
Ședința Comitetului Politic 
ai CC. ai P.C.R

fost examinat și 
pentru realizarea 
prevăzută în plan

președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, simbătă, 9 martie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a 
aprobat Programul 
producției de cărbune 
pe anul 1985.

Elaborat pe baza sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. programul a sta. 
bilit și măsurile necesare pentru îndepli
nirea integrală și în bune condiții a pla
nului la producția de cărbune pe acest 
an. In program se are în vedere eșalona
rea producției de cărbune pe anul 1985, 
prin reducerea acesteia față de prevede
rile planului in sezonul rece — lunile ia
nuarie, februarie și decembrie — și ma
jorarea ei corespunzătoare pentru 
recuperarea in restul anului, in principal 
in trimestrele II și III. Se reeșalonează, de 
asemenea, livrările cărbunelui neenerge
tic către unitățile beneficiare, în con
formitate cu programul de producție a 
energiei electrice în centralele pe căr
bune, cît și livrările de cărbune către 
populație.

In vederea înfăptuirii, in cele mai 
ne condiții, a importantelor măsuri 
prinse în acest program. Comitetul 
litic Executiv’ a cerut
nisterului Minelor, condu
cerilor combinatelor și unităților minie-

bu- 
cu- 
Po- 
Mi-

re să acționeze cu toată fermitatea pen
tru sporirea gradului de folosire a capa
cităților și utilajelor existente, executa
rea la timp a reparațiilor la instalații, 
perfecționarea continuă a tehnologiilor de 
exploatare, in special în carierele de lig
nit din bazinul Olteniei, pentru realiza
rea integrală a planului de investiții, asi
gurarea bazei tehnico-materiale și a forței 
de muncă, pentru întărirea ordinei și dis
ciplinei, pentru desfășurarea normală a 
activității de exploatare in toate perioa
dele anului, pentru sporirea producției și 
a calității cărbunelui.

In vederea asigurării mai bunei des
fășurări a transportului cărbunelui și 
a livrării lui ritmice către centralele elec
trice. s-a hotărit ca transportul propriu- 
zis în întreprinderile miniere, ca și trans
portul din zonă, de la mină la centrala 
electrică, să fie trecut în subordinea în
treprinderilor miniere.

Comitetul Politic Executiv a
și aprobat, apoi,
lizarea planului la 
anul 1985, al cărei 
12,G milioane tone.
re față de realizările din 1984. In 
gram se menționează 
alizată pe lunile ianuarie și februarie, da-
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examinat
Programul pentru rea- 
producția de țiței pe 
nivel prevăzut este de 
cu 10 la sută mai ma- 

pro- 
că producția nere-

(Continuare in pac a 4-a)

In intimpinarea alegerilor de deputați

cu alegătorii

F. D. U. S.
intilniri ale candidatilor

Idei noi, soluții concrete 
înfăptui prin munca

care se vor
tuturor

zile premer- 
la 

în toate circum- 
electorale 
întîlnirile 
cu candidați! 
Democrației și 

cons-

In aceste 
gătoare alegerilor de 
17 martie 
scripțiile 
continuat 
tățenilor 
Frontului 
Unității Socialiste, 
tituind un prilej de anali
ză exigentă a activității 
consiliilor populare pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
economico-sociale, în pro
fil teritorial, stimulînd 
gindirea și acțiunea 
menilor muncii pentru 
făptuirea unei cerințe 
mulate de secretarul 
neral al partidului în 
portul prezentat la 
greșul al XIII-lea: 
treaga lor activitate 
vind buna 
dezvoltare 
cială

au 
ce-

tuturor cetă-
întreprinderi 

în cartiere și în 
de străzi au

oa- 
în- 

for- 
ge- 
ra- 

Con- 
„In în- 

pri- 
gospodărire și 
economico-so- 

a fiecărei localități 
sublinia tovarășul 

, NICOLAE CEAUȘESCU — 
consiliile populare trebuie 

^să se sprijine pe participa-

rea largă a 
țenilor". In 
și instituții, 
pe grupuri 
avut loc peste 200 de întîl-
niri ale cetățenilor cu 
candidații F.D.U.S. în cir
cumscripții electorale ale 
Marii Adunări Naționale^, 
ale consiliilor populare 
județean, municipal, oră
șenești și comunale, la 
care au participat zeci de 
mii de locuitori ai muni
cipiului. Preocupările pri-, 
vind perfecționarea 
vității economice și 
rea unui climat social 
calitate s-au conturat 
formularea a peste 200 
propuneri și sugestii 
valoare practică.

întîlnirile dintre candi
dați și alegători sînt pri
lejul în care se înfățișea
ză cetățenilor bilanțul 
marilor realizări obținu
te de poporul nostru în 
anii construcției socialis-

acti- 
crea- 

de 
în 
de 
cu

te, cu deosebire în ultime
le două decenii de < * ’ 

fruntea partidului 
statului 
Nicolae 
ducător 
pocii de 
tății socialiste multilate.- 
ral dezvoltate și înaintare 
a României spre comu
nism. Fiecare întîlnire a 
candidaților cu alegătorii 
se desfășoară intr-o at
mosferă de căutare aten
tă, colectivă a celor mai 

procedee 
pentru 
activi- 

și socia- 
an al 
mijlocul 
lOC”ieSC

Vul- 
F.D.U S. 

electora-

cînd 
i

se află tovarășul 
Ceaușescu, con- 
revoluționar ai e- 
edifieare a socie-

colectivă a 
potrivite metode, 
și căi de acțiune 
creșterea calității 
tații economice 
le în acest ultim 
cincinalului. In 
cetățenilor care 
într-un cvartal ' din 
can, candidatul 
în circumscripția

S. TIBERIU

(Continuare în pag. a 2-a)

ENERGIE ELECTRICA. 
IN CONDIȚII DE 

EFICIENȚĂ SPORITĂ

ale- 
tnartie, 

Pa-

In întîmpinarea 
gerilor de la 17 
energeticienii de la 
roșeni au depus eforturi 
susținute pentru a pulsa 
în sistemul energetic 
național tot mai multa 
energie electrică. Numai 
în primele opt zile din 
această lună au fost puși 
la dispoziția dispecera
tului sistemului energe
tic național 24 284 000 
kWh energie electrică, cu 
aproape 12 000 MWh mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
In această perioadă pro
ducția de energie electri
că realizată zilnic de e- 
nergeticienii de la Pa- 
roșeni s-a situat la o me
die de peste 3000 MWh.

In ultimele 20 de zile, 
minerii de la Lonea au 
extras în plus sarcinilor 
de plan peste 6500 tone de 
cărbune. Din 18 februarie 

mineri 
și-au 
zilnic

a.e., colectivul de 
de la I.M. Lonea 
realizat și depășit 
sarcinile de plan. Astfel, în 
zilele rămase pînă la șfîr- 
șitul lunii februarie, odată 
cu îmbunătățirea activită
ții de preluare a producți
ei din minusul < 
în cele 18 zile au 
cuperate 5444 tone 
ne. Păstrînd și în 
lună același ritm de 
ție a cărbunelui, 
Lonei acumulează la zi pe 
luna martie, un plus la 
producția fizică brută ex
trasă de aproape 1200 to
ne de cărbune pentru 
semiepes. Acest succes este 
rodul activității întregu
lui colectiv de oameni ai

acumulat 
i fost re- 

cărbu- 
ace; istă 
extrac- 
minerii

în 20 de
tone

r

(
ț

i
I
t

t

L.

