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Minerii dispun de la 
se
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rȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Condiții optime pentru realizarea 
integrală a pianului

• Combinatul Minier Valea Jiului a 
depășit planul lunii februarie la 
netă cu peste 3 000 de tone

• Nouă întreprinderi miniere 
realizat și depășit prevederile de 
stabilite pentru luna februarie. Plusul 
acumulat depășește 35 000 tone

• In fruntea întrecerii se situează mi- _ ....
nerii de la Uricani cu 109,4, procent ’de ția realizată suplimentar în luna fe- 

' îndeplinire a prevederilor 
minerii de la Paroșeni cu

huilă

și-au 
plan

• Remarcabile sînt eforturile depuse
de colectivele de muncă de la Cariera 
Cîmpu lui Neag, Bărbâteni și I.M. Va
lea de Brazi, unități care și-au îndepli
nit p. evederile de plan ale lunii fe
bruarie, intrînd ăstfelîn rîndul-unităților 
fruntașe J-.

• Minerii de la Lupenl, prin ’ produc-.

bruarie. au recuperat integral minusuldt^plan, și i
109,3 la sută acumulat în luna ianuarie.

Printr-o mobilizare 
excepție, minerii Văii 
lui au obținut în luna 
bruarie cea mai mare 
ducție de cărbune extrasă 
în acest an, realizînd o ..........................  |
producție suplimentară de nefli constanța realizărilor 

" ‘................. * ’ și ritmicitatea depășirilor
de la minele Lonea. Dîlja, 
Vulcan, Paroșeni, l.upcni și 
Uricani.

de 
Jiu- 
fe- 

pro-

în fiecare zi, s-au realizat, 
producții suplimentare sar
cinilor de plan înregistrînd 
deseori adevărate recorduri 
de extracție.

Evidențiem, de . aseme-

huilă netă de peste 3000 
de tone. La obținerea a- 
cestui succes, o contribuție 
importantă au avut-o co
lectivele de preparatori din Deosebit de important 

este și faptul că minele din 
vestul bazinului, cele mai 
mari furnizoare de cărbu-

Valea Jiului care au pre
luat în întregime produc
ția extrasă de unitățile mi
niere din bazin și au pre- ne pentru cocs din țară au 

extras la sfîrșitul lunii fe
bruarie aproape 16 000 tone, 
de cărbune peste sarcinile 
planificate.

Dorin GHEȚA

lucrat-o cu înaltă răspunde
re muncitorească.

O remarcă pe care dofim 
să o facem asupra activită
ții de ansamblu a Combi
natului Minier Valea; Jiu
lui este că în ultima decadă 
a lunii februarie, aproape (Continuare în pag. a 2-a)
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Momentul actual .consem
nează în gospodăriile popu
lației din comuna Bănița 
acțiuni intense, susținute 
pentru finalizarea contrac
tărilor de produse vegetale 
și animale la fondul cen
tralizat al statului, la fon
dul de autoaprovizionare. 

dlf—1, secrdta- Concomitent, o atenție spo
rul general al partidului, rită se acordă. livrării rit- 
tovarășul N ic ol a e mice a cantităților de pro

duse deja contractate. La 
nivelul comunei, în fiecare 
sat, există preocupări pen
tru a contracta cU statul 
cantități suplimentare de 
produse agroalimentare. 
Pînă la această oră, cetățe
nii din comuna: Bănița au 
încheiat cu statul contrac
te care prevăd predarea a

Este o veche Vorbă 
români : „Gospodarul 
cunoaște după ogradă*. Șl 
unde putea ea să dăinuias- 

' că, decît în vatra satului 
românesc, expresie a vieții 
așezate,“'a continuității noas
tre pe aceste ' meleaguri. , 
In nenumărate rînduri, cu 
diferite prilejuri,

Ceaușescu a evidențiat ne
cesitatea creșterii efecti
velor de animale în gospo
dăriile țărănești; precum și 
atenția care trebuie acor
dată încheierii contracte
lor de livrare a produselor 
agroalimentare prevăzute 
la fondul centralizat al sta
tului și fondul de autoa- 
provizionare.

după ogradă
200 capete bovine, 150 ca- 
pete .porcine, peste 300 oi f 
și miei, 1200 hectolitri lap
te de vacă, 220 hectolitri 
lapte de oaie și 4 tone lină.

Locuitorii comunei Bă- 
nița sînt cunoscuți pentru :-3 
hărnicia și priceperea lor 
în creșterea animalelor. 
De altfel, recensămîntul a- 
nîmalelor domestice,, în-

Bujor MIRCESCU

!

INSCRIPȚII

Fruntașii unui colectiv fruntaș. Imaginea noastră prezintă mai mulți șefi de 
brigadă și maiștri din cadru! sectorului IV al I.M. Lonea.

Foto : Ștefan CRISTIAN

Fruntașii Întreprinderii de confecții Vulcan I

interviu, ne-a 
multă emoție

micuțul Francisc.

Șt. NEMECSEKMariana Pătulea Maria Spulber

LOCUL I — Hajnal 
Gyongyi FAZEKAS, con
fecționeră. După termi
narea Liceului chimic din 
Lupeni, a lucrat o scurtă 
perioadă la I.F.A. Vîsco- 
za . In urmă cu doi ani 
s-a transferat la I.C. Vul
can, unde s-a calificat la 
locul de muncă. Lucrea
ză în rîndul formației 2A, 
specializată în confecțio
narea produselor pentru 
export. In timpul scurtu
lui nostru 
vorbit cu
și căldură despre băiețe,- 
lul ei,Hajnal Gyongyi Fazekas

LOCUL ÎI — Mariana 
FĂTUlE/1, confecționeră. 
Absolventă a clasei spe
ciale de profil de la Școa
la generală nr. 4 din Vul
can, lucrează la „confec
ții" de doi ani. La vîrsta 
de numai 19 ani realizea
ză retribuții medii lunare 
de . 3000—3500 și chiar 4400 
lei. Aceste cifre fac do
vada că cei care muncesc 
bine și cu responsabilita
te, în condițiile acordului 
global, pot obține retri
buții nelimitate.

LOCUL III — Maria 
SPULBER, confecționeră. 
Face parte din primele 
fiice și soții ale minerilor 
din Vulcan care au în
ceput activitatea la „con
fecții", în anul 1979. Lu
crează în cadrul forma
ției 2A — produse pen
tru export. Ia finisaj. Con
fecționeră cu multă expe
riență, s-a preocupat în
deaproape de formarea și 
instruirea elevelor-practi- 
cante, precum și de ridi
carea nivelului profesio
nal al colegelor mai ti
nere.

Tinerețea la ea acasă, 
adică în

: Un fenomen vizibil și 
îmbucurător : tot mai mulți 
tineri se afirmă pe fron
tul bătăliei pentru cărbu
ne. Miza pe tinerețe este 
miza pe viitorul produc
ției. Un adevăr pe care îl 
înțelege fiecare unitate, 
scrutînd orizonturile mi
nerești de mîine.

