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In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a fost inaugurat cel de-al doilea 
tronson al metroului bucureștean
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I. M. Uricani

9300 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederi

în lumina sarcinilor trasate de condu- zinului, să raporteze îndeplinirea pînă la 
cerea superioară de partid în vederea această dată a sarcinilor anuale la pro- 
valorificării depline a posibilităților de ducția fizică. Plusul raportat pînă ieri 
creștere a producției de cărbune cocsifi- de către vrednicul colectiv — 9300 tone 
cabil necesar economiei românești, co- de cărbune cocsificabil — reprezintă un 
lectivul I.M. Uricani a reușit, alături de avans de aproape patru zile în realiza-

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni a fost inau
gurat cel de-al doilea tron
son al primei magistrale 
a metroului bucureștean.

Secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, a fost însoțit 
de tovarășul Ilie Verdeț, 
de alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat.

Vizita noului tronson al 
metroului a început la

stația amplasată în imedla. 
ta vecinătate a marilor în
treprinderi industriale bu- 
cureștene „Republica" și 
„23 August".

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a 
fost salutată cu deosebită 
căldură și entuziasm, cu 
puternice și îndelungi a- 
plauze de constructorii me
troului, la care s-au alătu
rat numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
„23 August", „Republica",

întreprinderea de ma.șini- 
unelte. de la alte unități 
de pe marea platformă in
dustrială, locuitori ai car
tierului. Ei au dat expre
sie și cu acest prilej, senti
mentelor de dragoste' și 
stimă față de partid, față 
de secretarul său general, 
adresîndu-i din inimă tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
vii mulțumiri pentru grija 
permanentă ce o poartă oa
menilor muncii, întregului 
popor, îmbunătățirii per-

(Continuare în pag. a 4-a)

oii uda țării 
pentru minerii Văii Jiului*4

celelalte colective miniere

■ Mărturie a activită
ții rodnice prestate de 
colectiv, a responsabili
tății înalte cu care a ac
ționat pentru îndeplini
rea sarcinilor proprii, la 
ridicate cote ale eficien
tei, stă depășirea cu peste 
3.2 milioane lei a planu
lui pe 11 luni la valoa
rea producției nete — 
indicator esențial al nou
lui mecanism economi- 
co-financiar. în acest con. 
text, trebuie reliefată re
ducerea cu 1.88 lei/tonă 
a costurilor de producție 
planificate, respecitv ra- 
l__

din vestul ba- rea sarcinilor 

portarea unor economii 
bănești de peste 1,3 mi
lioane lei în primele 11 
luni ale anului.

■ Două sectoare de 
producție ale minei — 
I și II — au îndeplinit 
sarcinile anuale la pro
ducția de cărbune cu pes
te o săptămînă mai de
vreme, raportînd depășiri 
de 7 000 și, respectiv, 
10 700 tone de cărbune la 
zi de la începutul anului. 
A fost depășit, totodată, 
planul minei la lucrările 
de pregătiri — cu peste 
1400 ml — și la investi-

anuale.

ții, cu peste 3 milioane 
lei.
| Numeroase brigăzi 

de mineri ale întreprinde
rii au obținut însemnate 
plusuri față de propriile 
sarcini. Cele mai ridicate 
depășiri la zi — 10 740 de 
tone — a extras brigada 
condusă de maistrul Ilie 
Amorăriței, la „marele 
complex", substanțiale 
sporuri înregistrînd or
tacii șefilor de brigadă 
Aurel Șoșoi, Gheorghe 
Scorpie, Ion Volocaru și 
alți mineri fruntași din 
întreprindere.

....____ 7

Manifestările celei de-a 
ll-a ediții a Festivalului 
obiceiurilor laice de iar
nă, „Colinda țârii pentru 
minerii Văii Jiului", care 
ne oferă o imagine de 
mare expresivitate artisti
că a diversității și fru
museții obiceiurilor de iar
nă de pe tot cuprinsul 
patriei, se concentrează 
astăzi la Petroșani. De la 
ora 10 va avea loc un a- 
lai al colindătorilor - 
moment de prezentare a 
costumelor populare și 
dansurilor ce însoțesc a- 
ceste obiceiuri de iarnă 
formate și păstrate de-a 
lungul sutelor de ani — 
care se desfășoară din 
Piața Victoriei pînă la Ca
sa de cultură. Aici va a- 
vea loc un mare și fru
mos spectacol.

Astăzi, vin colindătorii !
Șt iată, așadar, îndelung 

așteptate un an întreg, co
lindele au răsunat ieri, din 
nou, în sălile de apel ale 
minelor din Valea Jiului. 
Mii de mineri din . schim
burile 1 și II ale zilei, băș
tinași ori olteni, moldoveni, 
ori mureșeni, bănățeni sau 
munteni au ascultat emo
ționați colindele copilă
riei, aduse din satele lor. 
Și. ce poate îi mai frumds, 
mai înălțător decît să as
culți colinda din locurile 
natale, care iți amintește 
de riuri, de lunci, și de 
păduri, de părinți.

Peste 700 de artiști a- 
matori de diferite virste, 
profesii și îndeletniciri, 
veniți din 20 de județe ale

țării au cîntat și i-au în
aintat ieri, pe cei care scot 
lumină pentru țară din în
tunericul adîncurilor. Jicnii, 
dubașii sau pițărăii. in 
costume de o inestimabilă 
frumusețe, autenticitate și 
valoare etnologică. inter- 
pretind colinde ale căror 
date de naștere se pierd 
in negura secolelor. au 
fost oaspeții minerilor de. 
la Petrila (Vioara de Jos
— Alba, și Bucium Orăș- 
tioara — Hunedoara), I.li
nca (Măguri — Răcătău .și 
Poeni — Cluj). Livezeni 
(Lipova și Petriș — Arad 
și Strunga — Iașii. Dîlja 
(Brotuna și Prăvăleai Vața
— Hunedoara), Aninoasa 
(Cuza Vodă — Călărași și 
Lăpușnic — Dobra — Hu
nedoara), Vulcan (Comîna
— Brașov). Paroșeni (Den- 
suș — Hunedoara și ldi.ee-

CA L STATE A CĂRBUNELUI
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La I. M. Lupeni
O MARE REZERVĂ A PRODUCȚIEI, A 

EFICIENȚEI ECONOMICE 

deducerea 
conținutului de steril

Cu toate strădaniile 
depuse de colectivul de 
oameni ai muncii de la 
I.M Lupeni pentru înca
drarea cărbunelui extras 
în norma de calitate, nu 
s-a reușit acest lucru de
cît în trei luni ale anu
lui — februarie, martie 
și mai, cînd procentul de 
cenușă admis a fost sub 
cel planificat. Depășirea 
procentului admis de ce
nușă a dus la penalizarea 
minei cu 58 134 tone de

lui, reiese că, în lunile de 
vară, ponderea cărbune
lui extras din microcarie- 
ră a dus la înrăutățirea 
calității^ De asemenea, a 
avut influență negativă 
creșterea ponderii de căr
bune extras din stratul 3, 
care are un procent de ce
nușă de peste 45 la sută. 
Este real și faptul că la 
majoritatea stratelor în 
exploatare tăierea se rea
lizează mecanizat — peste 
70 la sută din producție.

Iul de Pădure — Mureș), 
Lupeni- (Bouțari — Cai aș 
Severin și Pojoga — Zam 
— Hunedoara), Bârbăteni 
(Ohaba Ponor — Hunedoa
ra și Arcani — Gorj), U- 
ricani (Alămor — Sibiu).