Institutul de mine - împliniri și perspective
împreună cu 

țară, cu bucuria 
omenească a 
muncii și vieții, 
oamenii muncii 
lea Jiului întîmpină a- 
legerile de la 17 martie 
cu convingerea că votînd 
căndidații Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste își exprimă' opți
unea pentru continua
rea operei de edificare a 
prezentului și viitorului 
nostru, magistral sinteti
zate în istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII- 
lea al partidului. înnoi
rile socialiste din toate 
localitățile municipiului 
constituie partea vizibi
lă a procesului de mo
dernizare a tehnicii și 
tehnologiilor de muncă 
din adîncul minelor, ac
țiune la care contribuie, 
prin pregătirea unor spe
cialiști competenți, și 
Institutul de mine din Pe
troșani, prestigioasă cre
ație a acestor 40 de ani

întreaga 
atît do 

rodniciei 
minerii, 

din Va-

de libertate și progres ai 
patriei noastre.

Pentru orice vizitator 
al Petroșaniului Institu
tul de mine este un o- 
biectiv de primă mărime. 
De-a lungul anilor, în
deosebi în ultimii 20 de 
ani, cea mai fertilă etapă 
in dezvoltarea armoni
oasă, multilaterală a pa
triei, indisolubil legată 
de activitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, Institutul de mi
ne, școală superioară a 
mineritului românesc, i 
■ unoscut o evoluție per 
manentă în structura și 
conținutul învățămîntu- 
lui, în sporirea capacită
ții de cuprindere și for
mare a specialiștilor prin 
integrarea complexă și 
profundă cu cercetarea 
științifică, proiectarea și 
practica în producție, în 
formațiile de lucru din 
întreprinderile miniere.

1948, an de început în

prestigioasa existență a 
Institutului de mine. Se 
aflau 135 studenți,. 8 ca
dre didactice, suprafața 
de învățămînt fiind de 
700 mp.

1965, anul istoricului 
Congres al IX-lca care 
l-a învestit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
funcția supremă de
cretar general al parti
dului. Numărul studen
ților era de aproape 1500 
și se pregăteau în amfi-

a 
de

în 
se-

teatre și laboratoare 
căror suprafață era 
8500 mp.

1985. In institut se 
gătesc peste 4200 studenți. 
Procesul instructiv-edu- 
cativ, stimulat de concep
ția revoluționară a 
varășului Nicol 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului,

pre-

to- 
a e 
ge- 
cu

Tiberiu SPATARU
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în zierul de azi
■ Delimitarea teritorială

votare.
(In

DE LA O DUMINICA

zile, plus 6500
de cărbune

a secțiilor de

pagina a 2-a)
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în 
dt- 
a.c. 

facă

muncii care acum, 
preajma alegerilor de 
putați de la 17 martie 
sînt hotărîți să 
totul pentru a răspunde
chemării sceretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae 
a da țării 
cărbune.

Cele mai 
zultate le-a 
tivul sectorului III, 
cu cele 940 tone de 
bune extrase în plus 
luna martie, ridică 
realizărilor suplimentare 
de la începutul anului la 
9054 tone de cărbune, sittl- 
îndu-se astfel printre sec
toarele fruntașe din Va
lea Jiului privind produc-

Ceausescu, de 
cît mai mult

frumoase re- 
obținut colec- 

care, 
câr

pe 
cota

ția de cărbune extras. Ob
ținerea zilnică a unei pro 
ducții suplimentare este 
rodul unei aprovizionări 
ritmice cu materiale și 
piese de schimb a locuri
lor de muncă, 
tehnologiilor de lucru 
a unei plasări 
zătoare a posturilor 
abataje și cărbune, fapt ce 
a condus la depășirea pro
ductivității muncii pe în
treaga activitate cti 210 
kg/post. Succese deose
bite au obținut brigăzile 
de frontaliști conduse de 
Iosif Bucur, Grigore Fa
tal și Carol Repaș care, 
împreună, au extras a- 

•proape întreaga producție 
suplimentară a sectorului.

respectării
Și 

corespon- 
în

Lucrînd în abataje fronta
le cu susținere individuală 
și tavan de rezistență au 
depășit productivitatea 
muncii planificată cu 200- 
500 kg pe post.

Un alt colectiv care s-a 
remarcat în această pe
rioadă a fost cel al sectoru
lui IV’, colectiv’ care în a- 
nul trecut a ocupat locul I pe 
combinat în întrecerea so
cialistă dintre sectoare. De 
la începutul anului au li; 
vrat economiei naționale 
aproape 3000 tone de căr
bune în plus față de sar
cinile planificate. In a- 
ceastă lună, plusul se ri
dică la 700 tone de căr
bune. Un aport deosebit 
l-au avut minerii fronta
liști din brigăzile conduse 
de Grigore Mîndruț și 
Florea Anton.

Sâptâmîna 
majoratului 

' : J
O nouă generație de 

tineri se află la vîrsta 
cînd maturitatea și res
ponsabilitatea umană se 
pot manifesta în toată 
plenitudinea lor. O nouă 
generație a țării pornește 
pe drumul desăvârșirii 
personalității, înscriin- 
du-se alături de între
gul nostru popor munci
tor printre ctitorii socia
lismului și comunismului 
pe pămîntul României. 
Aflați în marea lor ma
joritate în școli, ca elevi 
ai claselor terminale de 
liceu, sau unii deja în 
frontul muncii, tinerii 
țării sărbătoresc în săp
tămâna 11—1G 
eveniment 
semnificații:
Acțiune de largă 
nanță în conștiința 
rilor ce împlinesc 
acesta frumoasa
de 18 ani, săptămîna ma
joratului — organizată în 
toate liceele din Valea

martie un 
cu multiple 

majoratul.
rezo- 
tine- 
anul 

vîrstă

Gli. SPINU (Continuare în pag. a 2-a)
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privire la sarcinile învă- 
țămîntului față de viața 
economică și socială, se 
desfășoară în 15 amfitea
tre, 47 laboratoare și • săli 
de desen, un atelier de 
microproducție și o plat
formă de mașini miniere.

— In actuala legislatu
ră, ne spunea prof. dr. 
ing Dumitru Fodor, rec
torul Institutului de mi
ne, candidat, împreună 
cu prof. dr. ing. Nicolae 
Dima, prorectorul institu
tului, în circumscripția 
electorală județeană nr. 
63 pentru apropiatele 
alegeri de la 17 martie, 
întreaga zonă aflată în 
perimetrul circumscrip
ției s-a transformat fun
damental. In cartierul 
Petroșani-Nord trăiesc 
mii de oameni în apar
tamentele unor blocuri 
cu inspirată și elegantă 
linie arhitectonică și ur
banistică. Este o zonă 
modernă, în plină dez- 

, voltare, ca și institutul 
nostim, ca și viața noas
tră. Dintre realizările ce-

perspective
le mai importante ale a- i 
cestor 5 ani se remarcă i 
finalizarea construirii I 
noilor spații de învăță ț 
mint (un corp cuprinzînd l 
20 laboratoare și un pa- / 
vilion cu 4 amfiteatre), ) 
două cămine (numărul i 
studenților care trăiesc ? 
în cele 6 cămine este de I 
peste 2000), termofica- | 
rea instituției, dotarea 1 
laboratoarelor cu aparatu- J 
ră modernă. Valoarea cer- ) 
cetării științifice a eres- i 
cut de la un an la altul, J 
ajungînd la peste 50 000 ) 
lei pentru fiecare cadru l 
didactic, odată cu impli- < 
carea mai complexă a J 

practica ț 
contribu- 1 
calitatea J 

pregătire » 
în minerit.
de împli- i 

condi- )

studenților în 
productivă, cu 
ție directă în 
procesului de 
a specialiștilor

Au fost ani 
niri care crează 
ții superioare pentru în- ț 
vățămîntul superior mi- l 
tiier. In cincinalul 1986-i 
1990 se va mai construi 1 
o cantină modernă, de ț 
mare capacitate, un că- { 
min, amenajîndu-se și J 
un neces° - club studen- 1 
țese c" i-al-educativ.

