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Eficiența mecanizării abatajelor 
Productivități tot mai ridicate

Ieri, la bilanțul ex
tracției pentru ziua de 
15 ianuarie, cinci colec
tive miniere au rapor
tat depășirea sarcinilor 
la producția fizică de 
cărbune, însumînd un
plus de 1150 tone. Cea 
mai ridicată depășire 
zilnică — 639 de tone 
de cărbune cocsificabil 
a obținut colectivul 
I. M. Lupeni 
tras în total 
de cărbune
— cel mai ridicat nivel 

extracției pe mină, 
itnr-'o singură zi, de la 
începutul acestui an. 
Minerii de la Vulcan au 
.extras, de asemenea, 
peste prevederi 264 tone 
de cărbune, cu remarca 
importantă că 1. M. 
Vulcan a produs în 
cursul întregii săptămîni 
pe care o încheiem 
peste nivelul sarcinilor 
zilnice. Aceeași aprecie
re pentru colectivul 
I. M. Aninoasa care a 
extras în 15 ianuarie 
un plus de 198 de tone 
de cărbune.
colective care 
portat . depășiți 
cele de la I. 
trila și I. M. Paroșeni.

care a ex-
7 672 tone 

cocsificabil

Celelalte 
au ra- 
au fost 
M. Pe-

i

I

Experiența colectivului, 
materializată în

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
DE CĂRBUNE PENTRU COCS

Nu numai prin debut -- 
depășirea sarcinilor la zi de 
la începutul anului cu 500 
de tone dar și prin condi
țiile. tehniccfrorganizatorice a- 
sigurate la această dată, co
lectivul sectorului IV al I. M. 
Lupeni, cel mai mare sector 
productiv al întregii Văi. are 
motive temeinice să afirme 
că își va îndeplini exemplar 
sarcinile la producția de.căr
bune cocsificabil. Odată cu 
convingerea că ne vom re
aliza sarcinile fizice, doresc 
să exprim hotărirea colecti
vului nostru de q îndeplini 
integral prevederile la toți 
. -1—-k-.lî tehnico-productivi

sta-
Ț indicatorii

și financiari-economici 
biliți.

A fost necesară această 
subliniere pentru că 
Iul indicatorilor de 
zare, ca 
muncii 
nem in 
la cote 
lui. De 
tone de cărbune planificate 
să le extragem zilnic, peste 
1 800 de tone însumează

nive- 
mecani- 

și productivitatea 
ce trebuie s-o obți- -•

abataje se situează 
de vîrf pe Valea Jiu- 
pildă, din cele 2 000

producția celor trei abataje 
în funcțiune, dotate cu com
plexe mecanizate de susține
re și tăiere, unde productivi
tatea medie a muncii pla
nificată este de 11 tone pe 
post. Și sub acest aspect se 
poate afirma că încă din 
primele zile ale anului rea-

■ Ijzafile jfbrinqțiilpi de lucru, 
ale întregului sector‘se situ
ează lă nivelul exigențelor, 
în abatajele brigăzilor con
duse de Constantin Popa și 
Aurel Manda au fost extrase 
producții care au urcat pînă 
la 700—720 tone pe zi, cu 
randamente medii de 11,5 și, 
respectiv, 11 tone pe post. 
Brigada condusă de Paul 
Grasu a reușit o ritmicitate 
aproape ideală - 650 tone 
de cărbune zilnic -, cu cea 
mai înaltă productivitate me
die - 13 tone pe post.

‘ în atest context de muncă 
rodnică pentru îndeplinirea

Ing. loan Gîf-DEAC, 
șeful sectorului IV, 

I. M. Lupeni

i j 
a intrat in cotidian }
0 nouă îndeletnicire

sînt s-au obținut în plus 10 ț 
sini tone, la cristal (Vitrome- l 
i, îi tan. Mediaș) în plus 17 7 

. ... '• la siliciu meță-\
unde lucrează triai. mult lie (Combinatul metalur- i 
femei, femei tinere, fiice gic Tulcea) în plus 87 de | 
sau soții de mineri. Anul 
care a trecut se înscria 
ca anul de naștere a u- 
nității amintite. Și chiar 
dacă ea produce doar de 
curînd cu întreaga capa
citate, încă din primele 
luni secția respectivă a 
captat curiozitatea și ad
mirația tuturor celor care 
au venit cît de cit în con
tact cu ea. Prin ineditul 
procesului tehnologic, al 
produselor elaborate, în
treprinderea constituie o 
autenticăpremieră în 
Valea Jiului.
' în ziua vizitei noastre, 
șeful secției, inginer Ion 
Sîrb, tocmai prelucra în 
schimbul II noul Decret 
al Consiliului de Stat, a- 
sistat de secretarul orga 
nizației de partid, tehni
cianul Ilie Frunză. înche
ierea primului an de e- 
xistență și activitate pro
ductivă a coincis cu pr'i-

Oamenii, fie că
din Uricani, fie că _........ ... ... .
din altă parte a Văii, îi tari Mediaș) in plus 17 
spun simplu : la cuarț, tone, iar

c l tone. 1
Deoarece în timpul'ier- ț 

nii exploatarea carierei 
trebuie întreruptă, încă i 
din' luna noiembrie ma- ’ 
și ni le și utilajele au fost \ 
transportate iu incinta-1 
secției pentru revizii și ; 
reparații, lucrări care 1 
vor fi încheiate cel tir- 1 
ziu pînă la 15 martie a.c. î 
Pentru că așa cum ne in- 1 
forma șeful secției, în- 1 
dată ce timpul va per-■ 
mite va începe din nou 
exploatarea în carieră. 
Acum se lucrează în ritm 
intens la prelucrarea mi
nereului depozitat în 
secție. Acțiunea se desfă
șoară în condiții de lucru 
excelente, rezultatele 
deosebite obținute sco- 
țînd în evidență figuri 
de niuneitori, care pînă 

mele succese, făcute cit- de curînd rămîneau între
bători în gesturi, cînd au- . 
zeau de prelucrarea cuar- 
țului, Iată cîțiva din cei 
recomandați de secreta- > 
rul organizației de 
partid : operatoarele pre-... ^

i

noscute la vremea lor. 
Vom aminti aici succesele 
cu totul de excepție din 
luna decembrie, cînd pla
nul a fost depășit la mi- 

