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-M. PETRILA

Noi brigăzi cu sarcinile 
anuale îndeplinite
La mina Petrila alte 

formații raportează înde
plinirea sarcinilor anuale 
de producție. Brigăzile 
conduse de Constantin A- 
lexa. Ștefan Dorofte și 
Ștefan Purece, toate de la 
sectorul I au devansat sar
cinile de producție ale în
tregului an. Cele trei for
mații totalizează 3521 tone 
de cărbune extrase peste 
nivelul sarcinilor 
la zi.

Cea mai mare 
este obținută de
formației condusă 
Constantin Alexa — 
tone de cărbune care 
ploatează concomitent 
uă abataje frontale 
stratul 3 împreună 
50 de ortaci.

de plan

depășire 
minerii 

de 
1700 

ex- 
do- 

în 
cu

10,350 tone pe post
Cotă record la productivitatea medie 

a muncii în abataje
■ Luna decembrie 1981 

constituie pentru colecti
vul I.M. Paroșeni una din 
cele mai rodnice etape de 
realizări din existența mi
nei. Ca cifră record în a- 

•cest sens trebuie consem
nat nivelul de realizare al 
productivității muncii în 
abataje : în medie, 10,350 
tone de cărbune pe post — 
cea mai înaltă cotă ntedie 
obținută în acest final de 
an dintre toate întreprin
derile miniere din bazin. 
Cele aproape 2,2 tone pe 
post obținute în medie pe 
întreaga mină reprezintă,

înal-

lunii 
ingi- 

la

de asemenea, cea mai 
tă realizare.

■ De la începutul 
decembrie, minerii, 
nerii și tehnicienii de
I.M. Paroșeni au extras pî- 
nă ieri, peste prevederi, 
6 645 de tone de cărbune, 
producția medie zilnică 
extrasă în această perioa
dă fiind superioară cu 60 
tone de cărbune prevede
rilor zilnice din luna ia
nuarie 1982.
| Remarcabile în acest 

context sînt producțiile și 
productivitățile realizate în 
abatajele dotate cu 
plexe mecanizate în 
își desfășoară
două brigăzi fruntașe 
minei, conduse de 
Teacenco și Gavrilă 
zaroș. Prima brigadăI ophoMem-g de con* ființa

Numai cu măsuri nu se 
reduce sterilul. Ele trebuie 

aplicate consecvent

com- 
care 

activitatea 
ale 

Titu 
Mes- 

a 
extras la această dată, pes. 
te prevederile întregii luni, 
un plus de 1500 de tone, 
cu o productivitate supe
rioară celei planificate c-u 
6 done pe post. Alte 3,2 to
ne pe post superioare pro
ductivității muncii planifi
cate raportează ortacii lui 
Gavrilă Meszaroș.

illlllili

depășit
Atelierul de zonă pentru 

repararea și întreținerea 
vagoanelor din stația 
C.F.R. Petroșani, condus 
de Dumitru Simionescu, a 
realizat planul anual. Ast
fel, colectivul atelierului 
a reparat suplimentar în 
acest an 420 le vagoane. 
Printr-o mai bună orga
nizare a muncii, timpul 
de imobilizare a vagoane
lor aflate în reparație a 
fost redus cu 44 la sută, 
iar la cheltuielile materia
le au fost economisiți 
84 00U de lei. La aceste re
zultate notabile au contri
buit în mod deosebit mais
trul Ion Straja, șefii de e- 
chipă Nicolae Nelu si Ion 
Godeanu, lăcătușii Con
stantin Poșpan, Ionică Cos- 
tea, Nicolae Bogdan, su
dorii Maria Sas și Petru 
Mocanii, precum și tehni
cianul care s-a ocupat cu 
aprovizionarea atelierului 
cu piese de schimb și alte 
materiale, Nicolae Colcear. 
Expresia calității repara
țiilor executate de acest 
harnic colectiv: nici un 
vagon defect aflat în ga
ranție.

ț

de 
este 
im-

MUGURII LUMINII,
ÎNTR-O PRIMĂVARĂ

CONTINUA
De cîteva zile, sectorul IV 

al minei Lupeni „taie" un 
nou complex mecanizat, du
pă unii nr. 9, alții îi zic nr- 
4/2 recircuitat sau chiar 
reciclat. 800 de tone de 
cărbune cocsificabil pe zi. 
Pînă acum ceva obișnuit 
pentru cel mai mecanizat 
sector din Vale. In curînd, 
complexele nr. 5 și 6, re- 
circuitate și ele, vor deveni 
nr. 10 și 11. Neobișnuit este
însă faptul că mutarea com
plexului din limita vestică 
de exploatare a blocului 
pină în noul front, distanță 
de circa un kilometru, deci 
unei greutăți de vreo 900 
de tone, a durat o singură 
lună ; la alte mine, pentru 
această treabă se pierde 
(la propriu!) chiar și un tri
mestru. De asemenea, nouă 
în Vale, este tehnologia a- 
cestei „transbordări".

— La evacuarea comple
xului nr. 4, 
lexe Furdui, 
ganizației de 
tor, a lucrat 
Solomon. Cei

ne explica A- 
secretarul or- 
partid pe sec- 
grupa lui Ion
31 de oqmanițContinuare in pag. a 2-a)

această 
dispozi- 

trolii, 
nece-

s-au specializat în 
operațiune. Au la 
ție : role, scripeți, 
funii, tot „arsenalul" 
sar. Toți sint policalificați,
și minerii, și lăcătușii, și e- 
lectricien i i, fiecare știe ce 
are de făcut. Și nu e ușor 
să transporți trei cadre pe 
zi, pe un plan înclinat de 
30 de grade.

Obișnuit, un cadru al 
complexului se dezasam- 
blează în abataj, se trans
portă, „pe bucăți" și se re- 
asamblează în noul loc de 
muncă. în sectorul IV al 
minei Lupeni, ortacii lui So
lomon au pus la cale o 
nouă tehnică — evacuarea 
integrală a cadrului, prin 
rotire, deci fără demontare, 
și apoi transportarea lui în 
camera de reoarare. Se cîș- 
tigă TIMP, 
ții" în noua 
tim pe șefii 
sile Șotrea, 
polniceanu, 
chita ți

Printre „exper- 
tehnică îi amin- 
de schimb Va- 
Gheorghe 
Constantin Ni- 
Petru Zaițuc.
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Republica

Mecanicul Ioan Pop 
Ia stația „autoservice'' 
roșeni efectuează o reglare 
de motor.

Din partea Consiliului de Stat

COMUNICAT
legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 

personală in zilele de 1—3 ianuarie 1982
In zilele de 1—3 ianuarie 1982, autoturismele pro

prietate personală pot circula indiferent de numărul 
de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.

In

Demnitatea și pereni
tatea unui popor își au 
obîrșia în tiparele unui 
anume spațiu natural, 
din care se înalță ctito
rii trainice, înaltele co
loane de sprijin ale ce
rului conștiinței natura
le. Generoasa sevă a pa
triotismului românesc a 
înflorit — înfruntînd 
mileniile de restriște — 
plaiurile carpatine, lup
ta pentru un destin slo
bod s-a asociat dintot- 
deauna cu aspirația spre 
egalitate și prosperita
te socială. Fireasca în
gemănare a devenit stin
dard de luptă al țărăni
mii și altor pături și 
clase progresiste. Defi
niția lui Tudor „Patria 
e norodul“ a fost pre
luată de revoluționarii 
pașoptiști, pe altarul Re-

Creșterea producției 
cărbune pentru cocs 
o problemă de mare 
portanță pentru întreaga 
Vale a Jiului, căreia mine
rii trebuie să-i răspundă 
printr-o mai mare preocu
pare și pentru îmbunătăți
rea continuă a calității căr
bunelui. Bunăoară, minerii 
de la Bărbăteni, în anul 
trecut, au depășit conținu
tul de cenușă cu 11 puncte, 
fapt pentru care au fost 
penalizați cu 92 936 
de cărbune. Nici în 
an colectivul nu a 
să.se încadreze în 
stabilită la acest indicator. 
Față de această stare de 
lucruri ne-am adresat unor

tone 
acest 

reușit 
norma

cadre de conducere ale mi
nei cu întrebarea : 
„Ce măsuri au fost între
prinse in acest an pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, în ce se concreti
zează eficiența măsurilor, 
ce probleme implică cali
tatea sporită a cărbunelui 
pentru cocsul anului vi
itor ?“.

