, Diana Radu, Draga 
Penu, Melania Laszlo și 
Florica Lupașcu.

Cele mai eficace jucă
toare au fost Lelia Iriza 
(33 goluri), urmată de Ca
melia Florea (15), Draga 
Penu (20) și Diana Radu 
(14).

B. STAICU

Miercuri s-au disputat 
meciurile din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cu
pei României" la fotbal, 
competiție înscrisă în ca- 
lendai ul „Daciadef".

Iată rezultatele tehnice 
Și autorii golurilor:

Ploiești: Dinamo Bucu
rești — Chimia Rm. Vîl- 
cea 3—1 (3—0). Golurile 
au fost marcate de Drag- 
nea (min. 15, din lovitură 
dc la 11 m), Suciu (min. 
31) și Sorin Răducanu (min.

De cui înd s-a dat star
tul campionatului muni
cipal de șah pe echipe, 
competiție in care își dis
pută șansele zece echipe. 
Prezența la această com
petiție a 9 echipe din Pe
troșani se datorește comi
siei municipale de șah 
(președinte loan Berzan 
Muntean), precum și unor 
iubitori ai acestei discipli
ne sportive din întreprin
derile și instituțiile reșe
dinței noastre do munici
piu, care au reușit să a- 
tragă într-o competiție or
ganizată pe cei mai buni 
jucători de șah.

Campionatul municipal 

33) respectiv, Gingii (min. 
74);

Brașov: Politehnica Iași 
— C.I.L. Sighet 2—0 (0—0). 
Punctele au fost înscrise 
de Biro (min. 82) și Ke- 
reși (min. 87).

Cluj-Napoca: Steaua
București — F.C. Baia Ma
re 1—0 (1—0). Unicul gol 
al partidei a fost înscris, 
in minutul 33. de Boloni.

Pitești: Universitatea
Craiova — A.S. Mizil 3-r-l 
(după prelungiri). La sfîr- 

Campionatul municipal
de șah se desfășoară sis
tem turneu, în componen
ța fiecărei echipe partici- 
pind 4 seniori și 2 juniori. 
Furnizăm rezultatele înre
gistrate în primele trei 
etape: etapa I (din 10 fe
bruarie): Hidromin I — 
Hidromin II 4—2; Dinamo 
(Pompieri) — C.F.R. 4—2;
I.P.  Morărit — I.C.P.M.C. 
0—6; Minerul Dîlja — Ju
decătoria 2—4; Utilajul — 
Preparatorul Lupeni 0,5— 
5,5; etapa a H-a (17. II) i
C.F.R.  — Preparatorul Lu
peni 0—6, Judecătoria — 
Utilajul 3—3, I.C.P.M.C. — 
Minerul Dîlja 3—3, Hidro
min II — I.P. Morărit 

șitul timpului regulamen
tar de joc scorul a fost 
egal: 1 — 1. Golurile au 
fost înscrise de Cămătaru 
(min. 62), Adrian Popescu 
(min. 100), Țicleanu (min. 
107), respectiv, Simaciu 

Cm in. 80).
Echipele Dinamo Bucu

rești, Politehnica lași. Stea
ua București și Universi
tatea Craiova s-au califi
cat pentru semifinalele 
competiției.

(Agerpres)

de șah
3— 3, Dinamo — Hidromin
1 1—5; etapa a 111-a: (24 11)j 
Hidromin I — C.F.R. 5—1, 
I.P. Morărit — Dinamo
4— 2, Minerul Dîlja — Hi
dromin II 4—2, Utilajul 
— I.C.P.M.C. 1,5—4,5. Jo
cul dintre Preparatorul Lu
peni — Judecătoria Petro
șani a fost amînat.

După consumarea ciior
3 etape în clasament con
duc Hidromin I cu 14 
puncte, I.C.P.M.C. 13,5 
(ambele din 3 jocuri), Pre
paratorul Lupeni 11,5 (din 
2 jocuri).

S. BÂLO1

piindu.se
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i Creația tehnico-științifică de masă, activ integrată i
i în cerințele prioritare ale producției j

ț 
i

f

Zilele trecute, la Casa 
de cultură din Petroșani 
s-a deschis o valoroasă 
expoziție, avînd ca temă 
„Realizări obținute in 
activitatea de cercetare 
și creație tehnico-știin- 
țifică desfășurată in 
scopul creșterii produc
ției și productivității 
muncii în Valea Jiului". 
Prin panouri, prin stan
durile cuprinzînd dispo
zitive, subansamble ale 
unor utilaje, machete, au 
fost prezentate cele mai 
semnificative realizări 
ale muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor, pre
cum și ale elevilor din 
municipiu în 1984 în pro
movarea continuă a nou
lui în muncă, pentru 
creșterea producției și a 
productivității muncii în 
fiecare sector de 
ta te.

