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„Prezent! acolo unde
e nevoie de noi“

în urmă cu o zi, în schimbul I, la sectorul IV 
al I. M. Petrila, minerii din brigada condusă de 
Mihai Gavrilă au îritîmpinat greutăți în mane
vrarea complexului SMA și combinei GA-2, uti
laje noi, de mare tehnicitate, intrate de curînd in. 
dotarea brigăzii și fabricate la I. U. M. Petroșani. 
La apelul- conducerii minei, echipa „service" a 
LU.IvI.P., din care’ au făcut parte Francișc Elekes. 
Viorel Moroșan, Ion Savin, Florin Săpînțan și 
Gheorghe Burian au fost în abataj în mai puțin 
de o oră și jumătate din momentul apelului. în 
scurt timp, defecțiunea a fost 'înlăturată și munca 
productivă a continuat firesc, tonele de cărbune 
fiind extrase la ziuă conform preliminarului.

— La Petrila. la Lupeni sau < Livezeni, pretu
tindeni în Valea Jiului unde funcționează utilaje 

< produse de noi, intervenim operativ, imediat ce 
' necesitățile o cer pentru ca procesul de extracție 
I să nu stagneze — ne spunea Francișc Elekes. E- 
' chipa service — la nevoie mai multe echipe deo- 
■r' dată — subordonate compartimentului C.T.C. al 

uzinei, sînt prezente acolo unde funcționează utila
jele noastre. Intervenind și observind funcționarea 
lor, culegem date utile pentru ca, întorși la uzină, 
în halele unde se construiesc susținerile mecanizate 
sau combinele, să punem în valoare soluțiile noi 
impuse de practica productivă. Aceste îmbunătă
țiri sînt totdeauna prezente în următoarele loturi 
de utilaje pe care le fabricăm. Anul 1.982 dorim 

I să devină anul consolidării prestigiului cîștigat în 
' - fața minerilor de către colectivul I.U.M.P. în fa- 
| bricația de utilaje miniere moderne, de înaltă 

tehnicitate. (B. B.).

a-

mina
Paroșeni

șiMinerii. inginerii 
tehnicienii de la I. M. Pa, 
roșeni au obținut în a- 
ceste zile de început. de 
.an un plus de peste 220 

tone de cărbune. Secto
rul I al minei are cele 
mai bune rezultate. iar 
din cadrul sectorului s-a 
evidențiat brigada con
dusă de minerul specia
list Titu Teacenco. Desfă- 
șurîndu-și activitatea în. 
tr-un abataj frontal cu 
tăiere și susținere meca
nizată, Titu Teacenco și 
ortacii Iții prin folosirea 
eficientă a timpului de 
lucru și printv-o mai 
bună organizare a mun- 

. cii au reușit să sporească" 
productivitatea muncii în 
abataj și să crească pro
ducția de cărbune.

La loc. de cinste se 
flă și brigada condusă 
Gavrilă Meszarpș de 
sectorul II care lucrează 
tot într-un abataj frontal 
cu susținere și tăiere me- ' 
canizată.

a- 
de 
la

•I

y--a

După primele zile ale acestui an, zăpada a învăluit d»n nou localitățile 
Văii Jiului cu mantia ei albă, di»vedindu-ne cM iarna este încă în drepturile 
sale depline. ' Foto: Șt. NEMECSEK
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Pentru îmbunătățirea 
întregii activități

Și noi, minerii de la A- 
ninoasa, am primit cu sa
tisfacție și responsabili
tate muncitorească recen
tul Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România pentru 
instituirea unor reguli 
privind exploatarea și în
treținerea instalațiilor,- uti
lajelor și mașinilor. întă
rirea ordinii Și diseiplljiei 
în muncă în unitățile cu 
foc continuu sau care au 
instalații cu grad ridicat 
de pericol în exploatare;

Decretul stabilește obliga
ții și răspunderi exacte 
personalului muncitor, in
diferent de funcție, care 
să asigure înlăturarea ne
ajunsurilor, prevemlrea 
producerii acestora, trage
rea Ia răspundere a vino- 
vaților, îmbunătățirea per
manentă a activității.

Francișc RAKOCZI. 
miner, șef de brigadă 

I.M. Aninoasa

'Continuare în pag. a 2-a;

Brigadierul Simian 
Budeseu șeful de 
schimb Einilian Stoiean 
și ortac-i lor Mihai IVloi- 
siu și Alexandru Salo- 
mia sînt componență 
uneia dintre brigăzile 
cu cele mai bune re
zultate din cadrul sec
torului III de Ia I. M. 
Uricani.

r

Punctul nostru de vedere

Ce caută sediul districtului
la casa omului?

Iar a nins și pe panta de la Banița iar au ră
mas peste noapte zeci de mașini care n-au putut 
urca pentru că nimeni de la „Drumuri" — nu s-a 
îngrijit ca panta (cunoscută ca grea) să fie cură
țată și prevăzută c-u material antiderapant. Și asta 
în timp ce utilajele de deszăpezire și nisipul stă
teau la sediul districtului din Livadia, adică la 
poarta casei șefului acestuia, Ion Ceuță. „Da, se 
pare că s-a acționat cu înțîrziere", ne... confirmă 
telefonic tovarășul Alexandru lonescu, inginerul șef 
al secției de întreținere — reparații drumuri și si
guranța circulației — Deva. Numai că această 
„confirmare" nu se confirmă pentru simplul motiv 
că districtul nu a acționat deloc. Au fost aduși în 
miez de noapte — și nu pentru prima, dată — oa
meni și utilaje din Petroșani pentru a elibera tra
seul. Pe de altă parte, „confirmarea" nu rezolvă 
problema. Soluția e alta : trebuie mutat sediul dis
trictului, din Livadia, de la casa omului, la Banița 
unde, ne spune primarul comunei, Ioan Dragotă, „le 
oferim condiții bune de cazare și de unde există 
posibilitatea să se intervină imediat".

Poate ne dă o mină de ajutor in această di
recție și Inspectoratul județean de interne.

Red.

(Oameni care făuresc 
l„drumul de lumină1' 
I alI
I
I
Iî«
I
I
I
I
I
I
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Decretul 400, a venit' 
în sprijinul nostru, al 
celor care lucrăm cu ■ 
instalații si mașini ca
re au un grad mare de 
periculozitate si care 

sînt generatoare de ac-. 
cidente, Reiese clar din 
acest Decret gri ia pe 
care o poartă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele 

llor muncii.
tul ne obligă 
care lucrăm 
de instalații 
să respectăm 
tehnologică, s 
tăm procesuL 
si să folosim 
diții bune instalațiile de 
care dispun 

ciez ca binev
decret, car?

tării, oameni- 
Decre- 

pe noi cei 
©u astfel, 
si mașini 

î rlsciplina 
sa r.'spec- 

tehnologic 
în con-

n jț acest 
precizează

Sin i. Vas!-e,MAGHIAR, 
șeful secției prelucrări 

la cald
__ ,r__..._..^....^ .... ..... .....

(Cont. în pag. a 2-a)

oraș al unor 
prefaceri fără precedent

Am mai fost la mina Drumul, deși scurt, îi a- 
Bărbăterji. Cunoșteam bi- junge însoțitorului nos- 
ne locurile, oamenii. Cu- tru să ne destăinuie „ce- 
noșteam, de asemenea, „îs- ea ce e mai important" 
torță" minei aureolată de despre brigada lui An- 
succese în ultimii ani. drone Grumăzescu. . 
Asta ne-a și determinat 
de fapt să revenim. 
Lui Marcel Marcovschi, 
secretarul adjunct ai co
mitetului de partid, nu i-a 
fost prea greu să-mi de
semneze- drept „călăuză" 
pe șeful sectorului III, ing. 
Mircea Suciu. îi spun că 
vreau să cunosc și . ;
scriu despre o brigadă de 
frunte. Ezită.' îl înțeleg. 
Sectorul III este recunos
cut ca avînd cele mai o- 
mogene brigăzi. Ceea ce 
explică de fapt cele 17 000

A-
flăm că ceea ce a- reușit 

anul 1951 este 
firesc

brigada în
un lucru...
ei.

