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• Zi de zi, in cea de-a doua decada a lu
nii ianuarie, mina Lupeni și-a realizat și depă
șit sarcinile planificate, acumulind de la înce
putul anului un plus de 5717 tone de cărbune 
• La polul opus, două întreprinderi miniere - 
Bă_rbăteni și Lonea -, care în nici una din zile 
nu și-a realizat sarcinile planificate.
încheierea celei de a 

doua decade a lunii ia
nuarie a confirmat anga
jarea fermă a colective
lor pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan, mobilizarea plena
ră ă oamenilor pentru 
îndeplinirea angajamen
telor asumate în recente-

la nivelul sectoarelor și 
secțiilor.

Mina Lupeni, cu o cons
tanță demnă de laudă, 
și-a depășit zilnic sarci
nile de plan obținînd cea 
mai mare cantitate de 
cărbune extrasă supli
mentar de la începutul a- 
nului ; 5717 tone.

Ritmicitatea realizări
lor la l.M. Petrila — cu 
excepția zilei de 20 ia
nuarie, cînd se înregistra
se un minus de 51 de to
ne — este evidentă și 
constituie un argument al 
temeiniciei pregătirii pro
ducției anului 1979. Plusul 
Ic zi, de începutul a- 
nulai, este de piste 1150 
de tone.

Revirimentul celei de a

lntr-o nouă hală de fabricație, cu o lună mai devreme

P R I M E LE ARM Â T U R I 
necesare susținerii în galerii

, / £ ■

• Durata de execuție a obiectivului a fost scur
tată la jumătate. Explicația unui asemenea succes: 
la construcția halei au fost utilizate elemente prefa
bricate, materiale ușoare și ieftine ; beneficiarul a în
ceput montajul mașinilor, în regie proprie, înainte ca 
haia să fie ridicată.

Anual, în Valea Jiului 
se execută în subteran Zeci 
de mii de metri liniari de 
lucrări miniere — galerii, 
plane înclinate, suitori. Fie
care metru liniar de a- 
vansare impune ca la în- 
demîna minerilor să fie a- 
sigurate ritmic armăturile 
de susținere, confecționa
rea cărora de mulți ani în
coace eră încredințată cons
tructorilor de mașini ai 
I.U.M.P. Ca un proces fi
resc pe direcția moderniză- 

Echipa de lăcătuși condusa de loan Ghița, o formație care a muncit în ritm 
intens la montarea utilajelor din noul atelier de producere a grinzilor metalice
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doua decade l-a constituit 
mina Uricani, care, cu ex
cepția zilei de 12 ianua-

0 cerință de stringentă actualitate

acționăm cu toate 
forțele pentru a da

l.wuu M,

rie, în toate celelalte zile 
și-a realizat și depășit 
sarcinile zilnice de plan, 
în ultima zi a decadei a 
doua, prin plusurile zil
nice acumulate, mina se 
înscrie printre întreprin
derile fruntașe ale Văii 
Jiului.

Mina Dîiia, în ultima 
jumătate a decadei a 
doua reușește să se în
scrie, la rîndul ei, prin
tre minele care își depă-

•rii tehnologiilor miniere, în 
anul acesta, la I.U.M.P,, 90 
la sută din produsele fa
bricate vor fi înnoite, con
text în care pe locul halei 
unde se confecționau armă
turile a fast amplasat un 
nou fiux de fabricație, mo
dern și judicios așezat, de 
unde vor pleca , spre mine 
combine de abataj, utilaje 
,complexe pentru mecani
zarea operațiilor din subte
ran. Iar, pentru că sporu
rile cantitative și calitati- 

șese sarcinile zilnice de 
plan, dar plusurile acu
mulate n’J sînt suficiente 
pentru a ridica mina la 
plan. Cu toate acestea, 
minusul a scăzut de la 
1900 de tone la 1575 de 
tone, minus care poate fi 
recuperat pînă la sfîrșitul 
lunii.

O surpriză, deloc plă
cută, o face în această 
decadă — mina Paroșeni, 

care numai în 2 zile își 
realizează și depășește 
sarcinile de plan — în 13 
și 15 ianuarie — acumu- 
lînd însă de la începutul 
lunii un minus de peste 
2100 de tone.

Alte trei întreprinderi 
miniere — Livezeni An>i- 
noasa și Vulcan — cu în
depliniri sporadice ale 
sarcinilor zilnice de plan 
— una sau două zile — 
cînd au înregistrat plusuri 
neînsemnate față de ne

la producția de căibu- 
sînt condiționate în a-

ve 
ne 
ceeași măsură de introdu
cerea în subteran a utila
jelor moderne, purtătoare 
ale progresului tehnic, ca 
și de realizarea la vreme 
a lucrărilor de descinderi 
și pregătiri — trebuia gă
sit un alt loc, mai potrivit, 
pentru confecționarea ar
măturilor metalice atît de 
trebuincioase.

Cu judecată și spirit 
gospodăresc, cei cărora li 
s-a încredințat să înalțe 
noul atelier pentru armă
turi — colectivul de la 
S.S.H. Vulcan — aparți-

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

120 de ani de la 
Unirea Principatelor Române

realizările medii ale ce- ( 
lorlalte zile au acumulat / 
minusuri, care pot deveni > 
îngrijorătoare, dacă men- 1 
țin același ritm de ne- I 
realizare : mina Livezeni / 
minus 4600 tone, Aninoa- 1 
sa minus 7459 de tone, iar 1 
mina Vulcan minus 5965 ’
de tone.

Minele Lonea și Bărbă- i 
teni în nici una din zile- i 
le decadei a doua nu și-au '
realizat sarcinile de plpri. |
La mina Lonea nereali- l
zările sînt între minus ’
165 și minus 822 tone, ț 
cu un minus de la înce- l 
putuj lunii de 5870 de to- / 
ne, iar la mina Bărbătcni, ț 
în aceeași perioadă de i 
timp, minusul s-a ridicat J 
la 8569 de tone. )

Aceste nereal izări cons- 1 
tituie serioase rezerve de t 
cărbune, care pot fi puse I 
în valoare printr-o mai 1 
bună organizare a mun- | 
cii, prin întărirea disci- i 
plinei în muncă șl a dis- J 
ciplinei tehnologice, prin ț 
aprovizionarea brigăzilor i 
cu materialele și piesele I 
de schimb necesare, dar ț 
mai ales prin mobiliza- i 
rea fiecărui membru al I 
colectivului, prin contri- ) 
buția fiecărui miner, | 
maistru, tehnician și in- < 
giner, a cadrelor din con- ' 
ducerile întreprinderilor | 
lâ rezolvarea problemelor l 
«ut zvnuA amintifp •cu care minele amintite 
încă se mai confruntă.
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Șefii de schimb Constantin Cosmangiu și Arpad Far- 
kaș din brigada condusă de Gheorghe Lițcan de la mina 
Livezeni împreună cu doi dintre ortacii lor înaintea in
trării în mină sînt hotărîți să mențină și-n schimbul lor 
frumoasele rezultate ale brigăzii din frontul subteran.

Foto: I LICIU

Unirii PrincipatelorManifestâri dedicate
Române
în pofida strădaniilor 
provoacă dereglări în transportul în comun

SPORT
Avem iarnă în toată Valea Jiului. De ce n-am 
avea și patinoare ?
A fi tînăr și talentat nu e destul în rugbi...
Boxul din Lupeni poate și trebuie relansat 
spre culmile performanței

colective, indisciplina

înscrisă în istoria patriei 
noastre ea o remarcabilă 
zi în care s-au pus teme
liile României moderne, 
venimentul care se petre
cea acum 120 de ani, la 24 
ianuarie 1859*,  deschidea 
cele mai luminoase pers
pective luptei poporului 
nostru pentru dobîndirea 
independenței și realizarea 
înaltului ideal de '■ unire, 
„Victorie remarcabilă a 
maselor de țărani, meșteșu
gari, lucrători și tîrgoveți, 
a cărturarilor progresiști 
și patrioți — arăta tovară
șul Nicolae CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului — Unirea Principate
lor a reprezentat actul care 
a pus bazele statului națio
nal român".

