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Concentrarea 
soluție> ...

Mecanizarea principalelor 
lucrări din subteran, intro
ducerea complexelor de 
tăiere și susținere meca
nizată în abataje și-au de
monstrat eficiența 
rezultatele obținute, 
producțiile și product! vită- 
țile înalte realizate. Un e- 
xemplu concludent în a- 
cost sens îl constituie rea
lizările înregistrate de mi
na Paroșeni, mină a că
rei producție este obținu
tă în proporție de 96 la su
tă mecanizat, mai exact, 
toate abatajele minei sînt 
dotate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată. 
Productivitățile obținute 
s-au ridicat, în cursul a-

Șeful de schimb Beștea Virgil împreuna cu 
ortac, execută operațiunea de încărcare cu greifărul 
la noul puț de extracție» aflaț în lucru la I.M. Pa
roșeni.

Depășiri 
de plan

Din primele zile ale nou
lui an, minerii Văii Jiului 
acționează cu hotărîre pen
tru sporirea producției de 
cărbune. In ziua de luni, 
6 ianuarie, a.c. colectivele 
a patru întreprinderi mi
niere au raportat depăși
rea planului de producție. 
Este vorba de colectivele 
minelor Petrila, Lonea, 
can și Dîlja de unde 
fost extrase în total 
tcne de cărbune peste 
cinile de plan ale zilei.

Pe primul loc în între
cere, cu o producție supli
mentară de .3 733 tone de 
cărbune extras de la în
ceputul acestui an, se si
tuează colectivul I.M. Vul
can. Următoarele locuri lo 
ocupă în întrecere minerii 
de la Lonea (4-1 036 de to
ne)-și Paroșeni (+ 867 de 
tone).

Vul-
< au
224
.sar*.

nului trecut, la 
pînă la 28 tone 
în abataje echipate cu com
plexe de mare înălțime, și necesare, să intervenim o- 
de 16 și peste 16 tone pe 
post în abatajele cu com
plexe de susținere de înăl
țime medie. Cel mai im
portant lucru realizat însă 
la mina noastră constă 
concentrarea producției pe și-a îndeplinit prevederile 
mari capacități, ceea 
ne-a dat -posibilitatea 
numai să asigurăm o asis
tență tehnică de ridicată 
competență profesională,' 
dar și să intensificăm ac
țiunile de întreținere în 
condiții optime a lucrărilor 
miniere, să aprovizionăm

medii da 
pe post.

în

ce 
nu
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ENERGIA, problemă a noastră, a tuturor

Atitudinea păgubitoare a risipei
și iresponsabilității trebuie curmată!

de

Desele. întreruperi nepro
gramate ale curentului e- 
lecțric, mai ales spre sfîrși- 
tul lunii decembrie și în
ceputul lunii ianuarie, dar 
și datele furnizate 
I.R.E. Deva au darul să 
tragă semnalul de alarmă 
— abonații din Valea Jiu
lui șînt cei mai mari e- 
nergofagi din Județ. - Ast
fel, în luna decembrie a 
anului trecut, un abonat 
din municipiul nostru a 
consumat în medio 109 
kWh, cu mai bine de. 50 
mai mult față de media pe 
județ, celui din Deva i-au 

v

operativ formațiile de lucru 
cu materialele, piesele de 
schimb și subansamblele 

perativ și eficient la uti
lajele de pe fluxurile de 
transport echipate cu 
transportoare cu covor de 
cauciuc.

Faptul că mina Paroșeni 

de plan stabilite pentru 
anul 1985, înainte de ter
men, subliniază eficiența 
deosebită a acestei soluții

Ing. Maria RUJOI, 
șef compartiment 

planificare, I.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a) 

revenit 55,8 kWh, la Hu
nedoara consumul mediu 
pe abonat a înregistrat 46 
kWh, în vreme ce la Brad 
și Ilia n-a depășit 43.

— Consumul mediu în 
luna decembrie anul tre
cut, apreciază ing. Andrei 
Samuel, șeful C.D.E.E. Pe
troșani, depășește cu 47
kWh cifra planificată. Pen- gative directe ale eleetro- 
tru producerea cantității 
suplimentare de energic e- 
lectrică s-au.
dar, mai bine de 3 500 to- de sarcină (orele 17—23). 
ne do cărbune. , . Ion VULPE

Rămînînd deci în dome- . __________ -
niul comparațiilor, cei pes- (Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășa E 1 e n a 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central ăl 

Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru, al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, 
a fost sărbătorită, cu oca
zia zilei de naștere și a 
îndelungatei .sale activități 
revoluționare, în cadrul u- 
nei solemnități care a a- 
vut loc în Capitală, marți, 
7 ianuarie. : '

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co- 

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

adresată tovarășei Elena Ceaușescu
Mult stimată tovarășă acesteia, la înfăptuirea neabătută a Pro-
Eiena Ceausescu gramului de edificare a societății Socia

liste multilateral dezvoltate și înaintare 
Cu cele mai alese sentimente de sti- a României spre comunism.

întreaga țară prețuiește în mod deo
sebit activitatea remarcabilă pe care o 
desfășurați pe tărîmui științei și tehno
logiei, contribuția de mare însemnătate 
pe care o aduceți — ca eminent om de 
știință de renume mondial — la dez
voltarea și înflorirea gîndirii științifice, 
a învățămîntului și culturii românești, 
la unirea și organizarea forțelor din a- 
ceste importante sectoare de activitate

mă, respect și prețuire, dorini ca, la a- 
niversarea zilei dumneavoastră de naș
tere, să vă adresăm, din adîncul inimi
lor, calde felicitări și urări de ani. mulți 
și luminoși, în deplină sănătate și feri
cire, alături de mult iubitul și stimatul 
conducător al partidului și statului nos
tru, ctitorul strălucit al României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, _
folosind acest moment aniversar, să vă în vederea asigurării progresului multi- 
aducem un fierbinte omagiu și să vă lateral a! patriei socialiste, a îmbogăți- 
exprimăm înalta apreciere pe care, im- rii vieții spirituale și lărgirii orizontu- 
preună cu toți comuniștii, cu întreaga 
națiune, o dăm îndelungatei și rodnicei lui popor. Valoroasa dumneavoastră o- 
dumneavoastră activități în mișcărea re- peră — încununată cu înalte distincții 
voluționară, în conducerea'partidului și 
statului, pentru binele și fericirea popo
rului român, pentru edificarea cu suc
ces a socialismului și comunismului pe 
pămîntul scump al patriei, pentru pro
gres social și pace în lume.