. ftereu prelucrat cu 170 000 
de kg. Aceasta a dus, 

' bineînțeles, la producții 
. suplimentare de ' materie 

. primă expediată prind- 
' palilor beneficiari. ■ Ast

fel, la sticlă optică (be~ 
i neficiar Institutul de C,er- 

eclări și proiectări de cb- 
. ramica' fină București)

paratoare Elena Cartea,
Calopeea
Georgeta Butnaru,

Andronache,
Ver.6-

Ioan Alexandru TATAR

(Cont, in pag a 2-a)

nează organele și organiza
țiile de partid, toți oame
nii muncii din cele două 
țări pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Co-

Sîmbătă, 16 ianuarie, 
au continuat, la Casa Sna- 
gov, convorbirile 
între tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist __ . .
Român, președintele Re- . munist Român și respectiv 
publicii Socialiste România, ’ ~
și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin. 
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare ‘ Bul
garia.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușegcu și tova
rășul Todor Jivkov au pro
cedat la o informare re
ciprocă' cu privire la mer
sul construcției socialiste 
în România și Bulgaria, a- 
supra modului cum acțio-

oficiale 
Nicolae

ale Congresului al Xtl-lea 
al Partidului Comunist 
Bulgar, pentru realizarea 
obiectivelor planurilor cin. 
cinale.

în acest sens au fost re
levate, succesele obținute de 
popoarele român și bulgar 
în dezvoltarea și moderni
zarea economiei, în înflo- 
rireâ științei, artei și cul
turii, în ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale.

S-a apreciat că rezulta
tele remarcabile- obținute 
de România și Bulgaria în

construcția socialistă con
stituie o bază temeinică 
pentru dezvoltarea fructu
oasă, multilaterală, a cola
borării dintre cele două 

■. țări în interesul ambelor 
stale și popoare, vecine și 
prietene, al cauzei socia
lismului, progresului și pă
cii în lume.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au con
tinuat, de asemenea, schim. 
bul de păreri în probleme 
actuale ale vieții politice 
internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-p atmosferă 
caldă prietenie, 
gere deplină și 
Cipr.oță.

de
de îiitf'le- 
stimă re-

..iii

Dineu
TovarSsul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului 
Român, 
publicii 
nia, și

Comunist 
președintele Re- 
Sociaiiste Româ. 

tovarășa Elena 
CeaușesCu au reținut, șîrii- 
bătă, după încheierea con-

vorbirilor oficiale la dineu 
pe tovarășul*"Todor Jivkov, 
secretar general al Comite, 
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

Dineul

eâși ' atmosferă
prietenie, de înțelegere de. 
plină și stimă reciprocă. în 
Care a avut loc ■ dialogul 
dintre cei doi conducători 
de partid și de slat, întrea
ga vizită a înaltului oaspe. 
te bulgar în țara noas.ră.

de vînătoare
a decurs in ace-

de caldă

Răspunzînd invitației to
varășului N ic o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului. Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Todor Jivkov,

al Co
al Parti- 
Bulgar,

general
Central

dului- Comunist 
președintele Consiliului 'de
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a participat,

seeretar 
mitetului

sîmbătă, la o partidă de 
vtnăloan* in păduri situa
te în judelui Dîmbovița.

Tovarășii N i ,c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au luat parte, apoi, la un 
dejun vinătoresc,

>

(Continuare in pag. a 2-a)

Realizîndu-și sarcinile 
de plan în proporție de 
103,7 la sută, de la în
ceputul anului și pînă 
în prezent, brigada con
dusă de minerul Cornel, 
Țir se menține în rîndul 
formațiilor de lucru 
fruntașe din cadrul sec
torului 1 al I. M. Lonea. 
... .... .. , :.A.' . . ■ ... : .
Foto : Șt. NEMECSEK

In spiritul exigenței 
și responsabilității muncitorești 

în producție
Această a fost atmosfe- .piedici în 

ra în care la mina Ani
noasa a fost prelucrat, 

Ș pe schimburi, Decretul 
: 400 al Consiliului de Stat, 

prevederile acestui impor.
i ta'nt act normativ fiind 

însușite de mineri, de 
toți oamenii muncii de 
aici ca ghid legislativ al 
întregii lor activități me
nit să creeze cadrul des
fășurării producției și 
muncii în subteran și ia 
suprafață intr-un climat 
de ordine și disciplină 

. desăvîrșită, propice reali
zării sarcinilor de plan 
la cărbune, creșterii efi
cienței economice. Spu- 
nîndu-și opiniile, în legă, 
tură cu conținutul Decre
tului și însemnătatea sa 
excepțională pentru bu
nul mers al activității 
productive, minerii din 
schimbul IX au reamintit 
o serie de neajunsuri și 
acte de indisciplină cu 
care s-a confruntat colec
tivul minei în anul tre
cut constituind serioase

3

5

desfășurarea 
procesului productiv, dij- 
muind realizările brigăzi
lor și sectoarelor și de- 
terminînd mari rămîneri 

