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Secția de montaj 
combine a I.U.M P. es
te una dintre cele mai 
moderne hale ale uzi
nei, dotată cu mașini- 
unelte de mare produc
tivitate unde se con
fecționează combinele 

de abataj tip CA-1 și 
CA-2, utilaje care se 
bucură de frumoase- a- 
precieri din partea be
neficiarilor.
In imagine, tînărul 

Nicolae Bălănescu e- 
xecută una dintre ce
le mai complexe opera
ții. alezajul la carcasa 
combinei.

I M. VULCAN

Optimizarea activității
de transport, cerință a creșterii 

producției de cărbune

Una dintre brigăzile de mineri de la I. M. Petrila care în aceste zile fierbinți de sfîrșit de 
an au raportat îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit din planul anual de producție este și cea condusă 
de Petru Kineses, de la sectorul I. Efectuînd lucrări de pregătiri pentru punerea in exploatare a unor noi 
zăcăminte de cărbune, minerii din brigada condusă de Petru Kineses și-au depășit lună de lună sarci
nile de plan. Ca urmare, la 25 decembrie a.c., cu șase zile înainte de sfîrșitul anului, harnicii mineri din 
această brigadă au înregistrat cel de-al 150-lea mc realizat peste prevederile din planul anual, depă- 
șindu-și propriul angajament asuipat în întrecerea socialistă.

In clișeu Petru Kineses, alături de ortacii din schimbul cu care coboară zilnic în mină : Vasile 
Staicu, Iosif Popescu, Victor Docuț și Vasile Tițian.

Depășiri la principalii indicatori 5 milioane lei în plus

Activitatea sectorului de 
transport de la mina Vul
can a constituit obiectul 
amplelor discuții în adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii, care au 
dezbătut și aprobat sarci
nile de plan pe anul 1982. 
Tonul discuțiilor l-au dat 
tocmai serioasele neajun
suri ce s-au manifestat in 
aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materialele ne
cesare, cerințele realizării 
unui transport optim în ex
tracția producției de căr
bune atit pe verticală cît 
și pe orizontală și care au 
avut repercusiuni asupra 
activității sectoarelor de 
producție. La data amin
tită, din cele opt sectoare 
de producție, doar sectoa
rele I și VIII își realiza
seră sarcinile de plan, ce
lelalte sectoare înregistrau 
minusuri între 6 430 și 
25 000 de tone de cărbune. 
Propunerile făcute pentru 
mărirea parcului activ de 
locomotive și vagonete în 
vederea efectuării unui 
transport optim pe orizon
tală cît și realizarea mai 
bună a reviziilor și repa
rațiilor instalațiilor din

rampele puțurilor, care să 
înlăture stagnările în trans
portul pe verticală aveau 
menirea să optimizeze ac
tivitatea sectorului de 
transport. Cum au fost re
alizate aceste propuneri ? 
Care este eficiența lor ?

Nicolae Dumitraș, locți
itorul șefului sectorului de 
transport afirma : „De la 
opt locomotive cu troleu 
parcul a sporit la 11 lo
comotive în permanentă 
stare de funcționare. Am 
refăcut parcul de locomo
tive active Diesel, 
funcționînd 25 în per
manență și dispu- 
nînd de o rezervă de 16 
bucăți în stare de funcțio
nare. Repunerea în circui
tul productiv al acestor 
locomotive s-a putut rea
liza' prin întărirea forma
țiilor de lăcătuși care asi
gură revizia și repararea 
locomotivelor în cele 13 ga
raje existente.

Pentru repunerea in 
circuit a întregului parc 
de vagonete existent in

Teodor ARVINTE

(Continua e in pag u 2-a)
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ale conducătorilor auto, 
mecanicilor. întregului 
colectiv al autobazei 
I. T. A. Petroșani se ma
terializează într-un fru
mos buchet de succese 
reprezentat de depășirea 
planului anual la princi
palii indicatori. Este sem. 
nificativ că la importan
tul indicator de utilizare 
a capacităților din do
tare s-a înregistrat un 
procent de realizare de 
168 la sută față de sar
cina de plan pe întreg 
anul și, concomitent, un 
coeficient de 100 la sută 
în ceea ce privește folo
sirea parcului auto.

însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan au fost 
raportate și la indicatorii 
tone-căiători și tone trans.

Abatajele au prins viață
I
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I
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*
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In pofida unor mari 
greutăți cu care s-a con
fruntat in acest an, co
lectivul sectorului l de la 
I. M. Dilja, încheie anul 
1931 cu un adevărat re
viriment. Datorită apari
ției unor fenomene de 
autoaprindere a cărbune
lui care au paralizat par
țial activitatea de 
ducție a sectorului 
îndelungat, la 
anului sarcinile 
nu au putut fi 
Prin eforturi 
tenacitate și dăruire e- 
xemplară, zona cu pro
bleme a fost izolată și li
chidată, 
nici un 
neri ai 
șit să 
cest an 
opt abataje inactive o pe
rioadă. creînd astfel front 
de lucru pentru ca secto
rul să-și îndeplinească și 
chiar să-și depășească 

pro- 
timp 

începutul 
de plan 
realizate, 

deosebite,

Neprecupețind 
efort, harnicii mi- 
sectorului au reu- 
redeschidă in a- 
patru din cele

portate pe kilometru con. 
vențional.

Veniturile brute au fost 
realizate cu șase zile îna
inte de sfîrșitul anului, 
ceea ce înseamnă că vor 
fi obținute beneficii su
plimentare.

în fruntea întrecerii so. 
cialiste, cu cele mai mari 
realizări la toți indicato
rii de plan, se situează 
colectivul coloanei călă
tori. Printre cei ce au 
contribuit în mod deose
bit lună de lună, la ob
ținerea acestor rezultate 
de prestigiu, se numără 
conducătorii auto Pânde
le Demirache, Dianu Stan, 
Aurel Pop, Victor Oțoi, 
Ion Bucătaru și mecani
cii Constantin Boșțină și 
Ibrahitp Faic. (S. V.).

sarcinile de plan pe a- 
ceastă lună.

Realizind în această 
zonă un ridicat volum de 
lucrări miniere de pre
gătiri, au pus in funcți
une capacități productive 
la nivelul sarcinilor de 
plan.

Brigăzile conduse de 
Ștefan. Herman, Constan
tin .Crăciune, Petru Carp, 
Vasile Zaharia, Zoltan 
Farago și Constantin Si
mon, alături de maiștrii 
Ion Andreiea, Mircea 
Helgiu și Mihai Cosma, 
sub îndrumarea șefului de 
sector ing. Dumitru Oprea 
și adjunctul său, maistrul 
principal' Ștelan 
pus umărul la 
tru redresarea 
de cărbune a

Urmare a 
susținute pe care le-a de-

loka au 
greu, pen- 
producției 
sectorului, 
eforturilor

Printre colectivele care 
raportează în acest rod
nic sfîrșit de an îndepli
nirea sarcinilor prevăzute 
în planul anual se numă. 
ră și cel al constructorilor 
din cadrul lotului din 
Lupeni al Trustului de 
lucrări speciale București. 
După cum am aflat de la 
ing. Cornel Dumitrașcu, 
șeful lotului, pînă la data 
de 25 decembrie volumul 
lucrărilor prevăzute în 
planul valoric pe 1981 a 
fost depășit cu 5 milioa
ne lei. Din cele mai im
portante lucrări executate 
în acest an pot fi enume
rate placările anticorozi- 
ve, protecțiile antiacide 
la instalația noii filaturi 
a I. F. A. Vîscoza Lupeni, 
lucrările de izolații la a

pus, colectivul a extras 
suplimentar, față de pre
vederi, de la începutul 

lunii decembrie 700 tone 
de cărbune, ajungind 
foarte aproape de produc
ția anului viitor. Semnifi
cativ este faptul că vred
nicii mineri și-au propus 
să nu se oprească numai 
la atit. Luind in conside
rare condițiile cone eie 
din sector, ei s au anga
jat să încheie luna 
cembrte cu un plus 
1 000 de tone.