Iată ce ne-a răspuns in
ginerul Ovidiu Avrames- 
cu, directorul minei: „In 
anul acesta, în special în 
semestrul al Il-lea, colecti
vul nostru a manifestat o

Teodor ARVINTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Investițiile —realizate la termen și de calitate

Montajul—problemă sub semnul urgenței
pe șantierul noii filaturi

Constructorii de pe noua 
platformă industrială de 
la I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni au depus eforturi în
semnate și în anul 1981 
pentru finalizarea lucrări
lor de investiții care le-au 
fost încredințate. Merită

să fie subliniată îndeosebi 
activitatea, strădaniile
constructorilor și monto- 
rilor Grupului Borzești dp 
șantiere al T.C.I. Bacău și 
iotului din Lupeni al Trus
tului de lucrări speciale 
București, care au realizat 
cel mai important volum 
de lucrări. Din planul va
loric de 19 milioane lei pre
văzut pentru 1981, circa 14 
milioane au revenit cons
tructorilor din București. 
Față de 5 milioane lei pre- 
văzuți în planul 
constructorii din
T.L.S. București au reali
zat 10 milioane lei. Cu toa
te acestea, trebuie spus în
să că, în ceea ce privește 
planul fizic, s-au constatat 
serioase rămîneri în urmă, 

înpreună cu Ștefan Ur- 
sachi, dirigintele de șan
tier, constatăm la fața lo
cului. vizitînd principalele 
obiective, că lucrările sint 
mai avansate doar la două 
din viitoarele hale de fa
bricație. Este vorba de ha- 
la care adăpostește baia de

i

din Lupeni
șifilare 

de s-au 
cheșoane și chiar unele u- 
tilaje, cum sînt filtrele și 
rezervoarele, două trans
formatoare electrice, sta
ția de frig și compresoare 
etc. In schimb, din lucrări
le pe care trebuie să le e- 
xecute constructorii șantie
rului Lupeni al T.C.I. Cra
iova pe întreg anul 1981 nu 
sînt executate decît circa 
10 la sută. Ca urmare, la 
obiectul 10, respecitv hala 
destinată preparației 
mice, se remarcă 
întîrzieri față de prevede
rile înscrise în grafic. Este 
semnificativ ca din planul 
valoric de 13 milioane lei 
pe 1981, șantierul din Lu
peni al T.C.I. Craiova n-a 
realizat decît 1,3 milioane 
lei. Fundații de lucrări sint 
abandonate de luni de zile.

cea a filaturii un- 
montat stîlpi și

publicii, 
obirșie 
jertfit 
ctitorii 
Patria 
lă in 
rîuri și cîmpie, a dcvc.nit 
egală casă și nepărtini
toare mamă, prin lupta 
celei mai 
re clase a 
letarialul, 
liștilor s-a 
baricadele 
niștilor împotriva împi 
larii 
le..

30 
cind 
românească 
nunat noua zodie u des
tinului slobod cu silice
le egalității, va r,imine 
incrustată in istoria 
neamului ea pisc simbol 
și de împlinire a as
pirai ii'or poporului ro
mân: în edificarea Re
publicii socialiste, iden
titatea tinereții conti
nue a patriei se recu
noaște în munca, via|a și 
visurile cetățenilor ci. 
in programul de lupta 
al comuniștilor remâni. 
I n destin armonios, dis
tinct, care / militează 
pentru edificarea unei 
lumi a infelegei ii și 
păcii mondiale. (I. FIAS- 
THU)

instituțic 
romanică, 
BAlcescu și toți 
Unirii naționale, 

românească, ega- 
munti, dealuri.

revoluționa- 
istoriei. pro- 

visul socia- 
întrupat pe 

luptei conul- 

naționale și socia-

Decembrie 1917. 
strâveeh ea 

și-a

z£ 
vatră 
incu-

♦

anual, 
cadrul

iContinuare in pag a 2-a)

chi-
marise

In pagina a 3-aBrigada Vasile Fodor din sectorul III I.M. Bărbăteni se remarca prin cali
tatea lucrărilor făcute. în imagine, șeful de schimb Iosif Marton cu ortacii La- 
zâr Vieru, Costică Mihăilă. I,oto ■ Șt- NEMECSEK
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Nu am cunoscut și nu vrem 

să cunoaștem ororile războiului /Urmare din pag 1)
Mă stăplnește încă puternica emoție 

trăită la grandioasa adunare populară 
din Capitală, pentru pace, la care am 
participat. Cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Apelul adresat 
tuturor popoarelor lumii și celelalte de
mersuri făcute din inițiativa secretarului 
general al partidului nostru, pentru e- 

■ liberarea omenirii de sub amenințarea 
distrugerii nucleare, exprimă gîndurile 
și năzuințele noastre, ale tuturor oame
nilor muncii. Generația din care fac 
parte nu a cunoscut vicisitudinile- și o- 
rorile războiului și nici nu vrea să le 
cunoască. Din fluviul viu al celor 300 000 
de demonstranți s-a ridicat ca un sin
gur glas cuvintul PACE, scump nouă, 
tuturor. Acest cuvînt a răscolit conștiin
țe, a dinamizat voințe, exprimînd nă
zuințele noastre cele mai scumpe de a 
trăi eliberați de amenințarea cu războiul.

Noi, tinerii știm că bombele nucleare 
pot distruge viața, fără să-și aleagă vic
timele. lată de ce- cauza păcii și a dez
armării este cauza tuturor oamenilor 
care viețuiesc pe planeta noastră. Avem 
fericirea și mindria de a constata că, 
pe toate meridianele lumii, a avut și 
are un amplu răsunet strălucita inițiati
vă de pace a șefului statului român. A- 
ceasta reprezintă o puternică și grăitoare 
expresie a hotărîrii poporului român de 
a-și aduce contribuția alături de celelal
te popoare ale lumii, la realizarea unei 
lumi fără arme și războaie, la făurirea 

k____________  '_______________ _______

păcii pe pămînt. O strălucită confirma
re a înaltului prestigiu de care se bucură 
în întreaga lume inițiativele de pace ale 
României, o constituie mesajul adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de pre- 
deșintele Academiei Europene de Știință, 
faptul că oamenii de știință clin Europa 
au inmînat tovarășei Elena Ceaușescu, 
Diploma de membru titular al Acade
miei Europene de Științe, Arte și Litere 
și membru al Comitetului de Onoare al 
Academiei, precum și Insigna de aur a 
Academiei. Folosesc prilejul pentru a 
exprima alături de întregul popor, cele 
mai alese urări de sănătate, viață înde, 
lungată și putere de muncă celui mai 
iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.