In rîndurile întregului nostru partid 
și popor este unanim recunoscută con
tribuția dumneavoastră de înaltă compe
tență și răspundere comunistă — ca 
membru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și prim viceprim-ministru 
al guvernului — la elaborarea și înfăp
tuirea în viață a mărețelor planuri și 
programe de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei, Ia perfecționarea organiză
rii și conducerii societății, la progresul 
continuu al cercetării științifice și apli
carea largă în producție a rezultatelor

lui de cunoaștere și cultură al întregn-

și titluri ale unor prestigioase instituții 
de știință, cultură și în vățămint din de
ferite țări ale lumii — reprezintă, spre 
mîndria întregului nostru popor, o con
tribuție de mare însemnătate la înflo
rirea științei și culturii naționale și U- 
niversale, un exemplu strălucit de dă
ruire revoluționară, de profund atașa
ment față de cauza înfloririi României 
socialiste, a progresului și civilizației 
tuturor popoarelor,

Alegerea dumneavoastră ca președin
te al Consiliului Național al Științei și

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român

(Continuare în pag. a 4-a)
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te 1 234 MWh, consumați 
peste prevederi în decem
brie 1985, asigură funcțio
narea carierei Cîrnpu lui 
Ne.ag timp de două luni, 
acoperă necesarul de ener
gie electrică al 
I.P-S.R.U.E.E.MtP. pe trei 
luni! Dar Ia efectele ne- 

fagiei se adaugă și 
necazuri înregistrate

alte 
mai 

irosit, așa- ales în perioada vîrfului

munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, la solemnitate au 
participat membri și mem
bri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv • ‘
C.C. al P.C.R., secretari 
C.C. al P.C.R., membri 
Consiliului de Stat și 
Guvernului.

In acest cadru, de aleasă 
sărbătoare, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost înmîna- 
tă Scrisoarea Comitetului 
Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, de 
către tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu-

al 
ai 
ai 
ai

La puțin timp după pri
mul Congres . al științei și 
învățămîntului, la început 
de nou an și cincinal, în
tregul proces de învăță-" 
mint din Institutul de mi
ne, integrat organic cu 
cercetarea științifică, pro
iectarea și producția, este 
orientat spre calitate și e- 
ficiență, pentru a ne im
plica, cu spirit înnoitor în 
promovarea tehnicii și teh
nologiilor moderne în mi
nerit. O contribuție hotă-; 
rîtpare în conducerea și 
< îanizârea cercetării știin
țifice, în materializarea 
conceptului de știință ca 
importantă forță de pro
ducție, de progres și civi
lizație, revine tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elenă Ceaușescu, eminent 
om politic și de stat, pres
tigios savant de largă re
cunoaștere internațională.

tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Solemnitatea a constituit 
o grăitoare dovadă a apre
cierii deosebite pe care 
partidul și poporul nostru 
o dau îndelungatei activi
tăți desfășurate de tovarășa 
Elena Ceaușescu în mișca
rea revoluționară, în con
ducerea partidului și sta
tului, pentru înfăptuirea 
politicii de construcție so
cialistă și comunistă în 
patria noastră, pentru pro
gresul și ridicarea ei pe 
trepte tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

(Continuare în pag. a 4-a)

în

cit in dezvoltarea 
contemporan

Cercetările efectuate Irit 
domeniul chimiei macromo- 
leculare, de o valoaro ști
ințifică incontestabilă, re
prezintă pentru noi, cadre 
didactice și studenți, un
permanent știmulenț .
activitatea de pregătire 
temeinică a viitorilor spe-j 
cialiști în minerit. Traduse ' 
în aproape toate limbile de ; 
circulație mondială, lucră- ' 
rile științifice ale tovară- ; 
șei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu au I 
astăzi o valoare de refe- j 
rință într-o ramură a chi- I 
miei moderne. Aș vrea să ! 
remarc faptul că prin ac- t

Conf. dr.
Aurel GONTEANU, 

șeful catedrei de tehnică j 
minieră, Institutul de Mine

Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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Am fost prezenți într-u- 
na din după-amiezi în 
sala mică a clubului sin
dicatelor din Vulcan, un
de se organizează „disco
teca vacanței**. La ora 
vizitei noastre, sala era 
deja plină. Zeci de tineri 
de la toate întreprinderi
le din oraș, foarte muîți 
elevi în vacanță, în gru
puri -mai restrînse sau mai 
extinse', petreceau ore plă
cute de destindere. Dan
sau frumos pe diferite 
ritmuri ale muzicii de ca
litate prezentată de disc- 
jockey-ul Emil Pop, elec
trician la I.M. Paroșeni.

Ne-am dat seama, că 
la aceste seri de muzică 
și dans, organizate de 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
și conducerea clubului, 
unde pe lîngă muzică și 
dans au loc și numeroase 
concursuri gen „Cine știe, 
cîștigă**, dotate cil premii 
și prezentate scurte ex

Concentrarea producției pe mari 
capacități — soluție eficientă

(Urmare din pag. I)

pe care colectivul nostru o 
aplică și îri acest an. Cîte
va cifre privind sarcinile 
de plan ale anului 1986 
sînt edificatoare în această 
direcție. In primul rînd 
producția primului trimes
tru, producția planificată, a 
fost stabilită la 269 900 to
ne de cărbune cu o medie 
zilnică de 3 022 tone. Pen
tru atingerea acestor nive
le dfe producție — însușite 
de colectivul minei în ca
drul' adunării generale a 
oamenflor muncii unde s-au 
dezbătut'cifrele de plan — 
au test planificate produc
tivități de 12 969 kg de 
cărbune pe post, în cărbune 
și de 15 500 kg de cărbu
ne pe post,' în abataje.