Unirea a fost rezultatul 
unor cerințe legice și o- 
biective, rezultatul firesc al 
unui îndelungat proces is
toric, ce își are rădăcinile 
în îndepărtatele vremuri a- 
le formării poporului nos
tru. Ideea originii comune 
este prezentă în conștiin
ța poporului român, încă 
din cele mai vechi timpuri 
și a început să se afirme 
tot mai pregnant în seco
lele XVII—XVIII. Cronica
rii Grigore Ureche, Miron 
Costin sau Stolnicul Cdn- 
tacuzino, în pagini vibran
te, au reliefat unitatea nea
mului nostru, a limbii sa
le, subliniind 
nii, muntenii și 
au aceleași crezuri, obice
iuri și aspirații. Prin scrie
rile celor mai de seamă re
prezentanți ai Școlii Arde
lene — Samuil Micu, GheOr- 
ghe Șincai și Petru Maior 
— se înregistrează o și mai 
pronunțată afirmare a idei

că moldove- 
arcelenii

X

J

lor referitoare la originea 
poporului român, a conti- 

sale. 
cărturari 

cu 
lor au 
opiniei 

astfel

nuității și a limbii 
Meritai acestor 
este cu atît mai mare 
eît ideile operelor 
ajuns în rîndul 
europene, lărgind 
conștiința acesteia despre 
români și aspirațiile lor. 
Idealul unirii a fost culti
vat cu perseverență de că-

.;. tre revolution arii pașop
tiști, o expresie concluden- . 
tă a dorinței de unitate d ’ 
constituit-o și impresionan
ta adunare de pe Cîmpia . 
Libertății din Blaj cînd, 
din piepturile celor peste 
40 000 de participant, a 
răsunat cu o remarcabilă 
vigoare strigătul: „Vrem
să ne unim cu țara !“.

Datorită voinței maselor 
largi, a patriotismului în
flăcărat și înaltului simț 
politic al celor mai înain-, 

, .tați fii ai poporului, unirea

Prof. Ion FRAȚILA 
directorul Arhivelor 

Statului, jud. Hunedoara

(Continuare in pag. a 2-a)
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muncă patriotică 
sprijinul producției, 
acest prilej ei au 
cărcat 6 vagoane - 
bolțari pe care apoi

t

I
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De citeva zile s-a des
chis biblioteca munici
pală din Petroșani. In 
rafturi se află ■’“peste 
20 000 volume, fondul de 
carte urmind a se îm
bogăți substanțial in pe
rioada următoare. Bi
blioteca — aflată in car
tierul Aeroport, pe stra
da Viitorului, blocul 9A 
— are și o filială cu 
cărți social-politice
(funcționează la sediul 
Comitetului municipal 
de cultură și educație 

| socialistă). (T.S.)
♦—-----uți

Din inițiativa comite- I 
tului U.T.C. de la mina 
Lupeni, tinerii de la . 
sectorul XI investiții au 
organizat, mai multe, 
zile la rînd, acțiuni de 

în 
Cu 

des-
cu 

i-au 
încărcat în peste 100 de 
vagonete ce au luat dru
mul subteranului. (C. 
Val.)
♦--------------

Sub directa îndruma
re a comitetului de sin
dicat, brigada artistică 
de la S.S.H. Vulcan, 
condusă de Ioana Ion, 
pregătește un nou spec
tacol intitulat „înțepăm 
cu. spinul", care va fi 
prezentat în cursul a- 
cestei săptămîni în fața 
oamenilor muncii din 
Secții, (C.G.)

In școlile generale și 
liceele din municipiu 
s-a încheiat faza pe cla
se a concursului pentru 
acordarea primului aju
tor „Sanitarii pricepuți". 
Au ioc în aceste zile ul
timele „confruntări" (în- 
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tirnele ,,confruntări'*  (în- i 
tîrziate) pentru desem- I 

. . . . . . . . . . . . . . Inarea colectivelor de e- 
levi care vor reprezenta 
școlile la faza pe locali- 
tate ce se va desfășura 
în cursul trimestrului
II. (T.V.)

I,
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In poîida strădaniilor colective, indisciplina provoacă

Dereglări în transportul în comun
în cursul acestei săptămâni, am întreprins un 

raid-anchetă pe cele mai importante artere de circu
lație din municipal, urmărind timp de mai multe aile, 
modul cum sînt respectate orele de plecqre în cursă și 

—comportarea pe traseu a personalului dș bord de pe 
autobazele E.T.P. Cu toate condițiile grele, determi
nate de ninsoare și gheață, se poate spune că marea 
majoritate a mașinilor circulă cu regularitate, chiar și 
în orele de vîrf. Spunem „marea majoritate*',  deoare
ce au lost întâlnite și excepții, excepții care umbresc 
activitatea lucrătorilor din transportul în comun.

• GRUP DE TINERI, 
Petrila: Așa cum ne-a in- 
format conducerea 
f.C.S.M.I. Petroșani, pe a- 
;nul 1978 întreprinderea nu 
a avut repartiție, nu a con
tractat și, deci, nu a des
făcut verighete.

• EMILIA SZTANKAI, 
Petroșani: Intr-adevăr, art. 
18 (1) al Legii nr. 3/1977, 
statuează posibilitatea re
ducerii vîrstei de pensio
nare la femei — cu un an 
pentru cele care au născut 
și crescut 3 copii pînă la 
vârsta de 10 ani, cu doi ani 
pentru cele cu 4 copii și cu 
trei ani, în cazul celor cu 

mai mulți de 4 copii. Aceas
ta cu condiția să aibă o 
vechime în muncă de 25 
ani, condiție pe care dv. 
nu o îndepliniți.

• FELICIAN SECARA, 
Vuloan : Puneți prea mul
tă patimă în judecarea 
stării de fapt a fotbalului 
din Vulcan. Intr-adevăr, 
roiul antrenorului este im
portant, dar nu determi
nant. în teren, jucătorii... 
decid rezultatul partidei.

• GHEORGHE POPES
CU, Uricani: Conducerea 
E.G.C.L. Lupeni ne-a dat 
asigurări că reparația de

za în Moldova și în Țara 
Românească a pecetluit u- 
nirea „națiunii române".

Unirea Principatelor Ro
mâne a avut ample și pro
funde consecințe de ordin 
politic, economic, și social. 
Pe tărîm economic a avut 
loc o creștere a forțelor și 
relațiilor de producție, o 
lărgire simțitoare a pieței 
interne și o deosebită creș
tere a schimburilor econo
mice. Resursele naturale a- 
le țării au început să fie 
tot mai mult valorificate 
din punct de vedere indus
trial, dezvoltîndu-se în a- 
celași timp transporturile 
pe căile ferate. Cea mai 
însemnată consecință a 
creșterii potențialului in-
dus'tual al țării a fost dez
voltarea proletariatului ca
re, treptat, a ajuns la un 
nivel de organizare tot mai 
ridicat. O stavilă serioasă 
în calea progresului econo
mic al țării erau relațiile 
de producție feudale din a„ 
gricultură, de aceea pro
blema agrară străbatea ca 
un fir roșu istoria Princi
patelor, în acea vreme 
constituind — după apre
cierea unui consul străin r— 
„fondul tuturor preocupări
lor", sau, cum .arăta M. 
Kogălniceanu, „însăși soar
ta nației noastre". în so
luționarea acestei proble
me o contribuție de seamă 
a avut-o reforma agrară 
din 1864, cînd aproape j 
j-umătate de milion de ță
rani au primit .. peste
1 766 000 ha de pămînt.

Unirea Moldovei cu Ța
ra Românească a constituit 
o premisă a luptei poporu
lui pentru câștigarea inde
pendenței de stat, în 1877, 
și a netezit drumul făuririi 
statului național unitar ro
mân, la 1 decembrie 1918.