Intr-adevăr, numai prin eforturile u- 
nite ale tuturor oamenilor de știință, ale 
popoarelor lumii poate și trebuie să Tie 
oprită cursa nebunească a înarmărilor 
„acum, pînă nu e prea tîrziu” cum pe 
bună dreptate a subliniat în cuvintul 
său tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi, 
constructorii edificăm obiective pașnice 
și vrem să asigurăm copiilor noștri, ge
nerațiilor viitoare, 
într-o lume fără 
milita și acționa 
tru pace, pentru
noastră 
noastre

maistru

un viitor mai bun, 
arme. Iată de ce vom 
cu toată ardoarea pen- 
a asigura prin munca 
prosperitatea scumpei 

România socialistă.
Petru IORGA,

constructor, I.C.M.M. Petroșani

pașnica
patrii —

Stcfeta pionierească

,,Porumbelul păcii ii
s-au 

lo- 
pio- 
pâ-

Ieri in Valea Jiului 
desfășurat fazele pe 
calitate ale ștafetei 
niere.ști „Porumbelul 
cii", acțiunea organizată 
de Consiliul Național al 

Organizației Pionierilor. Ac
țiunea a început în toate șco
lile odată cu vacanța de iar. 
nă. Prin albume realizate în 
școli, cuprinzînd creații li
terare si desene, pionierii 
își exprimă sentimentele 
de dragoste nemărginită 
pentru partid și patrie, 
pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui stră
lucite inițiative de pace 
însuflețesc întregul nos-

ziletru popor. în aceste 
au loc pregătiri pentru fa
za județeană (5 ianuarie 
1982) a inițiativei „Porum
belul păcii" unde dele
gații ale pionierilor din 
fiecare unitate vor pre- » 
zenta un album cuprin- 
zind cele mai reprezenta
tive creații artistice prin 
care copiii își exprimă gîn
durile de pace, securitate 
și dezarmare.

In cadrul acestei iniția
tive eu profunde sensuri 
educative, cei peste 17 000 
de pionieri din Valea Jiu
lui, a căror copilărie 
nină si fericită este

gheată de întreaga națiu
ne, își unesc glasurile pen
tru a cere salvgardarea 
celui mai de preț bun al 
omenirii — pacea, pentru 
că numai intr-o atmosferă 
de pace trainică, 
pot învăța, se pot 
pentru a contribui
progresul și prosperitatea 
țării, la opera de edifica
re a celei mai .drepte so
cietăți — societatea socia
listă și comunistă.

copiii, 
forma 

la

se- 
ve-

Montajul—problemă 
sub semnul urgentei

/Urmare din pag h

a-

Calea ferată uzinală, priza 
de apă, depozitul de păcu
ră, gospodăria subterană 
de combustibil și alte lu
crări n-au fost finalizate, 
în plus, unele lucrări, 
cum sint bunăoară umplu
turile spațiilor de fundații 
n-au fost de calitatea co
respunzătoare cerințelor 
proiectantului. Datorită
cestui fapt n-a putut fi 
realizat planul de execuție 
a fundațiilor necesare mon
tajelor de utilaje.

„Sîntem îngrijorați că 
încheiem anul 1981 cu un 
stoc de utilaje în valoare 
de 130 milioane lei, din 
care cea mai mare parte 
o constituie cele destinate 
halei preparației chimice 
— ne-a informat din partea 
beneficiarului ing. Rodica 
Tatulici, directoarea I.F.A. 
„Vîscoza". De luni de zile, 
constructorii T.C.I. Cra
iova au neglijat lucrările 
care le-au fost încredința-

te, deși s-au angajat cu 
fermitate, in nenumărate 
rînduri că vor respecta 
termenele de execuție în
scrise în grafice”.

Problema care se pune 
în mod deosebit în această 
situație o constituie finali
zarea acelor lucrări de ca
re depinde asigurarea in 
cel mai scurt timp a fron
tului pentru montaje. Dar 
cel puțin Ia fel de impor
tante sint și construirea li
niei ferate uzinale, a adă
postului subteran necesar 
gospodăririi combustibilu
lui. Fără acestea nu se 
poate asigura calitatea și 
cantitățile de combustibil 
necesare celor două cazane 
de abur-forță de care de
pinde atît calitatea firelor 
produse la I.F.A. „Vîsco
za”, cit și livrarea agentu
lui termic la un alt im
portant obiectiv de inves
tiții industriale 
— Țesători a 
care în curind 
în funcțiune.

de aici 
de mătase, 
va fi dată

I
1
I
I

„ POMUL DE IAR- 
Pentru cei 1 600 de 
ai minerilor de la 

comitetul sin-

de retri-
număr de 110

e
NA", 
copii 
Livezeni, 
dicatului de la această
întreprindere a pregătit 
daruri în valoare de 
60 000 Iei. Asemenea ac
țiuni au loc la toate în
treprinderile și instituțiile 

municipiului.

• PROMOVĂRI. Ieri, 
la l.M. Uricani, conduce
rea colectivă a întreprin
derii a promovat în cate
gorii superioare 
buție un
persoane din cadrul per
sonalului muncitor, 
ceasta dovedește saltul pc 
care l-a înregistrat în a- 
cest an calitatea pregăti
rii profesionale a oame
nilor muncii, strîns legat 
de necesitatea creșterii

A-

A intervenit apoi echipa „ser
vice", condusă de maistrul 
electromecanic Nicolae Pre- 
cup, cea care execută repa
rațiile, recondiționaiea pie
selor, verifică, efectuează în
tărirea structurilor de rezis
tență. Reparare, recondițio
nate înseamnă însă pentru 
excelenții meseriași Ion Pol- 
gar, Viorel Șei ban, electricia
nul Ion Lăzăreanu și ceilalți 
ortaci ai lor, de foarte mul
te ori MODERNIZARE.

— Sint situații, remarcă tî- 
nărul șef de sector ing. Ion 
Gif Deac, cind susținerea 
mecanizată nu ține pasul cu 
condițiile geologico-miniere 
dintr-o felie sau că unele 
principii constructive ale ca
drului (secției) sint depășite 
tehnic sau științific. Atunci 
intervine echipa service ape- 
lînd la soluțiile gindite de 
specialiștii electromecanici ai 
minei. Astfel, primele trei ca
dre de la intersecția abata
jului mecanizat cu zona sus
ținută individual din poziția 
culcușului stratului au 
înlocuite, cu timpul cu 
secții, cu performanțe 
rioare, realizate de I.R.I.U.M.P.

Transportul de la atelierul 
subteran la camera de mon
taj (de tranziție) este asigu
rat de formația maistrului 
Ion On. Operațiune dificilă. 
Sutele de tone de utilaje ru
lează pe plotformă circa 800 
metri. Vasile Șerban, Vasile 
Tun, Dumitru Radu, și cei
lalți transportă utilajele pînă 
la gura obatajului și le dau 
în primire 
dică brigăzii lui 
Popa, 
cadrelor 
Și astfel 
portorul 
capacitate sint puse in stare

’ fost 
trei 

supe-

..beneficiarului", a- 
Constantin 

Urmează iar rotirea 
și apoi pozarea lor. 
54 de cadre, trans- 

și combina de mare

de funcțiune de șefii de 
schimb Ionel luga, llie Petre, 
Mihai Bucătaru, Dumitru 
Varlache, de hidraulicidnul 
Vasile Macavei și alții.

Fluxul specializat al recir- 
cuitării unui complex meca
nizat, complicat pentru unii, 
se desfășoară, în sectorul 
IV, cu ritmicitatea și precizia 
metronomului. Se ciștigă 
timp, timp convertibil în tone 
de cărbune, 800 de tone de 
cărbune pe zi ori 60 de zile. 
Fluxul specializat semnifică 
totodată drumul străbătut de 
minerii și meseriașii sectoru
lui, oameni în genere tineri, 
cei mai virstnici au fost co
pii pe vremea împlinirii ac
tului revoluționar al procla
mării 'Republicii, dar care dau 
dovadă de o înaltă maturi
tate politică și pricepere pro
fesională. Poote fi 
fluxul maturizării, 
istoria mecanizării 
sectorul IV, obia in 
1976, cind a intrat in func
țiune primul complex, acum 
„taie" cărbune complexul nr. 
9. Mecanizarea a impus mi- 
nerul-tehnician, înfăptuirea 
îndemnului secretarului ge
neral al partidului s-a petre
cut într-un răstimp scurt, cu 
etape calitative superioare.

