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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Creșterea randamentelor 
pe post — pîrghie a 

ridicării producției
în parte, mergînd pînă 
la locul de muncă.

Dintre cauzele de or
din general, care au in
fluențat în mod negativ 
îndeplinirea indicatori
lor de productivitate 

ducere ai unității în sta- care deci se află 
bilirea direcțiilor princi
pale de creștere a ran
damentelor pe post în 
1986. Adică de la conclu
ziile pe care le oferă ex
periența anului trecilt, 
cînd acest indicator de 
eficiență nu a fost reali
zat la nici o activitate. 
Interlocutorul nostru, to- 11 
varășul Marcu Boantă, 
președintele Consiliului 
oamenilor muncii, ne de
taliază punctele impor
tante ale acestei analize,

■ insistînd asupra măsuri
lor care s-au stabilit pen
tru fiecare- compartiment (Continuare în pag. a 2-a)

Pornim în investiga
ția noastră referitoare la 
realizarea productivității 
muncii de către minerii de 
la Petriia exact de aco- 
lo de unde aU plecat și a- 
nalizele factorilor de con- (Șl 

In 
a- 

ceastă perioadă): intra- 
rea în trei zone de foc, 
ceea ce a necesitat forță 
de muncă suplimentară 
pentru decolmatări de 
rambleu, înnămolirâ etc, 
lucrîndu-se cu randamen
te scăzute la: jumătate; 
înfundări la silozuri, ru
peri ale benzilor de cau
ciuc, lipsa dc linie dc 
front activă, defecțiuni 
.pe fluxul de transport.

• deci 
centrul atenției 
ceasta perioadă):

în

C.T. DIACONU

Minerul Virgil Beștea din brigada condusă 
Ioan Daniel exectttă o tăiere cu ciocanul pneumatic la 
noul puț principal aflat în săpare la I.M. Bărbă- 
teni. ■

Foto: O vid iu PARAIANU
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Peste 650 tone 
extrase suplimentar

Cronica întrecerii din a" 
batajele Văii Jiului con
semnează vrednice fapte 
de muncă ale minerilor 
hotărîți să răspundă, prin 
suplimentarea continuă a 
cantității de cărbune li
vrat economiei naționale, 
cerințelor reieșite din pro
gramul recent stabilit de 
către Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Cinci întreprinderi mi
niere au raportat, la sfîr- 
șitul zilei de 30 ianuarie, 
peste 650 tone de cărbune 
suplimentar sarcinilor de 
plan.

• Constanți pe linia rea
lizării și depășirii planului, 
minerii de la tzmea au 
reușit ca, prin producția 
suplimentară a zilei de 30 
ianuarie, să raporteze pes
te2400 tone de cărbune 
extras în plus față de plan 
îhi acest an.

• Cel mai mare plus al 
zilei — 508 tone — 1-aU 
înregistrat* minerii de la 
Petriia. Acest, succes deno
tă mobilizarea colectivului 
în direcția recuperării In
tr-un timp scurt a restan
ței -r înregistrate.

• Depășind preliminarul 
zilei cu 113 tone de cărbu-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Foto: Al. TATAR

CARNETUL DE PARTID 
simbol al responsabilității și 

angajării comuniste
In viața fiecărui comu" 

nist, momentul înmînă- 
rii carnetului de mem
bru al partidului repre
zintă un moment unic, 
de largă rezonanță pa
triotică, ce simbolizează o 
nouă etapă ce se deschi
de, în fața sa. Intr-ade- 
văr, primirea carnetului 
roșu inaugurează o eta
pă a maturității politice, 
a responsabilității și auto- 
exigenței, a angajării 
plenare a comunistului 
pentru înfăptuirea nea
bătută, a hotărârilor de 
partid, a programului 
partidului de edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintare a României 
spre comunism.
. Intr-o atmosferă cu a-

••••••••••••••

IN PAGINA A 3-A :

Secvențe culturale

Ancheta

Rubrica

noastră

„Stop !“

•••••••••••••
Recensământul animalelor domestice

Astăzi începe, în întreaga 
țară, recensămîntul 
matelor domestice, 
ne dc marc valoare 
tru fundamentarea 
țifică a măsurilor de 
voltare a zootehniei, 
vederea acestui scop, 
strictă conformitate 
prevederile Decretului nr. care dețin animale.
1 din 1982 al Consiliului de tru reușita acestei acțiuni 
Stat, echipele constituite 
pentru înregistrarea și ve
rificarea

■' velor de
porcine, 
cabaline, 
animale de blană, 
fam<lii de albine)

ani- 
acțiu- 
pen- 

știin- 
dez- 

In 
în 
cu

directă a efecti- 
animale (bovine, 

ovine, caprine, 
iepuri de casa, 

păsări, 
încep,

de la ora 8, sub directa 
coordonare, a comisiilor 
organizate de consiliile 
populare municipal, 
șenești și comunale
Valea Jiului, recensăniîn- 
tul animalelor domestice 
din gospodăriile. , popu
lației si în întreprinderile 

Pen-

oră- 
cli n

de larg interes este nece
sară o colaborare strînsă 
a cetățenilor cu comisiile 
de înregistrare, în 
rea cunoașterii 
directe, în spiritul 
vederilor legale, a 
velor de animale.

vede*
exacte, 

pre- 
efecti-

(T.S.)

în conducerea politică a activității economice,
stil de muncă dinamic, eficient

Utilajele cu marca I.U.M.P. vor satisface cerințele 
producției din abatajele minelor

Prin atelierul de meca
nică grea al întreprinderii 
de utilaj minier din Pe
troșani trece aproximativ 
80 la sută din producția 
uzinei. De aiei, ansamble- 
le și subansamblele se 
îndreaptă spre atelierul de 
montaj, ultima verigă din 
uzină în drumul moderne
lor utilaje minere fabri
cate aici spre beneficiarii 
interni și externi. Este

firesc deci, ca pe agenda 
organizației de partid din 

să-I 
per- 

Utila-

secție locul principal 
ocupe îmbunătățirea 
manentă a calității 
jelor produse.’

Problema unei * noi __
lități stă în atenția fiecă
rui comunist, a fiecărui 
muncitor, așa cum 
spunea maistrul Nicolae 
Geamănu. secretar al or
ganizației dc partid. In cen-

ca-

nală a membrilor dc par- 
organizație tld, a tuturor oamenilor

muncii, implicarea depli
nă a fiecărui muncitor 
în rezolvarea complexelor 
sarcini de producție.

In primul semestru 
noului an, toți cei ce mun
cesc în atelierele de me

ii. ALEXANDRESCU

trul atenției tuturor comu
niștilor din 
se află omul, chemat să 
facă totul pentru a pro
duce zi de zi, utilaje cît 
mai bune.

