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! Oameni ai inuiiciiaMii patria noastră !

Sub steagul glorios al partidului, strîns uniți în jurul 
| secretarul său general, tovarășul MCOLAE CEÂIROCU, 
s’ înfăptuim minunatul prog am de dezvoltare multilaterală 

atriei, de întări e a independenței și suveranității sala 
naționale, de înîlonre co rfinuă a vieții materiale șt spiri
tuale a înrreguiui nostru popor I

(DIN MANIFESTUL F.D.U.S.)

În întîmpinarea alegerilor de deputați
Construcții

de mecanizare

livrate
întreprinderilor miniere

Constructorii de ma
șini de la I.U.M. Petro
șani depun eforturi sus
ținute pentru înfăptui
rea programului de me
canizare, întocmit pentru 
întreprinderile miniere 
din Valea Jiului, la indi
cația secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. In 
cele două luni care au 
trecut din acest an, cons
tructorii de mașini 
niere din Petroșani 
livrat pentru I.M. 
câni un complex
nizat de tipul SMA-PH 2, 
care are 40 de secții. Tot
odată au fost transporta
te la I.M. Paroșeni 10 
secții ale unui complex

mi
au 

Uri- 
meca-

de tipul SMA-2. In pre
zent se lucrează intens 
pentru terminarea a încă 
două astfel de c mple- 
xe mecanizate de acest 
tip care vor fi livrate în 
a doua jumătate a lunii 
martie pentru I.M. Lu
peni. De la începutul a- 
nului au fost livrate la 
toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului 
aproape 4500 grinzi de 
susținere CSA-1250 pen
tru echiparea abataje
lor. Au mai fost livrate 
transportoare TR-2, dis
pozitive de legat cablu, 
colivii de extracție, fore
ze, colivii basculante, iar 
pentru I.A.C.M.M. — po
duri mobile de lucru și 
cofraje metalice.

y

in’ atmosfera însufleți- 
toare a acestor zile, mine
rii, colectivele de oameni 
ai muncii își consacră e- 
nergia creatoare pentru a 
realiza, în întîmpinarea a- 
legerilor de la 17 martie, 
noi și remarcabile înfăp
tuiri pentru îndeplinirea 
planului economieo-social 
din acest,ultim an al cin
cinalului. Cu prilejul în- 
tîlnirilor candidaților de 
deputați cu cetățenii din 
circumscripțiile electorale 
se desfășoară, în spiritul 
democrației noastre mun
citorești, un rodnic dialog 
cu privire la realizările ce 
s-au obținut și posibilită
țile de continuă îmbună
tățire a muncii și vieții. 
Aspectele l concrete ale 
vieții au constituit fondul 
întîlnirii tovarășului La- 
zăr Filip, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popu
lar municipal, candidat de 
deputat în circumscripția 
electorală municipală 
8 pentru alegerile de 
martie, cu cetățenii, 
meni ai muncii din 
cumscripție.

De la probleme actuale 
de sezon și pînă la cele de 
perspectivă, de la cele edi
litare și gospodărești pînă 
la altele legate de aprovi
zionarea unităților comer
ciale, cetățenii dovedesc 
discernămînt și grijă față

nr. 
la 17 

oa- 
cir-

de toate fațetele vieții de 
fiecare zi. In această iarnă 
grea cu zăpadă abunden
tă și geruri aspre, remar
ca Ia întîlnire Gheorghe 
DaminescU, în Petroșani se 
puteau amenaja patinoa
re unde tineretul să prac
tice acest sport. Obser- 
vînd acest fapt posibil de 
realizat și prin participa
rea locuitorilor din cir
cumscripție, vorbitorul a 
semnalat și necesitatea bu
nel întrețineri și asfalta-

rea străzilor mărginașe. 
Tot despre probleme de 
bună gospodărire și înfru
musețare a orașului, aflat 
într-un susținut ritm de 
înnoire edilitară, a vorbit 
și Ioana Mihalca, propu- 
nînd ca în primăvară, a- 
notimp ale cărui prime 
semne le urmărim de la 
o zi la alta, cu sprijinul 
tuturor locuitorilor, stră
zile aflate în cartierul 
Carpați și bulevardul Re
publicii, cuprinse deci în 
circumscripție, să se trans
forme într-o zonă frumoa
să și bine întreținută, 
te alte probleme ale 
tierului au constituit 
dialogului cetățenesc.

întreaga întîlnire
desfășurat într-un climat 
de analiză formulîndu-se 
idei, sugestii și propuneri. 
la a căror înfăptuire 
cetățenii s-au angajat

care vor 
dăinui

Mul- 
car- 

tema

s-a

T. SPĂTARU

toți
să

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivele miniere sînt chemate să se
mobilizeze cu toate forțele

Valoroase propuneri vizînd 
noi creșteri ale calității 

locaNtatevieții în

De la o legislatură la 
alta, în țai ă s-a construit 
tot mai mult, mai trainic 
și mai frumos. O mărtu
rie a profundelor trans
formări urbanistice din 
ultimii ani este și noul 
cartier Petroșani — Nord. 
Să ne amintim ce a fost 
în urmă cu numai trei- 
patru ani în zona actua
lului cartier Petroșani 
Nord. „Vadul comercial" 
vechi al reședinței de 
municipiu, Străduțe în
guste, de_a lungul căro_

INSCRIPȚII

ti- 
Ce 
Un
de 
aumulte 

corner- 
servicii

Cu toate greutățile ge
nerate de temperaturile 
foarte scăzute din luna 
februarie, și în special în 
cea de a doua 
cînd mercurul 
trelor a scăzut de 
ori sub minus 20 de grade 
Celsius, cota extracției de 
cărbune la nivel de combi
nat a crescut în procente, 
față de luna precedentă, 
cu 1.4 la sută.

Mobilizați puternic de 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a da țării cît mai mult 
cărbune în această perioa
dă, cînd economia națio
nală are multă nevoie de 
energie pe bază de cărbu
ne, minerii Văii Jiului au 
depus eforturi stăruitoare 
pentru ca producția să se 
ridice zilnic la nivelul sar
cinilor de plan.

In frunte, privind 
tracția . de cărbune 
suplimentar, se găsesc mi
nerii de la Bărbăteni, care 
au demonstrat — ca și în 
luna ianuarie — că dispun

jumătate, 
termome- 

multe

ex-

de toate condițiile și resur
sele necesare de realizare 
a sarcinilor stabilite prin 
cifrele de plan. Plusul de 
cărbune cocsificabil extras 
peste planul lunii februa
rie se ridică la aproape 
1250 de tone. Intr-o situa
ție similară se află și co
lectivul oamenilor mun
cii de la I.M. Paroșeni ca
re și-a realizat și depășit 
prevederile de 
cea de a doua 
acest an.

Revirimentul 
bruarie a fost 
oamenii muncii 
ra Cîmpu lui Neag. care, 
cu toate că au simțit din 
plin rigorile iernii, reușesc 
să-și realizeze planul în 
proporție de 100,6 la sută.