Cu acest prilej 
loc o consfătuire 
care răspund de buna or
ganizare a activității de 
cercetare și creație teh - 
nico-științifică din muni
cipiu, inventatori, inova
tori, cadre didactice, in
gineri și tehnicieni, stu- 
denți și elevi.

In cadrul consfătuirii 
s_a relevat modul în care 
au acționat organele și 
organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C. pentru 
antrenarea cadrelor teh
nice la introducerea nou
lui în producție, desfășu
rarea activității de crea
ție tehnico-științifică de 
masă în anul 1984 și mă
surile ce se impun pen
tru anul 1985.

La dezbateri 
cipat tovarășii 
tin Răduțoiu, 
Cheleș, Grigore 
dan, Alexandru Hadnagy, 
Maria Radu, Iosif Huszar, 
Mircea Munteanu, Dumi
tru Constantin, Nicolae 
Sîrbu, Vasile Pop. In 
încheierea consfătuirii, 
au luat cuvîntul tovară
șii ing. Gheorghe Davi- 
descu, director tehnic 
in C.M.V.J., președintele 
comisiei municipale 
inginerilor și tehnicie
nilor, și Petiu Barb, pre

ședintele Consiliului
municipal al sindicatelor.

Consfătuirea a relevat 
că, pornind de la necesi
tatea ridicării pe o treap
tă superioară a nivelului 
tehnic și a îmbunătățirii 
calității producției, or
ganizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. din 
Valea Jiului s-au preocu
pat activ în 1984 de dez
voltarea și moderniza
rea capacităților de pro
ducție din unitățile eco
nomice, realizarea unui

activi-

a avut 
cu cei

au parti- 
Constan-

Georgel
Grăj-

a

Oîndirea 
novatoare 

la baza 
activității 

fiecărui colectiv

amplu program de inves
tiții, îmbunătățirea prac
ticii în producție a ele
vilor, inițierea de către
tineret a numeroase ac
țiuni în sprijinul produc
ției.

In anul 1984 s-au rea-
obiective de 

tehnico-științifi- 
de 325 în 1983; 
271 în unitățile 

iar
I.U.M.P.,

lizat 585 
creație 
că, (față 
din care 
C.M.V.J., 
la
I.F.A. Vîscoza. întreprin
derea de confecții 
can, întreprinderea 
tricotaje Petroșani 
urmărindu-se prin 
zarea lor creșterea

celelalte
C.C.S.M.,

Vul- 
de 

etc., 
reali- 
cali-

tății produselor conco
mitent cu sporirea pro
ductivității muncii, pe 
de o parte, iar pe de al
ta reducerea cheltuieli
lor materiale și a impor
tului, crearea de noi dis
ponibilități pentru ex
port. Ca număr, cei 6305 
oameni ai muncii angre
nați în activitatea de 
cercetare și creație teh
nico-științifică de masă 
— muncitori, ingineri, 
cercetători, cadre didacti

ce, tehnicieni și econo
miști — relevă o crește
re față de anul 1983. To
tuși, raportînd acest nu
măr la numărul total 
al cadrelor tehnice exis
tente in Valea Jiului, a- 
ceastă participare, s_a a- 
preciat în cadrul consfă
tuirii, este sub nivelul 
posibilităților, numeroși 
specialiști din domeniul 
mineritului și preparării 
cărbunelui, din construc
ții și industria ușoară nu 
și-au adus contribuția 
la îmbunătățirea fluxuri
lor tehnologice, a proce
selor de producție.

