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INDIVID - COLECTIVITATE
Șase orizonturi în viața unui om dăruit 
mineritului

\\ (în pag. a 3-a)
■ ȚA ■ ....  ' . .

Nici o îngăduință față de actele de bra
conaj ;
Cronica muntelui
Rubrica „Vă informăm4'

Oameni ai vredniciei 
minerești

Minerii sectorului de in
vestiții de la mina Vulcan, 
care taie drumuri subte
rane spre inima cărbune
lui, Niță. Buță, Chiron, 
Lupu, Grosu, Bpghganu și 
Petra, brigăzi de prestigiu 
pentru mineritul dio Vale 
sînt cei care aii adînctt 
putui nr. 8 între orizon- 
turide 480 și 360 dînd po
sibilitatea ca brigăzile ce 
lucrează în cărbune să ai
bă o aprovizionare mai 
bună cu materialele neeesa- 
re. Tot ei. au deschis ma
gistrala de la orizontul

de o importantă vita
lă Pentru prezentul st 
viitorul minei. Angaja
mentul de onoare al co- 

X lectiimlui de la sectorul 
VIII, este — devansarea 
termenului de punere în 
funcțiune a magistralei de 
transport eu benzi. Ih a- 
cest scop au fost antrena
te toate formatele din sec
tor. Șuvoiul de cărbune, 
de la sectoarele II. IU ri 
Vi se va scurge prin ă- 
ceastă arteră principală 
încă din acest an. După 
cum afirma șeful sectoru
lui Dumitru Dinu „paralel 
cu punerea în funcțiune a 
magistralei 360 vom acțio
na pentru asigurarea ca
pacităților de cărbune la 
sectorul V — galeria trans
versală în culcușul stra-

tului 5, blocul 10, orizon
tul 480. La aceste impor
tante lucrări pe care le 
vor executa minerii secto
rului nostru, pe lingă făp
tui că ne vom întări au
toexigență asupra calită
ții lucrărilor, ne propunem 
să realizăm economii în 
valoare de cel puțin 
500 000 Iei. Din angajamen
tele pe care și le-au asu
mat minerii sectorului în 
recentele adunări de grupă 
sindicală pe schimburi, în 
care au analizat activita
tea economică a 
1981, s-au stabilit 
suri pentru ca 
în acest an să 
mai rodnică. Fată
16 ml realizați peste pre
vederile sarcinilor de

anului 
mâ

ni unea 
fie și 
de eei

Teodor ARVINTE

(Continuare fr, pag a ?-a,

început de an rodnic la Uricani
La LM. Uricani cel de-al 

doilea an al actualului 
cincinal debutează cu re
zultate deosebit de sem
nificative, In perioada de 
timp care a trecut de la 
începutul acestui an au 
fost livrate cantități su
plimentare de cărbune 
pentru cocs. Cele mai 
frumoase rezultate le ra
portează minerii din ca
drul sectorului II, care âu 
trimis la ziuă, nină ieri. 
1535 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan. Re

zultate bune raportează și 
colectivul- sectorului I — 
490 tone extrase suplimen
tar. ;

Productivitatea muncii 
a fost depășită cu 271 kg 
Pe post, la- sectorul II și 
cu 201 kg pe post, la sec
torul I. Pe primele locuri 
în întrecerea pentru, mai 
mult cărbune se situează 
minerii din brigăzile con
duse de Ilie Amorăritei. 
Ion Nicolae, Aurel Soșoi și 
Constantin Sorescu. (V.S.)

Sector fruntaș pe mină
Colectivul sectorului III 

de la mina Lupeni s-a si
tuat în 1981 în fruntea în
trecerii socialiste pentru 
mal mult cărbune cocsifi- 
eabîf. încheind anul cu 
un plus de 8591 tone de 
cărbune. . Și în acest an, 
colectivul sectorului. sub 
îndrumarea comitetului de 
partid oe sector, a pornit 
cum se spune, eu dreptul,

obtinind depășiri de olan 
încă din primele zile ale 
anului. La sfîrsitul primei 
decade a acestei luni el va 
avut un plus de 1 762 tone 
de cărbune. Brigada 
frontalisti condusă 
Laszlo Matyus care 
ploatează un complex 
canizat. a realizat cea 
mare productivitate 
mină

ADUNĂRILE DE PARI DE SEAMĂ ȘI

ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C.

Sub semnul înfăptuirii 
nou <

și viața tineretului
calități in munca

ECONOMII LA.

gîndesc înaltCei care

( Minerul Constantin 

Ciocan și ortacii Iui sînt 
cunoscuți în cadrul sec
torului IV «ie la LM. 
Vulcan ca făcînd parte 
dintr-o „brigadă de ti
neret". Rezultatele ob
ținute la zi de brigadă 
confirmă angajamentul 
luat ca pe parcursul pri
mei luni a anului să 
realizeze peste sarcini
le de plan o producție 
de peste 2()0 tone de | 
cărbune.
Foto : St. NEMECSEK
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De cite ori mă gîn- 
desc la ortacii lui Fran
cisc Kovacs, de la mina 
Petrila, îmi pare rău că 
basmele copilăriei nu l-au 
înzestrat pe Sfarmă Pia
tră cu calitățile fizice 
și morale ale lui 
Frumos. Fiindcă acești 
băieți de ispravă, 32 la 
număr, formînd de fapt 

■ trei brigăzi, sfarmă pia
tra submuntelui de la 
altitudinea zero pînă la 
orizontul 12 și mai spre 
suprafață, „de la munțe 
la mare", cum glumește 
forhaierul. Inginera Stela 
Naidin, de la sectorul de 
investiții, își mărturiseș
te deschis admirația.

— In trei luni au dat 
gata, pe lingă celelalte 
sarcini un suitor central 
de aeraj de 200 de metri. 
70 pe lună dnd alții fac 
în cel mai bun caz 50 de 
metri. Ce e semnificativ 
la ei — organizarea e- 
xeniplară: a lucrului, a- 
proi • imiează o singură 
dată io.ul de muncă pen
ițe... c săptămină. Pentru

Fât-

suitor, aduceau materia
lele de afară de la puț, 
apoi le.cărau in spate, _____ —,
circa 600 m, în'condiții frontal, se dusese 
cit se poate de grele. A- 
cum s-au angajat să ter
mine lucrările pentru 
introducerea unei combi
ne de înaintare cu o 
nă înainte.

In prima tinerețe, 
indcă nu a împlinit 
de ani, dar aproape

lu-

brigadă cu „probleme". 
Spre exemplu, despre Di
nu Furdui, cînd lucra la 

t vestea 
că s ar trage la umbră, 
că face nemotivate. Dar 
Furdui e acum unul din
tre cei mai buni șefi dg 
schimb, ea și Eugen Cras- 
nuc sau Arpad Siklodi, 
ori Alexandru Marton, 
Costică Vișan, Al. Ko
vacs, Zoltan Maior, Mir
cea Buia sau Ernest Fa- 
zekaș. :

— Dintre mezini, con
chide Feri-baci, aricind 
Nicolae Popa, Âtilla Nyu- 
laș, Pavel Pricop 
Miron Morar ori 
Negoi pot fi șefi 
schimb de nădejde.

— Cum vă i , 
așa de bine, ca frații buni i 
ai unei familii unite ? ,
. -■— Avem o limbă comu-' * 
na, a muncii fără preget 
în galerie sau preabataj, i 
așa cum. remarca secreta- 1

fi-
40 

. . id-
mătate ti are în minerit, 
tot la Petrila, > Francisc 
Kovacs a fost , luptător 
de perfomanță. Forhaier 
e din '70; de atunci, în
totdeauna, brigada și-a 
depășit mereu planul. Și 
în condițiile in care din 
brigada „mamă" s-au năs
cut mereu altele — „fiice". 
Una a rămas, cu Siklodi, 
la V, acum o conduce 
Velenciuc, tot format la 
„școala" lui. Apoi din 
„jumătatea" rămasă, «'<» 
IV și XI s-au format alte 
trei grupe,-, .

Hărnicia. „butășeșle" și 
printre. sei mai roii înca
drați, sau chiar ajunși în (Continuat c în pag. a

sau ’
Aurel ț 

de 1 
pue. /
înțelegeți 1
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de 
de 

ex- 
me- 
mai 

pe
17 tone oe post. 

Productivități sporite rea
lizează si brigada condusă 
de Costache Grigore ca și 
celelalte brigăzi din sec
tor. (A.M.)

in viața 
organizațiilor U.T.C.' 
Valea Jiului, ca și din 
treaga tară, are loc în 
cest început de an un 
veniment politic de 
însemnătate : cu 
de Ia 15 ianuarie, în orga
nizațiile de bază ale U.T.C. 
se desfășoară adunările 
generale pentru dări de 
seamă și alegeri.