In februarie, minerii de 
la Lonea au înregistrat 
primul insucces după mai 
bine de un an, perioadă in. 
care lună de lună, au reu
șit să-și realizeze sarcini
le de plan. De remarcat, 
însă că acest colectiv. în 
decada a IlI-a a lunii în
cheiate, a reușit să redu-

că la nivelul unei zile de 
producție minusul de peste 
8500 de tone înregistrat în 
primele două decade. Re
zultatele ultimelor zile 
februarie dau garanția 
planul lunilor viitoare 
fi îndeplinit integral 
către acest harnic 
tiv. Asemănător se 
zintă și colectivele
lor Aninoasa și Dîlja 
căror minus
la sfîrșit de lună se ridi-

plan 
lună

Și în 
din

din 
că 

va 
de

colec- 
pre- 

mine-
al

înregistrat

lunii 
realizat
din carie-

fe- 
de Ec. Gh. SI’INU

In sala de apel a în
treprinderii miniere Uri- 
câni a avut loc joi, 28 
februarie, o întîlnire a a- 
legăto'ilor cu tovarășul 
Cornel Bololoi, secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid, primarul ora
șului Uricăni, candidat 
în circumscripția elec
torală orășenească nr. 1 
pentru alegerile de depu
tați de la 17 martie. Cu 
acest. prilej au fost pre
zentate preocupările 
litar gospodărești 
Consiliului popular 
șenesc Uricani și progra
mul de dezvoltare în 
perspectivă a orașului. 
Intîlnirea S-a constituit 
într-un amplu și rodnic 
dialog. In spiritul largu
lui democratism al orîn- 
duirii noastre, cetățenii 
au formulat propuneri 
valoroase, vizînd noi do

edi-
ale 

oră-

tări, menite să ridice ca
litatea vieții în localitate, 
îmbunătățirea activită
ții din viitor a consiliu
lui popular, dezvoltarea 
rețelei de servicii pentru 
populație, mai buna gos
podărire și întreținere a 
fondului locativ.
vîntul său, 
Mihai Ceucă, 
activitatea de 
a deputaților 
liul popular 
a propus „să 
jeze în oraș

acest an vor a- 
asemenea, la par- 
și însemnate su- 
pentru desfășu- 

ser-

amena- 
mic 

Tova- 
a ce- 
să se 
aten-

De 
de 
au 

mai
In 

s_a

In cu
ce tățeanul 
apreciind 

pînă acum 
din consi- 
orășenesc, 
se
și un 

parc pentru copii", 
rășul Aurel Ion iță 
rut în cuvîntul său 
acorde o mai mare 
ție aprovizionării rețelei 
comerciale din oraș cu 
unele produse industriale, 
care în prezent se pot cum
păra doar din Lupeni, Vul-

(Continuare in pag. a 2_a)

ra se înșiruiau — în clă
diri vechi insalubre — 
magazine, precum și cî- 
teva localuri care purtau 
cu multă îngăduință 
tlul de restaurante, 
este acum cartierul ? 
ansamblu de blocuri 
locuințe, care, 
la parter spații 
claie și pentru
publice. Librăria de car
te, o cofetărie și o pati
serie, noul restaurant și 
moderna linie a cantinei 
cu autoservire de la par
terele blocurilor de pe 
Bulevardul Republicii. 
Clădirea modernizată a 
noului sediu al Teatrului 
municipal, blocurile turn 
care în 
vea, de 
ter noi 
prafețe
rarea comerțului și 
viciilor.

Să ne reamintim, 
la primele lucrări 
construcții din 1980 
trecut abia cu ceva 
mult de patru ani. 
acest scurt răstimp
conturat noul cartier, ca
re a modificat structural 
harta urbanistică a reșe
dinței de municipiu. Iar 
perspectivele, ale căror 
temelii le vom consolida 
și eu prilejul votului de 
la 17 martie, pentru îm
plinirile noastre socia
list^, sînt, de fapt, însu
fleți toare perspective de
progres pe calea prospe
rității.

V.S. FENESANU

¥
Amănunte,

Cupa ziarului
Steagul roșu 

la schi

în pagina a

Mîrdri,

(Continuare în pag. a 2-a)

Una dintre brigăzile de elită ale minei Lonea 
și ale sectorului IV', este formația condusă de mi
nerul comunist Grigore Mîndruț, fotografiat în 
mijlocul ortacilor.

Bărbați care onorează 
titlul de miner precum numele și rerumeie

lui GrigoreOrtacii
'Mîndruț, brigadă a sec
torului IV de la mina Lo
nea, sfidează ideile pre
concepute și obișnuința; .. timul an al acestei peri
mai mult chiar au ambi
ția de a demonstra că 
însușirea tainelor, mese
riei de miner necesită nu 
numai experiență, ci și 
dezvoltarea gîndirii teh
nice, pe un fond afectiv 
deosebit, al dăruirii, 
înaltei conștiințe 
tore.ști. Practic, 
există din anul 1982. Di
namica depășirii planului 
anual, mereu ascendentă 
— 600 tone de cărbune 
în primul an, 13 723. în . 
următorul. 17 127, anul
trecut. Dealtfel, și colec-(( ontinuare in pag. a 2-a)

tivul sectorului a reușit 
să recupereze minusul 
din primii doi ani ai cin
cinalului. pornind în ul-

oade cu un plus de 13 694 
tone

— Grigore Mîndruț, ne 
furnizează argumente 
forte în favoarea valorii 
deosebite a brigăzii, șeful 
de sector Aurel Nelepcu, 

al ■ este format, ca și ălți șefi 
munci-. de brigadă, precum Iosif 

brigada Clamba, Ion 
frații Repaș, 
de 
lui

Boteanu, 
brigada 

celebru-
în

odinioară a
Miclea' Ioan TH, școa-

Ion VULPE



2 Steagul roșu simbAtA, 2 marții: ioss

r
ce 

organizației 
în ■ în- 

principalelor 
colectivu- 
asigurarea 
cărbunele

Conferința pentru dare 
de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. de la 
Uzina de preparare a
cărbunelui Lupeni a pri
lejuit evidențierea multi
plelor sarcini ce revin 
tinerilor 
lor revoluționare, 
dcplinirca 
obiective ale 
lui privind 
siderurgiei cu 
cocsificabil.

Adunarea a subliniat 
că sub conducerea orga
nizațiilor de partid din 
secțiile uzinei, organi
zațiile U.T.C. au între
prins în perioada ana
lizată multiple acțiuni 
politico-educative meni
te să dezvolte tinerilor 
responsabilitatea profe
sională, spiritul de ini
țiativă și disciplină. Ac
țiuni susținute au desfă
șurat în acest sens orga
nizațiile U.T.C. nr. 1, 2 
și 3. Cu regularitate au 
fost abordate în cadrul 
adunărilor U.T.C. pro
blemele participării tine
rilor la procesul produc
tiv. S-a evidențiat în 
conferință mai ales a- 
portul însemnat al tine
rilor din organizația 
U.T.C. nr. 4 — întreține
re mecanică la realiza
rea unor lucrări de ma
re importanță pentru 
fluxul productiv, cum 
ar fi reparațiile capita
le în ambele linii de 
spălare, montarea cen

trifugii de special 0—10 
mm, cv—250; montarea 
a două turbo-suflante de 
10 000 mc, schimbarea 
ciurului 26, a descărcă- 
torului 39 R etc. Un bi
lanț bagat au raportat u- 
teciștii și în domeniul 
muncii patriotice, mai a-

Alegeri în organizațiile U.T.C.

Priorități pe agenda de 
lucru a noului comitet

Ies prin acțiuni între
prinse la colectarea me
talelor, la curățirea locu
rilor de muncă și a in
cintei întreprinderii — 
realizîndu-se integral 
planul anual la econo
mii finanțate de 7'3 000 lei, 
succes la care aportul 
uteciștilor de la întreți
nere a fost hotărîtor. 
Pentru activitatea lor pro
digioasă, pentru contri
buția lor la realizările 
organizațiilor de tineret, 
conferința a evidențiat 
mai ales uteciștii Iulian 
Iancovici, Adrian Ștefă- 
nică, Tiberiu Drotzinger, 
Ion Iuga, Ion Balica, Au
gustin Bezugleac, Achim 
Ghimiș, Vo'.chița Puia, 
Cerasela Boca. Viorel 
Gozman, Eva Lovin. Ghi_ 
zela Kovacs, Ela Si mo, 
Mihaela Greșanu etc.'