Analizînd eficiența ac
tivității de creație teh
nico-științifică. s_a rele
vat că, numai în 1984 s-a 
obținut ca urmare a a- 
plicării noilor soluții teh
nologice, un spor de pro
ducție de peste 27 mili
oane lei, o reducere a 
cheltuielilor materiale cu 
peste 16 milioane lei, un 
spor de beneficii de 582 
de mii lei și reducerea 
importului cu peste 13 
milioane lei. La realiza
rea unor teme cu efici
ență sporită remarcăm 
contribuția adusă de I.M. 
Paroșeni. I.M. Dilja, I.M. 
Uricani, I.M. Lupeni, I.M. 
Petrila, I. U. M. P., 
IPSRUEEMP, I.P.C.V.J., 
A.C.M.M., întreprinderile 
de tricotaje și confecții. 
Instituțiile cu profil de 
cercetare, C.C.S.M.,
I.C.P.M.C., precum și u_ 
nele compartimente din 
cadrul C.M.V.J. și_au a- 
dus, de asemenea, o va
loroasă contribuție la îm
bunătățirea permanentă 
a fluxurilor tehnologice.

Un loc aparte îl ocu
pă munca depusă de e- 
levi, studenți și cadre di
dactice din școli genera
le, licee, case de pionieri 
și Institutul de mine din 
municipiu. Numai la 
I.M.P. s-au realizat în 
1984, 38 de obiective eu 
o tematică deosebit de 
complexă. In dorința fer
mă de a forma la tînăra 
generație capacități cre
atoare sporite, în cadrul 
caselor de pionieri și

șoimi ai patriei funcțio. < 
nează 224 de cercuri teh- 
nico-aplicative, cu peste 
15 000 de școlari, aceștia 
avînd numeroase lucrări 
premiate în cadrul Fes
tivalului național „Cîn
tarea României". Se re
alizează astfel la un ni
vel adecvat legătura din
tre procesul de învăță- 
mînt, activitatea produc
tivă și cercetarea științi
fică și tehnică.

Amplele acțiuni poli
tico-educative organiza
te în 1984 în scopul lăr
girii cadrului celor an
trenați în munca de cre
ație tehnico-științifică 
în întreprinderi, la nive
lul colectivelor de ingi
neri și tehnicieni s_au 
organizat, 10 dezbateri, 
28 mese rotunde, 14 cons
fătuiri ș.a. cu peste 3500 
de participanți.

Anul 1985 pune în fața 
colectivelor de oameni 
ai muncii sarcini sporite. 
Realizarea lor implică an
trenarea unui număr mai 
mare de cadre de speci
alitate, pentru ca obiec
tivele producției să fie 
îndeplinite integral, pen
tru ca întreaga activitate 
de cercetare și creație 
tehnico-științifică să aibă 
un caracter cît mai larg.

Instalația universală de înaintare „IUI-2" con
cepută și realizată de un colectiv de la I.M. Paro
șeni condus de maistrul principal Iosif Șinka.

Realizârî ’84 (^Obiective *85
• In 1984 au fost realizate 585 de obiective de 

creație tehnico-științifică din care 193 vizează creș
terea producției, 191 micșorarea cheltuielilor mate
riale, 18 reducerea importului, 2 vizează creșterea 
exportului, 181 vizează îmbunătățirea calității pro
ducției, precum și 9 invenții și 12 inovații.

• 6305 oameni ai muncii au participat la rezol- i 
varea problemelor tehnico-științifice trecute în pla- i 
nul de cercetare pe 1984, din care: 3475 au fost i 
muncitori, 482 maiștri, 2087 ingineri, 19 economiști, : 
iar 242 au fost tehnicieni. ■

• Lucrările de creație tehnico-științifică au adus 
un spor de producție în valoare de peste 27 milion-

i ne lei.
• întreprinderile miniere au rezolvat 116 obiec- 

i tive de cercetare. La acestea se adaugă 55 de teme 
Ș rezolvate de celelalte unități ale C.M.V.J

• In 1985 planul de creație tehnico-științifică 
i al întreprinderilor și instituțiilor Văii Jiului prevede 
i peste 600 de teme de cercetare din care peste ) 70 
i sînt încredințate unităților C.M.V.J.

• Creația tehnico-științifică își propune să re- 
i zolve probleme legate de creșterea mecanizării în 
1 subteran, modernizarea tehnologiilor de extracție a 
i cărbunelui, creșterea productivității muncii, îmbu- 
i nătățirea calității produselor, economisirea materi- 
; ilor prime și energiei, reducerea cheltuielilor mate- 
| riale, asimilarea unor soluții tehnologice noi, origi- 
’ nale, concomitent cu diminuarea importului, crește- 
î rea competitivității produselor pe piața externă.