— Moi întîi a fost necesa
ră CALIFICAREA 
noutățile tehnicii 
lui au fost repede 
mai ales de cei tineri. Etcpa 
a ll-a s-a numit POLICALIFI
CAREA ; primul complex li 
s-o părut unora o complica
tă uzină, apoi s-au convins 
că stă în puterea lor să de
vină stăpinii hidraulicii 
și procedeelor moderne 
de tăiere. Și totuși rămineau 
rezerve nevolorificate de 
creștere a productivității

deci numit 
Fiindcă, 

începe, în 
decembrie

oamenilor; 
mineritu- 
însușite,

muncii. Colectivul 
nostru a grăbit 
SPECIALIZAREA 
NENTILOR BRIGĂZII PE 
PERAȚII. Maistrul 
tin Lupulescu ar putea 
vorbească despre 
perioadă, este cel mai 
măsură ; atunci era șef 
brigadă, acum e adjunct 
șefului de sector. „Lupta 
inerția", ca să apelez la 
sintagmă a poetului 
ționar Nicolae Labiș,

sectorului 
atunci 

COMPO- 
O- 

Constan- 
să 

această 
în 
la 
al 
cu 

o 
revolu- 
a im

pus o nouă etapă in cărbune, 
SPECIALIZAREA FORMAȚI

ILOR PE OPERAȚIUNI. Recir- 
cuitarea complexului nr. 4/2 
constituie un model, deși nu 
e singurul la noi. Sint bri
găzi care s-ou specializat, în 
lucrările de pregătire, unele 
in culcușul, altele în cope- 
risul stratului. In curind, vom 
aborda SPECIALIZAREA FOR
MARILOR LA COMBINELE DE 
ÎNAINTARE. <

Fluxul specializării, ca 
flux al. maturizării politice 
și profesionale a oamenilor 
din acest sector, care a dat 
pină ocum doi Eroi ai munci 
socialiste, Petre Constantin și 
Teodor Boncalo, și ciți alți 
„demnitari" de rang repu
blican al democrației munci
torești, se constituie într-un 
flux al dăruirii, al angajării 
politice și civice. A scoate, 
din inima muntelui, mugurii 
negri ai luminii — imperativ 
cotidian pentru ortacii sub- 
inginerului Pavel Grasu, ai 
maistrului Teodor Boncalo. 
ai lui Constantin Pcpa, Au
rel Mandea și celoriolți șefi 
de brigadă, care 
in 
timpurile 
perpetuă a Lupeniului subte
ran, această citadelă revolu
ționară a mineritului românesc,

retopesc
retortele hărniciei, ano- 

intr-o primăvară

raialei cu înălțarea halelor de producție pe șantie. 
iul întreprinderii de fire celulozice tip „Vîscoza" din 
I.upeni, se lucrează la amenajări speciale. în imagine, 
se lucrează la căptușirea cu cărămidă antiacidă, a u- 
nei băi dintr-una din viitoarele secții de producție.

Numai cu masuri 
nu se reduce sternul

lUrmart din pag. t)

Răspundem
@ ANDRE ION, Vulcan: 

Cu privire la scrisoarea 
dv vă comunicăm că sanc
țiunea dată este corectă. 
Dumneavoastră nu ați pro
cedat corect. Trebuia mai 
întîi să faceți o cerere de 
învoire sau de recupera
re pe care să v o aprobe 
șeful sectorului. Aproba
rea ulterioară, a acestor 
zile este interzisă de le
ge.

cititorilor
© LITRA MIRCEA, Lu

pani, Vă rugăm să reve
niți cu lămuriri la scri
soarea dv. Să ne scrieți 
mai concret despre cine 
este vorba. Altfel...

9 VASILE GRAUR. 
Lupeni : Pentru a lămuri 
unele lucruri în legătură 
cu scrisoarea dv vă ru
găm să treceți pe la re
dacție.

răspunderii și competentei 
de care trebuie să dea do
vadă aceștia în procesul 
productiv. Pe întregul an, 
numărul celor care ’ au 
beneficiat de încadrări su
perioare la I.M. Uricani se 
ridică la peste 
meni.

@ BRIGADA 
CĂ. La I.U.M.

450 de oa-

ARTISTI-
Pctroșani, 

unitate reprezentativă a 
construcției de macini mi
niere. cu un colectiv care 
activează intens pe tărîm 
politico-educativ, s-au pus

bazele unei brigăzi artis
tice. Deocamdată, se află 
în pregătirea talentaților 
artiști amatori ai între
prinderii, textul pentru a- 
ceastă brigadă. Se așteap
tă cu nerăbdare evoluția 
ei pe scenă.

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU

»
I
I

J

preocupare mai mare pen
tru alegerea și depozitarea 
sterilului în abatajele ca
meră și frontalele cu sus
ținere individuală. Dato
rită faptului că fluxul de 
transport pentru evacuarea 
cărbunelui este comun cu 
cel al lucrărilor de pregă
tiri. am apelat la șefii 
cestor formații să <' 
sterilul, reducîndu-le 
norma corespunzător 
tității de șist separat 
recepționat de maiștri.

La galeria de coastă, 
Urmare a măsurilor luate, 
a fost redus conținutul de 
cenușă cu 3,2 puncte. Ca 
rezultat al aplicării gindi- 
rii tehnice, atît pentru asi
gurarea capacității de pro
ducție și îndeosebi aceea 
a îmbunătățirii calității, 
în luna noiembrie a fost 
pus în exploatare Un nou 
abataj frontal în stratul 
III de unde se extrage căr. 
bune eu un conținut de ce
nușă de numai 48 puncte. 
Această măsură tehnică, 
conjugată cu munca politi- 
co-educativă 
în 
cii 
lui 
de 
a probei să primim bonifi
cații pentru încadrarea în 
indicatorul de calitate.

Mai avem probleme în 
legătură cu calitatea, am
plificate și de atașarea ca
rierei „Cîmpu lui Ncag" 
la mina Bărbăteni. Efortul 
nostru de alegere a șistu
lui vizibil la silozul din 
incinta minei cît și cură
țirea vagonetelor a condus 
la diminuarea cu 
puncte a conținutului 

nu 
încadra- 
de cali- 

punc- 
gara 

menți- 
mult

a-
aleagă

Și
• can-

ȘÎ

<a

desfășurată 
rindul oamenilot mun- 
pentru alegerea sterilu- 
în subteran a făcut ca 
la acest punct de luare

am pierdut totuși 40 343 
tone de cărbune. Față de 
aceste neîmpliniri vom a- 
plica următoarele măsuri: 
in stratul 3 va mai fi pus 
în funcțiune un nou aba
taj frontal în blocul 6, 

, crescînd astfel cu 30 la 
sută ponderea producției 
extrase din acest strat. Vom 
acționa pentru alegerea 
șistului vizibil la banda de* 
claubaj ce va fi realizată 
la mina Bărbăteni conform 
programului stabilit de 
C.M.V.J., bandă la care se 
lucrează deja".

„Aceste măsuri împreu
nă cu descopertarea selec
tivă in microcariera Cîm- 
pu lui Neag — adaugă in
ginerul șef al minei Miti
că Nicolescu — vor asigu
ra încadrarea in indicato
rul de calitate începînd cu 
trimestrul 1 al anului 1982”.