Prin contribuția nemij
locită’ a tinerilor, în pe
rioada analizată de con
ferință, colectivul de pre
paratori a obținut însem
nate succese în activita
tea productivă: recupe
rarea globală a fost îm
bunătățită cu 2,2 puncte.

randamentul mașinilor 
de concentrare cu 7,6 
puncte, iar la o seamă de 
materiale și la energie 
electrică, prin evitarea 
mersului în gol a insta
lației s-au înregistrat im
portante economii.

Pentru a spori eficien
ța activității organizați
ei U.T.C. în educarea ti
nerilor, în mobilizarea 
lor la realizarea sarci
nilor de producție și ob
ștești, uteciștii care au 
luat cuvântul în confe
rință — Ionel Miloș, Au
gustin Bezugleac, Adrian 
Ștefănică, Olivia Urdă, 
loan Ilegedus — au cerut 
noului comitet ales să se 
preocupe mai îndeaproa
pe de activitatea organi
zațiilor din secții, de 
munca și viața tinerilor. 

S_a cerut ca tineri ca 
Ion Tomșa, Anton Calo, 
Alexandru Tlîrleț, Ion 
Moldovan (IV), Ion Doil
ea, Gheorgiie Brîndușo- 
iu, Constantin Luchian, 
Rodiea Moldovan, Făni- 
că Dăncian. Felicia Be- 
dean, care nu-și îndepli
nesc in mod corespunză
tor sarcinile, dovedind 
delăsare în muncă, în 
perfecționarea profesio
nală și viața de organiza
ție, să fie mai mult în 
atenția comitetului și a 
birourilor U.T.C. Vorbito
rii au cei ut, de asemenea, 
Cei noul comitet să aibă o 
preocupare sporită față 
de timpul liber al tineri
lor, să urmărească mai 
exigent comportarea lor 
în producție, participa
rea la cursurile de cali
ficare. In acest sens s-a 
prevăzut în hotărîrea a- 
doptată de conferință, ca 
în cinstea Congresului 
al XII-lea al U.T.C , să 
se inițieze o întrecere în
tre organizațiile de tine
ret din secții, iar planul 
economic pe acest an să 
fie realizat intr-o propor
ție de 65 la sută. Este un 
angajament care prinde 
viață prin munca tuturor 
uteciștilor, în frunte cu 
comitetul nou ales care 
are ca secretar pe un tî- 
năr vrednic în pe>â»aana 
lui Adrian Ștefănică.

Vasilica VLONGA,
Uzina de preparare 

Lupeni

ORAȘUL ÎNFLOREȘTE
(Urmare din pag. I* 

participe. Analizînd unele 
greutăți care s-au manifes
tat în această iarnă aspră 
și lungă, Dumitru Poena- 
ru a propus ca toate veri
ficările și eventualele re
parații de la punctele 
termice să se efectueze cu 
multă responsabilitate în 
timpul verii și să se acor
de o atenție permanentă 
aprovizionării populației 
cu apă potabilă. S-au fă
cut propuneri pentru per
fecționarea rețelei comerci
ale; Ion Părăianu remarca 
faptul că în perioada pri- 
măvară-toamnă pot func
ționa mai multe puncte 
unde să se găsească diver
se produse culinare și de 
patiserie. Pe lingă aceste 
idei și gânduri de viitor,

Valoroase
(Urmare din pag î 

can sau Petroșani. Expri- 
rnînd opinia ortacilor săi 
din brigadă, tovarășul 
Gheorghe Macavei a pro
pus să se dea o atenție 
mai mare începerii lucră
rilor de termoficare a o- 
rașului, lucrare prevăzu
tă pentru actualul cinci
nal. Mai mulți partici- 
panți la discuții și-au ex
primat dorința de a fi in
clusă în planul de dezvol
tare a localității și cons

ulți participanți la întâlni
re au vorbit și despre po
sibilitatea accentuării ca
racterului turistic al ora
șului, punct de plecare în
spre Paring și Retezat.

Toate aceste posibilități 
de perfecționare și crește
re a calității vieții socia
le, remarca tovarășul La- 
zăr Filip, se vor realiza, 
cu sprijinul larg al oame
nilor muncii, al tuturor ce
tățenilor din circumscrip
ție, in contextul frumoase
lor perspective de dezvol
tare și modernizare în 
toate domeniile de acti
vitate a Văii Jiului în a-, 
cest an, și în cincinalul 
1986—1990, în spiritul is
toricelor' hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului.

propuneri
trucția unei policlinici, a- 
vîndu-se în vedere spori
rea considerabilă a popu
lației, ca urmare a amplei 
dezvoltări economice a 
zonei de Vest a bazinului 
carbonifer al Văii Jiului.

Intîlnirea a avut un pro
nunțat caracter de lucru, 
exprimînd hotărârea ale
gătorilor de a participa ac
tiv. împreună cu deputății 
ce vor fi aleși la 17 mar
tie, la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare și mo
dernizare a localității. (V.S.)

Mînda’iț precum numele
renumele

(Urmare din pag. 1)

la de minerit a Lonei 
are deci străluciți repre
zentanți în continuare.

— Coeziunea colectivu
lui, subliniază Nicolae 
Golea, președintele sin
dicatului pe mină, se ex
plică și prin faptul că 
brigada este și la propr iu 
și la figurat o mare fami
lie muncitorească. In a- 
ceeași formație muncesc 
frații lui Mîndruț, Petru, 
Vasile și Nicolae, alte ru
de de-ale lor, Gheorghe 
Zalia, cumnatul lui Petru, 
Ion Bodan, rudă cu Nico
lae, șeful de schimb Pe
tru Negrea are și el un 
cumnat în brigadă; Viorel 
Balea moștenește meseria 
tatălui său, fost șef de 
brigadă. Sînt mulți mara
mureșeni de-ai lui Grigo- 
re, dar împreună cu cei
lalți membri ai brigăzii 
gîndesc și acționează la 
unison. Se pune 
bază pe competența profe
sională. In brigadă s-au 
calificat Viorel Bolea, Ga
briel Fulop, Gheorghe 
Zaha, Gheorghe David, Ion 
Bodan, în ultima perioadă 
au fost stabilizați Ștefan 
Popa, Constantin Buna și 
Constantin Sandu. Astfel 
se explică faptul că în ul
timii doi ani, productivita
tea muncii realizată în a- 
batajul lor a fost în me
die cu 1,5 tone/post supe
rioară sarcinilor.

— N-aș spune că ne-am 
trezit, așa peste noapte, 
fruntași, recunoaște Grigo
re Mîndruț. Organizarea 
bună a locului de muncă 
trebuie să se împletească 
firesc cu conștientizarea 
oamenilor. In cadrul „Ju

decății muncitorești", ini
țiativă lansată de ziarul 
nostru „Steagul roșu", îm
preună cu sindicatele mi
niere din Vale, ne-am 
„războit" în permanență 
cu absentomanii „de pro
fesie"; am avut unele ne
cazuri cu Nicolae Gheor
ghe, cu Nyulas, cu David 
Gheorghe, s-au făcut însă 
băieți de ispravă. Alții ca 
Lunel s-au autoeliminat, 
fiindcă se știe, noi nu to
lerăm indisciplina.

In adunarea reprezen
tanților oamenilor mun
cii de la Combinatul mi
nier Valea Jiului, Grigore 
Mîndruț a chemat la în
trecere socialistă pe toți 
frontaliștii din Vale, care 
exploatează cărbunele prin 
procedee clasice; în acest 
sens brigada s-a angajat 
să extragă suplimentar, în 
acest an, 5 000 tone de căr
bune. Demarajul a fost în
să dificil, închiderea de 
felie cere eforturi deosebi
te. Preluînd însă un nou 
frontal, pregătit de briga
da lui Iosif Clamba, au in
trat deja în ritm — plus 
165 tone în ianuarie, plus 
690 în februarie, de acum 
mizează pe performanțe.