La discoteca vacantei
puneri pe diverse teme de 
interes general, tinerii pe
trec clipe plăcute de re
creare.

Pentru a concura ima
ginea activității și des
fășurării programului dis
cotecii din Vulcan, con
semnăm cîteva opinii : 
Gabriela Radescu, , eon- 
fecționerâ I.C. Viii-, ; : 
„Vin des la discotecă; 
cult muzică bună, de ca
litate. Consider prezența 
la discotecă un bun pri
lej de rccreerc** ; Ștefan 
Dobre, electrician _S.S.H. 
Vulcan : „Discoteca este 
locul de întîlnire cu prie
tenii. Venim aici cu plă
cere, ne distrăm, petre
cem clipe plăcute de des
tindere** ; Gabriela Hilde
gard SzCiler, elevă, Liceul 
industrial - Vulcan : „Prin 
participarea la concursu
rile organizate de discote- . 
că avem posibilitatea de 
lărgire și îmbogățire a

Condițiile create încă 
fin ultima parte a anului 
trecut, măsurile întreprin
se, acțiunile demarate, ex
periența colectivului în 
exploatarea și întreținerea 
complexelor mecanizate, 
dorința firească de auto- 
depășire a fiecărei for
mații de lucru constituie 
premise sigure că mina va 
realiza în mod exemplar 
sarcinile planificate.

Colectivul nostru este 
hotărît să răspundă îndem
nurilor și chemărilor secre
tarului general al partidu
lui în Mesajul de Ănul 
Nou adresat poporului ro
mân pj-in fapte demne de 
muncă și să-și aducă 0 
contribuție substanțială la

■ ■-*. ■ •.*.
cunoștințelor noastre de 
cultură generală** ; Marius 
Popa, C.T.C.-ist, U.M. Ti
mișoara; „Sînt în vacan
ță în Valea Jiului. îmi 
place mult la discoteca 
tinerilor din Vulcan, a 
cărei activitate este si
milară cu a celor mai 
bune discoteci din Timi
șoara. M-a. surprins în 
mod plăcut modul civili
zat de distracție a tineri
lor din acest oraș mine
resc**; Mihaela Săvoiu, o- 
ficiant P.T.T.R. : „Se sim
te nevoia unui chioșc de 
unde să putem cumpăra 
dulciuri, o prăjitură, o 
sticlă de băutură răcori
toare. De asemenea, „ac- 
tivarea** echipei de or
dine care să intervină cu 
operativitate cînd e ca
zul mai ales cînd se fu
mează în sala de dans**.

Text și foto :
Șt. NEMECSEK 

cîștigarea independenței e- 
nergelice a țării, să se men
țină pe un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă. A- 
vem oameni destoinici, mi
neri pricepuți care stăpî- 
nesc bine tehnica moder
nă după cum au demon
strat prin productivitățile 
înregistrate anul trecut, 
productivități care uneori 
au atins vîrfuri și de 31 006 
kg de cărbune pe post în 
abatajele echipate cu corn-. 
plexe mecanizate de mare 
înălțime.

■ Ne vom îndeplini exem
plar prevederile de plan 
stabilite pentru anul 1986 

i această este hotărîrea 
întregului colectiv al mi
nei Paroșeni. ;

Modernizarea procesu
lui de producție din ca
drul I.U.M. Petroșani a a- 
vut drept consecință apa
riția unei secții care este 
o adevărată emblemă pen
tru uzină, secția. hidraulică 
aici predominînd femeile 
cu calificare superioară.

Atitudinea păgubitoare 
a risipei și iresponsabilității

(Urmare din pag. 1)

— Suprasarcinile, create 
de folosirea abuzivă a apa
ratelor elecțrocasnice și e- 
lectrice, duc la decuplări, 
distrugeri de instalații e- 
lcctrice, ne lămurește 
maistrul Sabin Coc, care 
răspunde de exploatarea 
rețelei electrice din reșe
dința noastră de munici
piu și orașul Petrila. Per
turbarea vieții economico- 
sociale a municipiului nos
tru se conjugă nefericit cu 
problemele create Centru
lui de distribuție a ener
giei electrice; trebuie de
pistate defecțiunile, e ne- 

i voie de un volum supli
mentar de muncă, de ma
teriale pentru înlăturarea 
lor, nu mai putem asigura 
verificarea și întreținerea 
planificată a rețelelor.

In mod normal, la nive
lul Văii, se înregistrau zil
nic defecțiuni care puteau 
fi numărate pe degetele u- 
nei mîini, acum depășesc 
25 numai la nivelul Pe- 
troșaniului, electricienii 
centrului au devenit lin 
fel de „pompieri**, Care se 
deplasează acolo unde se 
„arde** rețeaua. Tocmai 
pentru a preveni aseme
nea situații, Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal Petroșani a 

. elaborat și publicat Decizia 
nr. 176- din 22 - octombrie 
1985, care prevede răspun
deri și sancțiuni discipli
nare, materiale, contraven
ționale sau chiar penale, 
după gravitatea faptelor 
produse. In art. nr. 6 al

Știinfa și învățamîntul 
implicate in dezvoltarea
mineritului
(Urmare din pag. 1)

tivitatea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, de conducere a 
Consiliului Național al 