în hală, deși fabricația 
a început, sînt și pe mai 
departe prezenți membrii 
unor echipe ale S.S.H., care 
au executat montajul uti
lajelor cu reputația vredni
ciei și competenței profe
sionale deja consolidată — 
cele conduse de Emeric Si- 
camaș și Mihai Toader. A- 
lături de șefii de echipă, 
se află muncitorii loan Bă
lăci, loan Lupu, Nicolae 
Bălan, Petre Mantea, Dezi- 
deriu Teglaș, Alexandru Sa- 
bău și numeroși alții. Ca 
și ta alte dăți, cînd echi
pelor h s-au cerut eforturi 
în plus, oamenii nu țin sea
ma că în hală este încă 
frig, că ora de încheiere 
a șutului e pe trecute. Au 
cu toții un țel de îndepli
nit, țel spre care converg 
toate eforturile lor : să
grăbească punerea în func
țiune a următoarelor ma
șini, știind că. aceasta în
seamnă mai multe armă
turi pentru mineri.

Luni, 15 ianuarie, ora 
19,10. Ningea. In stația 
„Aeroport I“, trei persoane 
așteptau autobuzul de Uri
cani. Acesta sosește la timp, 
■oțjrește în stație, dar stu
poare... nu deschide deci! 
ușa din față. Coboară trei 
persoane și... pleacă. Aceas
ta pentru că taxatoarea de 
pe autobuzul 31 HD 5006 
(conducător auto Petre Moi
se) refuză să deschidă ușa 
de la urcare, deși locuri e- 
«a.i pentru încă 10—15 per
soane. Astfel cei care au 
așteptat pînă atunci în sta
ție sînt obligați să-și pre
lungească așteptarea pînă 
la următoarea cursă. Ur
căm în autobuzul de Ani- 
noasa cu care mergem pî
nă la garajul E.T.P. unde 
așteptăm din nou un „Uri
cani". Vine ou viteză și 
trece fără să ne bage în 
seimă pentru că șoferul 
Visile Stan e grăbit și 
au-și poate „pierde tim

pul" prin orice stație pen
tru 1—2 călători, cîți eram 
de toți. Deci, o altă speran
ță spulberată. Dar numai 
pînă la 19,55 cînd apare 
31 HD 5568 care cu toate 
că era arhiplin („prinsese" 
.și sosirea trenului) opreș
te.

După o zi, alte nereguli, 
tot din cauza șoferilor. Au
tobuzul 31 HD. 2675 nu 
pleacă în cursă la 18,10, 
deși aștepta în Piața Vic
toriei cu motorul pornit de 
mai mult timp. La un. mo
ment dat șoferul Florea 
Gagiu și taxatoarea Adria
na Tecsi sosesc grăbiți, ur
că în autobuz, sfidînd călă
torii care așteptau în stație, 
și, fără vreo explicație, 
pleacă cu autobuzul gol. 
Dispecera ne spune că pen
tru Lupeni nu mai sînt 
curse la această oră, iar 
autobuzul cu pricina va 
pleca pe „local". N-am în
țeles însă faptul că dacă 

Răspundem cititorilor

s-a „transformat1* în cursă 
locală, de ce nu a luat și 
călătorii care mergeau la 
Aeroport ? De fapt, după 
încă o zi, la aceeași oră, 
același autobuz circula la 
Lupeni, fără să mai fie pe 
local. Cine schimbă, și du
pă ce criterii orarele de 
plecare de la o zi la alta ?

Miercuri, 17 ianuarie. La 
Vulcan constatăm o defi
ciență care generează mul
te nereguli în transportul 

în comun. Aflăm aici că pe 
foile de parcurs dispecerii 
nu scriu ora de plecare și 
sosire a fiecărei curse, ci 
ora planificată. Eventuale
le întârzieri nu apar con
semnate niciunde, lasted 
impresia că textul merge 
bine.

Joi, 18 ianuarie, ora 7,30. 
Venind de la Uricani, au
tobuzul 31 HD 5569 nu a 
oprit de la intrarea în Pe
troșani in nici o stație de
alt la stadion, deși călăto
rii solicitau oprirea și în 
celelalte stații. Ora 12,50. 
în piața Victoriei luăm un 
local pînă la Aeroport. în
cercăm o discuție cu șo
ferul dar nu e posibilă în- 
trucît în cabină, o călătoa
re, cunoscuta a șoferului 
își depozitase plasele cu 
cumpărături și... pînă una 
alta, mai schimba câteva 
vorbe cu șoferul. Coborîm 
ja poștă, unde constatăm 
că , de la Uricani sosesc ci

zidărie din apartamentul 
pe care-1 ocupați pentru e- 
feetuarea căreia ați solici
tat sprijin, a fost executa
tă in a doua parte a lunii 
decembrie 1978. Confirma- 
ți-ne dacă sînteți mulțumit.

• (Urmare din pag. 1)

nând unși întreprinderi dc 
profil, I.R.I.U.M. Petro
șani — au găsit pe noua 
platformă ce s-a indicat în 
ultimul : an lîngă I.M. Pa- 
roșeni un loc ideal.' Avan
tajele noii platforme sînt 
certe : e situată în centrul 
Văii, deci,drumul de trans
port al armăturilor ^pre 
toate minele a fost scurtat, 
în ponderea consumatorilor
— întreprinderile miniere 
Lupeni, Vulcan și Paroșeni
— se află în imediata a- 
proplere. Pe platformă e- 
xistă deja amenajări pen
tru încărcare-și descărcare 
ușoară, pe calea ferată 
sau cu ajutorul autoca
mioanelor atît a materi
ilor prime: cît și a produ
selor finite. Folosind un 
spațiu neutilizat pînă a- 
tunci, redistribuind alte 
spații din incinta platfor
mei, s-a putut ridica aici 
o hală industrială nouă, 

te două autobuze deodată, 
în stație, te același timp, 
veniseră autobuzele 31 HD 
5569 și 31 HD 5630, unul 
de Uricani, altul de Lu
peni, în timp ce, probabil, 
prin stații destui- călători 
așteptau cu înfrigurare so
sirea autobuzului salvator.

Concluziile ce se desprind 
din acest raid sînt clare, 
în timp ce conducerea 
E.T.P: face eforturi consi
derabile pentru a mulțumi 
publicul călător prin pla
nificarea unui număr sufi
cient de autobuze și res
pectarea orarelor, aspectul 
„nu-i privește" și pe unii 
șoferi care frânează astfel 
încercările de reglementare 
a transportului în comun. 
Față de exemplele surprin
se de noi, cît și de cele 
constatate cu alte prilejuri, 
va trebui să se ia cele maî 
drastice măsuri. Dispecerii 
din toate localitățile mu
nicipiului să consemneze cu 
exactitate ora de plecare și 
sosire și să dirijeze auto
buzele conform programe
lor stabilite. în organizați
ile de partid, sindicat și 
U.T.C. să se intensifice mă
surile de educare a perso
nalului de bord, a celor 
care intră direct în legătu
ră cu publicul, în așa fel 
îneît să se evite neajunsu
rile ce se manifestă pe tra
seele de circulație din mu
nicipiu.

Raid-anchetă realizat de
C. BUZESCU 
I. STANESCU în zbuciumatele zile de

Secvență de iarna.
Foto : Ion LEONARD

Primele armături
cu o destinație nouă. Mai 
mult sau mai puțin figu
rat, aici se nașe elemente
le' „scheletului" pe ale că
rui ramificații vor fi am
plasate fronturile active de 
lucru din subteran.