Desfăș-tirîndu-se sub con
ducerea directă a organe- 

: lor și organizațiilor de, 
partid, adunările de dări 
de seamă si alegeri din or
ganizațiile U.T.C. vor tre
bui să poarte pregnant 
amprenta exigențelor în- ............. .. ...... în 

tineretu- 
nle- 

îndeplinirea 
sarcinilor

tineretului, a 
din 
în- 

a- 
e-

mare 
începere

făptuirii noii calități 
munca și viața 
lui. mobilizării sale 
nare pentru 
exemplară a 
profesionale si de produc-' 
ție, creșterea 
sale la îndeplinirea pla
nului pe anul 1982. Des-

con tribut iei

fășurîndu-și munca în 
producție, activitatea s o- 
cială și viata de organi
zație sub semnul acestor 
exigente si imperative' u- 
teciștii, toți tinerii din 
Valea Jiului sînt hotărîți 
să întîmpine cu demnita
te marile sărbători ale 
tinerei generații din pa
tria noastră din primă
vara acestui an — ani
versarea a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Ti
neretului Comun ist si 25 
de ani de la întemeierea 
U.A.S.C.R. Tată de ce or
ganizația municipală a 
U.T.C. și-a asumat anga
jamentul de a cinsti a- 
ceste mărețe sărbători iu-

Ien CARAIMANEANU 
prim-secretar al Comitetu

lui municipal U.T.C.
Petroșani

/Continuare in vag a l-al

Autoexigență muncitorească 
își spune cuvîntul 

Raid - anchetă 
realizat în baza unul program Inițiat Je Consiliul municipal 

de control muncitoresc al activității economice șl sociale

Dezbaterea largă a Decretului 
țiului de Stat avind ca obiectiv 
rea ordinii și disciplinei a creat o at
mosferă de autoexigență muncitorească, 
de răspundere față, de sarcinile încredin
țate. Peste tot unde s-au deplasat in 
noaptea de 12 spre 13 ianuarie colecti
vele Consiliului municipal de control 
muncitoresc al activității economice și

Consi
lii tari-

sociale, aîn infîlnit această preocupare- 
susținulă pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru asigurarea f<m ții,nării 
normale a mașinilor și utilajelor.

Dar... (de ce oare trebuie să existe și 
acest „dar" ?) am întilnit în unitățile 
controlate și unele aspecte pentru a că
ror remediere conducătorii Ier trebuie 
să ia măsuri imediate în vederea res
pectării Stricte a prevederilor legale.

CONTABILITATE
La I.U.M. Petroșani, bi

rourile contabilității și ser. 
viciului financiar sînt ilu
minate feeric. Nu era nici 
un fel de activitate peste 
program, cum am fost ten-

tați să credem, ci... femeia 
de serviciu făcea 
In fiecare birou
cîte trei becuri de
150 de Wâți ce luminau... 
tavanul, ori tuburi fluo-

curat, 
ardeau 

cite

rescente. De ce nu le-o fi 
aprins pe rțnd, în fiecare 
birou ? Și încă o sursă 
de... economii la contabili
tate șî financiar; în bi
rouri sînt montate reșouri 
improvizate suprad imen-

(Continuare în pag. a 3-a)

Ortacii le-au spus răspicat:
„Ori vă îndreptați 

ori ne lipsim de voi
Anul 1982, al doilea an 

al cincinalului calității și 
eficienței, a început pentru 
minerii de la Lonea sub 
imperativul unei exigențe 
sporite deter-. 
minate, toc. 
mai, de creș
terea produc, 
ției de cărbu
ne, „Sarcini
le mobiliza
toare pe care

le avem de realizat, cărbune
le anului ’82 — a ținut să 
sublinieze Petru Vasiu, se
cretar adjunct al comitetu
lui de partid pe mină, în 
cadrul judecății munci
torești ce s-a desfășurat 
luni, 11 ianuarie, la mina

întărirea 
la 
în 
de

Lcnea — impun 
ordinii și. disciplinei 
fiecare Ioc de muncă, 
fiecare compartiment 
producție, impun o respon-

f «♦
fost analizat de ortaci, 
concret, la obiect, _ cei cer
tați cu disciplina " munc ii, 
cei care, de fapt, pătează 
onoarea colectivului, aduc 

prejudicii 
producției, or- 

: Pre- 
econo- 
națip-

larilor
cum și
miei 

. nale.
Sectorul

Peste 60 
chemat lasabilitate personală, pro

fesională și politică sporită" 
la miner la director", 

la
de
Acestă a fost „tonul" 
care au fost judecați 
de data aceasta pe sectoa
re și formații de lucru, 
unde fiecare „acuzat" a

mineri au
ră‘‘ pe: doniță Nicolăe, 
în plină put re, tată 
patru copii, miner șef

IV,
de

,ba- 
orri 

a 
de

Constantin GRAURE

/Continuare in pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)

de

într-un

de 
îâ 
de

U.T.C.
mu-
ve-

Sub semnul înfăptuirii noii calități x 
în munca și viața tineretului

■ rîndurile utecîstilor. 
tuturor tinerilor din 
lea Jiului. Decretul 
siliului de Stat.

în programele 
activități ale organizațiilor 
U.T.C. pe întregul an, ce 
vor fi adoptate de adu
nările generale, să fie pre
văzute — în număr mai 
mare și cu o cuprindere 
în masă a tinerilor — ac
țiuni concrete de ridica
re a nivelului profesi
onal al tineretului cum 
sînt olimpiadele Pe me
serii, Trofeul minerului, 
concursul de protectie a 
muncii — în minerit. 
„Buna servire' — în co
merț. etc. In cursul pri
mului trimestru din acest

. . an vor fi deschise două'
tie a tineretului la efor- politehnici . muncitorești 
tul de reducere a cheltu
ielilor- de producție si 
creșterea eficientei eco
nomice în fiecare unitate 
productivă, ce trebuie 
scoasă în evidentă în ca- ta te în adunări, va trebui 
drul dezbaterilor, o cons
tituie mobilizarea uteciș- 
tilor noștri în acțiuni de 
amploare pentru recupe
rareași valorificarea 
terialelor.

In vederea creșterii 
tributiei tineretului 
producție. ■ 
sar< inilor Economice 

în
U.T.C.

problema- 
V în centrul 

adunări 
pentru 

dis-
• de
: de

va

biliare tineretului patriei 
noastre eu realizarea a 30 
la sută din planul econo
mic propriu pe acest an. 
In adunările U.T.C. din 
întreprinderile miniere si 
de la preparatii. tinerii să 
orienteze dezbaterile, să 
propună noi soluții pentru 
sprijinirea brigăzilor 
mineri și sectoarelor 
creșterea producției
cărbune venind în ajuto
rul lor prin acțiuni pa
triotice de ‘ aprovizionare 
cu materiale, curățiri pe 
fluxurile de transport si 
descongestionări de ga
lerii, reparații de utilaje 
etc. O rezervă importan
ta și totodată o contribu-

ma

cop-,
_____  .. . în
la realizarea 

se 
fie-cer intensificate 

care organizație 
—- iam această 
tlcă să stea : 
dezbaterilor din 
— preocupările 
întărirea ordinii și < 
cipîinei. a tehnologiilor 
lucru de la fiecare 10c 
muncă, în care scop 
trebui larg popularizat in

Con

— una la I.M- Paroșeni și 
alta la I.U.M. Petroșani.

Firul roșu al dezbate
rilor, al programelor de 
activități Ce vor fi adop-

să-i constituie totodată 
problematica întăririi vie
ții interne de organizație, 
a disciplinei uteciste, îm
bunătățirea prezentei și 
ridicarea adunărilor U.T.C. 
la rolul de școală de e- 
ducăție 
patriotică, 
frecventei 
eficientei 
politic U.T;C.. 
activități

re volution ar- 
Imbunătătirea 

tinerilor si a 
învățămîntului 

a întregii 
politico-educa

tive, ; creșterea participă
rii tinerei generații din 
municipiul nostru lâ ac
tivitatea culturală si spor
tivă de masă în cadrul 
Festivalului national -Cîn- 
tareă României'1 și a „Da- 
ciadei*', în acțiunile pa
triotice de gospodărire și

La I. M. Lonea
(Urmare din pag. 1) tocmai el e indisciplinat,

înfrumusețare a localită
ților Văii Jiului. trebuie 
să se afle, de asemenea, 
prioritar, pe agenda dez
baterilor.