Sînt împliniri și pers
pective ale Institutului 
de mine, ale învățămîntu- 
lui superior din Valea 
Jiului, ale mineritului din 
aceste localități cu vechi 
tradiții de muncă 
hărnicie.

i. m. lupeni Angajare plenară, responsabilă în 
realizarea sarcinilor de producție

In contextul de amplă 
mobilizare a eforturilor 
tuturor minerilor de a 
întîmpina alegerile de la 
17 maytie cu cît mai 
multe tone de cărbune 
peste prevederile pla
nului, la mina Lupeni 
a avut loc Conferința or
ganizației U.T.C., eve
niment de importanță 
majoră pentru activita
tea viitoare a uteciștilor, 
ce se înscrie în suita ac
tivităților pregătitoare a 
celui de-al XlI-lea Con
gres al U.T.C.

Intr-un climat de. înal
tă exigență și responsa- 
pilitate, conferința 
ganizației U.T.C., de 
cea mai mare 
dere minieră în 
desfășoară 
peste 1100 de 
mineri, 
lăcătuși și alte 
rii profesionale 
dențiat aportul 
la realizarea 
de plan, implicarea 
mai largă a tineretului în 
viața 
In acest sens, darea 
seamă a 
UT.C. pe 
piezentată 
a reliefat 
nerilor la 
cinilor de 
tele înregistrate de tinerii 
organizații în abataje, 
în atelierele de reparații 
și întreținere, în activi
tatea profesională, în ge
neral, precum și succese
le în activitățile patrio-

tice, în festivalul națio
nal „Cîntarea României" 
și în alte domenii.

Caracterizată dc un pu
ternic spirit critic și au
tocritic, darea 
nu a ocolit o 
neajunsuri în 
tea organizației de tine
ret, făcînd o amănunțită 
analiză a cauzelor care

de seamă 
serie de

activita-

realizarea sarcinilor de 
plan, de a se implica tot 
mai mult în soluționarea 
problemelor de produc
ție și a celor din dome
niile specifice de activi
tate. In cuvîntul lor, Va- 
sile Ignat, Dumitru Un- 
gureanu, Vasile Moldo
van, Victor Dragu au 
insistat în mod deosebit 
asupra necesității întări-

Conferințe de dare de seamă 
și alegeri in organizațiile U.T.C.

ținerii unei atmosfere de 
luci u optime, de per
manentă întrecere pen
tru realizarea și depăși
rea angajamentelor asu
mate. Totodată, din cu
vîntul participanților la 
dezbateri, ca și din pla
nul de măsuri adoptat de 
conferință, se desprind 
direcțiile prioritare în 
care va trebui să acțio
neze noul comitet ales, 
pentru impulsionarea 
întregii activități a 
ganizației, pentru 
rea întregii munci 
noi cote calitative,
așa fel, încît evenimentul 
de-la 17 martie ca și cel 
de-al XlI-lea Congres 
al U.T.C. să fie întîmpi- 
nate cu succese deosebite 
și cu realizarea integra
lă a angajamentelor asu
mate de tinerii uteciști 
de la mina Lupeni.

In funcția de secretar 
al comitetului U.T.C. pe 
întreprindere a fost rea
les tovarășul Iulius Be- 
leiu.

or- 
situa- 

la 
în

or
ia 

întreprin- 
care își 

activitatea 
tineri — 

electromecanici, 
catego- 

— a evi- 
tinerilor 

sarcinilor 
tot

economico-socială. 
de 

comitetului 
întreprindere, 

la conferință, 
contribuția ti- 

realizarea sar- 
plan, rezulta-

au dus la neîmpliniri, în 
special în domeniul pe
trecerii timpului liber al 
tinerilor. Comitetul U.T.C. 
nou ales va trebui să 
insiste pe viitor mai mult 
pentru eliminarea unor 
abateri de la normele de 
conviețuire în căminul de 
nefamiliști, precum și 
în alte sectoare în care 
rezultatele, dacă ar fi e- 
xistat o măi susținută 
preocupare, ar fi fost 
mai bune.

Dezbaterile din cadrul 
conferinței au relevat un 
aspect îmbucurător: an
gajamentul ferm, res
ponsabil al tinerilor de 
a-si spori contribuția

rii disciplinei de produc
ție, asupra responsabili
tății ce revine fiecărui 
tînăr la locul său de 
muncă pentru realizarea 
sarcinilor de producție, 
pentru creșterea calită
ții și eficienței muncii. 
De asemenea, în cuvîn
tul lor Vasile Rînceanu, 
Dumitru Grigore, 
Vlaicu s-au referit 
domeniile specifice
activitate ale organiza
ției de tineret, reliefînd 
legătura organică dintre 
activitatea productivă și 
cea de organizație, ne
cesitatea îmbinării armo
nioase a eforturilor ute- 
ciștilor, în scopul men

Petru 
la 
de

loan TOACA, 
prim-secretar al Comite
tului municipal al U.T.C.

împreună 
alegătorii

Idei noi, soluții concrete
(Urmare din pag. I)

lă orășenească nr. 20, tova
rășul Gheorghe Lăzăresc, 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid, se con
sulta cu locuitorii din pe
rimetrul circumscripției 
cum să se acționeze în vi
itoarea legislatură a consi
liului popular. Am ascul
tat opiniile lui Petru A- 
dam, Elisabeta Szabo, Pe-

tru Fodor, Megyesî Caro], 
Petru Boar, Vladimir Scu- 
telnicu, ale altor cetățeni 
care dovedesc spirit civic, 
gospodăresc și dorință de 
a contribui efectiv, alături 
de toți cetățenii orașului 
pentru a realiza în aceas
tă 
de 
fel 
în

primăvară o atmosferă 
confort social. In acest 
întîlnirea a fost cadrul 
care s-au conturat ini-

țiative, angajamente, 
servații critice și sugestii, 
adevărată expresie a gîn- 
dirii colective, 
cu candidați!, 
pun umăr lîngă umăr 
participă la realizarea 
biectivelor formulate, pre- 
gătindu-se să întîmpine a- 
legerile de la 17 martie cu 
noi și meritorii fapte cetă
țenești.

coloană Constantin Sultan și Petre Moise (A.U.T.L. Petroșani) ve- 
autobuzului

Șefii de
rifică împreună cu conducătorul auto Wilhelm Csobansky starea 
31 UD 5132 înainte de plecarea în cursă.

Foto: T. ALEXANDRU

Delimitarea teritorială a

PETROȘANI

secțiilor de votare

străzile : 
3, 4, 5, 6. 
3. 4, 5, 6,

• SECȚIA DE VOTARE NR. 86 —
LICEUL DE MATEMATICA-FIZICA, cu
prinde străzile: Crîngului, Carpați, blocu
rile: 2, 4 și 6, 30 Decembrie, blocurile : 
10 și 19, Liliacului, Petru Maior, Pinu
lui, Paringului, Republicii de la stadion 
pînă la pod Slătinioara, blocurile: 101, 
103, 105, 107 și 109, 13 Septembrie, Slă
tinioara, bloc 1, localitatea componentă 
Slătinioara.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 87 — CA
SA PIONIERILOR, cuprinde 
Coasta, Oituz, blocurile: 1, 2, 
8 și 10, Păcii, blocurile 1, 2,
8, 10, 12, 14, 16, 18 și 20.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 88 — 
ȘCOALA GENERALA NR. 5, cuprinde 
străzile: Independenței, blocurile: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 
12A, 12B, 17, 19, 21 și 23, căminul I.M. 
Livezeni.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 89 —
ȘCOALA GENERALA NR. 6, cuprinde 
străzile: Independenței, blocurile : 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
35, 39, 41, 43, cămin T.C.H., cămin 
I.A.C.M.M. și pază M.I.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 90 —
ȘCOALA GENERALA NR. 5. cuprinde 
străzile: Unirii, blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 22, 24 și 26, Viitorului, blocurile: 
1, 2, 4, 9A și case particuare de la nr. 
3 la 31 și 6 la 34.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 91 —
CREȘA NR. 2 AEROPORT, cuprinde 
străzile: Aviatorilor, blocurile. 1, 5,
9, și 11, 1 Iunie, case particulare nr.
4, 5, 6 și 8, Saturn, de Ia nr. 1 la 
Viitorului, blocurile: 33, 35, 36, 37, 
și 40, căminul studențesc nr. 6.