Am stat de vorbă 
harnicii mineri de aici 

aflat că pe agenda 
lucru a colectivului 
sector stă în continu- 
redresarea în întregi- 
a producției zonei a- 

I

î
I

de- 
de

cu
și

am
de
din
are
me
țectate, aceasta insemnind

apunerea în funcțiune 
noi abataje productive.

Gheorghe IJOTEA 

coperișul noilor blocuri 
din orașele Lupeni și 
Vulcan.

Cu cele mai bune re
zultate și depășirea lună 
de lună a sarcinilor de 
plan sînt formațiile con
duse de Nicolae Gîtan și 
Gheorghe Floare.

Datorită depășirii sarci
nilor planului anual, con
structorii din cadrul lo
tului Lupeni al T.L.S.B. 
și-au creat de pe acum 
un important front de 
lucru pentru trimestrul 
I al anuiui viitor, expri- 
mîndu-și astfel, prin fap
te demne de toată lauda, 
hotărîrea de a realiza la 
termen și chiar în de- 
vans lucrările de investi
ții care le-au fost încre
dințate. (V. S.).

în pagina a 3-a

CULTURĂ-ARTĂ
■ Festivalul obiceiurilor laice de iarnă „CO

LINDA TARII PENTRU MINERII VĂII 
JIULUI

■ CARNET
£ ȚARA IN DECEMBRIE — grupaj de versuri
£ NOTE « NOTE

Servicii ale
Pentru a informa oame

nii muncii cu privire la 
ce servicii meșteșugărești 
pot apela în zilele de re
paus de la începutul lunii 
ianuarie 1982, am solicitat 
relații" de la tovară
șul Ion Zaharia, pre
ședintele Cooperativei „U- 
nirea" din Petroșani. A 
făcut-o cu amabili
tate. „Evident, majorita
tea secțiilor vor fi închise.

Noi
aparte men te 

în finisaj
în aceste zile, construc

torii de locuințe din Petri
la, care au predat pînă a- 
cum în anul 1981 un nu
măr de 98. apartamente, e- 
fectuează finisări interi
oare la blocul 36 E, cu 30 
apartamente, a cărui dare 
în folosință este progra
mată pînă la finele anu
lui. Concomitent, harnicii 
constructori de aici au a- 
tacat lucrările la două noi 
blocuri, însumînd 64 apar
tamente. din planul anu
lui 1982.

cooperației în ziiele
Nu putem însă să nu ți
nem seama de serviciile 
de strictă necesitate cum 
ar fi de exemplu mici re
parații la autoturisme, de
panări de radio și televi
zoare, secțiile foto, frize
rie și coafură. Am preco
nizat deci ca in primele 
trei zile din anul viitor să 
funcționeze, bineînțeles, cu 
program și personal redus, 
unitatea de reparații auto- 

î ...„Intr-o zi ți-am dă- 
; ruit / O portoca.â / 
; Lumea toată ne părea / 
i O portocală*'... Versu- 
; rile unei cunoscute me- 
; lodii pot fi auzite a- 
j cum în toate casele 
: cu copii. Vlăstarele

noastre mînglie cu mi
nutele coaja catifelată

Daruri...
a portocalelor de culoa
rea seareiui. Sărbăto
rirea Pomului de iar
nă, organizată de toa
te comitetele sindica
telor din întreprinderi 
și instituții, e.-le o tra
diție frumoasa si în
cărcată de semnificații. 
Grija pentru copii — 
viitorul națiunii, este 
grilă primordială. Pen
tru bucuria lor. Mos 
Gerilă de la l.C.S.A, si 
A.P. Petroșani a adus 
75 de mii de kilogiame •; 
de portocale. 100 000 1 
bucăți ciocolată. 27 000 i 
napolitane, I 500 kg. ! 

bomboane „salon".
lată, așadar, o expre- • 

sie a copilăriei ferici- - 
te. neumbrită de lipsuri j 
si greutăți, căreia, si- i 
gur. copiii ii vor răs- ; 
punde c um se c uvine. ■' 
învățind. muncind, pre- i 
gătindu-se temeinic pen- 1 
tru viață. (M.B )

nelucrătoare
moto din Petroșani, pre
cum și unele secții de de
panări radio-TV, foto, fri
zerie și coafură. Așteptăm 
in acest sens indicații pre
cise din partea U. I. C. M. 
Deva. lntrați in posesia 
lor, vom anunța la timp 
cetățenii cu privire la uni
tățile noastre ce voi fi 
deschise în aceste zile pre
cum și orarul de funcțio
nare".
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personal
Nicolae 

adre- 
nostru 
lumii

război 
tovarășul 

arăta ; 
uriașa 
nu fie 
pentru 

ci să

-------------------------------.
Exprimînd voința una

nimă a întregului nostru 
popor, noua și strălucita i- 
nițiativă de pace a Româ
niei socialiste, 
a tovarășului
Ceaușescu, Apelul 
sat de poporul 
tuturor popoarelor 
reprezintă o vibrantă che
mare la acțiune pentru a- 
părarea intereselor vitale 
de libertate, 
securitate și 
pace ale po
poarelor con
tinentului eu
ropean, ale 
popoarelor lu
mii. Sublini
ind necesita
tea ce se im
pune pentru 
oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înlăturarea pe
ricolului unui război ra- 
cheto-nuelear, 1 
Nicolae Ceaușescu 
„Să asigurăm ca 
forță a atomului să 
niciodată folosită 
distrugere fi război 
fie pusă exclusiv in slujba 
omului, a bunăstării și fe
ricirii sale, a progresului 
și civilizației omenirii 1 Cei 
ce 
fie 
de 
iar 
ar 
putea scăpa de 
dreaptă a oamenilor, a po
poarelor". Chemările înflă
cărate la rațiune -adresate

k.

vor dezlănțui atomul să 
siguri că nu vor scăpa 
forța lui nimicitoare, 
dacă, printr-o minune, 

cămine in viață, nu vor 
judecata

In legătură cu 
abonamentele la 

presă și publicații
Oficiul P.T.T.R. in

formează cetățenii Văii 
Jiului că pînă în 
27 decembrie a.c. se fac 
abonamente la presa 
internă (ziare centrale 
și locale, reviste, pro
grame radio TV etc.).' 
Abonamentele se fac la 
toate oficiile 

din localitățile 
cipiului prin 
rii poștali și 
zorii voluntari

poștale 
muni- 
facto- 
difu- 

din
întreprinderi. Informăm, 
de asemenea, cititorii 
ziarului nostru că pot 
să-și rcînoiască abona
mentele la prețurile cu
noscute, pe o perioadă 
de o lună.

A trecut deja o săptă- 
mină din vacanța de iarnă 
a elevilor. După cum se 
știe, odată cu sfîrșitul pri
mului trimestru, in toate 
liceele, școlile generale și 
casele pionierilor și șoimi
lor patriei au luat ființă 
cluburi ale vacanței, în ca
drul cărora elevii participă, 
și în această perioadă de 
„relache", la acțiuni atrac
tive. Aceste cluburi sinte
tizează preocupările școlii 
de a desfășura o perma
nentă activitate de îndru
mare și control a procesu
lui educativ al tineretului 
școlar.