Adunările generale de 
dări de seamă si alegeri 
să se constituie 
veritabil ghid de acțiune 
al organizațiilor 
și pentru toți tinerii 
nicipiuiui nostru în 
derea înfăptuirii fără pre
get ,de către tînăra ge
nerație, a politicii inter
ne și externe a partidu
lui și statului nostru, a 
îndemnurilor adresate. ti
nerei generații de secreta
rul general al partidului 
tovarășul N i cola e 
Ceausescu a hotărîrilor 
Congresului al XlI-lăa al 
Partidului Comunist Ro
mân, și Congresului al 
Xl-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Oameni ei
(Urmare din pag. 1)

producție ale anului 1981, 
în acest an formațiile noas
tre de lucru își vor dubla 
hărnicia".

Cum vor fi îndeplinite 
aceste angajamente asu
mate în întrecerea socia
listă ? Ne-am adresat șe
filor. de formații.

CONSTANTIN NITĂ, 
șef de brigadă : „Cu ortacii 
mei Ilie Urdă, Stefan Ma
rinescu, Vasile Filimon, Ma
rin Lungulescu si ceilalți 
am realizat în anul trecut 
700 m.c. peste prevederi. în

Profesorul universitar dr. ing. Mihai Tocaci, ur
mărește răspunsul studentului Marian Matache din 
anul III ingineri al Facultății de mine 
tul de mine Petroșani.

schimb în brigada lui Za- 
haria Bălăuță. îi este greu, 
stă tot timpul cu capul 
plecat, nu poate suporta 
privirile ortacilor. „De ce, 
omule, faci nemotivate, 
tragi colectivul înapoi ? 
De ce n-âi pic de rușine 
față de noi, de cei cu ca
re muncești ? Pînă cînd 
crezi că merge așa ? Ce ai 
de gînd să faci în conti
nuare ? Oricum, putere 
de muncă ai, dacă nu te 
vei îndrepta, nu te mai 
primim în mijlocul nos
tru, nu te mai iertăm. A- 
cum este ultima dată cînd 
ortacii îți mai acordă cle
mență'1 (Constantin Amo- •' 
răriței, miner). „Nu ai ți
nut cont de sfaturile prie
tenești pe care ți le-am 
dat, Nicolae. Să*.știi, de 
fapt te-ai convins, că în 
brigada mea unde ai lu
crat, trebuie să fii corect 
și cinstit. Altfel nu merge. 
Dacă nu vii la șut, dacă 
nu muncești, colectivul, 
ortacii nu te mai vor !“. 
(Iosif Clamba, minei' șef 
de brigadă). Cu asprime 
glasurile mai multor ortaci 
au arătat cum „ajută11 el 
producția, ce „educație" fa
ce în rîndurile tinerilor, ce 
exemplu poate fi pentru 
ei un conducător dacă

lipsește de la șut. în a- 
ceastă atmosferă de înaltă 
ținută muncitorească, cel 
judecat de ortaci, Nicolae 
Ion iță, s-a angajat în fața 
tovarășilor de muncă că 
nu va mai greși niciodată. 
După aceleași „reguli de 
procedură" exigentă și răs. 
pundere au fost judecați și 
Murve Mustafa, miner șef 
de schimb. Petru Oprișăn, 
miner șef de schimb, Da
niel Terciu, Mihai Vuncea- 
nu, Ion Cojanu, vagonetari 
și Petru Halar căruia i s-a 
cerut desfacerea contrac
tului de muncă, toți de la 
sectorul IV al minei. -

Sectorul III. Aici au fost 
puși în discuție tinerii 
Anton Cernic, suprave
ghetor la fluxul de benzi 
de la orizontul 460 și Ion 
Curi, vagonetar care au 
lipsit nemotivat în aceste 
zile de început de an. Ati
tudinea tinerilor Constan
tin Stoicoiu și Luigi Boșa, 
față de faptele reprobabile 
ale lui A. Cernic și I. Curi 
a fost fermă: „Disciplina 
de muncă și tehnologică 
nu poate fi nesocotită ; ori 
puneți -capăt lipsurilor .și 
vă încadrați în normele 
prevăzute de recentul: De
cret al Consiliului de 
Stat, ori ne lipsim de voi".

Aspru judecați au mai fost 
și Constantin Popescu, 
Gheorghe Răscolea n, Dan 
Stoinoiu, Petru Căpățînă. 
La sectorul III au mai fost, 
de asemenea, puși în dis
cuție Ilie Cojocaru, Marin 
Nitoni și Marin Vîlceanu.

Un lucru demn de luat 
în seamă, care poate fi ge
neralizat, este faptul că la 
Lonea judecata muncito
rească s-a mutat de la mi
nă și la' căminul de nefa- 
miliști, s-a mutat din sala 
de apel în abataje. Prac
tic, în cadrul adunărilor de 
grupă sindicală, adunare 
generală de partid sau 
U.T.C. sînt puși să dea so
coteală de faptele lor toți 
cei care sînt certați cu or
dinea și disciplina. Comu
niștii din organizațiile de 
partid nr, 1 și 7C au hotă- 
rît să fie sancționați cu 
vot de blam cu avertis
ment, pentru faptele lor de 
indisciplină, Tibor Coloji 
și Gheorghe Gioroceanu. 
Se poate spune că judeca
ta muncitorească la mina 
Lonea a devenit cu adevă
rat o problemă a întregu
lui colectiv. Fiecare. mi
ner a devenit mai exigent 
atît față de propriă-i acti
vitate Cît și față de activi
tatea ortacilor cu care lu
crează. Aceasta derivă 
din convingerea lor că spo
rirea producției de cărbu
ne nu poate avea loc decît 
intr-un climat de ordine și 
disciplină desăvîrșite.

• • O FRUMOASA ÎNI-

elevi seral iști am recunos
cut pe Radu Matei și Ni- 

'..colae Mâcavei de . la mina
Vulcan, . Victor Popescu, 
mina Lupeni, loan Herciu, 
mina Bărbăteni, Nicolae 
Ciura. de la preparație, 
Marin Bogescu de la S.S.H. 
Vulcan, Aurel Lăscoi de la 
I.C. Vtllcan și alții '..flrora 
le sta bine și cu stiloul, 
dar si cu lopata în mină.
• ÎNTÎLN1RE. Mîine, o- 

ra 14 se întîlnesc 
cenaclului literar 
fărul" din cadrul 
Petroșani. Vor

IȚ1AT1 VA. După termina
rea orelor de curs, elevii

I seraiiști a două clase ier-;
1 miri ale —. mineri de la

I Liceul industrial din Vul-
; can, în frunte cu profeso-

i rul Gheorghe J.urca •— au 
găsit timp și pentru cură
țirea zăpezii și a gheții 
de pe trotuarul din fața 
liceului. în mulțimea de creații proprii inspirate din

membrii 
„Lucea- 

I.U.M. 
fi citite

realitățile zilelor noastre 
— fapte de epopee ale 
construtordor noii socie
tăți.
• AMBALAJE ÎN... DE- 

R1VĂ. Cele peste 250 lăzi 
pentru sticlele de răcori
toare și alte sute de lăzi 
pentru borcane, conserve 
și apă minerală aflate la 
chioșcul alimentar din 
curtea minei Uricani aș
teaptă să fie ridicate, altfel 
riscă să fie împrăștiate prin 
curtea minei. Sperăm : că 
cine trebuie a recepționat 
mesajul. .:

I Nici o îngăduință 
față de actele 

de braconaj
Douăzeci și unu octom

brie 1981, ora 23,20. Li
niștea- specifică miezului 
de noapte a fost „spartă** 
de o somație severă care 
și-a răspîndit ecourile pe 
Valea Jiului de Vest. Ne- 
maiputînd ieși: dih încer
cuirea membrilor 
de pază, aflată în 
noapte în misiune j;e 
dul de pescuit nr. 30 
'.le Vest, braconierii 
gustin Careîman si.. 
Petcu din Uricani, 
prinși pescuind îp 
noaptea și cu mijloace ne- 
permîse, au „capitulat*. 
Dovada flagrantului de
lict s-a făcut pe loc : peș
te prins în valoare de 950 
de lei, unealta, interzisă de 
lege, confiscată.