~în urmă. In contextul 
prevederilor Decretului 
sînt semnificative chiar 
și numai defecțiunile pe
trecute în subteran" în 
luna decembrie, din care 
spicuim doar cîteva. Sur
parea din 9 decembrie 
produsă în abatajul fron
tal 9—10 din sectorul 1 
a oprit producția mai 
multe, schimburi, fiind 
necesare 16 ore pentru li. 
eludarea ei. Cauzele • sur
pării : nerSspectarea teh
nologiei de lucru, a mo
nografiei de armare. In 
același sector, ia abatajul 
frontal nr, 4 un complex 
mecanizat (brigada Pavel 
Dediu), în ”28 decembrie,, 
o defecțiune intervenită 
la. întrerupătorul de la 
combină a oprit operația 
de tăiere a cărbunelui 
timp de 4 ore. Cauzele 
defecțiunii: revizii su-

perficiale, neintreținerea 
în bună stare de func
ționare a utilajului și e- * 
chipamentului acestuia. 
La sectorul .11, în galeria 
de bază, stratul 13, ori- . 
zontul XI, în ziua de 19 
decembrie s-a rupt linia 
ferată întrerupînd evacu
area cărbunelui 'din aba- . 
taje timp de 5 ore. Cau
zele : neatenția în supra
vegherea și exploatarea 
utilajelor, revizii de mîn. 
tuială, întreținere neco- . 
respUnzătoare.

Iată de ce minerii din 
toate schimburile de lă 
I. M. Aninoasa, direct in-, 
teresați ca asemenea nea
junsuri păgubitoare să nu 
se mai repete pe viitor 
în procesul de. extracție 
din subteran, și-au mani
festat deplina ' adeziune 
ia Decretul Consiliului de 
Stat. Consemnăm din

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-a)

lu-

termofi-
Gigăcalo- 
în Petro- < 
termofică-

prev.izute importante 
crări de investiții prin 
care.se va extinde consi
derabil rețeaua termofică- 
rii cu agent termic de la 
termocentrala Paroșeni. 
Prin transformarea celui 
de-al doilea grup energetic 
de la Paroșeni vor fi li
vrate in rețeaua 
carii încă 50 de 
rii. Ca urmare-, 
șani magistrala
rii și punctele termice vor 
asigura termoficarea locu
ințelor. din blocuri pînă la 
I.U.M.P. j ' ’

Vor fi continuate în ritm’ 
susținut și lucrările de ter- 
inoficare pe o nouă magis
trală : Păro.șeni — Lupeni.

■ Aid au și fost turnați stîi- 
lipii de .susținere pînă la.

intrarea în "orașul Lupeni, 
urmînd să fie montate și 
izolate conductele, într-o 
primă etapă, pînă în cen
trul orașului. (V. S.). _

care.se
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FUNCȚIONALITATEA INSTRUCTIV- 
EDUCATIVÂ A CABINETELOR ȘCOLARE, 
în procesul de continuă ridicare a calității 
și eficienței învățămîntului amenajarea la
boratoarelor, cabinetelor și 
lor reprezintă o acțiune 
nentă în școlile din Valea jiului, permițînd 
modernizarea și diversificarea 
didactice pentru a desfășura un învățămînt 
activ, stimulativ pentru gîndirea și creativi
tatea elevilor. O astfel de orientare este 
la Liceul industrial minier din Petroșani

unde se acordă o constantă atenție teh
nologiilor didactice și spațiilor de învă
țămînt. In imagine se află cabinetul de 
limba și literatura română care cuprinde 
o bibliotecă, planșe, grafice și alte mate
riale necesare orelor de curs, oferind ele
vilor un cadru optim pentru a studia a- 
ceastă materie. In această perioadă cabi
netul cuprinde, în cadrul „Lunii limbii și 
literaturii' române" (15 ianuarie — 15 fe
bruarie) în școli și licee, o tematică con
sacrată poetului Mihai Eminescu.

• UN GRUP DE LO
CATARI din Petroșani: 
Cele relatate de dv, în 
bună parte nu se adeve
resc, Pentru o analiză mâl 
amănunțită, vă rugăm să 
reveniți cu o nouă scri
soare, dar vă rugăm să vă 
și semnați.

Răspundem 

cititorilor

A-jr-

©’ 0 nouă îndeletnicire 
a intrat în cotidian

^Urmare din &a& 1)

ateliere- 
perma- _

metodelor

SPINU NICOLAE, 
Vulcan : Cele relatate de 
dv.' în scrisoare le-am re
ținut pentru un articol 
care va apărea în nume
rele viitoare ale ziarului 

nostru-,

• ANONIM, Petroșani :
Cele relatate de dv. în 

scrisoare nu s-au adeverit 
în totalitate. Din discuția 
avută cu directorul U, E. 
Paroșeni am reținut că si
tuația pe care ne-ați pre
zentat-o este în curs de re
zolvare.

I 
i
I 
I
I

I

nica Dumitru, Elena Blok, 
Ileana Trofim, tehnicia
nul Pavel Andreioni și 
subinginerul Dragomir 
Bogdan.

