
OLETARI DIN TOATE TARILE, VNIT1-VA I

V I AȚ A MI N E I

r

ANUL VIIIL, NR. 10 382 VINERI, 31 IANUARIE 1986 4 PAG. — 50 BANI

■ ASTAZI, PAKOȘENI
Din cuprins : Angajament onorat. • Te

lex de producție. • Interviu fulger — La ieși
rea din șut. • Biografii în cărbune — Cei șap
te ani din abataj. • Zig-zag.

■ Pledoarie pentru solicitudine și respect: 
Scrisoare deschisă către o vînzătoare.

■ Vă sugerăm.
■ Sfatul medicului : Sensibilitatea la con

dițiile atmosferice.

ȚÂRII Cit MAI MULT CĂRBUNEI ‘
1

întregul sector — mobilizat pentru 
realizări superioare

condițiile 
permis, 
instati- 
cuțitele 
cu sîrg 
ascen- 

culmile

La încheierea celei de 
a doua decade din ianua
rie. sectorul III al I.M. Vul- 

, can se prezenta cu rezul
tate dintre cele mai bune: 
plusul la producția de căr- - 
bune, față de sarcina pla
nificată, se ridica la 2 900 
tone de cărbune. Un suc
ces meritoriu care -■— după 
cum ne-a relatat ing. Du
mitru Nicoleseu, șeful sec
torului — se datorează oa
menilor, mobilizării lor de 
excepție în vederea reali
zării și depășirii ritmice, 
încă de la începutul noului 
an și cincinal, a sarcinilor 
de plan, Cîțeva cifre pre
zentate de interlocutorul 
nostru îi susțin afirmația : 
productivitatea muncii, în 
perioada primelor 20 de 
zile din ianuarie a fost su
perioară planului cu 670 
kg pe post „în cărbune", și 

- „în abataje“, și cu 290 kg' 
pe post „pe sector"*, /

Mai mulți factori au la cîrma cărora se află oa- 
concurat la depășirea a- 
cestui important indicator 
economic. Ing. Nicoleseu 
ne enumera cîțiva : „A cres
cut, în primul rînd, plasa
rea în abatajele frontale ; 
față de 2 360 posturi pla
nificate. am. realizat 2760 
posturi. Totodată, am a- 
cordat o atenție deosebită 
plasării optime a abataje
lor eu personal calificat. 
Măi bine de zece zile am 
exploatat concomitent do
uă abataje la felii diferite, 
iar în abatajele frontale 
am executat scoaterea șpi-

■ țu’ui, „coperiș — culcuș"*, 
odată cu săparea preabata- 
jului, fapt ce a condus la 
o mai rapidă avansare a 
frontului'

Toate acestea ău * creat 
condiții prielnice pentru 
ca brigăzile sectorului —

meni cu vechime '— să-și 
suplimenteze cantitățile de 
cărbune înscrise în plan. 
Formația lui Ioan Bud, de 
exemplu, rea’.izînd indici
de productivitate situați
la 7,35 tone de cărbune pe 
post (mult mai mari decît 
productivitatea muncii pla
nificată). a extras supli
mentar 420 tone de cărbu
ne. Situație similară și în 
cazul brigăzilor coordona- 

dc minerii Cozma Foca 
Gheorghe Păduraru. Ce- 
peste 500 tone de căr-

Gheorghe OLTEANU

te 
și 
le

, (Continuare în pag a 2-a)

Acolo unde 
de zăcămînt au 
mecanizarea s-a 
rat cu putere, 
combinelor tăind 
roca muntelui în 
siunea lor spre
performanței de produc- 
tivitate. Dar acolo unde 

1 zăcămîntul prezintă si- 
J tuații neprevăzute, unde 
1 condițiile nu permit in- 
| troducerea mecanizării, 
i decît în mică măsură sau 
J deloc, brațele vînjoase 
1 ale oamenilor, voința lor 
1 nestrămutată de a scoate. 
| la lumină cărbunele 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

'\ 

\ 
l

su
plinesc tăria brațelor me
talice ale complexelor, 
rezultatele muncii lor 
fiind la fel de străluci
toare, la fel de bogate. 
Este, de altfel, și exem
plul sectorului III al mi
nei Bărbăteni în care 
procedeul de extracție a 
cărbunelui a rămas cel 
clasic, cu îmbunătățirile 
de rigoare impuse de e- 
voluția industriei mineri-

Producții suplimentare
• Răspunzînd prin fapte 

indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 

producții 
cărbune, 

întreprin- 
Jiului —

la 
Pa
ră* 

î- 
nainte de încheierea lunii

obținerea unor 
suplimentare de 
minerii a cinci 
dert. din Valea

. este vorba de cele de
Lone'a, Dîlja, Vulcan, 
roșeni și Bărbăteni — 
portează, cu două zile

ianuarie, depășirea planu
lui perioadei, cu 4 255 de 
tone de cărbune. Pe po
diumul fruntașilor conti
nuă* să se afle minerii -de

. In f unei!? plusul se

cifrează la 2 463 de tone, 
urmați de cei de la Vul
can care au extras peste 
sarcini 769 de tone de căr
bune

• Data de 29 ianuarie a 
fost, la mina Petrila, o zi 
record de producție, extră- 
gîndu-sc,' peste indicatorii 
de plan, 505 tone de căr
bune. De subliniat, în a- 
cest cadru, revirimentul în
registrat în activitatea mi
nerilor de aici, ceea ce a 
condus la reducerea sub
stanțială a minusului con
semnat în prima parte 
lunii ianuarie.

X
de
pe 

minerii 
din

se.
a-

dat

■tului. Un sector în care - pățită abnegație în slujba 
bărbăția, curajul și dă
ruirea în muncă au adus 
minerilor satisfacția de 
a ocupa primul loc pe 
mină în întrecerea socia
listă în anul trecut, cu

înfăptuirii planului 
cărbune. Căci, dacă 
ansamblul său, 
sectorului au luptat 
răsputeri pentru a 
clasa pe primul loc, 
ceasta întrecere s-a 
și între brigăzile secto
rului, fiecare dintre șefii ; i 
de brigadă dorind să o- 

- cupe primul loc. Iar ' a 
ocupa primul loc în ca
drul sectorului, într-o 

m J « • •• întrecere cu brigăzi cbn-
dUlOUBOdSIlll de ai mineri-tulu. nu o r)roblemă 

■ simplă, fiecare dintre cei
8 șefi de brigadă dorind 

un plus de cărbune de cu ardoare acest lucru. 
1400 tone față de șarci- pe exemplu, ?la șfirșitul 
nile de plan. - primului semestru,

In sectorul III de la dada condusă de Vasile 
blocul V șt pînă la blo- Eodor ocupase primul loc 
cui IX sînt abataje ca- pe mmă, însă intrînd în- 
meră cu condiții specia-- tr-o zonă de steril a pier- 
le, însă lună de lună din dut intîietatea, căci in 
aceste abataje au curs minerit factorii cu pute- 
spre lumină, suplimentar re de influență în stăbi- 
tone de cărbune, răsplă- (jh. pftlRVASA
tind din plitt curajul și ~ .
energia, puse- cu neprecu- ........ ............—_ - —.

l'on secvența

bri-

Xg

(Continuare in pag • 2-a>

înaltă răspundere pentru viitorul 
națiunii, pentru copiii țării

bine liile lor, în creșe, în grădi- 
penti’u câre bunul Cel mai riițe și școli, sînt îngrijiți 
de preț, din toate cîte sînt, cu căldură de cadre inedi- 
să nu fie copiii — roadele cale, învață sub îndruma

rea atentă a dascălilor cum 
se fac primii pași în viață.