PREMII 
INDIVIDUALE

A. ÎNTREPRINDERI E- 
CONOMICE — Premiul I : 
1. Extinderea tavanului de 
rezistență a stratului 5, co
lectiv: ing. Grigore Grăj- 
dan, ing. Emil Cristea, I.M. 
Petrila; 2. Instalație uni
versală de înaintare IUI-2, 
colectiv: maistru pr. Iosif 
Sinka, I.M. Paroșeni, sing. 
Constantin Răduțoiu, lăcă
tuș Vasile Scripcaru, mais
tru pr. mec. Ștefan Tudo- 
ran; 3. Supapă de siguran
ță limitatoare de presiu
ne, autor: maistpu pr. Ni- 
eolae -Sîrb, J.M. Lupeni ; 
4r Mașină agregat pentru 
prelucrarea subansamble- 
lor susținerilor mecaniza
te, colectiv; maistru Ioan 
Ebner, I.U.M. Petroșani, 
ing. Ionel Botoroagă, tehn. 
Ștefan Kiss, maistru Sa- 
moilă Gabor; 5. Aparat 
pentru controlul rezisten
ței de izolație tip ACRI-2, 
colectiv; ing. Petru Manea, 
ing. Nicolae Hîndoreanu, 
IPSRUEEM, ing. Tudor 
Catană, G.C.S.M.; 6. Insta
lație automată de vulcani- 
zât benzi, colectiv: ing.
Petru Manea, ing. Die Ben- 
dea, IPSRUEEM; 7. Insta

Palmaresul etapei municipale a concursului 
de creație telinico«științifică

lație dc hidrocicloane în 
scopul creșterii extincției 
în special, colectiv; ing. 
Vasile Caramete, sing. Va
ier Irimuș, I.P.C.V.J.

Premiul II — 1. Dispozi
tiv ejector pentru evacua
rea apelor din jompul pu
țurilor, colectiv; maistru 
mec. ilantz Theil, sudor 
Paul Ștefănoaică, I;M. Pe
trila; 2. Instalație de sem
nalizai e și convorbire tip 
1SCA-3, colectiv; I.U.M 
Petroșani; 3. Dispozitiv 
pentru tăiat cablu, tehn. 
Ioan Munteanu — 
IPSRUEEMP: 4. Dispozi
tiv de semnalizare a cons
trucțiilor de aeraj lip 
DSCA, tehn. Petru Both 
— IPSRUEEMP; 5. Pompă 
de nămol în construcție 
robustă pentru umplerea 
filtrelor presă, colectiv : 
ing. Alexandru Hadnagy, 
sing. Constantin Curelea, 
tehn. Ernest Ga
bor. lăcătuș Alexandru 
Bardosan, I.P.C.V.J.; 6. Mo
dificări constructive la cu
pe de elevator, colectiv: 

ing. Alexandru Hadnagy, 
ing. Dorin Cer- 
bu, tehn. Ernest Gabor, 
maistru Constantin Miu,
1. P.C.V.J.

Premiul III — 1. Con
fecționarea cuplajului ste
lar din covor de bandă re
cuperată, colectiv; ing. 
Petru Boantă, sing. Vasile 
Pătrășcoaia, vulcanizator 
Petru Lugoja, I.M. Petrila;
2. Soluție de. ghidare a
ehiblei de 0,75 mc in ve
derea derambleierii puțu
lui principal I.M. Dîlja, 
colectiv: ing. Ionel Pop,
ing. Ioan Foțău, miner 
Joan Voicu, I.M. Dîlja; 3. 
Dispozitiv de oprire a 
transportoarelor tip DOTA
ȘI, colectiv: I.U.M. Petro
șani; 4. Dispozitiv hidrau
lic de strîngere și avansa
re a materialului la strun
gurile automate, colectiv : 
ing. Lucian Zvoriștean, 
tehn. Dumitru Negrecea 
tehn. Ioan Pop, tehn. Iu- 
liu Pop.

B. ÎNTREPRINDERI DE

INDUSTRIE UȘOARA — 
Premiul I — 1. Pulover
pentru femei, colectiv: în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani. Premiul II — 1. 
Bluză pentru femei și fus
tă pentru femei — Între
prinderea de confecții 
Vulcan. Premiul III — 1. 
Costumaș pentru copii — 
întreprinderea de tricota
je Petroșani.

C. INSTITUTE DE CER
CETARE — Premiul I — 
1. Instalație automată do 
control a metanului eu 
semnalizarea și decuplarea 
energiei electrice tip 
ILG-6c, colectiv; ing. Ni
colae Oprea, fiz. Emil 
Komody, sing. Eduard 
Fodor, C.C.S.M.; 2. Sistem 
informatic pentru contro
lul proceselor tehnologi
ce miniere, colectiv: ing.
Carol Szabo, ing. Wilhelm 
Balasko, sing. Constan
tin Bădjcă, I.C.P.M.C.