Adoptînd un stil de mun
că dinamic, eficient în 
conducerea întregii activi
tăți productive, organiza-• 
ția de partid din secție 
pune în prim plan pregă
tirea politică și profesio- (Continuare tn pag. a 2-a)

al

devărăt sărbătorească, cu 
profundă încărcătură pa
triotică și revoluționară, 
joi după-amiază în sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani s-a consu
mat un moment emoțio
nant în viața a 80, de ti
neri din întreaga Vale a 
Jiului, din cele mai di
verse categorii profesiona
le: primirea carnetului 
dc membru al P.C.R. 
Printre cei care eu emo
ție au .primit carnetul 
roșu de membru al parti
dului s-au aflat minerii 
Toader Radeș de Ia Uri- 
cani, Grigore Feștilă de 
la Vulcan, loan Vizurea- 
nu de Ia.Paroșeni, Gheor- 
ghe PostelnicU de la 
I.M. Lupeni și mulți ai- . 
ții care datorită cahtiiti-

lor profesionale și înal
tul nivel politico-ideolo
gic au întrunit criteriile 
primirii în partid. Dc a- ’ 
semenea, Florica Tatia
na Florescu dc la 
I.U.M.P., Doina Florica 
Dărîngă de la I.F.A. Vîs- 
coza, iudith Szabo de la 
întreprinderea de trico
taje Petroșani, studentul 
loan Roșea au trăit și ei 
împreună cu alți colegi 
ai lor momente de emo- , 
ție odată cu luminarea 
carnetului de partid.

Importanța evenimen
tului din viața lor, în
datoririle ce le' revin o- 
dată cu intrarea în rîn-

câi. chirvasa '

(Continuare tn pag a 2-a)

încheierea contractelor
activitate de maximă" 
responsabilitate pentru 
lucrătorii din sectorul 

zootehnic
Din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, 

din indicațiile și orientările tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind folosirea eficientă a resurselor 
pămîntului, pentru creșterea recoltelor și satisface
rea nevoilor de consuni ale populației, oamenilor 
muncii de la sate le revin sarcini importante. Din
tre acestea, activitatea de maximă responsabilitate, 

, pentru lucrătorii sectorului zootehnic din agricultu
ră este încheierea contractelor de livrare către fon
dul de slat a produselor agroalimentare. Această 
sarcină importantă, care reiese și din prevederile 
„Programului unic de creștere a producției agricole 
în gospodăriile personale ale membrilor cooperative
lor agricole de producție și gospodăriile producă
torilor particulari", este o activitate economico- 
socială de maximă răspundere, menită să asigure 
buna aprovizionare a industriei cu materii prime, 
precum și satisfacerea cerințelor consumului popu
lației din centrele industriale. In 
tării intensive a patriei, acțiunea 
produselor agricole pentu fondul 
stat constituie un „barometru" al 
muncă și inițiativă a gospodarilor 
oamenii muncii din industrie își concentrează 
forturile pentru producții sporite, lucrătorii ogoare
lor au datoria să se mobilizeze, la rândul lor, pen
tru obținerea de recolte superioare, pentru creșterea 
unui număr măi mare de animale domestice. In ci
clul' nostru de articole — înfățișăm acțiuni si iniția
tive din comunele și satele Văii Jiului, în’ această 
importantă activitate.

contextul dezvol- 
de contractare a 
centralizat 
capacității 
de la sate.

de 
de 

Dacă 
e-

In comuna Bănită, acțiuni susținute
. Date referitoare la acti
vitatea de contractări pen
tru fondul centralizat 
statului ne-a oferit, 
Banița, tovarășa 
Mardare, 
al Comitetului comunal de 
partid.

— Am .privit cu maximă 
responsabilitate acțiunea 
de contractări. In cadrul 
acestei activități, lucrăto-

al 
kt 

Maria 
secretar-adjunct

rii Consiliului popular, 
deputății din circumscrip
țiile electorale au purtat 
discuții individuale cu 
cetățenii, le-am evaluat 
posibilitățile de cotracta- 
re, avînd deja experiența 
anilor trecuți.

I
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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simbol al responsabilitățiiCarnetul de partid

partid, înmînează carnetul de membru al partidului. 
Foto: Gh. OLTEANU

In ambianța specific sărbătorească, tovarășul Romuluț Dragoș, secretar 
Comitetului municipal de

(Urmare din pag. I)

Răspundem 
cititorilor

ARDELEANU ȘTEFAN, 
Petroșani: Conform 
19 (1) din Decretul 
410/1985, la stabilirea 
jutorului pentru mamele 
cu mai mulți copii, în 
cazul în care pe lîngă co
piii pe care i-a născut, 
mama are în îngrijire și 
copii ai soțului său pro- 
veniți dintr-o căsătorie an
terioară sau din afara că
sătoriei. se iau în conside
rare și aceștia. Este nece
sară însă o anchetă socia
lă a autorității tutelare ca
re sr stabilească modul 
cum sir; îngrijiți copiii, 
dacă această îngrijire are 
caracter de permanență, 
dacă ajutorul acordat 
este folosit exclusiv în in
teresul copiilor.

I. NICOLAE, Vulcan : 
Am comunicat dorința 
dumneavoastră celor deja 
librăria „Litera" din Vul
can. Ni s-a. promis că 
va fi rezolvată favorabil. 
Oricum, vom verifica.

Un magazin al

(Urmare din pag. t)

art. 
nr. 
a-

canică grea și montaj, 
strungari, frezori, aleza- 
tori, muncitori și tehnici
eni au de trecut un dificil 
examen. Este ■ vorba de 
realizarea unor subansam
ble importante pentru uti
lajele destinate exportului. 
Conștienți de saltul calita
tiv al muncii pe care ex
portul îl impune, comuniș
tii din secție au luat mă
suri ferme care vizează o 
mai bună organizare a 
muncii, o mai bună con
ducere a întregului pro
ces productiv. Remarcăm 
dintre măsurile adoptate 
nominalizarea și pregăti
rea specială a colectivelor 
care lucrează și fixarea

Creșterea randamentelor
postpe

(Urmare din pag. 1)durile membrilor de par
tid au fost subliniate, în 
cuvîntul său, de tovarășul 
Romuluț Dragoș. secre
tar al comitetului mu
nicipal de partid, care 
a înmînat carnetele ce
lor 80 de tineri comu
niști proveniți în totali
tate din rîndurile orga
nizației revoluționare a 
tineretului Cu acest pri
lej au fost subliniate și 
obligațiile ce decurg din 
Statutul P.C.R. privind 
păstrarea documentului 
de partid

Un grup de pionieri de 
la Școala generală nr. 4 
Petroș.uT în numele că
rora a vorbit Sebastian 
Pădurariu clasa a Vl-a, 
și uri grup de uteciști. 
p'in cuvîntul lui Daniel 
Vîrbănescu, lăcătuș la 
I.M. Livezeni au adresat 
felicitări tinerilor comu
niști. Felicitări au mai 
fost adresate și de tova
rășul Iosif Cotoț, mem
bru de partid cu stagiu 
din ilegalitate. In încheie
re particlpanții la festi
vitatea înmînării carne
tului de membru al parti
dului au urmărit un film 
documentar, privind ma
rile realizări înfăptuite în 
anii construcției socialis
te în județul Hunedoara 
și mai ales în anii „Epo- 

, ci i Ceausescu"; de cîrid 
în fruntea partidului și 
statului nostru se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarial ge
neral al partidului.

mărirea randamentelor pe 
post in cadrul brigăzilor 
sectorului III. Aici, dife
rențele în plus față de in
dicatorii. de plan se cifrea
ză de la 2,2 tone (brigada 
Ion Buta) pînă la o tonă 
(brigăzile Dumitru Leonte, 
Guvr lă Jurcan).