„Este o 
cele mai bune ale 
Nu și-a mai 
componența 
de doi ani,

brigadă

pentru

dintre 
minei, 

schimbat 
de mai bine 

aul, cu excepția 
sa. a doi tineri veniți și șța- 

Să vă maibiliți aici.
spun că în brigada aceas
ta oamenii nu cunosc ter
menul de „absență nemo, 
tivată". încheind anul 
trecut, cu peste 3 000 de 

de tone de cărbune cocsi- tone de cărbune peste 
ficabil extrase suplimen- plan, realizînd un 
tar în anul 1981 ! Pînă Ioan Alexandru TATAR 
la urmă se decide. „Vom_________ ._________ _______
merge la Grumăzescu". 'Continuare în pag. a 2-a) I

Orașul Lupeni, această 
veche vatră a mineritului 
din Valea Jiului, a cunos
cut în primul an al actu
alului plan cincinal înno
iri fără precedent. Anul 
1982 reprezintă un nou pas 
pe calea ascendentă a ma
rilor prefaceri din Lupeni. 
Sînt prevăzute noi lucrări 
de investiții care însumea
ză peste 733 milioane lei 
alocate din fondurile sta
tului, iar din bugetul lo
cal se vor aloca 1,8 mili
oane lei pentru lucrări 
gospodărești și dezvolta
rea prestărilor de servicii 
către populație. Se vor 
construi încă 1280 de a- 
partamente, care vor 
tregi noile cartiere 
zona Bărbăteni, unde 
conturează din ce în 
mai mult, noul centru civic 
al orașului.

în primele zile de lucru 
din noul an, i-am reîntîl- 
Olt la locurile de muncă 
pe constructorii șantieru
lui 3 Lupeni al T.C.H., 
care au raportat în anul 
1981 îndeplinirea sarcini
lor de ‘plan la apartamen
te înainte de termen și au 
construit pînă la finele 
anului 34 de apartamente 
peste plan. La blocul 4, 
unul din principalele o-

în- 
din 

se 
ee

biective ale noului centru, 
civic, bloc prevăzut cu 
8 etaje și 1 300 m.p. spații 
comerciale la parter, i-am 
întîlnit pe dulgherii din 
brigada condusă de Petru 
Almaș, care, împreună cu 
fierarii betoniști ai lui 
Gheorghe Ristea efectuau 
lucrări de eofraje la pri
mul nivel al blocului. Pa
nourile din prefabricate, 
așezate în ordine, în apro
pierea locului de muncă, 
benele aliniate, celelalte 
materiale la îndemâna «on- 
structorilor dțrvedeau mină 
de gospodar. Maistrul prin
cipal Mihai Pbpesbu, șeful 
punctului de lucru, ne fur
nizează cîteva amănunte 
în legătură cu blocul 4. în 
spațiile comerciale de la 
parter vor fi instalate, încă 
în cursul anului 1982. ma
gazine pentru vînzarea 
confecțiilor, o farmacie, o 
agenție de voiaj C.F.R. 
„Sin tem conștienți că ne 
revine o răspundere șpp- 
rită în realizarea faces'.oi 
obiectiv — ne declara to
varășul P&pescu —și vom 
depune toate eforturile, 
vom folosi totilă experien
ța dobîndită pîrtă ăctim,

'Continuare în pag a 2-a)
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I. M. PETRILA

ș

3
J

5 
S 
i

răspunsul 
ecologie.

rie mine 
semestru

3

I

activități alcool-; 
își „a- 
a băut 
nu a-

dînd prilej studenților Facultății de mine de Ia Institutul 
să-și etaleze cunoștințele acumulate pe parcursul primului 
an universitar. .

In imagine, conf. dr. ing. Mircea Ionescu, urmărește 
studenții anului II ingineri, Ia examenul de zăcăminte și

această perioadă 
premergătoare alegerilor 
din organizațiile de tine
ret, comitetele orășenești 
ale U.T.C. organizează, la

întregii

Nedelea
, șofer' 

I.C.M.M., a fost '
autobasculan-

in-

Organizațiile de tineret* 
intens implicate In viața 

economică și culturală
nivel de întreprinderi, de 
organizații de 
ample acțiuni 
educative și în 
producției.

I. M. VULCAN

bazâ, 
politico- 

sprijinul

• Organizația U.T.Q, nr. 1, secretar Petrică 
Angheloaie, va organiza, în ziua de 10 ianuarie a.c., 
o interesantă acțiune în sprijinul producției. Tineri 
din această organizație și-au propus să aprovizio
neze cu materiale brigăzile conduse de Ștefan Ganț 
și Gheorghe Sava. Totodată, ei vor curăța cărbunele 
de pe lingă transportoare în cadrul sectorului I.

■ Birourile organizațiilor nr. 9 — electric, 9 — 
mecanic și 10 își vor continua acțiunile privind 
amenajarea incintei unității. Peste 20 de tineri din 
organizația nr. 10 vor participa, în ziuă de 12 ia
nuarie a.c., la amenajarea depozitului de lemne. 
Ei vor pregăti, totodată, lemn de mină pentru for- . 
mațiile de lucru din subteran. Peste 40 de tineri 
de la organizația nr. 9 vor participa, în cursul săp- 
tămînii care urinează, la o acțiune de colectare a 
fierului vechi din incinta unității. Cu acest prilej, 
uteciștii de aici și-au propus să colecteze 2 tone 
de fier vechi.

Sesiunea de iarnă a examenelor studențești se află in plină desfășurare. 
Petroșani 

al ' acestui

unuia din

LA ÎNCEPUT DE
Realizatorii primei 

j rubrici „STOP" a anu- 
i lui 1.982, vă adresează, 

stimați cititori, tradițio
nala urare de „La mulți 
ani I", iar șoferilor — 
amatori sau- profesio
niști — să se bucure 
clin plin de permisul de 
.conducere pe care îl 
poartă în buzunar. A- 
ceasta - implică, desigur, 
respectarea tuturor re- 
gtiiilor de' circulație, pe 
drumurile publice.,
TOT DE LA... ÎNCEPUT

Numai că nu toți gin 
dese la fel. Și cum gîn-

Dar o 
piele, 
că în 

iâ- 
Ale-

1 V ia 
găsit

dese, așa și fac. 
fac pe propria ?" 
Asa ai ’ tîmplat 
dlihineață/zileF jde 
nuarie.
kandru.

• Comitetul U.T.C. de 
la mina Petrila și-a pro
pus în' cinstea alegerilor 
care vor avea loc înce- 
pînd cu a doua jumătate 
a lpnii ianuarie, să-și de
pășească cu 10 ia sută 
sarcinile la economii fi
nanțate și nef inarițate 
din cadrul planului eco
nomic propriu al organi
zației pe acest an.
• Tinerii din cadrul 

organizației nr. 8 au în
treprins și continuă să 

întreprindă acțiuni de re. 
cuperare a materialelor 
refolosibile. Este vorba 
de armături de mină, an. 
grenaje, axe de mașini. 
De asemenea, ei și-au 
propus să colecteze 20 kg 
de cupru și 100 kg de a- 
luminiu.