în urmă cu o zi, de aici 
au pornit spre galeriile de 
la cele mai adinei orizon
turi ale minelor primele 
armături metalice T.H. 
Precizăm că ele au fost li
vrate cu o lună mai devre
me decît s-a avut în ve
dere, că în atelier se pro
duc și tuburi flanșate. Pe 
ce căi a fost posibil un 
asemenea succes ? La fața 
locului, în noua hală, încă 
în curs de finisare, stăm 
de vorbă cu unul din „au
torii" succesului, de fapt 
coordonatorul de bază al 
lucrărilor, maistrul princi

Manifestări dedicate
Unirii Principatelor Române
• Astăzi, la Petroșani, se desfășoară 

simpozionul „120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române" în cadrul căruia 
silit prezentate 6 comunicări științifice 
referitoare la lupta poporului nostru 
pentru realizarea unității naționale și 
cucerirea independenței de stat.

• „Hai să dăm mină cu mână" se 
numește montajul liierar-muzieal pe ca
re elevii școlilor generale nr. 2 și 3 din 
Petroșani îl prezintă astăzi (ora 13) la 
Muzeul mineritului.

• Pionierii din școlile generale ale o- 
rașului Vulcan participă astăzi (ora 12) 
la o dezbatere cu tema „Vulcanul, îm
pliniri și perspective în cincinalul revo
luției tehnico-științifice", organizată ,1a 
Casa pionierilor și șoimilor patriei. Dez
baterea este urmată de spectacolul de 
muzică și poezie „Sărbătorim un om, 
sărbătorim o țară" și deschiderea unei 
expoziții cu lucrări de artă plastică ale 
elevilor care se inspiră din memorabila

pagină a istoriei patriei —■ ■ 24 ianuarie 
1859. -

• „Sub flamura partidului creștem o- 
dată ou țara" este genericul sub care 
se desfășoară astăzi (ora 12),. la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din Pe
troșani, un concurs al cinecluburilor pio
nierești din Valea Jiului. Cu acest pri
lej are loc și simpozionul ou tema „Uni
rea Principatelor Române — eveniment 
memorabil în istoria poporului român", 
dedicat împlinirii a 120 de ani de la U- 
nirea Moldovei cu Țara Românească.

• La întreprinderea de utilaj minier 
din Petroșani se deschide astăzi (ora 14) 
o expoziție de carte, cu vînzare, organi
zată de Centrul de librării Deva. La 
deschiderea expoziției, înscrisă în bo- 
ga-telș manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, participă și membrii cenaclu
lui literar „Panait Istrati" al Văii Jiului 
care vor recita din creațiile proprii.

0 pagină luminoasă în istoria patriei
22, 23 și 24 ianuarie, cînd• (Urmare din pag. 1)

a fost înfăptuită prin ale
gerea unui singur domn al 
Moldovei și apoi al Țării 
Românești. în jurământul 
depus cu prilejul investirii 
cu prerogativele domniei 
Alexandru Ioan Cuza arăta 
„...voi păzi cu sfințenie 
drepturile și interesele pa
triei,... voi fi credincios 
constituției, voi priveghea 
la respectarea legilor pen
tru tați... neavînd în fața 
ochitor mei decât binele și 
fericirea nației române".

pal Ion Ghițâ, mecanicul 
șef al S.S.H. Vulcan.

—- întregul volum de 
montaje l-am efectuat în 
regie proprie. In grăbirea 
execuției am fost puternic 
mobilizați de sentimentul 
răspunderii față . de 
soarta avansărilor în 
lucrările miniere ce des
chid cale spre fronturile de 
cărbune. Termenul de exe
cuție, de la data începerii 
pînă la momentul confec
ționării primelor armături 
a fost scurtat cu mai bine 
de jumătate din durata 
preconizată...

Ni se vorbește despre 
organizare, despre confrun
tarea cu timpul și inevita
bilele greutăți ce Se ivesc 
atunci cînd încerci să-l 
comprimi. înainte ca noua 
hală să se fi ridicat, echi

la București au avut loc 
dezbaterile Adunării elec
tive, cînd «acțiunea con
servatoare a încercat să ză
dărnicească înfăptuirea u- 
nirii, mii de cetățeni au 
ținut împresurată, zile și 
nopți, Adunarea Deputați- 
lor din Dealul Mitropoliei, 
avtad, prin combativitatea 
lor, un rol hotărâtor în ob
ținerea victoriei. Unirea 
principatelor a produs o 
vie impresie în rîndul - ro
mânilor din Transilvania, 
care se aflau încă sub do
minație străină. Nenumă
rate au fost localitățile de 
dincoace de Carpați în ca
re entuziasmul față de uni
rea Moldovei și a Țării 
Românești, așa după cum 
aprecia Al. Papiu Harlan, 
„era' poate mai mare de
cât- în Principate". înfăp
tuirea statului național ro
mân a cunoscut un puter
nic ecou pe plan interna
țional stârnind simpatia și 
aprobarea opiniei publice 
progresiste de pretutindeni. 
Subliniind spiritul de dă
ruire al patrioților români 
în lupta lor pentru unire, 
cunoscutul om politic ma
ghiar Kossuth nota : ,,... un 
astfel de spirit este nece
sar ca un popor să înte
meieze potria sa sau s-o 
reconstituie dacă a pierdu
t-o", în al său „Jurnal des 
Debats", Saint-Marc Girar- 
din consemna : „Trebuie să 
recunoaștem că această du
blă alegere constituie un 
pas înainte către unirea 
completă a Principatelor 
Unite. Este mai ales un 
protest răsunător împotri
va dezunirii ; este o dova
dă solemnă a perseverenței 
românilor, te dorința lor 
națională**  *. în I860 Marx 
arăta că alegerea lui Cu

pele de la S.S.H. au înce
put turnarea fundațiilor 
noilor utilaje. Rînd pe rînd 
s-au „așezat" pe postamen
te un strung, un polizor, o 
mașină de debitat, una de 
sudură, s-a amenajat apoi 
calea ferată din hală, s-au 

■ montat din nou utilaje, iar 
în final s-a putut face pro
ba celei dintâi mașini de 
îndoit profilele TH din ca
re se nasc armăturile.

în urmă cu o zi, de aici 
a început livrarea armă
turilor metalice. Se lucrea
ză în paralel cu o mașină 
la I.U.M.P., pînă cînd și 
cea de-a doua mașină, a- 
flată te montaj, va produ
ce. Apoi și cea de-a treia 
va fi transportată in noile, 
hale, de unde, zilnic, vor 
porni spre subteran pînă 
la 300 armături.
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Jubileu speologic
Cercul speologic „Piatra 

ll_oșie“, care activa pe. lîn- 
gă clubul din Petriia, a 
împlinit nu demult 10 ani 
de activitate, jubileul mar- 
cînd, de-a lungul anilor, un 
palmares deosebit în cer
cetarea adîncurilor, dar și 
fn performanțe de... alpi
nism.' între acestea am a- 
minti cercetarea sau carta
rea unor formațiuni carsti
ce dimprejurul Văii Jiului, 
precum Peștera de Aur 
(Cîmpu lui Neag), Alunii 
Negri (Jiul de Vest), peș
terile Ulciorului și de sub 
Cetatea Baniței, Cometa, 
.Tecuci, Cioclovina, Șura 
Mare, Avetiui de sub Toul 
Negru (Munții Sebeș), A- 
venul Sf. Nicolae (Lainici) 
peșterile din Ogrin-Polatiș- 
te, Avenul Paștelui (Roșia), 
Peștera Măgura (Geoagiu), 
Avenul Vînătorului (Vil- 
ican), Avenul Floarea ' de 
Colț (Iorgovan) etc.