Discutind și cu cei che
mați să aleagă șistul vizi
bil în abataje, șeful de 
brigadă Ion Pintecan. de 
la sectorul II, ne relata: 
„Mina Bărbăteni nu dispu
ne încă de o bandă pen
tru claubare montată la 
suprafață. De aceea sarci
na noastră, a celor de la 
abataje este și mai mare. 
Apelul făcut de organiza
ția de partid și c.o.m. că
tre toți șefii de brigadă și 
schimb ca U .1 
preocuparea in

trei 
de 

esteșist vizibil, totuși 
suficient pentru 
rea in indicatorul 
tate a cărbunelui' 
tul de recepție din 
Bărbăteni, unde se 
ne cu 7 puncte mai 
față de nivelul planificat. 
Chiar dacă în acest an am 
redus penalizările pentru 
șist vizibil la jumătate fa
ță de nivelul anului trecut

la

să-și intensifice 
1 alegerea 

șistului vizibil a în.eput să 
se resimtă. Dovadă sint re. 
/uitatele acestei luni, cind 
la galeria de coastă a scă
zut considerabil procentul 
de cenușă admis”.

Urgentarea înfăptuirii 
măsurilor care să conducă 
la îmbunătățirea calității 
cărbunelui sint deosebit de 
necesare pentru colectivul 
minei Bărbăteni. Ele țin 
de puterea de mobilizare a 
colectivului, de acțiunile 
organizațiilor de partid și 
consiliul oamenilor muncii, 
a întreprinderii, pentru 
sporirea continuă a calită
ții și eficienței economice, 
în vederea creșterii pro
ducției de cărbune cocsifi- 
cabil atît de necesar eco
nomiei noastre naționale.
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Numiri de plante 
în limba dacă (I)

Jiu, JțeJaj) dumînîcâ /cr cr//g
Cercetări întreprinse de 

multă vreme și continu
ate pînă astăzi, conturea
ză o imagine tot mai cu
prinzătoare a civilizației 
materiale a dacilor. Săpă
turile arheologice au scos 
la iveală în nenumărate ' 
puncte ale țării, ziduri, 
incinte, obiecte de uz gos
podăresc,
mente de arme, 
destinate 

urmele 
fortificații și multe
într-un cuvînt 

lume ce

hlamida

Cum. un număr de plan
te erau originare, ori cel 
puțin cunoșteau o largă 
răspindire și în Dacia, 
avem astăzi ocazia să le 
cunoaștem numele in lim
ba dacă, mulțumită lui 
Pedakios Dioscorides. Grec, 
născut în Cilicia, pe la 
începutul secolului I e.n. 
a urmat studii medicale 
la Alexandria. Posibil să 
fi deținut funcția de me
dic militar, angajat în 
armata romană. Pasionat 
încă din tinerețe de lu
mea plantelor, consacră 
ani mulți din viață stu
diului acestora. Opera cea 
mai importantă a lui Dios- 
ccrides. De materia me
dica titlu latin, dar lucrare 
scrisă în greacă, 
o adevărată

sint clare
vocile diferi-Cu anii, 

telor persoane se schim
bă.-Nu este vorba de 
„schimbarea de voce" 
de la pubertate, ci de 
transformările ce se 
produc spre bătrînețe, 
O metamorfoză cu con
secințe sociale uneori 
amuzante, alteori dra
matice... Astfel, unii cîn- 
tireți iși „pierd" vocea, 
devenind aproape afoni, 
oameni care la tinerețe 
aveau o voce puternică, 
penetrantă, în amurgul 
vieții se fac abia auziți...

Surmenajul mușchi
lor fonatori, tutunul, al
coolul, mesele prea a- 
bundente sint princi
palele motive ale unei 
atari neplăcute evolu
ții. Maltratate, mucoa
sele coardelor vocale se 
acoperă cu un înveliș de 
„gelatină" și se sudează. 
Vocea se deformează a- 
tunci pînă la a deveni 
inaudibilă in cazuri ex
treme. Tn termeni medi
cali. această maladie se 
numește pseudomyxoma. 
Pentru toți suferinzii de 
această afecțiune a 
ringelui, 
iulie — 
cu raze 
celulele 
care sini astfel „vapori- 
zate“ fără sîngerare sau 
vreun traumatism. El 
acționează cu o precizie 
de ordinul unei zecimi 
de milimetru asupra u- 
nei mucoase a cărei gro
sime variază intra 2 și 
2,5 milimetri. Un „aspi
rator" absoarbe fumul 
rezultat din intervenție. 
Cicatrizarea este iproa- 
pe imediată, 24 de ore 
după „operație" bolna
vul își poate relua acti
vitatea. Bineînțeles cu 
vocea regăsită. în fine...

arme și frag- 
încăperi 

păstrării provi- 
unor sanc-

o 
gră- 
nos- 

Ce 
ieși- 
pă-

ziilor, 
tuare, 
altele, 
admirabilă
ieste despre trecutul 
tru pe aceste locuri, 
lipsește acestei lumi 
tă la iveală de sub 
mint și timp, este cuvîn- 
tul viu... Glosele păstra- 
e în limba noastră și cu 
siguranță da. _______ 
cice 
că, după au
tori la 
100—150.
Nu știm cum 

sunau în
„original", căci 
ne închipuim o măcinare 
a lor de-a lungul a 17—18 
veacuri în Contact și veș
nică „frecare" de 
vinte. Ele s-au 
precum bolovanii 
roși ai unui rîu, 
metamorfozează prin 
pierde asperitățile și a se 
transforma în pietricele 
cu străluciri și rezonanțe 
în spațiu și timp. Nu cu
noaștem cum accentuau 
cei vechi cuvintele, cum 
le articulau, ce notă avea 
rumoarea limbii dace ; o 
presupunem doar a fi fost 
aspră datorită numeroși
lor, „z“, în componența 
lor, dar în același timp 
putem crede că vorbele 
dace erau plăcute la ;
rație deselor vocale 

. ungimii cuvîntului. 
toate acestea încă nu 
tem reconstitui o frază 
erentă în limba dacă. Iată 
de ce, este cu atît mai 
importantă și semnifica
tivă lucrarea pe care do
rim să o prezentăm citi
torilor noștri. Ea a fost 

■îsă chiar în timpul e- 
xistenței libere a dacilor

se ridi-

vreo
Sîntem dintotdeauna

pe aceste locuri

trebuie să

alte cu- 
rotunjit.

colț li
căre se 

a-și

auz. 
si 

Cu 
pu- 

i co-

mele acestora e redat în 
greacă, mai rar în latină 
și mai totdeauna în lim
ba țării sau regiunii 
baștină a piantei.

și este un îndrumător bo
tanic care servea la ci e-
terminarea și culesul u-
nor plante medicinale. Nu-

i 
!
I

i
i

I

I

i

Povești., 
în pastile

Albă ca Zăpada intră 
in atelierul de croitorie 
și comandă o scufiță ro
șie. „Vai. dar ce s-a in
tim plat ?“ întrebă meș
terul. „Ia, mai nimic, 
m-am transferat în 
basm".

<z
In cele din urmă Scu

fița Roșie îl intîlni 
lup și îi zise : „Știi 
te rog, ia coșulețul 
cesta și repede-l pînă 
la căsuța bunicuței, că 
eu nu vreau să pierd 
discoteca de astă-seară".