V _________________

• Organizațiile de bază 
U.T.C. nr. 4, 3, 7, 8, 12 
vor organiza zilnic, în a- 
fara orelor de lucru, în 
săptămîna următoare, 
acțiuni în sprijinul pro
ducției constînd din a- 
provizionarea locurilor 
de muncă cu materiale, 
repararea unor utilaje.
• îndrumați și spriji

niți de comitetul U.T.C., 
tineri de la mina Petrila 
au luat inițiativa pregă
tirii de pe acum a unei 
seri cultural-distractive 
ce va avea loc joi, săp- L 
tămina următoare. Cu a- 
cest prilej, tinerilor li se

1 vor prezenta, pe lîngă 
un bogat și variat pro- 

. gram artistic susținut de 
brigada de tineret a mi- 
nei și o expunere pe 
tema : „Să cunoaștem și 
să respectăm legile țării". 
(C.G.). J

i Oameni care
(Urmare din pag. 1)

. spor la productivitatea mun. 
i <-ii cie i>.2 tone pe post, bri- 
i gada a constituit un e- 
) xempiu care a fost urmat

. ce-
III

i gada
> senlp.v. ...

1 si de < elelalte brigăzi, 
țe.i ce a adus sectorul 
l pe locul 1".
.- Ajungem !a abatajul 
țmerâ unde lucrează
i gada lui Gruniăzescu.
? tuat in stratul 3 din blocul 
, \TI. Deși ne despart doar 
i citeva minute de ora schim
bi,ului, transportorul merge 
I in plin. Asta întărește a- 
firmația șefului de sector ;

i „La brigada lui Grumăzes- 
/ cu ciclul se realizează tn-

ca-
bri-

si-

leg ral în fiecare schimb. De 
i la perforare pînă la eva- 
/ cuare". Șeful de brigadă 
} ne întîinpină la 
i in abataj. După

imn1*

intrarea 
un 

bun" prietenos 
de tradiționalul 

ani !“, ca 
oameni care se văd pentru 
prima dată înlr-un 
ou, ne întreabă; 

pricina vizitei ?". 
fiind înaintat, intrăm

„No- 
ur- 

„1-a 
între

i roi:I mat
mulți

iL......
ț rect în subiect. îl întrebăm 
ț cum a fost anul

an 
„Care-i 
Timpul 

di

Imperativul 
producției 

(Urmare din pag. t)

cier obligațiile si răs
punderile personalului 
muncitor la toate nive
lurile pentru desfășura
rea unei activități pro
ductive în deplină si- ’ 
gurănță. totodată stipu
lează sancțiunile drasti
ce ce se vor lua împo
triva celor care nu res
pectă prevederile lui. 
Oamenii cu care lucrez 
la secția de prelucrări 
mecanice la cald sînt 
hotărîți tă respecte pre
vederile actualului de
cret pentru a nu avea 
evenimente sau stagnări 
în procesul de produc
ție, să nu fie nevoie de 
aplicarea acelor drastice 
sancțiuni.

făuresc „drumul de lumină
șan, unul din tinerii brigă- ț 
zii zîmbește cu subînțeles, 
aprobîndu-1 parcă pe șeful 
său de schimb. Am spus 
unul din „tinerii" — pe 
drept temei — căci pe lin
gă șefii de schimb Vasile 

știți cum e in mină. Soco- Săbău, Nicolae Bălăuță și 
teala de la „ziuă" nu se po
trivește întotdeauna cu cea 
de la front. Pentru anul 
acesta ? Dorim să fie mai 
bine. Deci cele 3000 de to
ne să fie o promisiune, la 
rîndu-i depășită". Intervine 
in discuție șeful de schimb 
losif 
v.ați ostenit pină aici 
bine 
mulți ne întreabă cum 
am reușit să ne facem pla
nul ?! Mie mi se pare — 
scuzați-mă — o întrebare... 
ridicolă ! Păi nu sîntem o- 
bligați să n« facem dato
ria ? Deci, a-ți face planul 
e firesc. Și apoi, minerul 
este considerat un om dîrz, 
hotă rit și mai ales ambi
țios. Or, atunci, nu e firesc 
să-l caracterizeze dorința 
de autodepășire 7 De aici 
și plusul pe care îl știți !". 
11 ascult cu plăcere. Ală
turi, vagonetarul Ion Fize-

vede" -pe 
curînd ?

trecut, cum „îl 
cel început de

— Despre anul 1981 ce 
să spun ? Că „ne-a mers 
bine", că am dat peste plan 
vreo 3000 de tone și că mai 
puteam da vreo 1000, dar

Olteanu : „Păi dacă 
e 

să știți un lucru : 
de

Pentru îmbunătățirea

(Urmare din pag. t)

Și în cazul nostru, 
celor care lucrăm în 
nele din Valea Jiului 
mediu grizutos, prevederi
le decretului sînt bineve
nite pentru desfășurarea 
în condiții de deplină si
guranță pentru suprave
gherea, verificarea, exploa. 
tarea, întreținerea și repa
rarea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor, cu res
pectarea întocmai a 
N.D.P.M., a monografiilor 
de armare, prevederi-

al 
mi- 

in

lor din documentațiile teh
nice și a normelor pentru 
prevenirea oricăror avarii, 
explozii, incendii sau alte 
accidente tehnice.

Recentul Decret este ... 
că o dovadă a justeței ho- 
tărîrilor de partid și 
stat, a grijii pe care 
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă pen
tru bunul mers al produc
ției, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, condiții 
esențiale în realizarea mă
rețelor obiective stabilite 
de Congresul al Xll-lea al 
P.C.R.

în-

de
se

oraș a! unor

conducînd 
ta 31 HD 6031 sub 
fluența băuturilor alco 
olice. Cum n-a vrut să 
recunoască culcarea ver. 
de a fiolei, a ajuns la 
spital unde i s-a recol
tat sînge pentru 
mie. Poate așa 
duce aminte" că 
și, mai ales, că 
vea voie să bea.

El n-a fost singurul 
„curajos" acum la înce
pui de an. în 2 ianua
rie a bravat în condiții 
bacii iee și Soros loan 
de la E.G.C.L. care a 
condus un tractor 
(IFRON 204). Fie ca în 
'82 să avem eît mai 
putini asemenea : ura- 
.jOși.

O CURIOZITATE
In noaptea de 3—4 ia

nuarie au fost găsite 
mai multe autoturisme 
uitate deschise. O cu
riozitate aparte este 
1 UD 8082 care era par
cat pe strada Saturn și 
în care s-au găsit actele 
ce aparțin Marinei Ge- 
rase si suma de 1!

I 
I I
l 
t3 
ș 
s

prefaceri fără precedent

It

\
\

OtllUOȘ

brigă-' I
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Zahâria Ciultuc, majori
tatea oamenilor sint tineri. 
Poate exceptîndu-1 pe a- 
jutorul miner losif Riti, 
toți ceilalți, Miiiai Vrabie, 
Ion Schuman, Vasile Nas- 
tasiu și Aurel Gomboș 
sînt numiți „minjii" L..„_ 
zii, care însă nu se lasă cu 
nimic mai prejos decît „ve
teranii". Bunăoară, la sfîr- 
șitul anului in galeria di
recțională s-au săpat 80 de 
metri și s-au armat cu ar
mături TH-5 recuperate, 
realiztndu-se o reducere a 
costurilor de producție pe 
tona de cărbune cu 10 lei. 
Cuvinte multe, cu un con
tur precis, care „îmbracă" 
astfel activitatea unei bri
găzi — putem spune fără 
reținere — de excepție, ca- 
re și-a făcut din numele 
și faptele oamenilor săi un ț 
renume.

pentru a respecta terme
nul de predare — sl'îrșitul 
celui de-al doilea trimestru 
al anului".