— Trei lucruri, conchide 
Grigore Mîndruț, ne în
deamnă să nu ne dăm de 
rușine — știm ce înseam
nă a scoate mai mult căr
bune pentru țară și famili
ile noastre, apoi nu ne 
prea place să ne stea alții 
în față, la rezultate, dar 
și la satisfacții — la noi 
un vagonetar cîștigă des 
7000 lei pe lună —, în fi
ne, există deja o tradiție 
a brigăzii — a fi mereu în 
frunte.

Practica elevilor școlilor profesionale in atelie
rul mecanic al I.M. Aninoasa este controlată atent 
de maistrul principal Teofil Blag.

Ședința Comitetului munic'pal 
de Cruce Roșie

In ziua de 28 februa- cut aprecieri, venipd cu 
rie a.c., a avut loc la unele sugestii și propu- 
Petroșani ședința Corni- neri pentru perfecționa- 
tetului municipal de Cru- rea activității de Cruce 
ce Roșie. In cadrul șe- Roșie în viitor, tovarășii 
dinței âu fost prezentate Vasile Sufletu, loan Mi- 
raportul privind activi- huț, Imre Kdroszi, Du- 
tatea de Cruce Roșie des- mitru Păeuraru și prof, 
fășurată în anul trecut și loan Șerb, reprezentan- 
sarcinile ce revin în con- tul Consiliului Național 
tinuare comitetelor și al Societății de Cruce Ro- 
comisiilor de Cruce Ro- șie din România.
șie din localitățile, între- încheierea ședinței
prinderile și instituțiile a fosț adoptat programul 
Văii Jiului. A fost pre- de activitate al Comite- 
zentată informarea Co- tului municipal de Cruce 
misiei de cenzori. Roșie pentru perioada

Pe marginea materia- semestrului I al anului 
lelor prezentate au fă- 1985. (T.T.)

(Urmare din pag. I)

că la nivelul i 
pectiv, o 2 
ție.

Rezultatele 
contradictorii 
de colectivul 
rii miniere P 
nusuri zilnice 

i două și res- 
i de produc-

destul de 
înregistrate 

întreprinde- 
etrila — mi- 
în medie de

peste 500 tone în primele 
două decade, plusuri de 
peste 400 de tone în pri
mele zile din decada a 
IlI-a și din nou minusuri 
în ultimele zile ale lui
februarie, fac să contrazi
că afirmația făcută de 
conducătorul minei, atît 
la ancheta de început de 
an cît și la revenirea ei 
din luna februarie, că 
„singura problemă care se 
ridică este preluarea pro
ducției în mod ritmic". 
Așteptăm ca luna martie 
să dea adevăratul răspuns.

Cu totul și cu totul a- 
parte se prezintă situația 
colectivelor miniere Vul

can, Lupeni și Uricani ca
re cu mici excepții au reu
șit doar în câteva zile să 
se ridice la nivelul planu
lui, minusurile înregistra
te depășind cu mult posi-

Pentru creșterea producției fizice!
bilitățile de care dispun. 
Am vrea să credem că a- 
sigurările date de condu
cătorii acestor unități la 
începutul anului că-și vor 
face planul să nu fi fost vor
be goale ! Directorul între
prinderii miniere Vulcan, 
ing. Iosif Bocah, promitea 
o depășire de 20 000 tone 
de cărbune în trimestrul I 
1985. Intr-adevăr planul 
lunii ianuarie a fost rea
lizat, dar numai în propor
ție de 100,2 la sută. In fe
bruarie nici atît, mina ră- 
mînînd sub plan. Cît de 

valorificate au fost condi
țiile create cînd minusul 
lunii februarie se ridică 
la aproape 4 zile de pro
ducție ? „Probleme deo
sebite nu avem, așa cum 

mai spuneam, ne vom în
deplini planul lunii ianua
rie și cel al trimestrului", 
arăta directorul I.M. Lu
peni, ing. Gheorghe Mar- 
chiș. Probleme deosebite 
nu au fost; de vreme ce 
planul lunii ianuarie a 
fost realizat. Dar în fe
bruarie, zilnic, tonă cu to
nă, minusul s_a acumulat 
îneît la sfîrșitul lunii s-a 
ridicat la trei zile de pro
ducție ! Optimistă afirma
ția directorului I.M. Uri
cani, ing. Alexandru Blaj: 
„In luna ianuarie nu ne 

vom realiza planul, dar 
minusul va fi recuperat 
pînă la sfîrșitul trimestru
lui I. Minusul lunii ianua
rie nu numai că nu a 
fost recuperat, ci aproape 
că a fost dublat în luna 
februarie. Cu greu în lu
na martie mai poate fi re
cuperat un minus la nive
lul a douăsprezece zile 
de producție.

Este foarte adevărat că 
iarna gfea a influențat 
foarte mult procesul de 
extracție a cărbunelui, dar 
totuși afirmațiile să fie 
și realități. Ultima lună a 
actualului trimestru aduce 
cu sine posibilitatea depă
șirii unor greutăți la a- 
proape toate minele din 
bazin. Rămîne ca toate co
lectivele întreprinderilor 
minere să se mobilizeze cu 
toate forțele pentru ca 
sarcinile de plan să fie re
alizate ritmic și integral 
la producția de cărbune 1

UN NOU CURS DE CA- 
■ LIFICARE. De la 1 mar- 
* tie, la I.M. Uricani a în- 
Iceput un nou curs de cali

ficare pentru mineri, fără 
| scoatere din producție. II n această serie sînt în

scriși 60 de cursanți, prin- 
■ tre care se află și electro- I lăcătuși care doresc să do- 

bîndească și meseria de 
miner. (V.S.)

IN CADRUL unităților

miniere din Valea Jiului 
sînt în curs de completa
re peste 2000 de chestio
nare pentru studierea sta
bilității forței de muncă. 
Chestionarele au fost ela
borate de comisia județea
nă pentru selecționarea, 
recrutarea, pregătirea
și stabilizarea forței de 
muncă în sectorul minier. 
(I.D.)

EDITORIALA. Sub egida 
Inspectoratului școlar al 
județului Hunedoara a 
fost editată broșura „Ar
gumente pentru opțiunea 
școlar-profesională" — ca

re cuprinde informații u- 
tile atît pentru elevii din 
clasele terminale (clasele 
a Vili-a, a X_a, a -XII-a), 
cît și pentru părinții lor. 
Broșura este distribuită in 
toate școlile din Valea Jiu
lui. (T.S.)

EXPOZIȚIE. In perioada 
1—31 martie a.c. la Mu
zeul mineritului din Petro
șani se poate vizita expo
ziția temporală: „Cărți
și reviste vechi minerești", 
din patrimoniul muzeal. 
Program de vizitare: zilnic, 
între orele 9—17. (I.B.)

MIINE va continua faza 

județeană a concursului e- 
levilor pe obiecte de în- 
vățămînt. De la ora 10, la 
liceele din Petroșani, se 
va desfășura concursul la 
istorie (clasele VIII—XII), 
economie politică, filozo
fie (clasele IX—XII) la 
care participă elevi din 
școlile municipiului. (T.S.)

METEOROLOGICA. De 
la meteorologul de servi
ciu, Maria Șerban am a- 
flat că ieri dimineață la o- 
ra 8, temperatura aerului 
în Petroșani și Paring 
era de minus 7 grade Cel
sius, stratul de zăpadă în 

Petroșani a ajuns la 22 
cm, iar în Paring la 111 
cm. Mercurul termome
trelor se va ridica în ur
mătoarele zile, iar iubito
rii sporturilor albe sînt 
așteptați pe pîrtiile din Pa
ring.