Științei și învățăm întului și 
a Institutului de Cercetări 
Chimice, cercetarea științi
fică este legată nemijlocit 
de producție ceea ce a fă
cut ca productivitățile în 
industria chimică să fie 
cu mult mai mari decît în 
alte domenii. Un aspect 
important al activității 
I.C.E.C.H.I.M. îl formează 
și preocupările de chimi
zare a cărbunelui deoarece 
se pot realiza produse ca
litativ superioare. In acest 
domeniu de mare actualita
te la nivel mondial, cînd 
rezervele de cărbune sînt 
mai mari decît cele de com
bustibili lichizi sau gazoșl, 
încercăm să ne aducem și 
noi contribuția prin stu- 

amintitei decizii se inter
zice iluminatul în curțile 
gospodăriilor individuale, 
se indică instalarea auto
matelor de scară în blocuri. 
Prevederile nu s-au ...apli
cat, cum nu s-au respec
tat nici îl ceea ce privește 
iluminatul minim de pază 
al unităților comerciale . 
(normal noaptea, dar de ce 
și în ziua de duminică ?), 
pentru că organismele ob
ștești care trebuiau consti
tuite sau revitalizate, în 
urma publicării deciziei, 
comisii și colective de con
trol la nivel de localități 
nu desfășoară o activitate 
permanentă lăsînd totul 
în seama lucrătorilor de 
la C.D.E.E., care lucrători, 
de la electrician pînă la 
șeful centrului, abia mai 
prididesc să înlăture de
fecțiunile datorate supraso
licitării rețelei de aprovi
zionare cu energie electri
că. Desigur, există încă u- 
nii cetățeni corigenți la ca
pitolul educație gospodă
rească, cetățeni care, în 
virtutea unui egoism exa
cerbat, nu țin cont de in
teresele colectivității. Mai 
există cazuri de formalism 
și chiar iresponsabilitate la 
nivelul unor foruri ob
ștești sau conduceri de în
treprinderi sau instituții.
Revelator în acest sens 
este faptul că dacă între
prinderile miniere se în
cadrează în normele de ; 
consum, acest indicator 
este mereu depășit de u-

contemporan
dierea și experimentarea 
unei metode chimice de 
gazeificcire a cărbunelui.

In înfăptuirea tuturor 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român, știința și 
învățămîntul din patria 
noastră, cu contribuția de
cisivă a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, se vor situa la 
înălțimea rolului ce le re
vin în societatea noastră 
socialistă. Acum, la înce
put de an și cincinal, a- 
niversînd ziua de naștere 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, omagiem omul 
politic, revoluționarul și 
savantul de mare presti
giu . mondial, cu contribu
ții hotărîtoare la progresul 
continuu al științei și în- 
vățămîntului din România 
socialistă.

nitățile comerciale. ale 
cooperației meșteșugărești,, 
de școli, în rețeaua ilumi
natului public. In ce
privește montarea automa
telor de scară se inv'beă si
ne ’ die că nu există iii re
țeaua comercială a munici
piului nostru asemenea ins
talații, dar acest sistem de 
economisire a energiei e-. 
lectriee funcționează, de 
mii. de zile, cu- rezultate 
excelente, în București, în 
alte municipii, dar si în. 
orașfe mai mici decît cele 
din Vale. Să așteptăm pî
nă ce automatele vor fi 
expuse în vitrina magazi
nelor ? Nu ar fi cazul să 
se intervină direct la în
treprinderile furnizoare ’

Cind mijloacele de edu
cație patriotic-gospodă- 
rească nu-și ating telul, 
normal ar fi ca cei vi no
vați să tragă ponoasele 
faptelor lor. Cînd există și 
posibilitatea legală de sanc
ționare, în acest caz De
cizia nr. 176/1985 a Comi
tetului executiv al Consi
liului popular municipal și 
Decizia Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
județean, publicate ia 21 
octombrie 1985, ne miră 
de ce prevederile lor nu 
sînt aplicate întocmai, de - 
ce nu se pune capăt risi
pei de energie electrică și, . 
în acest context, pagubelor > 
aduse economiei naționa- 
le ? Considerăm că este ca
zul ca organele îndritui- , 
te cu asemenea răspunderi 
să-și intre în atribuții.

INVESTIȚII SPORITE. 
In vederea dezvoltării e- 
conomico-sociale a munici
piului Petroșani pentru a- 
nul 1986 au fost alocate 
fonduri de investiții mai 
mari cu 1,5 miliarde lei 
decît cele din anul trecut. 
In principal, lucrările de 
construcții; și montaj pre-

I
I
!

I

I văzute în plan vizează ducției prin punerea

_______________________________________

1 700 ore norma de om zi- | 
le prevăzută pentru activi- I 
tații»» de întreținere a fon- I 
dului locativ în anul tre- I 
cut S -au evidențiat loca
tarii Nicolae Bădică, Es- 
tera Chiciac, Aurel Ușure- 
lu, Valentin Popescu, Mihai 
Koronca, Ștefan Aradi 
loan Covașe. (V.S.)

niere și edilitar-gospodă- Valoarea totală a produc- 
rească a localităților. țiej prevăzută să fie rea-

IN FIECARE MIERCURI, ahpa.Stî„e.xt'intJ.e"
la clubul sindicatelor din 
Lupeni, începînd cu ” ora 
17, are loc întîlnirea crea
torilor de artă plastică din 
municipiu. Intilnirea este 
condusă de artistul plastic 
profesionist Iosif 
(H. Al.)

IN ACEST 
I.P.S.R.U.E.E.M.

Tellmann.

AN, la 
Petroșani 

se prevede extinderea pro- 
__ r__  ________ i în

dezvoltarea industriei mi- funcțiune a’ npi capacități.

re este de peste 763 mi
lioane lei. (V.S.)

SPECTACOL. Iubitorii 
Thaltei . pot .. urmări joi, 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului**, începînd cu ora 
19, spectacolul cu piesa 
„Omul cu mîrțoaga** de 
G. Ciprian. Regia specta
colului este semnată de 
Nicolăe Gherghe. (Al. H.)

EDILITARA. Cartierul 
Pelroșam-Nord îsi va spori 
substanțial în acest an zeș-

trea edilitară. Recent au intra în contul Comitetului 
început, aici, lucrările de județean U.T.C. (G.B.) 
construcție a unui nou bloc CENTRALA TERMICA.

La l.M. Valea de Brazi a 
fost pusă în funcțiune o 
nouă centrală termică. 
Prin aceasta se asigură a- 
gentul termic unui grup 
social, care cuprinde baie, 
vestiare pentru personalul 
muncitor, magazii și anexe 
gospodărești. (V.S.)