Un astfel de exemplu îl 
constituie și mina Anirioa- 
sa, unde, în toamna anului 
trecut, a primit „botezul a- 
batajului“ brigada tinere
tului. întâmplarea a făcut 
ca primele ei șuturi să fie, 
in același timp, si primele

(Continuare in pag. a. 2-a)

i romane
Sfinxul nostru e un 

munte, de Parthenon 
n-am avut parte, întru
cât strămoșii noștri a- 
bia .pridideau să secere 
griul și dușmanii. Chiar 
modestele lor case erau 
înălțate din pămînt și 
lemn, neamul românesc/ 
nu- si-a zidit istoria în 
piatră șau, bronz, nu că 
s-âr fi ciuntit munții, 
nu că n-ar fi fost dai-

abataje
examene de maturitate pro. 
fesională. O intercalate de 
steril, din acele care dau 
bătaie de cap și veterani
lor, a apărut, spre surpri
za chiar a topografilor, în 
fronturile de cărbune. „Cum 
se vor descurca ?“ aceasta 
a fost întrebarea. Ea a ră
mas de domeniul trecutului. 
De domeniul prezentului 
fiind răspunsul: dificultă
țile au fost trecute cu calm 
și răbdare. Dar suficient

C.T. DIACONU

tui toni .iscusiți, ci pen
tru că fiecare generație 
purta în inimi obrazul 
și faptele înaintașilor și 
pentru că iubirea de ța
ră le era Crezul de dăi
nuire continuă.

Cel mai șfînt monu
ment — peren, maestuos 
mirific —• le-a fost lim
ba română, mereu Va
cile. mereu nouă, care 
a păstrat dimensiunile 
timpului Întotdeauna 
românească. Și cea mai 
scumpă tetragramă îe-a
fost. ȚARA, căreia i-âu 
fost fii vrednici, demni 
apărători. In fața celui 
mai sacru monument al 
meleagurilor < 
mai nepieritor 
bronzul poetului 
în fața comoarei noas
tre spirituale de nepre
țuit, LIMBA ROMÂNA, 
pălesc toate minunile 
și monumentele lumii.

Ion VULPE

carpatine, 
decît 
latin,

(Continuare în pag. a 2-a)

A s t azi, în Par în g

A Xll-a ediție a Cupei ziarului 
Steagul roșu'* la schi

V 
ț 
L
I

Astăzi, pirtiile de schi din Paring 
r cunoaște atmosfera specifică 

popularelor manifestări sportive orga
nizate sub generoasa egidă a Dacia- 
dei. Reprezentînd o nouă treaptă spre 
consolidarea unei frumoase tradiții, 
actuala ediție a cupei ziarului „Stea
gul roșu" la schi invită la startul în
trecerilor pe toți cei ce practică schiul

de la cea mai fragedă vîrstă. Con
cursul se va desfășura pe pîrtia de 
lîngă cabana I.E.F.S. și va constitui, 
ca și în ceilalți ani, o veritabilă tre
cere în revistă a talentelor schiului 
de performanță din Valea Jiului, dar 
și o întrecere sportivă cu larg carac
ter de masă.
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mereu in

ECONOMISIREA cea mai ieftină sursă de energie!

bine gindite
ca de- 
să fie

vorbit 
gru-

comi- 
pro- 

pentru 
. pla- 

de

CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR 

DE SINDICAT
v •preocupări, măsuri

Problemele producției, ale oamenilor 
centrul preocupărilor !

In deplină unanimitate, 
conferința sindicatului mi
nei Petrila a reafirmat ho- 
târîrea exprimată, în urmă 
cu cîteva săptămîni de 
reprezentanții oamenilor 
muncii în adunarea gene
rală pe întreprindere — o 
hotărîrc, de iapt, a între
gului colectiv — ca în 1986, 
mina Petrila să reocupe un 
loc între fruntași, între 
colectivele care pășesc în 
primele rînduri ale bătăliei 
pentru mai mult cărbune. 
Mineri, șefi de brigadă și 
maiștri, președinți de sec
ții și organizatori de grupă 
sindicală, cadre tehnice, 
membri ai activului sindi
cal au relevat în cuvîntul 
lor, pe un ton plin de în
credere în forțele proprii, 
acțiunile întreprinse 
marajul în noul an 
cît mai bun.

In acest sens s-a 
despre preocupările 
pelor sindicale și străda
niile brigăzilor de mineri, 
ale tuturor cadrelor pen
tru întărirea - climatului de 
răspundere față de plan, 
respectarea disciplinei teh
nologice, perfecționarea 
pregătirii profesionale și 
integrarea în exigențele 
meseriei a tinerilor nou în
cadrați, intensificarea în
trecerii socialiste și extin
derea experienței și iniția
tivelor valoroase în spriji
nul eforturilor de sporire 
a productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea cali
tativă a activității produc
tive. 'Numeroși vorbitori, 
între . care Ștefan Alba, 
Radu C. loan. Constantin 
Nicola, Ștefan Bicskei, Con
stantin Dumitrașcu, Marcu 
Androne, Constantin Iușan, 

* au formulat angajamente 
concrete, pentru depășirea 
planului, pentru mobili
zarea întregului potențial 
al formațiilor de lucru, 
al colectivelor pe câre le 
reprezintă în vederea ob
ținerii unor realizări supe
rioare la toți indicatorii.

Reterindu-Sp la rezerve- 
' le ce se impun puse mai 

bine în valoare, prin impli-

carea mai activă -a organi
zațiilor de sindicat în via
ța economică și socială a 
întreprinderii, vorbitorii au 
formulat propuneri 
stimularea 
fruntașe, 
sistemului de urmărire 
rezultatelor întrecerii 
cialiste. S-au 
totodată, propuneri pentril 
soluționarea unor proble
me de ordin social : îmbu
nătățirea controlului medi- 

preve- 
în 

trata- 
gene- 
multă

vizînd 
colectivelor 

îmbunătățirea 
a 

so- 
făcut

cal periodic pentru 
nirea îmbolnăvirilor 
rîndul minerilor, a 
mentului medical în 
ral. S-a cerut mai 
grijă pentru prevenirea de-

gradării apartamentelor, 
îmbunătățirea calității noi
lor construcții de locuințe, 
precum și a aprovizionării 
punctului alimentar al în
treprinderii de care să be
neficieze în primul rînd 
cei care lucrează în subte
ran. S-au făcut referiri și 
la necesitatea îmbunătăți
rii condițiilor de igienă în 
băl și vestiare, la dorința 
minerilor de a obține mai 
multe bilete la • stațiunile 
de odihnă și tratament, în 
lunile de vară.

Deși nu pe măsura im
portanței pe care o repre
zintă, activitatea politico- 
educativă și culturală, spor
tul și turismul, organiza
rea timpului liber al mi
nerilor au fost abordate 
de asemenea în spirit cri
tic, subliniindu-se că în 
perioada analizată, iniția
tivele, acțiunile sindicatu
lui au fost sporadice, 
mulțumitoare. Nu a
tervenit o preocupare spo
rită nici după ce s-a trecut 
la programul de lucru 
continuu de cînd, zilnic, 
sute de oameni beneficiază 
de timp liber. Cine și cum 
se ocupă de tinerii din că
mine, de cei care bat pen-

tru prima oară la „poarta 
minei, în general, de toț 
cei care beneficiază de zi
lele libere și sînt dornici 
să participe, împreună cu 
familiile, la activități edu
cative, recreative de bună 
calitate ? Au fost între
bări, la care nici comitetul 

«sindicatului, nici c.o.m. sau 
comitetul U.T.C. nu au fost 
în măsură să dea un răs
puns mulțumitor.

Criticile adresate 
tetului sindicatului, 
punerile formulate j 
activitatea de viitor, 
nul de măsuri adoptat 
conferință impun, cu nece
sitate, așa cum s-a subli
niat în concluzia dezbate
rilor, o preocupare sporită 
din partea comitetului sin
dicatului, a biroului său, 
pentru perfecționarea sti
lului de muncă, mai multă 
răspundere și inițiativă 
pentru activizarea membri
lor biroului și ai comite
tului, a grupelor sindica
le, a întregului activ sin
dical. Aceasta presupune, 
în mod firesc, un sțil de 
muncă dinamic, mai mult 
efort de gîndire și inițiati
vă din partea președintelui 
comitetului. înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce 
revin colectivului în acest 
an, finalizarea, fructifica
rea ambițiilor sale de afir
mare necesită' un salt cali
tativ și în activitatea sindi
cală !