Aruncăm o privire asu
pra profilului moral al ce
lor doi braconieri. 
Ambii sînt încadrați la 
mina Uricani. ('a mecanic 
dieselist, Augustin Carei- 
man, este apreciat și răs-

, • < o-
muncii de- 

garantează o T„ -

de la Institu- |

----- i
minerești I

îuerâri executate, rod al |

.........-‘J

I
hotărîți să acționeze pen- ■ 
tru a ocupa un loc frun- I

I

I
II
I1II

Avertisment pentru începători I
i

vredniciei

de

acest an ne-am propus ca 
activitatea să ne fie si 
mai rodnică, realizînd 800 
mc peste prevederi**.

ILIE CHIRON, șef
brigadă : „In anul trecut 
am executat cel mai mare 
siloz vertical de Ia mina 
Vulcan. Am realizat 400 
mc peste nivelul sarcini
lor. Și in acest an vom 
căuta să menținem un 
nivel .înalt ăl realizărilor 

: ca în felul acesta brigada 
lui Nită să aibă în noi un 
concurent de temut la ciș- 
tigarea întrecerii, pentru 
cele mai bune randamen
te si cele mai calitative

capacității si competentei 
profesionale*1. ,.

GHEORGHE GROSU, 
șef de brigadă: „Și în a- 
cest an ortacii mei sînt

tas în întrecerea socialis
tă. Solicităm însă o mai 
bună aprovizionare a lo
cului de muncă”.

Iată argumentele susține
rii angajamentelor secto
rului Vili investiții;: de la 
mina Vulcan sector1 care 
în acest an este ‘ hotărît să 
obțină rezulta’? si mai 
bune.

echipei
’eilClS&srx# - 
fon-"
Jiul
Au- 

loan 
sur- 

;:rup,

Cronica muntelui

Vîlcaa. fie sore 
Paring. Iacă de 
oră a dimineți*, 
în Piața vlcto-

Deși a nin? abundent, 
iar zăpada a fi.st viscolită, 
duminică pirtiile de schi, 
cabanele din pitorestile 
împrejurimi montane ale 
municipiului au cunoscut 
animația caracteristică zi
lelor de odiiiai. Gruoari 
de turiști r» 
încă de sâmbătă, 
ferințe, fie spre 
Straja si 
cele din 
la prima 
duminică,
riei din Petroșani s-au a- 
dunat zeci de schiori. Au
tobuzul a plecat arhiplin 
spre telescaun. Conducă
torul auto și-a etalat în
treaga măiestrie profesio
nală în lupta cu nămeții 
de pe Maleia, fiindcă bul
dozerele n-au curățat la 
timp zăpada așternută în 
straturi groase pe drumul 
spre cabana Rusu. Cei ce 
E -au încumetat să urce 
cu autoturismele spre ins
talația telescaunului 
rămas — cu cîteva
cepții — „preșărați” de-a 
lungul Văii Maleia.

Echipajul de serviciu al 
instalației telescaunului din 
Paring a fost „la înălti- 

.nje“, efectuind cu promp
titudine verificările . pe 
ti-aseu. asigurînd în ciuda 
condițiilor grele, de- viscol, 

’ siguranța transportului. I.a 
cabana „Straja” șî ia

au 
ex-

„Vîlcan" au funcționat ins 
ialatiile de tras pe cablu 
pentru amatorii de schi. 
Multi turiști 
schiuri din 
pezite pînă

In Faring

au coborît pe 
creț tele îhză- 
ios. în oraș.

niaszarea M

titan, caic «picțiuț 
plătit cu o retribuție 
respunzătoare 
puse, care ii 
viață denms 
dicție cu 
și cu disc 

■■■-SEppcrtSB' -

■anuA. Eats dte «Marf ’ «■ 
beneficsE dasf u-’a de 
talațiite babȚ-schsHfîwiSor 
din tata :ahaa*e’ I-E-FJS. 
si din noiana.de iineă sta
ția meteorologică.

Din păcate. Ia cabana 
Rusu au lipsit berea să 
dulciurile, atît de solici
tate de turiști. Oare nu 
s-ar putea asigura aic-i, a- 
șa cum se face la cabana 
Vîlcaa si Straja, servirea 
unui ceai cald ?

Pe DÎrtla dintre zona 
alpină a Parîngului si ca
bana Rusu porțiunile aco
perite cu zăpadă abunden
tă au alternat cu cele 
unde zăpada a fost spul
berată. Cîțiva schiori im
prudent!, care n-au cunos
cut bine pîrtia, au suferit 
„mici accidente" fără ur
mări grave — un adevă
rat avertisment pentru cei 
ce nesocotesc
specifice, diferite de la 
zi la alta, de practicare 
schiului !

condiiiile
o
a

•aș* «a'W- 
■ie esăcâ.

urind s 
om vinălr 
troșani, * 
vîrșit re 
arma in î -■ 
gur și îB trupuri restrin- 
se. bineînțeles fără autori
zația necesară. De aseme
nea, este bine cunoscut în 
Uricani faima de braco
nier înrăit la pescuit, dar 
nedovedit, a lui Ion Pefceu.

în ultima sa ședință, co
mitetul filialei Petroșani 
a AJ.VJ’di a hotărî* -ex
cluderea din rînduFile 
membrilor vină tori a lui 
Augustin Careîman, retra
gerea permisului de vînă- 
tor și a solicitat miliției 
ridicarea permisului de 
portarmă. Mai urmează ca 
asupra faptelor celor doi 
braconieri să-și spună cu- 
vîntul și instanța de jude
cată.

Turna țAțARCA, 
Vjgep reședințe al

Viorel STRAUJ

-■ *
Comitetului filialei ț 

Petroșani a A-UV.P.S, j.

• . SPECTACOL-CON- cializat în desfacerea peș-
CERȚ, prezintă formația telul și produselor din peș. 
profesionistă „Meseșul** te, situat în complexul â- 
Zalău pentru oamenii mun- limentar din piața halelor 

j, t 15 petroșani nu respec-
sala ’ ~
din

cil din Lonea, mîineț 
ianuarie ora 17 în 
clubului sindicatelor 
localitate. îndrăgiții soliști, 
laureați ai Festivalului na
țional.; , „Cântarea Româ
niei11 Alexandru Costea, Ma
ria Tudor, Achim Nica și u- 
moristul loan Seleși, aduc 
pe scenă spectacolul con
cert „Cîntec mîndru sălă- 
jan".
• FĂRĂ ORAR. în ul

timul timp magazinul spe- menilor muncii privind

tă orarul. Bunăoară, alal
tăieri, ora 11,30 și ieri ora 
9,30 unitatea . .era . închisă 
Mal mult, chiar de pe ușă 
lipsește și orarul de func
ționare al unității. Ar fi 
cazul să- fie respectați și 
aici cliențli... doritori de 
pește.
• O VESTE BUNĂ. în 

urma unor sesizări ale oa-

închiderea, cam de multă 
vreme, a două importante 
raioane din cele patru ale 
magazinului „•Romarta** 
din complexul comercial 
Hermes, contabilul șef al 
LC.S.M.I. ne informează 
Că cele două raioane vor fi | 
redeschise pînă în data | 
de 18 ianuarie a.c.

Rubrică realizată
Teodor AIIVINTI

noiana.de
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cărbunele 
orizontul

(Urmare din pag. 1)

Șase orizonturi în viafa unui om 
dăruit mineritului

bază nr. 4 de la mina Ani
noasa, a fost mult timp 
secretarul acestei orga
nizații, apoi secretar al 

meu comitetului de partid pe

de secretar adjunct cu pro
bleme organizatorice al 
comitetului de partid pe 
mină. Propagandist, de
putat comunal iar apoi 
județean — sînt alte

le din preajma pensionă
rii : „în anul 1956? cînd 
am venit la Aninoasa și 
m-am încadrat la sectorul 
IV Priboi, primul 1... . . .
șut în subteran l-am fă- sector, iar din anul 1977 
cut la orizontul V, 
unde se exploata pe a- 
lunci cărbunele. Azi, cînd 
mă despart de mină, de 
sector, nivelul de la ca
re se scoate

’ se apropie de
XI**. .: . ... .........

Ce au însemnat pentru .
Nicolae Ciapă, pentru a- 
cest om dăruit mineritu
lui cele șase

... . ale evoluției, din ceCu citeva zf.e m urma ce niai în a<lînCj a 
a ,9 minerii șt pioatării cărbunelui

mina Aninoasa ? A 
semnat urcarea tuturor 
treptelor ierarhiei pro
fesiunii — de la vagone
tar la maistru l__ ...
principal și apoi adjunct . .
șef de sector. A însem- ca Nicolae Suciu, Conș- 
nat cunoașterea minei • • —
„că-n palmă**, partieipa-

cadrele tehnice, comu
niștii din sectorul IV de 
la mina Aninoasa au trăit 
nostalgia despărțirii de 
un om de bază al colecti
vului — tehnicianul Ni
colae Ciapă, adjunctul, șe
fului de sector.