HĂRNICIE. Cetățenii din 
cadrul Asociației de loca
tari nr. 8 A din strada 
Constantin-Mille din Pe
troșani și-au depășit cu

— blocul 104, care va avea 
28 de apartamente cu cite 
două și trei camere. Noul 
bloc continuă linia de sis- 

Dr.tcniat'zare a străzii 
Petru Groza. (V.S.)

MUNCA i; PATRIOTICA. 
Tinerii din cariera Cîmpu 
lui Neag'ăU organizat zile
le tre< ute ;o acțiune de 
muncă patriotică, prilej 
cu care au colectat cupru 
în valoare de 80 000 lei. 
Contravaloarea cuprului va

I

Rubrică realizată de 
V. STRAUȚ
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PETRU DRĂGOESCU ARON CINDEA PETRE ABRAHAM CRISTINA CIORTAN LEONTIN CIORTAN
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Cei mai buni sportivi ai 1
pe a n u I 198 5

de (FI teleghidate viteză) și 
juniori (aceeași probă). De 
altfel, ordinea „echipaju
lui” în clasamentul ce
lor mai buni sportivi din 
Vale arată astfel: III. Pe
tre Abraham, IV Cristina 
Ciortan, V Leontin Cior
tan, VI Ilie Gașpar.

Fotbalul, datorită re
trogradării Jiului Petro
șani din prima divizie o-^ 
cupă abia poziția a Vll-a, i 
prin jucătorul-antrenor ’ 
Gheorghe Mulțescu, Care ț

Anul sportiv 1985 a pus 
în valoare bogatul poten
țial al mișcării sportive 
din Valea Jiului. In în
trecerile de anvergură na
țională , sau ale eșaloane
lor inferioare, purtătorii 
culorilor municipiului, o- 
rașelor și chiar comune
lor noastre s-au eviden
țiat prin rezultate valo
roase, unele dintre ele bi
ne cotate chiar pe- plan 
internațional. Tradiționa
lul „top“ de la sfîrșitul 
anului, întocmit după 
consultarea - specialiștilor 
și suporterilor, îl are ca 
lider, ca și în anul pre
cedent, pe atletul Petru 
Drăgoescu, deja un num a 
de rezonanță pe firma
mentul semifoijdului in
ternațional. Victorii în. 
marile arene- , din Asia și 
Europa, titlurile de vice- .

• campion european, cam
pion balcanic în două 
probe, alte performanțe 
remarcabile pe plan na
țional' îl recomandă 
alergătorul clubului 
Petroșani, drept cel mai tricourile de campioni sau tonul laureaților, prin 
valoros produs atletic al au stabilit noi recorduri
pepinierei din Vale, de-a naționale se numără Pe-
lungul tuturor timpurilor, tre Abraham (F3E și F3V),
Astfel, în anul 1985 Petru Cristina Ciortan (F1V6.5
Drăgoescu a stabilit noi cm), echipa de seniori

valoros produs atletic al 
pepinierei din Vale, de-a

an, 
de

recorduri naționale 
sală la 1500 m (3,41’02”, 
februarie, Budapesta) și 
800s m (1,47’01”, Atena, 
martie și 1,45’87”, Oslo, 
iunie), cursa în luptă cu 
zecimile de secundă con- 
tinuînd și în acest 
fiind deja pregătit
plecare la marile și tra
diționalele,confruntări at
letice de la Osaka (Japo
nia).

Pe locul secund, un 
reprezentat al luptelor li
bere, Aron Cîndea, desco- conduce cu pricepere, și i 
perit de antrenorul Vasi.lo HSniîro.. 1= -s »„
Făgaș (C.S.Ș. Petroșani) și

dăruire,: la „tablă” și în A 
.. . , . gazon, campania de re- ’

legitimat la Jiul Petrila, venire în elita soccerului, | 
Campionul național la ” ’ >
categoria 68 kg deține a 
cincea poziție în confrun
tarea europeană care s-a 
desfășurat în R.D.G. Locu- rugbist la Știința Petro- 
rile III— VI sînt „rezerva
te” celor mai valoroși 
membri ai navei amiral 
a modelismului românesc, . 
secția de navomodele Jiul 
Petroșani, condusă de an-

Jiul fiind, înaintea retu- t 
rului, lider de necontestat J. 
în seria a IlI-a a eșalonu- 1 
Iui secund. Emil Drumea. i

șani, este înregistrat pe/ 
locul VIII. Tirul cu ar- ) 
cu! este reprezentat, prin i 
componentul echipei na- l 
ționale de juniori Viorel > 

, Hăbianj legitimat la Mi- |
pe trenorul Leontin Ciortan. nerul AninoaSa. In fine, t

•Jiul Intre cei care au obținut luptele libere încheie piu- T
—i—, r...i Ro-> 

mulus Săpînțan (Jiul Pe- 
trila), vicecampion na- l 
țional de juniori. Feliei- Z 
țări tuturor și noi suc-1 
cese! (I.V.) |

Pe pîrtiile de schi

DEBUT DE BUN AUGUR
‘ Duminică, pe pîrtiile din cu noutăți îmbucurătoare. rin Borza, președintele
Paring, Straja, Pasul Vîl- -In afara instalațiilor de C.M.E.F.S., că toți factorii,
can a avut loc deschide-;., babyschi mai vechi de pe cu atribuții în desfășura
rea oficială a sezonului de pîrtiile Poienița, sub te- rea acțiunilor sportive de
schi; Prin pregătirile fă- lescaun și Troița, aflate în iarnă, și-au definitivat pro-
cute de secțiile de perfor- grija A.S. Utilajul, Hidro- gramele, măsurile privind
maiiță ale cluburilor și a- min și I.G.C.L., pîrtia B, asigurarea asistenței tehni-
sociațiH’Or sportive, se poa- ’ reamenajată și cu un te
te afirma că noul sezon a 
debutat sub auspicii pro
mițătoare, condițiile teh
nice, bază materială mult 
îmbunătățită față de anii 
precedenți oferind premise 
certe pentru afirmarea 
schiului de performanță, ■ 
organizarea unor competi
ții de -anvergură și atrage-, 
rea unui număr sporit,,de 
Oameni ai muncii, țineri și 
mai puțin tineri, la practi
carea schiului de agrement. 
La Straja Luperii se poate 
vorbi, de astă dată, de trei 
teleschiuri moderne, de 
pîrtii dintre cele mai bu
ne pentru toate categoriile 
de schiori, precum și de 
condiții îmbunătățite de 
cazare la care se va adău
ga, sîntem siguri, și în a- 
cest an, ospitalitatea per
sonalului cabanei. La Pasul 
Vîlcan schiorii sînt aștep
tați, de asemenea, de o 
pîrtie reamenajată, deser
vită de , o instalație de