Ioan DUBEK

înalt nivel tehnic în atelierele IPSRUEEM. In imagine, verificări tehnolo
gice ale instalațiilor create pentru automatizarea și dispeceri zarea minelor.

N Foto: I. LICIU

Comparativ cu 1984, pro
ducția marfă a IPSRUEEM 
Petroșani a fost mai mare 
în 1985 cu circa 5 la sută. 
Cu toate acestea, consumul 
de energie electrică al a- 
nului trecut, necesar bunei 
desfășurări a procesului 
de producție, a înregistrat 
o creștere de numai 3 la 
sută față de anul anterior.

Și în 1986, primul an al 
actualului cincinal, pro
ducția marfă a întreprin-

ne- 
in-

Tinerețea la ea acasă
(Urmare din pag. I)

de repede, pentru ca pro
ducția să nu sufere. Răs
punsul, de actualitate, se 
află, poate, și în vorbele 
șefului de schimb Gheor- 
ghe Olariu : „Astăzi am 
făcut răpirea la o jumătate 
de frontal și am evacuat 
cărbunele". O afirmație ca
re sugerează Că munca mi
nerească a intrat in cotidia
nul vieții tinerilor.

Despre ei, tinerilor le pla. 
ce să spună că sînt cea 
mai omogenă brigadă din 
sector. Și nu se referă, ne
apărat, la armonia de 
mare familie minerească, 
la prieteniile care s-au le
gat și cimentat acolo, la ei 

9 acasă, în abataje. Ci și la o- 
mogenîtatea • ei profesiona
lă, la faptul că multi din
tre ei sînt polvalzlicaii, pu
țind, cu alte cuvinte, -x 
răspundă solicitărilor 
verse ale activității , 
subteran. Postură spre care 
aspiră toii componenții bri
găzii dovadă că ăproă-

sa 
di- 
din

jumătate din efectiv 
doua 
să-și 

lor

pe 
se 
meserie. Au ambiția 
rezolve prin puterile 
problemele — și trebuie să 
J'im de acord că acest 
cru nu este deloc rău.

La cumpăna dintre 
brigada tineretului de 
mina Aninoasa s-a înfățișat 
sieși și celorlalți cu „o ve
chime" doar de trei luni de 
zile. Acum, la început de 
martie, virstei lor i 
adăugat puține zile, 
ele sintetizează multă 
turifate profesională, 
tru că ei au pășit cu 

' tinerești in primul an 
producție al , cincinalului 
actual, pași care înseamnă 
creșterea . randamentelor 
pe post, realizarea sarcini
lor zilnice <1« plan. Se simt, 
spun ei, in abatajul 15—16 
din stratul 3, blocul 2, ca 
a ei ui is i ) casă . i - 

melii în prozelitul produc
ției, o'casă < u „pereții de 
cărbune" în viitorul pro
ducției.

califică pentru a

lu-

ani, 
la

s-au
Dar. 
ma- 
pen- 
pași 

de

I 
I 
I 
I I

CALIFICARE. In cadrul 
IFA Vîscoza sînt organiza
te 35 cursuri de calificare, 
policalificare și de specia
lizare în tot atîtea meserii. 
In anul trecut, aceste 
cursuri, au fost absolvite 
către 712 muncitori, 55 
maiștri și alte cadre 
pregătire tehnică medie, 
de către 63 cadre cu studii 

. superioare. Acțiunea de ca

tiv cu cea realizată în 1985. 
Cu toate acestea, se preve
de un consum de energie 
electrică majorat doar cu 
2,95 la sută. Evident, și în 
acest caz, comparația vi
zează consumul ultimelor 
12 luni. '

Statistica de mai sus, e- 
fectuată împreună cu in
ginerul principal Ștefan 
Nyerges, din cadrul birou
lui energetic al întrșprin- 
derii, conturează o irnagi- 

I derii înregistrează o creș- ne clară a eforturilor, ă
l.ter'e de 5 la sută, compara- modului în care se.concre-
______________________ _  tizează măsurile luate pe 

linia încadrării în cotele 
de energie electrică alocate 
și a obținerii de economii. 
Cîteva dintre aceste 
suri, aplicate chiar la în
ceputul acestui an, ne sînt tru Manea, ing. Spirea Su- 
relatate de către interlocu
tor.

— Punem un accent deo
sebit pe necesitatea cu
noașterii de către fiecare 
om al muncii a modului 
de utilizare judicioasă a 
energiei electrice, ne spune 
tovarășul inginer. Discuți
ile pe care le purtăm, mă 
refer aici la comisia ener
getică, cu lucrătorii din 
ateliere și secții se circum
scriu acestui scop. Prin 
optimizarea funcționării 
contprcsoarelor, scontăm pe 
importante economii atît 
de energie electrică, cît și 
de aer comprimat. Pentru 
îmbunătățirea factorilor de

Acțiuni educative pentru femei

n
in 

loc

Apropierea zilei de 8 
Martie este marcată în o- 
rașul Lupeni de intensifi
carea acțiunilor educative 
dedicate femeilor, mai 
les a tinerelor mame, 
ultimele zile, au avut
acțiuni de amploare, orga
nizate de comitetul orășe
nesc al femeilor, comitetul 
orășenesc al U.T.C., colec
tivul cinematografului din 
localitate, acțiuni la care 
au participat sute de femei.

La cinematograful „Cul
tural" a avut loc Un cine- 
dialog pe tema „Femeia — 
mamă, soție, om al mun
cii".’Acțiunea a început cu 
prezentarea filmelor „S-au 
cunoscut în uzină" și „Ma
mă, auzi după care a 
urmat o dezbatere condusă

de Elena Diaconii, 
ședința comitetului 
nesc al K’lneilor, și 
Iuga, secretar al comitetu
lui orășenesc al U.T.C. 
participat aproape 500 
femei, mai ales tinere, 
toate întreprinderile și 
stituțiile orașului.

O acțiune similară, res
pectiv, o dezbatere de edu
cație sanitară pe tema „Res
ponsabilitatea viitoarei ma
me", a fost organizată pen
tru tinerele femei de la 
I.F.A. „Vîscoza". După pre
zentarea unor filme adecva
te, medicul Adriana Nuca 
a vorbit despre responsabi
litățile viitoarelor mame.

prc- 
orășr- 
Maria

Au 
de 

din 
in-

Gabriela ANDRAȘ, 
corespondent

Condifii optime
(Urmare din pag. I)

Revcnirea în rîndul uni- 
lilților cu planul realizat și 
depășit a Bărbăteniului și 
Carierei Cîmpu lui Neag 
constituie, de asemenea, un , 
fapt remarcabil, demn de 
evidențiat.

. . Subliniem în continuare 
activitatea bună desfășu
rată de. colectivul I.M. Va
lea de Brazi, mină în des
chidere care și-a . îndeplinit 
prevederile de plan la înain
tări — lucrări de deschi
deri și. pregătiri — în pro
porție de 100,2 la sută.