ANGAJAMENTUL asu
mat în întrecerea utecistă: 
„Realizarea a 60 la sută 
din planul acțiunilor de 
muncă patriotică finanța
tă, în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al U.T.C." 
se materializează săptămâ

nă de săptămînă în noi 
sume de bani ce intră în 
contul organizației U.T.C. 
din Valea Jiului. Pînă la 
această dată valoarea acți
unilor de muncă patriotică 
finanțate înscrisă în con
tul organizației depășește 
suma de 120 000 lei. (G.C.)

Rubrică realizată de 
Gli. BOȚEA
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saptămină

literare, 
recita- 

de reci-

Gustav
Telbisz,

ta-
binecuhoscutul 

„Parîngul". 
va avea loc în- 
ora 9.

național 
României", se 
foi mâți ile de

cultură din Petroșani 
are -loc concursul formați
ilor de folclor. Vor concu
ra dansatorii, soliștii, 
ra fur ile, 
ansamblu 
Spectacolul 
cepînd cu

„P arîng Max
Cupa ziarului Steagul roșu“,

Ilustratele maxime - mărturii ale 
evoluției mineritului în Valea Jiului

In cadrul ambiant oferit 
de Clubul sindicatelor din 
Petrila un mare număr de 
oameni ai muncii, 
au asistat de curând 
în cadrul acțiunilor poli
tice și cultural-educative 
organizate in actuala etapă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", la 
vernisajul unei interesan
te expoziții. Prin sugesti
ve panouri expoziția înfă
țișează momente impor
tante din trecutul și pre
zentul minei Petrila, apa
riția primelor activități 
de extragere a cărbunelui, 
lupta curajoasă dusă de 
generațiile de mineri îm
potriva cruntei exploatări 
capitaliste, pentru liberta
te, și o viață mai bună.

Un loc deosebit îl ocu
pă exponatele care arată 
profundele transformări 
ce au avut loc în munca 
și viața minerilor din Pe
trila în cea mai înfloritoa
re etapă a mineritului ro
mânesc, ca și a întregii 
noastre patrii, în anii lu
minoși care au urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

De aprecieri deosebite 
din partea vizitatorilor 
s-au bucurat lucrările pli
ne de sensibilitate, colo
rit și căldură sufletească 
prezentate de binecunos
cutul artist plastic amator 
Ladislau Schmidt care, în 
cadrul expoziției sale per
sonale, redă aspecte din 
munca și viața minerilor, 
din marile prefaceri eco_ 
nomico-sociale ale 
Petrila.

Cu acest prilej, în 
expoziției județene 
lustrate maxime 
Max *85** 
insigne și 
zate de 
„Minerul" 
Societatea 
Română — secțiunea 
troșani, filateliștii, colecți
onari de ilustrate maxime 
George Bîrnă, Constantin 
Pirici, Luiza Almășan,

Georgeta Hirian, 
Kiss, Sebastian
Vladimir Jianu precum și 
numismații sau colecționa
rii de insigne Cornel Mo
rarii, Miron Rebedea, Ti- 
beriu Kelemen, Petru Mel- 
ha, Ioniță Pădure, Ion Ve- 
lica și alții au înmănun- 
chiat in exponatele- lor a- 
devărate buchete de flori 
dedicate muncii bravilor 
mineri prezentând prin pa
nourile expoziției momen
te din istoria și frumuse
țile patriei, a folclorului 
românesc, făcând în același 
timp o incursiune prin 
cosmos; insignele și meda
liile expuse poartă pe fie
care vizitator printr-o a- 
devărată istorie a evoluți
ei mineritului pe pămân
tul patriei noastre.

Expoziția, organizată în 
preajma alegerilor de de- 
putați de la 17 martie, se 
constituie ca un cald oma
giu adus muncii minerilor, 
ca un moment deosebit de 
evidențiere a marilor rea
lizări socialiste.

Tiberiu SVOBODA

• Astăzi pe scena
țiului de stat „Valea Jiu
lui", începând cu ora 13, 
in cadrul etapei municipa
le a Festivalului 
„Cîntarea 
întîlnese
dans modern, dans tema
tic, dans contemporan, pre
cum și montaje 
literar-muzicale, 
torii și grupurile 
tatori.

• Tot in cadrul 
municipale, la Casa

et^pei 
de

• Ea fiecare club al sin
dicatelor au loc astăzi seri 
cultural-educative dedica
te tinerilor — muncitoare, 
stridente, eleve, cu ocazia 
„Mărțișorului". (Al.H.)

minei

cadrul 
de i-

„Parîng 
și expoziției de 
medalii organi- 

cercul filatelic 
din Petroșani și 

Numismatică 
Pe-

la sch.i

¥
in dimineațaAșadar,

zilei de miine, pe pîrtiiie 
din Paring se va da star
tul în cea de-a Xl-a edi
ție a Cupei ziarului „Stea
gul roșu" la schi, tradiți
onală competiție desfă
șurată sub genericul „Da- 
ciadei". Intre măsurile 
întreprinse amintim și 
faptul că transportul 
spre telescaun va începe 
în jurul orei 7, din Piața 
Victoriei, și respectiv, 
piața agroalimentară ale 
reședinței noastre de mu
nicipiu. Sîntem asigurați 
că bufetul telescaun al 
I.C.S.A. și A.P. va desfa
ce o însemnată cantita
te de produse alimentare 
și culinare; pe pîrtia de 
schi se va servi ceai cald.

Cit privește condițiile 
de concurs, reamintim că 
organizatorii, consec
venți susținători ai spiri- 

| tului sportiv, dar și ani- 
. matori ai viitorilor per_ 
| formeri ai sporturilor al- 
Ibe, mențin categoriile de 

participare în funcție de

I

F ■) >■

■

(
I

„Măsuratul oilor** — obicei tradițional in Va
lea Jiului prezentat pe scena Festivalului național 
„Cîntarea României** de elevii Școlii generale Banița.

Miine, startul!
vârstă, sex și nivelul de 
pregătire sportivă. Ast
fel, pentru spo/tivii legi
timați sînt prevăzute ur

mătoarele categorii de vîrs
tă, atît Ia băieți cit și la fe
te: piuă la 12 ani, 13—14 
ani, 15—18 ani, 19—25 de 
ani, în vreme ce pentru 
sportivi nelegitimați se 
adaugă categoria peste 
25 de ani.

Schiorilor clasați pe 
primele locuri li se vor 
înmâna cupe, medalii și 
diplome, iar penti u sti
mularea pregătirii spor
tive se mai adaugă meda
liile: „Premiul ghiocelu
lui", „Tinerețe fără bătri. 
nețe", „Premiul speran
ței", „Premiul sportivi
tății", „Cel mai activ sus
ținător", „Familia cu cei 
mai mulți participanți", 
„Cea mai spectaculoasă 
evoluție", toți concurență 
intrând în posesia diplo
mei de participare.

Reamintim iubitorilor 
schiului și montaniarzi- 
lor că pot procura de la 
redacție (astăzi) și la te
lescaun (mâine) insigna 
celei de_a Xl-a ediții a 
tradiționalei noastre com
petiții. Alte amănunte în 
ziarul nostru de miine. 
(I.V.)

I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
II
I 
I
I 
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Mărțișor pentru trei decenii
Se numește Plăveți An

gela, iar pentru amatorii 
de statistici poate consti
tui un subiect inedit. In 
cei -peste 30 de ani de ac
tivitate privind distri
buirea presei la Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani, aceas
tă lucrătoare a manipulat, 
cârtind pe sectoarele de 
parcllrs ale factorilor 
poștali și pe instituții și 
întreprinderi, nu mai pu
țin de 67 392 800 exem
plare ziare și 11 160 600 
exemplare reviste. Din 
totalul acestora 18 720 500

îl constituie 
„Steagul ro_

prag de pri- 
frunzele

în
cînd 

încă în muguri, 
zi de mărțișor, 

ei de serviciu, 
care

exemplare 
ziarul local 
șu“.