Premiul II — 1. Baraj
-automat pentru limitare 
a exploziilor de metan și 
praf de cărbune tip

C.C.S.M—5, colectiv: ing.
Francisc Bana, fiz. Emil 
Komody, sing. Andrei llai- 
du, tehn. Miron Boța, 
C.C.S.M.; 2. Aparat pentru 
verificarea circuitelor eu 
siguranță intrinsecă tip 
INTEST, colectiv: Emil
Komody, C.C.S.M., Nicolae 
Zaiu; 3. Analizator rapid 
de cenușă, colectiv: ing.
Carol Szabo, ing. Wilhelm 
Balasko, sing. Constantin 
Bădica, I.C.P.M.C.

Premiul III — 1. Insta
lație de captareă prafului 
la perforarea în puțuri, co
lectiv, ing. Constantin 
Gheța, sing. Teodor Ignat, 
tehn. Olimpiu Maeavei, 
C.C.S.M.

D. INVĂȚAMINT SU
PERIOR. Premiul I — 1. 
Scut auțopășitor pentru 
abataje cameră tip, colec
tiv: prof. dr. ing. Nicolae 
lliaș, prof, dr ing. loan 
Dijmărescu, conf. dr. ing. 
Vasile Zamfir, cont. ing. 
Ștefan Șomlo, șef lucr. ing. 

Iosif Gruneanțu. Premiul 
II — 1. Transportor H.V.H., 
colectiv atelier micro- 
prod. I.M.P., ing. Iosif 
Gruneanțu, ing. Sorin Ra
du, prof. dr. ing. Nicolae 
lliaș. Premiul III — I. Dis
pozitive pentru tăierea hi
draulică a rocilor, colectiv: 
prof. dr. ing. Nicolae lliaș, 
prof. dr. ing. Andrei Ma- 
gyari, ing. losif Grunean
țu, ing. Sorin Radu — 
I.M.P.

IV. LICEE INDUSTRIA
LE. Premiul I — Liceul 
industrial Vulcan ,și.Liceul 
industrial Petroșani.; Pre
miul II — Liceul industri
al Petrila și Liceul indus
trial Petroșani. Premiul IM 
— Liceul industrial minier 
Lupeni și Liceul industri
al Vulcan. Mențiuni: Li
ceul industrial Petroșani 
și Liceul industrial de chi
mie Lupeni.

V. SCOLI GENERALE 
SI CASE DE PIONIERI. 
Premiul I — C.P.S.P. Pe
troșani și Șc. gen. nr. 4 Pe
troșani. Premiul II — Șc. 
gen. nr. 5 și nr. 7 Petro
șani. Premiul III — Șe. 
gen. nr. 5 și .C.P.S.P. Pe
troșani.
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Prognoza vremii 
pentru luna martieSchimb de mesaje intre 

tovarășul Nicolae Ceausescu si » » * 

tovarășul Erich Honecker
BERLIN 27 (Agerpres).- 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise cele mai 
călduroase salutări, urări 
de sănătate și succese în 
activitate tovarășului Erich 
Honecker, secretar gene
ral al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, 
succese deosebite poporu
lui d in R.D.G. în întîmpi- 
narea celui de al Xl-lea 
Congres al P.S.U.G.

Mulțumind călduros pen
tru mesajul primit, tova
rășul Erich Honecker, a 
rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai 
calde salutări tovărășești

Descoperiri
• BEIJING. — Arheo- 

lo gii chinezi au descope
rit în județul Youxian. din 
provincia Hunan (China 
centrală), mai multe mor
minte a căror vechime este 
de 1 700—2 200 de ani. Au 
fost scoase Ia iveală pînă 
în prezent peste 40 de o- 
biecte, printre care o sa
bie de bronz și un atlas 
al stelelor realizat în pia
tră.

Specialiștii apreciază că

• WASHINGTON. — 
In diferite zone din State
le Unite au avut loc mani
festații de protest ale fer
mierilor împotriva redu
cerii alocațiilor lor, conco
mitent cu mărirea cheltu
ielilor pentru înarmări.