Singurele întreprinderi 
miniere caro nu au obținut 
realizări la nivelul sarcini
lor planificate pentru luna 
februarie sînt Petrila, Li
vezeni și Ariinoasa, între
prinderi care și-au realizat

prevederile de plan în pro
porții cuprinse intre 79,8 
la sută (mina Livezeni) și 
96,7 la sută (mina Petrila). 
Și totuși si aceste între
prinderi miniere au posibi
lități să-și îmbunătățească 
activitatea, să obțină pro
ducții mai mari de cărbune.

Succesele înregistrate de 
minerii Văii Jiului în a- 
ceastă lună sînt cea mai 
certă dovadă a posibilități
lor de care dispun, a con
dițiilor existente, a puterii 
de mobilizare pentru înde
plinirea celei mai importan
te sarcini trasate de parti
dul și statul nostru, perso
nal de tovarășul 
Ceau.șescu, de a da 
ccon omiei naționale 
mult cărbune șl de 
bună calitate. 1

Nicolae 
țării, 

cît mai 
cît mai

lificare și policalificare 
. continuă și în acest an, 
pentru asigurarea persona
lului necesar noii instala
ții moderne de producere 
a firelor artificiale. (V.S.)

MĂRȚIȘOR. In perioada
1—?8 martie, Centrul de li
brării Deva, organizează, în 
localitățile municipiului 
nostru, acțiunea intitulată Marți, 4 martie, Casa 
„Zilele căiții pentru femei". 
Iată, deci, un frumos „măr
țișor" cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei femeii". (V.S.)

CENACLU. Miercuri, 5 
martie, începînd cu ora 17, 
la sediul ziarului nostru

are loc întîlnirea creatori
lor literari membri ai ce
naclurilor din Valea Jiu
lui. (Al. H.)

CONCURS. Luni de la ora 
14, la Liceul de materna- 
tică-fizică Petroșani se va 
desfășura faza pe școală 
a concursului „File din 
istoria P.C.R. și U.T.C.". 

de 
cultură va fi gazda fazei 
pe municipiu a acestui 
concurs, ai cărui protago
niști vor fi tineri reprezen
tanți ai întreprinderilor și 
școlilor din -Valea Jiului. 
(O. Gh.)

CONSTRUCTORII- din 
cadrul întreprinderii de an
trepriză pentru lucrări hi
drotehnice Speciale execută 
ample lucrări de îndiguire 
în zona orașului. Uricani. In 
acest an ei vor executa în
diguiri în lungime, de pes
te 2 km pentru protejarea 
centrului orașului pînă 
Valea dc Brazi. (V.S.)

METEOROLOGUL 
serviciu Ernest Sartori 
informează . că valorile

putere a instalației elec
trice, preconizăm monta
rea di condensatoare sta
tice. întocmirea unor 
lanțuri energetice atît 
obiectivele noi, cît și la 
le vechi au în vedere 
minarea pierderilor de e- 
nergie electrică.

Măsuri bine gindite, după 
cum se poate observe, ale 

’ căror rezultate nu au întâr
ziat: prin aplicarea lor con
secventă, la

•nu fost economisiți 
6000 kWh energie eb 
Și aceasta în numai 59 de 
zile.

•— Este doar începutul, 
ne precizează ing. Andrei 

mă- Adam, șeful biroului ener
getic. împreună cu ing. Pe-

bi
la

IPSRUEEMP, 
peste 

itrică.

di tu, sing. Ernest Raltow- 
schi și maistrul principal 
Mihai Gudas —■ ca să a» 
mintesc doar o p^rte din 
componența comisiei ener
getice — avem în vetlere 
și alte măsuri care, apli
cate consecvent, vor con
duce la încadrarea în co
tele de energie .electrică a- 
locate întreprinderii pen
tru acest an. Faptul • ă in* 
dicâtorul „consum specific 
la 1 milion lei producție 
marfă" ’ a scăzut deja cu 
0,01 kWh ne întărește cer
titudinea realizării scopu
lui propus.

O. GHEORGHE

•Bunul gospodar
(Urmare din pag. 1)

clieiat luna trecută, 
dențiază că efectivele 
bovine, porcine, ovine și 
păsări au crescut conside
rabil în gospodăriile din 

. satele aparținătoare comu
nei. Există numeroși gos
podari fruntași în creșterea 
animalelor, care au și con
tractat importante canti
tăți de produse animaliere 
Ia fondul centralizat al 
statului.

In satul Merișor, spre e- 
xemplu, sînt cunoscuți pen
tru hărnicia lor cetățenii 
Ioan Jitea (care are în gos
podărie 7 taurine și 50 pi), 
Andrei Ungur (9 taurine și 
20 oi) și Izidor Căpeț (11 
taurine și 17 oi). In Criva- 
dia, gospodarii fruntași ai 
satului sînt Gavril Popescu

(5 taurine și‘ 23 oi), Marcu 
Șotîngă (ti taurine, 23 oi), 
loan Sălășan (5 taurine, 24 
oi), Dan Vladislav (6 . tau
rine, 27 oi). Și în satul care 
dă numele comunei, gospo
darul Petru Marcu îngri
jește, în ograda sa, 10 tau
rine și 22 oi, Pavel Pre- 
cup are în curte 6 taurine 
și 32 oi,, iar Ioan Anghel, 
crește pe lingă casă 8 tau
rine și 42 oi. Sînt exemple 

'elocvente ale dragostei oa
menilor pentru „meseria" 
de -țăran pe care o profe
sează în acest loc de mun
că numit satul românesc. • 
Ei merită respectul tutu
ror concetățenilor, care le 
urmează pilda, dovedind 
că a creste animale este o 
datorie, o datorie patrioti
că, pentru -binele lo1' m al 
țării.

ele scăzute pentru ziua 
Mărțișorului. In jurul orei 
opt, mercurul termometru- 
lui a coborît pînă la mi
nus 14 grade, ătît în Petro
șani, cit și în Paring, 
în următorul interval 
timp, vremea' își vă menți
ne acest aspect, frumoasă 
ziua, dar geroasă noaptea 
și dimineața. O veste îm
bucurătoare pentru 
care, azi vor participa 
cupa ziarului nostru i 

'masivul Paring stratul 
zăpadă este de 81 cm. .
(Gh. O.)

Și 
de

CONSEMNAM o dorință 
ă mai multor conducători 
auto. Ar fi bine ca, odată 
ce vremea se va încălzi, în
treprinderea de drumuri să 
se îngrijească și de starea 
carosabilului de la ieșirea 
din orașul Lupeni spre I’,: 
câni. (Gh. O.)

de 
de
cu
Și

Kubrică realizată de 
Gh. OLTEANUde 

pe 
în

registrate ieri dimineața 
în Petroșani sînt deosebit

la
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AST A ZI, TAI EA DE BRAZI
MecanizareaTELEX DE PRODUCȚIE

CULTURAle
Un activ centru metodologic 

al culturii de masă
Șase formații .‘artistice 

și un interpret au reprezen
tat Casa de cultură . a sin
dicatelor din Petroșani în 
etapa finală a celei de a 
V-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
ni “ '.i> funcți t in a-
nul 1985, în cadrul Univer- 
si ății cultural jtiințifise, 
19 cursuri teoretice în spri
jinul producției, organiza
te în întreprinderi, răspun- 
zînd, prin tematică, nece
sităților acestora și 12 cer
curi tehnico-aplicative, cu 
4 mai multe decît în 1984. 
Aceste cercuri au atras 174 
de participanți, față de 117 
în 1984. .