LUPENI
La liceul industrial mi

nier, stăm de vorbă cu 
prof. Liviu Avram, îndru
mătorul U.T.C., care ne in
formează despre activitatea 
clubului de vacanță. La 
sala de lectură a liceului, 
una dintre cele mai bine 
amenajate din Valea Jiu
lui, se desfășura o expu
nere despre păstrarea și 
valorificarea obiceiurilor

I E FLORI DE SĂRBÂ- 
s TORI. O veste... „gingașă" 
! primim de la serviciul a- 
Iprovizionare al I.G.C.L Pe

troșani în aceste zile s-au 
Ipus la dispoziția locuitori

lor Văii Jiului peste 8 000 
fire de garoafe. Pînă la 

! ultima noapte din acest an
și întîia din celălalt, casele 
noastre vor fi înfrumuse
țate cîi încă 10 000 de ga- 

de președintele României 
socialiste tuturor popoare
lor lumii și forțelor progre
siste de pe tot globul, ex
primă hotărîrea nestrămu
tată de a face totul pentru 
înlăturarea pericolului u- 
nui nou război care ar dis
truge însăși viața pe pă- 
mînt.

Ca medic, alături de în
tregul personal sanitar al 

Minunatele cuceriri ale științei 
să fie puse în slujba păcii, a 

sănătății oamenilor
spitalului din Vulcan, ală
turi de toți cetățenii pa
triei subscriu din adîncul 
inimii la inițiativa de pace 
a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu. Trebuie, toto
dată, să spun că dacă o 
bună parte din cheltuie
lile militare ■— de exemplu 
un avion de luptă ultra 
modern echivalează cu 
costul a 100 de spitale sau 
40 000 de farmacii — ar fi 
dirijate spre cercetările din 
domeniul sănătății, de com
batere a cancerului, de e- 
xemplu, dacă 
savanților și 
de știință ar 
slujba sănătății oamenilor, 
a permanentei lor bună- 

inteligența 
a oamenilor 
fi pusă în

laice și tradițiilor foclorice 
în zonă. Participau 
aproximativ 30 de elevi și 
eleve. De altfel, aflăm că 
la clubul vacanței intră 
zilnic, în medie, 100 de e

Cluburile vacanței nu sînt in ...vacanță
levi, care participă la acți
unile organizate, precum și 
la întreceri de șah, tenis 
de masă, rummy, și biliard.

La Școala generală nr. 1, 
prof. Gabriel Nucă ne in
vită la o audiție muzicală 
sau la o proiecție de dia
pozitive. La clubul vacan
ței este deschisă o frumoa
să expoziție de desene, de
dicată aniversării Republi
cii. La televizor se vizio
nează „Matineul de vacan
ță". Un grup de copii. în
drumați de învățătoarea 
Maricica Cojocaru pregă
tesc un spectacol de mu
zică și poezie pentru sala 

roafe. Florile fac viața 
mai frumoasă!

g REVELION. I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani organizea
ză revelioane pentru oame
nii muncii la restaurantele 
„Cotnari" — Lonea, „Tran
silvania" — Petrila, „Mine
rul", Peștera Bolii, „Gam- 
brinus", '„Parîngul", „Ca
bana Brădet" — Petroșani. 
Se mai primesc înscrieri la 
responsabilii de unități.

gg ALMANAHUL „CINE
MA". A apărut, în chioș
curile de difuzare a pre
sei, Almanahul „Cinema" 
— 1982. Spicuim din su

urma 
nu se
poate 

nimic.

stări, omenirea ar face pași 
uriași spre progres, 
civilizație. Consider 
este o datorie 
cetățenească,
nală a fiecărui cadru 
di cal de a participa 
toată convingerea la 
furarea pericolului 
război care araduce

moarte 
mint, 
mai 
previi un răz
boi în 
căruia 
mai
„trata"
Am convinge
rea că toți oa

menii în halate albe de 
pe glob nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a salvgar
da pacea, a apăra sănăta
tea, viața semenilor lor de 
pe bătrîna noastră planetă. 
Munca noastră nobilă de 
apărători ai sănătății si 
vieții ne obligă să -influen
țăm acțiunile oamenilor po
litici — acum, pînă nu 
este tirziu — pentru ca 
viața popoarelor, a copiilor, 
pentru ca viața întregii 
planete să fie scutită de 
coșmarul unui război ato
mic distrugător.

spre 
că 

morală, 
profesio- 

me- 
cu 

înlă-, 
unui 

numai 
pe pă_" 

Este
ușor să

Medic Fulviu ISACU, 
doctor in științe medicale, 

directorul 
spitalului orășenesc Vulcan

de apel a I. M. Lupeni, în 
ziua de 26 decembrie.
VULCAN

La Casa pionierilor și 
șoimilor patriei, clubul de 

vacanță este, după cum ne 
spune prof. Virginia Roș
ea, ..împărțit" pe trei sec
țiuni . tehnică, cultural- 
artistică și sportivă. Zil
nic 70 de copii trec pragul 
clubului. Ieri a avut loc 
un concurs de poezie pa
triotică, la care au luat 
parte 20 de elevi. Cei trei 
profesori care îndrumă ac
tivitatea clubului de vacan
ță, loan Prața, Angela Vă
duva și Viorica Albescu, 
erau în mijlocul copiilor.

Următorul popas — Li
ceul industrial Vulcan. 
Prof. Romanța Lăzârescu 
ne oferă detalii despre ac

mar : „Cintarea României", 
„A 7-a și celelalte arte", 
„Pictură și cinema", „Ci
nema și televiziune", „Fes
tivaluri ’81", „în direct din 
New York, Hollywood și 
Beijing", interviuri cu In
grid Bergman, Simone Sig
noret, Yves Montand, date 
despre copiii unor celebri
tăți, Cine-umor, Cinerama 
etc.. Pe coperta a 4-a — 
doi membri ai familiei 
Ewing ; Miss Ellie și 
Bobby...

gg APROVIZIONARE. U- 
nitatea nr. 25 „Fortuna" 

Petrila ' (responsabil

Cerința a creș-erii
ce caro-une

v ' mal e

va- 
fluidiza 

verticală, 
electro- 

s-a 
și repara

i-a mpa

inventar — o lut) bucăți — 
am crescut și aici numă
rul posturilor prestate la 
formațiile conduse oe Vio
rel Boldoi și V irgil Gegiu. 
Totuși numărul mare de 
vagonete defecte ne-a im
pus sa apelăm la I.U.M. 
Crișcior, care ne-a trimis 
o echipă specializată ce a 
repus in circuitul produc
tiv 502 vagonete’ .

Concomitent cu aceste 
măsuri de creștere a par
cului de locomotive și 
gonete, pentru a 
transportul pe 
sublinia maistrul 
mecanic Aurel Babei 
asigurat revizia 
rea utilajelor din 
puțurilor, care să lie de o 
mai bună calitate. 
Pentru aceasta sînt create 
patru echipe mobile la o- 
tizonturile 480, 420 și 360 
iar o alta lucrează perma
nent la puțul IV avînd în 
vedere încărcarea la ca
pacitatea maximă a aces
tui puț de către produc
ția sectoarele II, III și VI. 
Este de fapt și puțul cu 
cele > mai. multe probleme.