☆
Harap-ALB ajunse la 

GRI-împărat, NEGRU de 
de 

furie și împiedeeîndu-se 
de covorul MARO cu 

. flori PEPIT, tare se lo- 
. vi de bolta ALBASTRA 

incit văzu stele VERZI 
: înaintea ochilor CAS- 

TANIl, dar împăratul 
i GALBEN la fată ii spu- : 

se NEGRU pe ALB :
; „Lasă că o să-ți meargă • 
: toate in ROZ cind o vei : 
• lua pe fiică-mea VIO-
i LETA cea cu părul ; 

PORTOCALIU".
Mircea AN DR AȘ

| 
j
I

t

i
i

supărare și ROȘU
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cuprinde 
sinteză bota- 
nico-farma- 

ceutică. Folo
sită de cule
gătorii plan, 
telor medici
nale de-a lun
gul timpului, 
conține sfa

turi și indicații demne de 
luat in seamă chiar și în 
timpurile noastre. Lucra
rea originală s-a pierdut 
în împrejurări necunos
cute. Din fericire au ajuns 
la noi numeroase copii ale 
lucrării învățatului grec. 
Una din cele mai cele
bre asemenea copii denu
mită Codex Constantîno- 
politanus și avînd dimen
siuni de 38/33 cm. cu
prindea la început 546 pa
gini din care s-au păstrat 
491. Scrisă tot în limba 

pe pergament. ]u- 
prezintă frumoase

greacă, 
crarea 
desene de plante, în cu
lori naturale. Istoria a- 
cestei cărți, copiată după 
manuscrisul original la' 
anul 512, este foarte in
teresantă. A fost rînd pe 
rînd proprietatea lui Avi
cenna (vestit medic arab), 
a lui Balduin de Flan- 
dra (1204), a medicului 
evreu Hamon, a sultanu
lui Soliman II, iar prin 
mijlocirea lui Augeritis 
Busbeck, ambasador al 
curții vjeneze la Constan- 
tinopol, a ajuns în biblio
teca imperială din Viena. 
în 1906 Codexul a fost 
editat prin fototipfe în 
două splendide volume și 
astfel se 
blioteca
versității

Oricind, in orice anotimp, muntele 
fost și este prietenul nedespărțit al iu
bitorilor de drumeții în mijlocul naturii. 
In mirificul peisaj al munților, oamenii 
s-au simțit și se simt întotdeauna bine, 
și-au refăcut forțele pentru a-și relua 
din plin activitatea productivă. Pe lin
gă peisajul natural atrăgător al munți
lor Paring, Retezat, Șurian, Straja, iu
bitorii de drumeții întilnesc atrăgătoare 
puncte turistice, cabane bine puse
punct ce Ie oferă condiții optime de o- 
dihnă și recreere. In prezent, iarna a 
coperit brazii și crestele munților

la

a-
cu

Cronică 
nerimată (50)
Ne face o deosebită 

plăcere să încunoștiințăm 
cititorii ziarului că rubri
ca de față se află la a 
50-a apariție în codrul 
paginii de duminică, apa
riție care a fost asigura
ta cu remarcabilă regu
laritate de Vcleriu Butu- 
lescu. Folosim acest pri
lej pentru a-i mulțumi căl
duros colaboratorului nos
tru și a-i ura pentru Noul 
An o nelipsită apariție a 
rubricii în ziar. Menționăm 
că autorul intenționează 
editarea unui volum 
eforisme intitulat 
mai ieftine ginduri".

zăpezii. Incîntăto- 
rul peisaj iți oferă posibilitatea unei re- 
creeri plăcute in aerul ozonai al munți
lor.

Imaginea alăturată este cea mai eloc
ventă dovadă că și iarna, muntele 
îneîntător, le oferă prietenilor săi
veliști unice și pline de măreție și de 
farmec, pe care nu și Ie poate dezvălui 
decît în acest anotimp, iar 
mult in apropiatele zile ale 
de iarnă.

este 
pri-

cu atit mai 
sărbătorilor

Foto : A. DULA

Știați că... a 240Q metri cubi bioxid de 
carbon ?

stabilit 
verte- 

Dar 
au 

ine- 
est»

găsește și în Bi- 
Centrală a Uni- 
din Cluj.

..specialiștii au 
că toate animalele 
urate au memorie ? 
experiențele efectuate 
demonstrat că durata 
morarii ia, animale nu
aceeași. Cea mai scurtă 
memorie o au peștii. .Șopîr- 
lele și broaștele țestoase 
pot păstra impresiile timp 
de cîteva minute, iar pă
sările — două sau trei zile. 
Recordul in materie este 
deținut de eiini și pisici.

,,.un hectar plantat cu 
arbori reține într-un an 50 
tone de praf, iar un hectar 
de peluză captează 1000 
metri cubi de carbon pro
venind din descompunerea

...cercetările recente efec
tuate în Marea Britanie au 
relevat că unul dintre ce
le mai valoroase compo
nente ale vinului este sili- 
c'ul ? Astfel s-a putut sta
bili că acesta ar avea e- 

asupra 
cardiovascular, 
arteroscleroza.

fecte binefăcătoare 
sistemului 
prevenind

...Marea Neagră a fost 
precedată de alte 11 mări ? 
în urmă cu circa 40 de 
milioane de ani, sudul Eu
ropei era scăldat de Marea 
Terhys, din care a rămas 
actualul bazin al Mării Ne
gre.

Culese de 
ing. Hie BREBEN

(Va urma)
MORARU

0 De regulă nu încap 
în autobuze tocmai cei 
care intenționează să-și 
cumpere bilete.

® Gestionari, jucați la 
loto. Soarta vă poate zim- 
bi in mod oficial.

Bombardierul se 
consideră avion agricol. 
Seamănă frica.

Valeriu BUTULESCU

I

I

I

I

la-
o singură so- 
laserul. „Tirul" 
laser elimină 

responsabile,

SUCCESUL SECOLULUI
(Cum s-a descoperit să se închirieze... nimicul)

E un succes uluitor ! 
Oamenii au dat buzna li
nii peste alții. Vestea se 
răspindise dis-de-dimi- 
neață. Că la întreprinde
rea respectivă se poate 
închiria... nimic. La un 
preț derizoriu, să poți in
tra așa, imediat, în pose
sia... nimicului. Este o 
realizare fantastică.' Dar, 
cunt e firesc, vă veți în
treba ce e nimicul ăsta ?! 
Un nimic 
curile...

— Știfi. 
schiuri și 
reprezentanta firmei (de 
la intrarea in unitate).
Deși au fost într-o stare 
jalnică, le-am închiriat
imediat...

— Acum ce mai inchi- 
riați ?

— NIMIC...
Oamenii privesc 

pefiați. Nu le vine 
creadă. Unii dintre 
sint dezorientați. Se con
sultă, schimbă cuvinte de 
uimire, în timp ce recla
ma vinzătoarei pentru... 
nimic se derulează ca o 
bandă de magnetofon.

— .4sta avem, asta dăm.' 
Adică nimic... Dacă nu vă 
interesează !.'.. Cum să nu 
te intereseze ? Cind mai 
ai ocazia să capeți un a- 
semenea produs care va 
deveni in curînd unic in 
lume. NI-MIC, asta e to
tul .' Se' dau explicații de
taliate referitoare la pro
veniența și compoziția... 
nimicului. E o adevărată

ca toate nimi-

am avut ceva 
patine, spune

st ti
să 
ei

industrie ! Compuși de 
ordinul milioanelor...

— Eu cred, iși dă cine
va cu părerea, că este un 
amestec între lipsă de 
respect și inducere in e- 
roare. Uitați-vă, iși sus
ține mai departe ideca, pe 
firmă scrie clar. „Inchi- 
ricm articole sportive și 
de turism". Vedeți ? Și 
înăuntru nu se dă... ni
mic Aici este problema...

Foileton

— Foarte bună argu
mentația ! explodează un 
cetățean. Doza cea mai 
mare o conține lipsa de 
respect pe care coopera
tiva meșteșugărească „U- 
nirea“ o manifestă față 
de noi...

Cineva iși scoase pixul, 
fiind hotărit să scrie in 
condica de sugestii. Se 
crease momentul propice 
pentru a se pune punctul 
pe i. Dar tocmai atunci a- 
păru reprezentantul co
operativei care a descur
cat imediat ițele.

— Nu ! Acest produs se 
cheamă... nimic. Așa cum 
se aude se și scrie 
mic. A 
fabricat 
pe cale 
a-l face 
la fiecare cetățean...

Ce grijă, domnule ! 
Auzi, la jiecare cetățean !

ni- 
fost descoperit și 
de noi. Sintem 

de a-l breveta și 
să ajungă acasă

Reprezentantul firmei cu 
pricina iși umflase și mai 
mult pieptul, cind încăpe
rea se umpluse de ziariști, 
înarmați cu microfoane, 
aparate de fotografiat și 
de filmat...