Iată numai cîteva dintre 
realizările Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani. EÎe oglindesc ca
litatea muncii depuse aici 
în ultima perioadă. Spre 
deosebire de 1984, cînd ac
tivitatea acestui așezămînt 
de cultură a cunoscut rea
lizări modeste, ca urmare 
a trecerii la noul meca
nism ecoiibmicb-financiar, 
în 1985 acțiunile și rezulta
tele s-au înscris pe un drum 
ascendent.' Se constată o- 
mogenizarea activității de
puse de ''metodiștii și co
laboratorii ihstituției, spo
rirea cm'ității și diversifi
carea modalităților de rea- 

- Uzare a. acțiunilor politico- 
educative. In 1985 casa de 
cultură,. g. obținut beneficii 
de 56, ,Iei, iar eficiența 
educatiiv-ă-este dovedită de 
participarea sporită a oa
menilor muncii la acțiuni
le organizate. Asupra creș
terii interesului publicului 
— dornic de cultură— pen
tru acțiunile din acest așeză-

VIATA CENACLURILOR
Un gînd * de primăvară, un gînd frumos pentru 

miracolul vieții renăscute, pentru simbolul plin de 
gingășie pe care îl reprezintă femeia în tripla ei i- 
postază.de mamă, soție și om dăruit muncii. Și „hora" 
românească și „Șoaptele Anei" și mîngîierile „Mamei" 
sint gindurile pe care creatorii din Valea Jiului le 
adresează acestei clipe minunate, a renașterii vieții. 
Creațiile aparțin unor membri ai cenaclurilor „Flori 

de mină" — Uricani, „Orfeu" — Vulcan, „Panait Is- 
trati" — Petroșani.

Șoaptele Anei
Pașii ei. , 
spre Manole 
au înflorit curcubee. 
Nici, o rădăcină amară 
511 gînd.'
La stîlpu) 
dintre glie și cer 
meștereau fatal și soțul. 
Ana intră în piatră 
și săgetează 
mările 'somnului.
In țărmuri 
apele riasc 
semințe de mii.
Mîinile înving risipirea 
iar stîlpul devine 
cetate.
Mai umplu de cîntec

- , zidirile
șoaptele Anei.

George HOLOBÂCĂ

Concurs de selecție pentru interpreți 
de muzică ușoară și populară

lă 15 interpreți și un grup 
vocal — Ia folclor'ș'i 19 so
liști de muzică ușoară, ce
ea ce atestă seriozitatea cu 
care a fost privit concursul. 
Sala de spectacole a clu
bului a fost plină, concursul 
devenind un real spectacol. 

In săptămîna care ur
mează intră în concurs in
terpreți din orașul Petro
șani. (H. DOBROGEANU)

De curind, informam ci
titorii despre o inițiativă 
valoroasă a Comitetului 
municipal de cultură și e- 
ducație socialistă. Este vor
ba de organizarea unui 
amplu concurs de selecție 
a interpreților de muzică 
ușoară și populară în toate 
întreprinderile și instituți
ile municipiului, concurs 
care se află în plină des
fășurare, _ __________

mint, este edificator un sin
gur exemplu,:.In 1984, la 
„Atelierul artelor*', mani
festare educativă și artisti
că complexă, antrenînd for
țe culturale din municipiu 

. și invitați din întreaga ța
ră, erau prozonți, cu greu, 
o sută-două de Oameni, în 
majoritate —• elevi. La ul
timul spectacol al „Atelie
rului artelor", dedicat ma
relui poet român Mihai fi

Casa de cultură 
a sindicatelor

minescu, sala de spectaco
le a fost arhiplină, fiind 
prezenți numeroși mineri, 
constructori de utilaje, ca
dre didactice, studenți, oa
meni din cele mai diverse 
ramuri ale vieții economi- 
co-sociale.

.Acest drum ascendent al 
calității manifestărilor con
tinuă. In etapa de masă a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", casa de 
cultură a înscris 17 forma
ții. Asistăm aproape îri fie
care seară la repetițiile tea- 

■ ■ • ■ - ■■ „Moș
reVita- 

scurt 
timp o vom vedea în spec
tacole. Cercurile de cultu-' 
ră generală, de științe so
ciale, de educație juridică 
și medicală, cele. în spriji
nul producției, cunosc un 
grad sporit de atractivitate 
a dezbaterilor, sînt mai. bi
ne pregătite, așa cum ne-am 
convins asistînd la cîteva 
acțiuni organizate în ca
drul lor. la CCSM, Intre-

prima care

a t u 1S
Pentru albumul ortacilor

Ion ȚIGĂNTEI.E

de 
tre- 
una

in-
cd

cal, 
in 

lu- 
să

trului pentru copii 
Poveste", formație 
lizată, pe care în

Și nu este

Mindria celor de la 
vestiții este să spună 
pe galeria principală, pe 
care au Jăcut-o preț

director pune de căi de transport 
Valea, și aprovizionare cu pro- 

de o dotare 
în ce pri- , 

vește gradul de mecani- l

La hora

La ieșirea din șut

:in sini prevăzute importante sume de
cadrul 
de in-
popu- 

și for-

Un contur de 
cu trup de nectar 
și cîntec, 
cîntec de soare.

Se coace o pline 
< u dorul m ochi 
la poartă, 
sărutul de-adio so-ntoar<e. 
Mamă — 
dcpărtîndu-mă vin 
cum cîntec să mingii 

lăsatul în cmnpcni.

CUvjnt alb, 
, punctat

dinspre țărmuri spre zori.
Rondel .
de ninsori topite-n ploi de 

dor.

La Vulcan, pe scena clu
bului au evoluat, în 
fazei orășenești, 28 
terpreți de muzică 
Iară .și 30 de soliști 
mâții de muzică ușoară, oa
meni ai muncii în între
prinderile orașului, elevi de 
liceu și școli generale. Din
tre aceștia juriul a selecțio- 
nat pentru faza municipa-

prinderea 3 de ' tricotaje. 
ICPMC, la Spitalul muni
cipal, sau în unitățile 
CMVJA . :2 A Ii i

„Est? idevătat •— afirma 
recent, prof. Ion Dulămiță, 
directorul casei de cultură 
— că putem realiza mai 
mult pi 1 nia * poi irii cali
tății fiecărui act cultural- 
educativ .și artistic. Vom 
asigura acest plus de cali
tate prin antrenarea for
mațiilor proprii, și valori
ficarea mai bună a resur
selor locale. Această nouă 
calitate a acțiunilor consti
tuie preocuparea prioritară 
a întregului nostru colectiv".

Deosebit de interesante 
ni se par oiientările înscri
se în planul de muncă pe 
1986, adoptat de consiliul 
de conducere în luna ia
nuarie, care prevede spri
jinirea activă a tuturor 
formațiilor artistice de a- 
matori din municipiu, lăr
girea colaborării cu orga
nizațiile de sindicat și 
U.T.C.. găsirea unor noi 
forme de implicare cultu
rală a instituției în -viața 
economico-socială, îneepînd 
de la realizarea unor filme |
de protecție g muncii și pînă 
la organizarea de specta
cole și acțiuni politicci-e- 
ducati've în căminele de 
nefamiliști, sau de „zile 
ale întreprinderilor" la se
diul casei de cultură.

Tată noi argumente pri
vind mersul ascendent pe 
care casa de cultură îl în
registrează în întreaga sa 
activitate, ea tinzînd să de
vină un activ centru meto
dologie pentru cultura de 
masa din municipiul nos
tru.