Am punctat, pînă acum, 
cîteva dimie direcțiile 
principale, de acțiune pen
tru creșterea productivită
ții muncii. Ele sînt de na
tură tehnică și de organi
zare a muncii avind im
portanța lor decisivă. Dar 
tot atît de hotărîtoare 
sînt șî aspectele de disci
plină a muncii. Cum ne-au 
arătat interlocutorii, ’ asu
pra realizării randamen
telor pe post a grevat, ne
dorit, în 1985, numărul ab
sențelor nemotivate Din 
care pricină nu s-a putut 
face o plasare optimă în 
abataje. Prin măsurile în
treprinse de conducerea 
minei, de organizația de 
sindicat, prin acțiunile ho- 
tărîte ale ortacilor, din 
brigăzi, în prezent numă
rul nemotivatelor s-a di
minuat. Mai mult decît a- 
tît, a crescut simțitor nu
mărul posturilor direct 
productive, deci al celor 
în care poductivițateă poa
te să fie influențată în 
mod direct și decisiv. Este 
un. debut bun. acum, Ia 
început de an, demarai ca
re se cere nu numai con
tinuat, ci și amplificat.

Prin simetrie, la a- 
cest început de an, situa
ția s-a îmbunătățit’ sim
țitor: se finalizează acțiu
nile de lichidare a zonelor 
de foc actuale și se acțio
nează pentru prevenirea 
apariției altora; prin asi
gurarea curățirii benzilor, 
se evită ruperea covoaie- 
lor de cauciuc si înf Un da
rea silozurilor
re; au 
rolele 
fiți xul 

Cum
ar fi cadrul general 
să creeze, în 1986.
ții pentru creșterea 
ductivității muncii.
lia hotărîtoare se dă însă, 
în fiecare sector, în fieca
re i brigadă, la fiecare loc 
de muncă. Un exemplu în 
această privință. îl consti
tuie sectorul IV. Aici, 
productivitatea în abataj 
este eu 352 de kilograme 
superioară prevederilor, 
iar productivitatea pe 
sector cu 346 kg 
mai mare decît cea planifi
cată. Este,1 cu alte cuvinte, 
un demaraj promițător în 
acest an, care va fi conti
nuat, ne asigură ingine
rul Gheorghe Cioară, șe
ful sectorului, prin măsuri 

. suplimentare menite să con
ducă la folosirea intensivă 
a utilajelor, mai buna or
ganizare a muncii.. Ele
mente decisive, ale căror 
efecte le regăsim și în

interi n.edia- 
fost puse la punct 

instalațiilor < 
de transport.

spuneam,

din

acesta 
menit 
condi- 

pro-
Bâtă-

din Vulcan și altele).
Cu un stil elegant, u- 

nic, în mobilierul comer
cial, structurarea spațiu
lui și expunerea mărfu-

In cadrul complexu
lui comercial „Hermes" 
din Petroșani s-a redes
chis, joi după-amiază, ma
gazinul Romarta 
I.C.S.M J., profilat pe ar- rilor, magazinul cuțtoaș- 
ticole pentru femei. De te o mare afluență de 
mai multe luni în a- 
ceastă unitate s-au des
fășurat ample lucrări de 
modernizare a spațiului unității, se găsesc mărfuri, 
comercial. Toate aceste de calitate destinate fe- 
lucrări 
de o formație do la 
treprinderea 
subansamble 
din Rădăuți, 
dc Dumitru 
niație din care mai 
parte Gheorghe 
rescu. Constantin Mar-

al

cumpărători. „In maga
zinul nostru, ne spunea 
Monica Munteanu,. șefa

meilor, de la încălțămin
te, confecții, tricotaje" și 
lenjerie, pînă la produse 
de marochinărie. Iată de 
ce și calitatea servirii, e- 
fectuată de 11 lucrătoa
re cu experiență, va fi 
la nivelul exigențelor 
cumpărătorilor". In cele 

. ciuc. Emil David, Ionel. cîteva ore din prima zi 
Bodnărescu, loan Maties- 
cu, care a participat la 
realizarea multor obiec
tive comerciale din Va
lea Jiului (magazinele u- 
niversal Petroșani și ge
neral Petrila, complexul 
de alimentație publică

au fost efectuate 
în

de scule, 
și accesorii 

coordonată 
Chirilă, for- 

fac 
Bodnă-

de deschidere s-au vîn- 
dut mărfuri în valoare 
de 131000 lei, ceea ce a- 
rată că magazinul s-a 
aflat (și continuă să fie) 
în atenția publicului.

T. SPATARU

încheierea contractelor
(Urmare diii pag. I)

— Care este „ 
diagrama încheierii 
ti aulelor pentru 
1986 ?

-—Pînă la data 
ianuarie, cetățenii 
nei noastre au i 
contracte ,, pentru 

i toacele -produse: . 200

.practic", 
con- 

anul

hectolitri lapte dc ; vacă, 
221 -hectolitri lapte de 
oaie și 4 tone lînă. Acțiu
nea de contractare conti-

re sînt posi biltățjje, ?p- 
■aițiile și că acestea pot fi 
îmbunătățite prin munca 
lor. Și trebuie să spunem

mașinilor care produc 
exclusiv pentru export, 
organizarea unor cursuri 
de ridicare a calificării pe 
formații de lucru și pe 
profite — alezatori, strun-

de- 25 
comu- 

încheiat 
urmă- 

câ- 
’ pete bovine adulte șl tine

ret bovin, 1.32 porcine, pes
te 300 oi și miei. 1100

vor fi asamblate într-un 
alt sector al I.U.M.P., hala 
de susțineri mecanizate. 
Urmează să intre, în scurt 
timp, în hala de montaj 
forezele eîectrohidraulice

semnele I.U.M. Petroșani, 
cuvintele „Fabricat în 
România" ne vor reprezen
ta cu cinste în abataje.