In luna trecută oamenii 
care realizează acest obiec
tiv, după cum am aflat 
de la ing. Constantin Ra
da : „s-au confruntat 
unele dificultăți, 
știut să 
Bunăoară, 
întreruperi 
rită unor 
macara.
cauza — o 
trică învechită — s-au luat 
măsurile corespunzătoare, 
întreaga instalație electrică 
a fost înlocuită. Acum ma
caraua funcționează irepro
șabil. Marți, o ianuarie, la 
ora 14, imediat după ora 
prinzului, toți constructorii 
se aflau din nou la locul 
de muncă. „Avem oameni 
de nădejde, pe care ne pu
tem bizui, harnici și disci
plinați", — ne-a spus se
cretarul organizației de 
partid a șantierului 3 l.u- 
peni. La blocul 40, con
structorii din cadrul șanti-

eu 
dar au 

depășească, 
înregistrau

le
se
de lucru dato- 
defecțiuni la 
Constatîndu-se 

> instalație elec-

erului 3 „dau o mină de 
jutor la finisaje , construc
torilor de la M.C.L, rămași 
in urmă la lucrările pre
văzute în grafie pentru 
1981. Zidarii din brigăzile 
conduse de Tudor Sandu, 
Nicolae Avram. Augustin 
Stoica, mozaicarii iui 
Gheorghe Manda, zugravii 
lui Aurel Băii van sînt cei 
ce au atacat finisajele la 
blocul 40, „garanția termi
nării lucrărilor in scurt 
timp' și de calitate" după 
vum ține să precizeze șe
ful de șantier...

Sperasem ca- în primele 
zile ale anului să vedem 
prezenți la lucru mai mulți 
constructori din cadrul 
M.C.I., cărora le revine — 
si In 1982 — ponderea
principală a lucrărilor de 
construcții de apartamen
te. însă n-au putut fi vă- 
z.uți decît cel mult un sfert 
din efectivul existent în 
decembrie anul trecut. Dar 
in legătură cu acest aspect 
vom reveni...

..*e de 
FAR A

circi: 
lor i 
inina,, iculare 
SOȚ.

VA RECOMANDĂM!
Dală fiind starea vre

mii, celor ce pornesc 
la drum le recomandăm 
să... nu plece decît în 
situații deosebite. Caro
sabilul fiind acoperit cu 
un strat de zăpadă bă
tătorită și gheață, con
duceți încet, cu viteză 
redusă ; „uitați" cu a- 
veți frînă, reduceți vi
teza eu ajutorul „frînei 
de motor" ; curățați toa
te geamurile mașinii și 
nu bruscați volanul în 
timpul mersului, E 
bine să aveți în portba
gaj o lopată și un să. u- 
leț cu nisip»

Rubrici realizată 
cu sprijinul biroului 
circulație al Miliției 

Petroșani

I

I 
I 
I

■ INTERFON. Tncepiml 
din 7 ianuarie, pe fluxul 
de producție din stratul 13, 
blocul zero, din sectorul 
II ăl minei Aninoasa a 
fost introdusă o noutate: 
brigăzilor din această nouă 
lentilă de exploatare, res
pectiv celei din abatajul 
frontal al minerului Du
mitru Luca și celei de pre

gătiri condusă de Giieor-'

ghe Muntean, li s-a pus Ia 
dispoziție interfonul la 
iocul de muncă pentru a 
putea lua legătura cu toate 
punctele principale de pe 
i luxul de producție.

. ■ IAR TELEI-'OAXELE... 
Iarna aceasta ne-a oferit 
multe surprize neplăcute 
pe cablurile telefonice. In
terceptăm convorbirile al
tora, formăm un număr și 
răspunde altul etc,.. Bine, 
rău,, numai să funcționeze 
aparatele, De exemplu, te
lefonul de la restaurantul 
„Minerul" nu funcționează

încă dinaintea.Revelionu- 
iui ; cele din i’iațâ Victo
riei sînt veșnic 
cel de la
„7 Noiembrie' 
film
Alo,

blocate ; 
cinematograful 

e ca... un 
mut de la cinematecă, 
ne aude
GAZETA 
de la I.

îmbătrînit.

cineva?
TTNERETU-
M. Livezeni 

Ultima e- 
,,Tineretul 

este datată...
Este un 

;îndit

a... 
diție a gazetei 
și producția" 
octombrie 1981. 
aspect care trebuie 
cu... maturitate !

■ PENTRU SCHIORI. 
De la observatorul meteo.

Fran< isc Ocoș, aflăm dațp- uitare, care face ca 
le meteorologice care în
soțesc noul popas al ier
nii în Vale. în noaptea de
7 spre 8 ianuarie tempera- . Nu o dată unitatea 
turtle minime au fost de 
minus 11 grade C în Pe
troșani și minus 19 în 
Paring. Totodată anunțăm 
amatorii de schi că grosi
mea stratului de 
în Paring 
Mai mult 
invitație I

zăpadă
este de 68 cin. 
decît' o simplă

NOU AMBAW■ DIN
JELE. Am scris, nu o dată, 
despre „boala" numită...

ambă- 
coiner- 
pentru 
munți, 
vizată 

a fost chioșcul alimentar 
din incinta minei Lupenî. 
Din nou arătăm că chioș
cul nu mai poate primi ră
coritoare (deși este iarnă 
ele se mai consumă înăun
tru, nu-1 așa ?) din cauza 
celor peste 200 (!) de lăzi 
eu sticle goale I Soluția 
este foarte ..simplă, tova
răși de la' Fabrica de ră
coritoare din Livezeni!

lajele din unitățile 
claie sa se strîngă 
a forma adevăr ați,.,.

■ POFTA BUNA! 
nerii de ' la î. 
beneficiază 
tul acestui 
și modernă 
este dotată
sală de mese în care mi
nerii pot servi 
tr-o ambianță

Mi-
M. Petrila 

de la îneepu- 
ah de o nouă 
cantină. Ea 

c-u o frumoasă

masa 
plăcută.

in-

Rubrică realizată de 
liberia SPATARU • I
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• CUITOHA”»• CU 1TURA"« -fiRT D •
nouă calitate, superioară, io activitatea cluburilor * viata în pace
Anul 1981 de care ne-am despărțit acum cîteva 

zile a lost, și pentru viața cuitural-educativă și artis
tică, un an rodnic, bogat în realizări frumoase, im u- 
nunind eforturile susținute ale tuturor consiliilor 
orășenești de cultură și educație socialistă pentru 
diversificarea manifestărilor și desfășurarea 
acțiuni atractive. Dinamizînd cele ” mai

unor
. - - -.î—- -- nebă

nuite capacități creatoare și interpretative ale • po
porului nostru, Festivalul național „Cîntarea',1țloijiâ- 
niei“ a mobilizat, aici, în Vsilea Jiului, peste 13 W o 
<le artiști amatori reuniți în aproape 500 de formații 
de . diverse genuri. Cele 57 de titluri de laureat de
notă • calitatea . activității cultural-artistice și educa
tive, integrată în munca și viața'minerilor. ’ ■ '

' Care sînt gindurile de perspectivă în anul 1982, 
cu ce „noutăți" vor fi prezente cluburile sindicatelor 
din Valea Jiului în actuală ediție a Festivalului na
țional 
treprinse fa cluburile sindicatelor din Uricani, Vul
can și Aninoasa. , ;

a comitete- 
de la între- 

confecții, 
preparație, 
și I. C. S.

devreme
„Ne- 

' Ta- 
folclo-

i aminul cul- 
fluierașii

este prea 
ginții ni, deja; la' 
'"vuleănrianâ".'1'

‘Obiceiul

literar 
parti- 

Sîntem 
de ar

de

fost și pentru noi, artiștii 
amatori de la . Aninoasa, 
un an cu realizări fru
moase. Am obținut rezul
tate bune cu brigada artis
tică și montajul 
„Prometei; lumină, 
dului putere", 
un' grup mic
tiști amatori, 60—70 
pasionați în munca cultu
rală. Dar am dovedit și 
vom dovedi, sperăm, și în 
aeest an, ca într-o comună 
se poate face activitate 
culturală bogată, diversă și 
eficientă. în acest an, in- 

.... . . .. - tențiotiăm să reînviem o
„Cintarea României", iată tema anchetei in- reparații, în sălile de apel- tradiție: spectacolele de 

iată, după 
pensie, unul 

tinerii de ă- 
tunci, Csunderlic Ion, are 
de gînd să „încropească" o 
trupă. de estradă. Sperăm 
să prezentăm și cu această 
formație spectacole de ca
litate. Continuăm să fim 
prezenți, săptămînal, în fie
care sîmbătă, în mijlocul 
minerilor, la sala de apel. 
Pentru Că, de fapt, tot 
ceea ce întreprindem, tot 
ceea ce organizăm are un 
singur destinatar — oame
nii minei, care merită tot 
respectul și considerația.