II. ALEXANDRESCU

Tălpi și pămînt 
păr rebel și vînt 
arcuș și viori 
praful fin din zări 
Și trupuri săltate 
de mișcări ritmate 
chiot 
strigături 
și fluierături 
și pași apăsați 
și mușch i în cord a ți, 
brațe, 
umeri, 
șolduri, 
zîmbcte 
și gînduri 
tinăr, 
gîrbovit, 
cu livn-r-draeit 
s <U îmln ățișat: 
E horă în sat!

Victor IATENCO

Maria Nițu-DIACONESCU

!

VIAȚA MINEI ■ VIAȚA M

Se finalizează lucrările la un siloz eu o capaci- 
taTo de 400 de tone do cărbuni*. Bctonurile au fost 
terminate, mai sint de executat doar finisajele. 
• Sectorul II a montat 550 de metri de benzi transpor
toare, racordate la fluxul principal. • Tot în scopul 
bunei extrageri a producției, se montează, pe un 
plan înclinat de 250 de metri lungime, o bandă co
lectoare. • In construcție (și ritmurile au început să 
crească) se află și atelierul electric principal al mi
nei. •Din galeria principală de aeraj au mai rămas 
de executat mai puțin de 200 metri, aceasta urmînd 
să aibă în final peste 1 000 de metri. • Cercetarea 
geologică este în strinsă legătură cu activitatea de 
investiții și pregătiri, specialiștii trebuind să rezolve 
problemele ridicate de numeroasele falii cifre apar în 
frontul de lucru.

încă din start, mina be
neficiază de avantajele 
mecanizării : chiar în a- 
ceste zile, în galeria de 
cap din panoul sud se a- 
fiă în probe tehnologice 
o combină de înaintare, 
asistența tehnică fiind 
acordată de specialiștii 
constructori timișoreni. 
Alte două asemenea uti
laje de mare productivi
tate urmează să fie mon
tate în galeria de bază, 
în cărbune. Este, desi
gur, un început, care va 
fi amplificat prin dotări
le ulterioare, mina Valea 
de Brazi Urmînd să be- , 
neficieze pe deplin de a- 
vantajele mecanizării.

Interviu fulger—-----y....    .
O mină în construcție

să
Urdă, Ștefan 

Alexandru
Olteana, Mi
lon Preda — 
condusă de

care au făcut-o preț de 
mai bine de un kilometru, 
poți să mergi în haine de 
oraș. Chiar și in sandale
— și dacă ai șa și 
chiar și călare. Mai 
glumă, mai in serios, 
evurile chiar așa pot 
stea : adică profilul gale
riei și „curățenia" ei, ab
sența presionărilor fac din 
această lucrare un ade
vărat bulevard subteran, 
conducind către „cetățile 
de cărbune", adică spre 
panourile ce se conturea
ză, căpătînd profilurile 
viitoarelor abataje in ca
re vor funcționa comple
xele mecanizatei

Această țnîndrie, care 
nu este altceva decît sa
tisfacția lucrului bine fă
cut, sînt îndreptățiți 
o aibă loan 
Cernenco,
Gorgy, Petre 
hai Panțîru, 
din brigada
Dionisie goes și Ion Cenu
șă, Andrei Podi, Evian Bob
— din brigada lui Naghi 
Ștefan. Ca și, de altfel, 
mulți alți ortaci de-ăi lor.

Desigur, nu este vorba 
de o mîndrie în sine. Pen
tru că ea se amplifică 

ț ' prin satisfacțiile viitoa
re, pentru că asemenea 
lucrări vor permite, din 
punct de vedere tehnic, 
o mai bună aproviziona
re a locurilor de 'muncă, 
o optimă preluare a pro
ducției de cărbune, trans
portul mai rapid al com
plexelor mecanizate către 
frontul de cărbune.

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU

_ Valea de Brazi nu este numai un , ..._............... ,.......................... .........................
nume frumos de mină, ci și o mină care bani destinate cumpărării de obiecte de 
va arăta frumos. Argumentele prind con
tur încă de pe acum, prin, 
constructorilor care ridică pavilionul ad
ministrativ al întreprinderii. ■ A fost
recepționată de la constructor și a fost 
dată în folosință o cantină cu două sute 
de locuri. Noua sală este mai aproape de 
locul de muncă al minerilor. | In acest

practică culturală, de materiale sportive, 
osteneala destinate petrecerii timpului liber în 

mod util și plăcut. ■ In cadrul șeolii 
de calificare a minei sînt pregătiți specia
liști hidraulicieni, lăcătuși, combainieri.
Urinează ca alții să deprindă, la Lupeni, 
pe lingă brigăzile deja celebre, să mâ
nuiască utilajele și complexele mecani
zate cu care va fi dotată mina.

— Tovarășe 
Carol Schreter, 
de Brazi este o mină în file mari, 
construcție. Ce înseamnă foarte bună 
acest lucru ?
— înseamnă, în primul zare, de o gîndire judi- I 

> sînt cioasă în ce privește am- 1 
plasarea și . traseul galeri- 1 
ilor etc. r

— Credem, însă, că ar ) 
trebui să vorbim și des- i 
pre un fenomen mai pu- i 
țin vizibil pe planșete,/ 
dar nu mai puțin im- J 
portant: construind ț

* mina, colectivul de aic*7 
se construiește pe sine. 1 
— Este exact! Au ve-1 

nit la Valea de Brazi și l 
mineri cu experiență, de J 
la alte întreprinderi din * 
Vale. Dar au sosit și oa
meni în a căror biografie 
profesională denumirea 
aceasta este prima care 
figurează la rubrica „loc 
de muncă". . 
mai puțin adevărat că ei 
încep să acționeze ca un 
tot unitar, ca. membri ai 
unei aceleiași familii — 
minerii de la Valea 
Brazi. Mină, care, nu 
buie să uităm, va fi 
dintre cele mai moderne 
din toate punctele de ve
dere — din acest bazin 
carbonifer al țării.

rînd, că prioritare 
activitățile de deschideri. 
Ca să-și facă cititorii o 
imagine despre, cum spu
neați, stadiul „construc
ției" minei, este suficient 
să spun că se află, <,în 
săpare, trei puțuri princi
pale, două galerii magis
trale, o galerie de aeraj 
spre puțul nr. 7, silozul 
în care se va deversa pro
ducția primelor abataje...

— Deci, în prim plan 
au început să apară și 
lucrările de pregătiri.
— Intr-adevăr, se con

turează de pe acum cele 
dinții panouri, în care 
vom introduce, în iulie și 
august, cîte un complex 
mecanizat.

— înțelegem că, de la 
„primii pași'*, mina va 
beneficia de mecanizare.

Era firesc ca încă 
din faza de proiectare. Va
lea d(» Brazi, să beneficie
ze de tot ceea ce e nou 
și modern în mineritul 
Văii Jiului. Așa se face 
că mina noastră va dis-

i
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/aCTU^LiT^TM iN LU^ME
Schimb de mesaje 

romăno-libian la nivel înalt
I Lucrările celui de-al XXVII-lea 

Congres al P.C.U.S.
' TRIPOLI 1 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii ‘ Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost a- 
dresate colonelului Moam- 
mer El Geddafi, conducă
torul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jama- 
hirici Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, și doamnei 
Safia Farkash un cald mesaj 
de salut și cele mai bune 
urări, iar poporului libian 
prieten, urări de progres, 
pace și prosperitate.

Din partea colonelului 
Moammer El Geddafi și a 
soției sale au fost transmi
se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei

Asasinarea
STOCKHOLM 1 (Ager

pres). Agenția suedeză de 
presă „TT“ — citată de a- 
gențiile internaționale de 
presă — anunță că, vineri 
Seara, la Stockholm, primul 
ministru al Suediei, Olof 
Palme, a fost asasinat.