leschi modern, de 1020 m, 
administrat de C.S.Ș. Pe-

Sub semnul 
„Dqciqdei"

ce și a arbitrajelor. Cele 
două echipe „Salvamont" 
și-au instruit, de asemenea, 
componenții pentru patru
lări și intervenții compe
tente la nevoie.

Sub aceste auspicii s-a 
inaugurat duminică noul 
sezon de schi. Atît la Stra
ja, în Paring, la Pasul Vîl- 
can cite 500 de schiori, ti
neri și vîrstnici au pus 
stăpînire pe instalațiile de 
tras cu cablu, pe pîrtiile 
abrupte, pe acest univers 
tonifiant al înălțimilor.

un mijloc de tracțiune pe 
cablu.

Pe lîngă amenajările de 
pîrtii pentru schiul alpin, 
trebuie menționate și cele 
pentru schiul de fond — 
la Pasul Vîlcan, Straja și 
Cimpu lui Neag, omologate 
în vederea concursurilor 
republicane care vor avea 

. - loc în luna februarie,
babyschi și de cabana cu . ,• , _ . ■ . In ceea ce privește pre-
spațiu lărgit de cazare. Și gâtirile organizatorice, am 
Parîngul întîmpină schiorii fost asigurați de prof. Do-

troșâni, precum și pîrtiile 
din' Slima, cu două baby- 
schiuri, așteaptă iubitorii 
muntelui, ai schiului alpin, 
încă o noutate îmbucură
toare la Ăninoasa, unde 
A.S. „Minerul” a pregătit 
o pîrtie pentru toți iubito- In ceea ce privește tran- 
rii schiului care va avea și sportul schiorilor, instalați

ile de telescaun au răspuns 
așteptărilor, iar privind 
drumul... problematic din 
Petroșani la Telescaunul

., din Paring, de astă dată 
I.G.C.L. a asigurat o mași
nă care a deservit în bu-

. ne condiții amatorii de 
munte. Să fie și aceasta de 
bun augur...

Ioan DUBEK

ILIE GAȘPAR

ROMEO SÂPINȚANGHEORGHE MULȚESCU VIOREL HABIAN

Confesiunile maestrei internaționale Cristina Bădulescu

,,Dedi c 
performanțele mele 
minunaților oameni 

ai Văii"
Cristina Bădulescu a întîmpîriat clipa 

dintre ani la Schwegenheim (R.F.G.), un
de participa, alături de alte 15 tinere 
șahiste, din șapte țâri, la un 
ternațîonal. Turneul a continuat 
în 3 ianuarie, după patru victorii, 
remize și o- înfrîngere, 
Văii Jiului s-a clasat, într-o 
deosebit de valoroasă, pe locul II.

— Am sărbătorit de fapt două Reve- 
lioane, mai întîi pe cel al 
românești, fiindcă patriei, 
dragi le-am închinat întotdeauna 
rile mele de recunoștință. In 
m-am născut și am crescut; aici 
cesc părinții mei, cadre didactice; 
mele succese le-am obținut in fața 
blei de șah pornind de aici.

Competiția de la cumpăna anilor în
cununa un an sportiv bogat în palma
res pentru Cristina — jocul IV în fina
la națională a senioarelor, titlul de maes- 
ti'ă internațională dobîndit la turneul zo
nal ăl senioarelor de la Veliko Tîrnovo 
(Bulgaria), locul III. la turneul interna
țional de la Băile Ilerculane, campioa
nă națională la junioarele I, campîWă- fe XXâ 'ni-^«îeT=5SăS 
balcanică (împreună cu senioara Da- ■ ■ - H edȚ< a campionatului
na Nuțu pe echipe). La Do b r n a 
(Iugoslavia), între 10 — 23 de
cembrie, în cadrul campionatului mon
dial al șahistelor sub 20 de ani, Cristi
na s-a clasat pe locurile III—V, perfor
manță care îi asigură prezența în elita 
eșichierului. .

— La Dobrna am. fost lipsită de șan
să, în 12 runde obținusem șase victorii 
și patru remize. In ultima, a 13-a (gliU 
nion !) Madl (Ungaria) mi-a propus re
miză, ceea ce însemna clasarea mea pe 
locurile II—III. Am refuzat, forțînd Vic

toria și locul II. In toriză de timp, am
gafaț, fiind învinsă pentru a treia -oară ; ’ 
în turneu, de primele trei clasate.

u în- 
pînă 
două

neridianelor 
Văii mele 
auna gîndu- 
n Petroșani: 
; aici mun-i 
actice; pri-

— Ce obiective v-ați propus pentru 
anul 1986 ?