7,
3,

16.
38

• SECȚIA DE VOTARE NR. 92 —
DISPENSAR AEROPORT, cuprinde stră
zile: 1 Iunie, blocurile: 1 și 2, Aviato
rilor, blocurile: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 26A, 28 și 28A.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 93 — 
ȘCOALA GENERALA NR. 7, cuprinde 
străzile: Aviatorilor, blocurile: 15b, 13, 
17, 19, 15 c și case particulare, Venus, 
blocurile: 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 11 si 
13.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 94 — O- 
FICIUL P.T.T. AEROPORT, cuprinde

străzile: Aviatorilor, blocurile: 30, 32, 34, 
36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 și 56.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 95 —
ÎNTREPRINDEREA APROVIZIONARE 
CANTINE ȘI CĂMINE VALEA JIU
LUI, cuprinde străzile: Aradului, Da
cia, Micu Klein, Lunca, Minei, Anton 
Pann, Primăverii, Prundului, Grivița 
Roșie, Stadionului, Radu Șapcă, Vlad 
Țepeș, Vișinilor, Tudor Vladimirescu.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 96 — 
ȘCOALA GENERALA SURDUC, cu
prinde străzile: Cîmpului, Cucului, Fa
bricilor, Livezeni, de la Sălătruc la 
Iscroni, Părăieni, Păunilor, Sălătruc, 
Surduc, Sașa, Surianul, Șoimilor, locali
tatea componentă Dîlja Mare.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 97 —
ȘCOALA GENERALA NR. 2, cuprinde 
străzile: Vasile Alecsandri, Gheorghe 
Barițiu, Ion Luca Caragiale, Cuza Vo
dă, Gheorghe Doja, Egalității, Mihai 
Eminescu, ITederich Engels, Gării, Jiu
lui, Mihail Kogălniceanu, Mioriței, An
drei Mureșan, Plopilor, Pompierilor, Sar- 
mizegetusa, împăratul Traian, Aurel 
Vlaicu, Ecaterina Varga, localitatea 
componentă Dîlja Mică.

Sâptâmîna 
majoratului
(Urmare din pag. 1)

vo informam
ULÎ'-UiM J-------------“-îl-

minus 10 grade. Stratul de 
zăpadă măsura 4 cm în Pe
troșani si 80 cm în Paring. 
(Gh.S.)

Jiului, de Comitetul mu
nicipal U.T.C., în colabo
rare cu Inspectoratul șco
lar — cuprinde o largă 
paletă de activități, me
nite să marcheze impor
tanți» evenimentului, cu
noașterea și aprofunda
rea îndatoririlor și drep
turilor ce le revin, ca ce
tățeni, ca oameni cu de
plină responsabilitate ci
vică. In acest sens, în 
fiecare liceu, în săptămî- 
na care urmează vor 
organizate întîlniri 
activiști de partid, cu 
dre de specialitate 
diverse domenii de acti
vitate, diferite expuneri 
și dezbateri, întîlniri cu 
directori de întreprinderi 
și alte asemenea acțiuni 
care să ducă la cunoaște
rea tuturor sarcinilor ce 
revin tinerilor ce au pășit 
pe drumul maturității ci
vice.

De asemenea, în cadrul 
săptămînii majoratului, 
vor fi organizate întîlniri 
cu cadre din domeniul 
juridic, pentru a explica 
tinerilor, ce vor 
să-și manifeste 
rile electorale 
prima dată, îndatoririle 
electorale, tehnica votă
rii și alte obligații ce re
vin din Legea 
lă a R.S.R. pentru 
17 martie, această 
generație de tineri 
dea cu încredere 
candidaților F.D.U.S.

fi 
cu 

ca- 
din

I 
I

I 
I
I
I
I

putea 
dreptu- 
pentru

electora- 
ca la 
nouă 
să-și 

votul

I 
I 
I 
I

MATERIALE REFOLO- 
SIBILE sînt repuse în 
circuitul economic, prin 
muncă patriotică efectua
tă de tinerii uteciști din 
întreprinderile miniere, 
în cinstea celui de-al XII- 
lea Congres al U.T.C. Tine
rii de la I.M. Uricani 
recuperat în ultimele 
400 kg cupru și 90 
de fier vechi, iar cei 
la I.M. Aninoasa 400 
cupru. (G.B.)

SPECTACOL. Un atrac
tiv spectacol televizat va 
avea loc miercuri pe sce
na Teatrului de stat „Va
lea Jiului". Iși vor da con
cursul formații artistice de 
amatori din 
participante la cea 
V-a ediție

PROMPTITUDINE, 
întîmplat vineri, 8 martie, 
ora 16,30. Un autobuz de 
pe ruta Petroșani — Uri
cani s-a defectat și a in
trat în garaj debarcînd 
pasagerii. Prompt, revizo
rul Nicolae Petrescu a 
găsit soluția (împreună cu 
conducătorul auto Emil 
Păișan) trimițînd în cursă 
o mașină pentru ca oame
nii să ajungă la timp la 
casele lor. Felicitări ! (A.T.)

au 
zile 

tone
național 
niei“.

de 
kg

SERE, 
nate sau 
minoase 
hectare

S-a I.A.C.C.V

municipiu 
de a 

a Festivalului 
„Cîntarea Româ-

Arate, apoi semă- 
plantate cu legu- 

cele 2 
seră ale 

produce 
trufan- 
primă-

timpurii, 
de

.J. vor 
în curînd primele 
dale ale acestei 
veri. (I.V.)

GOSPODARI, 
administrativ al I.M. Uri
cani arată ca nou, mulțu
mită acțiunilor de gospo- 

înfrumusețare 
de zugravii 
Iosif Hor- 
Polizică, Ni- 
Bela Mudra, 
de alți me- 

precum 
Nicolae

Blocul

METEOROLOGICA. Cu 
o ușoară încălzire la înce
putul săptămînii, primă
vara încă nu și-a intrat în 
drepturi timp cît termo- 

| metrele indică temperaturi 
I sub zero grade. Ieri dimi- 
I neața în Petroșani tempe- 
I ratura a fost de minus 4 
| grade, iar în Paring de

dărire și 
întreprinse
Nistor Iorgu, 
vath, Dorin
colae Sultan,
Vasile Suciu,
seriași ai minei,
Mihai Mînzală,
Costea, Sandu Brotac, Mi
hail Nedelcu etc. (I. Coan-. 
dreș, coresp.) j

1
Rubrică realizată de | 
H. ALEXANDRESCU |
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rI Literatura în Valea Jiului (IV)

E

la

în 
fi

lui

Boz

locuri. Este gîndul meu 
p.-nlru \oi, toți, care să 
vă-nsoțească peste ani".