Întregul nostru popor a 
primit cu vie satisfacție a- 
doptaj-ea noilor măsuri, 
prin, recentul Decret -pri
vind majorarea . I
și ajutoarelor de stat pen
tru copii — expresie a po
liticii umaniste, de înaltă 

Nicolae- răspundere pentru viitorul 
națiunii, dovadă a preocu-

Nu există om de

dragostei, și dovezile grăi
toare ale trecerii noastre 
prin viață. Aiciodâtă în 
trecutul poporului român, 
copiii nu s-au bucurat de 
a'tîtâ . grijă ca în acești lu
minoși ani ai socialismului, 
sub soarele strălucitor al 
păcii. Prin grija partidului., 
a secretarului său general, 
tovarășul 
Ceaușescu, copiilor Româ
niei socialiste li s-au creat parilor constante ale parti- 
condiții deosebite. In fami- duluî de a stimula și șpri

jiiii familia tînără, famili
ile cu mai mulți copii. De
cretul are o . semnificație 
profund umanistă și deno
tă marea responsabilitate 
pentru viitorul țării, pen
tru fericirea poporului ei.

Noile majorări ale aloca
țiilor și ajutoarelor pentru 

alocațiilor CpPÎ> Și mame asigura, pen
tru familiile.: cu ■ copii VE
NITURI suplimentare 
ANUALE DE PESTE 6.5 
MILIARDE LEI. Mamelor

- „ .. I
Conștiință i

I
I
I
I
I
I
I
I

Mergeau . împreună 
spre șâiâ de raport. Doi 
șefi de sectoare. Unul 
cu părul cărunt, dar în 
plină' putere, celălalt
tinăr, viguros, energic.
Tăcuți și îngîndurați — 
și aveau de ce. ambele 
sectoare nu își realiza- 

.. seră , preliminarul zilei 
precedente. Mergeau 
cu capetele plecate. Tre
buiau să explice, să-și 
jusțiftce nerealizările, 
să dea soluții 
îmbunătățirea 
ției, pentru recupera
rea minusului. '

pentru 
extrac-

Mircea BUJORESCU

Un nou abataj 
mecanizat 

C în funcțiune
: La mina Lupenî.a intrat 

'■ în funcțiune un nou abataj 
dotat cu un complex de ma
re randament,
SM.A-2, . produs ...... 
întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani,- Erori ta
lul, în care lucrează bri
gada Eroului, Muncii . So
cialiste, Constantin Popa, 
are o lungime-de 80 de'
metri și o capacitate de
pește 500 de tone de căr
bune pe zi. Amplasat în 
stratul 3, blocul IV, aba
tajul , mecanizat creează 
condiții pentru obținerea 
unor productivități spori
te, de pînă la 13 tone pe 
post. De subliniat, de ase
menea, faptul că această 
capacitate de producții 

-fost dată în folosință 
devans, (S.B.)

de tipul
; de

(Continuare in pag a 2-a)

fiunțea lată, exclamă :
— Am găsit. Ti-anspor- 

este 
avut

Brusc, tînărului i se 
lumină fala și. cu o 
palmă bine plesnită pe

La I.'M. Valea de Brazi colectivul este hotărît să intensifice ritmul investițiilor din subteran, pentru 
devansarea punerii în funcțiune a capacităților de producție prevăzute pentru acest ah. In imagine : mineri 
din brigăzile fruntașe ale întreprinderii, înainte de a se îndrepta spre fronturile de lucru.
X/.-X?‘ X- n . s <-/X.X "'.a''L.X?-- XX 'X loto: l.șLIClt),r. Dorin GHEȚA j

life-'- <<
f SK i 4

>xâă •
1^

I N S C R I I* Ț I I

țul I Transportul 
de vină 1 Nu am 
vagonete goale, nu au . 
mers benzi le, - carpm-f, 
lioale; Gata ! Asta este, ' 

Nedumerit, omul cu 
părul cărunt se Uită 1 
lung, la tînărul său co-' 
leg. Gînct a înțeles ce i 
vrea să -spună,, a plecat - 
din nou capul și i-a I 
spus cu amărăciune :

De păcălit e ușor 
să păcălești pe cineva. ' 
Cinai' și pe director. Om 
este și el. Dar . asta în- . 
seamnâ că am dat ear- I 
bune? De justificat ne 
putem justifica orieînd. ' 
Cărbunele însă nu-1 
extragem cu justificări. I 

...Cît de niultă drepta
te aveai!
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Mai mult spirit participativ, 
de combativitate din partea tinerilor!

Adunarea generală re
prezintă cadrul de dezba
tere și decizie suprem pen
tru viața fiecărei organi
zații de tineret. De aceea, 
cînd am primit invitația 
de a participa la o aduna
re* generală a organizației 
U.T.C. de la S.U.C.T. Pe
troșani ne-ain așteptat să 
întîlnim atmosfera de com
bativitate specifică tine
rilor de astăzi.

Din păcate, adunarea ge
nerală nu a confirmat a- 
eest lucru, deși ordinea de 
zi promitea dezbateri deo
sebit de interesante ; cele 
două teme, „Locul, rolul 
și contribuția tineretului 
la înfăptuirea programu
lui de edificare a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate" și „Analiza
venimentelor rutiere din 
1985 în care au fost impli
cați șoferi din cadrul 
S.U.C.T.", ambele materia
le descbizînd largi posibi
lități de exprimare atît a o- 
piniei fiecăruia dintre u- 
teeiști asupra modalități
lor de implicare a tinerilor 
din organizație în efortul 
întregului colectiv al sec
ției pentru realizarea sar
cinilor sporite din acest 
an, cît și a atitudinii criti
ce față de probleme ridi
cate în referatul asupra e- 
venimentelor rutiere din

1985, probleme cu care ti
nerii de la S.U.C.T. se în
tâlnesc zi de zi.

La discuții, am înregis
trat intervenții neconvin
gătoare, cu excepția celei, 
a utecistului Ion Hermann, 
care a pus întrebări inte
resante și „la obiect".

Din activitatea 
organizațiilor 

U.T.C-
T

e-

Deși Eugen Ionescu, se
cretarul organizației, a în
cercat să activizeze aduna
rea, liniștea a continuat să 
domine sala.

. Ne-a surprins i 
lipsă de participare, 
cum, ea nu stă bine 
vîrstă tinereții. Să nu 
avut cei prezențe nici 
cuvînt de spus față de cele 
prezentate în. materiale, fa
ță de sarcinile pe care le 
au de rezolvat în 1986, fa
ță de problemele cu care 
s-au confruntat șoferii de 
la S.U.C.T., în activitatea 
rutieră, pe banda 'de 
falt, în 1985 ? Greu 
crezut.