-■ T- Prima competiție, în martie, la 
Băile Ilerculane — campionatul euro
pean individual pentru junioare I, la 
care, împreună cu Mădălina Nicoară, 
Smaranda Voicu și o rezervă, voi repre
zenta România., Locul ocupat în această 
competiție va dedica participarea mea

mondial al junioarelor, de la Vilnius 
(U.R.S.S;), din luna mai. Urmează BaH 
caniada, în septembrie și Olimpiada șa- 
histă de la Dubai (Emiratele Arabe U- 
nite) din octombrie. Dintre competițiile 
interne amintesc finalele campionatelor 
de junioare I, senioare și pe echipe. A- 
nul. trecut m-a învățat să fiu mai mo
destă în promisiuni si mai ambițioasă 
în fața celor 64 de pătrate. Dedic toate 
performanțele pe care le voi obține 
vrednicilor bărbați ai subteranului, mi
nunaților oameni ai Văii noastre, miri
ficul meu 10c natal și- de viață. ;; ‘ -e ■ ~

■ TELEX • SPORT
. ZURICH 7 (Agerpres).

După cum se cunoaște tra
gerea la sorți â meciurilor 
clin sferturile de finală ale 
cupelor europene de fotbal 
va avea loc joi, .9 ianuarie 
la Zurich, jocurile urmînd 
a se disputa în. 5 și, res
pectiv, 19 martie.

♦ TELEX • SPORT ■
La 21 martie.se va efec

tua tragerea la sorți a se
mifinalelor, ce se vor des
fășură la 2 si 16 aprilie, 
Avînd în vedere că în 
luna mai începe Campio
natul mondial de fotbal 
din Meșțic, finalele celor 
trei cupe continentale au

TELEX • SPORT
fost devansate față de anii 
trecuți: Astfel finala „Cu- ‘ 
pei U.E.F.A.” (meciurile 
tur -retur) se va desfășu- ’ 
ra la 30 aprilie și 6 sau ■ 
8 mai, finala „Cupei cu- ’ 
pelor” a fost programată 
la 2 mal, iar cea a „Cupei 
campionilor europeni” la
1 mai/.- c; ; -- ■;

martie.se
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■Solemnitatea sărbătoririi 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag I)

A fost omagiată activita
tea neobosită pe care to
varășa Elena Ceausescu o 
consacră, cu înaltă compe
tență și profund spirit re
voluționar, elaborării și 
înfăptuirii politicii interne 
și externe a partidului și 
statului nostru, dezvoltării 
economico-sociale a țării, 
înfloririi vieții materiale și 
spirituale a poporului nos
tru, afirmării tot mai pu
ternice a României pe plan 
internațional.

Și cu acest prilej au fost 
puse cu putere în eviden
ță alesele gînduri și senti
mente de prețuire și stimă 
pe care toți oamenii mun
cii din patria noastră le 
poartă tovarășei Elena 
Ceaușescu militant de frun
te rt partidului și statului, 
Strălucit om de știință, sa
vant de renume mondial, 
pentru abnegația și dărui- 
bea cu care se consacră, 
Mături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al- partidului, președintele 
Republicii, progresului ne
întrerupt al României so-

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

adresată tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Invățămîntului — intr-un 
moment in care cercetarea 
științific* este chemată să 
aducă • importantă con
tribuție la progresul mul
tilateral al societății româ
nești — constituie recu
noașterea unanimă a meri
telor deosebite pe care le 
aveți în dezvoltarea și co
ordonarea acestor impor
tante sectoare ale construc
ției socialiste din patria 
noastră și, totodată, o ga
ranție că, sub conducerea 
și Îndrumarea dumneavoas
tră, activitatea în aceste 
domenii va cunoaște un și 
mai mare avînt în viitor.

Slujind cu abnegație in
teresele țării, ale poporu
lui român, cauza socialis
mului pe pămîntul Româ
niei, dumneavoastră, mult 
Stimată tovarășă Elena 
Ceâușescu, v-ați afirmat, 
totodată, ca promotor neo
bosit al celor mai nobile 
idealuri de înțelegere, co
laborare și pace intre na
țiuni, ca strălucit militant 
pentru apărarea dreptului 
fundamental al națiunilor, 
al oamenilor — la viață.

Masă

Cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și a înde
lungatei activități revolu
ționare a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Comitetul Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român a oferit 
în onoarea sa o masă to
vărășească.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte- 

cialiste, pentru contribuția 
activă pe cari' a adus-o și 
o aduce la înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XlII-lca 
Congres al P.C.R., a măre
țelor obiective ale Progra
mului partidului de con
struire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

In această zi de sărbă
toare a lost evocată mun
ca plină de abnegație pe 
care tovarășa E lena 
Ceaușescu o desfășoară cu 
remarcabilă pasiune, cu i- 
nepuizabilă energie și ini
țiativă creatoare pe tărî- 
mul cercetării științifice, 
contribuția de o excepțio
nală însemnătate pe care 
o aduce la progresul ști
inței și învățămîntului, la 
orientarea lor în direcțiile 
hotărîtoare pentru înfăp
tuirea cu succes a întregii 
opere de construcție socia
listă, la introducerea șl 
promovarea susținută, îu 
toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, a celor 
mai noi și valoroase reali
zări ale științei și tehnicii, 

la existență liberă și dem
nă, la independență și su
veranitate, la pace.

împreună cu întregul 
popor, apreciem în mod 
deosebit aportul dumnea
voastră la promovarea po
liticii de pace și colabora
re a partidului și statului 
nostru, la Întărirea priete
niei și colaborării Româ
niei cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu 
toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire so
cială.

In actualele împrejurări 
internaționale, cînd pe 
plan mondial s-a ajuns Ia 
O încordare deosebită, cînd 
viața, libertatea și indepen
dența popoarelor, liniștea 
și pacea întregii lumi sînt 
tot mai grav puse în peri
col, îndemnurile pe care 
dumneavoastră Ie adresați, 
ca om de știință, de a se 
face totul spre a se înlă
tura pericolul războiului, 
pentru ca știința și tehni
ca să fie puse exclusiv în 
slujba păcii și bunăstării 
popoarelor — și nu a răz
boiului și distrugerii — gă
sesc un profund ecou in 

tovărășească oferită în onoarea 
tovarășei Elena Ceaușescu

le Republicii Socialiste 
România, au participat 
membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litie Executiv, al C.C. al 
P.C.R., societari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului.