• VIENA. — După cum 
informează ziarul „Kurier", 
în ultimii 10 ani cheltuie
lile făcute de austrieci 
pentru plata locuinței au 
crescut de peste 3 ori. Zia
rul precizează că plata 
pentru locuință și servici
ile comunale înghite aproa
pe 25 la sută din bugetul 
familiilor austriece.

„Liberalii vest-germani după Congresul lor66

tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3346)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boța 
Mariana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3347)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3425 eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (3349)

Partenerii de coaliție ai 
cancelarului Helmut Kohl, 
Partidul Liber-Democrat 
(P .L.D.), au făcut o cotitu
ră bruscă la dreapta în în
cercarea de a supraviețui 
politic, ceea ce s~ax- putea 
dovedi o binefacere îndo
ielnică pentru liderul gu
vernului R.F.G.

La Congresul de zilele 
trecute de la Saarbruecken, 
P.L.D. și-a ales un nou pre
ședinte, pe ministrul eco
nomiei — Martin Bange
mann, și a adoptat un pro
gram politic prin care își 
ia adio de la rolul său 
anterior de militant pen
tru reforme sociale. Noul 
P.L.D. de după Saarbruec
ken își întemeiază plat
forma pe concepții politi
ce împrumutate de la re
publicanii din S.U.A. și 
conservatorii din Marea

și urări de succes poporu
lui român în realizarea 
hotărârilor celui de al
XII 1-lea Congres al
P.C.R.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Erich 
Honecker «a tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politie E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim vice-prim ministru 
al guvernului, președinte
le părții române în Comi
sia mixtă guvernamenta
lă de colaborare economi
că și tehnico-științifică 
România — R.D.G.

*
Tovarășul Willy Stoph, 

președintele Consiliului 
de Miniștri al 
R.D.G. l_a primit pe tova
rășul Gheorghe Oprea, pri
lej cu care a avut loc un 
schimb de vederi cu pri
vire la dezvoltarea și a- 
dîncirea colaborării eco
nomice dintre cele două 
țări.

arheologice
mormintele datează din 
perioada Statelor Rivale 
(475—221 î.e.n.) și a dinas
tiei Han de Răsărit 
(25—220 e.n).

ROMA 27 (Agerpres). — 
Ansamblul „Dorul" din Pi
tești a participat la Festi
valul internațional de fol
clor de la Agrigento, unde 
a obținut Marele premiu 
al orașului și locul I pen
tru cele mai frumoase cos
tume.

Ansamblul a prezentat, 
de asemenea, spectacole la 
Messina, Bari, Napoli. Ca- 
serta, Avellino, San Remo 
și Roma.

BELGRAD 27 (Agerpres)
— La cel de-al XV-lea 
Festival internațional al 
filmului pentru copii, des
fășurat la Belgrad, filmul 
„Povestea călătoriilor", co
producție româno-sovieto- 
cehoslovacă, a obținut di
ploma acordată celui mai 
bun film după aprecierea 
spectatorilor.

VARȘOVIA 27 (Agerpres)
— In R.P. Polonă a fost 
marcată împlinirea a 175 
de ani. de la nașterea lui 
Frederic Chopin. La Filar-

Britanie, pronunțîndu_se 
pentru o economie de pia
ță liberă, fără nici un fel 
de restricții, pentru redu
cerea impozitelor și tăie
rea programelor social-e_ 
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conomice, cunoscute sub 
numele de „statul bunăstă
rii". Bangemann n-a lăsat 
nici un dubiu că această 
nouă poziție țintește la 
cucerirea unui nou larg e- 
lectorat liberal, azi în scă
dere. El a spus că P.L.D. 
trebuie să.șî găsească noi 
adepți ca partid al micii 
burghezii și campion al

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
BERLINUL OCCIDEN

TAL 27 (Agerpres). — 
Peste 42 000 de vest-berli- 
nezi și-au pus semnătura 
pe apelul „Orașul nostru 
împotriva armelor ato
mice", în cadrul campa
niei inițiate de un număr 
de 93 de organizații anti
războinice din oraș. Acest 
lucru a fost făcut cunos
cut la o conferință de 
presă a organizațiilor pen
tru pace din Berlinul oc
cidental. Semnatarii se 
pronunță pentru pace și 
destindere și cer reduce
rea substanțială a cheltuie
lilor militare.