„Colinda țării pentru mi
nerii Văii Jiului" este, in 
esență, un festival al păs
trării neîntinate a obiceiu
rilor laice și tradițiilor 
multiseculare ale poporu
lui român, iar desfășura
rea lui, aici, in Valea Jiu
lui, este încă o dovadă a 
recunoașterii și aprecierii 
de care se bucură munca 
minerilor. Această uriașă

Mircea BUJORESCU I

(Continuare in pag. a 2-a)

cărbune.
Din explicațiile primite 

de la factorii de răspun
dere cu calitatea cărbune-

Gheorghc BOȚEA

Colindătorii în mij
locul minerilor de la 
Livezeni.

iContinuare in pag. a 2-a)
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îmbunătățirea aprovizionării cu apă a 
Petrușaniului reclamă sprijinul constructorilor

Investițiile — realizate la termen și de calitate

Apartamentele nu se realizează prin 
promisiuni pe care nu le respecți

în orașul Lupeni, unde 
în ultimii ani au loc în
noiri fără precedent, ulti
mele zile ale acestui rod
nic sfirșit de an marchea
ză mutarea in apartamente 
noi a zeci de familii ale 
minerilor, preparatorilor, 
chimiștilor. Anul 1981, prin 
volumul însemnat de apar
tamente prevăzut în plan 
să fie realizat în zona Bâr. 
bâteni, reprezintă un ade
vărat salt. Numai pentru 
Lupeni s-a planificat să fie 
construit aproape dublul 
cifrei apartamentelor din 
toate celelalte localități 

ale municipiului nostru. 
Acum, la ora .bilanțului ac
tivității constructorilor pen
tru un intreg an, există 
unele rezultate demne de 
menționat. Din cele 1004 
apartamente prevăzute să 
fie date la recepție în a- 
nul 1981, au fost recepțio
nate doar 531. în cel mai 
nou cartier al orașului, 
cartierul Bârbăteni III, 
s-au dat în folosință loca
tarilor, în luna decembrie, 
152 de apartamente în blo. 
curile 30, 39, 41 și 34, scă
rile A și B. în cartierul 
Bârbăteni TI s-au dat, de 

asemenea, în folosință a- 
partamentele din blocurile 
12, 13, 9, 11, 8, din care 
majoritatea sînt de fa'pt, 
restanțe din anul 1980.

Acum, la ora bilanțului, 
există și destule neîmpli- 
niri. în pofida a nenumă
rate angajamente asumate 
în decursul anului de cons, 
tructorii din cadrul T.C.I. 
Brașov, T.C.I. Oradea și 
Ministerului Economiei Fo
restiere și a Materialelor

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

După cîte știm, alimen
tarea cu apă potabilă a lo
calităților Văii Jiului, cu 
toate eforturile fructuoase 
din ultimii ani. mai pune 
unele probleme. Vă ru
găm. tovarășe director 
Alexandru Todor, să pre
zentați preocupările pe 
care le aveți la ora actua
lă în acest important do
meniu al activității 
I.G.C.L. Petroșani.

— Furnizăm în prezent 
localităților Văii Jiului 900 
de litri de apă pe secun
dă, cu circa 400 litri/se
cundă mai puțin față de
un consum fără nici un
fel de restricții. Din a-
ceastă cantitate, aproxima
tiv jumătate este consu
mată de unitățile econo

mice aparținătoare C.M.V.J. 

așa că populației îi mai 
rămîne in jur 500 litri/se
cundă. Insuficiența de ca
pacitate ne obligă la unele 
restricții in localitățile Pe
troșani. Vulcan. Lupeni. 
la Uricani și Pefrila. pro
blemele fiind total rezol
vate. In Petroșani, spre 
exemplu, deși evident nu 
ne bucură situația, sîntem 
nevoiți să facem restricții 
de furnizare îrțtre orele 
22—5 și între orele 14—17. 
In plus, manevrele de o- 
prire și reluare a furniză
rii apei au o serie de 
repercusiuni, determină ri
nele spărturi în magistra
la de la Valea de Pești și 
în alte conducte, a căror 
remediere ne cer eforturi 
deosebite. Preocupările în

treprinderii pentru îmbu
nătățirea situației alimen
tării cu apă a Văii Jiului 
sînt multiple. Avem în 
curs de realizare și in 
proiectele de perspectivă 
apropiată o scamă de lu
crări care vizează atît dez
voltarea captărilor si aduc- 
țiunilor cit si a rețelei de 
distribuire.

— Vă rugăm să concre
tizați cîteva din aceste 
preocupări.

— Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă :i o- 
rașului Petroșani încer
căm punerea în functiu-

Convorbire consemnată de
Toma ȚAȚARCA

(Cont intime în pag. a 2-a)
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Comuniștii în fruntea acțiunilor
> >

pentru înfăptuirea sarcinilor de prodacție
Apartamente’? nu se realizează prin 

promisiuni pe care nu le respecți
Mai sînt cîteva zile pînă 

la încheierea trimestrului 
IV și a anului 1981, zile 
in care majoritatea colec
tivelor de oameni ai mun
cii din unitățile economice 
ale Văii Jiului, îndrumați 
de organele și organizați
ile de partid, depun efor
turi susținute pentru înde
plinirea exemplară a sarci
nilor de plan. Pentru a a- 
fla modul cum se acționea
ză la întreprinderea de 
confecții Vulcan, unitate 
care înregistrează la pro
ducția de export un minus 
de peste 1 048 000 lei. Iar 
la producția fizică destina, 
tă necesităților interne 
47 000 bucăți confecții, 
ne-am adresat organului de 
conducere colectivă al uni
tății. Consemnăm din spu
sele interlocutorilor noștri ;

MIRCEA NEGRU, di
rector adjunct, membru in 
c.o.in.: „Una dintre cau
zele obiective care au con
dus la nerealizarea sarcini, 
lor de plan la export este 
lipsa de materie primă. 
Furnizorii noștri între care 
aș aminti doar întreprinde
rea de stofe „Argeșana" 
din Pitești, întreprinderea 
-de lină Constanța, nu nu
mai că ne livrează materie 
primă cu întârziere,. dar a- 
ceasta nici nu corespunde 
calitativ. Nu și-au respec
tat. de asemenea, termene
le contractuale întreprin
derea textilă „Moldova" 
Botoșani care în loc să ne 
livreze pînă în prezent 
75 000 mp țesături cît pre
vedea contractul nr. 53 
din 1981, ne-a livrat numai 
42 000 mp și întreprinderea

FmtiunCtățirea aprovizionării 
cu apa a Petroșaniului

(Urmare din pap. 1)

ne in aceste zile a aducțiu- 
nii de la stația de filtrare 
Taia pînă în Petroșani. 
Partea de aducțiune de la 
stația Taia pînă la supra- 
traversarea Jiului de Est 
In punctul tunel Petrila, 
inclusiv porțiunea de dea
supra Jiului sînt realizate. 
Ca de altfel și porțiunea 
de la tunel Petrila pînă 
la Petroșani. Execuția a- 
cestei aducțiuni și pune
rea ei în funcțiune s-a 
oprit din păcate la tune
lul din Petrila, deoarece 
în porțiunea de aici pînă 
în Petroșani — strada 
Constructorul, nu s-au fă
cut probele hidraulice de 
funcționare. Cu ocazia o- 
perației de spălare a 
conductei făcută de noi. 
nu de Șantierul 6 instala
ții din cadrul T.C.H. De
va, constructorul magis
tralei. în dorința de a o 
pune în funcțiune cit mai 
repede, au fost identifi
cate unele fisuri; mai sînt 
necesare unele remedieri 
față de rezolvarea cărora 
șantierul ar trebui să do

de textilă Slatina, care, 
potrivit contractului nr. 
32/1981 nu ne-a livrat în 
trimestrele III și IV 110 00Q 
mp țesături. Apoi mai avem 
o serie de greutăți în ceea 
ce privește transportul (nu 
avem autovehicule) mate
riei prime de la gară la 
sediul întreprinderii și ex
pedierea celor 230 000 bu
căți confecții aflate în stoc 
pe- care ni le solicită be
neficiarii din București, 
Constanța, Craiova. Am 
solicitat mijloace de trans
port la stația C.F.R. Pe
troșani sector expediție — 
eoletărie, cu care avem 
contract încheiat și planifi
care lunară, precum și la 
autobaza I.T.A. Petroșani 
și la A.U.T.L., dar în za
dar".