Măsurile luate pentru 
îmbunătățirea activității 
sectorului de transport au 
fost deci în concordanță cu 
problemele ridicate de oa-

tivitățile clubului de va
canță. Tocmai se pregătea 
plugu.șorul, care va fi pre
zentat la S.S.H. și I. M. 
Vulcan. S-a amenajat o 
expoziție de carte politică

cu tema „România și pro
blema păcii în lume". Ex
cursiile tematice ale cer
cului de speologie în mun
ții Sebeșului, tabăra auto- 
fin'anțată de la cabana 
Vîlcan (12 elevi îndrumați 
de ing. Alexandru Dalea), 
serile cultural-educative și 
distractive, audițiile mu
zicale, întregesc imaginea 
unei activități bune și la 
acest liceu.
PETRILA

Prof. Ion Homeanu, îm
preună cu vreo 20 de co
pii lucrau de zor la mon
tarea unei expoziții de llno-

Costel Călugăriță) și-a de
pășit planul cu 325 000 lei. 
Bine aprovizionată cu pro
duse sezoniere (inclusiv 
struguri), mere, rădăci- 
noase, cartofi precum și 
buna servire, solicitudinea 
de care dau dovadă lu
crătorii Mina Călugărița, 
Virginia Teslovan, Maria 
Antonesc și Cornel Bul
boană, fac să treacă pra
gul acestei unități zilnic 
1 000—1 200 de oameni 
ai muncii din localitate.

gg PENTRU AMATORII 
SPORTURILOR DE IAR

menu muncii, pvuiru care 
uirectorul tennic al unită- 

loan Diaeonu afirma; 
au fost necesare. Se 

producția
de la frontul 

Brigăzile pier- 
cu evacuarea 
N u se realiza 

ți*.
„Da, 
scotea anevoios 
de cărbune 
de lucru.
deau timp 
cărounelui.
o aprovizionare ritmică cu 
gome și nici cu materiale. 
Măsurile luate pentru eli
minarea deficientelor în 
activitatea sectorului ue 
transport au fost utile. Do
vada îmbunătățirea activi
tății o reprezintă si reali
zarea, in lima noiembrie, a 
sarcinilor de plan, de că
tre mina noastră. Cniar și 
puțul IV m făcut țața, 
dar pentru aceasta a fost 
necesară o supraveghere 
mai atentă a utilajelor din 
rampa puțului. Sigur, mai 
trebuie crescută greutatea 
medie pe vagonet, prin pla
sarea celor trei posturi pe 
schimb, de către conduce
rea sectorului XII, la cu
rățatul vagonetelor, care 
va conduce și la realiza
rea unor consumuri reduse 
de carburanți 
electrică".

Discuțiile 
mina Vulcan
faptul că sectorul de trans
port, utilizînd mai rațional 
efectivele de care dispune, 
poate să realizeze un 
transport optim în viitorul 
an de producție 1982. Ar
gumentul convingător fiind 
realizarea unei producții 
medii pe zi, de 4 900 tone 
de cărbune în luna noiem
brie. Acest lucru implică 
totuși o atenție mai mare 
pentru întreținerea cores
punzătoare a căilor de ac
ces spre locurile de muncă 
și realizarea unei 
tați a producției 
bune, 
saltul 
sfirșit de

energieși

purtate la
evidențiază

ritmici- 
de căr- 

înlăture a- 
la

care să 
transportului 

schimb.

Prin mîinile harnice 
ale muncitoarelor din 

i imaginea alăturată, tre
ce zilnic producția de 
lapte destinată unități
lor de desfacere cu a- 
mănuntul din munici
piul Petroșani.

gravură și colaje, realizată 
de cei 50 de membri ai 
cercului de artă decorativă 
condus de prof. Hermina 
Drăgan. Opt cadre didac
tice îndrumă și controlea
ză zilnic activitatea a pes
te 150 de pionieri și elevi 
din școlile orașului. Acțiuni 
atractive pentru copii se 
desfășoară și la Școala ge
nerală nr. 6 din Petrila. 
Un microspectacol de mu
zică folk și poezie patrio
tică se pregătea sub în
drumarea prof. Monica 
Crețu. „Directoarea" clubu
lui de vacanță de la a- 
ceastă școală, prof. Carmen 
Putrașcu, ne recomandă 
cițiva dintre mai mari 
artiști" pe care o să-i ve
dem peste cîteva zile și 
la televiziune : Mihaela 
Tolomei, Cristina Gavriș, 
Carmen Mariciuc, Dorina 
Doroftei, Carmen Bîrsan și 
alții. Așadar, cluburile de 
vacanță nu _ sînt în... va
canță.

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

NĂ. După cum ne infor
mează meteorologul de ser
viciu Sartori Ernest, de la 
stația meteo Petroșani, 
stratul de zăpadă din Pa
ring măsoară 46 cm și este 
propice practicării schiu
lui. Așadar, pîrtiile Parin- 
gului vă așteaptă. Atenție 
la obstacole !

Rubrică realizată dc 
Mircea BUNU

iiHUIDlV ».? x i

Conducătorul auto 
Mircea Bubăciosu, de 
la A.U.T.L. Petroșani, 
după ce a consumat 
o cantitate apreciabilă 
de alcool, s-a urcat la 
volanul autospeaialei 
TV 31 11D 5233 pentru 
a-și conduce un coleg 
acasă. în comuna Ani- 
noasa. Alcoolul, starea 
drumului și viteza au 
dus autoduba în... pîrîu". 
Tot sub influența alco
olului a fost găsit si 
Mircea Tomșa la vola
nul autoturismului 2 11D 
8016. De menționat că 
cei doi conducători au
to sînt recidiviști, a- 
flind-se la a patra și, 
respectiv, a doua aba
tere de acest fel. A- 
menzile aplicate si sus
pendarea permiselor, 
sînt măsuri aspre dar 
meritate pentru cei ca
re încalcă în mod re
petat legea.
CURSĂ CLANDESTI
NA CU... ALCOOL
Conducătorul auto 

Vasile Calamcea dc la 
E.G.C.L. Petroșani, șo
fer pe autovehiculul de 
intervenție 41 HD 2993, 
planificat la deszăpezi
re. aflîndu-se și tub in
fluenta alcoolului, a în
cercat să efectueze o 
cursă clandestină. Cum 
agenții de circulație ve
ghează permanent pen
tru buna desfășurare a 
traficului rutier, sus- 
numitul a fost stopat la 
timp, căci altfel cine 
știe ce se mai putea 
întîmpla. Ce au de spus 
șefii lui direcți si. desi
gur, factorii de răspun
dere de la E.G.C.L. Pe
troșani ? Să ne comu
nice si nouă.

CINE PLĂTEȘTE

Valentin Socianu. șo- 
' fer la Autobaza de 

transport a C.M.V.J. a 
fost trimis cu autoca
mionul 31 HD 4137 la 
l.M. Livezeni pentru 
intervenții. In seara zi
lei de 21 decembrie a 
fost depistat însă trans- 
portînd fin intre- Roșia 
și Maleia... pentru un 
inginer.

Amenda aplicată, de 
1000 de lei. trebuie însă 
plătită. Oare cine o 
suportă ..inginerul” 
sau... conducătorul au
to ?

ATENȚIE ȘOFERI !

0 Datorită condiți
ilor atmosferice, partea 
carosabilă a drumurilor 
este udă si acoperită cu 
mîzgă. ceea ce duce 
foarte ușor la derapa
rea autovehiculelor.

<& In oraș, folosiți o 
viteză adecvată. Acor
dați prioritate de tre
cere pietonilor și foarte 
multă atenție la copii ! 
Aceștia fiind în vacan
ță mai sînt lăsați nesu- 
pravegheati pe străzile 
orașului.
• Atragem atenția 

conducătorilor auto de 
Pe autobuzele de trans
port în comun că circu
lă pe banda a doua, cu 
viteză mare si cu uși
le deschise, ceea ce pre
zintă un real pericol 
și... încălcare de lege.

☆

Duminică, 27 decem
brie 1981 este permisă 
circulația autoturisme- 
lor_ proprietate persona
lă înmatriculate sub nu
măr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al miliției 
Petroșani
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Fest valul obiceiurilor laice de iarnă

ER U I LE Rl

PACIA, țelul României

I

a- 
de 
fi

și locale, 
manifes-

nu ne va lipsi de soare 
va fi vîndută iar Ia șperț,

obiceiuri- 
consti- 

frumoasă 
minerilor, 

in muncă, 
imbel- 
liberă,

(Argeș), Petriș 
Comîna (8rașov), 

(Caraș-Severin), 
- Răcătău și Poeni 
Arcani (Gorj), Idi- 

(Mureș),

TARA ÎN DECEMBRIE

4^
• •

țărilor și frumusețea obi
ceiurilor specifice fiecărei 
zone folclorice, a doua edi
ție a Festivalului
lor laice de iarnă 
tuie o mare și 
urare adresată 
de noi succese
intr-un an rodnic și 
șugat, într-o țară 
dornică de pace.