Irinue Străuț (1932, Fe 
neș — Alba) a debut it in 

in 
pro-

Flăcări nestinse, Dru- 
spre ziuă, 

Valea 
Spre

Ion Băieșu (2 ian. 1933, 
Aldeni — Buzău) își lea
gă începuturile literare de 
Valea Jiului unde, alături 
de alții — Nicolae Țic, Do- 
rel Dorian etc. — punea 
bazele unui cenaclu lite
rar (1952). Umorul, ironia 
și sarcasmul sînt cîteva 
din multiplele caracteris
tici ale scrisului său 
proză, reprezentative
ind și volumele Noaptea 
cu dragoste. Sufereau îm
preună, La iarbă albas
tră, Pompierul și opera... 
Demnă de remarcat este 
activitatea sa dramatur- 
gică prin piese ca 
Iertarea, Preșul, Chițimia, 
Cine sapă groapa altuia. 
In căutarea sensului pier
dut. „Chițimia" și „In cău
tarea sensului pierdut" 
au fos montate și pe scena 
teatrului nostru, ultima a- 
ducînd elogii colectivului 
teatral și mai ales premii 
In faza zonală a Festiva
lului de teatru de la Ti
mișoara s-au obținut nu 
mai puțin de patru premii.

Dorel Dorian (6 ian. 1930, 
Piatra Neamț) a lucrat ca 
inginer pe șantierul ter
mocentralei Paroșeni, pe
rioadă de cînd datează și 
începuturile sale literare. 
Este un dramaturg consa- 

c crat prin piesele Dacă vei 
fi întrebat. Secunda 
Ninge la ecuator, Joc 
1

t

E c
E

i

I
|
B

58, 
du

blu, Corigcnță la dragoste 
și autor de proză polițistă 
(Ficțiuni pentru revolver 

și orchestră). Piesa „Secun
da 58“ a fost montată
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" în 1961 în regia 
Marcel Șoma, printre inter- 
prețil de atunci aflîndu-se 
și Vaier Donca, Mircea Za- 
balon și Ștefan Ilie.

Nicolae Țic (1928,
— Hunedoara) a debutat 
în poezie, dar se va con
sacra prin proză și repor
taje, cele mai cunoscute 
volume fiind Profiluri, Pe 
scara vagonului, A doua 
moarte a lui Anton Vrabie,
Viața de buzunar. Roșu Pe 

alb, Jean, fiul lui Ion.
„Roșu pe alb" este inspirat 

din greva minerilor de Ia 
Lupeni. Personajul prin
cipal al romanului acțio
nează conștient de finalul 
grevei, dar fără regret, căci 

- sacrificiul lui și al celor
lalți tovarăși va clătina 
scheletul șubrezit al orîn- 
duirii capitaliste: „Eu, Pe
tre Bozan, mă adresez 
dumneavoastră tuturor: 
Peste cinci minute vom fi 
somați în numele legii să 
ne retragem, apoi se va 
comanda de atac. Este 
ricine liber să plece, 
niciodată, de nimeni să
fie blestemat pentru că a 
fugit din fața morții. Voi 
trebuie să trăiți, să lucrați, 
să vă creșteți copiii și-n- 
tr-o zi să stăpîniți aceste

da 
o-
Și 

nu

literatul ă cu poezie 
1950, consacrindu-se 
zei:
mul 
1929—1959, 
Ora albă,
A publicat și volume pen
tru copii. Cele mai multe 
dintre lucrările sale sînt 
inspirate din viața de azi 
și de ieri a minerilor, prin
tre care a trăit mulți ani. 
Cel mai reprezentativ este 
Spre ziuă (1972), care în
mănunchează paisprezece 
proze scurte despre care 
autorul notează la începu
tul volumului: „Schițele 
și povestirile de față nu 
sînt ficțiuni. Sînt file de 
istorie vie, scrise cu fapte 
atîtor eroi anonimi ai 
clasei noastre muncitoare, 
soldați devotați șj modești 
ai partidului, 
niști". Pentru 
subiectului și 
simbolului se 
volum în mod 
ța „Garoafele 
evocă solidaritatea oame
nilor, a tinerilor uteciști 
mineri cu cei jertfiți 
augustul lui 1929, pe 
căror morminte răsar 
fiecare dimineață garoafe 
roșii.

Lupeni 
Jiului, 

ziuă.

tineri comu-
or.iginalitatea 
sensibilitatea 
reține din 

deosebit schi- 
roșii" care

Mircea MUNTEANU 
—■■— ---------------------- /

LOCURI REZERVATE PENTRU ANUL... 2 000

Alo, mămica... 2".

Foto: Mihai FILIP

fata
20 de

I C A
Bucu-

,Scopul
„ Măr-

Cititorii fotografiază Anecdotele științei
(XXIV)

Celebrul fizician ger
man, laureat al premiului 
Nobel, Werner Heisenberg 
(n. 1901) discuta cu 
gazdei, o tînără de 
ani Ea nu cunoștea profe
sia oaspetelui și nici fap
tul că acesta este directo
rul institutului pentru fi
zică și astrofizică „Max 
Plank".

— Cu ce vă ocupați ? —• 
-a interesat tînăra

— îmi petrec timpul cu 
studiul fizicii, a răspuns 
Heisenberg, rîzînd.

— Cum ? s-a mirat tînă
ra. La vîrsta dv ? Eu am 
terminat cu fizica de a- 
cum doi ani !

Menajera profesorului 
Einstein (1879—1955) a bă
gat capul pe ușa camerei 
de lucru și a spus :

— Poftiți, micul dejun e 
servit !

— Nu vin, doresc să-1 
servesc aici, am de lucru.

— Nu pot să vă servesc 
aici. Ieri ați scris cu cafea 
și ați băut probabil cer
neala.

Nu se stinseseră încă bine ultimele acorduri ale 
celebrelor arii și valsuri straussiene, interpretate prip 
tradiție, la Viena, de Anul Nou, cînd purtătorul de 
cuvînt al Orchestrei filarmonice din capitala aus
triacă și anunța noutatea: melomanii pasionați și-au 
rezervat locurile pentru concertul din ziua de 1 ia
nuarie a anului... 2 000. Concertul de anul acesta, 
consacrat ca de obicei operei lui Johann Strauss, s-a 
bucurat de un mare succes, sub bagheta dirijorului 
Lorin Maazel, fost director al Operei din Viena, care 
îl va dirija pentru ultima oară la 1 ianuarie 1986.

A trecut Ziua femeii

Frumuseți subterane în carstul din Valea Jiului
(IV)

Peștera Topiița (Peștera de aur)
Peștera se găsește la 

2,5 km depărtate de Cîm- 
pu lui 
junge 
poteca 
merge 
din Piatra Topliței, potecă 
ce întîlnește pîrîul Păroa
sei, după care atinge 
Topliței.

Micile dimensiuni 
intrării ne conduc 
galerie lungă de 12 m 
debușează într-o săliță de 
7x6 m, apoi într-o porți
une frumos concreționa- 
tă cu stalacmite, stalacti
te, scurgeri parietale.

In continuare, galeria 
principală 
mai multe 
teran.

In acest 
mira frumoase 
stalacmite de 
stalactite conice 
te scurgeri 
majoritatea 
roșie.

Aducem 
cititorilor că peștera 
plița este închisă 
grilaj metalic, iar 
se face numai cu 
oficială.

Pentru vizitarea 
Sînt necesare cizme, 
petă, cască și surse 
mină.

Pentru cunoștința 
torilor, prezentăm 
interesante caracteristici 
ale unor peșteri din Valea 
Aiului și împrejurimi :

Lungimi mai mari de 
500 m.