Acestea să fie oare sin
gurele cauze ale nerealiză- 
rilor ? Nu. Mai sînt și 
cauze care privesc ordinea 
și disciplina, despre care 
ne vorbesc in continuare :

VICTORIA RO.ȘCA, se
cretara organizației de bază: 
„Nerealizârile amintite se 
datoresc, în -primul rînd, 
faptului că biroul organi
zației de bază nu s-a preo
cupat suficient de educa
rea prin muncă și pentru 
muncă a muncitoarelor. Mai 
avem din păcate rebuturi, 
multe absențe nemotivate, 
întîrzieri. De fapt, stadiul 
realizării, la zi, a sarcini
lor de plan, ordinea și dis
ciplina din întreprindere au 
fost analizate în lumina 
Plenarei Comune a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, în adu

vedească mai mult interes, 
în fond mai muită recep
tivitate față de cerințele 
populației din Petroșani, 
din întreaga Vale. Folo
sesc această bună ocazie 
pentru a solicita și pe 
această cale sprijinul to
varășului director al T.C.H., 
ing. Vasile Malincen. o. 
pentru efectuarea încă în 
primele zile ale anului 1982 
a remedierilor și probelor 
la care m-ain referit și pu
nerea în funcțiune a tron
sonului de magistrală Pe
trila tunel — Petroșani. 
Aceasta ne va permite uti
lizarea capacității maxime 
a stației Taia și îmbunătăți
rea aprovizionării Petroșa- 
niului cu circa 80 litri dea- 
pă pe secundă. Am putea 
oferi în acest mod un ca
dou foarte util populației 
din Petroșani, din întrea
ga Vale, la început de an, 
deoarece punerea în func
țiune a tronsonului de 
aducțiune respectiv ne va 
permite renunțarea la o 
cantitate de apă aprecia
bilă pentru Petroșani din 
magistrala de la Valea de 
Pești, apă care va putea fi 
furnizată orașelor Lupeni 
și Vulcan. Personal, sînt 
convins că vom primi spri
jinul solicitat. 

narea generală de partid 
din 11 decembrie și în șe
dința organului colectiv de 
conducere, unde s-au luat 
o serie de măsuri menite 
să conducă la recuperarea 
restanțelor, la înlăturarea, 
neajunsurilor care se mai' 
manifestă în activitatea 
noastră. în prezent biroul 
organizației de partid, co
muniștii depun eforturi 
susținute pentru mobiliza
rea întregului colectiv la 
îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin".

VASILE CIIIRIAC, di. 
rector, prim-vicepreședin
te al c.o.m.: „Prin măsuri
le luate, preliminăm pînă 
la finele anului să recupe
răm din producția destina, 
tă exportului 1 000 000 lei. 
Problemele cu care ne con
fruntăm și care depind de 
colectivul nostru le vom re
zolva la timp. Mai sînt în
să unele probleme care nu 
depind de noi, de pildă 
mijloacele de transport, ca
litatea materiei prime. Pen
tru rezolvarea acestora 
solicităm sprijin furnizo
rilor noștri".

In concluzie, la I.C. Vul
can este necesar ca organi
zația de partid, organul de 
conducere colecitvă să co
ordoneze cu mai multă e- 
xigență și responsabilitate 
activitatea de producție, 
să îndrume și să sprijine, 
pe schimburi, formațiile 
de lucru în realizarea sar
cinilor de plan. Trebuie, 
de asemenea, luate măsuri 
corespunzătoare de orga
nizare temeinică a produc, 
ției anului viitor.

Cornel BUZESCU

Cele aproape 5000 de 
porții de înîncare pre
gătite in bucătăria can
tinei minerilor din Lu
peni, sînt mult aprecia
te de toți cei ce servesc 
masa aici. în imagine, 
un aspect de muncă din 
cadrul bucătăriei noii 
cantine.
l oto : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag 1J

Tot o realitate este aceea 
că, a crescut ponderea sec
torului Ill, de la 900 la 
1200 tone pe zi, iar cenu
șa stratului în exploatare 
la acest sector este de 45,1 
la sută.

Despre măsurile luate 
pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui la mina 
Lupeni ne-a vorbit ing. 
Veturia Modoi, șeful bi
roului programarea si ur
mărirea producției, res
ponsabil al comisiei de 
calitate de pe lingă c.o.m.: 
„La sectorul I au fost rea
lizate fluxuri separate 
pentru transportul cărbu
nelui și pentru transpor
tul sterilului, iar la sec
torul IV, unde lucrările 
de pregătire nu au flux 
separat de evacuare, a fost 
realizată o bandă de clau- 
baj, la orizontul 440, îna
inte de deversare în culbu- 
tor, unde se claubeaZa în

Urmare din pag l)

de construcții (M.E.F.M.C.), 
în comandamentele de in
vestiții săptămînale, apar
tamentele prevăzute în 
plan n-au fost realizate. Co. 
mitetul orășenesc de partid 
Lupeni, consiliile populare 
orășenesc și municipal au 
asigurat un sprijin opera
tiv și efectiv constructori, 
lor și totuși planul n-a fost 
realizat. Din analiza cau
zelor nerealizării sarcini
lor de plan trebuiesc tra
se învățăminte pentru ac
tivitatea de viitor. In pri
mul rînd, se impune eșa
lonarea mai judicioasă a 
lucrărilor de-a lungul a- 
nului. In 1981, in primele 
două trimestre s-a efectuat 
un volum redus de lucrări. 
Acest fapt a aglomerat 
considerabil lucrările în 
cea de-a doua jumătate a 
anului. Abia spre sfîrșitul 
celui de-al treilea trimes
tru au fost terminate să
păturile în spații largi 
pentru frontul de lucru din 
1981. în aceste condiții, doar 
în trimestrul IV au putut 
li predate la recepție pri
mele blocuri de locuințe. 
Și asta, în condiții de ne- 
realizare a sistematizărilor 
pe orizontală și a unor 
tencuieli exterioare. La li
nele blocuri din cartierul 

Reducerea
conținutului de steril
medie 80 de vagonete pc 
zi. S-au elaborat proiecte 
pentru ocolirea zonelor de 
steril, cărbunele rămas la 
culcuș fiind extras cu 
abataje cameră, in abata
jele cameră, acolo unde 
este posibil, am trecut la 
separarea sterilului din 
cărbune, care este depo
zitat pe vatră, măsurat de 
topografi si trecut in fișa 
de recepție. Toți oamenii 
care lucrează la claubaj, 
la alegerea sterilului din 
cărbune, sînt rctribuiți in 
acord, pentru o mai bună 
cointeresare".

Știind că încadrarea în 
indicele de calitate repre
zintă o problemă majoră 
pentru conducerea colecti
vă a întreprinderii, impu- 
nînd măsuri adecvate, 

Bărbăteni* II, unde de un 
an s-au mutat deja locata
rii, nici în prezent- nu 
sînt terminate tencuielile 
exterioare și nici nu sînt 
finalizate aleile de acces 
dintre blocuri.

Printre principalele cau
ze ale intirzierilor se mai 
numără lipsa de efective, 
nerespectarea termenelor 
de predare pe faze de lu
crări, precum și neutiliza- 
rea la capacitate a utilaje
lor din dotare. Dar trebu
ie spus că și indisciplina 
a contribuit, din plin. în 
.iuda unor repetate sem
nale critice lansate și de 
ziarul nostru în legătură 
-U absențele de la locul de 
muncă, îndeosebi la șfirși- 
tul și începutul săptămînii 
de lucru, acest neajuns 
a persistat pe șantierele 
M.C.I.

în schimb, constructorii 
șantierului 3 Lupeni al 
T.C.H, și-au făcut datoria, 
raportînd chiar, cu o„lună 
mai devreme, realizarea u. 
nor apartamente peste sar
cinile de plan.

Pentru anul 1982, există 
condiții de predare a apar- 
tamentelor-restanță din 
1981 încă în primul 
trimestru. Majoritatea blo. 
urilor de locuințe care 

n-au fost predate în 1981 
se află în faze avansate de 

ne-am adresat inginerului 
șef Aurelian Grosu, pentru 
a ne prezenta măsurile în
treprinse. astfel ca în 
anul viitor mina să se în
cadreze în procentul de 
cenușă. „Pentru îmbună
tățirea calității, conduce
rea întreprinderii a întoc
mit programul de măsuri 
necesar. Dintre acestea a- 
mintesc punerea în func
țiune in luna ianuarie a 
unei benzi de claubaj pen
tru noua zonă de exploa
tare de la puțul Est, execu
tarea unei podituri cores
punzătoare în abatajele 
cameră, înămolirea pre
ventivă în abatajele fron
tale dotate cu complexe 
mecanizate. In stratul 3 se 
va aplica un tavan arti
ficial din plasă groasă de 

execuție, necesitînd doar 
concentrări de efective. Se 
cere o mobilizare mai bu
nă a forțelor, întărirea or
dinii și disciplinei, mai 
buna folosire a utilajelor și 
efectivelor.