Acum, 
măvară, 
mai sînt 
acum în 
colegii
precum și toți cei 
au beneficiat de această 
bogată activitate, de e- 
fortul muncii sale, îi a- 
duc cu ocazia ieșirii la 
pensie, un cald omagiu, 
stima și prețuirea lor. 
Intr-un sector de activi
tate deloc spectaculos,

de activitate
mîinile Angelei Plăveți 
au făcut totul ca aceste 
cotidiene, foi pentru min
te, inimă și suflet să a- 
jungă la timp în casele 
noastre, apropiind, prin 
dăruirea ei, depărtările. 
Pentru toți cei peste 30 
de ani de activitate în 
serviciul presei, pentru 
toată abnegația sa, 
măvară vine, acum, 
pragul pensionării 
cu

pri- 
in 

sale 
florile recunoștinței.

C. SLĂVUȚEANU, 
coresp.

ETAPA A XVIII A (duminică 3 martie)
F.C. Argeș — Steaua (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (0—1)
Chimia Rm. Vîlcea — Poli. Iași (0—0)
F.C. Olt — Jiul Petroșani (1—2)
F.C. Baia Mare — F.C.M. Brașov (1—3) 
Corvinul Hunedoara — F.C. Bihor (1—2) 
S.C. Bacău — „Poli" Timișoara (1—1) 
Sportul studențesc — Gloria Buzău (3—0) 
Rapid — Univ. Craiova (1—1)
ETAPA A XIX-A (duminică, 10 martie)
Poli. Iași — Sportul studențesc (0—5) 
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș (2—3)
Jiul Petroșani — Rapid (1—5)
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș (0—2) 
Steaua — Chimia Rm. Vîlcea (2—0)
Univ. Craiova — F.C. Baia Mare (1—0) 
Dinamo — F.C. Olt (1—0)
„Poli" Timișoara — Corvinul (0—2) 
Gloria Buzău — S.C. Bacău (2—0)
ETAPA A XX-A (miercuri, 13 martie)
Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
F.C. Baia Mare — Steaua (0—3)
F.C. Argeș — Gloria Buzău (2—3)
Sportul stud. — F.C.M. Brașov (0—1) 
S.C. Bacău — Univ. Craiova (0—2)
Chimia Rm. Vîlcea — „Poli." Tim. (2—2) 
Rapid — F.C. Bihor. (1—1)
F.C. Olt — Politehnica Iași (1—1)
CorvinUl Hunedoara — Dinamo (1—2)
ETAPA A XXI-A (sîmbătă, 16 martie)
Corvinul Hunedoara — F.C. Olt (0—2) 
„Poli" Timișoara — F.C. Argeș (0—3) 
Rapid — Steaua (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău (0—2) 
Politehnica Iași — Univ. Craiova (3—3) 
Dinamo — Sportul studențesc (3—3)
F.C.M. Brașov — Jiul Petroșani (0—1) 
Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Buzău (0—0) 
F.C. Bihor — F.C. Baia Mare (0—2)
ETAPA A XXII-A (sîmbătă, 23 martie)
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea (0—2) 
F.C. Olt — Rapid (0—4)

F.C. Baia Mare — A.S.A Tg. Mureș (1—1) 
Steaua — Politehnica Iași (3—1)

PROGRAMUL RETURULUI 
diviziei A de fotbal

Gloria Buzău — Corvinul (1^5)
Jiul Petroșani — F.C. Bihor (0—3)
Dinamo — F.C. Argeș (0—0)
„Poli" Tim. — F.C.M. .Brașov (0—1)
Univ. Craiova — Sportul stud. (1—3)
ETAPA A XXIII-A (duminică, 7 aprilie) 
Rapid — F.C. Baia Mare (0—1)
F.C. Argeș — F.C. Olt (0—1)
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo (2—4) 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul (0—1) 
Poli. Iași — F.C.M. Brașov (0—1)
Gloria Buzău — Steaua (0—3)
Sportul stud. — Jiul Petroșani (2—0) 
F.C. Bihor — S.C. Bacău (1—1)
Univ. Craiova — „Poli" Tim. (2—0)

ETAPA A XXIV-A (miercuri. 10 aprilie)
Dinamo — Univ. Craiova (4—2)
„Poli" Tim. — Politehnica Iași (2—2) 
S.C. Bacău — F.C. Argeș (1—3)
F.C.M. Brașov — Rapid (0—1)
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vîlcea (1—2) 
F.C. Baia Mare — Sportul stud. (0—4) 
F.C. Olt — Gloria Buzău (1—3)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
Corvinul — Jiul Petroșani (0—1)
ETAPA A XXV-A (duminică, 11 aprilie) 
F.C.M. Brașov — F.C Bihor (1—2)
Corvinul — S.C. Bacău (0—2)
Univ. Craiova — Gloria Buzău (2—2) 
F.C. Baia Mare — F.C. Olt (1—2)
Steaua — Sportul stud. (0—0)
Jiul Petroșani —- „Poli" Tim. (0—2)
Chimia Rm. V. — A.S.A. Tg. M. (0—2) 
F.C. Argeș — Politehnica Iași (0—2)
Rapid — Dinamo (1—1)
ETAPA A XXVI-A (sîmbătă, 20 aprilie)
A.S.A. Tg. Mureș — „Poli" Tim. (1—1) 
F.C. Bihor — F.C. Argeș (0—3)
Politehnica Iași — Dinamo (3—4)
Gloria Buzău — F.C.M. Brașov (3—2) 
Rapid — Chimia Rm. Vîlcea (0—1)

F.C. Olt — Univ. Craiova (2—3)
Jiul Petroșani — Steaua (1—6)
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare (1—3)
Sportul stud. — Corvinul (2—4)
ETAPA A XXVII (duminică, 5 mai)
F.C. Baia Marc — Jiul Petroșani (1—1)
F.C. Bihor — Sportul stud. (1—3)
F.C. Argeș — Corvinul (0—2)
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mureș (0—2) 
Poli. Iași — S.C. Bacău (1—3)
Dinamo — Gloria Buzău (0—0)
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Olt (0—2) 
„Poli" Tim. — Rapid (1—0)
Steaua — F.C.M. Brașov (1—1)
ETAPA A XXVIII-A (duminică, 12 mai)

Sportul stud. — „Poli" Tim. (1—2)
Corvinul — Steaua (2—4)
F.C. Olt — F.C. Bihor (0—1)
S.C. Bacău — Dinamo (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș * (0—3) 
Rapid — Politehnica Iași (0—0)
Gloria Buzău — F.C. Baia Mare (2—1) 
F.C.M. Brașov — Chimia Rm. V. (0—-1) 
Jiul Petroșani — Univ. Craiova (0—1)

ETAPA A XXIX-A (miercuri, 15 mai)
Gloria Buzău — F.C. Bihor (1—3)
F.C. Olt — „Poli" Timișoara (1—2)
F.C.M. Brașov — A.S.A Tg. Mureș (1—2) 
Poli. Iași — Corvinul (0—5)
Sportul stud. — Rapid (4—2)
F.C. Baia Mare — Chimia Rm. V. (0—2)
Jiul Petroșani — S.C. Bacău (0—2)
Dinamo — Steaua (2—1)
Univ. Craiova — F.C. Argeș (2—0)

ETAPA A XXX-A (duminică, 19 mai)
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov (1—2)
F.C. Argeș — Sportul stud. (1—2)
F.C. Bihor — Poli. Iași (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid (0—1)
Chimia Rm. Vîlcea — Univ. Cv. (2—5)