Asupra premierului Pal
me au fost trase mai multe 
focuri de armă, două dintre 
gloanțe lovindu-1 in piept. 
A fost rănită, de asemenea, 
soția primului ministru. 
Atentatul a fost comis de 
un necunoscut, care a reu
șit să dispară la bordul 
unui automobil. Poliția a 
intervenit imediat și Olof 
Palme, împreună cu soția, 
ău fost transportați la spi
talul Sabbatsberg, în apro
piere, unde premierul sue
dez a decedat. Soția sa se 
află, în afară de pericol.

Autoritățile sînt în cău
tarea autorului, ateritatu-

IN APROPIERE de Le
ningrad a început construc
ția unei centrale hidroe
lectrice reversibile, care va 
fi amplasată la cumpăna 
apelor dintre lacurile O- 
nega și Ladoga. Ziua, în 
orele de vîrf, centrala va 
furniza energia “‘electrică 
necesară industriei orașu
lui. Pe timp de noapte, 
când consumul de energie 
In oraș este mult mai mic, 
«ele opt pompe ale centra
lei, cu puterea Se 220 000 
fcW fiecare, vor readuce 
apa în lacul de acumulare 
pentru ă putea fi refolosită 
* doua zi în producerea de 
energie electrică, relatează 
agenția TASS.

IN CURIND, cunoscutul 
cineast italian Michelan

Adevărul despre consecințele unui război nuclear
Revista sovietică „Nauka i Jizni", sub 

semnătura academicianului Nikhita Moi- 
șeey, relatează despre studiile efectuate, 
pe baza unor modele matematice, asupra 
a ceea ce ar putea însemna pentru ome
nire un conflict nuclear. De subliniat a-

vertismentul omului de știință: doar pri
mele procese’ declanșate de un astfel de 
conflict ar avea martori...

Agenția sovietică TASS publică ample 
extrase din acest articol:

Qmenirea se află într-un 
punct-limită a cărui depă
șire va însemna pieirea spe
ciei umane. Fiecare țară, 
urmărind diferite interese 
proprii, trebuie să acțione
ze pentru diminuarea pe
ricolului nuclear.

Am încercat să analizăm 
structura situației .conflic- 
tuale denumite, obișnuit, 
cursa înarmărilor nucleare. 
Analiza detaliată efectuată 
•cu ajutorul unui model 
matematic a arătat că, și 
în această situație, extrem 
de periculoasă, fixistă un 
compromis eficient, stabil, 
reciproc avantajos.

Elena Cgaușescu un salut 
cald de - prietenie împreu
nă cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de progres și pros
peritate poporului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de întîlnirea 
dintre Mohamed Al-Za- 
rouq Rajab, secretarul Co
mitetului Popular General 
al Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste, și 
tovarășul Constantin Radu, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, conducătorul dele
gației partidului nostru 
care participă la lucțările 
celei de-a 12-a sesiuni a 
Congresul General Popu
lar din Jamahiria Arabă 
Libiana. f

primului ministru
lui. Serviciile de securitate 
au anunțat că, în mbd frec
vent, la adresa unor mem
bri ai guvernului au fost 
proferate amenințări cu 
moartea. Au fost întărite 
controalele la frontiere.

Vicepremierul Ingvar 
Carlsson a convocat mem
brii cabinetului într-o reu
niune de urgență, -pentru 
a analiza situația creată.

☆
Ingvar Carlsson, vice- 

premier și ministru pentru 
problemele mediului încon
jurător al Suediei, și-a a- 
șumat sîmbătă funcția de 
șef interimar, al guvernu
lui, în urma asasinării pri
mului ministru Olof Palme, 
isiformează agenția France 
Presse, citind un comunicat 
oficial dat publicității la 
Stockholm.

Carlsson va menține a- 
ceaștă funcție pînă la ale- 

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
gelo Antonioni își va pu
tea relua activitatea după 
încheierea unei perioade 
de convalescență la spitalul 
Sfînta Ana din Ferrara. An
tonioni are în plan să rea
lizeze mai multe pelicule 
ale căror titluri.- n-a vrut 
să le comunice mijloace
lor de informare în masă.

HELEN THOMAS, prima 
femeie din S.U.A. care a 
obținut doctoratul în isto
ria științei, a câștigat un 
concurs organizat cu 30 
de ani în urmă de către 
compania aeriană TWA. 
Tema concursului era ca 
participanții să răspundă 
cum își imaginează sta

In același timp, calcule
le efectuate cu ajutorul sis
temului matematic „Geca", 
verificate de multe ori de 
oamenii de știință, dau un 
singur rezultat. De pildă, 
un conflict nuclear va ge
nera nu o oarecare răcire 
locală a climei, ci o răcire 
catastrofală a acesteia pe 
întreaga planetă, de la Po
lul Nord la cel Sud.

In deșertul Peninsulei A- 
rabice și în Sahara se va 
înregistra un frig ca în 
Antarctica. „Noaptea nu
cleară" și „iarna nucleară", 
se vor instala și în Austra
lia, America de Sud și An

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
M. Coruț, și M. Chebeleu 
transmit : Sîmbătă, în cea 
de-a cincea zi a lucrărilor 
Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S., au luat sfîrșit 
dezbaterile generale pe. 
marginea Raportului poli
tic al C.C. al P.C.U.S. pre
zentat de M. Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

Congresul a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în 
care aprobă linia politică 
și activitatea practică ale 
C.C, al P.C.U.S., ooncluzi- 
ile șl sarcinile cuprinse în 
Raportul politic și a adop
tat „Rezoluția asupra Ra
portului politic al Comite
tului Central ai Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice".

al Suediei
gerea unui nou prim mi
nistru, care, la rîndul său, 
va proceda la formarea u- 
nui nou guvern, în confor
mitate cu prevederile Con
stituției suedeze.

. - : ☆ i
STOCKHOLM 1 (Ager

pres). Conducerea Parti
dului Muncitoresc Social- 
Democrat din Șuedia, al 
cărui președinte a fost pre
mierul Olof Palme, asasi
nat vineri .noaptea la Stoc
kholm, a propus sîmbătă pe 
Ingvar Carlșson, vicepre- 
mier și ministru al mediu
lui ambiant, ca nou lider 
al partidului. Candidatu
ra propusă va fi examinată 
în cadrul unei reuniuni ex
traordinare a Comitetului 
Executiv al partidului, care 
urmează să aibă loc în pri
mele zile ale săptămînii vi
itoare, relevă agenția Fran
ce Presse.

diul de dezvoltare a avia
ției în 1985. Helen Thomas, 
în prezent în 
vîrstă de 80 de ani, a 
fost singura care a răspuns 
că aparate comerciale de 
diverse tipuri vor putea 
parcurge distanțe de apro
ximativ 8000 km cu viteze 
de 1100 km pe oră.

0 DELEGAȚIE a Juntei 
Acordului de la Cartagena 
(JUNAC) a înminat pre
ședintelui Perului, Alan 
Garcia, bazele privind crea
rea Fondului Monetar La- 
tino-american, organism 
regional menit să sprijine 
soluționarea problemelor 
financiare ale statelor din 

tarctica. La începutul celei 
de-a treia luni de la catas
trofa nucleară, vălul negru 
de funingine va cuprinde 
întregul Pămînt.