Tiberiu SPĂTARU

mîndric.
datini străbune 

pier 
lume 
lei-..

este 
cele 

și 
ce,

sînt calde și 
pentru noul 
o perioadă 

contribuie, 
tuturor, la

Ferestre

CARNETNOTE 9 NOTE 9 NOTE

minicaie

de am împlinești Republică dragă 
culmi te-avinți, pas cu pas

„muzeu

Mircea ANDRAS

„Colinda țării pentru minerii Văii
In aceste ultime zile ale. 

anului se concentrează, mai 
mult ca oricind, din timpuri 
imemoriale, trecutul și pre
zentul, activitatea creatoare 
înfăptuită de-a lungul unui 
an cu direcțiile care ni le 
stabilim pentru anul urmă
tor. Poate de aceea po
porul, în imensa-i înțelep
ciune colectivă care 
folclorul, a creat și 
mai frumoase, diverse 
spectaculare obiceiuri 
in miezul lor. 
frățești urări 

an înțeles ca 
ce trebuie să 
prin munco 
progres, bunăstare, fericire. 

J lată de ce Festivalul obi
ceiurilor laice de iarnă 
„Colinda țării pentru mine
rii Văii Jiului", inițiativă, cu 
totul remarcabila, a Consi
liului municipal de educație 
politică și cultură socialistă, 
constituie o manifestare de 
mare valoare artistică și e- 
ducativă sugerînd relația 
dintre tradiția, spirituală a 
poporului, odinc întipărită 
în cuget, și prezentul crea
tor, al oamenilor muncii, 
constructori de valori mate
riale și spirituale, atit de 
amplu reprezentate pe 
marea scenă a țării, în Fes
tivalul național al educației 
și culturii socialiste „Cinta- 
rea României". Această ma
nifestare, aflată lo a doua 
ediție, cuprinde intr-o for
mă expresivă atitudinea 
contemporană față de cu
noașterea și valorificarea 
celor mai frumoase tradiții 
strămoșești. Aici, în Valea 
Jiului, organizarea unei 
mari colinde, la care parti
cipă sute de artiști amatori

I

l

{IJ fl I

1

Zăpezi, vești, speranțe
din mai toate zonele țării, 
are semnificații aparte : 
este un fapt de cultură și, 
totodată, o formă a prețu
irii față de munca mineri
lor din acest important ba
zin carbonifer

A doua ediție a Festiva
lului obiceiurilor laice ’ de 
iarnă „Colinda țării pentru 
minerii Văii Jiului" se va 
desfășura luni și marți. îm
preună cu formații de co
lindători din Valea Jiului, 
care

’ cale, 
bluri 
nele

reînvie obiceiurile lo- 
vor participa ansam- 
folclorice de la cămi- 
culturale Cib (Alba), 

Mioarele 
(Arad), 
Bouțori 
Măguri 
(Cluj), 
celui de pădure (Mureș), 
Alămor (Sibiu), Pojogo-Zam 
(Hunedoara)r' ansambluri 
folclorice de la casele de 
cultură Lipova (Arad), Vaș- 
cău (Bihor), grupuri folclo
rice din Polovragi (Gorj), 
Bucium-Orăștioara, Brotuna- 
Vața, Ohaba-Ponor, Riul 
Mic-Sălaș, Prăvăleni-Vața 
(Hunedoara).

Toate formațiile partici
pante vor susține luni (Io 
orele 10,30 și 13) specta
cole in sălile de apel ale 
întreprinderilor miniere, or- 
ganizîndu-se (Lupeni, Petri- 
lo. Vulcan, Uricani, Aninoo- 
sa) parade ale portului și 
obiceiurilor specifice sfîrșitu- 
lui de an. In aceeași zi, 
Festivalul obiceiurilor laice 
de iarnă „Colindă țării pen
tru minerii Văii Jiului" va 
continua cu spectacole în 
toote orașele (la ora 16) 
iar la ora 18 in Petroșani 
va fi organizat spectacolul

Nu', nimeni 
viața nu

.om făuri prin muncă o eră viitoare 
,i Pacea o vom apăra cu orice preț. 
Nu, cerul 
In tot ce 
că lumea 
și Pacea 
Nu, griul 
Pâini n tul 
păstrat in orice cuget românesc 
și Pacea va fi unic legămînt.
De peste două mii de ani de vis făuritori 
păstrînd in glas aroma caldă-a g 
sîntem poporul unei țări a păcii 
și Pacea este țelul României.

nostru iiu-l minjim cu singe ! 
facem azi e o premisă
viitoare nu va plînge 
va fi singura deviză, 
nostru tancuri nu-l strivesc ! 
nostru pentru noi e sfînt

reizeci și patru
□ pre comuniste
Și ești cinstită azi de-o lume întreagă 
ii-am dat și-ți dăm văpaie, singe, glas.
De pretutindeni de pe-ale tale plaiuri 
Românii iți aduc de ziua ta,
Urări de bine in străbune graiuri 
Și ferm lumina ta vor apăra ! 
întinsele ogoare-ntr-o vară s-au legat, 
Hambarele să-ți fie mereu pline cu grîne, 
De ziua ta ți-opropie feciorii dar bogat 
încrederea in ziua cea de miine !
Republică, cu primăvara-n plete, 
De ziua ta doar cîntece și bucurii
Să te-mpresoare. Noi pornim cu sete 
Spre piscurile-nalte, spre tării !...

loan CHiRAȘ

Spre zări comuniste
Țara începe
Cu noi deodată !...
Țara e-n toate
Tăriile demne, 
Zidite de oameni
Spre binele lor !
Țara sînt ochii
Ce ne poartă destinul 
Pe largi șantiere
Spre zări noi deschise 
Spre zări comuniste

O Țară de vise 1 
Țara e sensul 
Strădaniei, noastre, 
Ea bate în inimi 
Adine legămînt. 
Țara e viața 
Ce nu are moarte, 
Ea trece în fiii 
Acestui pămînt !

Aurel D. CAMPEANU

„Obicei străbun pe marea 
scenă a muncii". în a doua 
zi (marți, ora 10) în Petro
șani se va desfășura un 
alai al colindătorilor, poia- 
da cîntecului și dansului 
popular, încheindu-se cu un 
spectacol, susținut pe pla
toul din fața casei de cul
tură, la care participă toate 
formațiile invitate

Prin varietatea

etalînd noi simetrii 
noștri iubitori de 
și armonie. Ne bu- 
de frumusețea ier- 
ca oricînd, sufletul 
simte dorința să a-

• •

&J» •_

Lerui Ier, colindătorii 
Vin cu urarea de bine, 
Ne cum se revarsă zorii 
pînă „doamna lună“ vine. 
Lerui Ier, de pace zic 
Și dragoste pe pămînt, 
pentru că nu e nimic 
mai curat, mai pur, mai sfînt. 
Lerui Ier, e plin ele stele 
Și de-albastru cerul țării. 
Gîndul meu, visele mele 
Sint ca valurile mării.
Lerui Ier, colindătorii 
Se revarsă în alai
Pentru prometei — minerii 
De pe românescul plai.
Lerui Ier, în sărbătoare 
Aibă viață-ndelungată 
Minerului de Onoare 
ii dorește fam toată.
Lerui Ier, vine colinda 
De, sute de ani păstrată 
llîd ferestrele și tinda 
Rucuria-n piepturi saltă.
Lerui Ier, ieșim in poartă 
Să-i primim cu omenie. 
Cîntecul lor viață poartă. 
Demnitate și
Lerui Ier, 
Ce n-au pierit și nu 
Cit or fi români pe

>i cînta-vom lerui

Peisajul cotidian s-a îm
brăcat in haine albe, apoi, 
de cîteva zile, le-a schim
bat,
ochilor 
frumos 
curăm 
nii și, 
nostru 
lerge pe cîmpiile albe ale 
copilăriei, dar in același 
timp ne întrebăm, poate 
mai mult ca în alte ierni, 
ce se mai înt.mplă în 
lume. Deschidem eu febri
litate ziarele, ne așezăm 
punctuali in fața, ecrane
lor cu imagini și vesti.