Steaua — F.C. Olt (3—0)
Corvinul — F.C. Baia Mare (0—2)
„Poli" Tim. — Gloria Buzău (0—5)
Dinamo — Jiul Petroșani (1—1)

ETAPA A XXXI-A (duminică, 26 mai)

„Poli" Tim. — Steaua (1—4)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt (i—1)
Sportul stud. — S.C. Bacău (0—0)
F.C. Baia Mare — Poli. Iași (0—1)
Jiul Petroșani — Gloria Buzău (1—1)
Rapid — Corvinul Hunedoara (0—1)
F.C. Bihor — Univ. Craiova (1—.3)
F.C.M. Brașov — Dinamo (0—2)
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș (0—2)

ETAPA A XXXII-A (duminică, 9 iunie)
F.C. Argeș — F.C. Baia Mare (0—2) 
Dinamo — „Poli" Timișoara (0—0)
Poli. Iași — Jiul Petroșani (0—2)
Steaua — F.C. Bihor (3—1)
Corvinul — Chimia Rm Vîlcea (1—1) 
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov (0—2) 
S.C. Bacău — Rapid (1—2)
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș (0—0) 
F.C. Olt — Sportul stud. (0—2)

ETAPA A XXXIII-A (duminică. 16 iunie)

Sportul stud. — A S A. Tg. Mureș (0 -:H 
Poli Iași — Gloria Buzău (1—1)
F.C. Bihor — Dinamo (0—4)
Jiul Petroșani — Chimia Rm. V. (0—1) 
•Univ. Craiova — Steaua (1-4)
S.C. Bacău — F.C. Olt (1—2)
F.C.M. Brașov — Corvinul (0—1)
Rapid — F.C. Argeș (0—3)
F.C. Baia Mare — „Poli" Tim (°—1)

ETAPA A XXXIV-A (miercuri, 19 iunie)
F.C. Olt — F.C.M. Brașov (0—3)
F.C. Argeș — Jiul Petroșani (0—2)
Gloria Buzău — Rapid (1—1)
A.S.A. Tg. Mureș — Poli. Iași (3—5) 
Dinamo — F.C. Baia Mare (0—0)
„Poli" Tim. — F.C. Bihor (0—2)
Steaua — S.C. Bacău (1—0)
Corvinul — Univ. Craiova (1—3)
Chimia Rm. Vîlcea — Sportul stud, (o—7)
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Convorbiri economice Întîlnire de lucru la nivel de
româno-cehoslovace

PRAGA 1 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei efectu
ate în R.S. Cehoslovacă, 
Petre Gigea, ministrul fi
nanțelor al României. a 
fost primit de Ladislav 
Gerle, vicepreșe Unt ■ al 
guvernului. președintele 
părții cehoslovace în Co
misia mixtă guvernamen
tală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică si 
tehmco-științifică In ca
drul discuțiilor a fost ex
primată satisfacția pen
tru cursul ascendent al 
relațiilor româno-ceho- 
slovace și s_au evidențiat

noi posibilități de extin
dere a colaborării economi
ce și tehnico-științifice re
ciproc avantajoase, în 
conformitate cu potenția
lul de care dispun cele do
uă țări.

In cadrul convorbirilor 
ministrului român cu 
Leopold Ler, ministrul fi
nanțelor al R.S. Cehoslova
ce, s-a făcut un schimb de 
păreri asupra rezultatelor 
obținute în dezvoltarea 
economică si socială a ce
lor două țări, precum și 
asupra orientărilor de pers
pectivă.

prim-adjuneți și adjunct! ai 
miniștrilor afacerilor externe din 

statele participante la Tratatul
de ia

MOSCOVA 1 (Agerpres).
— La 1 martie a avut loc 
la Moscova o întîlnire de 
lucru la nivel de prim- 
adjuncți și adjuncți ai mi
niștrilor afacerilor exter
ne din statele participan
te la Tratatul de la Var
șovia.

In cadrul întîlnirii, ca
re s-a -desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, tovă
rășească ș-a efectuat un

Varșovia
schimb de păreri în legă
tură cu negocierile so- 
vieto-americane in pro
blemele armelor nucleare 
și cosmice care vor începe 
la Geneva, la 12 martie 
a.c.

Din partea țării noas
tre a participat Aurel Du
ma. ministru secretar de 
stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

Agendă diplomatică
MADRID 1 (Agerpres). 

— Regele Juan Carlos al 
Spaniei l_a primit vineri 
pe Andrei Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al 
U.R.S.S., ministrul aface
rilor externe al Uniunii 
Sovietice După cum in
formează agenția TASS, 
în cadrul întrevederii au 
fost discutate probleme 
privind relațiile bilatera
le, precum și aspecte de 
interes reciproc ale actu
alității internaționale.

La Madrid au avut loc, 
totodată, convorbiri între 

-Andrei Gromîko și minis
trul de externe spaniol, 
Fernando Moran.

☆

PARIS 1 (Agerpres). — 
La Paris s-au încheiat con
vorbirile dintre președin
tele Franței, Francois Mit
terrand, și cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Kohl, 
referitoare la relațiile bi
laterale și la probleme pri
vind Comunitatea Econo
mică vest-europeană. La 

o conferință de presă, ei

au afirmat că au ajuns la 
un acord asupra modalită
ților de depășire a diver
gențelor privind finanța
rea bugetului comunitar, 
pe baza hotărîrilor adop
tate la reuniunea la nivel 
înalt a C.E.E., din iunie a- 
nul trecut. Referindu-se la 
aderarea Spaniei și Portu
galiei, președintele fran
cez și cancelarul vest-ger- 
man au declarat că ea 
depinde în mare măsură 
de sporirea fondurilor co
munitare, deși s-au pro
nunțat pentru respecta
rea termenului fixat inițial 
— 1 ianuarie 1986.

Acțiuni in favoarea păcii și dezarmării nucleare
Organizațiile pentru pace 

din Japonia, Noua Zeelan- 
dă, Australia, Canada, Fi- 
lipine și din alte state din 
bazinul Pacificului au 
elaborat un program co
mun de acțiune împotri
va prezenței în apele O- 
ceanului Pacific a navelor 
militare capabile să trans
porte arme nucleare la 
bord. La 1 martie, la To
kio, Melbourne și Honolu
lu au fost organizate con
ferințe de presă prin care 
se anunța declanșarea u- 
nor ample acțiuni împo
triva prezenței, în acest 
bazin maritim, a unor na
ve cu arme nucleare la 
bord. (Agerpres)

*

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Organizații și 
mișcări pentru pace din 
Statele Unite au salutat 
hotărîrea guvernului neo

zeelandez de a nu admite 
în porturile acestei țări 
accesul navelor militare, 
avînd la bord arme nucle
are. Un număr de 36 de 
astfel de organizații au 
adresat poporului neo
zeelandez. o scrisoare des
chisă, publicată de ' presa 
americană, în care se sub
liniază: „Exemplul Noii
Zeelande încurajează mi
lioanele de oameni de pe 
întreaga planetă care do
resc cu ardoare pacea, o- 
prirea cursei nesăbuite a 
înarmărilor nucleare și de
zarmarea".

☆

HARARE 1 (Agerpres). 
— In Republica Zimbabwe 
a fost creată Mișcarea pen
tru preîntîmpinarea unui 
război nuclear — organi
zație de masă ce și-a pro
pus drept scop mobilizarea 
opiniei publice din țară

în acțiunile în favoarea 
păcii și dezarmării. Miș
carea grupează oameni de 
știință, medici, cadre di
dactice, studențr, repre
zentanți ai altor categorii 
sociale.