O expresie a faptului că 
în conducerea activității

Utilajele cu marca I. U. M. P. 
vor satisface cerințele producției

gări, lăcătuși, frezori-rabo- 
tori ș.a., cursuri conduse 
de către comuniștii cu o 
bogată experiență profe
sională. Dintre comenzile 
cerute la export au intrat 
deja în lucru subansam
ble pentru grinzile arti
culate și susținerile meca
nizate SMA-P2H, utilaje ce

și combinele de abataj CA2.
Organizația 2 de partid 

din secție are, așadar, sar
cini deosebite pentru 1986, 
Faptul că toți comuniștii 
s-au implicat în rezolvarea 
ier dă certiudinea că ele 
vor fi rezolvate cu promp
titudine, că utilajele mini
ere pui tind, alături de în-

economice se află cei mai 
buni muncitori, comuniș
tii, este și faptul că în 
funcțiile de șefi de atelier 
se află secretarul și secre
tarul adjunct al organiza
ției de partid, maiștrii 
Nicolae Geamănă și Pam- 
fil Negru, alături de care, 
în calitate de conducători-

CURSURI DE CALIFI
CARE. Incepînd cu data 
de 3 februarie, la mina 
Livezeni se va deschide un 
nou curs de calificare 
pentru meseria de miner, 
care va cuprinde 50 mun- 

. citori. Tot în prima deca- 
• dă a lunii februarie; se I vă finaliza cursul de mi- I neri deschis anul trecut, și 
l frecventat de 35 muncitori.

REVIZII. O veste bună 
pentru automobiliști: Fi- • 
liala A.C.R. din Petroșani 
a intrat, ieri, în posesia e- 
eusoanelor necesare 
ziilor anuale 
me. Așadar, 
auto amatori 
atelierului de . 
pe strada Slătinioara 
fectuarea respectivei 
crări. Le reamintim 
revizia, potrivit reglemen
tărilor în vigoare, trebuie 

' făcută în luna în care a 
fost eliberat certificatul 
de înmatriculare al mași-

mi. (S.B.) SOLIDARITATE. In 1U-
- MUNCĂ PATRIOTICA, na iariuarie, la laborato- 
In zilele de miercuri și 
joi ale acestei săptămîni, 
tinerii din 
U.T.C. din cadrul

rul de recoltare și conser
vare a sîngelui Petroșani au 

organzația fost înregistrați 614 
secției tori onorifici. După 
Petro- remarca doctorul

șani au desfășurat o vie Martin, șeful unității, re
de activitate de muncă patri- veiator este faptul că, 
e- otică. După cum ne 

lu- ' “
că

revi-
la autoturis- 
conducătorii Vulcan a S.U.C.T.
pot solicita
profil

in
forma David Munteanu, 
secretarul organizației, re
zultatul a fost deosebit de 
fructuos: vineri diminea
ța, la Centrul din Livezeni, 
au fost predate peste 30 
tone de fier vechi. (Gh.O.)

dona- 
cum 

Virgil

nuă în satele Merișor, Cri- că, pe această cale, ei sînt 
vadia și IJănița aparți- 
nînd de comuna noastră.
Urmărim ca aceste con
tracte sâ fie stimulative, 
ceea ce conduce la înde
plinirea integrală și chiar 
depășirea prevederilor.

Gospodarii au înțeles ca-

încurajați de consiliul popu
lar comunal, care are gri
lă să le creeze bune condi
ții — pășune" si furaje — 
pentru creșterea anima
lelor. In felul acesta, prin 
eforturi conjugate, vom 
pune în evidență în acest 
an, mai bine decît în anii 
trecuți, spiritul . "gospodă-

ai formațiilor de lucru 
sînt comuniștii loan Al- 
mășan, maistru principal, 
Andrei Ungur, maistru, 
Miron l.upulescu, sub- 
infciner, Hans Otto Kloss, 
maistru, iar șef de secție 
— inginerul Marian Mar
tin eseu.

Oameni harnici, maiștri 
destoinici, comuniștii din 
atelierele mecanică grea 
și montai de la I.U.M.P., 
alături de toți oamenii mun
cii din această mare familie 
muncitorească, făurarii u- 
tilajului miner, sînt ferm 
hotărîți. să dea în 1986 nu
mai produse de calitate, 
la nivelul exigențelor me
reu sporite ale parteneri
lor interni și externi.

resc al oamenilor din co
muna Banița.

Peste 650 tone
(Urmare din pag. O

ne, I.M. Paroșeni majorea
ză cantitatea d'“ cărbune 
extras suplimentar de la 
începutul anului la peste 
390 de tone.

• Demne de consemnat 
sînt și faptele de muncă ale 
colectivelor de mineri de 
la Vulcan și Bărbătenî. 
Depășind preliminarul zi
lei, cele două întreprinderi 
raportează peste 1000 tone 
de cărbune extras supli
mentar în luna ianuarie. 
(Gh.O.)

dintre colegii lor care a- cnelari contra cetii, 
veau nevoie de transfuzii, toc de plastic. Cum 
Un semnificativ gest de 
solidaritate umană I (S.B.)

CONCERT ROCK. La Ca
sa de cultură din Petroșani, 
în ziua de 6 februarie, iu
bitorii muzicii sînt invi
tați la nu concert de mu
zică „rock“, începînd cu 
orele 17 și 20. 
formațiile „IRIS" 
„RIFF“. (Al.H.)

CONTRA CEȚII.
gazinele Comlurist 
stațiile PECO din

în 
numeroase cazuri, oameni 
ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile munici
piului s-au prezentat din 
proprie inițiativă, sau au 
răspuns prompt apelurilor 
cadrelor medicale, venind 
astfel în ajutorul acelora sînt oferiți spre vînzare o-

Participă
Și

In ma- 
și la 

țară

A
I
I
II
I

Vale sînt mulți conducă
tori auto .și ceața constituie 
un fenomen, meterologic 
frecvent, sugerăm ca pro
curarea unor astfel de o- 
clielari să intre în atenția 
în.trepri n derilor comercia
le, atelierelor Autoservice 
și stațiilor PECO. (LV.)

Rubrică realizată de 
M. BUJORESCU
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SECVENfE CULTURALE -1' SECVENȚE CULTURALE
_____________________ _ ___ J _________________ „_____ __ ________________________________________________

„ATELIERUL artelor»

Cinstire adusă memoriei 
„Luceafărului poeziei 

românești"
Casa de cultură a sin

dicatelor din Petroșani a 
cunoscut din nou freamă
tul mărilor evocări. lin 
public deosebit de cald, 
și receptiv a fost mar
tor la un adevărat eve
niment artistic: sărbăto
rirea a 136 de ani de la 
nașterea ctitorului de perete și canțonete, din 
limbă românească, Emi- partea a doua a specta- 
nescu, simbol veșnic viu coJ-ului, susținut cu ver- 
al permanenței noastre 
culturale naționale.

„Atelierul artelor" 
manifestare ajunsă la 
binemeritat prestigiu 
lumea culturii Văii Jiu
lui prezentată de fieca
re dată de scriitorul Du
mitru Dem Ionașcu —,
a cinstit așa cum se cu
vine memoria „Luceafă
rului" din Ipotești.

Dumitru Velea (secre
tar literar la Teatrul de 
stat „Valea Jiului") a 
omagiat in calde cuvinte 
personalitatea eminesci
ană, complexitatea cre
ației celui care a rămas 

. pentru totdeauna un mo
del de limbă și cultură, 
Mihai 
rompn, poet universal.