Membrii cercului, tineri 
muncitori din întreprinde
rile petrilene sau din Pe
troșani, au participat, de a- 
semenea, la manifestările 
organizate pe plan națio-

nai — simpozioane, coloc
vii, tabere de 
schimburi de

• Sportivii de mâi mare ! 
: sau mai mică perfor- i 
5 monță, fotbaliștii nu fac 
î excepție, escaladează, în 
| .aceste zile munții, în 
£ căutarea... ozonului. In 
= acest fel își încarcă „a- 
I cumulatorii", în. vederea 
i dificilelor confruntări 
I din returul campionatu- 
î lui. Am informat, la vre- 
i mea potrivită, despre 
i pregătirile divîzionare- 
; lor A și C din Vale. A- 
i poi, am aflat că și o al- 
î tă echipă, dintr-un eșa- 
; Ion inferior, în dorința 
= de a ajunge în „lumea 
î bună" a fotbalului, s-a 
; decis, să efectueze sta- 
î giui de readaptare a or- 
î ganismului la efort îm- 
; prejurul cabanei I.E.F.S. 
j din Paring. întîmplarea 
î a făcut să fim martori

eu, cu mult mai impor
tante : sînt destul de bine

Spania 87—0, cu Polonia, 
la Dublin, 30—10, dar am
simțit .cu adevărat tifta- ’ pregătit fizic, psihic, teh- 

larizarea și uriașa răspun
dere pe care ți-o impune 
ea abia după meciul cu 
Franța, pierdut de noi cu 
6—9. în rugbiui românesc 
se spune s „un rugbist este 
cu adevărat în națională 
numai după ce joacă și 
trece cu bine de un meci

de mine din Petroșani și 
m-am transferat ța Știința, 
prima mea echipă în se
nior at. Rezultcrtele obținu
te cu echipa noastră se cu
nosc, așa că...

— Cam ați ajuns titu
lar în Iotul național de 
rugbi ?
— Probabil că, după a- 

naliza munciți depuse în e- 
chipă și la recomandarea

— Teodoriu Tudose, 
stînd de vorbă cu antre
norul dv., printre elitele 
mi-ct spus: „Unul dintre 
cel mai tineri și talentați 
rugbiști de la Știința Pe
troșani este Tudose..." Cît 
de tînăr sînteți ?
— Am 22 de ani. Nu 

știiu „cît de tînăr sînt la 
această vîrstă", dar șiu că 
joc rugbi de la 12 ani cu 
convingerea că tinerețea și 
talentul nu sînt îndeajuns 
pentru a ajunge un bun 
rugbist. Pentru mine, a 
juca rugbi înseamnă a in
tra în competiție cu mine: 
însumi, a urmări autode- 
pășirea cu ambiție, perse
verență, antrenamente în 
forță, susținute cu toată în- 
dîrjirea de care poate fi 
în stare un oni.

— Unde ați început ?
— Da Școala sportivă nr. 

2 din București, cu singu
ra profesoară-antrenor de 
rugbi din țară, Mariana 
Lucescu. îmi place, să o 
spun pentru că o femeie- 
antrenor de rugbi e ceva 
rar nu numai Ia noi în 
țară, ci și peste hotare.

— Vă rog, cîteva cuvin
te despre palmaresul dv.
— Cu plăcere. Campion 

național de. juniori în anii 
1973 și 1975, de trei ori fi
nalist al Cupei F.I.R.A. la 
juniori, între 1973 și 1975. 
Dar numai o dată am pu
tut trece de Franța, 
București, în

nic ? Mi-am însușit pe 
de-a-ntregui tactica, sche
mele de joc ? Mă depășeș
te cumva 
tea postului ? 
da randament maxim ?

— Știu că ați fost 
Anglia, în turneul cu 
chipa reprezentativă .
— Da. M-am întors 

frumoase impresii ; 
multă lume iubește 
joc care se predă în școli, 
se joacă peste tot, ca fot
balul la noi. Dar personal, 
am avut ghinion; după 
meciul cu Aberavon, c®ș- 
tigat de noi, și după ega
lul realizat cu echipa 
Swansea, am intrat și eu 
în rîndui „spectatorilor" i 
om fost accidentat, o dis- 
funcție claviculară.

—- Ce vă propuneți, cu 
Știința în acest campio
nat ?
— Cel puțin locul III.

— O întrebare pe care 
am pus-o și altor colegi 
de-ai dv.: ce înseamnă 

Tudose

cercetare, 
experiență, 

beneficiind de concursul u- 
nor specialiști ai institute
lor de speologie din Bucu
rești și Cluj-Napoca, cu ca
re prilej s-a-u trecut în re
vistă renumitele monumen
te speologice din țară: peș
terile Vîntului, Bulba, Me- 
ziad, Epuran, Topolnița, 
Cetățile Ponorului.

Începînd din acest 
activitatea cercului speolo
gic „Piatra Roșie" va f-i 
sprijinită de Comitetul mu
nicipal U.T.C.. și biroul său 
de turism pentru tineret- In 
noul sediu se amenajează 
deja un laborator fotogra
fic, de asemenea, s-au luat 
măsuri de procurare a u- 
nor materiale turistice și 
speologice, precum : ruc
sacuri, saltele pneumatice, 
saci de dormit, ■ corturi, 
corzi și cordeltoe. Pentru 
atragerea tineretului spre 
tainele adîncurilor vor fi 
organizate expoziții foto, 
simpozioane, deplasări în 
teren și tabere de lucru. In 
biblioteca pasionaților ex
ploratori vor putea fi găsite 
cărți de referință privind 
speologia, geologia, alpinis
mul, arheologia, medicina, 
biologia, fotografia etc.

Iată, așadar, că jubileul 
cercului coincide, în mod 
fericit, eu desfășurarea u- 
nor noi coordonate de ex
plorare a pasiunii speolo
gilor din Petroșani și Pe- 
trila, cu gîndul mărturisit 
de a atrage n« prieteni 
ai speologiei/ tărîm care 
oferă satisfacții deosebite 

_. și petrecerea plăcută 
timpului liber.

ari,

la 
cu

responsabilita-
Voi putea’

în
e-

li

cu
foarte 
acest

A fi tînăr 
și talentat

nu e 
destul

in
ce

pentru Teodoriu 
rugbiui?
— Ce înseamnă 

un poet poezia ?

cu echipa reprezentativă a 
Franței". Intre noi și Fran
ța e o rivalitate de tradi
ție... A fost, într-adevăr, un 

că 
și 
că

antrenorului, în 1977 
fost chemat pentru meciul 
cu Italia, in turneul final 
de la Reggio Calabria, în
cheiat nedecis : .10—10 ;
am fi putut cîștiga, dar a- 
șa e în sport. Joc fundaș 
numărul 15 și pasiunea 
mea dintotdeauna e rug- 
biul. în anul trecut am 
fost titularizat în echipa 
națională de rugbi a Româ
niei.

— Un titlu care obligă...
— O 

fel ca 
anul 
M.I.M. 
mine, 
eîșigat

meci
l-ați
mi-a
l-am pierdut.

— In sport, cred, că

de excepție, cred 
văzut la televizor 
părut foarte rău

pentru
Ce în

seamnă pentru un pictor 
pictura ? Ce înseamnă mu
zica pentru un compozitor? . 
O stare de fapt care se 
confundă cu existența co
tidiană, sportivul din mi
ne fiind un alter-ego al 
studentului. E destul?

— Cum ați primit ves
tea clasificării dv. 
tre cei mai buni 
rugbiști ai țării ?
— Cu bucurie, dar 

fapt mă obligă la 
mult.