Amînarea 
dezbaterilor 

în Consiliul de 
Securitate, 

asupra situației din 
sudul Libanului

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — La cererea 
guvernului libanez. Consi
liul de - Securitate al 
O.N»U. s-a întrunit joi, 
după cum s-a anunțat, in 
cadrul procedurii de urgen
ță, pentru a examina si
tuația creată în sudul Li
banului, ca urmare a acte
lor de agresiune și repre
siune ale trupelor israeli- 
ene de ocupație. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Li
banului, Qatarului, Israe
lului și Statelor Unite. 
Membrii . Consiliului au 
hotărît să amine dezbate
rile, în vederea desfășură
rii de consultări asupra 
unui proiect de rezoluție 
în legătură cu acțiunile 
militare ale Israelului în 
sudul Libanului.

ADEPȚII LUI 
BACII US

Inconștienți de perico
lul la care se expun și-i 
pot afecta și pe ceilalți 
participanți la traficul 
rutier, conducătorii auto 
profesioniști Gheorghe 
Nentes (21 HD 3050). Ioan 
Drui (41 HD 3702) și Ni- 
colae Bărbat (41 DJ 2550). 
după ce s-au înfruptat 
din licorile lui Bachus, 
s-au urcat la volanul au
tovehiculelor și au dat 
bice cailor putere. Agen
ții de circulație, care ve
gheau la desfășurarea 
normală a traficului ru
tier, au întrerupt aceste

curse. Celor trei amatori 
de băuturi alcoolice le-au 
fost reținute permisele de 
conducere în vederea sus
pendării și au fost sanc
ționați conform legii. A- 
genții de circulație și-au 
făcut datoria, dar condu
cerile întreprinderilor 
ce măsuri vor lua împo
triva lor ?

LEGEA ȘI-A 
SPUS CUVÎNTUL

Conform noilor regle
mentări aduse la regula
mentul de circulație, par
carea repetată a autove
hiculelor proprietate de 
stat la domiciliu sau în 
alte locuri decît cele 
stabilite de lege se pe
depsește cu amendă con
form Decretului 468/ 
1977 și cu suspendarea 
permisului de conduce

13,00 Telex. 13,05 
sfirșit de săpțămînă: 
lodii populare; 
povesti ale marelui 
cran: „Cenușăreasa”
film muzical; Copilăriei 
noastre — zile aurite. Mu
zică și poezie; Povestea 
lui Romeo și a Julietei 
sale; Afiș electoral; Au
tograf muzical — Mihai

I

La 
Me- 

Micile 
e-

Constantinescu. 14,25 
Secvențe marocane 
documentar. 14,40 
bruarie: Cronica
nimentelor politice, 
închiderea 
19,00 Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
Antologia 
mânesc. Episodul 
Păcală și ai lui. 
Mărțișoare la... 
vision. 20,45 Film 
„Voiam să fiu 
Premieră TV. 
a studiourilor 
grafice din R.D.G. 
Telejurnal.

Fe-
eve-
15,00 

programului.
19,20
19.50 

umorului ro_
3 —

20,35 
Mondo- 
artistic: 
prima". 

Producție 
einemato-

21.50

Cariera Cîmpu lui Naag
ÎNCADREAZĂ URGENT :

9 artificieri autorizați 
cerute de 
conform

Condițiile sînt cele 
12/1971, iar retribuția 
325/1983.

Legea nr.
Decretului

Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ URMĂTORUL 

PERSONAL MUNCITOR :

S un
S un

9 un

tîmplar
tinichigiu
tractorist rutierist

Retribuția se va face 
57/1974. Relații suplimentare 
telefon 43134.

conform Legii 
la biroul PIRM,

Pe tot
• JAKARTA 1 (Ager

pres). — Un adevărat ura
gan s-a abătut asupra re
giunilor sud-estice ale 
insulei Jawa din Indone
zia. provocîrtd pagube ma
teriale, apreciate la aproxi
mativ 10 milioane dolari. 
AU fost distruse semănă
turi și plantații agricole 
și au rămas fără adăpost 
peste 100 000 de persoane.

• ROMA 1 (Agerpres). — 
In cadrul procesului des
fășurat la Napoli împotri
va unui mare număr de 
mafioți, cunoscutul șef de 
clan Raffaele Cutolo a fost 
condamnat la 23 de ani 
închisoare. Cutolo, condu-

globul
cătorul „Noii Camorra or
ganizate" a fost acuzat de 
participare la asasinat și 
trafic de droguri. împreu
nă cu el, au fost condam
nați la închisoare pe dife
rite termene și alți mafi
oți.

• BRUXELLES 1 (Ager
pres). — In Belgia a fost 
tipărit recent, în limbile 
franceză și olandeză, pri
mul ghid al mersurilor 
trenurilor în această țară 
în alfabet Braille, pentru 
nevăzători. Lucrarea, de 
320 de pagini, cuprinde 
toate legăturile de trans
porturi feroviare, inclusiv 
trenurile internaționale.

organizează concurs pentru 
ocuparea postului de

DIRECTOR ECONOM1C-
GOSPODĂRESC

Condiții de încadrare: studii superioare e- 
conomice și minim 11 ani vechime în funcții 
economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1971, republicată.

Cererile se pot depune zilnic, piuă la data 
de 15 martie 1985, la Biroul plan-retribuire- 
personal unde se pot obține și relații supli
mentare (telefon 42580 — interior 151).

Concursul va avea loc în data de 20 mar
tie 1985.

Mica publicitate

re pe o perioadă de 1—3 
luni. Acest lucru l-a ig
norat Cornel Dongu de 
la Grupul de șantiere- 
tunele Brașov, lot Petro
șani din moment ce a 
parcat autovehiculul 31 
BV 1686 la domiciliu. Le
gea și-a spus cuvîntul și 
în cazul acestui șofer.

OMENIA...

Unii conducători auto, 
atunci cînd se află la 
volan, uită că de multe 
ori sînt și ei pietoni . și 
unde văd mai multă apă 
adunată pe carosabil a- 
pasă mai tare pedala ac
celerației stropind pie
tonii din apropiere. Ce 
s-o fi întîmplat cu o- 
menia acestor conducă
tori auto ?

« Reamintim poseso
rilor de autoturisme pro_

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DUBEK. Dorin GffEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șei adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

prietate personală că se 
menține restricția de cir
culație a autoturismelor 
în localități și în afara 
lor.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție ai miliției municipiului 

Petroșani

P.S. Miercuri, 6 martie 
1985, ora 12, va avea loc 
examenul pentru obține
rea permisului de condu
cători auto amatori. Se 
pot prezenta restanțieri 
din luna februarie și cei 
ce vor termina școala de 
șoferi amatori în aceste 
zile.

VIND difuzoare „FANE" 
englezești 85 W bucata, mi
crofon F.B.T.—P.L. 53, chi
tară GIBSON COPIE, sta
ție F.B.T. 240 W. Telefon 
16773.

SOȚUL Negoiță Vasile 
și fetele Mirela și Daniela, 
felicită pe 
ție și 
a 30 
rează 
mulți

scumpa lor so- 
mamă la împlinirea 

de primăveri Și-i u- 
un călduros ..La 
ani !“. (3313)

PĂRINȚII Ilie și Elisa- 
beta și sora Ileana, felici
tă pe fiul și fratele lor 
Cornel Andrițoiu (Cioupi), 
cu ocazia aniversării ma
joratului și-i urează „La
mulți ani fericiți !“. (3352) 

EMILIA Furdui din
Cîmpu lui Neag, închiriez 
localul fostului bufet din 
sat pentru diferite ocazii. 
(3365)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia Ccpeliuc este’ alături de soția și copiii 
greu încercați prin moartea celui care a fost

DODU NICOLAE
Sincere condoleanțe. (3364)

Colectivul depozitului de bere este alături de 
familia greu încercată la pierderea celui care a fost 

DODU NICOLAE
(3367)
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