Natura ne dăruiește pei
saje surprinzătoare, dar ce 
se mai întîmplă în lume ? 
Copacii înalță brațe albe 
spre cer, dar, pe ici, pe 
colo, unii mai amenință pe 
alții cu arme. Aleile și 
parcurile emisferei septen
trionale sint pline de sănii 
și de bucuria copiilor, dar 
niște pretinși specialiști 
firmă, prin unele ziare 
aiurea, că pacea poate 
menținută numai printr-un 
..echilibru al terorii"

de trealra asta se ocupă ei, 
„elita", noi, 
n-am area 
amestecam I 
țării și ale 
împodobesc 
buri multicolore și beteală 
argintie, dar undeva sub 
pămînt ori sub cîmpia al
bastră a mării, niște de
gete stau foarte aproape de 
butoanele morții.

Albe zăpezi s-au așter
nut și pe drumurile noas
tre cotidiene, iar noi ne po
trivim pasul cu noul ano
timp, cu pașii milioanelor 
de demonstranți pentru 
pace care răsună pe toate 
meridianele. Milioane dc 
conștiințe lucide își afirmă 
voința de pace.

Glasul de pace al Româ
niei cutreieră lumea, 
luciditate și speranță 
apropiem de sfîrșitul anu
lui, peste munți și Cîmpii, 
orașe și sate cad albe ză
pezi, speranțe de lumină.

restul, cică 
dreptul să ne 

Prin casele 
Europei copiii 
brazii cu glo-

Cu
ne

Corneliu RADULESCU

Florile

Mire 2 a BUJORESCU

„Au fost odată 
combine muzicale, 
dio și pick-up, cu 
zoare mari și multe bu
toane. Și au fost duse a- 
ceste combine mari și 
frumoase, cu furniruri 
scumpe și date în grija 
cluburilor sindicatelor din 
Valea Jiului să cînte și 
să-i îneînte pe mineri, be
neficiarii activităților de 
la aceste așezăminte".

Această poveste nu este 
una din cele care se 
spun copiilor înainte de 
culcare. Ea este o reali
tate pe care trebuie s-o 
spunem și celor care ad
ministrează bunurile de

niște 
eu ra- 

difu-

practică culturală, 
indcă, în prezent, 
aceste frumoase 
foarte scumpe) combine 
sînt obiecte de muzeu, în- 
trucît nici radio-urile, nici 
pick-up-urile nu vor să 

din

toate
(dar

nici acum nu

cînte. Și aceasta 
atîta grija ce li s-a pur
tat !..." Dar
se gîndește cineva să le
repare ! Poate, după acest 
semnal vom putea spune 
o altă poveste : 
odată 
de la 
pucat
combine muzicale..

„A fost 
un cerc Radio-TV 

clubul.,, care s-a a- 
să repare niște 

u

Bujor MIRCESCU

Aspect de la espozi- 
de desene a ele\ ilor 
la școlile generale 
1 și 2 din Lupeni 

tema „Unir.a și Pa- 
deschisă la ciu-

ția
de
nr.
pe
cea" 
bu! sindicatelor din lo
ca,itate.

0 EXPOZIȚIE DE ARTA 
PLASTICA.
cultură 
deschide' luni o 
de artă plastică 
grafică, sculptură) 
zată de Cenaclul 
plastici amatori din Valea 
Jiului. Expoziția (care, din 
15 ianuarie 1982, va fi des
chisă la clubul sindicatelor 
Lupeni) exprimă profun
da adeziune la strălucitele 
inițiative de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
lucrările fiind dedicate lup
tei pentru pace.

La Casa de 
din Petroșani se 

expoziție 
(pictură, 
organi- 

artiștilor

9 TEATRU. La Lupeni 
s-a înființat o formație de 
teatru în care își exprimă 

■ talentul și pasiunea un 
grup de tineri din între
prinderile și școlile orașu
lui. In repertoriu se află 
piesa „Dactilografa" de 
Paul Everac și „Reîntîlni- 
re“ de Radu F. Alexandru, 
a căror primă vizionare, 
„șnur", a avut loc marți.

I
S

dalbe...
lată-ne din nou aici, 

ia Marea Colindă, c.înd 
vine Țara 
pine cu urări de 
și sănătate, fiii și 
poții care trăiesc 
muncesc pe aceste 
leaguri. Iată-ne din 
părtași la o emoționan
tă manifestare izvorîtă 
diit străvechi simțămin
te ale 
neamului 
Din nou, 
întreagă suflare 
aduce 
pentru 
Jiului, 
pentru

să-și intim- 
bine 
ne-
Și
me
ri ou

spiritualității 
românesc, 

aici, vine o 
care 
Pace 
Văii 

lumină
Din nou, 

Colin- 
și 

bu- 
pri-

solia de 
minerii 

ce dau 
Țară, 
primim 
•u .

bucurie, cu 
nit noștri 
mit-o de la 
in semn de 
permanenței 
scumpe moșteniri 
istoriei ținui harnic și 
pașnic popor. Simțim 
cu toții fiorul clipei, așa 
cum simte căutătorul 
de comori lumina 
daniei lui.

Primim cu toții 
sa iul unui neam 
știe să intimpine 
An, 
tale a cărbunelui 
mănesc, dătător de 
pliniri ;

Fiți 
curtea 
bunici, 
care fi 

. pe cei 
minerii 
mesajul 
străbuni.

Fiți bineveniți la orta
cii noștri care v-au aș
teptat peste an pentru 
a întregi refrenul paș
nic al neamului : 
„Cine îți iubește Țara 
Aibă-n casă primăvara. 
Cine îți iubește Neamul 
Aibă pace în tot anul".

emoție
care
au 

semenii lor 
cinstire a 
pe aceste 

ale

stră-

me- 
care 

Noul
aici, îrf marea Ce-

TO~
im- I

pentru Țară.
bineveniți 

noastră, tați și 
mame ți surori, 

veți intîmpina 
apropiați vouă, 
Văii Jiului, cu 
moștenit de la

în I
I

Livia M1CU
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FILMEîn diferite țări ale lumii sînt
organizate manifestări consacrate

celei de-a 34-a aniversări 
a proclamării Republicii în România

MOSCOVA 25 (Agerpres).
— La clubul fabricii de în. 
călțăminte „50 de ani — 
Ucraina Sovietică", din 
Kiev, membru colectiv al 
Asociației de prietenie 
sovieto-române, filiala U- 
craina. a avut loc o adu
nare festivă consacrată ce
lei de-a 34-a aniversări a 
proclamării Republicii.

în holul clubului a fost 
organizată o expoziție de 
fotografii înfățișînd aspec
te din activitatea poporului 
român și ale prieteniei din. 
tre cele două țări vecine.

Ansamblul artistic al fa
bricii a prezentat un spec
tacol.

HAVANA 25 (Agerpres).
— în cinstea Zilei Repu
blicii, la Fabrica de ci
ment „Jose Merceron", din 
orașul Santiago de Cuba, 
a avut loc o adunare fes
tivă. La manifestare au 
luat cuvîntul însărcinatul

Agendă economică, energetică și tehnico-știintifică
MOSCOVA 25 (Ager

pres). — Potrivit datelor 
preliminare, în prezent în 
Uniunea Sovietică se pro
duc zilnic 4 miliarde kWh 
de energie electrică. Sis
temul energetic interconec
tat al URSS cuprinde cen
trale electrice construite .în 
zona a șapte fusuri orare 
șl, prin dispecerizarea cen
trală. oferă posibilitatea 
distribuirii energiei în 
funcție de orele de consum 
de vlrf. O asemenea orga
nizare a gospodăriei ener
getice a permis deja eco
nomisirea sumei de apro
ximativ 2 miliarde de 
ruble.