Pentru N. Ciapă, nu a 
fost o despărțire simplă, 
Ușoară, de locurile de 
muncă din sector, de a- 
cei bărbați vrednici și. 

cutezători ai .. adîncului,. 
cu care, timp de 26 ani, 
a împărțit succesele și 
bunurile îzbînzilor.
lin fapt inedit se' cere 
subliniat pentru semni
ficația lui : întreaga sa 
activitate la. I.M, Aninoă. 
să, toți anii de mină, ve
teranul Nicolae Ciapă i-a 
.efectuat în exclusivitate 
la sectorul IV. Iată ce 
hi se destăinuia el în zile-

4
s
t

a?

ceste de

Colectivitate !

rul general al partidului Uzările se oglindesc 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cînd s-a adre
sat cetățenilor români de 
diverse naționalități din- . 
tr-un județ ardelean. Pa
vel Pricop are aceleași 
drepturi ca Francisc Ko
vacs,. dar și aceleași o- 
bligații. Cine nu înțelege 
„limba" aceasta nu prea 
comunică cu noi. Odată

Să muncim și să trăim în chip comunist

să-și depășească sarcinile 
cu cel puțin 100 ml. Rea-

' A în 
veniturile lor. „Normal" 
înseamnă o retribuție . de 
circa 7000 lei pe lună 
pentru șeful de schimb și 
de mai bine de 5000 pen
tru vagonetar. „r

— Normal, ■ 
ce șînteți ași ai deschi
derilor și pregătirilor...

—, Sînte?n ași unde-tre
buie, nu ne-am schimbat 
sectoarele și locurile de personalitate . 
muncă pentru că am lă complexă, numuncă pentru că 
vrut noi. Ni s-a spus:

nalt" mi-a adus aminte 
de lecturile de filozofie, 
din. vremea studenției,ro 
întîlnisem la Hegel. Și 
m-am mirat, de ce să n-o 
recunosc, auzind-o repe
tată de Francisc Kovacs 
și ortacii lui, români sau 
maghiari. Sintagma ex- 

■ de vreme primă un adevăr de esen
ță, reflectă modul exem
plar de a-și face datoria 
în condițiile edificării 
minerului tehnician, ea 

prof esiona- 
numai 

în teorie. Or, calea de
iA’- ctdreșațe

de secretarul general al
" ■ din

Valea Jiului pînă la con
cretizarea lor de către 
ortacii lui Francisc Ko
vacs se constituie într-o 
fericită dialectică a suc
cesului, a modului de a 
munci și gîndi, la cotele 
exigenței, adică spus mai 
simplu, MINEHEȘTH '

„acolo e mai greu și' tre- la Îndemnurile 
buie terminată treaba în- 
tr-uri termen ' record, partidului minerilor 
Mergeți întotdeauna 
am răspuns „da". Am do
ri să trecem și la fron
tale, să demonstrăm că 
„tragem" tare și în căr
bune. Fiindcă așa • sînt, 
mereu în frunte, cei care 
„gîndesc înalt".

Sintagma „gîndim i-

uri 
în 

ex- 
la 

în-

munci obștești pe care 
'le-a îndeplinit cu simțul 
de răspundere ce-1 carac
terizează. O întreagă ple
iadă de mineri șefi de 
brigadă ca Mihai Pușcaș, 
Constantin Gheorma, A- 

minier lexaridru Vereș, Constăn.
tin Lăbușcă, de maiștri

a

tantin Pricop, Miron Ră- 
doi, de subingineri cum

rea sa la momentele ho- sînt Gheorghe Popa, Do- 
tărîtoare pentru introdu- rin Pălimaru, Ion Danciu 
cerea tehnicii noi în sec- Și alții îi ,re<șunoș<; meri- 

h‘ tor, a tehnologiei cu ta- ................
van de rezistență ' și sus- - 
ținere metalică în abata
je’ cameră, a metodei de 
extracție prin 
frontale cu susținere m% 
talică și tăier? mecaniza
tă cu combina. Și a mai 
însemnat totodată afirma
rea ca «n politic chemat 
să formeze cadre de nă
dejde pentru minerit, să 
modeleze caractere, conș
tiințe. Căci Nicolae Cia
pă, primit în partid, în 
1957, în organizația de

tele lui N. Ciapă în mode
larea lor profesională și 
politică. : . ;

Acest succint profil al 
omului dăruit trup și su
flet mineritului, cum este 
Nicolae Ciapă, ar fi 
complet dacă nu am a- 
minti și faptul că în fa
milia sa se pregătește să 
preia ștafeta meseriei 
fiul său, Victor.

I. bAlan

in-

*

a

Sensibilizată conștiința, 
omul vrea și poate să lu
creze cu abnegație. Dar 
nu oricum!

O cifră din anul trecut 
e elocventă, peste
ml în plus pentru briga
da lui Kovacs. Pentru a- 
cest an s-au 
pă o primă

150

angajat, du-
consultare,

??w■Iw

„ Brigadierul Francisc Kovacs de la sectorul IV al I.M, Petrila împreună 
cu ortacii, într-o discuție după un șut rodnic. Foto; Șt. NEMECSEK

spune cuvintul
xemplu a fost . ’ ca
zul lui Viorel Avram, lă
cătuș sectorul XII trans
port, care a venit la mi
nă puțin „obosit'" de a- 
burii alcoolului. Tot? la 
mina Vulcan am întîlnit 
intrînd fraudulos în imi
tate, la baia minerilor,- pe 
Marcel Drăgan un individ 
care nu lucrează și care 
își „petrece'* nopțile pe 
unde poate. A fost dat pe 
mina organelor de miliție.

Ora 1,30. La S.S3I. Vul
can sîntem întimpinați de 
schimbul IU. Pe lingă 
faptul că se muncea in
tens la aceea oră, aici ana 
întîlnit si unele aspecte 
negative. Ordinea și cură
țenia lăsau de' dorit. In 
secții, mult span, apă. frig 
etc. Conducerea unității' 
trebuie să ia măsuri .co
respunzătoare pentru în
lăturarea neajunsurilor;

Vede de lucrul lui. Toți 
interlocutorii (ar trebui 
enumerați prea mulți) a- 
preciază în mod deosebit 
oportunitatea măsurilor 
de întărire a ordinii și dis
ciplinei. Este și o... excep
ție : Ungureanu Gheor
ghe, care după două ore 
de la intrarea în șut a... 
dispărut, părăsind locul de 
muncă încredințat, 
vedea eu ce ă-a ales.

-Oi”it

zor.. Fiecare

CITEVA CUVINTE DESPRE 
CUM PĂZESC PAZNICII

îți
Vom

La I.M. Dîlja, paznicul 
Aurel Rus ne permite să 
intrăm în incintă, pe la p- 
râ 21,30 cu ma
șină cu tot pe baza unei

. autorizații de control pe...
toate mijloacele de trans-

I.M.
nu

CINE O FI

port în comun, iar la 
Livezeni llie Istrate 
numai că ne deschide poar
ta Și nu ne întreabă cine 
sîntem, dar ne și salută 
„ca la carte**. Ce au pri
mit, veți vedea, tot ca la 
carte este.

DE VINĂ ?

nelor două paturi 
amenajate pentru 
nă. in jurul orei 
pare in centrală 
tin Szekely încadrat; în 
muncă din 29 decembrie 
1981 ca muncitor neeă- 
lificat si întrebat de cei
lalți doi spune „Gheorghe 
Szekely este plecat . de 
la ora 10 la examen pen
tru calificare ca ■' fochist 
iar despre Ion Stăncuies- 
cu, omul calificat, eu răs
pundere la centrala ter
mică spune Că a fost nî- 
nă înainte în centrală*. In 
ora cit s-a stat în fabri
că Stănculescu nu a mai 
apărut. Nici ofițerul de 
serviciu. Sabin Codărcea

erau 
odih- 

20,15 a- 
Augus-

oro- 
a u- 

tot 
cu- 
De- 

de

plecări de la serviciu îna
inte de terminarea 
gramului de lucru, 
cenicilor. Apoi, nu 
personalul muncitor 
noaste prevederile 
crețului Consiliului 
Stat.