Ion Caraniitru, ' invitat 
de onoare, ne-a purtat pe 
firul poeziei cu măies
trie, „Luceafărul", frag
mentul din românul 
niu pustiu", , 
zilele-ți adaogi‘ 
și ijenion", 
nici. în Jenova", 
sute de catarge" 
nind vibrante 
ale geniului către

. nire.
Entuziasmul cu

cei prezent i âu primit a- 
ceastă vie columnă ridi-

Aflăm de Ia
organele 
de stat{ Amatori

) Cerni ța lunuauic

! artei de amatori
V
I
ț
I
I

de I

PARAZITISM
Om cît muntele, fon Re

mus Bara din Petroșani 
nu-și propusese să răsțoar-, 
ne munții, dimpotrivă • îi 

munca; forța 
și-o „folosea" 

.... , l deselor
manifestări violente.

joi, cu 
generale

născut formația, 
ne-a răspuns : 

să-i unesc pe 
m jurul unei.

vadă ce înseamnă
3 im bina

Cerința fundamentală a 
____ ___  _____ ,1 este 
prezența ei în mijlocul oa
menilor muncii, în primul 
rina în întreprinderea 
sau instituția unde ființea
ză formația. Din. păcate e- 
xi tă destule formații ar
tistice hune in municipiu, 
care prezintă la adevă- 
tai.-i valoare doar pe sce- 
n<L așezămintelor de eul- 
’.ură tuglijînd tocmai lu
ciul . cțl -mai important, 
prezenta in mijlocul pro
priilor tovarăși de muncă, 
adică oamenii pentru care 
a fost creată, de fapt, 
formația. Ne referim aici, 
în: primul rînd la brigăzi
le artistice, gen a cărui 
împlinire se realizează prin 
legătura strînsă dintre ar
tiștii amatori și cei cărora 
li se adresează direct. Fa
za de masă a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" oferă cadrul ideal 
pentru ca această legătu
ră să se realizeze.

Acolo unde se 
atenția necesară, actul 
cultură și de educație 
împlinește menirea, 
este cazul la I.C.R.A. 
troșani, unde 10 fete ini
moase, îndrumate cu pasi
une de Estera Colda, con
tabil principal al sucursa-

curn s-a 
iată ce
., \m viul 
lot. in ju.ru! unei idei, 
să vadă ce înseamnă a 
crea, i îmbina educația 
cu divertismentul Specta
colul l-am realizat pentru 
a li văzut de toți colegii de 
muncă. Unii au lost la în
ceput. neîncrezători. O-

. • este
tentat să nu acorde prea 
rnuft credit unei inițiative. 
Sînt sigură că brigada 
noastră va face lucruri și 
mai bune. Următorul spec
tacol ? De „8 Martie".

Așadar, Viorica Livă- 
daru, Maria Uscatu, Maria 
.Borca,..Maria puștință. M'a-

I
lei, au realizat, 
jiazia adunării
i oamenilor -muncii, un

speciacoi de peste o oră, 
plin de antren și voie bu
nă, tuprinzînd 17 numere, 
dansuri populare, momen
te vesele, monologuri, mo-* 
mente de brigadă. Dacă 
ne rindii' bine, colectivul 
acesta -care numără a- 
proximativ 360 de persoa- mul. pină nu vede, 
ne, cifră care include și 
depozitele,. celelalte unități 
aferente, dar numai ■ 40
muncind în cadrul sucur
salei, și a putut prezenta o. 
formație artistică excelent 
pregătiță. avînd .. costume , 
de scenă (confecționate din 
propriile lor venituri) și 
o ținută impecabilă, . de 
ce n-ar urma acest exem
plu și celelalte unități din 
Valea Jiului, unele fiind 
de cîteva ori mai mari. în
că o mențiune: întregul 
text al spectacolului a fost 
original, fiind scris de 
instructoarea formației.
Un text suculent, tăios, 
am spune, un text cu rea
le calități literare și edu
cative, un text 
crurilor li se 
nume.

Am stat de 
Estera Colda,

displăcea 
mușchilor 
doar eu prilejul

Cum (.araziții nu sînt to
lerat de societatea noas
tră, a ajuns în fața com- 
pl< tii.ui de judecată, care 
i-a prescris tratamentul 
adecvat ț»en-tru însănăto
șirea sa morală — șase 
luni închisoare contraven
țională, conform - Decre
tului nr. 153/1970.

NOROC
Din 23 de persoane tes

tate cu fiola alcoolscopică 
la intrarea în șut, doar 
Ioan Berega, de la I.M. 
Lonea, s-a dovedit a fi 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Spre norocul său 
însă, a fost doar avertizat 
în scris și trimis acasă. 
Altfel, > consecințele nesă- . , 
buinței ăr fi periclitat via
ța sa și a ortacilor, buna 
desfășurare ă procesului 
de producție. De acum 
își urează singur să nu 
aibă... noroc la pahar, îna
inte de a veni ia muncă, 
fiindcă ulciorul nu merge 
de multe ori la apă, dar- 
mi-te la... băuturi alcooli
ce

PROMPTITUDINE
După cîteva zile de in

vestigații intense, lucrăto
rii de miliție l-au descope
rit pe Cristian Laurcnțiu 
Pîslaru din Petroșani, în. i 
vastă de 17 ani, fără ocu
pație, care a șpart, împre
ună cu Dominic Mailat, 
unitate comercială din re
ședința noastră de muni
cipiu. .Promptitudinea lu
crătorilor de miliție ade
verește morala străvechiu
lui proverb, care relevă ie
șirea întotdeauna la' su- 
pafață a adevărului.

cată lui Emiripscu, 
către Ion 
citîndu-i versurile, a i 
vedit încă o dată că 
vem in Petroșani un i 
blic — fin cunoscător 
valorilor artistice.

Aceeași atmosferă u , 
însoțit recitalul cuprin- ) 

la zind arii și duete din, o- î 
le -—-z- din 7
i- partea a doua a specta- ’ 
i,j colului, susținut cu ver- / 

vă și umor de Cleopatra J 
Melidoneanu
Teodorescu, 
ai Teatrului de Stat de | 
Operetă din București, | 
acompaniați la pian del 
Edith Hușii. <

Nemuritoarele arii și J 
duete din „Lăsați-mă să | 
citit", „My fair lady", J 
„Wienner Blut", „Bal la i 
Savoy", „Marco Poto“,\ 
„Contesa Maritza", „Vă- | 
duva ve&elă", precum și | 
romanța „Pe lingă plopii | 
fără soț" la care 
adăugat canțonetele, 
însemnat iot âtîtea 
de bucurie a muzicii, 
bucuria care aduce 
rindu-i, bucurie iii 
mile oamenilor, pe 
am simțit-o 
Cleopatrei.
nu și lui 
doreseu.
recital-pledoarie ‘pentru | 
operetă, un recital 
ne-a făcut să simțim do
rul spectatorilor pentru 
o operetă pe care să o ve
dem aici, la Petroșani, in
tegral.