Intr-un cald și respectuos 
omagiu pe care milioanele 
de inimi ale țării îl aduc, 
în această zi aniversară, to

la afirmarea științei româ
nești pe plan național și 
mondial. S-a subliniat lar
ga recunoaștere internațio
nală a acestei vaste activi
tăți consacrate bunăstării 
și fericirii poporului, le
gării științei și învățămîn
tului de cerințele de pro
gres ale societății, de cau
za păcii și colaborării in
ternaționale.

S-a adus, și în acest ca
dru, un cald omagiu acti
vității desfășurate de tova
rășa Elena Ceaușescu, în 
cadrul conducerii partidu
lui și guvernului, în înal
tele funcții de răspundere 
încredințate de partid și po
por, pentru promovarea ma
rilor idealuri de pace și 
colaborare ale României 
socialiste, soluționarea 
pașnică a problemelor com
plexe care confruntă ome
nirea, înfăptuirea de
zarmării, și în mod deose
bit a dezarmării nucleare, 
pentru cauza destinderii in
ternaționale, a independen
ței și suveranității popoare
lor. Au fost subliniate preo
cupările sale constante pen- 

rîndurile oamenilor de ști
ință și cultură din patria 
noastră și din întreaga lu
me.

In această zi aniversară, 
dorim să vă asigurăm, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră neabătută de a urma 
minunatul exemplu pe care 
îl oferiți comuniștilor și 
întregului popor, de a ac
ționa cu abnegație, răspun
dere comunistă și spirit 
revoluționar pentru a în
făptui obiectivele istorice 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea, orientările și in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului, pentru a 
asigura trecerea României 
într-o etapă nouă, supe
rioară de dezvoltare, pen
tru afirmarea continuă ă 
patriei noastre, liberă, su
verană și independentă în 
rîndul națiunilor lumii.

Ne angajăm să milităm 
cu toate forțele pentru creș
terea continuă a rolului 
conducător al partidului, 

pentru întărirea și mai pu
ternică a unității poporului 
în jurul gloriosului nostru 
partid comunist, al secre
tarului său general, să fa
cem totul pentru înfăptui- 

varășei Elena Ceaușescu, 
tovarășii din conducerea 
partidului și statului i-au 
adresat cele mai calde fe
licitări, viață îndelungată, 
înnobilată de noi și noi 
împliniri, multă sănătate 

și fericire, împreună cu 
întreaga familie tradiționa
lul „La mulți ani

Cei prezenți au toastat 
în sănătatea secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, to- 

tru ca minunatele creații 
ale geniului uman să nu 
fie puse niciodată în sluj
ba războiului și distruge
rii, ci să slujească exclusiv 
înfăptuirii dezideratelor o- 
menirii de a trăi și a se 
dezvolta într-o lume a pă
cii și colaborării, a înțe
legerii între toate națiuni
le.

Dînd glas sentimentelor 
de înaltă considerație, dra
goste și prețuire ale între
gului nostru partid și po
por, tovarășii din condu
cerea partidului și statului, 
prezenți la solemnitate, au 
felicitat cu deosebită căl
dură pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, adrcsîndu-i cal
de urări de viață îndelunga
tă, multă sănătate și pute
re de muncă, spre a încu
nuna cu noi realizări de 
prestigiu înaltele misiuni 
ce i-au fost încredințate de 
partid, de popor, și a con
ți ibui, împreună cu în
tregul nostru partid, la fău
rirea noii orînduiri sociale, 
a civilizației socialiste și 
comuniste pe pămîntul 

■României.

rea, pe pămîntul patriei, 
a mărețelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, 
pe care — alături de cel mai 
de scamă fiu al poporului 
român, eminent revoluțio
nar și patriot înflăcărat, 
ilustră personalitate a lu
mii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, — le-ați 
slujit și Ie slujiți cu ne
mărginit devotament, cu 
înaltă răspundere pentru 
împlinirea noului destin is
toric al națiunii noastre.

In aceste clipe de sărbă
toare, dînd glas gînduri- 
lor și sentimentelor între
gului partid, ale comuniști
lor și tuturor oamenilor 
muncii din România, vă 
dorim, din toată inima, ani 
mulți și fericiți, noi și noi 
succese în întreaga activi
tate pe care o desfășurați, 
în conducerea partidului și 
statului, pentru progresul 
și bunăstarea poporului 
român, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre 
socialiste.

Vă adresăm, din adîncul 
inimii, Cu simțăminte de 
înalt respect și afecțiune 
tovărășescă, tradiționala u- 
rarc LA MULJI ANI!

varășul Nicolae Ceaușescu, 
îu sănătatea tovarășei 
Elena Ceaușescu, le-au u- 
rat noi și tot mai mari 
succese în întreaga activi
tate pusă în slujba bine
lui și fericirii patriei, a în
făptuirii nobilelor idealuri 
de pace, colaborare între 
popoare, făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. I

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Săptămîna nebu
nilor; Unirea: Pastorala 
eroică; Parîngul: Cursa 
infernala.

PETRILA i Duminică 
zbuciumată.

LONEA : Insulta.

VULCAN — Luceafărul: 
Viteza.

LUPENI — Cultural : 
Incendiu la Krong Yung.

URICANI i Braconaj.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite in pro
gramarea filmelor
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, trei 

camere, în centru, cu două 
camere (centru). Informa
ții, Horia, 5/2/23, Petroșani. 
(5650)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 4935, eliberată 
de U.E. Paroșeni. O declar 
nulă. (5652)

ANUNJURI

20,35

20,45

21,10

21.50

Prinos da bucurie 
șl cinstire, (color) 

Aripi Românești.
(color) „Decolări" — 
documentar.

Film în serial, (co
lor) „Cavalerul le
gendar".
Partea 1.

Telejurnal.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu transmite: temperatu
ra minimă în Paring a 
fost de minus șase grade, 
iar maxima a fost de mi
nus trei grade. Stratul de

apar- zăpadă este de 35 cm.
Condiții favorabile prac

ticării sporturilor de iar
nă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Soiman 
Dumitru. eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5648)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciortan Da
na, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5649)
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