- . _ . *se
învață mult și din meciu
rile pierdute și apoi 
ciștigă întotdeauna ? 
asta la 22 de ani...
— Niciodată 

stare care obligă, la cu fața către 
să-mi spun că 
ani și că am 
națională sau

1973,
11—11, ceea ce ne-a adus 
titlul de campioni europeni 
la juniori. Am avut mai 
puțin „noroc" ia Heidelberg 
(R.F.G.) și la Madrid (Spa
nia),'în următorii doi ani 
și a trebuit să ne mulțu
mim numai cu titlurile de 
vicecampioni europeni. în 
anul 1975 am dat examen 
de admitere la Institutul

cine 
Și

prin- 
zecestat 

ca 
de 
de

cea de student în 
III la Facultatea 
din Institutul de 

secția ingineri. Am 
meciuri frumoase, 

cu Cehoslovacia 61—0, cu

acest 
mai

n-am 
mine 
om 22 
colegi
echipă de 

club care au peste 30 de 
ani, pentru că întotdeauna 
mi-am pus întrebări, cred

Convorbire realizată de
Ioan Dan BĂLAN

avea

fost amena-
Jiul

cu multă

ozonizare .’

la clipa de start a pre
gătirilor Minerului Pa- 
roșeni, fiindcă de secon
danta liderului din cam
pionatul județean este 
vorba. Am fost însă ne
plăcut surprinși de o a- 
nume atitudine a unor 
fotbaliști, Astfel, 
grupul de vreo 20 
component’! ai

din i 
de ;

lotului, 1 
'■ mai bine de jumătate se i 

-: întreceau în a inhala ; 
; fumul țigărilor cu sau i 
i fără filtru, fn așteptarea 
i autobuzulud. In acest fel, j 
j campania de ozonizare ; 
ș era compromisă, dintru ; 
început, de nesănătosul 
viciu al fumatului, des
fășurat sub ochii bine
voitori ai unor repre
zentanți din conducerea 
asociației, Or, obiectivul 
propus, promovarea în 
divizia C, presupune o 
disciplină fiber consim
țită, atît în teren cît și 
în afara lui. Dacă 
declarat război '.nicotinei 

ale 
rămî- 

fața 
de 

edu- 
să

am- 
aso-

1

iarna 111
Jiului. De ce n-am 

și patinoare ?
se., patinează 
plăcere.

Patinoar a 
jat și la stadionul 
din Petroșani. A fost in
să suficientă un pi-c de 
ninsoare ca patinoarul să 
fie acoperit zile în șir de 
un covor de zăpadă sub 
care hibernează... gheața 
și nepăsarea celor ce l-au 
amenajat dar nu-1 mai 
întrețin. Cît despre pati
noarele din Uricani, Vul
can, Petriia și Aninoasa 
sint „sublime" dar lipsesc 
■cu desăvîrșire. Se pune 
din nou, legitima între
bare : oare numai la Lu
peni a venit iarna ? 
(».C.)

A venit și zăpada și 
gerul. Dealurile din jurul 
localităților sînt propice 
pentru schi și săniuș, iar 
condițiile sînt folosite din 
plin. Cit despre patinoa
re, în afară de cel 
Lupeni, tare le ducem 
rul cu toții. Spunem 
ceasta deoarece la 
peni, sînt doar două 
tinoare în adevăratul 
țeles» al cuvîntului. Chiar 
și după ninsorile abun
dente din ultimele zile, 

zăpada s-a curățat prin 
pre oc u pa rea asocia țiilor
sportive Minerul și Pre
paratorul Lupeni pe lu
ciul ca oglinda al gheții

din 
do- 

a- 
Lu- 
pa- 
în-

c 
i j
i

1 .. ■

1 Ir

O veste bună pentru iubitorii patinajului din Lupeni. în cartierul Braia 
din Lupeni a fost amenajat, de către Asociația sportivă Preparatorul un nou 
patinoar.

Copiii simt, așadar, din plin bucuriile iernii.

s-a

Garda sus ! încearcă directa de stingă! Nu slăbi 
ritmul 1“ Am început cu aceste indicații relatarea u- 
nor secvențe de la antrenamentele boxerilor de la 
Minerul Lupeni pentru a vă introduce în atmosfera 
pregătirilor febrile. Antrenamentele sînt conduse de 
veșnic tînărui și neobositul Nicolae Barbu care de 

, ani de zile descoperă, formează și lansează talente ale 
sportului cu mănuși.

Foto : Gh. OLTEANU

; în diviziile de elită 
| soccerului nostru, 
ț nem impasibili în 
î celorlalți jucători 
f fotbal ? Ca 
' catari trebuie 
i avem în vedere atît 
| bițiosul obiectiv al 
: ciației sportive, dar și 
! sănătatea unor tineri, pe 
' care inconștienți o igno- 
Iră în fumul unor pre

tenții de a fi mai,., șic.

Ion VULPE

s

i

s

pensionar fiind, îmi dedic 
mare parte din; timpul 

meu liber „șlefuirii"- talen
telor pugilistice din orașul 
nostru. Căci boxul lupe- 
nean poate și trebuie re
lansat spre culmile perfor
manței, acolo unde a fost 
nu o dată.

— Ați adus vorba des
pre aceste succese. Vreți 

să ne reamintiți cîteva ?
— O fac cu plăcere. De-a 

din

— Tovarășe Barbu, se 
spune că aici, în Lupeni, 
boxul există prin dumnea
voastră. Care este adevă
rul ?

— Un lucru este sigur. 
Mie mi-a plăcut întotdeau
na boxul. De mic copil, 
cînd boxam fără știrea ta
tei (pînă cînd într-o zi pa
șii l-au purtat întîmplător 
spre ring și m-a luat la 
rost că ce caut la „școala 
de bătaie") și pînă cînd, lungul anilor boxerii

Lupeni au obținut rezulta
te foarte bune. Dintre ele: 
tocul II în 1970, locul II în 

. 1973 ,locul III în 1974 și 
altele. Rezultatele sînt in
dividuale obținute la faza 
pe zonă.

— Am auzit că întîmpi- 
nați dificultăți privind con
dițiile de antrenament, în
zestrarea cu echipament 
corespunzător...

— Din păcate nu ne bu
curăm de tot sprijinul ne
cesar. Un singur exemplu 
este, cred eu, 
echipamentul 
trenoment le 
la sală, cînd 
dă. Sala de 
nu este curată și nici 
călzită corespunzător, 
capitolul echipament stăm

edificator : 
de joc și an-, 
spăl eu, aici 
am apă cal- 
antrenament 

în- 
La

spre
slab cu mănușile de antrei 
nament și de gală, pantofi 
de tenis, spaliere, saltele 
de gimnastică și altele. A- 
oum, de cînd s-a ales noua 
conducere a Asociației 
sportive, lucrurile, se pa
re, merg spre mal bine.

— Cum stați 
rile ?

— Avem un 
de numeros și 
ros. Este nevoie însă 
multă, multă pasiune 
preocupare. Avem în lotul 
pe care-1 pregătesc 16 ju
niori și 19 seniori. Partici
pă la cîte trei, 
patru antrenamente săptă- 
mînal. în 18 februarie sus
ținem prima gaia oficială 
în cadrul fazei municipale.

— Care sînt boxerii de

cu pregăti-

lot destul 
chiar valo- 

de
Ș»

bune ?
De'ia toți. Nu aș vrea 
să fiu greșit înțeles, 

pînă acum 
pregătirilor 
Moșpanic, Vass, 
Macarie, Varga

însă 
dar în cadrul 

confirmă i 
Lăcătuș, 
și Deliu 

(transferat de la A.S.A. Tg, 
Mureș). Intenționez, de a- 
semenea, să promovez de 
la juniori pe Pop, A potroa
ce. Mîtea, Mureș an, Silaș și 
Gîtman, elemente de reală 
perspectivă.

As vrea să asigur iubito
rii boxului din Valea Jiu. 
lui că împreună cu „băie« 
ții mei" vom confirma aș
teptările lor și vom obține 
rezultate cît mai bune.

Alexandru TĂTAR
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FilmeORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 22 (Agerpres). -- 

Președintele Egiptului, An
war El Sadat, și-a expri
mat optimismul în legătu
ră cu șansele de încheiere 
a unui tratat de pace egip- 
teano-israelian, 
terviți acordat, 
săpțămînalului 
„Time”.

„După Câmp 
mai este posibilă revenirea ■ 
la o situație de nici pace.