în anul 1982, pentru ora
șul Lupeni s-a prevăzut 
în continuare ritm susținut 
al construcției de locuințe, 
respectiv predarea a 1175 
de noi apartamente. Fina
lizarea acestora presupune 
o mai bună eșalonare a 
lucrărilor pe luni și tri
mestre. stabilirea și res
pectarea unor măsuri or
ganizatorice corespunzătoa
re. Să nu uităm nici un 
moment că predarea la 
timp a apartamentelor 
constituie prioritatea prio
rităților pe șantiere 1

Astăzi, vin 
coiinaătorii!

(Urmare din pag. II

deplasare de forțe artisti
ce (la care se adaugă for
mațiile școlilor generale 
nr. 6 și nr. 7 și Casei pio
nierilor din Petroșani, Jieț, 
Aninoasa, precum și cele 
din fiecare localitate a 
municipiului) sintetizează 
preocupările constante pen
tru a se asigura minerilor 
o viață spirituală bogată, 
un prilej minunat de 
destindere și recreare.

Tot ieri, după spectaco
lele de la sălile de apel in 
fiecare oraș au avut loc 
impresionante parade ale 
portului și obiceiurilor 
folclorice, spectacole cu o- 
biceiuii laice (la ora 16 în 
localități, la ora 16 in Pe
troșani sub genericul „Obi
cei străbun pe marea sce
nă a muncii").

Pcamintim că festivalul 
se ru încheia astăzi, cu a- 
laiul culindătoriloi și pa- 
rada cîntecului și dansului 
popular (ora 11) și un 
grandios spectacol susți
nut de formațiile partici
pante pe platoul din fața 
Casei de cultură din Pe-- 
troșani (12).

Astăzi, vin colindătorii !

sîrmă cusută, luîndu-se 
mauri pentru revizuirea 
și întreținerea rețelei de 
canale pentru colectarea 
apelor în vederea reduce
rii umidității, precum și 
pentru menținerea în func
țiune a celor două insta
lații de curățit vagonete. 
Bineînțeles, pe lingă aces
te măsuri se va instala și 
Va fi stimulată alegerea 
sterilului din cărbune, aco
lo unde tehnologiile apli
cate permit. Aceste mă
suri. odată stabilite, vor 
sta permanent in atenția 
noastră".

La I.M. Lupeni există, 
deci, rezerve interne pen
tru încadrarea în norma 
de cenușă ' admisă. Totul e 
ca problema calității să 
tie permanent urmărită, 
să devină obiectul unor 
strădanii susținu.e din par
tea întregului colectiv, pe 
măsura cerințelor de valo
rificare a cărbunelui coc- 
sificabil.

’ @ O NOUA CANTINA.
I La Petrila s-a dat ieri în 
1 folosință o nouă și moder

nă cantină. Obiectiv social

Ide mare importanță, apar- 
ținînd I.A.C.C.V.J., cantina

| dispune de o capacitate de 
I a servi zilnic 6300 de me- 
| se. Aici pot servi masa mi. 
I neri, preparatori, construc

tori, alți oameni ai muncii 
din oraș.

© CURSURI DE CALI
FICARE. în cursul acestei 
luni, la l.M. Lupeni s-au 
încheiat două cursuri de 
calificare, unul în meseria 
de miner, iar altul în me
seria de mecanici mașini 
și utilaje din industria mi
nieră. Primul curs a fost 
absolvit de 20 de mineri, 
iar al doilea de 72 meca
nici. De menționat că de o 
săptămînă s-a deschis un 
nou curs de calificare pen

tru mineri. în acest an s-au 
calificat în diferite meserii 
la mina Lupeni 244 lucră
tori.

© O NOUA CENTRALA 
TERMICA. Constructorii 
din cadrul șantierului 1 
Petroșani al T.C.II. au ata
cat, în Petrila, o nouă lu
crare de investiții. Este vor- 
ba de o centrală termică 
automată. Amplasată în 
zona viitorului centru civic 
al orașului, noua centrală 
automată are stabilit ca 
termen de predare anul 
1982.

® ÎNSCRIERI. Filiala 
B.T.T, Petroșani mai pri
mește înscrieri pentru pe
trecerea Revelionului în 
stațiunea Felix. Informații 
suplimentare și înscrieri la 
sediul filialei.

@ LERUI-LER. Forma
ția de dansuri populare de 
la clubul sindicatelor din 
Uricani pregătește cu asi
duitate un obicei folcloric 
„Lerui-ler" pe care-1 va 
prezenta la Festivalul obi
ceiurilor laice organizat Ia 
Petroșani.

© FELICITĂRI, 
CITĂRI. De la toate 
curile de difuzare a 
se pot procura, în 
zile felicitări într-o 
coloristică bogată și
pirată. Grăbiți-vă să 
trimiteți celor dragi !

l-au întâmpinat și sărbăto- ț 
ultimul I 
lanwa I 

- --n- !

I

FELI-
chioș- rit la ieșirea din 
presei 
aceste
gamă

ins-
le

© SĂRBĂTORIRE, 
după 30 de ani de muncă 
în subteran, artificierul

Ieri,

schimb, oferindu-i
de miner, simbol al mun
cii căreia Alexandru Cos- 
tea i-a dedicat întreaga 
viață, fiind unul dintre 
primii deschizători ai mi
nei Livezeni.

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

Alexandru Costea, din sec
torul investiții al I.M. Li
vezeni a împlinit anii de 
pensie. Colegii de muncă

I
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La C. S. Jiul Petroșani

Primii pași meniți să 
imbunătărească activitatea 

sportivă
A trecut o lună de la 

conferința de dare de sea
mă și alegeri a Clubului 
sportiv Jiul Petroșani 
rioadă de analize 
ce, de preocupări 
privind pregătirea 
nicâ a sportivilor 
reluarea, la un 
perior, a activității 
petiționale din anul 
Biroul clubului, sub 
ducerea comitetului 
nicipal de partid, eu 
jinul Consiliului 
pal al sindicatelor, 
ducerii C.M.V.J. a 
să materializeze în 
parte obiectivele și 
nile imediate reieșite 
concluziile conferinței 
minalizate în planul 
muncă pe luna decembrie. 
S-au luat măsuri de conso
lidare a secțiilor de per
formanță (atletism, tenis de 
cîmp și fotbal juniori I), 
s-au efectuat inventarele 
materialelor sportive pe 
secții, s-a procurat echi
pament sportiv în valoare 
de peste 100 000 lei, s-a 
zugrăvit sediul, camerele 
de cantonament ale clu
bului, s-au făcut reparații 
la unele vestiare. Sînt în 
curs de finalizare cîteva 
transferări de noi sportivi

pe- 
temeini- 
majore 
temei- 
pentru 

nivel su- 
eom- 
1982. 
eon- 
mu- 

spri- 
munici- 
al con- 

reu.șit 
bună 
șarci- 

din 
no. 
de

si scoaterea din loturile 
clubului a elementelor ne
corespunzătoare actualelor 
cerințe ale sportului 
performanță. S-au 
de asemenea, măsuri 
contractare a meciurilor 
de pregătire și verificare 
pentru viitorul sezon eom- 
petițional. Demn de remar
cat este aportul membrilor 
comitetului clubului în re
alizările obținute precum și 
în creșterea numărului de 
susținători, evidențiindu-se 
in mod deosebit tovarășii 
Otto Abraham. Dănilă Vîl- 
eeanu, Simion Părăianu, Io
sif Bîrsan, loan Cruceru, 
Gheorghe Iorga, Ioan Bar
bu și mulți alții. Climatul 
de stăruitoare activitate 
din rîndurile activului re
tribuit și voluntar va 
tribut la o mai mare 
ciență în pregătirea 
pelor și a sportivilor 
tru realizarea obiectivelor 
planului de dezvoltare a 
activității sportive pe anul 
1982 și, totodată, satisface
rea suporterilor clubului 
față de care în acest an 
rămas datori.