în anii actualului plan 
cincinal, producția de ener
gie electrică urmează să a- 
jungă în URSS la 1555 
miliarde kWh pe an, față 
de 1 330 miliarde în anul 
1981. Pentru aceasta vor 
fi construite noi capaci
tăți energetice cu o pu
tere instalată globală de 
69 milioane MW. In a- 
cest cadru se pune un 
ratare accent pe construcția 
de centrale electrice nu
cleare. Anual In aceste 
centrale vor intra In func
țiune 6 milieane kW de 
noi capacități.O «••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••

„Neonazismul în Germania occidentală"
Neonaziștii iMn Germania 

occidentală «u mal pot fi 
considerați niște dezaxați 

i.-iofentivi. Ei '4nl 4?n ce 
In ce '.*»i ofensivi, rnal 
bl»? înarmați și ți-au fă
cut atîu'5 prieteni in stră
inătate îheft autoritățile 
încep să vo^beaccă de o 
internațională neonaJstă. 
El n«; se mai muțvmesc 
acum să pr«îane'2 cimi.'ț- 
rcie evreiești sau să li
pească afrț'- ra«ale pe zi
duri.e carelor. în prim- 
juml'r-t'! a «cestui an, ei 
av co-uls ti ac-î de vio
lență.

Atici trecut, o bombă 
placată de neon.a;ițT a 
ucis «3 oameni î:i timpul 
unui fowtiva' care se des- 
lășcr» la Mîinchen; două 
l*r»>an« și-a - pierdut via
ta ir. exploz.a de la un 
homt dii. Hamburg. Tot 
w xen.lș'ii de dreapta sînt 

și de ucide
re' a d-ăi wunrji elvc.ieni 
și a unr.- cetițen! evrei in 
or», ui bavarez *rlangen. 

cu afaceri a.i. al țării 
noastre Gheorghe Radu, 
și directorul adjunct 
al fabricii, care au 
scos în evidență semnifi
cația evenimentului în via
ța poporului român, reali
zările României socialiste, 
perspectivele sale de dez
voltare, relațiile de prie
tenie și cooperare româno- 
cubaneze.

TOKIO 25 (Agerpres). — 
Asociația de prietenie Ja
ponia—România a organi
zat marcarea în capitala 
Japoniei a Zilei Republicii. 
Ambasadorul țării noastre 
la Tokio, Radu Bogdan, s-a 
referit la realizările Româ
niei, la preocupările actu
ale ale poporului român.

Au fost proiectate filme 
documentare românești și 
a avut loc un spectacol 
de dansuri și cîntece popu
lare românești, în inter
pretarea unor artiști ama
tori din Japonia.

COLOMBO 25 (Agerpres). 
— Energia solară va per
mite în curînd populației 
care locuiește în zonele 
neelectrificate din Sri Lan
ka să urmărească progra
mele de televiziune — a 
anunțat ministrul energiei 
electrice al acestei țări. El 
a precizat că se experi
mentează în prezent un 
televizor care funcționează 
pe bază de energie solară.

Departamentul energiei a 
dispus, totodată, instalarea 
de unități de producere a 
biogazului pentru obținerea 
energiei electrice. Astfel de 
unități au fost instalate în 
17 școli din statul Lanka- 
puvath.

★
PARIS 25 (Agerpres). — 

Specialiștii francezi de la 
firma „Rene Budzyn" au 
realizat o mașină de recol
tat tomate de pe terenuri 
irigate, care poate strînge 
recolta de pe un hectar în- 
tr-o singură zi, aslguriud, 
la nevoie, și trierea roși
ilor.

Mașina este prevăzută cu 
o sapă cu cupă, avînd 
cap autoreglabil, ce acțio
nează sub nivelul solului. 
O platformă specială per

în ultimele sâptămîni, doi 
teroriști de dreapta vest- 
cermani «l-au pierdut viața 
Intr-o încăierare cu poli
ția bavareză; patru neo
naziști vest-germani au 
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Din presa străină
(„TIIE ECONOMIST")
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fost a-estaț; in Belgia; 
două temei au lost ucise 
in explozia oe 1« sinagoga 
d n Anvers, iar la Lc.ne- 
buig, în nordul Germaniei 
ieacalc, potiția a descope
rit un depozit de arme și 
muniții < are fuseseră as
cunse de un extremist Jc 
dreapta, care ulte'ior s-a 
sinucis în închisoare. Ar
mele fuseseră furate dm 
arsenalul armatei ve»t- 
germane.

Ministerul de Interne es
timează că aproximativ

Demonstrațiile pentru pace—
o mare forță politică

Marile mișcări sociale 
care au avut loc în ulti
ma vreme pe continentul 
nostru și în alte regiuni 
ale lumii pentru elimina
rea pericolului nuclear, 
pentru dezarntare și pace 
au reținut atenția organe
lor de presă din diferite 
țări.

într-un articol de sirite-x 
ză asupra demonstrațiilor 
antinucleare din Europa 
occidentală, săptămînalul

Un conflict nuclear ar însemna sfîrșitul civilizației
WASHINGTON 25 (A-

gerpres). — Prof. Viktor 
Weisskopf, de la Institutul 
tehnologic din Massachus- 
setts, a respins, cu argu
mente științifice, într-un 
articol publicat în prestigi
oasa revistă americană 
..Bulletin of Atomic Scien
tists", teoriile privind așa- 
n urnita „posibilitate" ori 
„acceptabilitate" a unui 
„război nuclear limitat". 
„Orice utilizare a armelor 
nucleare — scrie specialis
tul american — ar duce 

mite înlăturarea resturilor 
de pămînt și detașează 
fructele, care apoi sînt 
transportate fie cu ajuto
rul unei bande rulante, 
fie printr-un aspirator. Un 
transportor-evacuator de
versează roșiile într-o benă 
remorcată de un tractor.

Greutatea mașinii este 
de 3 850 kilograme, iar 
lungimea de 6,50 metri.

★
WASHINGTON 25 (A-

gerpres). — Două firme a- 
mericane construiesc în 
prezent o conductă expe
rimentală pentru transpor
tul cărbunelui cu ajutorul 
bioxidului de carbon li
chid.

Utilizarea acestui neobiș
nuit „agent de transport" 
prezintă o serie de avan
taje în comparație cu apa 
folosită în conductele a- 
flate în prezent în func
țiune. Este vorba de posi
bilitatea construirii de con
ducte în zone sărace în 
apă, nu există riscul polu
ării apei și scad și cheltu
ielile de exploatare. în 
plus, bioxidul de carbon 
lichid este un produs auxi
liar.

20 000 de vest-germani fac 
parte din organizații extre
miste de dreapta — în 
primul rînd din Partidul 
Național Democrat, care a 
cunoscut o puternică dez

voltare la sfîrșitul anilor 
’60 — și dintr-o grupare 
condusă de un editor de 
presă din Miînchen, Ger
hard Frey, al cărui ziar 
„Național Zeitung" are un 
tiraj de peste 100 000 de e- 
xemplare. Național-Demo- 
erații formează nucleul 
vechii drepte, in general 
nemilitante. PND este un 
adevărat paradis pentru 
foștii naziști din cel de-al 
treilea Reich.

Numărul neonaziștilor în 
adevăratul sens al cuvin- 

britanic „The Economist" 
subliniază că numărul de
monstranților din unele 
capitale a depășit totalul 
celor care au manifestat 
pentru diferite cauze în 
ultimii 30 de ani.