Așadar, un eveniment 
artistic, un autentic act 
de. cultură și, implicit, o 
apreciere sinceră a noas- | 
tră pentru organizatori.

H. DOBROGEANU

/•Li.-/vC-3L-M*j ?

Caramitru, re- ț 
— - ’ - - do- i

pu~ ) 
• al 

oi

și Dorin | 
prim-soliști |

un
in

acordă 
de 
își 

Așa 
Pe- în care lu- 

spun pe

vorbă cu 
întrebînd-d

ria . Ungur, Silvia' 
giulesc, Tamara 
-Viorica Ciobescu, 
ta Bîlc, Velica Copil, Ru
dolf Copil (acordeon), în
drumați de Estera Colda, 
avînd sprijinul șefului de 
sucursală, Elena Marinescu . 
și a președintelui de sin
dicat Angela Morariu. mai 
pe scurt spus, brigada ar
tistică de la I.C.R.A. Pe-- 
t-oșani știe să fie prezentă 
in mijlocul oamenilor, a 
colegilor de muncă, își 
trăiește cu adevărat viața 
artistică.

Ghlor-
Jancă 

George-

H. ALEXANDRESCU

care

in - vocile ț 
Melidonea- i 
Dorin Teo-

i. .Im asistat la un |

Eminescu, poet

care

in

factor favorizant al infracțiunilor

„Ce- 
„Cu mine 

„înger . 
.Eu nu cred 

„Dintre 
deve

ni esaje 
orna

Neglijența,
Organele de cercetare au 

făcut ■ lumina și în cazul 
lucrătorului gestionar Ro
meo Eduard Moscovici, de 
la E.G.C.L. Vulcan, vino
vat de infracțiunile de de
lapidare și neglijență în 
dauna avutului obștesc. 
Avînd in gestiune materi
ale diverse, el a vîndut u- 
nor persoane 
sobe de teracotă, 
cazane de baie etc, 
a avea aprobarea 
Cumpărătorii, dacă 
derăm că erau de

s-au t
au .„ . 

clipe

Rubrică realizată cu 
spirijinul Miliției munici

piului Petroșani

In vîrtejul dansului, membri ai formației artistice 
de amatori din cadrul I.C.R.A. Petroșani.

Foto: Gh. OLTEANU

să-i îndrume și să-l con
troleze la nivelul exploa
tării și I.G.C.L. Petroșani. 
Așadar, într-o perioadă 
scurtă (1 IX 1983 — 15 IV 
1985, cînd a predat gesti
unea), Romeo Eduârd Mos-

raeterizare, cînd faptele o 
contrazic flagrant ? Băiat 
bun, pentru unii șefi, “ în
seamnă doar să fi respec
tuos, să stai în banca ta? 
Ce mai contează 
faci datoria ?

cum îți

noastăparticulare 
lavoare, 

făi'ă 
cuiva, 
eonsi- 
bună 

credință, au motivat că 
materialele provin din de
molări sau sînt uzate, ne
adevăr ușor de depistat și 
de un copil din clasele e-. 
lementare. Suita de ma- 
trapazlîcuri a fost facilita
tă de neglijența gestiona
rului, care nu asigura re- 
cepționarea, bonificarea 
și ținerea materialelor și 
a fișelor lor pe titluri de 
materiale. Neglijență to- muncă fără aprobare... Cui ! a unor astfel 

ca- Că la E.G.C.L. Vulcan,Icrată de cei care trebuiau

se
Vul-

a-

coviei a făcut ce a vrut, 
numai legea nu a respecta
t-o, întrucît nimeni nu 
l-a tras dc mînecă atunci 
cînd, voit șau nu, a greșit 
prima oară. Din aprecierea 
conducerii 
chiar după 
suitei de încurcături și a- I.G.C.L. Petroșani, coildu- 
faceri personale, rezultă 'cerea E.G.C7L.
că cel vinovat a avut o 
comportare bună (?!), / nu
a comis absențe nemo.ti- .cluziile necesare și să în- 
vate, dar a fost sancționat 
pentru părăsirea locului de

exploatării, 
descoperirea

servește o asemenea

Asupra modului curo 
militează la E.G.C.L. ” 
can pentru protejarea 
vutului obștesc și educarea 
oamenilor muncii în acest 
scop sînt multe de spus, 
cămine însă ca organul co
lectiv de conducere al

Vulcan și 
mai ales cele două comite
te de partid să -tragă con-

treprindă măsurile de pre- 
întîmpinare, pe toate căile, 

...... .. ._ 1 de situații, 
e

pe undeva putred mărul, o 
dovedește și implicarea în 
„afacerea Moscovici" a 
instalatorului' Vasile To
ma, ca tăinuitor. El a ce
rut, și a ol. ținut de la a- 
mmtitUI gestionar, trei la
voare de faianță și două 
baterii cu duș flexibil, 
știind prea bine că maga
zia E.G.C.L. nu este maga
zin de desfacere a mărfu
rilor către populație. In 
alta ordine de idei, ce-i 
trebuiau instalatorului 
Vasile Toma trei lavoare 
și doua baterii cu duș ? Le 
monta Ia el acasă ? E clar 
vă el execută, contrai' le
gilor în vigoare, lucrări 
particulare, fără a avea 
autorizație, fără a plăti 
impozitele de rigoare — 
deci o sursă de cîștiguri 
ilicite, care trebuie eradi
cată.

Andrei APOSTOL

vitregă ne intrigă, știut 
fiind că trebuie folosită e- 
fectiv la transport, retri
buția conducătorului au
to respectiv făcîndu-se 
în funcție de utilizarea la 
întreaga capacitate de 
transport a autovehicu
lului. Dar dacă nu „sim
te" paguba din buzuna
rul propriu, el trebuie o- 
bligat să înțeleagă cum 
se poartă de grijă bunu
lui obștesc.

recomandări
Condițiile meteo-rutie- 

amintită, au fost găsite re sînt încă vitrege, în
autovehiculele cu nr. special carosabilul cu
06357 SB. 31 HD 4085 (a- polei îngreunează mane- 
parținînd I.G.C.L. Petro
șani) Și 31 HD 8551 
(I.A.CiM.M, Petroșani). 
Unde credeți că se aflau 
conducătorii auto ? In 
piață, după cumpărături, 
în vreme^ce beneficiarii 
îi așteptau în cu totul 
altă parte. Așteptăm și 
noi măsurile luate de con
ducerile unităților vizate 
ori măcar documentele 
prin care să reiese că 
autovehiculele cu pricina 
se pol metamorfoza, vi
nerea, în taxiuri pentru 
interese personale.