Pe drept cuvînt, Gheor
ghe Bereș, activist al Co
mitetului municipal U.T.C., 
participant l-a. adunare,

această
. Ori-

firma că membrii organi
zației, trebuie să dovedeas
că mai multă ..maturitate 
politică.

Opiniile lor, ideile, pro- 
punmlc, trebuie încura
jate, sprijinite concret pen
tru in.staurarea climatului 
de. dezbatere care trebuie 
să caracterizeze adunarea 
generală

Așa cum bine arăta se
cretarul organizației, tine
rii de la S.U.C.T. trebuie 
să șe angajeze de o manie
ră superioară în întreaga 
activitate politico-educati- 
vă și profesională, pentru 
a se forma în spiritul- o- 
mului societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în 
spiritul romantismului re
voluționar.

H. DOBROGEANU

Drumeția-
Dintr-o inițiativă lău

dabilă, cu ani în urmă, 
la Școala generală nr. 6 
din Lupeni a luat ființă 
un cerc de geografie. Un 
dascăl atent, și la fel de 
pasionat, i-a ajutat pe 
elevi ca de la o modestă 
lectură de călătorie ur
mărită pe hartă să por
nească la descoperirea u- 
nei lumi pline de frumu
seți : lumea muntelui și 
a adîneurilor sale. Deve- 
niți speologi,' dar și pa
sionați drumeți, pionierii 
străbat de atunci an de 
an locurile feerice ale 
munților, din împreju
rimi, cuprinși de o ne
stăvilită sete de cunoaște
re, de o profundă dragos
te față de natură.

Astăzi, micii drumeți-

A-
Rostoveanu, 

corali. Peștera 
de 
pe 

cele

o lecție de patriotism
speologi se pot considera 
adevărați exploratori. Peș
terile și grotele din bazi
nul Jiului de Vest 
lunii Negri. 
Peștera cu
cu perle, Peșteră 
gheață, peșterile' de 
Pîrîul Negru, sau 
din munții Retezat și Vîl- 

■ can (Pleșa, Scorota, Oslea, 
Văcarea) ■—• lacurile gla
ciale Arcanu, Șiglău, Bi- 
lugu au fost rînd pe rînd 

mem- 
„Spco- 

mărturie 
diapozitive- 

de 
Harta, 

ustensilele alpi-

vizitate de 
brii cercului 
montana". Stau 
fotografiile, 
le, colecțiile de coci, 
insecte și plante, 
busola, 
n tș iilor, uneori bicicle- 
te’e, dar mai ales voia 
bună le sînt cei mai 
prouiați prieteni.

In sprijinul producției
In cadrul unei acțiuni 

de muncă patriotică, des
fășurată atît la suprafață 
cit și în subteran, persona
lul TESA de la I.M. Uri
cani a sprijinit din plin 
munca minerilor din aba
taje. Rezultatul: depăși
rea cu 200 tone de cărbu
ne a preliminarului zilei 
de 26 ianuarie.

Inginerii Viorel 
Sendile Maxer, 
Bota, Marina 
Vasile, Doina 
Trifu, Nuțica 
dica Danciu

Cetău,
Nicolae

Elena

Stoi au aprovizionat cu ma
terialele necesare brigăzile 
din subteran .și au descon
gestionat căile de acces și 
transportoarele. La supra
față, în depozitul de lemne, 
EJconora Marcu, 
Man, Valeria Voin, 
ha Avram, Viorica 
Mana Amza, Ana 
Alexandru Szekery 
zalia Busicescu au

(Urmare din pag. I)

Dotare tehnică superioară, cadre de muncitori cu o înaltă pregătire profesio
nală, sînt trăsăturile definitorii ale’secției de hidraulică de la T.U.M. Petroșani, 
unde se pun bazele dezvoltării mecanizării extracției pentru minele din Valea 
Jiului..

Pentru Alina Revitea, 
Daniela Kos, Ioan Cor
nea, Mariana Retezan, 
Melania Negrilă, Cătălin 
Trif, Dumitru Boboc ' și 
prietenii lor, adevă-rați 
„cutezători", fiecare ex
pediție subterană, fieca
re drumeție devine o lec
ție de patriotism.

A-țî cunoaște patria, și 
oamenii acestui timp e- 
roic, a simți în inimi dra
goste de țară, această e- 
figie a sufletului româ
nesc, a rosti cuvîntul pa
trie, îmbrățișînd cu pri
virea din înaltul- munți
lor plaiul strămoșesc .. — 
iată ideea 
pe acești 
drei Văi 
tăzi. (H.

■are îi animă 
temerari ai mîn- 
a Jiului de as- 
AlexandreScu)

Înaltă 
răspundere

Rad,
Moța, Victor 
Dănilă, Ro
și Mărioara

Elena 
Came- 
Răgău, 
Matei, 

și Ro
dat o

substanțială mină de aju
tor 
lui

la stivuirea material-u- 
lemnos.

Ihe COANDREȘ, 
corespondent

in tregul sector — mobilizat pentru 
realizări superioare

(Urmare din pag. I)

bune extras suplimentar 
de aceste formații se dato
rează tot nivelului de pro
ductivitate a muncii atins, 
superior celui planificat 
cu 600 și, respectiv, 400 kg 
de cărbune pe post. Și, e- 
xcmplele ar putea conti-

nua și
— conduse de Mihai Teu, 
Consțântin Cobleschi, Pe
tru Bălan și Teodor Urzi
că — ale căror sporuri de tabil. condiții pentru a în- 

o 
produețe suplimentară de 

A-

cu celelalte brigăzi numărului de absențe ne
motivate și al concediilor 
medicale. Toate aceste 
măsuri ne creează, indiscu-

II1II
1

Consecventa
(Urmare din pag. 1)

lirea ierarhiilor sînt ex
trem de complecși. Dar, 
„cel mai complex factor, 
vorba șefului de sector, 
Haralambie Enache, ră- 
mîne tot omul, de acțiu
nea căruia sint legate toa
te succesele sau insuc
cesele".

Or, despre insuccese 
la sectorul III nu prea se 
poate vorbi, mai ales a- 
tunci cînd lucrezi cu șefi 
de brigadă deosebit

ambițioși 
cum sint minerii Vasile 
Cotea, Antonică Grumă- 
zescu, Nicolae Zamfir, 
Gheorghe Iordan, Nicolae 
Bălăuță, Constantin O- 
nofrei sau Ștefan Ganț.

Debutul in acest an, 
deși pregătirea produc
ției s-a situat la același 
nivel superior — obiceiul 
în sector este ca în per
manență să existe cel 
puțin un loc de producție 
suplimentar — nu a fost 
așa de bun. In multe din-

autodepășirii
și pricepuți, tre abatajele cameră au 

existat anumite „sincope" 
create de condițiile de 
zăcămînt, ceea ce a făcut 
ca producția sectorului 
să se situeze la un nivel 
mai redus. Insa așa cum 
ne asigură șeful de sec
tor, oricît de greu ar fi, 
ortacii sînt hotărîțî să-și 
realizeze integral sarcini
le de plan, fiecare dintre 
ei fiind deosebit de ferm 
in menținerea titlului de 
fruntaș obținut prin mun
că asiduă și dăruire 
excepție.

producție se situează între 
40 ș’ 160 tone de cărbune.