Aurel SLABII, 
președintele C.S. Jiul 

Petroșani

de 
luat, 

de

con- 
efi- 

echî- 
pen-

In cursul lunii decembrie, 
pe adresa Clubului sportiv 
Jiul Petroșani au sosit 45 
de scrisori trimise de sim
patizarăți ai echipei noas
tre de. fotbal din toate col
țurile țârii. Ei au felicitat 
echipa pentru rezultatul 
bun obținut în ultima eta
pă a turului campionatu
lui cu S.C. Bacău, precum 
și comportarea în meciul 
din deplasare cu campioa
na țârii, Universitatea Cra. 
iova. Susținătorii de pe al
te meleaguri ai echipei 
noastre au solicitat fanioa-

OPTIMISM
DE SUPORTERI

ne, insigne, fotografii 
lotul echipei, și-au : 
testat optimismul i 
comportare mai bună 
returul campionatului, 
cîțiva semnatari de 
sori : Petru Platon 
lău). Ton Mărgineanu (Cluj- 
Napoca), Teodor Mihala- 
che (Roman), Mircea Trif 
(Cugir), Mircea 
(Turda), Gheorghe 
(Radna), Adrian 
(Brașov), Ovidiu Todor (Tg. 
Mureș) etc. Conducerea clu
bului acordă toată atenția 
tuturor susținătorilor din 
țară prin rezolvarea pro
punerilor făcute, im- pentru 
cei din Valea Jiului se va 
analiza trimestrial 
dialog viu, precum și 
tisfacerea doleanțelor 
se vor

COMPETIȚIILE VACANȚEI

întreceri disputate 
la handbal

i cu 
mani- 
intr-o 

in 
Iată 
scri- 
(Za-

Ernest 
Cosui a 
Gligor

în sala de sport „Mine
rul" din Lupeni au avut 
loc întrecerile tradiționa
lei competiții de handbal 
rezervate elevilor din șco
lile generale dotate cu „Tro. 
feu-1 vacanței11. La aceste 
întreceri au participat e- 
chipe de băieți și fete din 
localitățile Petrila, Petro
șani, Vulcan și Lupeni cla
sate pe locuri fruntașe în 
întrecerile oficiale din 
toamnă.

întrecerile băieților au 
fost deosebit de disputate 
in special cele dintre
chipele școlilor generale 
nr. 6 Petroșani șl 5 Pe
trila, nr. 6 Petroșani, nr. 
3 Lupeni, nr. 5 Petrila, nr. 
3 Lupeni, toate închein- 
du-se doar cu un avantaj 
de un gol în favoarea e- 
chipelor cîștigătoare sau la 
egalitate, 10—10, cum a fost 
cel dintre Școala gen. nr. 
6 Petroșani — Școala gen. 
nr. 5 Petrila. De altfel, în 
clasamentul final, cele do

uă echipe au acumulat a- 
celași număr de puncte 
(7), însă echipa din Petri
la, cu un golaveraj mai 
bun, a ocupat poziția I. 
Poziția a treia u 
Școlii gen. nr. 3

La fete, prin 
reprezentantelor 
Petroșani, turneul
fășurat tot cu patru echi
pe, în final locul întîi re
venind Școlii gen. nr. 3 
Lupeni.

revenit 
Lupeni. 
absența 
orașului 
s-a des-

Tenis de masă
La clubul sportiv școlar 

din Petroșani au avut loc 
întrecerile de tenis de ma
să la care au participat e- 
levi ai școlilor 
din Lupeni, Petrila și 
troșani, în total 20 de con- 
curenți, fete și băieți.

Pe primele locuri 
clasat : Ramona 
(Școala gen. nr. 4 
șani), la fete șl Alexandru 
Oaidă (Școala gen. nr. 2 
Petroșani), la băieți. Am 
mai reținut buna compor
tare a pionierilor 
Colda (Școala gen. 
Lupeni, clasat al 
Ștefan Șardi (Școala 
nr. 2 Petroșani) și 
Sitea (Școala gen. 
Petroșani).

generale
Pe-

s-au
Lăscăian

Petro-

Dorin 
nr. 3 
doilea), 

gen.
Sorin 

nr. 6

S. BALOle- Schi

Olimpiada albă a Inii Jiului

AUREL

Schiul alpin cîștigă, an de an, tot mai mulți adepți în rîndurile tinere
tului, mai ales a copiilor. „Ghioceii" Paringului sînt prezenți cu regularitate în 
competițiile de schi organizate sub semnul „Daciadei", iar evoluțiile lor specta
culoase în concursuri fac o bună propagandă acestui frumos sport hibernal dă
tător de sănătate, curaj și vitalitate celor eare-1 practică.

j /?in co Io de nori, ospitalierul cer senin
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încă de la cra 7, în Pia
ța Victoriei din Petroșani 
și-au făcut apariția grupu
rile de schiori, de iubitori ai 
muntelui. Primul autobuz 
spre telescaun a apărut a- 
bia ia 7,50. Un sfert de o- 
ră de „staționare", în aș
teptarea șoferului... care-și 
bea „in liniște" cafeaua I 
in sfîrșit, autobuzul pleacă 
arhiplin...

La telescaun, se aflau la 
post toți cei ce asigură în
treținerea, supravegherea și 
exploatarea instalației. Te- 
lescounul a pornit irepio- 
șabil, imediat după sosirea 
autobuzului. Deși scaunele 
erau incă cate cu promoroa- 
că n-au lipsit turiștii, ne
răbdători să ajungă cit 
mai repede în zona alpină. 
Din păcate păturile, care 
cu un an înainte se rnai 
puteau găsi Ia telescaun, 
acum pot fi numaiate pe 
degete. Cei mai mulți au 
urcat „și ața", sfidind fri
gul. Credem că ar fi cazul 
să se doteze toate scaune
le cu pături.

Sus, pe piftii a fost 
tă animație. Zăpadă 
celentă pentru schi, 
la cabana I.E.F.S. pîrtiile e-

rau acoperite de ceață.
Dar mai sus de cabană cea
ța se risipise. Pe la oro 
prînzului s-a arătat un
splendid cer senin, deasu
pra norilor pufoși ce aco
pereau Valea.

Două instalații de 
schilift ou funcționat 
plin sub telescaun și 
stația meteorologică.

boby- 
din 

lingă 
Zeci

de schiori, tineri și virstnicr," 
ou animat pîrtiile ore în șir. 
A funcționat cîteva ore și 
instalația de teleschi a 
I.E.F.S. Dar, spre nedumeri
rea amatorilor de schi, ac
cesul la teleschi n-a fost 
admis decit unor „privife- 
gioți" veniți din... București 
„în vacanță". Dacă se poa
te să funcționeze și dumini
cile, de ce să nu fie pus 
țeless-hiul și la dispoziția 
celorlalți amatori de schi, 
eventual contra cost ? Dacă 
nu spiritul comerciai,
tunci cel puțin legile ome
niei, nescrise, dar aplicabi
le „la munte" o impun I Să 
nu uităm nici că de cîte ori 
o fost nevoie, a intervenit

a-

ol cărui sprî- 
localâ „Salva-

mul-.
ex-

Pino

indiferent în 
jin, formația 
mont". Și duminică, forma
ția „Salvamont" a fost pre
zentă 
de 
ție. 
un 
se 
cu 
deosebit de vitrege, de vis
col și lipsă de vizibilitate, 
o tinără de la I.E.F.S. o fost 
transpcitafă cu mari difi
cultăți, de salvamontiști de 
sus de la cabană pină jos 
într-o «achie improvizată. 
Credem că se impune do
tarea urgentă a bazei 
I.E.F.S. din Paring cu o 
achie.

Pentru cei ce au urcat 
duminică la munte, ziua a 
fost reconfortantă. Datori
tă prezenței la datorie a 
celor de la telescaun și a 
celor care asigură trans
portul cu autobuzele, ama
torii de drumeții montane 
s-au bucurat de condiții 
bune. Să sperăm că vor e- 
xista aceleași condiții și in 
primele zile ale noului an, 
cind vor exista, desigur, so
licitări de virf.