Limpezirea atmosferei 
va debuta la începutul ce
lei de-a patra luni și pro
cesul se va desfășura foar
te lent, deoarece nu vor fi 
nori, și ploi. încălzirea, se
va face simțită la început 
în Himalaya și în alte ma
sive mustoase. Va începe 
topirea ghețarilor și ’a ză
pezilor veșnice. Mase Uria
șe de apă se vor prăvăli 
din înălțimi. Acesta va fi

Totodată, delegații au a- 
probat Programul P.C.U.S. 
în nouă formă de redacta
re, precUm și statutul parti
dului, cu modificările pre
puse.

Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. a fost salutat, 
sîmbătă, de conducătorii u- 
nor delegații străine pre
zente la congres.

„Challenger" — 
noi fragmente ale 

rachetei purtătoare

WASHINGTON’ 1 (Ager
pres). In cîteva zile, de pe 
fundul Oceanului Atlantic 
vor fi aduse la suprafață 
fragmente din racheta pur
tătoare din dreapta a nave
tei spațiale „Challenger", 
a declarat Edward O’Con
nor, coordonatorul grupu
lui care se ocupă cu căuta
rea resturilor navetei, la o 
conferință de presă televi
zată. Hotărîrea de a aduce 
la suprafață în primul rînd 
resturile din racheta din 
partea dreaptă, care se a- 
flă la o adîncime de a- 
proape 400 metri, a fost 
determinată de faptul că 
acestea pot oferi indicii 
privind cauzele accidentu
lui de la 28 ianuarie care 
s-a soldat cu moartea celor 
șapte membri ai echipaju
lui. ■ ,

IN JAPONIA, șomajul a 
atins cel mai ridicat nivel 
din 1953. După cum s-a 
comunicat oficial la Tokio, 
numărul celor lipsiți de lo
curi de muncă a ajuns, în 
ianuarie acest an, la 1,65 
milioane de oameni, ceea 
ce înseamnă cu 130 000 mai 
rriulți în raport cu aceeași 
lună a anului trecut.

regiune — transmit agenți
ile IPS și JUNAC.

DUPĂ /extrădarea 
sa de către S.U.A., John 
Demjanjuk, fost membru al 
gărzilor SS din lagărul de 
exterminare de la Treblin
ka, a fost transferat în 
Israel, pe calea aerului. Cu
noscut pentru cruzimea și 
brutalitatea față de victi
mele din lagărul mențio
nat, John Demjanjuk, în 
vîrstă de 66 de ani, a fost 
extrădat către Israel, după 
O bătălie de procedură ca
re s-a prelungit timp de doi 
ani și jumătate. El a fost 
încarcerat în închisoarea 
Ayalon din Ramleh, ur- 
mîn<T a fi judecat de un 
tribunal israclian.

încă un cataclism, dar, du
pă toate probabilitățile, va 
avea Ioc fără martori. Pro
cesul catastrofal al topirii 
va cuprinde și Antarctica.

Noile calcule au arătat 
că „iarna nucleară" se va 
declanșa chiar și in cazul 
în care într-un război nu
clear vor fi folosite —• re
partizate asupra principa
lelor orașe ale Europei, A- 
siei și Americii — doar 100 
—150 megatone de com
bustibil nuclear (deci de 50 
de ori mai-puțin decît în
tr-un scenariu elaborat de 
omul de știință american 
Sagan). Atît doar că aceas
tă iarnă va lua sfîrșit în 
cîteva luni și nu într-un 
an. Dar și acesta -este un 
interval suficient pentru 
a pune capăt vieții umane 
pe pămînt.

Sport • Sport • Sport
---s n,: MASA „Cupa Mărțișorului»

FILME TV
2 martie 2 martie

J

la

3 martie
r:

Mica publicitate

memen

PETROȘANI — 7 
iembrie: Ostaticul;

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

După „Cupa 16 Februarie" 
desfășurată recent, Școala 
generală nr. 6 Lupeni . a 
organizat o nouă compe
tiție de tenis de masă — 
„Cupa Mărțișorului". In 
întreceri au participat pes
te 40 de pionieri de la 
școlile generale nr. 1, 2,
4, 5, 6 Lupeni. După dis
pute aprinse, în care am 
remarcat cîteva autenti
ce talente — Daradics Otto 
Robert (cl. III), Daniela 
Kos (cl. V), Sămărtinean 
Claudiu (VI), Florin Con- 
doiu (VI), Adrian Konyics- 
ka (VIII), clasamentul a- 
rată astfel: fete, cl. V-VI: 

' 1. Daniela Kos; 2. Alina 
Revitea, ambele de la 
Școala generală nr. 6 ; 
clasele VII—VIII: 1. Gina 
Georgescu, Școala genera
lă nr. 1, 2. Nicoleta Mihă- 
ilă, Școala generală nr. 6,

PETROȘANI - 7 No- n,30 Telex. n>35 Lu. 
ictnbne. Toata lumea mea copiilor, (c). 12,49

? I?e®: -’II: Unir.e,a; Din cununa cîntecului
Mușchetarii în vacanța ; românesc — muzică popu- P,I. lar. (c) 13()0 AlburP

minical (c). 14,45 Contem
poranii noștri. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 Țara mea 
azi (c). 19,35 Cîntarea
României, (c). 20,15 Bucu
ria fiecărei case, bucu
ria întregii țări — repor
taj. (c). 20,25 Film artis
tic : Cind apare dragos
tea... 21,50 Telejurnal.

3 martie w
20,00 Telejurnal. 2'0,20 

Orizont tehnico-științific. 
(c). 20,35 Tezaur folclo
ric (c). 20,50 Secvențe ma- . 
rocane. 21,00 Roman-foile- 
ton : Marea iubire a lui 

_ Balzac (c). Coproducție
— Luceafărul: a studiourilor din R.P. 

Polonă și Franța. Episo
dul 1. 21,50 Telejurnal

Parângul: Evadarea.
PETRILA : Vară scurtă,
LONEA: Căsătorie cu 

repetiție/ .%
VULCAN — Luceafărul:

Sper să ne mai vedem.
LUPENI — Cultural :

Fata Morgana. 
URICANI : Atenție

Pana de Vultur.

No
u

ri irea : Alărmă -cbta 333 ; 
Parîngpl: Atenție la Pa
nă de Vultur.

PETRILA: Vară scurtă. 
LONEA t Licitația. 
VULCAN

Burlacul căsătorit.
LUPENI — Cultural ;

Burlacul căsătorit 
URICANI i Secretul A- 

polloniei.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în prb-
............. . .............................——

VIND echipament schi, 
clăpari 43, Petrila, 8 Mar
tie 34/1. (6042)

PIERDUT legitimație de

ANUNȚURI DE FAMILIE

3. Daniela.Cerce.ș, Școala 
generală nr. 6; cl. V—VI; 
1. Cristina Sămărtinean, 
Școala generală nr. 6, 2.
Florian Condoiu, Școala 
generală nr. 2, 3. Adrian
Popescu, Școala generală 
nr. 6. Băieți, cl. VII—VIII: 
1. Adrian Konycsaka, Școa
la generală nr. 1, 2. Clau
diu Sămărtinean, Școala 
generală nr. 6, 3. Daniel 
Moldovan, Școala gene
rală nr. 6; Clasele I—IV: 
1. Daradics Otto Robert, 
Școala generală nr. 1, 2.
Ilie Nițu, Școala generală 
nr. 6.

Menționăm că în 2 mar
tie, Școala generală nr. 6 
Lupeni va organiza o nouă 
competiție.

Mariana RETEZAM, 
reponsabilă la gazeta 

„Semaforul" — Școala 
generală nr. 6 Lupeni

serviciu pe numele Vitea 
Anyi, eliberată de Fabrica 
de tricotaje Petroșani. O 
declar nulă. (6041)
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