-ir
BONN 27 (Agerpres). — 

La Frankfurt pe Main a 
avut loc Forumul partiza
nilor păcii convocat din 
inițiativa Comitetului
vest-german pentru pace, 
colaborare și dezarmare. 
La reuniune au luat parte 
reprezentanți ai diferite
lor organizații și grupări 
antimilitarisțe și antirăz
boinice, activiști ai mișcă
rii sindicale, membri ai 
unor organizații de tine
ret.

Participanții au adoptat 
o rezoluție prin care chea
mă opinia publică din 
R.F.G. să-și intensifice e- 
forturile în lupta pentru 
pace și dezarmare.

☆
TOKIO 27 (Agerpres). — 

In capitala Japoniei a 
început o campanie de

Carnet 
cultural 

monica națională din Var
șovia a susținut un con
cert pianistul Harrik Ol
sen. Un concert Chopin a 
avut loc și în casa, situa
tă în apropierea capitalei, 
în care s-a născut celebrul 
compozitor.

Cu ocazia împlinirii a 
300 de ani de »la nașterea 
marelui compozitor Georg 
Friedrich Haendel, în ora
șul natal al acestuia, Halle 
(R.D. Germană) a avut loc 
o adunare festivă. Mani
festarea a marcat momen
tul culminant al festivită
ților organizate în R.D.G. 
în memoria compozitoru
lui, care au cuprins, de a- 
semenea, cel de-al 34-lea 
Festival Haendel, cu par- 

unei societăți întemeiate 
pe ideea „ajută-te singur", 
liberă de orice intervenție 
a statului.

Kohl a salutat alegerea 
lui Bangemann și are un 

mare interes în supravie
țuirea politică a P.L.D. In
să noua linie adoptată la 
Saarbruecken s-ar putea 
să-i facă pe liberali niște 
parteneri incomozi pentru 
el în lunile care vin. 
P.L.D. este, astăzi, amenin
țat cu extincția sa politi
că după doi ani de dispute 
interne legate de desprin

masă pentru strîngerea 
de semnături pe Apelul de 
a se interzice complet și 
de a se distruge stocurile 
de arme nucleare. Pe lin
gă reprezentanții diferite
lor organizații democrati
ce și antirăzboinice, la 
campanie participă oa
meni de știință, de artă și 
cultură, numeroși studenți.

☆
BONN 27 (Agerpres). — 

La Kohl a avut loc o șe
dință a inițiatorilor „Ape
lului de la Krefeld", care 
a fost semnat pînă acum 
de peste 5 000 000 de cetă
țeni vest-germani repre- 
zentînd practic toate par
tidele politice și organiza
țiile obștești, sindicatele, 
cercurile largi ale popu
lației. Participanții au 
cerut să se oprească am
plasarea noilor rachete nu
cleare cu rază medie pe 
teritoriul R.F.G. și al al
tor țări din Europa occi
dentală, să fie retrase ra
chetele deja instalate în 
Europa, să nu fie permisă 
militarizarea spațiului ex
traterestru, să se îngră
dească acumularea de ar
me de distrugere în ma
să.

La ședință s-a hotărît 
să se organizeze, în toam
na anului 1985, o campa
nie antirăzboinică de ma
să sub deviza „Hiroshima 
avertizează — să fie opri
tă nebunia cursei înarmă
rilor".

ticiparea a peste 200 de 
muzicieni din 20 de țări.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 27 (Agerpres). — S-a 
încheiat cel de-al 35_lea 
festival internațional al 
filmului din Berlinul oc
cidental. Juriul, prezidat 
de cunoscutul actor fran
cez Jean Marais, a atribuit 
ex-aequo cea mai impor
tantă distincție a festiva
lului, „Ursul de aur", fil
melor „Wetherby", de Da
vid Dare (Marea Britanie), 
și „Femeia și străinul", de 
Rainer Simon (R.D. Germa
nă).

In cadrul festivalului, la 
care au fost prezentate 25 
de filme artistice și 16 fil
me de scurt metraj, au 
mai fost acordați șase „Urși 
de argint" și trei mențiuni. 
Cea mai bună interpretă 
a fost decretată Jo Kennedy 
(Australia), iar cel mai 
bun interpret —' Fernando 
Fernan Gomez (Spania).

derea lui din coaliția cu 
social-democrații și alipi
rea la actuala alianță de 
centru-dreapta. Sondajele 
de opinie nu-i acordă de- 
cît un sprijin de 3 la su
tă electorat, cu mult sub 
minimul de 5 la sută ne
cesar pentru a putea intra 
în Bundestag la viitoarele 
alegeri generale, progra
mate în 1987.