— Ce A aveți în vedere 
.pentru a vă menține 1 în 
continuare pe 
ordonate a le

întrebarea noastră 
găsește nepregătit pe 
ful sectorului.

— Cît de curînd vom 
troduce o combină de 
abataj CA-2 la felia 36, 
tuată pe vatra orizontului 
360. O vor folosi minerii 
lui Petru Bălan, care au 
experimentat acest gen de 
utilaj in noiembrie, anul 
trecut, în felia 32, obținîncl 
productivități de peste 7 

căi-bubr - pe post, 
atenție i vă fi a- 
și în continuare, 
plasării în abata- 

și frontale, 
ce le-am 
reducerii

cheia luna ianuarie cu

orga-
U.T.C.

DEZBATERE. In 
nizarea comitetului 
de la I.C. Vulcan, a avut 
loc o interesantă dezbatere 
pe tenia i „Școala, familia 
colectivitatea, principali

I factori educaționali de for
mare a tinerei generații".

1 Au participat tinere din 
I întreprinderi și eleve care 
l sînt cuprinse la cursurile

de calificare organizate în 
întreprindere. (G.C.)

TURNEU. După reușita 
premieră pe scena Casei 
de cultură din Petroșani, 
membrii secției maghiare 
a Teatrului muncitoresc
„Ana Colda" al clubului
sindicatelor din Lupeni au 
prezentat spectacolul 
varietăți „r 
bună", la Hunedoara 
Cristur. (I.D.)

ALE CUI... ? Se pare că 
nu se știe ale cui sînt. Pînă 
una-alta, se... joacă copiii 
cu ele. Cine este curios să

de
.Cîntec și voie

Ș>

aceleași co
rn uncii ?

nu-1
se

tone de
Aceeași 
cordată, 
creșterii 
jele cameră : 
prin măsurile 
luat în vederea

in-
a-
si-

3500 tone de cărbune, 
pesta nu este numai anga
jamentul minerilor, ci și 
al meseriașilor din sector, 
cei care asigură buna func
ționare a instalațiilor. Din
tre ei i-aș aminti pe lăcă
tușii Eugen Stoian, Bella 
Fazekas, pe electricienii 
Petru Matei și Constantin 
Ciulavu — coordonați de* 
maistrul Mihai Kiss.

In acest mod, contribuim 
la materializarea progra
mului de creștere ’ supli
mentară a producției de 
cărbune și materii prime, 
aprobat în recenta ședință 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., în
tocmit potrivit indicațiilor 
și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.

care au în îngrijire 3 sau 
4 copii, în vîrstă de pînă 
la 18 ani, li se acordă un 
AJUTOR BĂNESC LUNAR 
DE 400 LEI. Mamelor care 
au în îngrijire 5 sau mai 
multi copii li se acordă un 
AJUTOR BĂNESC LUNAR 
DE 500 LEI. Prin prevede
rile recentului decret, 
cuantumul alocației pentru 
copii crește, în medie, cU 
26,8 IA SUTA. Pentru fa
miliile cu mai mult de trei 
copii, cuantumul alocației 
crește cu 45—70 LA SUTA 
IN MEDIUL URBAN și 
42-92 LA «SUTA IN ME
DIUL RURAL. Au crescut 
de APROAPE 6 ORI SU
MELE ALOCATE DE LA 
BUGETUL DE STAT drept 
ajutoare pentru mamele cu 
mai mulți copii. INDEM
NIZAȚIA DE NAȘTERE 
CREȘTE CU 50 LA SUTA, 
fiind acordată mamelor în
că de la al doilea copil, șl 
nu de la al treilea, cum 
prevedea reglementarea 
anterioară. Astfel, mame
lor care au născut mai 
mult de un copil Ii șe a- 
cordă o INDEMNIZAȚIE 
DE NAȘTERE DE 1500 
LEI PENTRU FIECARE 
COPIL născut ulterior.

Față de această grijă 
deosebită, fiecare 
se simte datoare să 
buie la asigurarea unui vi
itor luminos al 
noastre. Pentru 
rea mărețelor 
pe care ni le-am 
țara are nevoie de 
de copii sănătoși și 
roși, crescuți în

familie 
contri-

națiunii 
înfăptui- 

programe 
stabilit, 

copii, 
vigu- 

spiritul
cinstei și demnității, în 

.spiritul celor mai frumoa
se tradiții morale și spiri
tuale ale poporului nostru.

VACCINAREA ANTIRUJEOLICA A COPI
ILOR. Intre 1 și 5 februarie a.c., în întreaga țară 
se va desfășura campania de vaccinare antirujeoli- 
că a copiilor. Potrivit precizărilor Ministerului Să
nătății, copiii născuți între 1 decembrie 1984 și 30 
aprilie 1985 urmează să fie vaccinați pentru prima 
oară, iar cei născuți între 1 februarie și 30 aprilie 
1984, revaccinați. In același interval, vor fi vac
cinați și copiii necuprinși în campaniile precedente 
de imunizare antirujeolică. Sînt invitați să se pre
zinte la dispensarele medicale cu copiii din grupele 
de vîrstă menționate atît localnicii, cît și familiile 
cu domiciliul flotant sau cei care în acest interval 
se află în alte localități decît cele unde domiciliază.

vadă despre ce e vorba, se 
poate deplasa pînă la clă
direa de lingă sediul sec
ției CDEE din Vulcan. A- 
colo, a funcționat, cîndva, 
semiinternatul școlii gene
rale nr. 4. Acum, injectoa- 
rele și celelalte utilaje de 
gătit din fosta bucătărie 
au ajuns... jucării pentru 
copii. (Gh. O.)

, PROMPTITUDINE ? Se
sizați de cititori, am luat 
legătura cu conducerea 
AUTL Petroșani, de unde 
am fost informați că înce- 
pînd de miercuri, 29 ianua-

rie, autobuzele de pe ruta 
Petroșani — Uricani nu 
mai opresc la stația de lin
gă Oficiul municipal . al 
PTTR. Adresăhi însă o în
trebare : nu era oare util 
și pentru călători și pen
tru instituție să anunțe din 
timp această schimbare 
(Al. T.)

?

Rubrică realizată de 
C.T DIACONU
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ASTĂZI, PAROȘENI

Angajament 
oiwrat

Minerii de la Paro
șeni știu să-și țină cu- 
vintul. Cu prisosință. 
Argumentul ? Și-au de
pășit, cu mult, angaja
mentul asumat în Che
marea la întrecere pe 
anul 1985, adresată uni
tăților de extracție a 
cărbunelui. Iată cîteva 
cifre elocvente, înfăți
șate de economistul Mi
hail Stancu, contabilul 
șef al întreprinderii : 
la producția fizică cu 
300 la sută, la investiții 
cu 130 la sută (fizic?-și 
cu 282 la sută (valoric), 
la beneficiu cu 139 la 
sută.