Am amintit la început 
că marea majoritate a ce
lor ce lucrează sînt fe
mei. Această „mină* de 
femei pentru care noua 
meserie a început oclată 
cu existența acestei noi 
unități productive își tră
iesc astăzi menirea lor 
firească pe calea indus
trializării socialiste a 
Văii. Lucrîitd cu procedee 
noi, necunoscute lor pînă 
acum, în trei schimburi, 
ele deslușesc - zi de zi, 
clipă de clipă tainele unei 
meserii, ea însăși tainică,

I
dar plină de satisfacții I

nebănuite. . 1
Acolo, în cel mai vestic | 

oraș al Văii Jiului, unde L 
pînă de curînd oamenii ) 
erau obișnuiți doar cu ț 
termenii specifici mineri- i 
tului, o nouă aureolă îm- J 
podobește acum femeile I 
acestor locuri. ' Femeile i 
Uricdniwlui înnobilează i 
minereul atit de prețios, > 
a cărui denumire era ros- 
tită pînă de curind de 1 
locuitorii din aceste ți

nuturi cu o
Curiozitatea r 
și" se pare că 
legate de aeeas- 
preocupare <—

firească, 
dispărut, 
noțiunile 
tă nouă 
intrat in
cui atit de necesar aees- 
tor timpuri.

de t 
—s, ti- J 
curiozitate y

ca

....___ au \
firesc. In fires- ț

termen 
și de calitate
La I. M. Lonea, sectorul 

1, s-a desfășurat o acțiune 
de mare anvergură pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
evacuare ritmică a produc
ției în anul 1982. Respec
tiv, a fost executată „tu- 
barea", pe o lungime de 
120 ml, a suitorului colec
tor prin care se realizează 
concentrarea producției la 
orizontul 400, de bază, al 
minei. Cum aceasta a ne
cesitat întreruperea timp 
de cîteva zile a activității 
în abatajele și lucrările 
direct productive, brigăzile 
fiind detășate în perioada 
respectivă la sectorul II, 
scopul principal al forma
țiilor de lucru participan
te la acțiune a foșt termi
narea cît mai grabnică a 
montajului elementelor me
talice grele folosite - pentru 
tubare. Maistrul minier 
Eugen Tif, pentru activita
tea minieră, și subinginerul 
iPetru Cenușă, pentru lucră
rile mecanice, alături de 
care a fost permanent pre- 
zent inginerul Ștefan Robu, 
șeful de sector, au orga
nizat cu multă competență 
activitatea formațiilor : de 
lucru angrenate aici și care 
au reușit să execute în ter
men scurt și de calitate i- 
reproșabilă o lucrare vitală 
pentru bunul mers al pro
ducției în perspectiva ani
lor ’ întregului cincinal. 
S-au remarcat printr-o 
contribuție efectivă la rea
lizarea acestui obiectiv bri
găzile conduse de Vasile 
Anton și Gheorghe Mun- 
toi, formații de lucru spe
cializate în execuția unor 
asemenea lucrări. O ultimă 
subliniere : date fiind con
dițiile de muncă deosebite, 
ca volum de lucru și di
ficultate, precum și urgen
ța execuției, toți cei care 
au luat parte la lucrări 
n-au precupețit din forțele 
proprii și timpul avut la 
dispoziție, afectînd muncii 
mai multe schimburi pe 
zi pentru a executa lucra
rea încredințată.

T. CAMPIANU

In sp
(Urmare din pag. li

din 
.Decretul 

dată în 
de om, 

bine ve- 
' regle-

opiniile . minerilor 
schimbul II : „D-
400, reflectînd o 
plus grija față 
este deosebit de 
nit și asemenea 
mentări, o lege mai as
pră, trebuiau instituite, 
pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, a răspunde, 
rii personale' în produc
ție"- (Ion Iancu, miner, 
sectorul IV). Aceeași o- 
pinie a avut-o și Vasile 
Gălăureac, miner la sec
torul III. La rîndul său, 
minerul ©ctaviăn..Dumî.-.,
tru de la sectorul I, spu
nea : „Multe din absen
țele nemotivate de la șut, 
din actele de indisciplină 
și abateri de la discipli
na tehnologică le-au co
mis tinerii. De aceea, 
noi, minerii mai ■ virstnici

(Urmai e din pag l)

sarcinilor, colectivul nostru 
își propune in continuare ac
țiuni tehnice și organizatorice 
menite ,sâ ridice eficiența 
muncii sale la noi cote cali
tative. Spre exemplu, ne stră
duim să asigurăm punerea 
în funcțiune în trimestrul II 
a,c. a unui nou abataj me
canizat, deși celelalte trei 
se mențin in funcțiune în tot 
cursul anului. Această capa
citate activă menținută în 
rezervă, pe lingă că ne va 
asigura oricînd posibilitatea 
contracarării efectelor, nega
tive ale 
tectonic 
abataj, va crea, cadrul ex
trem de propice pentru valo
rificarea măsurilor preconi
zate de modernizare și per
fecționare a tehnologiilor și 
îmbunătățirii organizării mun
cii, Spre exemplu, avînd a- 
cum această posibilitate, spe
cializăm brigada condusă de 
Ion Solomon pentru recircui- 
țareo complexelor - evacua
re, reparații In atelierul sub
teran, deci pregătirea pentru 
o nouă echipare. Pînă acum 
foloseam în acest scop un

unui deranjament 
sau avarii într-un alt

populare oltenești Ileana 
Ciuculete și Valeriu.Șfe.tcu.

k

II
I

ti

iritul exigenței 
vom căuta să-i facem pe 
ortacii mai tineri din bri
gadă să înțeleagă preve
derile 
tiv, 
tul 
ies 
rii.

■ ÎN AJUTORUL ACTI
VISTULUI CULTURAL.

■ SPECTACOL. Astăzi, în Editura Politică a apă- 
de la orele 16,30 și 19,30, 
ochestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de stat 
din Craiova prezintă, la 
Casa de cultură din Petro
șani, două reprezentații cu 
spectacolul folcloric „M-a 
făcut muica oltean". în 
reprezentații sînt și îndră- Asîtăzi, de la ora

rut un nou volum, al 
13-lea, cuprinzînd acte nor
mative necesare în munca 
de > sindicat. Este publicată 
și Legea retribuirii după 
cantitatea și calitatea mun. 
cii (nr. 57/1974, Completată 
și republicată în 1980).