Neag. Pentru a a- 
la peșteră, urmăm 
ce vine din sat și 
la captarea de apă

Valea

ale 
într-o 

ce

întilnește 
ori pîrîul

de 
sub-

loc putem 
gururi

ad- 
Și 

tip clasic, 
și mul- 

parietale în
lor de culoare

la cunoștința 
To- 

cu un 
vizitarea 
aprobare

peșterii 
salo- 

de lu-

citi- 
cîteva

• Peștera Urșilor de la 
Valea de Brazi — 4000 m, 
Munții Retezat;

• Peștera Alunii
— 3280 m, Munții

• Peștera Toplița
m, Munții Retezat;

• Peștera 
de Brazi — 
ții Retezat;

• Peștera
— 583 m, Munții Sebeș;

• Peștera din cariera 
Valea de Brazi — 522,7 m, 
Munții Retezat.

Denivelări mai mari de 
50 m.

• Avenul 
mii — 130 
tezat;

• Avenul 
dă din Albele 
ne — 84 m, Munții Rete
zat;

• Avenul Bradul Strîmb 
din fața jarului — 81 
Munții Retezat;

• Peștera Urșilor de 
Valea de Brazi — 78 
(—26+50), Retezat;

• Avenul nr. 1 din Sco
cul Soarele — 68 m, Mun
ții Retezat;

• Avenul Groapa fără 
fund — 51 m (—37+14), 
Munții Vîlcan.

(După catalogul peșteri
lor din România, 1982, 
Cristian Goran).

Negri 
Vîlcan;
— 2150

de la
1140 m,

Valea
Mun

de la Roșia

din Stîna To
rn, Munții Re-

Mare cu zăpa- 
Găuroa-

m.

Ia
m

lulius BOR, 
Dănuț PANESCU, 

C.S. „Hidrocarst” Vulcan

(CRONICA RIMATA)

Primăvara se arată. 
E drept, nu așa, deodată, 
mai tîrziu, ca ghioceii. 
Spune unul: „Prea tîrziu 
...c-a trecut ziua femeii. 
Ea vorbește și el trace. 
O idee nu-i dă pace 
ei, și-i dă contur ideii i 
„Ieri ai spus

,-că mă iubești 
...„Ieri era ziua femeii...“ 
Vinzătoarei de la haine, 
una-i spune niscai taine. 
Zice un cumpărător : 
„Formidabil, astea nu știu 
că... a trecut ziua lor I" 
Așa cum se-ntîmplă-n 

stații, 
primii urcă doar bărbații, 
impingîndu-se ca leii. 
„Femininele-s“ la urmă,

c-a trecut... ziua femeii. 
Soțu-ntîrzie acasă.
Ea-1 așteaptă mîinioasă. 
Când în fine-a apărut, 
îi șoptește-ntre sughițuri: 
„Ziua voastră... a trecut". 
Ea, privind la dînsul 

tandru, 
l-a rugat s-o ia la teatru. 
El i-a pus capăt ideii : 
„Ce-ți veni ?

Ce zi e astăzi ? 
S-a întors... ziua femeii?" 
Și totuși lor li s-a părut. 
Ziua femeii n-a trecut. 

De aceea-o spunem tuturor, 
,că-n orice zi

e-o primăvară, 
și-n orice zi e... ziua lor.

Mircea ANDRAȘ

toriul patriei noastre 
vechime de peste 8000 
ani ? Această ipoteză 
fost avansată de omul 
știință Dardu 
Plopșdr, 
coperiri 
tuate la 
Ostrovul 
te zone 
rii. Examinînd o serie 
pietre de rîu de dimensi
uni reduse, cercetătorul a 
observat în scobiturile lor 
urme de vopsea roșie și 
albă. Se pare că cele două 
culori de pe aceste amu
lete, cu funcții rituale, 
simbolizau pentru omul 
din paleolitic principiile 
masculin și femenin din 
care, conform înțelepciu
nii antice, „se nasc 
cîte se văd și toate 
nu se văd“.

...referindu-ne la 
acesta, la început s-a nu
mit în popor și mărțiguș 
sau marț ? Simion Florea 
Marian scria în lucrarea 
„Sărbătorile de iarnă la

Ș T I A Ț
...mărțișorul are pc teri- 

o 
de 

a 
de

Nicolaescu- 
în urma unor des- 
arheologice, efec- 
Schela Cladovei, 
Banului și în al

din clisura Dună- 
de

toate 
cîte

obicei.

români" tipărită în 
reștii anului 1899: 
legării sau punerii 
țișorului la gît sau la mîini- 
le copiilor este ca aceștia 
să aibă noroc în decursul 
anului să fie deplin sănă
toși și curați ca argintul 
cu venirea primăverii și 
peste vară să nu-i apuce 
frigurile".

...despre acest obicei, cal
de notații face și unionis
tul N. Gane ? „Mărțișorul 
este un dar ce-și trimi
teau românii unul altuia 
în ziua de întîi Martie. El 
constă dintr-un bănuț 
spînzurat de un găitan de 
mătase împletit cu fire 
albe și roșii, pe care per
soana ce-1 primea în dar 
îl purta la gît pînă ce în
tâlnea cea dinții roză îh- 
florită, pe crengile căreia 
depunea apoi darul primit. 
Bănuțul simboliza îmbel- 
șugarea, firele albe și ro
șii ale găitanului însemnau 
fața albă ca crinul și ru
menă ca roza".

Culese de I.B.

Stăteau întinși pe spa
te și urmăreau atenți jo
cul celor două umbre. 
„Poate nu ajung pînă 
aici" își spuse unul din
tre cei doi. Celălalt îi 
surprinse teama și rîse 
în sinea sa. In definitiv, 
erau două umbre care se 
mișcau schimbîndu-'și for
ma mereu și care dădeau 
numai impresia că se de
plasează. Era ca într-un 
fel de joacă. De ce 
teme de o joacă ?

Primul se rușina 
disprețul celuilalt, 
jocurile pot fi și pericu
loase" gindi el. Desigur, 
voia să strecoare puțină 
prundență și în celălalt.

Dar, de fapt, ce făceau 
ei acum ? Cine ar fi pu
tut să le spună ? Au 
aruncați la marginea 
periului pe cea mai 
însemnată dintre plane
te pentru a urmări jocul, 
idilic poate, al umbre
lor. „Se va întîmpla ce
va — li se spuse. Ceva 
care să ne lămurească a- 
supra naturii umbrelor". 
Și au trecut deja uns
prezece luni de cînd stau 
aici, nemișcați, urmărind 
jocul. Se înlocuiesc me
reu, se reînnoiesc în
tr-un haos de nedescris.

„De ce nu avem voie 
să ne apropiem ?“ simți 
întrebarea celui de lingă 
el. „Chiar așa, de ce ?“. 
întrebările îl răscoleau

Din același gînd

s-ar

fost 
Im- 
ne-

adînc. „De ce nu am tre
ce dincolo de boscheții 
ăștia care, ori eu sînt ne
bun, ori ei sînt artifici
ali, să încercăm să in
trăm în contact cu-um
brele ? Oare e chiar atît 
de greu să ne ridicăm ?“.

încercă să se miște, 
Cel de lîngă el se sperie. 
Poate că uitase ce în
seamnă „a se mișca". 
Nu-1 împiedică nimeni.

alimentare și făcu 
pas spre... Barieră.