Telex de producție
Beneficiind de o înaltă mecanizare, minerii de 

la Paroșeni realizează, și in luna ianuarie, produc
tivități mari pe post. In frunte se află sectorul I, cu 
un plus de 2 314 kilograme; dintre brigăzi, pe po
dium sînt cele conduse de Constantin Ciobănoiu 
(cu un spor de 2800 kilograme pe post) și Vasile 
Cojocaru (cu peste 1200 de de kilograme pe post- mai 
mult). • La producția fizică, fruntaș este sectorul 
II, care, prin cele peste 1200 de tone extrase supli
mentar, a „devansat" cu două zile calendarul pro
ducției. • Prin reducerea consumurilor specifice, s-a 
obținut, la zi, o economie de peste 70 000 de kilo- 
wați/oră energie electrică. • O „pirghie" a rezulta
telor meritorii de la Paroșeni o reprezintă și poli
calificarea, în care scop, și în acest an, unitatea a 
organizat cursuri.

Pentru albumul ortacilor

Mineri din brigada condusă de Vasile Liuță 
(mijloc), o formație fruntașă in cadrul sectorului I 
al minei Paroșeni.

Biografii în cărbune

Cei șapte ani din abataj
Este de șapte ani briga

dier și se numește Nicolae 
zXndra.șic.. Un nume care 
este rostit mai ales cînd 
este vorba de lucrări di
ficile. Nu este abataj, î.și 
amintește cu zîmbetu’ o- 
mului care s-a împăcat cu 
situația, în care să fi lu
crat el și ortacii săi și care 
să nu fi avut „sărituri", fa
lii mai mari. „Așa e noro
cul nostru", spune, dar a- 
daugă imediat că mai este 
un noroc. Acela dea avea 
în brigadă tovarăși de nă
dejde. Precum Constantin 
Baboi, Vasile Lungii, Va
sile Gontaru și Constantin 
Maftei. Sînt șefii de schimb. 
La celelalte „meserii" din 
brigadă e mai dificil să 
aleagă nume. Odată că 
sînt foarte numeroși. Apoi, 
pentru că mulți dintre mi
neri sînt și lăcătuși și me
canici. Cum este cazul lui 
Constantin Aurșuleșei, Con
stantin Albu, Vasile lories- 
cu, Ton Aruștei, al lui Io
sif Naghi, Iosif Egri, Ga
vrila Pop. Nu-i uită nici 
pe electricieni j Andrei

Covaci, Nicolae Vișa, Dinei 
Murdare, Ion Șoptereanu. 
Pentru că sînt o mare fa
milie, luci’înd într-o uzină 
subterană, care este com
plexul mecanizat. Pe care 
l-nu „silit în acest început 
de au să c’ea cu 200 de ki
lograme de cărbune, pe 
post mai mult decît „pla
nificatul".

INTER VIU-FULGER

La ieșirea 
din șut

— Cum a fost, tovarășe 
Vasile Liuță- ?

■— Păi, cum se vede am 
evacuat, am adus armături, 
am pus două dintre ele, , 
am pregătit front pentru2 
pușcat.

— Asta, astăzi, în schim
bul dumneavoastră. Dar 
pînă acum ?

— încheiem lună ianua
rie cu un plus de 7 metri 
liniari. Puteau fi mai mulți 
dacă nu apăreau ceva ne
cazuri cu presionarea, care 
ne-au cam ținut în loc.

— Pe mai departe ?
— Eu și ortacii din bri

gada pe care o conduc ne 
dăm toată osteneala să fa
cem lucrări de bună cali
tate. Ca atunci cînd cole
gii noștri frontaliști vor 
porni complexul, totul să 
meargă din plin. Și, după 
cum se poate observa, vrem 
să lucrăm nu numai bine, 
ci și mai repede. Metri 
noștri în plus de acum vor 
însemna tone de cărbune 
în plus mîine. Nu uităm 
că sectorul nostru a fost 
fruntaș, anul trecut. Deci 
trebuie să fim tot la înăl
țime.
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Scrisoare deschisă către o vinzătoare

Rubrică realizată de

Sabin BORCAN
Foto : Al. TĂTAR

ZIG-ZAG HO ZIG-ZAG
• Anul trecut, 214 oameni ai muncii au intrat 

în casă nouă, primind apartamente moderne și con
fortabile în orașul Vulcan. • Numeroși mineri și 
familiile lor se află în concediu de odihnă și tra
tament, biletele fjind oferite de sindicatul minei. 
Anul trecut 278 de oameni ai muncii de aici au 
beneficiat de asemenea bilete. • Alți 250 au fost 
oaspeții celor 14 căsuțe de odihnă ale minei Paro
șeni, amplasate în stațiunea Eforie Nord. S-au sim
țit „ca acasă", campingul respectiv fiind i „gospodă- 
rit“ de serviciul de profil al întreprinderii; • For
mația de muzică ușoară contribuie, sonor, la am
bianța plăcută în care minerii își petrec ore de 
destindere, în casa de odihnă a minei, de pe Valea 
Căprișoarei. • La intrarea în șut, ortacii primesc, 
pe zi, 1200 de mese. • In așteptarea noului sezon 
fotbalistic, echipa „Minerul" Paroșeni nu stă de- 
geaba. Face condiție fizică, pentru a-și păstra pri
mul Ioc în campionatul diviziei C, seria a VIII-a. 

j •,La peste două milioane de lei se ridică valoarea 
echipamentului de lucru și de protecție primit, anul 
trecut, de către minerii de la Paroșeni, pentru des
fășurarea, în bune condițiuni, a activității lor.

pentru 
intenția 

sesizează

„Iți scriu, tovarășă, vîn- 
zătoare, în acest mod 
„deschis", fără a-ți da o 
identitate și pe un ton, 
oarecum, familial (al 
vîrstnicului care se adre
sează un ui t înăr), 
că nu o fac eu 
clientului care
o abatere de la regulile 
generale de comerț 
veam, la îndemînă 
tru aceasta „Jurnalul 
părătorului"), ci cu 
rința 
ne de a îndrepta o atitu
dine contrară regulilor 
bunei conviețuiri sociale, 
explicîndu-ți unde și, mai 
ales, de ce ai greșit, pen
tru a nu se mai repeta. 
Dar, mai întîi, să relatez 
cele întâmplate (cu mai

in
s-a

(a- 
pen- 
cum- 

do- 
omului-de-lîngă-ti-

o lună în urmă, 
care orice 
părtinitoare

bine de 
timp în 
fluență 
risipit).-

In acea zi de decembrie 
alb, cu bucuria- și cu gîn
dul la cadourile mult 
așteptate de cei dragi no
uă, împreună cu un amic 
(nelocalnic) am intrat în 
magazinul „Jiul". . Bine 
dispuși, după o vizită mai 
prelungită la raionul 
„ciorapi" — cu solicitudi
ne . primiți și serviți, după 
obiceiul tradițional de a 
nu lăsa clientul să plece 
fără a . cumpăra ceva, 
ne-am oprit la raionul

Vă. sugerăm

S-au dat în folosință 
nenumărate spații în care 
să se desfășoare activita
tea meșteșugarilor de la 
cooperativă „Unirea". La 
•parterele noilor blocuri 
de locuințe din cartierul 
Pețroșani-Nbrd se pregă
tesc altele. E bine că ser
viciile către populație s-au 
diversificat și se diversifi
că permanent.