. ■ seara literara. 
ut ia ura za, în 

gdu interpreți ai muzicii cadrul discotecii de la Casa

noului act legisla- 
le respecte întruto- 
cind intră și pînă 
poarta întreprinde.

să 
de 
pe
Consider că în rîndu- 

rile tinerilor trebuie des
fășurata acum (de către 
organizațiile U.T.O. — 
A.n.) o muncă de educa
ție , economică și moral- 
politica de o intensitate 
Sporită pentru a-i face să 
Se ferească de consumul 
de alcool, a-i face conști
ent; i-eă la șut vor trebui 
să se prezinte în,; stare 
corespunzătoare. din toate 
punctele de vedere". Au 
mai fast făcute propuneri 
pentru intensificarea ac
țiunii’ de popularizare a 
legilor țării ; în vestia
rele băii minerilor, în 
sala de apel să fie in-

stalate din nou difuzoa
re — propunea Vasile 
Pantelimon, mașinist la 
sectorul V transport. S-a 
cerut de asemenea întă
rirea vigilenței la poartă 
pentru interzicerea acce
sului în incinta întreprin
derii a celor în stare de 
ebrietate, chiar și, de ce 
nu, a rechizitelor de fu
mat. Ing. Cornel Burlec, 
directorul minei, a che
mat cadrele de Conducere 
de la toate nivelele să 
întărească exigența și 
controlul pe toate filie
rele producției pentru ca 
munca și procesul de ex
tracție să se desfășoare 
în deplină ordine, disci
plină și securitate, asigu- 
rîndu-se astfel, condiția 
fundamentală pentru re
alizarea sarcinilor din a- 
cest an la producția de 

*- cărbune.

volum mare de forță de 
muncă - atît brigadă care 
urma să exploateze comple
xul cit și alte formații auxi
liare ; prin specializare, con
tăm pe un substanțial spor . 
al; productivității muncii,

Experimentăm în parolei o 
nouă măsură organizatorică :

brigada condusă de Teodor 
Boncalo - una din formați
ile de muncă cu cea mai ri
dicată experiență profesio
nală - va executa toate lu
crările miniere de pregătire 
aferente noii capacități în 
care va- lucra din trimestrul 
II. De asemenea, folosim pri
lejul creat pentru a intro
duce și experimenta un nou 
tip de susținere mecanizată 
pentru capetele .abatajului» 
Calculul volumului de muncă 
in abataj ne-a arătat că 
80 la sută din acesta se 
consumă la capete, deși ele 
nu ocupă mai mult de 15-20 
la sută din întreaga tungi-

de cultură din Petroșani 
este organizată seara lite
rară „Eminescu și 
eu învățătură", uewi 
marelui poet de la a 
rui naștere' s-au 
la 15 ianuarie, 132 de ani.

STAȚIA METEORO
LOGICĂ PETROȘANI CO
MUNICA : Ieri, tempera
tura minimă a aerului, la 
Petroșani, a fost de minus 
11 grade, iar maxima de 
plus 3 grade. Pentru urmă, 
toarele 24 de oi’e ; Vre
mea se menține frumoasă, 
eu cei" mai mult senin.

cuvînt 
dedicată 
.. a că- 
împlinit.

■Bjy •

fiii

După definitivarea prelucrării firului in secțiile 
de producție ale I. F. A. „Vîșcoza" Lupeni, produsul 
finit este verificat din punct de vedere calitativ și 
ambalat pentru a fi prelucrat de diverse întreprinderi 
din țară.

me a frontului. Este stabilit 
deja programul care prevede 
montarea la capetele abata
jului a unor secții „troică" 
de SMA-1, cu portantă și sta
bilitate ridicată. Acestor 
secții le vom putea aduce 
ușor îmbunătățirile dorite a- 
vînd o bună conlucrare cu

pe post, și dorim să nu ne 
oprim aici, Fără îndoială, a- 
cest „urcuș" continuu este 
determinat nemijlocit de ca
pacitatea oamenilor din sec
tor. de a-și însuși întrutotul 
exigențele muncii în condi- 

- țiile gradului înalt de meca
nizare. Șeful de brigadă Paul

Petroșani, care le Crasu este subinginer, Teo
dor Boncala este maistru e- 
lectromecanic, Constantin 
Popa, Aurel Manda și Ion 
Solomon sint mineri specia
liști, policalificați. Majoritatea 
membrilor formațiilor de lu
cru șînt muncitori cu califi
care înaltă, policalificați și 
specializați, pe op.erațiife de 
a căro'r desfășurare răspund 
la locul de muncă, manifes- 
tirid permanent spirit creator 
și inițiativă proprie, comple
tate cu o disciplină fermă și 
înaltă responsabilitate munci
torească.