Viorel STRAUȚ

de-a lungul piftiilor 
schi, gata de interven- 
Nu s-a produs insă nici 
eveniment. O observație 
impune, totuși. In urmă 
o săptămină, in condiții

1
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La cabana Straja, într-un 
Splendid decor hibernal, 
s-a desfășurat (21—26 de
cembrie) tradiționalul con
curs al vacanței de iarnă 
„Olimpiada albă* a 
Jiului la schi, 
la care au luat 
80 de copii din 
nicipiului. Ieri 
municat cîștigătorii acestei 
manifestări care 
ie la formarea 
performeri ai
SLALOM SPECIAL, catego
ria (i—10 uni — Bor Ramona 
(Șc. gen. nr. 5 Lupeni), 11a- 
tapuc Monica (Șc. gen. nr. 
3 Lupeni), Moraru Adina 
(Șc, gen. nr. 2 Lupeni) ; 
categoria 10—14 ani, avan
sați (fete) — Vraja Ange
lica (Șc. gen. nr. 1 Lupeni), 
Ionescu Cleopatra (Șc. gen. 
nr. 3 Lupeni), Szigyarto 
Camelia (Șc. gen. nr. 1 Lu
peni); băieți — Csiky Mi
hai (Șc. gen. nr. 2 Lupeni), 
Nagy Augustin (Șc. gen. nr. 
1 Lupeni), Iosa 
(Șc. gen. nr. 6 
începători (fete) 
re Codruța (Șc.
Petrila), StaJnie 
gen. nr. 6 Lupeni), 
Narcisa (Șc. gen. nr. 1 Lu.

Văii 
competiție 

parte peste 
școlile mu
ni s-au co-

contribu. 
viitorilor 
schiului :

Cristian
Lupeni) ; 
— Pădu- 

gen. nr. 1 
Alina (Șc. 

Vorak

peni) ; băieți — Baîegh Io
sif (Șc. gen. nr. I Petrila), 
Purearu Cldudiu (Șc. gen. 
nr. 3 Lupeni), Bor Florin 

nr. 3 Lupeni) ; 
catego- 

avansați 
Cristian 
Lupeni), 
gen. nr.

(Șe. gen.
SLALOM URIAȘ, 
ria 10—16 ani 
(băieți) — losa 
(Șc. gen. nr. 6 
Csiky Mihai (Șc.
2 Lupeni). Rad Alexandru 
(Șc, gen. nr. 1 Lupeni) ; 
fete — Vraj Angelica (Șe. 
gen. nr. 1 l.upeni). Ionescu 
Cleopatra (Șc. gen. nr. 3 
Lupeni), Fiidan Cristina 
(Șe. gen. nr. 1 Lupeni) ; 
începători — Pădure Cr.. 
Machedon Alexandru, Ko- 
nicska Marius (Șc. gen. nr. 
1 Petrila); FOND, catego
ria 10—12 ani, băieți — 
Lucaci Florin (Șc. gen. nr. 
1 Lupeni), Neacșu Lucrețiu 
(Șc. gen. nr. 2 Lupeni), Să- 
lăgeanu Daniel (Șc. gen. 
nr. 1 l.upeni); categoria 
12—14 ani, fete — Kiss Co
rina, Maier Nicoleta, Ion 
Larisa (Șc. gen. nr. 2 Lu
peni) ; băieți — Ilăutoiu E- 
duard, Stanciu Dumitru, 
Puși Daniel (Șc. gen. nr. 
1 Lupeni).

Sensul jocu’ui meu 1 Să caut mereu...
— știu că sînteți legi

timat la Știința din 1978. 
l’ină alunei ?

— Joc rugby încă din 
1964. am practicat, în pa
ralel și atletismul. Postul 
meu în echipă e aripă 
„fltrturaș" cum se mai 
spune in linia a 111-a a 
pachetului de înaintași. 
Trebuie să mă desprind 
primul și să blochez ad
versarul. Sensul jocului 
meu e să caut mereu ba
lonul, nu să-l aștept. Un 
„fluturaș" sprinten poate 
cî.știga multe baloane 
pentru echipa sa, ceea ce 
înseamnă posibilități mai 
multe pentru atac, deci 
un deosebiț aport pentru 
victorie.

între 1975—1976 am 
fost căpitan al „naționa
lei" de juniori, de două 
ori vicecampioănă euro
peană, după turneele de 
la Heidelberg și Madrid. 
Ca student, am fost se
lecționat anul trecut în 
lotul național universi
tar pentru turneul de la 
Milano (Italia), unde am 
ocupat locul III. între 
timp am fost cu naționala 
de tineret în Bulgaria, în- 
tr-un turneu al prieteniei, 
pe care l-am cîștigat.

— Ce înseamnă rug- 
byul pentru studentul Flo
rentin Ion ?

— Rugbyul și învățătu
ra, pentru mine sînt sta

r-a de fapt. Cînd nu în
văț. mi antrenez. Iar 
cind sist „liber", mâ gin- 
ctese la viitorul meci, la 
adversar, la schemele de 
joc. Știți, cînd în echipă 
te simți ca într-o fami
lie, e păcat să nu dai tot

ce poți. Eu nu precupe
țesc nimic pentru victoria 
echipei, de aceea sînt 
•considerat un „vechi" a- 
lături de experimentați! 
Ortelecan, Bucan, Dinu, 
Dobre, Băloi, Bonea, etc. 
am învățat să fiu util e- 
chipei conduse de Gh. 
Băltărețu. Mă antrenez 
cu seriozitate, convins fi
ind că antrenamentele 
mele trebuie să depășeas
că norma unui rugbyst 
„obișnuit", de divizia A, 
deoarece uneori mă duce 
gîndul și la „naționala" 
mare...

— E normal, după ce

lelalte selecționări. Ce 
credeți că va realiza Ști
ința in campionatul 
1981/82 ?

— Mai avem un meci 
restanță (cu C.S.M. Su
ceava), dar locul de mij
loc din clasament nu ne 
mulțumește. Am pierdut 
citeva- meciuri. unele 
prin marea „grijă" a ar
bitrilor (cu Dinamo de e- 
xemplu). Cred că actua
lul lot va reuși să păs
treze titlul neoficial de 
cea mai bună echipă 
studențească de rugby din 
țară, iar cu puțină ambi
ție putem urca și pe po
dium.

— Ce va face Ion Flo
rentin pentru acest dezi
derat ?

— Aș vrea să joc me
reu așa cum am jucat în 
1979 pe stadionul nostru 
cu echipa Farul Constan
ța (12—0). cind am fost 
declarat cel mai bun de 
pe teren, după cel mai 
frumos meci al carierei 
mele de pînă atunci, sau 
ca în meciul cu Steaua 
(12—12),'în acest tur

— Ce doriți să transmi
teți suporterilor in prag 
de An Nou ?

— Că returul va în
semna mai multe victorii, 
.și suporterilor „La mulți 
ani !“.

Interviu realizat de
Ioan Dan BALAN
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în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
a fost inaugurat cel de-al doilea tronson al metroului

fOtmare jin pap. I) FILME

manente a condițiilor lor 
de muncă și viață. Mulți 
dintre ei, tineri și vîrstnici, 
s-au apropiat cu emoție și 
afecțiune de 
partidului și statului nos
tru. oferindu-i flori, urîn- 
du-i sănătate, ani mulți de 
viață și muncă rodnică în 
fruntea partidului și a ță
rii

Tc-varășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
prietenie acestor calde ma
nifestări de dragoste și 
prețuire.

Noua arteră subterană a- 
sigură o legătură directă a 
marii platforme industria
le „23 August" — „Repu
blica" și a celui mai mare 
cartier bucureștean Titan- 
Balta Albă, care numără în

conducătorul

prezent aproape 500 000 de 
locuitori, cu centrul Capi, 
talei și, în continuare, cu 
o altă zonă de mare inte
res economic — „Semănă
toarea".