Anchetă realizată de
Mircea BUJORESCU

de prim ordin 
ior sindicatelor 
prinderea de 
I. M.
U. E. 
Mixtă 

Nu
'să'ne

: deja
. raful,
' ric: de la 

tural Paroșcni, 
de la Dealul Babii și Pa- 
roșeni, dansurile momîrlă- 
nesti de la club voîr desfă-b 
șura activitatea, îrt condi
țiile în care sala noastră 
de spectacole este încă în'

Nu avem pămînt de dat 
tancurilor, ca să-l calce 
griul vrem să-1 secerăm, 
pîinea-n liniște s-o coacem.
Nu avem decît o viață 
și-o vom apăra prin PACE.

Nu avem singe de scurs, 
nici clădiri de dărlmat, 
n-avem bani de aruncat 
pe-armament.
De cin d ne știm 
am trăit numai în PACE.

brigadă artistică, la inlre- 
... • - , * 7 ’ ’ •- 
% itâ" de lăcștustil . minier

Constantin Colț, In anul 
1982 vom acorda o atenție 
mai mare prezenței tutu
ror formațiilor artistice in 
sala de . apel.

"GHEORGUe udangiu, 
directorul Clubului 
catelor • Vulcan ;

Prima lună

DUMITRU RADOES- ____
CU, direetortU clubului prinderea minieră, instru 
sindicatelor Uricani: • •

Consiliul de condu
cerea al clubului- și-a ori
entat preocupările spre re
actualizarea, A- completarea 
și îmbogățirea calitativă a 
programelor și repertori- 
ilor la toate formațiile ar
tistice existente. în para
lel, am înființat încă două 
formații, care vor figura este, și la Vulcan 
pe fișele de concurs ale
Festivalului național „Cin- 
tarea României", ediția a 
IV-a. Este vorba 
mația de teatru 
care deja repetă, 
piesa „Răceala" 
tului poet, și 
Marin Soreseu. 
realizată de 
loan Crăciun, 
nea, vom înființa o

de for- 
poiitic 

la masă, 
cunosc u- 

dramaturg 
Regia este 
profesorul 

De aseme- 
nouă

a

.•»
sindi-

anului 
bogată

a
, . ....... I»' -

în manifestări. Intenționăm 
să realizăm o trecere în 
revistă a celor 7 formații 
de muzică ușoară („Color", 
„Armonic-grup", „Astral", 
„Bendis", „Eterna" și cele 
de la „ Uzina electrică și, 
Prepărația .Corcești). Anul 
1982 ne-a găsit pregătiți și 
în ceea ce privește brigă
zile artistice. Revitalizarea 
acestora este o preocupare

ale întreprinderilor minie
re Vulcan și Paroșcni. Se 
va înființa, într-o perspec
tivă apropiată, un grup de 
recitatori, care vor pregăti 
un montaj literar muzical 
(cu artiști amatori din rîn- 
dul cadrelor didactice) și 
o formație de teatru pe 
lingă clubul sindicatelor, 
în colaborare cu formația 
de dans modern de la în
treprinderea de confecții, 
intenționăm să realizam lin 
spectacol de estradă, care 
rămîne o „restâtîță" — ne
dorită — din 1981.

FRANCISC VENCZEL, 
directorul clubului sindica
telor, Aninoasa : .

Anul c^re s-a încheiat, a

C A R N E T

estradă, 
ieșirea 
dintre

Și 
la -

(
i
( 
i
i 
t

V
1 
f

Nu avem timp de pierdut 
Viața trebuie trăită, 
nici o inimă nu tace 
c-înd ț vorba de război. 
ȘJtimf că lumea sîntem noi 
Și-o vom apăra prin PACE.

Rahela BABCAN

FAT R I A
Da, patria t cuibul nostru drag 
ce rîde-n pace și în libertate;- • 
e mama bună ce ne-așteaptă-n prag 
cu brațele de soare încărcate.

Da, patriaâ destinul nostru și-i 
fereastră larg deschisa-nspre lumină, 
e orizontul ee-l sărutâ-ntîi -
Copilul, ca un mugur pe tulpină.'

v Ioan VASIU

Initiative tinerești 
ce revitalizează viata cultural 

din Lupenieducativă
de
pe

sora tîrzie 
decembrie, 
.tului cultural 
tin grup de ti-

• •.‘ii și elevi,
țață pieselor 

v“.? -de I ' Paul 
rîntîlnire" de 

. .siteu, r'. Alexandru, deve
nind, în fața unor specta
tori care le urmăreau e- 
voluția, actori care au da
rul de a pătrunde in psi
hologia personajelor pen
tru a le interpreta. Era o 
nouă formație de teatru 
care s-a înființat la Clubul 
sindicatelor unde mai ac- . 
tivează, de cîțiva ani, . o 
altă formație, în limba 
maghiară. In acest fapt 
cultural este. concentrată 
dorința tinerilor de a con
tribui la o viață culturală 
diversă ca înseși preocupă
rile lor, 
tivă, posibil de 
pumai prin inițiativa

Actorii amatori din 
peni sînt, în aceste 
în pragul premierei, a pri
mei confruntări cu publi
cul. Formula lor de mon
tare a pieselor este de o 
prospețime tinerească, ca
pabilă Să reveleze, într-o 

- originală concepție regizo
rală, modernă, mesajul ■ 
pieselor : actori și .specta
tori sînt implicați în des
fășurarea spectacolului in 
care este cu iotul remar
cabil felul în care tinerii 
actori amatori interpretea
ză, cu dezinvoltură, rolu
rile:, intr-un spațiu sceno
grafic simplu și funcțional. 
Acest nucleu artistic, că- 
ruia-i insuflă dinamism 
instructorul formației, Ion 
Roșu, vagonetar la sectorul 
IV al ininei Lupeni; este 
format din: Viorica Pavel, . 
Ion Rusu, IWcolae Mogîl- 
dea, Rodica Roșu, munci
tori la minele f 
Bărbăleni și. Uricani, Emil 
Colda, Constanța Postola- 
che, Falticska Erika,. Ma
rinei Oprișa, Angela .Wis-

continuă ți atrac- 
realizat 

lor.
Lă
zile,

• ÎN SALA DE A- 
PEL. Casa de cultură 
din Petț'oșani și-a pro
pus să organizeze astăzi 
(ța ora 16,30) un micro- 
spectacol de : i muzică 
populară pentru minerii 
de la IJvezeni susținut 
de Ansamblul folcloric 
..Miniir.i”.
• EXPUNERE. Ea 

clubul sindicatelor dtn- 
Lupeni a avut, loc mier
curi o acțiune educati
vă in cadrul căreia a 
fost prezentată expune
rea „Politie-a României 
— o politică ; 
colaborare și 
între popoare", 
dențiat i 
propunerilor 
tre pantry- • 
ntii cliniat 
in lume,, r 
strălucita 
tovarășului ' 
Ceaușeseu,. 
general al 
președintele 
Socialiste România, 
reprezintă y nouă 
eminentă contribuție 
la crearea unei păci 
traini' e în Europa.