— Sintem informați că 
ați descoperit nimicul ? 
Ce a stat la baza inven
ției ? Ce considerați...

întrebările curgeau ca 
apa, la care inventatorul 
mersului în... gol răspun
dea cu emfază. Cind însă 
veni vorba de perspective, 
întrebare mult uzitată de 
reporteri, se făcu liniște. 
Răspunsul veni mai tîr- 
ziu din partea 
unitate:

— N-am nici 
promisiune că 
articole de sport 
rism pentru a fi 
riate.
ce in 
nimic.

— Dine, bine, dar cum 
justificați atunci firma 
de la intrare ? i se adre
sează o întrebare cheie. 
Este posibil să o schim
bați în conformitate cu 
realitatea ?

— Este posibil acest lu
cru. Am făcut demersuri 
către conducerea coope
rației...

— .Și, ce va deveni 
nitatea ?

— O unitate pentru 
chiriat... nimic.

— Extraordinar! o 
alizare unică in lume.

Val. URICANEANU

șefei de

un jel de 
voi primi

- tu
nică i-

• l.șa că vom desfa-
continuare tot...

u-

in-

re-
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Statele africane se 
pronunță în favoarea 
unei largi cooperări
Lărgirea și adîncirea co

operării regionale a fost 
tema centrală a celei de a 
17-a sesiuni a Consiliului 
șefilor statelor membre 
ale Uniunii Vamale și E- 
conomice a Africii Centra
le (UDEAC), ale cărei lu
crări s-au desfășurat în 
capitala Gabonului, Libre
ville.

Alături de reprezentanții 
statelor membre ale orga
nizației — Republica 
Centrafricană. Camerun. 
Congo și Gabon — au 
participat șefii de stat din 
Ciad. Guineea Ecuatorială, 
Ruanda, Sao-Tome și Prin, 
cipe, Zair.

Forța Africii constă în 
unitatea și coeziunea ță
rilor continentului, a re
levat Președintele Gabo
nului. Omar Bongo. Crea
rea unei puternice organi

zații economice interstatale 
în centrul Africii ar per
mite țărilor din regiune 
să acționeze mai eficient 
în vederea instaurării u- 
nei noi ordini economice 
internaționale, a declarat 
el.

Necesitatea promovării ' 
unei cooperări efective, gă
sirea căilor și mijloacelor 
de a întări unitatea țărilor 
din regiune sînt preocu
pări majore ale țărilor 
africane, state în curs de 
dezvoltare — victime ale 
îndelungatei exploatări co
loniale.

Eforturile proprii, co
operarea intcrafricană. u- 
nitatea în apărarea intere
selor lor legitime sînt e 
lementele majore pentru 
depășirea dificultăților e- 
conomice cu care sînt con
fruntate țările Africii.

Plenara C.C. al
HAVANA 26 (Agerpres).

— Sub președinția lui Fi
del Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri, la Havana a a- 
vut loc cea de-a IV-a ple
nară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comu-

PX. din Cuba
nlst din Cuba. Plenara a 
examinat proiectele pla
nului de dezvoltare econo
mică și bugetul de stat pe 
anul 1982, alte probleme 
care vor fi supuse spre 
examinare sesiunii Adu
nării Naționale a Puterii 
Populare, programată să 
înceapă la 28 decembrie.

FILME

URICANI : Aventuri
în Marea Nordului.

28 DECEMBRIE

Vizita președintelui Siriei 
în țări arabe din regiunea Golfului

ABU DlIABi 26 (Ager
pres). — Președintele Si
riei, Hafez Al-Assad. aflat 
la Abu Dhabi într-o vizi
tă oficială, in cadrul tur
neului pe care-1 întreprin
de în unele țări din regiu
nea Golfului, a avut con
vorbiri cu președintele E- 
miratelor Arabe Unite, șeic 
Zayed Bin Sultan Al-Na- 
hayyan. In cursul convor
birii, a fost abordată e- 
voluția situației din O-

rientui Mijlociu, după ho- 
tărîrea ilegală a Israelului 
de a anexa înălțimile Go
lan.

Agenția de presă a E- 
miratelor Arabe Unite — 
W.A.M. — menționează, 

citind surse oficiale, că 
cele două părți au conve
nit asupra continuării con
sultărilor reciproce. în 
vederea contracarării pe
ricolelor cu care este con
fruntată lumea arabă.

27 DECEMBRIE

> PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ana și-hoțul ; 
Unirea : Echipajul, l-II.

I PETRI LA : Vom trăi
i și vom vedea.
| LONEA : Dragostea
; mea călătoare.

ANINOASA : Șantaj.
î VULCAN — Luccafă- 
j rul ; Trecătoarea.
i LUPENI — Cultural ;
i Alo, aterizează străbunica; 
: Muncitoresc : Talismanul 
j toreadorului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnișoara No- 
orie ; Unirea : Cariera 
mea strălucitoare.

PETRI LA : Vom trăi
și vom vedea.

LONEA : Trecătoarea.
VULCAN — Luceafă

rul : Strada Petrovka.
LUPENI — Cultural : 

Corleone ; Muncitoresc : 
Talismanul Toreadorului.

URICANI : Alo, ateri
zează străbunica.

«■asuiîfîîfc]

Duminică, 27 decembrie
1981

8,00—8,40 Teleșcoală.
8,40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.

9.15 Film serial pentru 
copii: Alice în țara 
minunilor. Ultimul e_ 
pisod.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,35 Retrospectivă spor

tivă.
17,05 Film artistic : Pintea. 

Producție a Casei de 
filme Cinci.

18.10 Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc.

19,00 Telejurnal. întrece
rea socialistă la 0- 
rele bilanțului.

19,25 Datini vechi, datini 
noi. Colindele mun
cii. omeniei și păcii.

20.30 Film artistic: întor
sătura fericită. Pro
ducție a studiouri
lor engleze.

22,05 Telejurnal.
Luni, 28 decembrie 1981
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. întrece

rea socialistă la ore
le bilanțului.

19.25 Cincinal ’81—’85.
19.45 Actualitatea economi

că.
20,00 Roman foileton ; 

Dragoste și ură. E- 
pisodul 5.

20.50 România socialistă — 
militantă activă pen
tru dezarmare gene
rală. securitate, cola
borare și pace.

21.10 Interpreți ai cîntecu- 
lui popular.

21.25 Republica la anii îm
plinirilor.

21.45 Telejurnal.
22.10 Lerui, dulce Româ

nie.
Marți, 29 decembr^ 1981 
9,00—10,25 Teleșcoală.

10.25 Matineu de vacanță.
11.10 Cincinal '81—’85.
11.30 Film serial : Orient 

Expres — episodul 3.
12.30 Originea omului. Se

rial științific.
13,20 Telex,
16,00 Telex.
12,05—17,15 Teleșcoală.
57.15 Clubul tineretului. 
18,00 Desene animate.
13.25 Cartea social-poJiti- 

că în 3931.
18.50 1001 de seri.
19,'X/ Telejurnal. întrece

rea socialistă la o- 
rele bilanțului.

19.25 De trei ori despre 
unii. Anchetă.

19,50

19,55

20,25

Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră. 
Republica la anii îm
plinirilor.
Teatrul TV : Visul 
unei nopți de iarnă 
de Tudor Mușatescu. 
Telejurnal.

Lerui, dulce Românie.

22,40

Institutul de mine 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unui post de laborant

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974 republicată.

Cererile de participare la concurs se 
pot depune zilnic la biroul plan-retribuire- 
personal unde se pot obține și relații su
plimentare, telefon 42580 (interior 151).

Concursul va avea loc în ziua de 8 ia
nuarie 1982.

3.45 Cîntece de viață lun- 
- gă.

3,55 Mărturisiri de Anul 
nou.