Prin intrarea în exploa
tare a celui de-al doilea 
tronson al metroului, în 
lungime de 9 235 metri, 
cu stațiile Mihai Bravu, 
Drîstor, Leontin Sălăjan, 
Titan, Muncii șl Republi
cii, se va asigura creșterea 
numărului călătorilor de 
la circa 50 000 la peste 
200 0b0 zilnic, cu posibili
tăți de sporire a traficului 
pe măsura dotării metrou, 
lui cu noi vagoane de că
tre întreprinderea de spe
cialitate din Arad. Avan
tajele ce le conferă calea 
subterană — ritmicitatea 
circulației, punctualitatea

la destinație, indiferent de 
anotimp — permit ca tra
seul de la „Republica" 
„Semănătoarea", ce 
mează 17,5 km, să 
curs în mai puțin 
de minute.

Constructorii au

la 
însu- 

fie par- 
de 30

invitat 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe ceilalți to
varăși din conducerea 
partidului și statului 
efectueze o călătorie 
noul tronson al metroului, 

în încheierea vizitei, la 
stația Unirii, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, a con
semnat pe cea de-a doua 
filă a Cărții de onoare a 
constructorilor metroului:

„Cu ocazia inaugurării 
celui de-al doilea tronson 
al metroului bucureștean, 
îmi face o deosebită plăce.

să 
pe

personal, 
felicitări 
construc- 

spe.
ar- 

și-au

re șă adresez, în numele 
conducerii de partid și de 
stat și al meu 
cele mai calde 
proiectanților și
torilor, muncitorilor, 
cialiștilor și militarilor 
matei noastre, care 
adus contribuția la înfăp
tuirea acestei noi și remar
cabile realizări tehnice și 
arhitectonice în spațiul ur. 
banistic al Capitalei.

Acum, la început de Nou 
An. vă adresez, dragi con
structori, urări de noi și 
tot mai mari succese în 
activitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire !“

In numele constructori
lor, general-locotenent Pe
tre Constantinescu, direc
torul general al întreprin
derii „Metroul" București 

înmînat tovarășului

Nicolae Ceausescu o 
chetă dedicată 
tului și un album i 
zentînd imagini din 
trucția celui de-al < 
tronson al metroului.

La ieșirea din stația de 
metrou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
aceleași sentimente de dra
goste și căldură de marele 
număr de bucureșteni pre- 
zenți aici. S-a scandat în
delung pentru partid și se
cretarul său general, re- 
levîndu-se sentimentele de 
profundă dragoste și recu
noștință pe care întregul 
nostru popor le poartă to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă marile reali
zări economice, sociale și 
edilitare ale Capitalei, ale 
întregii țări.

pla- 
evenimen- 

repre- 
cons- 

doilea

i

s’UiA< O declarație a coaliției pentru 
înghețarea înarmărilor nucleare

NEW YORK 28 
pres). Coaliția pentru 
ghețarea înarmărilor 
cleare — grupînd 
40 de organizații sindicale, 
de femei, studențești, de 
tineret și religioase din 
S.U.A. — a dat publicită
ții o declarație in care îi 
cheamă pe americani să 
spună un „NU" hotărît 
pregătirilor militare și 
să-și consacre, în 1982, în
treaga activitate 1 
pentru dezarmare.

în document se 
că un pas important 
direcția realizării dezar
mării, a frînării grabnice 
a cursei înarmărilor nu
cleare ar putea deveni în
ghețarea arsenalelor nu
cleare. Autorii declarației 
se pronunță, de asemenea, 
pentru stoparea tuturor ex. 
periențelor nucleare rele-

(Ager- 
în- 
nu- 

peste

luptei

arată ■
în

vînd că încetarea cursei în
armărilor ar avea o însem
nătate deosebită pentru 
dezvoltarea economică a 
statelor. Numai în Statele 
Unite — apreciază autorii 
declarației — realizarea 
dezarmării nucleare ar 
permite economisirea a cel

puțin 100 miliarde de do
lari, care ar oferi posibili
tatea micșorării substan
țiale a inflației, reducerii 
șomajului, echilibrării bu. 
getului național și căutării 
de noi căi în vederea so
luționării a numeroase di
ficultăți social-economice.

începerea campaniei 
electorale în Franța

în vederea alegerilor parlamentare parțiale
PARIS 28 (Agerpres). La 

28 decembrie a început în 
Franța campania electora. 
lă în vederea alegerilor 
parlamentare parțiale de 
la 17 și 24 ianuarie 1982

NEW YORK 28 (Ager
pres). Puternice furtuni de 
zăpadă s-au abătut asupra 
statelor americane Colo
rado și Michigan. în de
cursul a două zile, depune
rile de zăpadă au fost de 
aproximativ 80 cm. Căderi- 

de zăpadă sînt însoțite 
un vînt puternic, 
alocuri, atinge 
130 km pe oră.

Capriciile vremii

care, 
viteza 
Intr-o

le
de
pe 
de
serie de regiuni, liniile de 
înaltă tensiune au fost a-

variate, transportul auto 
și feroviar a fost întrerupt, 
iar comunicațiile telefoni
ce perturbate.

★
JAKARTA 28 (Ager

pres). Inundațiile care au 
afectat la finele săptămînii 
trecute zona orașului Ja
karta și împrejurimile ca-

pitalei indoneziene, pre
cum și unele alunecări de 
teren determinate de ploi 
în această regiune au pro
vocat moartea a 21 de 
persoane — informează a- 
genția France Presse, re- 
ferindu.se Ia relatări ale 
presei indoneziene. Inun
dațiile au făcut, totodată, 
necesară evacuarea a peste 
100 000 de persoane din zo
nele amenințate de revăr
sarea apelor.

Război sau pace în anii ’80?

Scrutinul va avea loc în 
patru circumscripții elec
torale unde Consiliul cons
tituțional a invalidat re
zultatele alegerilor din iu
nie 1981.

în ciuda caracterului 
foarte limitat al scrutinu
lui, partidele politice 
Franța îi acordă o 
însemnătate, ca prim
al raportului de forțe po
litice după formarea unei 
majorități de stingă în A- 
dunarea Națională.

din 
mare 

test

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnișoara
Noorie ; Unirea ; Ca
riera mea strălucitoare.

PETRILA : Vom trăi 
și vom vedea.

LONEA : Trecătoarea.
ANI NO AS A : Alarmă 

în nori.
VULCAN — Luceafă

rul ; Strada Petrovka.
LUPENI — Cultural : 

Corleone ; Muncitoresc: 
în spatele ușii de sticlă,

URICANI : Alo, 
rizează străbunica.

9,00
10,25

12,30

13,20
16,00
16,05
17,15
18,00
18,25

19,50

19,55

20,25

22,05
22,20

ate-

TV

O- 
E-

Teleșcoală.
Matineu de vacan
ță.
Cincinal '81—’85. 
Film serial: 
rient Express, 
pisodul 3.
Originea omului. 
Serial științific. 
Telex.
Telex. 
Teleșcoală.
Clubul...................
Desene 
Cartea 
tică în 
1001 de 
Telejurnal, 
întrecerea ' socia
listă la orele bi
lanțului.
De trei ori despre 
unii. Anchetă.
Pentru curtea și 
grădina dumnea
voastră.
Republica la anii 
împlinirilor.
Teatru TV : Visul 
unei nopți de iar
nă, de Tudor' Mu- 
șatescu.
Telejurnal.
Lerui, dulce Româ
nie.

tineretului, 
animate, 
social-poli. 
1981. 
seri.

I

Programul magazinelor
pentru perioada 29 decembrie 1981

19823 ianuarie
Petroșani — Petrila, 

au stabilit pentru pe- 
ianuarie 1982 programe

I
3

Apelul cu care începe
- partea finală a raportului 

grupului de studiu asupra 
dezarmării al Internațio
nalei Socialiste, prezentat 
în 1980 Congresului de la 
Madrid, afirmă; „Cursa 
înarmărilor, amenințarea 
constantă a unui război 
major, intervenția armată 
în treburile altor popoa
re, războaiele și actele de 
violență sînt cele mai mari 
obstacole în calea progre
sului uman".