La Preparatia Coroești 
ne oprim mai întîi la la
boratorul C.T.C. unde la
borantele Angela Nistor 
și Elisabeta Kineses fă
ceau „probă" la o sticlă 
de spumos. Ne continuam 
raidul la Atelierul me
canic. Aici strungarii Arpi 
Nagy. Florea Ciufu. Da
niel Onițiu, Iordache Bol
din, lăsaseră lucrul de la 

----... ------ ---- ora 21 si stăteau „la gura 
nu-i putea justifica lipsa. sobei* la... povești. P ’’

Se pune o întrebare : gur. în atelier, erau , a-
cum își poate permite con- tîtea de făcut în ceea ce

privește ordinea, curățe
nia. Tot aici am mai

părăsi - 
postul.

la 
că

I

La Puțul Maleia Est, oa
menii au ajuns Ja timp, dar 
în loc ca intrarea în mină 
să se facă pînă la ora 
23,50 cum e programat, ul
timii mineri coboară 
0,07. Deci la fronturi 
ajunge cu o jumătate 
oră mai tîrziu. Și 
pentru că în primele, 
vii nu se înghesuie nimeni,: 
dar nici transportul nu-i 

-organizat ca lumea.

RĂSPUNDEREA SI 
NU SÎNT FACULTATIVE i

stare de funcționare*. Fo
chist de serviciu — Ion 
Stănculescu, Augustin și . 
Gheorghe Szekely**. Ne în
trebăm i. cum sînt în sta
re bună de funcționare 
cînd sînt fără 
ghere, lipsesc 
trele de la două cazane, 
la o pompă conducta de 
apă era fisurată, iar ener
gia electrică în mai mul
te, rîndurî a fost 

- ruptă. în spatele

la 
vor 
de 

asta 
coîi-

■a

de mobilă din 
La ora 19,45 
cele patru ca- 

eentralei termi-

Fabrica 
Petrila. 
două din 
zâne ale
ce funcționau fără nici o 
supraveghere. Deși mai e- 
rau peste două ore pînă la 
terminarea schimbului, 
procesul verbal de Dre- 
dare-priinire era întocmit 
și semnat, din care spi
cuim 1 „aparatele de mă
sură, control și alimen
tare’ cu apă sînt în bună.

Se poate și altfel, numai 
încercați, tovarăși maiștri !

La brigada Iui Nica 
Constantin — ce pregăteș
te locul pentru un nou 
complex — de pildă, în 
loc de 4—5 oameni în ce
lelalte schimburi, în schim
bul IV au fost plasați, doi, . 
să-și țină de urît unul al
tuia, că de lucrat... Ce pot 
face doi oameni în loc de 
cinei: î '

INTRANSIGENT

suprave-
termome-

între-
caza-

ducerea întreprinderii de 
la Deva, a fabricii de la 
Petrila să plaseze în 
fiecare schimb trei oameni 
(cum folosesc eficient for
ța de muncă ?) si care 
nici nu-și fac datoria. Pă
răsind un loc de muncă 
cu foc continuu ?

La I.M. Petrila și la pre- 
părație procesul de pro
ducție se desfășoară nor
mal, în deplină siguranță 
șî ordine. Dar liniștea me
seriașilor de la atelierul 

mecanic al prepârațlei a fost 
conturbată de Ion Cszek 
care se afla în avansată 
stare de ebrietate iar mun
citorii respectivi căutau 
să-l apere că ar fi fost 
în schimbul 
ce căuta în 
în incinta

CONCESII CARE NU
TREBUIE FĂCUTE

I. Dar atunci 
această. stare 
preparatiei ?

Vulcan. Ora 20,00. în
treprinderea de confecții.. 
Aici din verificările fă
cute în toate secțiile de
producție au rezultat li
nele abateri de la disci
plina muncii, si anume î .

din schimburile II si III 
nu au sarcini concrete 
pentru tot programul de 
lucru. Pentru că tot sîn
tem la Preparatia Coro
ești trebuie șă mai amin
tim : casieria era nesigi
lată. iar' conducătorul auto 
Ștefan Szolady de pe ma
șina pohipjerildr 
se la ora 18,00
Procesele verbale de pri
nt ire-predare a schimbu
lui la punctul pompierilor 
nu erau făcute din data 
de 3 ianuarie a.c.

In raidul efectuat 
mina "Vulcan a reieșit
minerii au înțeles si se 
încadrează în prevederi
le noului act normativ. To- 

Desi- tuși si aici ar trebui per
severat în domeniul popu
larizării decretului la toa
te locurile de muncă pen
tru t:ă mai sînt i azuri ra- 

constatat că muncitori re.- dar mai sint... Un e-

IN URMA CONTROLULUI EFECTUAT S-AU STABILIT 
URMĂTOARELE MĂSURI:

Angelica Nistor și Elisabeta. Kine- tiv a celorlalți doi muncitori necalifi 
ses, laborante, să li se desfacă contrac
tul de muncă ;

— Ștefan Szolady, conducător auto 
i se desfa’ce contractul de muncă și va 
fi deferit organelor de judecată ;

— Arpi Nagy, Florea Ciufu, Daniel
.......................... " ' ” '■'■*’ ' * ’ VOI’

ca-
Onițîu, lordache Boldin, strungari, 
fi sancționați cu retrogradarea unei 
tegorii pe 3 luni ; .

— Nicolae Geană, maistru va fi 
trogradat din funcție pe o lună;

Viorel Avram, nemotivat, pus 
discuția colectivului ; '

—: Mihai Gudasz, maistru principal, 
șef secție S.S.H. Vulcan,’■va fi retrogra
dat din funcție pe o lună;

Francisc Soo, maistru, va fi retro
gradat din funcție pe trei luni; >■,: 

•— Ovidiu Bărbulestu; maistru, .„sanc
ționat cu avertisment;

— Marcel Drăgan, fără ocupație, 
fost deferit organelor de justiție ;

.— Desfacerea contractului de muncă 
lui Ion Stănculescu de la Fabrica de 
mobilă pentru părăsirea locului de mun
că, Sancționarea și discutarea în colec-

în

a

cați- de la centrala termică a fabricii ;
— Sancționarea,. conform Decretului, 

a lui Ton Cszelt de la Preparatia Petri
la pentru intrarea în stare de ebrietate 
în incinta unității ;

—cUngureanu Gheorghe, de la 
I.U.M.P. va fi pontat nemotivat în. ziua 

•de 12. ianuarie, retrogradat pe trei luni 
și pus în discuția colectivului;

,'L-i Paznicii Rus Aurel și Istrațe Ilie 
vor fi retrogradați pe timp de o lună ; 
Conducerea detașamentului de pază mili
tarizată Petroșani, va lua măsuri imedia
te de re instruire a întregului personal 
din subordine;

— Conducerile I.M. Dîlja șl .l’.M. Live- 
zeni vor luă măsuri de: respectare rigu
roasă a programului de intrare și ieșire 
din mină a personalului muncitor și de 
plasare corespunzătoare a fronturilor de 
lucru, de întărire a ordinii și discipli
nei tuturor cadrelor de conducere.

Prelucrarea; afișarea și executarea 
de: panouri cu prevederi ale Decretului 
Consiliului de Stat la toate întreprin- 
deriie ți instituțiile;
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Din țările socialiste
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

Făcliile aprinse pentru 
arderea gazelor de sondă 
au dispărut total din pei
sajul schelelor petrolifere 
de pe cursul mijlpciu -- al 
fluviului Obi. în prezent 
întreaga cantitate de gaz 
de sondă se captează, se 
transportă prin conducte 
și se prelucrează în între
prinderi speciale.

Pentru valorificarea ga
zelor de sondă a fost cons
truită o stație specială de 
compresoare care permite 
recuperarea unei cantități 
de 8,6 miliarde metri cubi 
de gaze pe an (care în tre
cut se pierdeau). Pentru 
chimizarea completă a ga
zelor de sondă, la Tobolsk 
se construiește un com
plex chimic care va produ. 
ce o gamă variată de hi
drocarburi ușoare.

☆
SOFIA 13 (Agerpres). La 

Burgas au început probe
le tehnologice la instalația 
de cracare catalitică a 
combinatului petrochimic 
din localitate. în luna iu
nie. «nd întregul complex 
va intra îa exploatare in
dustrială, producția com
binatului va crește cu zeci 
de mii de Tone de benzină, 
motorină fi de alte produ
se petroliere.

Noua -instalație de cra
care catalitică este una din 
cele 12 mari capacități ca
re se construiesc sau se 
vor construi în cadrul pro
gramului de modernizare

și de extindere a Combi
natului de la Burgas.

în anii celui de 
cincinal, volumul 
ției în industria 
bulgară Vă crește 
ximativ 1,5 ori.