SOARTA VITREGA
In aceeași parcare se 

află Abandonată, de mai 
multă vreme, remorca 
31 MD 3723. Soarta ei

LA PIAȚA...
In tradiționala zi 

tîrg a Petroșanilor, 
parcarea de lîngă piața 
agro-alimentară se în- 
tîmplă un fenomen simp
tomatic, care ar trebui să 
dea de gîndit conducăto
rilor de întreprinderi, po
sesoare de autovehicule. 
Concret, ieri. în parcarea

vrele de conducere a au
tovehiculelor. In acest 
context este evidentă ne- 
cesițâtea unei cît mai 
mari arii de vizibilitate; 
deci înainte de a se pleca 
în cursă trebuie curățite 
și dezaburizate parbrize
le, .lunetele, și geamurile, 
laterale.

Duminică, 2 februarie 
a.c. au dreptul. de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției Munici

piului Petroșani

ju.ru
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TV

FILMEț- Apariția, în Belgia, a unui nou volum consacrat personalității
conducătorului partidului și statului nostru

Congresul P. C. 
din Irlanda

„Filozofia păcii în concepția președintelui

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă

mînă (parțial color),
14,40. Ianuarie — Cronica ! 

evenimentelor po- ’ 
’ lilice. . ,

15,00 închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Teleenciclopedia 
(color).
Invitație la varietăți 
(color).
Spectacol cu public 
realizat în colabo
rare cu Opera Ro
mână din Bucu
rești. ...
Film artistic: 
„Fidelitate". a 

(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Așa bunic, 
nepot; Unirea: Un 
de oraș; Parîngul: Incen
diu la Kronk Yung.

No-
așa 
colț

BELFAST 31 (Agerpres). 
— La Belfast s-a deschis, 
vineri, Congresul al XIX- 
lea al P.C. din Irlanda. 
După cum relatează agen- I 
ția TASS, pe ordinea de 
zi a congresului figurea
ză dezbateri pe marginea 
rezoluției politice, pre
cum și privind activitatea 
partidului în rîndurilesin
dicatelor și mișcărilor de 
femei și de tineret. I

Raportul la congres a 
fost prezentat de secreta- I 
rul general al P.C. din Ir- 1 
landa, James Stewart. i

Nicolae Ceaușescu"
rășul Nicolae Ceaușescu, 
consacrată soluționării ma
rilor probleme ale contem
poraneității. Autorul evi
dențiază continua preocu
pare a conducătorului par
tidului și statului nostru 
față de problema priorita
ră a lumii de astăzi — a- 
părarea păcii și preîntîm- 
pinârea unui conflict nu
clear —contribuțiile de 
înaltă valoare teoretică și 
practică ale șefului statu
lui român pentru împlini
rea acestei aspirații vitale 
a tuturor popoarelor, ge
neralizată, în conștiința lu
mii, prin expresia cu va
loare de simbol: „Româ
nia — Ceaușescu — Pace“.

Prefața volumului, sem
nată de Anne-Marie Li" 
zin, membru al conducerii 
Partidului Socialist Bel
gian (FRANCOFON), de
putată în Parlamentul 
vest-european, primar al 
localității Huy din pro
vincia Liege,- argumentează 
necesitatea publicării unei 
astfel de cărți, subliniind eă 
o țară mică, dacă dorește 
și dacă își consacră forțe
le în acest sens, „poate 
să-și asigure un rol di
plomație real pe arena

(Ager- 
a apă- 
consa- 
condu-

BRUXELLES 31 
pfeș). — In Belgia 
rut un nou volum 
crat personalității 
cătorului partidului și sta
tului nostru: „Filozofia
păcii în concepția ‘ pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu". .

Cartea — publicată, în 
condiții grafice deosebite, 
în Editura „Les Auteurs 
Reunis" — are pe copertă 
portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu și culo
rile drapelului românesc 
și începe, simbolic, eu 
versurile cuprinse în cu
vin tarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare .populară 
din piața Palatului Repu
blicii din Capitală, con
sacrată dezarmării și pă
cii, în decembrie 1981, 
sinteză a vocației de pace 
a poporului nostru, che
mare fierbinte adresată 
tuturor celorlalte popoare 
pentru ca, unite, să eli
bereze omenirea de coș
marul poverii nucleare.

Elaborat de cunoscutul 
publicist Jacques Frennet, 
volumul constituie expre
sia înaltei aprecieri a 
activității președintelui 
României socialiste, tova-

internațională", „dimen
siune ce constituie o. origi
nalitate românească".

In cuvîntul introductiv, 
intitulat: „Nicolae
Ceaușescu și vocația de 
pace a poporului român", 
se subliniază relația or
ganică, indisolubilă dintre 
tradițiile noastre istorice 
și .politica de pace, prie
tenie și cooperare promo
vată astăzi de România so
cialistă, politică ce Con
feră valențe și dimensi
uni superioare celor măi 
nobile și profunde, idealuri 
care au marcat, prin 
veacuri, afirmarea națiu
nii române.

Structurat în șase capi
tole, volumul realizează o 
sinteză cuprinzătoare a 
gîndirii și acțiunii politice 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

☆
Prezentarea volumului a 

avut loc la Bruxelles în- 
tr-un cadru festiv. Au 
participat membri ai gu
vernului, deputați și sena
tori, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții 
eentrale, ai asociațiilor 
culturale româno-belgiene, 
oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Răsturnarea regimului 
dictatorial din Haiti
PORT-AU-PRINCE 31 

(Agerpres). -- După cum 
informează agențiile inter
naționale de presă, purtă
torul de cuvînt al Casei 
Albe, Larry Speakes, a de
clarat că regimul dictato
rial din Haiti, condus de 
Jean-Claude Duvalier, a 
fost răsturnat, în locul 
său fiind instituit un gu- | 
vern
In Haiti, 
instituită 
gență, într-o încercare dis
perată de contracarare a 
puternicelor revolte popu
lare produse în ultima 
perioadă în țară.

militaro - civil, 
vineri, a fost 
starea de ur-

șiLONE As Aii Baba
cei 40 de hoți,

VULCAN — Luceafă
rul: Aii Baba și cei 40 
de hoți.

LUPENI — Cultural:
O undă de tandrețe.

URICANIt Frați de cru
ce.

N.R. Eventualele mo
dificări Intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.
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Uzina electrică Paroșeni
încadrează direct sau prin transfer )

■ — conducători auto, gradele B, C, D , 1
— automacaragii cu autorizație peste 16

. ' tone
tractorist rutierist

LA ADEN, CAPITALA
R.D.P. YEMEN, situația 
continuă să se normalize
ze —. relatează agenția 

. TASS. Oficialități ale
Partidului Socialist Ye- 
menit — a anunțat postul 
de radio ADEN — s-au în- 
tîlnit cu reprezentanții 
presei și au subliniat ho- 
tărîrea țării de a continua 
cursul dezvoltării socialis
te,/. '. '

MANEVRELE EFECTU
ATE de unități ale Flotei 
a Vl-a americane, timp de 
o săptămînă, Intr-o zonă 
situată în largul eoaste- 

. lor Jamahiriei Arabe Li
biene, s-au încheiat.