EXPOZIȚIE
Recent, la clubul sin

dicatelor din 'Lupeni 
conform unui bun obi
cei, s-a deschis 
ziție de artă 
Dedicată luptei 
pace, deci cu o 
generoasă și
de actuală, expoziția re
unește lucrări semnate 
de Rozalia Sirbu, losif 
Nagy, Ladislau Schmidt. 
Dafinel Duinca și alții.

o expo- 
plastică. 

pentru 
tematică 
deosebit

I 
-ti

Prin ferestrele zilei
se vede clipa purtînd stindardele păcii. 
Cuprins de setea din lucruri 
spun nu gîndurilor fără noimă 
spun nu beznei prin care lumea 
ar putea să-și deschidă cicatricile.
Iar aici, lingă mine, înalt străluminează 
piscul țării tale.

Ion P. VI.AD
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■le pace, 
prietenie 

. S-a evi- 
:ontinuitatea‘ 

țării noas- 
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tasie, elevi ai liceelor din 
oraș.

' 7'înăra formație de tea
tru din Lupeni este o ini
țiativă pornită din necesi
tatea, diversificării vieții 
culturale din localitate,' 
teatrul fiind o importantă 
amprentă a activității e- 
(lueatiVe, iniplinindu-Se 
prin participarea directă 
la alegerea repertoriului și 
realizarea spectacolului, a- 
devnfată operă colectivă 
de creație.

Era o seară de decem
brie, mia dintre serile in 
care la clubul sindicatelor 
din Lupeni — distins cu 
locul III pe țării pentru 
activitatea de educație și 
cultură — se desfășurau 
pregătiri intense în vede
rea realizării unor iniția
tive in actuala ediție ă

• Festivalului național „Cîn- 
tarea României''. In sălile 
clubului sau in bibliotecă, 
in repetițiile tarafului, e- 
thipei de dansuri popu
lare- sau a brigăzii artisti
ce, legătura cu colectivele 
de muncă , de la întreprin
derile din Lupeni consti
tuie un obiectiv perma
nent, care stimulează . — 
prin atragerea bânienilor 
muncii care-și pun in va
loare capacitatea creatoare 
sau prin spectacole susți
nute în sălile de apel —• 
procesul multiform de e- 
ducație și cultură. Prin 
stilul de muncă al consi
liului de conducere al clu
bului, orientat spre atra
gerea tinerilor, a tuturor 
locuitorilor, la activitatea 
de educație, și prin impli
carea în procesul econo
mic și social din oraș, s-au 
plămădit noi: direcții de 
acțiune, cele două formații 
de teatru sugerînd o învio
rare a vieții culturale, des- 

Lupeni, c.hizîndu-i noi perspective,
~ " așteptate de oamenii mun

cii.

T. SPĂTARU

„Istoria credințelor și ideilor religioase"
de MIRCEA ELIADE

Primul volum al. Istoriei ideile religioase din Egip- pre Mireea Eliade că „nu • ivilizat". însuși marșis- 
este doar un specialist îri" mul, filozofiile care s-au 
rhitologie și în culturile inspirat din el, au acordai 
arhaice, ei un istoric ade
vărat al religiilor".

Autorul’ acestui tratat 
nu prezintă culturile ar
haice doar eu scopul de a 
le cunoaște în sine, ci cu

■3»

credințelor și ideilor reli- tul Antic și cele ale indo- 
gioase de Mircea Eliade: — . europențlor, feîmprospătîn. 
apărut la Editura Știiriți-.; 
l’ică și. Enciclopedică, în 
traducerea poetului Cezar 
Baltag — ește o „istorie" 
în adevăratul sens al eu- 
vîntului, nu o interpretare 
personală, a diferitelor re
ligii, după cum însuși ău- 
toiul se confesează în pre
față.

Istoricul religiilor a că
rui reputație de antropo
log și orientalist este arlii- 

. 'cunoscută, savant, filosof 
și. scriitor de renume mon
dial, Mireea Eliade dove
dește "o mare putere de 

: sinteză, de ordonare și. 
sistematizare a materialu
lui, metodă caracteristică 
omuiui de știință. Numai 
așa se explică faptul că 
în noua sa lucrare Mircea 
Eliade reușește să înglo- 
beze o sumedenie de. rai- 
turi,’ simboluri și idei, îh- 
cepfnd cu... începutul is
toriei,', cu religiile mesopo- 
tamiene, edntinuînd ‘cu

du-ne .frumoasa epopee a..... 
lui jȘhilgameș, mitul liri 
tfrometeu sau al. Afroditei, 
oferindu-ne originea si 
structura lor ontologică. 
In aceasta, 'după părerea

NOTE DE LECTURA

noastră, putem recunoaș
te adevărata vocație a au
torului, de specialist - în 
istoria religiilor, capabil 
să ne prezinte esența lu
crurilor, unele idei care 
au călăuzit ani. . de-a rîh- 
dul existența popoarelor, 
popoare care au iubit pia
tra, muzica sau băuturile 

îmbătătoare, fie zeii atot
puternici. Din acest punct 
de vedere, citind tratatul 
de istorie a religiilor (așa 
cum este apreciată lucra
rea de către specialiștii în 
materie), putem recurge 
la ceea ee- se afirmă des-'

dorința de a sesiza struc
tura religioasă a existenței 
umane, a lumii, raportată 
la diferite epdci, conside- 
rînd importantă cunoaște
rea trecutului și perspecti- . 
vele ideilor și credințelor. 
O asemenea Întreprindere, 
deloc ușoarii, i-a permis 
autorului o ierarhizare 
profundă a ideilor în timp 
și spațiu, relevînd aspecte 
neașteptate, momente de 
vîrf ale spiritului filozofic 
șl religios al popoarelor. 
Pentru Mireea E.liăde isto
ria „înseamnă un compor-
taine^nt natural " al omului 7

istoriei o importanță fun
damentală, ca mod de tte- 
terminare a existenței u-, 
mane, a oirmlui^ca ființă 
reală, istorică. în acest fel 
istoria devine un instru- 

; merit, un mijloc de recon- 
' stituire a speței umane, eu 

tot ceea ce a implicai a- 
ceasta: muncă, viață cul
turală, filozofie, credință,

Regăsim în această car
te fundamentală a Iui 
Mircea Eliade -— rodul 
multor ani de studii și cer
cetări efectuate în țară si 
peste hotare, alături de 
colegi de generație de re
nume, de cei cărora le 
este astăzi discipol — o vi
ziune de ansamblu unita
ră,, o amplă 'sinteză, . con
stituind o veritabilă con
știință a istoriei spirituale 
a omenirii, accesibilă tu
turor cititorilor dornici să 
o cunoască.

Valeria COANDRAȘ'
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Acțiuni în favoarea dezarmării, 
pentru pace

și securitate
BONN 8 (Agerpres). — 

Partizanii- păcii din RFG 
intenționează să reia orga
nizarea marșurilor pentru 
pace cu prilejul sărbători
lor de primăvară, care 
s-au bucurat de un larg 
ecou în anii ’60 în întrea
ga țară, desfășurîndu-se, la 
vremea respectivă, sub lo
zincile luptei împotriva pla. 
nurilor de înarmare nu
cleară a Bundeswehr-ului 
și împiedicării instalării 
armelor nucleare pe teri- 
toriul vest-german.

La Bonn s-a anunțat că 
la chemarea organizației 

Dort- 
anu- 

Ruhr 
mare 
prin 

da 
ferm

internațională
rie de securitate trebuie 
să devină și mai ferme" — 
se arată în declarația pu
blicată la Bonn de Comi
tetul vest-german pentru 
pace, cooperare și dezar
mare.

Întîlnîri între delegațiile partidelor 
socialist și

PARIS 8 (Agerpres). 
La Paris a avut loc, 
neri. o întîlnire între

SIMBĂTA. » IANUARIE IM2

9,40 Telecinemateea : 
„Ecâterina Teodo- 
roiu“.