☆
BERLIN 13

S-a încheiat prima 
a programului de 
formare a masivului 
tos al Thuringiei din 
R.D.G. în cea mai 
rezervație naturală și zonă 
turistică din țară, în ulti
mii trei ani s-au construit 
aici 10 noi baze turistice și 
case de odihnă, au fost 
amenajate peste 3000 km 
de trasee turistice. La în
făptuirea acestui program 
au contribuit oamenii mun. 
cii din districtele Gera, 
Suhl și Erfurt situate în 
Thuringia.

al 8-lea 
produc- 
chimică 

de apro-

(Agerpres). 
etapă 
trans-' 
mun- 
sudul 
mare

☆
13 (Agerpres). 

meteorologice
BEIJING 

Serviciile 
din R.P. Chineză au reușit 
anul trecut să elaboreze 
din timp o serie de prog- 
noze privind inundațiile, 
perioadele de secetă, fur
tunile și alte calamități, 
contribuind la diminuarea 
pierderilor. Utilizarea, pa
ralel cu stațiile meteorolo
gice terestre, a unor teh
nici avansate, cum, ar fi 
sondele Fadio, pentru ur- , 
mărirea condițiilor atmos
ferice, a permis ridicarea ' 
gradului de acuratețe 
prognozelor.

Convorbiri egipteano-americane
presei, secretarul de . stat 
american a subliniat că 
pregătirile necesare"- în ve
derea retragerii israclie- 
ne din Sinai se desfășoară 
normal. El a relevat 
sitatea intensificării 
turilor în vederea

PREMIU. Cunoscutul 
cântăreț și actor ■ Harry 
Belafonte va primi anul 
acesta premiul „Martin 
Luther King** pentru pace. 
Coretta King, văduva li
derului populației negre 
din S.U.A., asasinat în- 
1968, a declarat că Harry 
Belafonte „și-a dedicat în
treaga viață luptei pentru 
dreptate, pace- și egalitate**.

DECIZIE. Poliția din 
Rangoon a publicat o de
cizie potrivit căreia în a- 
cest oraș nu mai au voie 
să circule autoturisme mai 
vechi de 34 de ani. Deci
zia a fost adoptată în ur
ma constatării că cele mai 
multe accidente se dato
rează stării tehnice pre
care a mașinilor vechi și 
că, din totalul de 57 000 
autoturisme înregistrate la 
Rangoon, un număr de 
1006 sînt încă de pe tim
pul renumitului „Ford-T“, 
WCU mustăți**, care a făcut 
epocă la începutul 
ițiului al treilea.

FURTURI... De la 
muzeu din orașul Albi din

- U." X ț 
făcut 
dece-

un

ai
I
I 
I
I

FILME v
.'- ■/. ■ V- '■ ’

PETROȘANI -- 7 No
iembrie : Piedone în E- 
gipt; Unirea : închi
rierii apartament cu co
pil.

PETRILA : . .Căpita
nul răzbunării.

LONEA: Doi 
listi în Siberia.

AN1NOASA : 
adoptivă.

VULCAN — Luceafă
rul: Ștefan Luchian.

LUPENI — Cultural: 
Orașul tăcerii; Munci
toresc : întoarcerea lui 
Hordubal.

URICANI: Shabana,

9,00 Teleșcoalu. 11,15 
Film artistic. Agentul 
dublu. Producție a stu
diourilor engleze. 12,05 
Vatră folclorică. 13,30 
Forum politico-ideolo; 
gic (reluare). 12,55 Te
lex. 16,00 Telex. . 16,05
Teleșcoală. 17,00 Șah. [ 
17,15 Sport și sănătate. . 
17,30 Viața culturală. I 
18,35 Desene animate. I 
Povestiri 4»n Pădurea I 
verde. 19,00 Telejurnal. | 
19,25 Actualitatea eco- | 
nomică, 19,45 Studioul . 
tineretului. 20,30 Gri- I 
ginea omului. Serial ști- * 
ințific. 21,20 „I-auzi cum I 
mai cîrită țara** —- pro- | 
gram 7 muzfcal-folcloric. « 
21,45 Telejurnal. 2ȘjO6 | 
Meridianele cîntecului, ■

fotba-nece- 
efor- 
unor 

nego-

CAIRO 13 (Agerpres). 
Miercuri au avut loc Ia 
(Itiro convorbiri între vi- 
cepremierul și ministrul e. 
gipteăn al afacerilor exter
ne, Kamal Hassan Aii; și 
Alexander Haig, secreta
rul de stat al S.U.A.. Au 
fost examinate, potrivit a-

MEN — evoluția' progrese în cadrul 
cierilor tripartite.

La rîndul său, vicepre- 
mierul și ministrul, egip
tean de externe a dțeclarat 
că în cadrul convorbirilor 
cu Haig au fost abordate 
punctele de vedere diferi
te ale Egiptului și Israelu
lui.

în cursul aceleași zile 
Haig a fost primit de pre
ședintele egiptean Hosni 
Mubarak, și de primul mi
nistru, Fuad -Mohieddin.

specială 
negocieri-

si

genției 
situației din Orientul Mij
lociu, o atenție 
fiind acordată
lor tripartite egipteano-a- 
mericano-israeliene asupra 
autonomiei palestiniene în 
teritoriile Cisiordaniei
Gaza. S-a procedat la o 
trecere în revistă a activi
tății comisiilor tehnice de 
lucru privind aceste nego
cieri din luna octombrie 
1981 pînă în prezent.

într-o declarație făcută

Franța au fost furate șase 
tablouri semnate de Henri 
de Toulouse Lautrec, eva
luate la 5 milioane de 
franci. Răufăcătorii au reu
șit să scape în timp ce sis
temul de alarmă alertase 
oamenii de pază.

DECLARAȚIE. „Omeni
rea va fi cu adevărat li
beră cînd ultimele rămă
șițe ale colonialismului, ra
sismului și apartheidului 
vor dispare de pe conti
nentul african** — a de
clarat recent primul minis, 
tru al Indiei, Indira Gan
dhi. Premierul indian ă 
condamnat acțiunile agre
sive ale regimului rasist 
de la Pretoria îndreptate 
împotriva Angolei, Mozam. 
bicului și a altor state din 
„prima linie**, arătînd că 
„popoarele acestor țări au 
făcut sacrificii, au îndurat

Fiiea

Vești de la Clubul Jiul

Sportivii de performanță 
se pregătesc cu asiduitate

Noi incidente în Salvador
SAN SALVADOR 13 

(Agerpres). între forțele 
Frontului Farabundo Mar
ti pentru Eliberare Națio
nală (FMLN) și armata sal- 
vadoriană s-au produs 
ciocniri, în ultimele 24 de 
ore, în zona localităților 
Potrero Batres și San Isi
dro, precum și în depar-

și îndură enorme 
țiuni pentru 
dreaptă**.

CRIMINALITATE. __
tru a treia oară consecu
tiv, orașul New York a 
înregistrat, anul trecut, re
cordul de criminalitate la 
ansamblul Statelor Unite, 
cu 1 833 asasinate comise 
în această perioadă, rele- - 
vă statisticile FBI. Prima
rul orașului Edward Koch, 
a declarat că „această creș
tere periculoasă a crimina
lității. a determinat autori
tățile să ia în considerație 
sporirea numărului de a- 
genți de poliție**.

CONCEDIERI. -în cursul 
acestui an vor fi conce- 
djați alți 2000 de angajați 
ai 'concernului siderurgic 
vest-german „Hoesch**, cu 
sediul la Dortmund. Potri
vit declarației unui repre
zentant al conducerii fir
mei, aceste concedieri vor 
fi operate la trei dintre u- 
zinele firmei.

o
priva- 
cauză

Pen-

tamentele San Vicente 
Usulutan — transmit 
genți ile Prensa Latina, 
France Presse și IPS.

Agenția Independentă 
de Presă (AlP) din Ameri
ca Centrală adaugă că „o- 
perațiunee de curățire*' 
lansată de armata salvado- 
riană în zona vulcanului 
Chinchontepec nu s-a sol
dat cu rezultatele scontate.

Și
a-

Al treilea zbor 
experimental 

al „Columbiei"
WASHINGTON 13 (Ager

pres). Conducerea NASA 
va anunța oficial, spre sfîr
șitul acestei luni, data la 
care va avea loc cel de-al 
treilea zbor experimental 
al navetei spațiale ameri
cane „Columbia**. Vehicu
lul spațial, care se află 
intr-un atelier al NASA 
de la Cape Canaveral, va 
fi transportat pe rampa 
de lansare la 21 februarie 
a.c. ■

Agenția France Presse, 
citind surse ale NASA, a- 
rată că cel de-al treilea 
zbor experimental al Co
lumbiei ar putea avea loc 
începînd de la 22 martie 
a.c.