Amplă operațiune de căutare și recuperare a unor fragmente 
ale navetei spațiale „Challenger"

Operațiunile de recupe
rare a unor bucăți din 
corpul vehiculului se anun
ță dificile, întrucît se esti
mează că fragmente 
corpul navetei s-au răs- 
pîndit pe o lungime de 
89 km și o arie de peste 
20 000 kmp.

ExpCrții americani exa
minează în amănunțime 
filmele și fotografiile făcu
te din diferite unghiuri în. 
perioada dintre lansare și 
tragicul accident, pentru 
a încerca să identifice 
cauzele acestei catastrofe. 
De asemenea, se speră, că. 
la elucidarea cauzelor ac
cidentului să ajute și frag
mentele recuperate din na- j 
veta spațială, care sînt 
examinate în laborator.

mente metalice și nume
roase plăcuțe de siliciu 
din învelișul termoizolant 
al navetei. S-a precizat 
însă că nu a fost găsit 
nici un obiect personal al 
astronauților.

Totodată, echipe de sca
fandri ai marinei militare 
americane au început 
investigațiile pen t r u 
localizarea și aducerea la 
suprafață a unor porțiuni 
mai mări ale navetei, pră
bușite în ocean.

Agenția France Prcsse,. ■ 
citînd declarația unui pur- 

__  ______ . ____  __ tător de cuvînt al NASA, 
9 lungime de 9 m. Printre menționează că scafandrii 
acestea figurează structuri 
de aluminiu, bucăți din 
rezervoarele cilindrice pen
tru carburanți, alte frag-

Conducătorii 
Rimnicu Vîlcea, 
Mintia, cu punct 
Paroșeni.

auto vor fi încadrați la I.E.
AUTOBAZA — Coloana 5 
de lucru la Uzina Electrică

Informații suplimentare la sediul uzinei 
biroul P.I.R.

CAPE CANEVERAb 31 
(Agerpres). — Un număr de 
13 nave militare și civile, 
precum și avioane și elicop
tere ale forțelor aeriene a- 
mericane participă la o 
amplă operațiune de cău
tare și recuperare a unor 
fragmente ale navetei spa
țiale Challenger, care a 
explodat marți la Cape 
Canaveral, la scurt timp 
după lansare. După cum 
relatează agențiile U.P.I„ 
AP și Reuter, pînă în pre
zent au fost recuperate 
peste 1 090 kg de fragmen
te, din care cel mare are

au detectat cu ajutorul 
sonarelor o bucată mare 
din fuselajul navetei și o 
parte din cabina de pilo
taj, aflate sub apă.

din
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După eum ne comunică
Institutul de Meteorologie 
și Hidrologic, luna februa- 
rie se va încadra în limi
te normale, din punct de 
vedere termic,

' făcînd central și
estul țării, Unde va
ceva mai rece decît 
mod obișnuit, .precum și 
în sud-vestul țării, unde 
pe alocuri va fi mai cald. 
Regimul pluviometric va 
fi excedentar în sudul și 

j estul țării, iar în rest 
' apropiat de normal.

Caracteristici ale evolu
ției vremii i

1—10 februarie. Vre
mea va fi în general u- 
medă, mai ales în a doua 
parte a intervalului. Ce
rul va prezenta înnourări 
accentuate în sudul și estul 
țării, unde precipitațiile

Vremea probabilă 
în luna februarie

excepție 
nord- 

fi 
în

fi mai frecvente. Invor
celelalte regiuni cerul va 
fi variabil, iar precipitați
ile mai restrînse ca arie. 
Vîntul va prezenta inten
sificări temporare în a 
doua .parte a decadei în 
sudul și estul țării, unde 
va viscoli local zăpada. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între .-■minus 10 
și zero grade, izolat 
coborîte în centrul 
nord estul țării, iar 
maxime se vor situa
minus 4 și plus 6 grade.

11—20 februarie. Vreme 
în general rece. Cerul va 
prezenta înourări mai

mai

între

accentuate în sudul țării. 
Vor cădea precitații, mai 
ales sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare, îndeosebi 
în sudul și estul țării. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu 
intensificări pînă la tare, 
predominînd din sectorul 
nord-eșt în a doua parte a 
decadei în Moldova, Bără
gan și Dobrogea, precum 
și în zona de munte, unde 
va viscoli zăpada. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse, în general, între 
minus 12 și minus 4 gra
de, izolat mai coborîte în 
centrul și nord-estul țării, 
iar cele maxime între mi-

nus 4 și plus 6 grade, mai 
ridicate la începutul deca
dei. Izolat, în primele zi
le, se va produce polei în 
sudul țării.

21—28 februarie. Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi 
temporar nor os. Vot cădea 
precipitații slabe, locale, i 
în jumătatea de nord-est a I 
țării. In rest precipitații 
izolate. Vîntul va prezenta 
intensificări pînă la tare în i 
zona de munte și în Mol
dova, unde va viscoli, tre- I 
câtor, zăpada. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și pluș 
4 grade, izolat mai eoborî- 
te în centrul țării, iar cele 
maxime între minus 2 și 
plus 8 grade, mai ridicate I 
în sud-vest în primele zile. I 
Ceață locală în vestul și I 
sudul țării. I

(Agerpres) I
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întreprinderea
minieră Aninoasa

INCADREAZA
pensionari limită de vîrstă 

pînă Ia 55 de ani 
pentru executarea unor operații de betonare 

a lucrărilor miniere din subteran

Informații suplimentare la biroul OPIR 
— telefon 43616.

Mica publicitate
dia Demișcă, la împlinirea 
a 13 primăveri, urîndu-i 
„La mulți ani!“. (5845) 

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 2043, elibe
rată de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(5842)'

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Mă- 
rușka Bilan esuk Pavel, eli
berat de E.G.C.h. Vulcan.

II declar nul. (5844) .

CLAUD1 A, Cristian șl 
Cornel îi dorim 
noastre Curcă Elena, 
prilejul aniversării 
de naștere, multă 
tate, fericire și un căldu
ros „La mUlți ani !". (5824)

MAMA, tata, Silviu și 
Roby, de 18 ori „La mulți 
ani !“, fericire, sănătate 
pentru Silvia Rechițean 
(Bobo). (5832)

PĂRINȚII și fratele fe
licită pe scumpa lor ClaU-

ANUNȚURI DE FAMILIE

dragei 
cu 

zilei 
sănă-

SOȚIA, copiii, ginerii, nepoții anunță cu adîncă 
durere dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

; ;C1BUNEĂ ANGHEL
Nu-I vom uita niciodată. Mulțumim totodată tu

turor celor care au fost alături de noi la marea du
rere, (5847)

COLECTIVUL Secției apă Petrila (I.G.C.L.) re
gretă dispariția celui care a fost un exemplu de 
muncă și viată

BUNEA ANGIIEL
(5849)

Redacția ți administrația: Petroșani, sb. Nicolae Bâicescu, nr. 2. Telefoane, r 41662
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul » Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâicescu, nr. 2, telefon 41365.