Ceva îl reținu. Privi 
înapoi. Oare din ce cau
ză se oprise ? Sesiză în
trebarea celuilalt: „E 
nebun

„Da, sînt nebun, 
boscheții aceia nu 
artificiali, dacă nu
tă o barieră, dacă...", 
dădu seama că mersese 
prea departe.

un

dacă 
sînt 

exis-

Literatură de anticipație

Desigur, 
stânjenit, 

Trăgea 
coada ochiului spre

ridică, 
oarecum

Se 
era 
parcă anchilozat, 
cu 
umbre. Nici o schimbare. 
Același dans nebun 
spatele boscbeților. 
nu. El era nebun, 
eheții erau, cel 
tificiali.

Simți revolta 
lingă el. „N-are 
își spuse. Poate să stea 
acolo mult și bine. Eu 
mă duc să văd. ce e din
colo", își dădu seama că 
spusese DINCOLO, ca 
și cum ar fi existat ceva, 
poate o... barieră. Asta 
era. Descoperi acum că 
bănuise existența bari
erei de la început, ca pe 
o prezență nedefinită, 
își smulse cablurile de

în 
Ba

Bos- 
mult, ar-

telui de 
decît —

„Și dacă ce ?“ întrebă 
celălalt.

„Eu mă duc, oricum" își 
spuse el și se smulse din 
cîmpul de forță. Simții 
ceva ca o durere, pro
babil ruptura. „Nu-i ni
mic. O să-mi treacă". Se 
apropia tot mai mult de 
boscheți, simțindu-se din 
ce în ce mai liber. La 
numai zece metri în fa
ță, boscheții. Pînă acolo, 
nimic, iar dincolo, um
brele. Se opri. II stăpî- 
nea un sentiment de 
singurătate. Se obșinuise 
cu glodurile celuilalt, 
despre care nu trebuia 
să știe nimic. Să se în
toarcă ? Dar umbrele ? 
Nu, desigur. Era inutil 
acum. își imagina râsul 
Sarcastic al celuilalt. „Ei,

cum e ? Ți-a fost frică ? 
Sau..." Nici vorbă să se 
întoarcă. Va trece dinco
lo de boscheți și va ve
dea ce se va întimpla. 
Porni din nou și ajunse. 
Se aplecă, vrând să 
tingă boscheții care 
se păreau ireali.

„Cum de nu m-am 
dit ? Sînt și ei niște 
bre, dar fixe", 
cum să le atingă, 
să atingi niște 
fie ele chiar nemișcate ?

Ar fi vrut să simtă ba
riera aceea pe care o 
bănuise, să i se confir
me că există. Depășise 
acele umbre nemișcate și 
se apropia, cu mici ezi
tări, de dansul acela. 
Nu-1 împiedica nimic și 
asta începea să-1 supere. 
Nimeni nu-1 întreabă ce 
caută 
sînt" 
sinea 
căi că 
sau, 
cuprins în viitoarea dan
sului Alunecă și se tre
zi... dincolo. Cum de nu 
se gîndise ? Umbrele e- 
rau bariera. Iar dinrolo 
de umbre ? Dincolo de 
umbre îl așteptau oame
nii. Da. bineînțeles. Tre
cuse testul...

Camelia ANIȚA, 
Cenaclul de literatură 

de anticinațîe tehnico- 
științifică „Miner club 

2001”

a-
i

gîn- 
um- 

N-avea 
Cum 

umbre,

I 
I 
I
I 
I

acolo. „Ce absurd 
își spuse și rîse în 
sa. Se încumetă și 
una din umbre 

mai bine spus, fu I

J
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C. C. a! P. C .R.

(Urmare din pag. 1)

torită timpului nefavorabil, 
se reesulonează pe perioa
da martie — octombrie 
1985.

In vederea atingerii ni
velelor zilnice planificate 
și a recuperării restanțelor, 
au fost stabilite o serie de 
măsuri privind repunerea 
in funcțiune, intr-un timp 
cit mai scurt — practic, in 
tuna martie — a tuturor 
sondelor afectate de timpul 
nefavorabil. S-au stabilit, 
totodată, măsuri ferme 
pentru creșterea gradului 
de utilizare a fondului e - 
xistent de sonde, pentru 
optimizarea regimului
tehnologic de funcționare a 
acestora. Se prevede, de a- 
semenea. extinderea pro
ceselor de recuperare a ți
țeiului din zăeămint, îm
bunătățirea acth ității de 
forai si asigurarea pro
ducției de țiței din struc
turile noi, intensificarea 
lucrărilor de prospecțiune, 
foraj si exploatare a pe
trolului pe platoul conti
nental al Mării Negre.

In cadrul programului 
sînt prevăzute sarcini și 
■răspunderi concrete ce 
revin Ministerului Indus
triei Metalurgice, Ministe
rului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini și 
Ministerului In
dustriei Chimice pentru a- 
sigurarea instalațiilor, sub- 
ansamblelor, materialelor 
de foraj și a pieselor de 
Schimb solicitate de între
prinderile petroliere pen
tru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe 
.inul in curs.

In continuare. Comite
tul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Pro 
gramul pentru realizarea 
producției de energie e- 
lectrică prevăzută pe anul 
1985, întocmit în conformi
tate cu indicațiile secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, date la recenta 
consfătuire de lucru de la 

C.C. al P.C.R., in vederea 
funcționării normale a sis
temului energetic națio
nal prin creșterea produc
ției de energie electrică pe 
cărbune si încadrarea în 
consumurile planificate. 
Programul pre
vede reeșalonarea pro
ducției de energie electrică 
în centralele pe cărbune în 
scopul asigurării crește
rii producției de energie 
în perioada de vară, pen
tru compensarea reduce
rii cu aceeași cantitate în 
lunile de iarnă. Se prevede, 
de asemenea, realizarea, 
pînă la 30 septembrie a.c., 
a unui important stoc de 
cărbune în depozitele ter
mocentralelor.

Totodată, programul sta
bilește un complex de 
măsuri menite să ducă la 
creșterea gradului de dis
ponibilitate a agregatelor 
energetice. la respecta
rea termenelor planificate 
de punere în funcțiune a 
noilor capacități din ter
mocentralele pe cărbune 
și din hidrocentrale.

In legătură cu asigurarea 
bunei funcționări a cen
tralelor electrice, a între
gii rețele energetice, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut să fie 
revăzut întregul sistem 
de pregătire a cadrelor de 
energeticieni șif pe această 
bază, să se asigure pentru 
acest important sector al 
economiei naționale ca - 
dre de. muncitori și speci
aliști cu o înaltă calificare 
tehnică și profesională, care 
să poată acționa cu com
petență pentru buna folosi
re, întreținere și reparare 
a instalațiilor Și utilajelor 
din centralele electrice 
incit acestea să lucreze la 
capacitatea maximă, să 
furnizeze energie la nive
lul stabilit prin pian.

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv 
a dezbătut -și aprobat, de 

asemenea. Programul pen
tru asigurarea alimentării 
cu energie electrică a con
sumatorilor industriali.

Programul privind o se
rie de măsuri care asigu
ră cantitățile necesare de 
energie electrică pentru 
consumatorii industriali și, 
cu prioritate, celor eu foc 
continuu, sectoarelor calde 
și altor secții de bază, 
astfel îneît, in cazuri deo
sebite, cînd producția de 
energie nu poate acoperi 
integral consumul, aceas
ta să nu afecteze cu nimic 
desfășurarea normală a 
activității productive din 
întreprinderi, îndeplinirea 
în bune condițiuni a preve
derilor de plan in aceste u- 
nități.

Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministerelor 
economice, centralelor in
dustriale, întreprinderilor 
și consiliilor populare să 
ia măsuri hotărîte pen
tru respectarea strictă a 
normelor de consum a- 
probate, a programelor de 
lucru stabilite, astfel în
eît să se realizeze un con
sum energetic echilibrat 
pe toată durata de 24 ore. 
In același timp. Comite

tul Politic Executiv a in
dicat Ministerului Ener
giei Electrice și comitete
lor județene de partid să 
ia măsuri ca Dispecerul 
național și întreprinderile 
județene de electricitate 
să respecte în mod riguros 
programele de distribuire 
a energiei electrice pe fie
care județ și unitate în 
parte.