Valea Jiului este în mo
mentul de față un vast la-

I. U. M' 
fabrică.

Scontăm, evident, prin toa- . 
te aceste măsuri să îmbună
tățim normele, să creștem 
productivitatea muncii. Prin 
modernizări și perfecționări 
succesive în procesul de pre
gătire și exploatare a abata
jelor dotate cu complexe me
canizate de susținere și tă
iere, în cinci ani de cînd s-a 
introdus primul complex me
canizat de susținere în sec-, 
tor, productivitatea muncii in 
abataj a urcat de ta 8 la 11 
tone pe post. Numai față de 
anul trecut, această creștere 
este, în medie, de 0,5 tone

borator de creație șP cerce
tare, teren fertil jde afirmare 
a noului, a progresului teh
nic în subteran. Asemenea 
căutări au permanent loc și 
Ea noi în sector. Caz con
cret : -prin reducerea vitezei 
periferice a organului tăietor 
Io combinele KȘ, aflate acum 
in dotarea tuturor abatajelor 
sectorului, . ing. Titus Costa
che, director tehnic df minei, 
coardonînd și stimulînd mun
ca de creație a unor mese
riași - muncitori, maiștri și 
cadre inginerești cu capaci
tate profesională ridicată —. 
a reușit să adapteze combi
nele grele de tăiere la con
dițiile din stratul 3, "blocul 
IV.

Angajamentul colectivului 
sectorului IV al I. M. Lupeni 
este realizarea peste preve
deri în anul 1982 a unui plus 
de 8 000 tone de cărbune, 
depășirea tuturor indicatori
lor tehnico-economici. Colec
tivul nostru acționează hotă- 
iît, valorificînd întreaga sa 
capacitate tehnică și umană 
pentru materializarea acestui 
angajament, cu dorința fer
mă de a se situa în rîndul 
colectivelor de muncă frun
tașe ale Văii Jiului.

Ceață slabă. Vînt slab din 
sectorul sudic.< Grosimea 
stratului de zăpadă : Pe
troșani — 8 cm, Paring — 
70 cm.

înlocuirea . foto-ghicitari-. 
lor, tovarăși de la Pre- 
parația Corcești ?

■ NOI ȘCOLI ÎN CON
STRUCȚIE. în municipiul 
nostru se construiesc în 
acest an două școli, fiecare

H FOTO-GHICITOARE. 
în urmă cu un an, la pa
noul ce popularizează frun. cu 24- șăli de clasă, la Pe-
tașii în producție de la troșani și la Uricani.
Preparația Coroești, am- ceste edificii de
plasat vizavi de Liceul in- mînt șlnt prevăzute a
dustrial Vulcan, au fost 
expuse mai multe fotogra
fii color. De-a lungul tim
pului s-au decolorat deve
nind adevărate ghici

tori , ilustrate. Pe cînd

A- 
învăță- 

fi 
terminate pînă la 1 sep
tembrie, primindu-și elevii 
în anul școlar viitor.

E TEATRUL DE STAT 
Valea Jiului clin Petroșani

pregătește un nou specta
col, în repertoriu fiind 
piesa „încurcă lume" de 
A. de Hertz, Spectacolul, 
a cărui premieră? va avea 
loc la începutul lunii fe
bruarie, este realizat în 
regia lui Nicolae Gherghe. I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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Numiri de plante 
în limba dacă (Iii)

De-a lungul timpului 
s-au purtat discuții înfo
cate dacă acele cuvinte 
care denumesc plante în 
limba strămoșilor, se gă
seau ori nu în manuscri
sul original a lui Diosco- 

- rides.
Așa de pildă AI. Borza 

considera că . numirile 
dace au fost interpretate 
tîrziu — prin sec. V-VII 
— dar aceasta în fond 

Cnu scade eu nimic valoa
rea manuscrisului ca iz- 
vor_al unor informații "ce 
ne privesc. Abundența 
unor numiri de plante, 
atestările unor istorici și 
alte elemente îl fac 
C. Daicoviciu (1964) 
ajungă la concluzia 
nomenclatura a fost 
lectată în Dacia

menclatorul lui Ditsșeori- 
des. Nu am dori să in
trăm în savante discuții 
botanice, ne mulțumim 
să prezentăm cititorului 
numele dacic al plantei, 
eventual cel latin .și bi
neînțeles, ’ denumirea 
populară de astăzi. Așa
dar, .Bates este ' numele 
sub cart se ascunde zme
ura iar mizela — (Thj- 
mus vulgariș) e binecu
noscutul cimbru utilizat 
din plin și astăzi sub 
forma infuziei; ori decon
tului în dischinezii bili
are, bronșită, răgușeală, 
astm bron.șic etc. Kotiata, 
numele unei plante al 
cărei desen și sinonimie

pe 
să 
că 

co* latină- în Codex Constan- 
prero-

mană. Se știe ea grecii, 
oameni întreprinzători, e. 
rau angajați în număr 
mare ca traducători, se
cretari, medici, diplomați 
etc. pe lîngă autoritățile 
romane. în cazul nostru, 
lui Dioscorides, bun spe
cialist, perfect cunoscător 
al unor plante de'leac co
lectate din apusul Euro
pei pînă în Orient, cum 
să-j. fi scăpat tocmai 
Dacia, unde acestea creș
teau bogat, ea și în zilele 
noastre, de altfel ! Toc
mai acel timp a coincis 
cu campania romană îm
potriva părților și este 
binecunoscută minuția 
romană în asemenea pre
gătiri, O experiență secu
lară obliga serviciul sa
nitar roman la colectarea 
și pregătirea 
necesare, ori 
nei asemenea
răspuns pe deplinl

drogurilor 
tocmai 
nevoi

u-
La

no-

ținopolitanus . sînt destul 
de șterse. Ar putea fi un 
adjectiv arătând o anu
mită proprietate a plan
tei. Akte sau arkton eu 
un desen și descriere 
bine păstrate, poate fi 
lespe identificat cu socul. 
Amarakon, curînd redat 
cu o grafie grecizantă nu. 
este altceva decît obișnu
itul nostru mușețel., Peri- 
borasta, nume de o sono
ritate specific dacică — 
să 
rege 
bil, 
țațe
altădată al 
Ebustrona 
vechi care desemna rosto. 
pasca, folosită în afecți
uni biliare, insuficiență 
cardiacă, decongestîv he
patic, sedativ ș.a.