într-un in
ia Assuan, 

american

David nu

Procesul 
de destindere * 

condiție 
a dezarmării

nici război — a arătat. Sa- 
dăt. Singurele probleme 
aflate încă în suspensie, 
calendarul pentru stabili
rea unei entități autonome 
pe malul occidental al lor- 
danului și „legătura” din
tre tratatul egipteano-is- 
radian și negocierile pen
tru Cisiordania și Gaza vor 
fi reglementate într-un 
timp corespunzător".

Șeful statului egiptean a 
reafirmat că va cere suve
ranului- iordanian „să-și a- 
sume responsabilitățile: pe 
malul occidental după sem
narea tratatului" egiplea- 
no-israelian.

★
22 (Agerpres). 
sîmbâtâ noap- 
de artilerie is ■

BEIRUT
— începute 
tea, tivurile 
raelicne asupra pozițiilor

„forțelor comune' (palesti- 
niano-progresiste) din sec
torul oriental al sudului 
Libanului, s-au intensificat 
duminică după-amiază, cu- 
prinzînd o zonă de.20 de 
km lărgime și 23 km adîn- 
cime. Artileria grea israe- 
liană a supus unui bom
bardament intens îndeo-. 
sebi regiunea Nabatiyeh și 
împrejurimile acesteia, djs- 
tr.ugînd numeroase case — 
a anunțat un purtător de 
cuvînt palestinian citat de 
agenția WAFA.

Corespondenții de presă 
din regiune relatează că 
numărul victimelor este 
foarte ridicat în cele două _ 
tabere, dată fiind intensi
tatea duelurilor de artilerie. 
Numai sîmbâtâ noaptea 
și-au pierdut viața cinci 
persoane, alte 16 fiind ră
nite, de ambele părți.

0 declarație a 
premierului Iranian

TEHERAN 22 (Agerpres). 
— „Iranul nu va . permite 
nici unei puteri străine să 
intervină; în treburile sale 
interne",, a declarat pri
mul ministru 
Shahpur. Bakhtiar 

acordat

iranian, 
, într-un 
pas tu l uiinterviu ___ ... ... . ...

de radio național,, citat de 
agențiile
Reuter. __  ...
a arătat că famine 
Independenței și 
naționale a țării’1.

Pe de altă parte, 
rul iranian și-a 
convingerea că „nu se va 
produce o lovitură de stat 
militară în Iran”, precizînd 
că „armata va interveni 
numai pentru a împiedica 

1 ciocnirile".

France Presse și 
Primul ministru

..atașat 
unității

p renile- 
exprimat

POTRIVIT UNUI DE-
( RET semn at ■ duminică; del 
Rabah Bltlaî, președintele 

; interimar al Algeriei, la, 7 - 
februarie ac. vor avea Ioc, 
potrivit Constituției ■' țării, 
alegeri pentru desemnarea 
noului șef al statului. Re
zultatul votului vii: anun
țat două zile mai tîrziu. La 
27 ianuarie vor începe lu
crările Congresului partidu
lui Frontal de Eliberare 
Națională .care va desemna 
candidatul la aceste alegeri.

OSLO 22 (Agerpres). ,— 
Realizarea unui progres in 
domeniul dezarmării este 
de neconceput fără a se 
crea, o bază politică adec
vată în acest sens, a decla
rat, la Oslo, primul minis
tru norvegian, Odvar 
iSTordli. în acest scop, a a- 
dăugat ei, trebuie să fie 
intensificat procesul de des
tindere pe plan internațio
nal, trebuie să fie întărită 
încrederea 
trebuie să 
situație in 
flicte’e ce 
soluționate
cale pașnică.

Relevînd rolul extrem de 
important ce revine țărilor 
mici în lupta pentru dezar
mare, vorbitorul a subli
niat să Norvegia va conti
nua să depună eforturi pen
tru a contribui activ 
realizarea de progrese 
domeniul dezarmării.

dintre state și 
se ajungă la o 
care toate con- 
se . ivesc să fie 

exclu'siv pe

la 
în

Economisirea de energie și materii prime
SOFIA. — In urma mă- cheltuiala în cazul clădiri- 

șurilor luate pentru reali
zarea unui consum rațio
nal de energie și combusti
bil, în primii trei ani ai cin
cinalului în Bulgaria s-au 
economisit aproape un mi
liard kWh energie elec
trică, 1,1 milioane tone de 
cărbune, 600 000 tone 
păcură și peste 300 000 to
ne motorină și benzină. U- 
tilizarea rațională a ener
giei și combustibilului va 
permite — după aprecierea 
specialiștilor — ca pînă 
la sfîrșitul cincinalului 
cantitatea de combustibil să 
fie dublată în comparație 
cu perioada care s-a scurs 
din acest cincinal.

★
LONDRA. Experții de 

la Salford Council au anun
țat experimentarea cu suc
ces a unei case ce poate fi 
încălzită cu o cheltuială de 
30 lire anual, față de pes
te 200 lire cit reprezintă

de

lor clasice. Proiectul pre
vede realizarea unor ca
vități în. pereții din beton 
armat prin care circulă aer 
cald, precum și a unor ins
talații în plafoane, gi. etan- 
șeizarea ferestrelor. Siste
mul Sg bazează pe arderea 
combustibilului (care poate 
să fie atît petrol, cit și căr
bune: sau lemne) și încălzi
rea apei în boilere speciale 
în afara corpului principal 
al, cădirii apoi realizarea u- 
nui circuit închis al aeru
lui încălzit. De asemenea, 
în pereți sînt realizate o 
serie de elemente care con
tribuie la ventilarea aerului 
cald.

. 2000, de aproape patru ori, 
comparativ cu 1'975. Se 
menționează, astfel, că 
ponderea energiei nucleare 
pentru satisfacerea cererii 
generale de energie se va 
majora, de la 3 la sută în 

-1975, la 10 la sută in anul 
2000. Un asemenea obiectiv 
va fi realizat prin realiza
rea a trei- noi centrale nu
cleare și intrarea în func
țiune a altor două, aflate, 
în prezent, în construcție.

în mod corespunzător, se 
va reduce și ponderea pe
trolului, de la 76,6 la șută 
în 1975 la 48 ia sută spre 
sfîrșitul secolului.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Arabe Egipt, An
war El Sadat, și președin
tele Sudanului, Gaafar El 
Nimeiri, au semnat , la*  
Khartum un acord ce stipu
lează integrarea activită
ților celor două țări în do
meniile social, economic și 
cultural — informează a- 
genția M.E.N. Acordul —• 
arată agenția — a fost în
cheiat în conformitate cu 
prevederile Programului de 
integrare politică și econo
mică a Egiptului și Suda
nului, semnat în 1974/

IN PREZENT, în 
sînt înregistrați 
50 000 000 șomeri 
300 000 000 persoane 
cîștig temporar sau
plător. Aceste date au fost 
publicate de ziarul italian 
„La Stampa”. O situație 
gravă în domeniul ocupării 
există în țările Pieței co
mune, unde șomează peste 
6 milioane persoane.

lume 
peste 

totali.
au un 
înțîm-

★
BERNA. — Potrivit unui 

raport dat publicității la 
Berna de Comisia generală 
privind concepția globală a 
energiei, gradul de utiliza
re a energiei nucleare în 
Elveția se va mări, în anul

Combinatul minier Valea Jiului
Baza de aprovizionare Petroșani

ÎNCADREAZĂ urgent

— merceologi-voiajori

PETROȘANI • 7 No
iembrie: Curierii diplo
matici roșii . Republica : 
Un om cu idei; Unirea: 
Acel blestemat tren 
blindat.

PETRILA: Mînia, se
riile I-II. ,

LONEA : Hipopotamul 
Hugo,

ANINOASA: Pivotul 
echipei de baschet.

VULCAN; Două ma
me. ■;./, : , .'

LUPENI — Cultural: 
Orchestra ambulantă. 
Muncitoresc: Taina mi
cilor revoluționari; "
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I' IL20 Telex. 11,30’ tncîii- | 

derea programului. 17,00 I 
Telex. 17,05 Telescoalâ. I 

117,25 Cur ‘
Ig’eză. 1’ 
I pitorească 
rile socii

Iții TV. pentru tu- 
din agricultură.