„Problema pentru Kohl 
este că amîndouă partide
le luptă acum pentru a- 
celași teritoriu politic. 
Adăugați la asta nevoia 
P.L.D. de a-și stabili noua 
imagine și de a_și face 
mare publicitate în presă 
și veți vedea că Kohl o să 
aibă mult de furcă pînă în 
1987“ — comentează un 
diplomat vest-european.

(Agerpres)

După cum ne comunică 
Institutul de meterologie 
și hidrologie, luna martie 
va fi mai rece decît în 
mod normal, îndeosebi în 
prima decadă, jar din 
punct de vedere pluviome
tric, apropiată de normal 
și ușox- excedentară în 
centrul și sud-vestul țării.

Prima decadă se va ca
racteriza printr-o vreme 
rece. Cerul va fi variabil, 
cu înnourări mai accentu
ate în sudul și estul țării. 
Vor cădea precipitații lo
cale, predominant sub for
mă de ninsoare în cea mai 
mare parte a țării. Vîntul 
va prezenta intensificări în 
estul și sudul țării și în 
zona muntoasă, viscolind 
local zăpada. Temperatu
rile minime vor fi cuprin
se între minus 12 și mi
nus 2 grade, izolat mai co_ 
borîte în Transilvania și 
Moldova, iar cele maxime 
între minus 5 și plus 5 
grade, pe alocuri mai ri
dicate. Izolat vor fi condi
ții pentru producerea po
leiului.

In a doua decadă, vre
mea se va încălzi treptat. 
Vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de ploaie, 
car® vor avea și caracter 
de aversă însoțite izolat și 
de descărcări electrice. 
Precipitațiile vor fi mai 
frecvente și mai însemna

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Salamandra: U- 
nirea: Scopul și mijloa
cele; Parîngul: Dacă e 
divorț, divorț să fie.

PETRILA: Scuzați,
dumneavoastră vedeți 
fotbal?

LONEA: Talismanul
toreadorului.

VULCAN — Luceafă
rul; Singur de cart.

LUPENI — Cultural: 
Polițist sau delincvent.

URIC ANI: In aștep
tarea lui Filip.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI — Lonea: 
„Gărgărița".

TV

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în e- 
conomie.

20,25 Studioul tineretului 
(parțial color).

— Nume tinere ale 
răspunderii cetă
țenești — reportaj.

Mica publicitate
PIERDUT certificat 8 

clase pe numele Dima Re
mus, eliberat de Școala 
generală nr. 3 Lupeni. II 
declax- nul. (3353)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Mierloiu Ion, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3348)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 3056, elibera

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adîncă durere dispariția 
celei care a fost scumpă fiică, soție, mamă

DINU ELENA
Nu o vom uita niciodată. (3351)

te cantitativ în a doua 
parte a intervalului. Vîn
tul va prezenta intensifi
cări locale. Temperaturi
le minime voi- fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 
grade, izolat mai coborîte 
în centrul și nordul țării, 
iar cele maxime vor de
păși, izolat, și plus 15 
grade în vestul țării, în 
ultima parte a decadei. 
Izolat se va produce' po
lei.

In decada a treia, vre
mea va fi schimbătoare. 
Vor cădea ploi temporare 
și sub formă de aversă în
soțite pe alocuri de des
cărcări electrice. Cantități 
mai importante de preci- 
cipitații se vor înregistra 
în vestul și nordul țării, 
precum și în zona mun
toasă. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime 
vor fi în general pozitive, 
exceptînd* Transilvania, 
Moldova și zona de munte 
unde vor fi predominant 
negative. Temperaturile 
maxime vor atinge și 20 
de grade în zona de cîm- 
pie, către sfîrșitul lunii. 
Local se va produce ceață 
în primele zile.

(Agerpres)

— Tinerețea noastră la 
înălțimea acestui 
timp eroic — mon
taj de poezie și mu
zică.

— In întâmpinarea fo
rumului tinerei ge
nerații: spirit an- 
gajant revoluționar 
în activitatea U.T.C. 
și A.S.C.

— Formații artistice 
sub emblema „Fes
tivalului artei și 
creației studen
țești".

— Inscripții în cartea 
de aur a acestui 
timp eroic — re
portaj.

— Dincolo de frumu- 
sețea zborului — 
reportaj.

— Antirăzboinica.
— Trei cîntece dintr-o 

lună.
— Serial științific:

„Călătorie in 
Univers".
Episodul 13.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

memento
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