11.30 Teleșcoală.

„Plenara păcii din 
inund", în primăvara 
lui 1982 în regiunea 
se va desfășura un 
marș pentru pace, 
care participanții vor 
expresie protestului 
împotriva înarmărilor nu
cleare, a planurilor NATO 
de instalare a unor noi 
rachete nucleare în Eu
ropa și se vor pronunța 
pentru dezarmare și pace.

„în nici un caz nu tre
buie să ne mulțumim cu 
rezultatele obținute în 
lupta pentru pace și des
tindere. Mișcarea noastră 
trebuie să crească, cererile 
către guvernul țării de a 
desfășura o politică cu a- 
devărat corespunzătoare in. 
teresului național în mate.

★
TOKIO 8 (Agerpres). — 

La chemarea Consiliului 
Național nipon pentru in
terzicerea bombelor ato
mice și cu hidrogen, în 
Japonia continuă să fie or
ganizate, la scara întregii 
țări, numeroase manifeș- 
tări împotriva cursei bur« 
mărilor, pentru dezarmare, 
în primul rînd, pentru de
zarmare nucleară, pentru 
întărirea păcii și securită
ții. Demonstrații și mitin
guri pentru dezarmare și 
pace au avut loc în ulti
mele zile la Tokio, Yoko
hama, Yokosuka și în alte 
orașe ale Japoniei, cu par
ticiparea celor mai variate 
categorii ale populației — 
muncitori, funcționari, stu- 
denți, elevi, gospodine. 
Participanții au purtat lo
zinci pe care se putea citi : 
„Să-nu permitem transfor
marea planetei într-o are
nă de război nuclear!“, 

— cursei înarmări- 
„NU — rachetelor 

de croazieră americane pe 
teritoriul Japoniei !“ și al
tele.

VI-

O 
delegație a Partidului So
cialist Francez, condusă de 
Lionel Jospin, prim-secre- 
tar al P.S.F., și o delega
ție a Partidului Comunist 
Francez, condusă de Geor
ge Marchais. secretar ge
neral al P.C.F. Potrivit co
municatului dat publicită- 

de cele două delega- 
citat de agenția Fran- 
Presse, părțile și-au

I ...........................

Vremea

in 
a- 
si 

de

SUB LOZINCA „La lu
cru pe jos sau cu bicicle
ta", în Suedia se desfă
șoară o amplă campanie 
care va dura pînă la sfîr- 
șitul toamnei anului în 
curs si care are ca scop, 
pe de o parte, economisi
rea de carburanți, iar pe 
de alta, promovarea unui 
mod de viată rational în 
care să nu îipsească mer
sul Pe jos.

PE COASTA de vest a 
Tasmaniei s-a înregistrat 
un nou caz de «sinucideri 
în masă la balene. Circa 
60 de balene, măsurînd 
aproximativ 6 metri lun
gime, s-au aruncat pe mal 
și au murit fără nici o 
pauză aparentă. Sinucideri 
ide balene în zona resoec-
Iivă au fost semnalate si octombrie 
u alte prilejuri. De data 
iceasta, însă, cercetătorii 
iu constatat că. înainte cu 
4 de ore de a s» produ- 
e fenomenul în Tasma
nia. peste 100 de delfini 
'-au aruncat pe Plaja in

sulei japoneze Kiusiu. 
Multi delfini au fost sal
vați de pescari.

IN NORVEGIA s-au în
registrat în primele zile a- 
le acestui an o serie de 
creșteri de preturi la u- 
nele produse alimentare și 
servicii — .scrie ziarul 
„Arbeiderbladet", Chiriile 
au fost majorate cu 25—30 
la sută, tarifele

ții 
iii.
ce

reafirmat solidaritatea gu
vernamentală, dînd o „a- 
nreciere pozitivă politicii 
de schimbare urmată 
Franța de la victoria în 
legeri din anul trecut 
încheierea acordului
guvernare între socialiști 
și comuniști în luna iunie". 
Comunicatul adaugă că 
cele două partide „au con
firmat voința lor de a mo
biliza opinia populară 
pentru susținerea acestei 
politici".

în lume

s

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie: Ștefan Luchi- 
an ; Unirea: Convoiul.

LONEA: Punga cu 
libelule. '

ANINOASA: Croazi. 
era. .

VULCAN — Luceafă
rul : Căpitanul răzbună
rii. c

LUPENI — Cultural: 
Numele meu e iubire ; 
Muncitoresc: Mica ro
manță. “

URICANI: Duelul.

12,00 Centre muzicale 
ale țării: Cluj- 
Napoca (III).

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săp- 

tămînă.
18.35 Săptămîna poli.

' ■ . tică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie

țara mea.
19.50 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial: 

ent-Expres“.
* mul episod.

21.30 Varietăți...
tăți. Noi filmăm 
să v-amuzăm.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.35 Nocturnă TV.

prin ■
s

varie-

WASHINGTON 8 (A-
gerpres). — Președintele 
Ronald Reagan a declarat 
California zonă sinistrată 
după trei zile de ploi dilu
viene și inundații cu va
luri de noroi care au a- 
coperit 80 de case și au 
provocat moartea a cel 
puțin 23 de persoane. Pa
gubele materiale se ridică 
la 200 milioane dolari.

Cinci comitate au fost 
afectate de adevărate rîuri 
de noroi și alunecări de 
teren, începînd din- nordul 
orașului San Francisco și 
pînă la Santa Cruz. Nu
meroase noduri au fost 
luate de ape. Faimosul 
pod din San Francisco, 
„Golden Gate", a fost în
chis traficului pentru a 
doua oară în istoria sa.

multe autostrăzi au 
blocate de mormane

Mai 
fost 
de pietre și arbori dezră
dăcinați. purtat i de ape.

LONDRA 8 (Agerpres). 
— Vremea rea continuă 
să se semnaleze în diver
se părți ale Europei. Ast
fel, în Marea Britanie s-au 
înregistrat vineri ninsori 
și viscole, în centrul și 
dul tării. întrerupînd în 
mare parte circulația ru
tieră și feroviară. Totoda
tă. a fost închis total ae
roportul londonez Gatwick 
și, parțial, Heathrow-ul. în 
sudul Angliei, ninsoarea 
viscolită a atins în unele 
locuri 2.5 metri înălțime. 
12 000 locuințe au rămas 
fără curent electric. In 
Scoția, termometrul a co- 
borît la minus 26 grade 
Celsius,

TV

8,30 Melodii populare 
instrumentale.

8,40 Desene animate.,
9,05 Teleșcoală.

via a anunțat că în de
cembrie 1981 costul vieții 
era, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 1980 cu 
36,2 la sută mai mare — 
transmite agenția Taniug. 
Se precizează că frînarea 
creșterii prețurilor si di-

oentru minuarea ratei inflației vor 
constitui sarcini prioritare 
ale politicii economice a 
Iugoslaviei în acest an.

IN R.F.G., în februarie 
și martie vor avea loc 
două emisiuni experimen
tale de televiziune în trei 
dimensiuni, cu o durată 
de 45 minute fiecare, ce 
vor oferi teiespectatorilor 
iluzia imaginii în relief. 
Experiența' este realizată 
de _ serviciile de specialita
te ale programelor de în- 
vățămînt ale ..Norddeutche 
Rundfunk". .

ANUL TRECUT peste 
1 300 de întreprinderi din 
industria textilă niponă au 
dat faliment. Potrivit date
lor oficiale publicate la 
Tokio, datoriile firmelor 

de falimentare se ridică

telefoane și electricitate — 
cu 17 la sută, iar trans
porturile în comun — cu 
10 la sută. Au crescut, de 
asemenea, preturile la 
zahăr, făină si alte pro
duse alimentare.