Degajările’ de căldură în sele atmosferice naturale 
în s-au introdus indicatori ce 

- sur
selor artificiale de căldu
ră, țioînd seama de o po
sibilă intensificare a lor.

Așa de exemplu, s-a si
mulat o sursă puternică de 
căldură in regiunea Mari
lor Lacuri din America de 
Nord. Ordinatorul a arătat 
a aceasta ai p >voc.a o 
re.ștere locală a tempera- 

Turii , (perfect reală) cu 12 
grade Celsius, Reacția at

mosferei a fost oarecum 
■ neașteptată : schimbările 
s-au produs destul de do
pai te de sursa de căldură 
artificială. Astfel, în Arc
tica, în Europa de Est, în 
vestul și estul Siberiei, 
temperatura a crescut, pe 
cînd deasupra Islandei, a 

proce- Mării Behring, a Asiei de

atnlosferă, an de an
creștere, provoacă îngrijo- caracterizează efectul 
rarea climatologilor. Unii 
dintre ei și-au exprimat 
chiar temerea că, spre 
mijlocul sec. XXI-, se va 
produce o supraîncălzire 
catastrofală a atmosferei. 
Majoritatea oamenilor de 
știință manifestă o puter
nica rezervă față de a- 
ceastă afirmație, pe care o 
combat cu argumente ve
rificate. ’ '

Astfel, au fost efectuate 
.experimente numerice cu 
ajutorul unui model spe
cial de circulație generală 
a atmosferei, în care ' se 
ține seama de toți factorii 
de bază ai formării climei 
și stării vremii. în ecua
țiile care reflectă

sud-est și a Golfului Me
xic ea a înregistrat o scă
dere. ’ ,,

. Dar, la scara întregii e- 
misfere, energetica atmos
ferei , se va modifica prea 
puțin, ca urmare a dega
jării unei „încărcături" su
plimentare de căldură. 
Toate aceste date au per
mis. specialiștilor să trăgă 
concluzia- că nu există pe
ricolul ca. în secolul urmă
tor, să se producă o supra
încălzire catastrofală a 

atmosferei. După părerea 
acestora, atmosfera se va 
putea „apăta" de o atare 
amenințare. în acest răs
timp însă omul trebuie să 
găsească mijloacele cele 
mai eficiente de neutrali
zare a excedentului de căi. 
dură de pe Pămînt.

• După 
sare a ajuns
• Dacă ai 

dare spală-te. 
pe alții.

O -După 
săpunului au 
te mirosuri specifice..

. • După ani grei de 
școală mi-am cîștigat drep
tul de a nu facff nimic.

®. .Ante înseamnă „în 
față”, zise antepenultimul.

Ultima - avan- 
om.
mîinile mur- 
Nu te șterge

descoperirea 
dispărut mul-

Cronică
nerimată

<52)

• Struțul își ascunde 
capul in nisip. I’înă trece 
pericolul.
• Viața e o ștafetă. 

Poți cîștiga, cursa în altă 
generație.
• Jumătatea 

partea, tigrului,
cealaltă e . 

zise leul.
• Un regat pentru un

.1 11 d-t bucuros și

(Va urma)
Viorel MORARU

ca

Ion BARDAC

»

cal ar fi dat 
loan fără Țară.
• Sînt versuri care ard 

hîrtia ca un acid. Atît de 
mult se vor săpate în pia-

vedem Rubobosles, 
dac, tarabostes, no- 

Periboridava, Jocali- 
— a fost numele de 

brusturelui, 
era numele

• Perfecțiunea sferică 
zero spațial.

• Ca orice solitar pre
fer anturajul feminin.
• Consolarea fracției al

gebrice. E infinită înainte 
de â înceta să mai existe.
-• Și va veni o zi, cînd 

nici măcar bătrîni nu vom 
mai

„Cumințenia pămîntului”
Foto V. BUTULESCU

fi.
O Semănăm prea mult 

i să ne putem înțelege. 
Nu mă tem de că

dere. îmi pare rău de cei 
pe eare-i voi strivi.
• Deosebim două tipuri 

de pedepse. Cu moartea și 
eu viața,

B. VÂUERIU
> Bl >■ a »»»*>*! Ui IUII mtl II1 III .11 ■ ■■UIUM II ti

Influență
(Mini-piesă cu morală)

La poarta unei între
prinderi se prezintă o per
soană în stare euforică ce 
răspîndea’ în 
dent parfum 
tlar. Fiind 
portar, între 
personaje are 
dispută verbală :

Portarul: Măi omule,
singur recunoști că ai băut.

Deci ești sul, influența 
băuturilor alcoolice.

jur uh evi- 
de... Murfa-

opritx de 
cele două 
loc o scurtă

Persoana; Cum poți să 
grăiești așa ceva ? Eu sînt 
persoană neinfluențabila !

La căderea cortinei;
Persoana a fost... influ

ențată să se ducă- acasă, ’

ț Foileton ...Si
dat 
de

PROCESOMANII... 
în pastile

„Reclamantul mi--a 
în ir -adevăr cinci mii
lei ca să-i fac rost de ser
vicii ceea qe i-am ți fă
cut, găsind un servici de 
vin, un chilipir, nu alta... 
da el vroia alt fel de ser
vit i, de gestionar, numai 
că eu in-afn prins tîrziu. 
(De fapt dumneavoastră 
m-ați prins mai - devreme 
decît mă așteptam).,.".

„E adevărat că am fost 
prins cu mîna în poșeta 
reclamantei dar am făcut 
acest gest doar pentru a 
căuta biletul dînsei, 
autobuz, deoarece se 
propia controlorul și eu nu 
aveam...".