Sugerăm însă conducerii 
cooperativei „Unirea" un 
aspect, poate uitat, poate 
neglijat, oricum scăpat din

„cosmetice" unde lucrai 
în acea zi: Aci, alt „de
cor", alt „climat" : aple
cată peste tejghea, stăteai 
la taclale cu o colegă ve
nită de la un alt raion, 
deșt mai, erau doi clienți 
ce așteptau să fie ser
viți. Am îndrăznit să te 
„deranjăm", solicitîndu-ți

B

PLEDOARIE PENTRU 
SOLICITUDINE ȘI 

RESPECT

dumitale !), nu și invers 
— îți apare ca un străin 
oarecare, ignori astfel, că 
prin „străin", îți : cîștigi 
pîinea care te hrănește, 
haina care te îmbracă, 
locuința care te adăpos
tește, cartea pe care o 
citești, că el este cel care 
te vindecă de boli, cel 
care îți face dreptate, sau 
te incintă prin arta lui. 
Intr-un cuvânt, el este 
semenul și egalul dumi
tale (și nu un oarecare), 
s<Tu, altfel spus —• în ter
menii bunei conviețuiri 
sociale — omul-de-lîngă- 
tine. ■'

■

de 
alt 
un 
ca-

două spray-uri. In locul 
lor, ne-ai „servit", pe un 
ton iritat, un sec și tăios: 
„N-avem", iar la insisten
țele prietenului meu 
a ne recomanda un 
articol potrivit pentru 
cadou, nici n-ai mai
tadixit să răspunzi, dind 
din umeri și întoreîndu-ne 
spatele. De unde (provi
ne) această lipsă de soli
citudine și respect față 
de client ? Din optica 
greșită a celui care pri
vește lumea (și adevărul) 
unilateral, cu un singur 
ochi. In felul acesta, cum
părătorul, de pildă (ca în 
cazul, nostru), redus la ca
litatea lui de. client — de
pendent, pentru moment, 
de serviciile dumitale (și, 
uneori, chiar la cheremul

Mai multe 
frizerii

vedere. De la complexul 
meșteșugăresc „Parîngul" 
și pînă în Petroșani-Nord, 
zonă în care locuiesc zeci 
de mii de oameni nu func
ționează decît o frizerie. 
Această este amplasată în 
complexul meșteșugă
resc de pe strada „Nicolae 
Bălceșcu", Este normal, în 
aceste condiții, ca unitatea 
amintiță să fie aglomerată. 
Sugerăm, așadar, înființarea 
unei frizerii în noul car
tier Petroșani-Nord. E ne
cesară ! (B. MIRCESCU)

...Și un post-scriptum
Cu gîndul la cele în

tîmplate, am avut, în 
noaptea aceea, un vis ciu

liermeș, 
comerțu-

datpărea că 
zeal-patron al ,
lui, cobora din Ol i mpui 
său printre noi, 
săi pămînteni, înconjurat - 
de Feți Frumoși-ospătari 
și Ilene Cosînzene-vînză- 
toare, purtînd un imens 
panou pe care scria 
litere 
nostru, stăpînul nostru".

...Cu astfel de Feți-Fru- 
moși și Ilene Cosîhzene, 
întreeîndu-se in... politețe, 
să tot fii client! Ce zici?''.

clienții

cu
aurite: „Clientul

David MANIU J

Răspundem 
cititorilor

Un grup de oameni ai 
muncii de la I.M. Lonea 1 
Am înaintat scrisoarea dvs. 
referitoare la librăria din 
Lonea, Centrului de libră
rii din Deva, spre Rezol
vare.

Ursache Alin, elev, Pe
troșani : Te sfătuim să te 
adresezi, prin intermediul 
profesorului de limba ''ro
mână, Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Petro
șani, pentru cenaclul „Co
lumnă Jiurilor".

H. DOBROGEANU

atmosferice
Sensibilitatea la condiți

ile de vreme și de climă 
reprezintă o caracteristică 
definitorie și universală a 
materiei vii și, implicit, a 
omului. Dar, și în acest 
domeniu, ca și în altele, 
intîmpinăm o largă gamă 
de varietăți individuale, ce
ea ce confirmă faptul că 
fiecare individ reprezintă 
nu numai un univers in 
miniatură, ci și un unicat 
al naturii. Fiecare individ 
este purtătorul unor reac
tivități specifice, purtăto
rul unui acut coeficient de 
personalizare.

Din acest motiv unii se 
vor dovedi sensibili doar 
’■a modificările de tempe
ratură, alții la acelea de 
umiditate ; unii vor supor
ta cu dificultate rigorile 
vîntului, în timp ce alții, 
dimpotrivă, vor înregistra 
o adevărată voluptate la 
contactul cu acest agent 
atmosferic. Este necesar 
să precizăm că acțiunea 
biologică a factorilor me
teorologici va căpăta ca
racteristici proprii, în func
ție de meteorosensibilita- 
tea individuală, ca și de 
ponderea pe care o ocupă 
acești factori în ansamblul 
general al vremii. Acești 
factori sînt nu numai foar
te numeroși ci și extrem 
de diferiți. Este cit se poa
te de edificatoare, în a- 
eest sens, simpla lor enu
merare i temperatură, u-

miditate, mișcarea aeru
lui. presiunea atmosferi
că, nebulozitatea, radiați
ile calorice, cele ultravio
lete șău cosmice, electrici
tatea atmosferică, gra
dul de ionizare a 
zerului precum .și magne
tismul terestru. Ei bine, 
toți acești factori, nu nu
mai că ne pot influența 
sănătatea ca și stările de 
spirit, dar pot face aceas-

Sfatul medicului
ta și intr-un anume fel. Ex
periența' și observațiile de 
ordin medical au adunat 
în cursul timpului, o uria
șă cantitate de' informații 
vizind dosarul și așa deș
tul de voluminos al meteo- 
rofiziologiei ca și al meteo- 
ropatologiei umane. Dacă 
dependența bolii reuma
tismale, a gripei, a epista- 
xisului ca simptom, ca și 
a bolilor infecto-contagioa- 
se de factorii climaterici 
și meteorologici reprezin
tă de multă vreme un fapt 
bine cunoscut, nu același 
lucru se poate spune și 
despre multe alte stări fi
ziologice sau patologice în 
care această dependență a 
fost de dată relativ scurtă.

La ora actuală se știe, de 
exemplu, că hipertensiu
nea arterială, epistaxisul

ca și alte boli cardio-vascu- 
la re cunosc o netă recru
descență și exacerbare, in
tre sfîrșitul iernii și înce
putul primăverii, fapt care 
trebuie desigur să fie cu
noscut de cei în cauză, ca
re trebuie să exercite ac
tivități adecvate, o dieteti
că și terapeutică de ase
menea adecvate.