Statisticile privind po
tențialul militar pe aceas. 
tă planetă sînt îngrijoră
toare. Anual. 500 miliarde 
de dolari sînt cheltuite 
pentru înarmări, iar rit
mul real de sporire a chel
tuielilor militare a crescut 
în acest secol cu o rată a- 
nuală medie de 4.5 la su
tă. După cel de-al doilea 
război mondial au avut 
loc 130 de războaie la ca
re au participat forțe ar- 

• mate din peste 80 de țări.
Aproape jumătate din oa
menii de știință care lu
crează în domeniul tehno
logic sînt implicați în pro
iecte militare. Șase la su
tă din produsul mondial 
brut este destinat războiu
lui și pregătirilor pentru 
război, mai mult decît se 
alocă pentru educație, pen
tru ocrotirea sănătății și 
pentru dezvoltare. Răz
boiul modera are capaci
tatea de a distruge civili
zația și chiar viața umană 
însăși. In fața tehnologiei

care poate incinera sute 
de milioane de oameni în 
numai cîteva ore, toată u- 
manitatea trebuie să acțio
neze. Cu atît mai mult cu 
cit unii pretind că nu tre
buie să se manifeste tea-: 
mă — ei vorbesc chiar de 
„victorii" care ar putea fi 
cîștigate în asemenea con
diții, adică condiții care 
ar face ca asasinatele în 
masă intîlnite în întreaga 
istorie de pînă acum să 
fie cu tvtul neînsemnate

treia se înregistrea- 
escaladare a acestei 
care înghite resur- 
greu obținute. Co-

convenționale. In țările lu
mii a 
ză o 
curse, 
se cu
merțui cu arme se extin
de, iar exporturile de ar
me cresc continuu. Rezul
tatele pot fi uneori sur
prinzătoare: războiul isra- 
eliano-arab din 1973 au luat 
parte mai multe tancuri 
decît la bătălia de la 
Kursk, cea mai mare bă
tălie de tancuri din al doi-

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz»
IDin presa străină

(„SOCIALIST AFFAIRS') 
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față de ce ar putea urma. 
Internaționala Socialistă 

a susținut timp îndelungat 
că „echilibrul terorii" nu 
va fi un mijloc de preve
nire a războiului la infi
nit, avînd în vedere schim
bările rapide în tehnologie 
care, automat, afectează 
un asemenea echilibru și 
faptul că o asemenea con
cepție reflectă un punct 
de vedere static al unei 
lumi divizate permanent 
în două și numai în două 
blocuri.

Chiar cursa înarmărilor 
în domeniul armelor con
venționale implică pericole 
foarte
menire. Aproximativ 
la sută
mondiale pentru înarmare 
sînt destinate armelor

o-
80

din cheltuielile

mari pentru

lea război mondial. Dar, 
spre deosebire de țările 
industrializate, țările lu-. 
mii a treia nu dispun de 
capitaluri pentru a le ri
sipi pe armament. Fieca
re dolar utilizat pentru a- 
chiziționarea de arme în
seamnă un copil flămind. 
Legătura intre dezarmare 
și dezvoltare nu este doar 
o simplă relație financia
ră, ci banii sînt cheltuiți 
pe arme. în loc să fie des
tinați procurării de hrană 
sau tehnologie pentru dez
voltare. Cîteva dintre ar
matele ale căror salarii și 
echipamente sînt plătite 
cu greu de cetățeni și-au 
întors armele împotriva 
propriilor lor popoare.

Ce trebuie făcut ? A-

ca
de 
o- 

lu-

bordînd problemele dezar
mării, nu trebuie să răinî- 
nem prizonierii conceptelor 
pur militare. Trebuie să 
înțelegem că pacea în
seamnă mai mult decît 
altă formă de stabilitate, 
diferită de cea oferită de 
cursa înarmărilor. Destin
derea nu poate fi separată 
de interesele de securitate 
inclusiv securitatea defini
tă prin alte mijloace decît 
cele pur militare. Dezar
marea implică o dimensiu
ne politică si aceasta nu 
poate fi lăsată numai mi
litarilor sau experților 
re vorbesc în termeni 
neînțeles pentru omul 
bișnuit. înțelegem că
mea nu poate fi schimba
tă brusc, ci prin acțiuni 
desfășurate cu răbdare, 
prin contacte regulate în
tre toate părțile, prin mo
bilizarea tuturor forțelor 
din lume, prin afirmarea 
voinței care poate vorbi 
în numele intereselor tu
turor popoarelor — toate 
acestea pot avea un efect. 
Ele trebuie să aibă un e- 
fect pentru că adevărul 
trist este că omenirea in
tră in anii '80 intr-una din 
cele mai periculoase pe
rioade din acest secol. Pa
cea este intr-adevăr pri
ma și cea mai înaltă prio
ritate a tuturor, de pretu
tindeni. Nu putem avea o 
lume mai bună, dacă a- 
ceastă lume nu va mai e- 
xista.

(Agerpres)

întreprinderile comerciale 
Vulcan, și Lupeni — Uricani 
rioada 29 decembrie 1981 — 3 
speciale de funcționare a magazinelor alimentare și 
nealimentare, după cum urmează :

în zilele de 29 și 30 de
cembrie, magazinele ali
mentare pe un schimb din 
PETROȘANI vor lucra 
cu program prelungit cu 
o oră la închidere. In 31 
decembrie, toate 
le alimentare și 
mentație publică 
deschise pînă la

In ziua de 1 
1982, toate unitățile 
mentare vor fi închise.

In ziua 
pentru 
populației 
te vor fi 
orele 6,30 
rele magazine : nr. 29 — 
ANINOASA, nr. 12 din 
cartierul Aeroport, nr. 16 
Hale, nr. 132 din 
Constructorul și nr. 
din strada Republicii 
troșani ; nr. 42 și nr. 
din Petrila.

In ziua de 3 ianuarie, 
toate magazinele alimen
tare de desfacere vor 
funcționa cu program du
minical.

Magazinele nealimenta. 
re vor lucra în zilele de 
29 și 30 decembrie cu 
program prelungit cu o 
oră și jumătate la închi
dere. iar în ziua de 31 
decembrie — numai pînă 
la ora 18.

In perioada 1—3 ianua
rie toate magazinele ne
alimentare, atit din Pe
troșani cît și din celelal
te localități, vor fi închi
se.

Magazinele alimentare 
și nealimentare din orașul

unități- 
de 
vor 
orele 18. 
ianuarie 

ali-

ali- 
fi

de 2 ianuarie, 
aprovizionarea 

cu pîine și lap- 
deschise. între 
— 10 următoa-

strada
133
Pe-

31

:♦
-i

în 
decem- 
prelun- 
în ziua 

toate 
deschi- 
ora 18.

u-
J

fi
orele 6,30 

unităti
Și

27, 
3 

magazine-

3 
j

VULCAN vor lucra, 
zilele de 29—30 
brie cu program 
git cu două ore. 
de 31 decembrie, 
magazinele vor fi 
se numai pînă la

In 1 ianuarie toate 
nitățile vor fi închise.

In 2 ianuarie vor 
deschise între 
—11 următoarele
de desfacere a plinii 
laptelui : nr. 140. nr. 
și nr. 56. în ziua de 
ianuarie toate 
le alimentare vor fi des
chise între orele 7—11.

Unitățile comerciale a- 
limentare din ORAȘUL 
LUPENI vor lucra în zi
lele de 
brie cu 
git cu o 
se între 
în ziua 
magazinele 
vor fi deschise 
nă la ora 15,30. în 
ianuarie 1982, toate uni
tățile alimentare sînt în
chise. In 2 ianuarie, sînt 
deschise între orele 6,30 
—10. pentru aprovizio
narea populației cu pîine 
și lapte, următoarele ma
gazine : nr. 236 și 280 din 
URICANI ; nr. 290 Băr- 
băteni, nr. 277 din cartie
rul Vîscoza, nr. 268 
cartierul Braia și 
din centrul vechi 
șului LUPENI. In 
3 ianuarie, toate 
le alimentare vor 
chise între orele

29 și 30 decem- 
program prelun- 
oră. fiind deschi- 
orele

de 31
6,30—20.30. 
decembrie, 
alimentare 
numai pî-

1

din 
nr. 261 
al ora- 
ziua de 
unități- 
fi des- 
7—li.
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