I Neamul meu și 
mea. Creații din

Irul contemporan.
Tribuna TV. 19,20

Ide seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 Ancheta TV:

| Unirea — chezășie a de-

TV.

I.
Roman foileton : „Pute
re fără glorie”. Episodul- 

121. 10,50 Publicitate.
10,55 Muzică ușoară.

9,00 Teleșcoalâ. 10,00 i

rs de limbă en-
17,45 România 
că. 18,10 Din ță- 

socialiste. 18,20 Lec
ții ;TV. pentru lucrătorii

18,45 
țara 

folcljO-
19,00
1001

venirii noastre (III). 20,15 
Seară de teatrti. ' „File 
din cronica Unirii" de 
Mircea Ștefanescu. Pre
mieră TV. 21,55 întilni-

Revista vest-germană 
„Der Spiegel" a publicat, 
recent, Un amplu reportaj 
despre numeroșii narco
mani —■ în mare parte ti
neri — care încearcă să 
scap? din acest cerc vicios 
sau pe care părinții, rude
le sau societatea se strădu
iesc să-i smulgă acestei pe
riculoase pante a autodis
trugerii. „Zi de zi — serie 
cunoscuta revistă -— zeci Apoi... 
de tineri se lasă ademeniți 
în R.F.G. în mrejele drogu
rilor, în prezent în țară e- 
xistînd aproximativ 60 000 
de narcomani. Mai pot ei 
fi salvați sari se îndreaptă 
spre o moarte sigură ? O 
mică, parte dintre ei vor să 
se lase ajutați, dar terapia 
narcomaniei se vădește a 
fi urr lucru greu : nu 
zlstă suficiente instituții 
specializate și personal ca
lificat". „La cei mai înrăiți

putea schimbă o vorbă, Al
lert a ieșit

/ colo.
Apoi, s-a 

meie, care 
și a luat-o

repede de a-

instalat la o fe- 
era riarcomană, 
din nou de la 

capăt. Apoi, voind să se 
interneze într-un spital de 
dezintoxicare din Hqnovra, 
n-a găsit pentru moment 
nici un loc. liber și„ s-a în
scris pe o listă de . ordine.

Asemenea lui Allert —• 
scrie „Der Spiegel" — exis-
fAW.W.VWANWANW

Notă externă
WMMWVWWWWM

tă în R.F.G. mulți nabețo- 
mani care vor să scape de 
drog, dar care sînt 
șlâțuiți sau chiar

.____  . ___ „ _ deoparte. Cine a stat
dintre narcomani— decla- dată închis într-un
ra un
ajunge

„Der

e-

. mani înregistrați pe liste
le ei- Sahm face parte din
tre cei care refuză price, a- 
jutor. Poliția d-a trecut de 
pe acum în rîndul „marți
lor potențiali de mîine".

„Dacă, asemenea lui 
Allert — scrie „Der Spie
gel*'  — narcomanul caută 
ajutor, sau dăcă, asemenea 
lui Sahm, găsește un sens 
numai în injecția următoa
re -- speranța rămîne mică 
în R.F.G. că narcomanii 
vor supraviețui viciului lor. 
Numai puțini dintre ei pot 
fi sustrași dependenței de 
droguri. Și 'atunci, ei se 
află în fața unor probleme 
noi. Căci, pe teritoriul 
R.F.G. există numai -1000; 
de locuri de dezintoxicare 
în clinici terapeutice pen
tru cei aproape 60 000 de 
narcomani existenți în pre

— buldazeiiști categoria Vi
•.<• fochiști . m

— excavatonști categ. IV-V

încadrarea și retribuirea conform Legii nr. 
57/1977 și Legea nr. 12z1971.

Informații suplimentare la biroul retribui
re, din strada M. Eminescu nr. 22.

Mica publicitate
de

medic — nu putem 
niciodată".
Spiegel” relatează 

cazul unui tînăr, Karl 
Iert, care a început 
„guste" hașiș încă de 
băncile școlii, la 15

Al
so 
pe 

ani.

vreo- 
spital 

ele bon nervoase sau; a fost 
împiedicat, la un prim im- 
bo.d, să se interneze într-o 
clinică de dezintoxicare, 
•renunță /foarte repede...

Jurgen Sahm, de 24 de 
', nici nu încear

că s-o facă. „Pentru că 
totul este o stupizenie”. De 
șase ani, el vegetează în
tre „pășunea cu hașiș”, cum 
este denumit locul din 
Frankfurt pe Main unde 
se comercializează dragul,

ani,
Cunoscînd o fată mai mare, 
care își injecta stupefiante, 
Allert, a iniitat-o, „pentru 
a fi la același nivel cu 
ea”. Mai tîrziu, a găsit ceva 
„mai bun". A început să 
consume heroină. Pînă cînd _ .
a ajuns la o tentativă de și toaletele orașului locul 
sinucidere. de ..evadare" al narcomani-

Părinții l-au dus pe fiul lor, unde aceștia își fac 
lor minor la clinica de 

boli nervoase Karl-Bonhoef- 
fer. închis în aceeași secție 
cu schizofrenici, alcoolici 
și epileptici drogați cu me
dicamente și cu care nu

„injecția miraculoasă".
Sahm a fost descoperit a- 
colo de poliția judiciară 
din Frankfurt pe Main, 
dar ej nu este decît unul toxicării”. 
dintre cei 1 300 de naroo-

prost 
ținuți zent...'

Și — se întreabă revista
— ce se va întîmpla cu 
„•noua generație" de narco
mani, care își face apariția 
pe scena drogurilor, acum, 
cînd chiar și copiii încep 
să „guste" stupefiantele și 
cînd tot mai mulți tineri 
cad în această patimă în
că înainte de -a termina o 
școală sau de a avea o 
calificare profesională ? 
Presupunînd că ei ar fi de
zintoxicați, după un oare
care timp, cum s-ar putea 
realiză reintegrarea lor so
cială? „Această categorie
— declara revistei „Der 
Sp iege 1" specialistul 
Thamm — încă nu a fost 
luată în considerație ld 
alcătuirea programelor me
dicale și sociale ale dezin-

S. A.

SCHIMB apartament 2 PIERDUT diplomă 
camere, fără încălzire, Pe- 10 clase pe numele Popa
trlla, 7 Noiembrie Bl. 2/21 
cu similar, încălzire, în Pe
troșani. Informații după o- 
ra 15, (46)

BRUS1NSKI Marioara 
mulțumește pe această ca
le medicilor Drăgoi loan, 
Nqvradi Petru, Vasilca Eva 
și cadrelor medii Grig oraș 
Maria si Pop Maria, pentru 
competența și grija cu care 
au acționat în timpul in
tervenției chirurgicale sal- 
vîndu-i viața. (51);

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erdos 
Ioan, eliberată de l.M. Pe- 
trila. Se declară nulă. (44)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Csiki 
Carol, eliberată de l.M, Pe- 
trilă. Se declară nulă. (45)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Ion, eliberată de Pre- 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (47)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bologan 
Aurica, eliberată de T.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(48)

Grup 
în

Mitică, eliberată de 
școlar minier Lupeni 
nul școlar 1973—1974. 
declară nulă- (49)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Hanze 
Lidia, eliberată dc- E.G.C.L. 
Lupeni. Sc declară nulă. 
(52)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hanzi 
Colman, eliberată de 
E.G.C.L. Lupeni. Se declară 

, nulă. (53)

'/ANUNȚ DE FAMILIE

a-
Se

de

FAMILIA Trestian 
mulțumește pe această 
cale rudelor, colegilor de 
serviciu și prietenilor ca
re au fost alături de noi 
la suferința 
de pierderea 
lui

TRESTIAN

pricinuită 
regretatu-

GINO,

cel care a fost bun soț. 
tată și socru. (50)
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