Infecțiile acute ale a- 
migdalelor, sinusurile pa- 
ranazale, infecțiile larin- 
gelui, astmul bronșic sînt 
dependente de invaziile de 
aer rece și diferențe rapi
de de temperatură. He
moptiziile, epistaxisurjle, ca 
și sîngerările din cursul 
ulcerelor gastroduodenale, 
sînt și ele ritmate, după 
cum știm, de cursul vre
mii, motiv pentru care și 
din acest punct de Vedere 
va trebui să fim cu atenția 
mărită. ! J;

Cum influențele vremii 
asupra patologiei umane 
sînt de netăgăduit, nu tre
buie să ne surprindă fap
tul că în zilele noastre, în 
tot mai multe țări, se înre
gistrează o febrilă colabo-' 
rare între medici și meteo
rologi, între clinici’.e de 
oto-rinolaringologie, car
diologie și institutele de 
meteorologie, în scopul a- 
plicării unor măsuri pro
filactice cit mai eficiente.

Dr. Ionel RADU, 
medic principal O.R.L.
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FILMEDin țările socialiste
memento gramarea filmelor apar

țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
ni doara.

Prezențe românești peste hotare
ISLAMABAD 30 (Ager

pres). Tovarășul Ion M. Ni- 
co.lae, , viceprim-ministru 
al guvernului, aflat într-o 
vizită de lucru în Pakistan, 
a fost primit de primul mi
nistru al guvernului pakis
tanez, Mohammad Khan 
Junejo, și a avut întîlniri 
cu miniștrii finanțelor și 
planificării producției, in
dustriei, comerțului cu alte 
persoane oficiale pakista
neze. In cursul discuțiilor, 
au fost analizate posibili-

tâțil.e -dezvoltării în conti
nuare a conlucrării fruc
tuoase româno-pakistane- 
ze, îndeosebi pe plan eco
nomic, în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor reali
zate Ta nivel înalt. Au fost 
convenite măsuri concrete 
de natură să ducă la an
gajarea de noi obiective e- 
conomice, precum și unele 
înțelegeri privind extin
derea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Normalizarea vieții în
R.D.P. Yemen

publici! — a subliniat că 
principala sarcină a mo
mentului actual o constitu
ie el,ruinarea grabnică' a 
consecințelor evenimente
lor, de la 13 ianuarie — in
formează agenția TASS.

Partidul Socialist Yeme- 
nit, a precizat Al-Attas, va 
acționa pentru reluarea 
urgentă a activității ser
viciilor legate de asigura
rea vieții- normale a cetă
țenilor.

ADEN 30 (Agerpres). In- 
tr-un apel adresat popu
lației țării, Heidar A- 
boubakr Al-Attas, vicepre
ședintele Prezidiului Con
siliului Suprem al Poporu
lui, .prim-mi nistru ăl 
R.D.P. Yemen, — care e- 
acercită temporar preroga
tivele de președinte al Ro

URAGAN

45.000 de asemenea trac
toare.

☆
Un important zăcămînt 

de fosfați, ale cărui rezer
ve sînt estimate la 270 mi
lioane tone, a fost descope
rit recent de geologii chi
nezi în zona Dianchi. din 
provincia Yunnan (sud- 
vestul Chinei). Minereul, 
cu un conținut de fosfor 
de 30 la sută și de numai 
0,2—0,5 la sută , magneziu, 
poate fi exploatat la su
prafață, ' concentratele de 
fosfat putîndu-sc obține 
chiar fără a fi nevoie de 
instalații specifice proce
sului de f-lotare obișnuit.

Relatînd despre această 
nouă descoperire, agenția 
China Nouă remarcă fap
tul că punerea în valoare 
a zăcămîntului va permite 
Chinei să producă îngrășă
minte. fosfatice prin re
nunțarea la importuri la 
materia primă de bază. 
Provincia Yunnan este în 
prezent principalul pro
ducător de fosfați al Chi
nei, dispunînd de rezerve 
care totalizează circa 5,3

Livrarea unor utilaje 
de înalt randament agri
culturii se înscrie printre 
preocupările de frunte ale 
industriei sovietice con
structoare de mașini. Ast
fel, după cum informează 
agenția TASS, de pe benzi
le de montaj ale fabricii ‘ 
de tractoare din Volgograd 
au coborît primele zeci de 
exemplare ale unei noi ma
șini grele de tracțiune des-: 
tinată lucrătorilor de la 
sate — este vorba de trac
torul DT-175, denumit 
„Volgari".

Noul tractor pe șenile 
poate utiliza peste 200 de 
mecanisme destinate dife
ritelor munci; agricole. Pro
ductivitatea atinsă de „Vol
gari “ este dublă în compa
rație cu modelele produse 
pînă acum, iar motorul 
Diesel de 170 CP cu care 
este echipat consumă con
siderabil mai puțin carbu
rant decît cel al predeceso
rului Său, DT 75 MV.

La sfîrșitul anilor ’80, fa- 
: brica din Volgograd ur
mează să producă pe an miliarde tone.

TV

9

PETROȘANI — .7. No. 
ierribrie: (Căpitanul răz
bunării; Unirea: Nemu
ritorii; Paringul: Căsătorie 
cu repetiție.

LONE A: Cu mîinile cu- 20,55 Copiii — înaltă de
rate.

VULCAN — Luceafărul: 
Cuibul , salamandrelor.

LUPENI - Cultural •
Fantomele se grăbesc.

URIC ANI: Aripi de ză
padă.

N.R. Eventualele modi
ficări . intervenite în pro-

-20,03 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea în economie. 
20,35 Cadran mondial (c).

torie față; de viitorul na
țiunii (c). Reportaj. 21.05 
Serial științific : Civili
zația metalului (<). Episo
dul 4. 21,35 Efigii ale 
muncii — Epoca Nicolae 
Ceaușescu: Vocația fap
tei... Reportaj. 21,50 Te
lejurnal. 22,00 închide
rea programului.

Mica publicitate
Marleței Cohai, multă 

sănătate și fericire din par
tea soțului, pentru bucuria 
numită Adelina — Mădă- 
lina. (5836)

Cu bucurie și urări de 
sănătate și fericire pentru 
Marieta șl Vasile Cohai în- 
tîmpină colegii grupei 1434 
de la Institutul de Mine 
debutul în viață al fiicei 
lor Adelina — Mădălina. 
(5837)

PRAG A 30 (Agerpres). 
Asupra Cehiei de sud s-a 
abătut un puternic uragan, 
viteza vîntului depășind 
100 km/h, relatează agen
ția CTK. In unele locuri, 
arborii au fost smulși din 
rădăcini. Din cauza ruperii 
crengilor unor copaci și 
prăbușirii altora, s-au sem
nalat întreruperi în furni
zarea curentului electric și 
în buna funcționare a tc- 
lecomunicațiilor. In alte 
locuri, arborii prăbușiți 
peste șosele au perturbat 
circulația autovehiculelor.

moeratc și antifasciste1, cerc 
interzicerea imediată a a- 
dunării provocatoare pro
gramate de neofasciști pen
tru data de 31 ianuarie la 
Viena. Activitatea . neofas- 

să

VIENA 30 (Agerpres). 
Partidul Comunist din Aus
tria cere dizolvarea tutu
ror uniunilor și grupărilor 
neonaziste, în primul rînd 
a Părtidiilui Național-De-
mocrat, principalul expo- ciștilor, care încearcă 
nent al ideilor _ neonaziste, renască ideile fascismului,

Partidul Comunist, îm- trebuie pusă în afara legii, 
preună cu toate forțele de- scrie ziarul „Volkstimme".