4,00 Romanțe (II).
4,10 Chariot cu Ion Lucian.
4,15 Opereta rîde, cîntă și 

dansează.
4,30 Cîntați CU...
4,40 Anecdote.
4.45 Uite, zorile se-arată. 

Cîntece de voie bună 
și petrecere.

5,00 Perinița.
Vineri, 1 ianuarie 1982

10.30 In jurul bradului de 
Anul nou.

11,05 Matineu de vacanță. 
Desene animate.

11.45 La mulți ani, cu să
nătate ! Gînduri la 
început de an I (1).

12,00 Concert extraordinar 
de Anul nou al for
mațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii.

12.50 La mulți ani cu să
nătate I Gînduri la 
început de an (2).

13,00 Telex.
13,05 Album de Anul nou.
16.50 Cuba azi.
17,10 Retrospectiva spor

tivă 1981.
17,40 Reportaj ’82. Felici

tări de Anul nou.
18,00 Concert de Anul Nou 

al Orchestrelor reu
nite ale Radiotelevi
ziunii — partea a 
Il-a.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 La mulți ani, cu să

nătate I
19.50 Film artistic : Cuvin

te de dragoste. Pre
mieră pe țară.

21.30 Telejurnal.
21.45 Dacă doriți să reve- 

deți. Selecțiuni din 
programul de Reve
lion.

Sîmbătă, 2 ianuarie 1982
10,00 Cîntec nou pe plai 

de mioriță. Melodii 
populare.

10.30 Carnavalul prieteniei. 
11,00 Matineu de vacanță.

Dumbrava minunată.
11.45 I.a lO'Jiți ani, cu să

nătate !
12,00 Concertul de Anul 

Nou al Filarmonicii 
din Viena.

13,00 Teiex.
13,0a La sfirșit de săptă- 

mină... și început de 
an.

18.50 1001 de . seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Foarte bine 1
19.50 Dacă doriți să reve- 

deți... Selecțiuni din 
programul de Re
velion.

20.45 Film serial: Orient- 
Expres.

21.45 Revista ’82.
22,05 Telejurnal.
22,20 Romanțe și cîntece 

de petrecere.

Marele vals. Ansam
blul de balet al Ope
rei Române.
Musafiri nepoftiți. 
De drag și de veselie. 
Cîntece populare.
Interviu despre fot
bal de George Miha- 
lache.
Cîntă grupul „Song". 
Brigăzile artistice la 
rarnpa revelionului. 
Dansuri populare din 
toate regiunile țării. 
Primiți cu plugușorul 
— primă audiție.
Plugușorul Teieviziu. 
nii.
Din inimi, Românie, 

„La mulți ani !“ —
primă audiție.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.
• Hora Unirii.

23,00
22,05
22,20
Miercuri, 30 decembrie

1981
Telex.
De ziua Republicii.
Cîntece patriotice și 
revoluționare.
Viața școlii.
Retrospectivă muzi

cală — 1981.
Tragerea de amorti
zare ADAS.

Revista
României.
Republicii la între
prinderea 
ca" din Capitală.

tummmmmmmmmmmummmmummummmMm

23,05
23,10

16,00
16,05

23,20

16,30
17,05

17,50

18,00 Cîntării
De ziua

„Republi-

PROGRAMUL ȚV
wuMUHHmttumwunMummummruumuuwmumnH,

18,25 Almanah pionieresc.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Republica la anii îm

plinirilor.
19.55 Odă Republicii. Spec

tacol literar — mu
zical — coregrafic.

20,40 Teatru TV : Comoara 
din deal de Corneliu 
Marcu. Spectacol 
preluat de la Teatrul 
Național din Bucu
rești.

22.10 Telejurnal.
Joi 31 decembrie 1981

20.30 Telejurnal.
20.50 Melodii românești.
PROGRAM SPECIAL DE

REVELION 21,00—5,00 
21,00 Prolog revelion ’82. 
21,05 Urare de Anul Nou 

cu ansamblul Casei 
pionierilor și șoimi
lor patriei din Brăila.

21.11 Cîntă țara. Melodii 
populare.

21.24 Telerăvașe.
21,27 Te-am regăsit, cuplet 

cu Ștefan Bănică.
21.30 Un cîntec, o glumă, 

un zîmbet.
21,45 Datini vechi, datini 

noi (I).
21.50 O intervenție nepre

văzută.
21.55 Copiii — florile vie

ții.
22,00 Doi vecini.
22,05 în ritm de dans.
22,15 Să lîdem cu Nea 

Marin. Interpretează 
Amza Pellea.

22.25 Datini vechi, datini 
noi 01).

22,35 Florinei. Scenetă de 
Paul Ioachim.

• Urare — primă audi
ție.

• La mulți ani, fru
moasă țară.

Iarnă românească. Mu- 
zică ușoară.

0,30 Barbu Lăutaru de 
Auiri Felea.

0,40 Tangou! veșnic tînăr. 
Ansamblul de balet 
al Operei Române.

0,45 Anecdote.
0,50 Trei cîntece, trei in- 

u-rurețl.
1,00 Un transport de preț.
1,05 Hcia mîndră româ

nească.
1.15 Revista ’82 (partea I).
1.25 Dansați cu noi.
1.35 Un refren diabolic 

de D. D'. Pătrășcanu.
1,40 Valsuri de Chopin. 

Interpretează baletul 
„Fantasio" din Cons
tanța.

1,45 Cîntece de viață lun
gă.

1,55 Revista ’82 (partea a
II- a).

2,05 Un duet de pomină.
2.15 Atlas și Heracles.
2,20 Ciute': pc întinsul la

rii.
2.30 Anecdote.
2.35 Meridianele • priete

niei (I). Cîntece și dan
suri ritmice de la te- 
leviziunile din alte 
țări.

2,50 Revista '82 (partea a
III- a).

3,00 Ritmuri tinerești.
3,10 Anecdote.
2,12 Romanțe (I).
3.25 Am invitați de Ion 

Băieșu.
3.30 Meridianele priete

niei (II).

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani-Petrila
Incepind cu data de 15 decembrie 1981 

în orașul Petrila s-a deschis un dispecerat 
pentru intervenții la instalații sanitare și în
călzire interioară. Dispeceratul va funcționa, 
în schimburile I și II. '

Sediul dispeceratului se află în cartierul 
8 Martie, la centrala termică nr. 2.

Pentru orice defecțiune la instalația sa
nitară și încălzirea centrală in apartament 
adresați-vă dispecerului de serviciu.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu și legitimație spe
cială pentru transport, eli
berată de I.G.C.L. Petro
șani și A.U.T.L. Petroșani, 
pe numele Avram Ion. Le 
declar nule. (1312)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Apetri 
Constantin, eliberată de

I.M. Uricani. O declară nu
lă. (1314)

PIERDUT parafă, medi
cală pe numele Cupșan Mo
rar Ulpia, eliberată de Spi. 
talul municipal Petroșani. 
O declar nulă. (1315)

CĂUTĂM urgent per
soană pentru îngrijire co
pil de 10 luni, telefon 41230. 
(1311)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MARGARETA soție, Iosif, fiu. Edit, noră și An
drei, nepot, anunță cu nemărginită durere încetarea 
din viață, la virsta de 63 ani, după o lungă suferință, 
a celui care a fost

* CAROL ANDRAȘ (BUBI)
înhumarea va avea loc în ziua de 28 decembrie 

ora 15, de la locuința din Petroșani, str. Ștefan cel 
Mare nr. 9.

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la I.M. Di|- 
ja anunță cu durere Încetarea fulgerătoare din viață 
a bunului lor coleg

EMBER IOSIF
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1313)

RFl> -G-ȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA | Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). T1FA11LL i tipografia Petroșani, sir. Nicolae Bâlccscu — 2.
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