în același sens, revista 
americană „Time" scrie că 
marile mișcări în favoarea 
dezarmării și a păcii au 
dobîndit proporții care au 
întrectit chiar așteptările 
organizatorilor lor înregis- 

în mod neîndoielnic la un 
conflict nuclear, ceea ce ar 
însemna sfîrșitul civiliza
ției noastre". Prof. Weis
skopf s-a pronunțat pen
tru o reducere substanțială 
și imediată a armelor nu
cleare și pentru interzice
rea dezvoltării, perfecțio-

Criza economică în lume
Statele Unite ale Americii

WASHINGTON 25 (A-
gerpres). — Comitetul na
țional al Partidului Demo
crat din SUA, de opoziție, 
a dat publicității o decla
rație în care se arată că,

Israel
TEL AVIV 25 (Ager

pres). — în Israel au fost 
majorate prețurile la une
le produse alimentare, în 
medie, cu 20—25 la sută. 
Pe de altă parte, potrivit 
datelor oficiale difuzate de 
Ministerul de Finanțe, în 
ultimele 11 luni, costul 
vieții a crescut cu 92 la 
sută.

Statisticile reflectă difi
cultățile cu care se con
fruntă economia israeliană.

Marea Britanie
LONDRA 25 (Agerpres). 

— în primele nouă luni 
ale anului curent, consu
mul de petrol a scăzut în 
Marea Britanie la cel tnai 
redus nivel din ultimii 16 
ani. Potrivit unui comuni
cat al Institutului pentru 
probelmele petrolului, ci
tat de agenția France Pres- 
se, în primele nouă luni 
ale acestui an în Marea 
Britanie consumul de 
petrol a fost de 52 275 947 
tone, în scădere cu 9,3 la 
sută în raport cu aceeași 
perioadă a anului trecut.

tului este de aproximativ 
1 400, din care 800 sînt or
ganizați în 22 „grupări de 
acțiune", iar 600 acționea
ză izolat. Autoritățile re
cunosc că circa 150 neona
ziști s-au angajat deja în 
acțiuni violente sau o vor 
face în viitor. Dar minis
trul federal de interne, 
Gerhart Baum, este de pă
rere că extremismul vest- 
german de dreapta are 
mult mai mulți simpati- 
zanți decît rezultă din 
statisticile elaborate de 
organele de resort. Este 
un lucru explicabil, sus
ține el, într-o țară în care 
s-a născut dictatura hitle- 
ristă. Părerea sa este con
firmată de un sondaj de 
opinie de anul trecut, care 
a constatat că 13 la sută 
din populația adultă din 
Germania federală are 
concepții extremiste de 
dreapta.

(Agerpres)

trînd în această toamnă 
momente culminante ; „2
milioane de vest-europeni 
au demonstrat săptămînă 
de săptămînă pe străzile și 
bulevardele marilor orașe, 
reunindu-se în manifestații 
de amploare". Se aprecia
ză că aceste mișcări devin 
„o forță politică puternică 
în Marea Britanie, Repu
blica Federală Germania, 
Italia, Belgia și Olanda".

nărir și proliferării arma
mentului atomic.

Prof. Weisskopf a cerut 
ca teza „posibilității răz
boiului nuclear limitat" să 
fie declarată contrară nor
melor dreptului și a afir
mat că de pe urma dezar
mării nucleare ar avea de 
cîșțigat toate statele lumii.

în cele 11 luni de la insta
larea actualei administrații, 
numărul șomerilor ameri
cani a crescut cu 1,2 mili
oane, atingînd cifra de 9 
milioane. Totodată, docu
mentul estimează că defici
tul bugetar al Statelor U- 
nite va atinge, în anul 1984, 
cel mai înalt nivel din 
întreaga istorie a țării ; 
215 miliarde dolari.

Pe de altă parte, decla
rația subliniază că, în a- 
cest an, venitul global al 
fermierilor americani a în
registrat cel mai scăzut ni
vel din ultimii 30 de ani.

LA ÎNCHEIEREA CI
CLULUI de manifestări 
organizate în Italia cu 
prilejul centenarului naș
terii lui George Enescu, 
postul național de radio 
nr. 3 a transmis, în cadrul 
emisiunii „Discoteca isto
rică", un program de 
muzică de 50 de minute 
din creația enesciană, în 
prezentarea criticului An
tonia Latanza.

TRIBUNALUL MILITAR 
israelian din regiunea Ga
za a condamnat la 15 ani 
închisoare pe Saleh Sha- 
yad, acuzat în același timp 
cu alți 20 de tineri că 
sînt membri ai organiza
ției palestiniene „Al Fa
tah'". Un al doilea acuzat 
a fost condamnat la patru 
ani închisoare.

PREȘEDINTELE PA
KISTANULUI, Mohammad 
Zia-Ul-llaq, a anunțat for
marea unui Consiliu con
sultativ federal, format din 
350 de membri, ca primă 
măsură în direcția reinstau- 
rării regimului civil după 
evenimentele din 1977 — 
informează agențiile Reu
ter și U.P.I. Potrivit de
clarației președintelui Pa
kistanului, noul for nu va 
avea competența luării de 
decizii politice.

POTRIVIT unui anunț 
oficial dat publicității la 
Islamabad, ministrul de 
externe al Pakistanului. A- 
gha Shahi, a acceptat in
vitația ministerului indian 
de externe, P.V, Narasim- 
lia Rao, de a efectua o vi
zită oficială în India — 
informează agenția China 
Nouă. Data vizitei urmea
ză să fie stabilită de co
mun acord de cele două 
Părți.

' PETROȘANI — 7 No-i 
iembrie: Ana si hoțul; ț 
Unirea ; Echipajul I-II. : 

LONEA : Dragostea i 
mea călătoare.

ANINOASA : Șantaj. : 
VULCAN — Lucea- i 

fărul : Trecătoarea ; j
LUPENI — Cultural : j

Alo. aterizează ștrăbu- ; 
nica ; Muncitoresc ; A- ; 
proape o poveste de ' 
dragoste.

URICANI : Aventuri : 
în Marea Nordului.

tv I

8,30. Cîntece și jocuri i 
populare.

8,50 Universul femei
lor.

9,20 Teleșcoălă.
10.00 Film artistic: „Bu- ; 

nă seara, Irina".
11.35 Cenaclul Teleșcoa- 

lă.
12,00 Centre muzicale 

ale țării — Timi
șoara (III).

13.00 Telex.
13,05 La sfîrsit de săp

tămînă.
18,30 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Republica la anii 

împlinirilor.
19,50 Teleenciclopedia.
20.25 Film serial : „O- 

rient-Expres". E-
pisodul 4.

21.25 Varietăți antolo
gice.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.35 Nocturna TV.

«■îninUlip]
LUIND CUVÎNTUL in 

Adunarea Populară Națio
nală, președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid. a rea
firmat atașamentul țarii 
sale la politica mișcării ue 
nealiniere. Chadli Bend
jedid a adăugat că Alg' a 
se pronunță pentru instau
rarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și 
acționează pentru realiza
rea păcii în lume. Ei a 
reafirmat, de asemenea, 
sprijinul pentru cauza 
dreaptă a luptei popoare
lor palestinian, namibian 
și al Republicii Sud-Afri- 
cane.

FOAMETEA continuă să 
ia amploare in lumea a 
treia, unde 435 milioane 
de copii, temei și bărbați 
s uf eră in prezent de pe 
urma ei, conform statis
ticilor FAD. Este așteptat 
ca in anul 2000 totalul să 
crească la 590 milioane, 
dacă actualele tendințe se 
mențin.

SECRETARUL GENE
RAL al Partidului Comu
nist din India, Rajeswara 
Rao. a declarat că spriji
nă politica externă a gu
vernului condus de pre
mierul Indira Gandhi, ca- 
lificînd-o drept o politică 
de pace, bazată pe prim i- 
piile mișcării de nealinie
re și anticolonialistă — in
formează agenția Prensa 
Latina. El a menționat că 
sprijinul P.C. din India 
este înscris în proiectul de 
rezoluție politică ce va fi 
dezbătut în cadrul lucră
rilor celui de-al XII-lea 
Congres >1 partidului, din 
luna martie 1982.
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