SUDANUL A CERUT

Convocarea ■ 
Consiliului de 

Securitate
NAȚIUNILE UNITE .39 

(Agerpres). In numele gru
pului țărilor africane la 
O.N.U., Sudanul a cerut 
convocarea de urgență* a 
Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite pentru a 
examina situația din sudul 
Africii.

Duminică, 2 februarie

VIND clăpari 43 
Marco**. Informații,

„San 
. . tele

fon 42587, zilnic. (5843)

VFND blănuri nutrie, ar- 
găsite. Lupeni, Bd. Păcii, 
bloc 2, sc. III, etaj III, ap. 
57. (5839)

VIND Dacia 1310, Petro
șani, telefon 43775, după 
ora 16. (5807)

Gheorghe, eliberată de 1 ,M. 
Valea de Brazi. O declar 
nulă. >5833)

' PIERDUT legitimație ser- . 
virtu pe numele Benea E- 
feonora, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(5834;

PIERDUT carnet student 
pe numele Les Crina, eli
berat de Institutul de Mi
ne Petroșani.’ II declar nul. 
(5838)

PIERDUT carnet student 
pe numele Xaygnachak 
Kliamvany, eliberat de In
stitutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5810)

PIERDUT legitimații de ' 
serviciu pe numele Gaicr 
Marinela și Popescu Maria, 
eliberate de, I,U.M. Petro
șani. Le declarăm nule. 
(5809)

PIERDUT» legitimație de 
serviciu pe humele Bîrlida 
Mircea, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(5806)

VIND Dacia 1300, 25 000 
km. Informații,. telefon 
70737, Vulcan, între orele 
7—11 și 17—19. (5821)

PIERDUT legitimație ser
viciu pc numele Stocek 
Mariana, eliberată de IPL 
Livezeni. O declar nulă. 
(5828)

PIERDUT legitimație ser
viciu ,pe numele Iâcobescu

PIERDUT legitimație ser
viciu pe, numele țiugeanu 
Gabriela, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O. declar 
nulă. (5811)

mare popularitate, 
(color).

20,45 Pentru continua în 
tărire a alianței mun 
pitorești-țărănești.

21,05 Film în serial.
In căutarea adevăru 
lui.
Partea T. 
(color).

21,50 Telejurnal.

21/15 Experiența înaintată 
inițiative, eficiență.

21,50 Telejurnal.

19,40 Cîntarea României.
20,20 Film artistic.-

S-a întîmplat într-o 
vară...

rt .;-;;;:(cpior).

ii,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor, 

de
,21,50 Telejurnal. 

Expediție pe paralela 
37.
Ultimul episod, 
(color).

12.40 Din, cununa 
luj românesc. 
Muzică populară, 
(color).

. 13,00 Album . ^duminical. .
Din sumar :

— Ștafeta muzicală... pe 
zăpadă.

— Cascadorii rîsului.
— . Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Ilustrate muzicale.,,

4, — Telcsport.
— Primele iubiri. Din li

rica lui Nicolae Labiș.
— Meridianele cîntecu-

: lui.
, — Teatru vesel de du-

pă-amiază.
■— Pagini din istoria fil- 

mului.-
— Secvența 

torului, 
(parțial color).

14.40 Contemporanii
tri.
Reportaj, 
(color).

19,00 Telejurnal.
49,20 Călătorind, de-a lun- 
. gill Dunării albastre.

Epoca Nicolae
Ceaușescu.
Reportaj.
(color).

— Tclefilmoteca 
ghiozdan.

Luni, 3 februarie

cîntecu

telespecta-

Șîmbătă, 8 februarie .

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști 

ințific. 
Documentar.
(color),

PROGRAMUL TV

20,35 Tezaur folcloric, 
■ . (color).' ........

20,55 Roman foileton.
Sofrel și fiul.
Episodul 3. 
(color).

50 Telejurnal.

Joi, 6 februarie

21

Marți, 4 februarie

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

:i nomie. 2
nOș- 20,30-Teatru TV.

' Mîndria
de Mircea Enescu.

21,50 Telejurnal.

Miercuri; 5 februarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în 

nomie.
20,35 Pagini muzicale

20,00
20,20

Telejurnal. ' ■
Actualitatea în eco
nomie. : - ■ .
Amfiteatrul artelor. . 
Copiii — înaltă dato
rie față de viitorul 
națiunii. - ‘.
(color).

> 21,15 Invitație în studiou
rile Radioteleviziunîi. 
(color), .

21,50 Telejurnal. ,, “

20,35
21,00

Vineri, 7 februarie

13,00 Telex.
13,05 La sfîr.șit de

rnînă.
Din sumat' :

— Gala desenului 
mat.

— Ochi de copii, 
taj.

— „Cetera și 
meu" 
lare.

— Cîntccul cuvintelor. 
Moment poetic.

— Melodia săptămînii în 
primă audiție.
1907 — amintiri nepie
ritoare. .Reportaj. 
Marile momente; ale 
baletului. '
Atlas muzicii. 
Tclespprt; ■
Autograf muzical. - 
(parțial color). 
Săptăniînă 
închiderea 
rnuiui. - 
Telejurnal, 
Teleenciclopedia. 
(color).
Antologia urne 
românesc. 
„Anotimpuri". 
I.L. Carafiiale. 
(ultima parte).
(color).

ANUNȚURI DE FAMILIE
săptă-

ăni-

Rcpor-

glasul
, Melodii popu-

.. 14,45
15,00

politica, 
progra-

eco-

de

Telejurnal.
Actualitatea în eco-
nomie. ‘ 20,25 Film ari; tic.

20,35 Să eînte copiii ! Contele de Monte
(color). Cristo;

20,50 Lumea cbntempora- (color).
riă și confruntările 22,00 Telejurnal.
de idei. 22,10 Mondovision.
(color). (color).

Pios omagiu la împlinirea unui an de la decesul 
distinsului nostru vecin

ALIMPEȘCU. FRANCISC
Familia Boboc. (5818)

COLEGIUL DE REDACȚIE : lost» BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEJA,Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct. Tiberiu '"PĂTARU /

Soția, anunță cu adincă ducere încetarea 
viață a scumpului ei soț

MOZES ANTONIE .
Inmormîntarea are loc sini bată, ora 15, din stra

da Mihai Viteazul, Petroșani. (5835)

Colectivul Secției interne a Spitalului munici
pal este alături de colega lor Mozcs Paraschiva, în 
greaua încercare pricinuită de moartea iubitului ei 
soț. după o lungă suferință

MOZES ANTONIE
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (5841)

Pios omagiu la doi ani de la decesul soțului meu
ZGARDIA CONSTANTIN,.: '

Rozalia. (5813)

' Soția — Doina, copiii — Bănuț. Gabriela, Dra- 
goș și Claudiu, aiiunță împlinirea a 6 luni de lă 
decesul fulgerător al soțului și tatălui

CHIRIAC CORNEL (42 ani)
Lacrimi și flori pe mormînțul său. (5811)

Redacție. ș> administrația ■. Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, m. 2. Telefoane,: 41662 1 
secretariat. 41663, 42464, secții.
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