In legătură cu aceste 
probleme, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca, în 
cel mai scurt timp, să se 
facă o analiză amănunțită 
a modului cum funcționea
ză sistemul energetic na
țional și, pe această bază, 
să se ia măsuri ferme pen - 
tru raionarea și mai 
buna organizare a trans
portului de energie, in
cit să se diminueze la mi

nimum pierderile în rețea, 
să se evite orice risi
pă de energie. S-a indicat, 
de asemenea, să se revadă 
sistemul de distribuire a 
energiei, în vederea sepa
rării marilor consumatori 
și delimitării consumului 
de energie pentru produc
ție, de consumul public 
si casnic. Același lucru 
trebuie să se realizeze la 
nivelul județelor și al 
fiecărei întreprinderi, care 
trebuie să știe precis cită 
energie poate consuma pen
tru procesele productive 
și cită pentru activitățile 
auxiliare.

După aceleași principii 
vor trebui să fie întocmite 
și programele de asigura
re a alimentării cu gaze 
și energie termică.

In cadrul ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în perioada 
4—6 martie, în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară 
Socialistă, la invitația co
lonelului Moammer El 
Geddafi. conducătorul
Marii Revoluții de Ia 1 
Septembrie.

Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o înaltă apre
ciere poziției consecvente 
reafirmate — și cu acest 
prilej — de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la căile și mijloacele 
de soluționare globală, pe 
cale politică, a probleme
lor din Orientul Mijlociu.

Aprobînd în unanimita
te concluziile și înțelege
rile la care s-a ajuns cu 
prilejul noului dialog ro- 
mâno-libian la nivel înalt. 
Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsurile ne
cesare pentru realizarea, în 
cele mai bune condiții, a 
acordurilor convenite,
pentru dezvoltarea conti
nuă, multilaterală, a cola
borării și cooperării dintre 
cele două țări și popoare.

PETROȘANI — 7 No-
Iiembrle: Yankeii, I—II; 

Unirea: Insula Wolmi; 
Parîngul: Zorro, I—II.

I PETRILA: Afacerea
| Pigot.

LONEA: Vuk.
! VULCAN — Lucea- 
| farul: Locotenent Cris- 
! tina.

LUPENI — Cultural: 
I Prindeți și neutralizați.

URICANI: Legenda
I statuetelor Chang.
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12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa cînte- 

cului românesc — 
muzică populară.

13,r • Album duminical. 
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.

— Agendă electorală.
19,15 înaltă solie de prie

tenie, colaborare și 
pace:

— Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu 
în Jamahiria A-

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI--------------------------------------------------------
A

întreprinderea utilaje 
construcții-transport 

si extracții cariere Petroșani 
— S.U.C.T.E.C. —

ANUNȚA:
scoaterea la concurs, pentru ziua de 20 martie 

1985, a următoarelor posturi vacante :
■ inginer geolog
■ inginer cu probleme de securitate mi- 

nieră
H șef birou exploatare parc auto.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, strada Mihai Eminescu nr. 22, te
lefon 44594. -

rabă Libiană Popu
lară Socialistă.

19.35 „Cntarea Români
ei". De pe marea 
scenă a țării, pe mi
cul ecran. Emisiu
ne realizată în 
colaborare cu Con
siliul Culturii și 
Educației Socialis
te și cu Comitetul 
de cultură și. edu
cație socialistă al 
județului Arad.

20,15 Din Manifestul 
Frontului Democra
ției și Unității So
cialiste.

20,20 Film artistic:
„Victoria Elisabetei"

Ultima parte.
21.35 Farmecul muzicii.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea pro

gramului.

11 MARTIE

20,00 Telejurnal.
— Agendă electorală.

20,15 România de azi. 
România de mîine.

20,40 Tezaur folcloric. 
21,00 Roman-foileton:

„Verdi“.
Premieră pe țară. 
Episodul 4.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Consiliului 
Militar Suprem al Nigeriei

LAGOS 9 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii^ So
cialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președinte
lui Consiliului Militar Su
prem al Nigeriei, șeful sta
tului, general-maior Mo
hammed Buhari, un cald 
salut împreună cu urări de 
sănătate și fericire perso
nală, iar poporului nige
rian urări de pace și pros
peritate.

Mulțumind pentru urări
le adresate șefului statu
lui nigerian, generalul ma
ior Tunde Idiagbon, locți
itorul șefului statului fe
deral nigerian, șeful Statu
lui Major al armatei a ru

gat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea șe
fului statului nigerian, 
sentimentele sale de res
pect, cele mai călduroase 
și sincere urări de sănăta
te, fericire personală, noi 
succese în activitatea neo
bosită pe care o desfășoa
ră în fruntea statului, 
prosperitate poporului ro
mân.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către locțiitorul șefului 
statului federal nigerian, a 
tovarășului Ion M. Nicolae, 
viceprifn ministru al gu
vernului, aflat în vizită în 
Nigeria.

Răspunsul guvernului român cu 
privire la examinarea și evaluarea 

reiultatelor Deceniului Națiunilor Unite 
pentru drepturile îemeii

VIENA 9 (Agerpres). — 
La Centrul O.N.U. pentru 
dezvoltare socială și pro
bleme umanitare din Vie- 
na a fost prezentat răs
punsul guvernului român, 
cu privire la examinarea 
și evaluarea rezultatelor 
Deceniului Națiunilor U- 
nite pentru drepturile fe
meii.

In document se face o 
amplă prezentare a hotă- 
rîrilor și măsurilor adop
tate în România, în cadrul 
procesului de deplină afir
mare a femeilor în viața 
economică, politică, socială, 
științifică și culturală a ță
rii. Sînt prezentate, de a- 
semenea, acțiunile și efor
turile întreprinse de femei

le din România avînd drept 
scop înitărirea prieteniei cu 
femeile din toate țările lu
mii, în lupta pentru drep
turi și libertăți democrati
ce, pentru independența 
națională, pace și progres 
social.

Răspunsul guvernului 
român va fi avut în vede
re de Secretariatul O.N.U , 
în procesul de pregătire 
a studiilor și rapoartelor 
Conferinței mondiale pen
tru evaluarea rezultatelor 
Deceniului O.N.U. pentru 
drepturile femeii, ce va 
avea loc la Nairobi (15-26 
iulie 1985) sub deviza ge
nerală „Egalitate, dezvol
tare, pace".

Autobaza 2 Deva
strada Ulpia nr. 15

încadrează mecanici auto pentru coloana
Cîmpu iui Neag.

Retribuția în acord global.

Informații la biroul personal al autobazei,
telefon 16030 sau 15829.

Mica publicitate
MAMA, tata și bunicii 

urează scumpilor Paul și 
Robi Haiducsi, la împlini
rea a 9 și respectiv 11 
primăveri un călduros „La 
mulți ani !“. (3404)

CASA și mobilă de vîn- 
zare. Lupeni, strada Po
milor nr. 2. Informații, a- 
ceeași stradă nr. 5. (3402)

ANUNȚ DE FAMILIE

Colectivul Școlii generale nr. 1 este alături de 
familiile Neag și Marz în greaua durere pricinuită 
de pierderea celui ce a fost

ZULEGER IOSIF

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe mumele Cucoa- 
ră Doina, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3403)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țăranu 
Petrică, eliberată de Au
tobaza S.U.C.T.E.C. Petro
șani. O declar nula. (3388)
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