începînd cu 4 ianuarie, 
component» celor 5 secții 
de performanță ai Clubu
lui sportiv' Jiul Petroșani 
și-au reluat antrenamente
le pentru o mai bună com
portare în activitatea eom- 
petitionâlă. iată cîtevă 
vești:

® BASCHET. Elevii pro
fesorului Teodor Szttagy 
au efectuat un semicanto- 
nament în localitate efec- 
tuînd două antrenamente 
pe zi. Urmează ca în 15 
ianuarie să participe la 
ultimul test la Deva în 
competiția dotată eu „Cu
pa Unirii" iar duminică 17 
ianuarie va începe returul 
campionatului, echipa noas
tră jucînd la Bistrita-Nă- 
săud în compania forma
ției „Sticla**.
• FOTBAL, Divizia A. 

S-a consumat prima săp- 
tămînă din prima etapă de 
pregătire a lotului divizio
nar. Ș-a efectuat vizita 
medicală, s-a ținut ședința 
de analiză a turului cam
pionatului iar zilnic s-ău 
efectuat antrenamente spe
cifice 
lor la

acomodăril soortivi- 
efort. Săptămîna a-

ceasta se trece la două an
trenamente dc zi iar în pe
rioada 18—30 ianuarie se 
va face cantonamentul 
centralizat la Băile Hercu- 
laoe. S-au perfectat me; 
ciuri de pregătire cu di
vizionarele A, U.T.A., ,U** 
Craiova, apoi cu Aurul 
Brad. Metalurgistul Cugir 
și Victoria Ineu.

Echipa de Juniori I. re
întoarsă duminică, după 7 
zile de cantonament cen
tralizat la Lunca Florii, 
îsi va relua antrenamente
le zilnice ia stadionul clu
bului. Condițiile bune 
create de conducerea I.M- 
Petrii», și personalul ca? 
banei, au determinat pe 
tînărul antrenor Ionel 
Grecu să fie mulțumit de 
acest debut de pregătire.
• TENIS DE CIMP. 

După participarea tenis-’ 
manilor seniori la compe
tiția dotată cu „Cupa Ma
rin Viziru" organizată, de 
clubul „Steaua", lotul se 
pregătește pentru a parti
cipa la competițiile dota
te cu „Cupa Unirii" și 
„Cupa 16 Februarie**.

Aure! SLĂBII
-........... . .1

i
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Șomajul — problema numărul unu în R.F.G.
Șomajul va deveni tema 

numărul unu a politicii in
terne vest-germane în mo- 
mentul în care R.F.G. in
tră în tr-un an electoral, 
încă de pe acum, notează 
observatorii, să fac presiuni 

asupra cancelarului Schmidt 
pentru a adopta un pro
gram de creare de locuri 
de muncă.

Observatorii notează, 
totodată, că alegerile pen
tru parlamentele locale în 
Saxonia inferioară, la 21 
martie, orașul-land Ham. 
burg, la 6 iunie, Hessa la 
26 septembrie și în Bava
ria, la 10 octombrie, vor 
decide și ele viitorul ac
tualei coaliții guverna
mentale P.S.D. — P.L.D.

Cifrele oficiale privind 
șomajul au confirmat pre
viziunile cele mai pesimis
te în acest domeniu. La fi
nele lunii decembrie, R.F.G. 
avea 1,7 milioane persoane , 
înscrise oficial ca șomeri, 
ceea ce reprezintă 7,3 la 
sută din populația activă

salariată, față de 1,5 mi
lioane la sfîrșitul lunii 
precedente.

In fiecare an, și aceasta 
cel puțin pîriă în 1987, de
clara agenției France 
Presse un specialist al u- 
nui institut de cercetare a 
conjuncturii, 150 000 de ti-

valoare de 50 miliarde pă alegerile din Saxonia 
mărci pentru o perioadă 
de cinci ani. Pe atunci su
ma era apreciată ca „ne- 
realistă**, dar acum înce
pe să-și croiască drum. 
Știm cu toții — declara la 
începutul acestui an minis
trul economiei, Otto Lamb-'

Din presa străină
(Agenția „FRANCE PRESSE)

neri se vor prezenta la 
porțile uzinelor. Ei nu vor 
găsi de lucru deoarece ra
ta de creștere economică 
va fi atît de redusă încît 
nu va permite integrarea 
-lor într-o activitate pro
ductivă. I

în primăvara anului 1981, 
puternica confederație sin
dicală DGB cerea, pentru 
a se putea face față situa
ției, investiții publice în

sdorff — că, dacă vom a- 
vea două milioane de șo- 
meni în februarie vom fi 
supuși la presiuni pentru 
ca să adoptăm măsuri de 
creare de locuri de muncă. 

Se crede că aceste 
suri vor lUa forma 
ajutoare acordate 
prinderilor

. vor fi anunțate în momen
tul publicării raportului 

• economic anual al guver- 
i nului, sau mai probabil du-

mă- 
unor 

între- 
particulare și

inferioară. în acest bastion 
al UCD, care se află în 
opoziție, rezultatul consul
tării electorale nu prezintă 
nici un fel de semne de 
întrebare. Dar un succes 
prea net al creștin-demo- 
crăților ar influența fără 
îndoială legislativele din 
Hamburg și Hessa. Or, po
trivit prevederilor legisla. 
tive federale, o singură 
victorie a UCD i-ar oferi 
o majoritate de două treimi 
în Bundesrat, ceea ce ar 
însemna posibilitatea blo
cării inițiativelor legisla
tive ale guvernului pînă 
la alegerile generale din 
1984.

Miza bătăliei șomajului 
este deci, în cazul R.F.G., 
una electorală. Este, de a- 
semenea, una financiară 
deoarece politica dc auste
ritate inițiată de cancelarul 
Schmidt în vara anului 
trecut nu îi lasă nici o 
șansă de manevră pentru 
a spori cheltuielile publice.

SCHI FOND

Primul concurs al anului
........ . ■ • i;

fir, Daniela Mureșan. Ma
ria Bădărău; fote II: Da
niela Pop. Elena Bălanei. 
Minodora Mihalciuc.

. Viitoarele competiții, la 
care reprezentanții muni
cipiului nostru vor partici
pa, vor fi „Cupa Brașo- 
via" care se va desfășura 
la Bran și „Cupa Rîsnov" 
ce se va desfășura pe Va
lea Rîșnoavei. Ambele com
petiții sînt importante 
pentru punctajul F.R.S.B., 
introdus după schi alpin 
și Ja schi fond.

prof. Alfred IMLING, 
C.S.Ș. Petroșani

Pe traseul amenajat la 
locul de agrement „La 
brazi'*, în orașul Vulcan, 
a avut loc duminică pri
mul concurs de schi fond 
al anului dotat cu trofeul 
«Cupa 24 Ianuarie". S-au 
aliniat la start 50 de e- 
levi ai secției de schi fond 
din cadrul Clubului spor
tiv școlar din Petroșani. 
Iată primii clasați pe ca
tegorii de vîrștă: Copii I ': 
iulian Pleșa, Marcel Piesa, 
Adrian MacoVei. Copii II : 
Adrian Flaidăr. Ernest 
Czimbalmoș, Dan Prișcă. 
fete I : Luminița Țranda-

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pascu- 
leți Maria, eliberată de 
S.S.H. Vulcan. O declar 
nulă. (66)

PIERDUT carnet student 
pe numele Tereș Mihai, e- 
liberat de Institutul de 
nițne Petroșani. 11 declar 
nul. (69)

PIERDUT Carnet student 
pe numele Bălan Gelu, e- 
liberat de Institutul de mi. 
ne Petroșani. 11 declar nul. 
(70)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE

Triacu
I.U.M. 

nulă.

medic 
Elisa-

Micâ publicitate
serviciu pa numele 
Paul, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(71) ' ~

PIERDUT parafă 
pe numele Corpade
beta, eliberată de Institutul 
de medicină Timișoara, O 
declar nulă. (73)

SCHIMB apartament 3 
camere Aleea Poporului 
3/9 Petroșani (două bal
coane, două băi, vedere la 
șosea) cu casă de colonie 
două camere. (67)

FAMILIE

SOȚIA fiica și rudele mulțumesc pe. această cale, 
cu ad.îhcă recunoștință tuturor colegilor de serviciu, 
prietenilor și vecinilor, care au "fost alături de ei la 
încercarea grea pricinuită de pierderea celui care a 
fost . - :

MULLER ION (Ocsi) (72)
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