IN ITALIA existau în
anul trecut

2 000 096 de șomeri — se 
arată într-un comunicat al 
Institutului central de sta
tistică din Roma. Circa 75 
la sută din totalul șomeri
lor înregistrați îl repre
zentau tinerii pînă la 30 
de ani.

BIROUL FEDERAL
statistică al R.S.F. lugosla- 210 miliarde yeni.

la

Economia belgiană, 
confruntată cu 0 

gravă criză
BRUXELLES 8 (Ager-' 

preș). — Cu o rată a șo
majului de 12 la sută și 
cu o datorie publică 
peste 450 
franci, economia 
este confruntată, 
zent, cu o gravă 
trivit cercurilor 
ce de la Bruxelles, formu
la oferită de guvern pen
tru depășirea acestei crize 
Prin facilități pentru in
vestiții de capital privat, 
reducerea cheltuielilor pu
blice și impulsionarea ex
porturilor. , nu este de na
tură >șă amelioreze situa
ția celor 500'000 de șomeri, 
sau să stimuleze industria 
care. îrl. ultimii ani. a pier
dut o ' cincime din capa
citățile de producție. ' , Se: 
prevede că anul acesta vor 
da faliment alte aproxi
mativ 4 000 de firme.

de 
demilioane 

belgiană 
în pre- 

crlză. Po- 
economî-

Sectorul economic particular și Wall Streelul io 19818.11.:
Pentru prima dată din

1977, Wall Streetul a în- 
cheiat anul trecut cu o se
rioasă cămin ere In urmă 
față de cursurile de la în
ceputul anului 1981, re- 
flectind as.ifel marasmul 
afacerilor, determinat de 
poii'ica economică a Ad
ministrației Reagac.

Indicele valorilor indus
triale, care a început anul 
1981 cu 972,78 puncte, s-a 
încheiat cu aproximativ 
87C puncte, după ce fluc
tuase mult. Acest indice a 
atins cel mai înalt nivel 
de 1024,05 puncte, în apri
lie 1381, apropiindu-se de 
recordul absolut stabilit în 
ianuarie 1973 > 1051,70
puncte, iar nivelul cel mai 
scăzut a fost stabilit în 
septembrie — 824,01 punc
te- '.

Veniturile agriculturii 
s-au redus foarte sensibil 
în anul trecut din cauza 
scăderii cu 10 la sută a 
prețurilor agricole, care nu

au fost compensate de re
colte bune.

în ce privește sectoarele 
financiar, industrial și co
mercial, acestea au fost a- 
fectate diferit, mai întîi 
de menținerea ratei dobîn- 
zilor la un nivel record, a-

Pe treapta de jos în ce 
privește rezultatele se află 
firmeie constructoare de 
automobile, care au înre
gistrat în 1981 pierderi con- 
siderabile (1,4 miliarde do
lari). societățile de cons
trucții de locuințe și ramu
rile legate de acestea, în

yiiiiiiiiiiiiiiiuiwiiuHiiHumHmHmHr/mimtmitimn

Din presa străină
(Agenția france Presse)
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poi de a doua recesiune din 
anul trecut.

în general, rentabilita
tea întreprinderilor a bătut 
pasul pe loc sau a scăzut, 
iar finanțele lor au fost su
puse la mari încercări da- 
torită nivelului ridicat al 
ratei dobînzilor, situație 
ce a determinat întreprin
derile să recurgă masiv Ia 
împrumuturi pe termen 
scurt

deosebi siderurgia și indus, 
triile nemetălifere.

Un alt sector care cunoaș
te dificultăți specifice și 
pe care recesiunea le întă
rește este cel al transpor
turilor aeriene.

Cele două sectoare avute 
cel mai mult în vedere 
pentru activitatea lor au 
fost, în 1981, finanțele și 
petrolul.

PARIS 8 (Agerpres). — 
Vineri, la Paris, în marele 

j amfiteatru al Sorbonei a 
’ avut loc tragerea la sorți 
la grupelor preliminare ale 
learn pionatului european 
Ide fotbal interțări, al că- 

| tui turneu final se va des
fășura în 1984 în Franța.

1 > Echipa României va evo
lua în grupa a 5-a, împre
ună cu selecționatele Ita- 
ei, Cehoslovaciei, Suediei

$ i Ciprului.
Iată componența celor- 

.alte 6 grupe ale competi- 
ei: grupa I : Belgia,

în aceste sectoare s-au 
înregistrat cele mai impor
tante operațiuni, sau în
cercări de fuziune sau răs. 
cumpărări. Compania pe
trolieră „Mobil" a încercat 
să preia controlul asupra 
„Conoeo", dar. acțiunea a 
fost dejucată de grupul 
chimic „Dupont". La sfîr- 
șitul anului, „Mobil" a an
gajat o luptă cu compa
nia nr. 1 a industriei oțe- 
lului — „U. S. Steel" pen
tru achiziționarea lui „Ma
rathon Oil“, a 16-a eompa- 
nie petrolieră americană.

S-a asistat la regrupări 
majore în sectorul para- 
bancar, care atacă tot mai 
mult prerogativele bănci
lor. Astfel, .firmele „Shear- ■ 
son; Loeb and Rhodes", 
„Dean Wiiter Reynolds" și 
„Banche" au fost răscum
părate pentru suine consi
derabile de către „Ameri
can Express", „Sears and 
Roebuck" și „Prudential".

(Agerpres)

1

L 
țl 
i„ D. Germană, Scoția, 
live ți a ; grupa a II-a : Po
lonia, T 
F ’

t ft* Ci ao.-’-m . * mt-

URSS, Portugalia, 
inlanda ; grupa a III-a ;

Anglia, Ungaria, Grecia, 
Danemarca, Luxemburg; 
grupa a IV-a: Iugoslavia, 

Bulgaria, 
a Vl-a : 
Austria, 
Turcia, 

a VII-a ; 
Irlanda,

Țara Galilor, 
Norvegia ; grupa 
R. F. Germania, 
Irlanda de Nord, 
Albania ; grupa 
Spania, Olanda, 
Islanda, Malta.

Meciurile din . _ ...  
grupelor vor debuta lă 1 
august 1982 și se vor în
cheia la 31 decembrie 1983. 
Primele clasate în cele 7 
grupe se califică pentru 
turneul final din 1984, a- 
lături de Franța, prezentă 
din oficiu ca țară organi
zatoare.

cadrul
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ÎNCADREAZĂ

și montaj Brașov 
Șantierul Sibiu

pentru lucrări în municipiul Petroșani

— MUNCITORI NECALIFICAȚI

Informații, la punctul de lucru din strada 
Lunca, nr. 115 sau telefon 44812.

Mica publicitate
CU OCAZIA căsătorieij 

îi doresc studentei Doro. 
banțu Florina fericire și 
casă de piatră. Magdi. (23)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borea 
Carmen, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(20)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Butnâ- 
ru Francisc, eliberată , de 
I. M. Vulcan. O declar 
nulă. (21)

PIERDUT certificat de 
calificare seria D. nr. 
140535, eliberat la data de 
12 iunie 1975, de I.C.M.M. 
Petroșani, pe numele Con
stantin Nicolae. 11 declar 
nul. , (22)

PIERDUT certificat de 
calificare seria B nr. 43103, 
eliberat de Consiliul popu
lar al municipiului Bucu

rești---- întreprinderea ca-
nai-apă București, pe nu
mele Ivănescu Mihai. 11 
declar nul. (24)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kari 
Arpad, eliberată de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă, (25)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șomke- 
reki Francisc, eliberată de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (27)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prodan 
Constantin, eliberată de 
I. M. Dîlja. O declar nulă.

(28)
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Chiorean 
Tiberiu, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (29)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, nepoții anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață ș celui care a fost un bun și 
iubitor soț, tată și bunic

SZALLASY ERNEST- (72 <ani)
Inmormîntarea, azi,, 9 ianuarie, la Cluj-Napoca.
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