„Eu n-am vrut decît să-i 
DAU bună ziua dar proba
bil am dat prea tare,, 
pentru că acesta a căzut 
imediat la pămint...".

„Pîrîtul, aici, de față, 
m-a prins de un nasture 
și mi-a strigat în față, pe 
un ton foarte ridicat: «E 
al tău ?» și eu am spus 
că da și atunci el mi l-a 
rupt punîndu-mi-1 în bu
zunarul de la piept carc
era găurit...",

Mircea ANDRAȘ

ț La începutul, începutu
rilor, Balon (nu zîmbifi 
că nu-i greșeală de co
rectură, Balon cu B pen
tru că este un Balon mai 
altfel ■ decît celelalte ba
loane) a fost și el, ceea 
ce fusese orice balon. Și 
ca Balon stagiar, că și 
baloanele, . aricit ar fi 
ele de baloane, fac sta- 
giatură, fusese tot ca 
orice balon. Adică nu 
chiar ca orice balon, pen-

de
a-

A

I
' ........ ------ ...........
ț tru că El era mai miti-
V ...............
I

*
I
I
I

U-II.JIt.*. V.WI*

ț de prisos și nu știa cum
\— -/ nu dorea să le
j definitiv și atunci

tel, mai pricăjit, și cum 
i stătea, așa dezumflat era 
I și mai fleșcăit ca toate 

celelalte. Ar fi stat așa 
' mult și bine daci Cineva 

nu avea năstrușnică idee 
umfle, ’ nu pentru 
știe ce merite este- 
că funcționale nu 
de unde să aibă, ci 
așa că prea- stătea 
in coada celorlalți.

De fapt, -cum o să se afle 
mai tîrziu, cel care l-a 
umflat avea ceva „ifose”

să-l 
cine 
tice, 
avea 
doar 
unul

să scape de ele, dar nici 
nu dorea sil le piardă

ei le-a

fusese plin de ifose ?! j
Cum încerca vreunul să-l | 
tragă de sfoară ca să re- t 
vină mai aproape de pă- ? 
mint se burzuluia " 
cu mine ?
meu. 
bor 

prea 
jos".

De 
ifose 
evurilor și a'început să-și 
dea aere prin porii dila- 
tați peste măsură de cit 
era de plin de șine. A 
început să se dezumfle 
încet, încet ptnă cînd 
s-a fleșcăit și a -căzut 
undeva mai jos decît con
frații săi că și sfoară 
avea, cum mai spuneam, 
mai lungă. A stat ce a 
stat agățat deci, ea o po
vară inutila pînă 
Cineva l-a 
coșul . cu 
sos.

Și cînd 
fusese și

insuflat în prea cuminte
lui Balon, Și așa „fleșcăi
tul" a ajuns un Balon 
rotofei, durduliu, plin de 
ifose și, gata, gata să-și 
iă zborul; Norocul lui 
că-l ținea sfoara dar pe 
care tot Cineva, fie din 
glumă, fie din, neatenție 
sau din prea multă bună
voință. o lăsase mai lun
gă decît la ceilalți con
frați. Și cum stătea așa 
cocoțat in vîrful

fose... le știa pe 
îi sfătuia pe toți, 
expertul experfilor, 
cialistul specialiștilor, cu
noscătorul cunoscătorilor.

. Ce mai, pe toți ii făcea 
praf cu ifosele lui.

In zadar au încercat u- 
nii și alții să-l sfătuiască 
să nu se mai fudulească 
atît că nu era meritul 
lui că ajunsese umflat și. 
sus. Zadarnic ii spunea 
că ifosele _ insuflate de 
altul îl vor duce la pier
zanie. El pentru fiecare 
avea o vorbă usturătoare, 
că rău de gură era, ca 
toți îngîmfații de altfel.

sforii 
și cum era și plin de: i- 

toate. 
Era

Spe-

,,-Ce-ai
Aici e locul 

Nu pot să. mă co- 
printre voi. Este 
înghesuială, acolo

atîta ingîmfare si 
a uitat măsura lu-

cînd
aruncat la 

lucruri de pri-

te gîndești că 
plin de ifose ?

D. T. G.

■*

ST I ATI CĂ
. * •*

...după părerea unor specialiști, evoluția modei
— mai ales cea feminină — are anumite curiozități ? 
înainte de a fi modernă ea este, succesiv țipătoare, ♦ 
curajoasă și în fine frumoasă, pentru ca după dispa
riția ei să fie lipsită de gust, chiar urîtă. La 20 de 
ani după lansarea unei1 mode, aceasta ’ pare comică,

30 de ani este considerată originală iar după 50 
ani devine romantică. Peste această cifră revine 
actualitate, ori este socotită inimitabilă.
...pricît s-ar părea de ciudat,-Spălătoria cu diligen

ta- a fost mai periculoasă decît aceea făcută cu auto
mobilul ? O statistică arată că la 100 000 de km par
curși cu poștalionul se înregistrai 19 morți, în timp 
ce pe -aceeași distanță, automobilul nu face .decît 3- 
victime.

...și zgomotul poate ii util ? Astfel, s-au preconi
zat proiecte pentru transformarea în energie electrică 
a presiunii zgomotului avioanelor. Specialiștii sînt de 
părere că un avion cu patru motoare poate fi ali
mentat cu curentul electric obținut de zgomotul pe 
care îl produce.

...rămășițele pămîntești ale regilor spartani, ale lui 
Alexandru Macedon și ale multor personalități erau 
conservate în mieie de albine ? Proprietățile de con
servare ale mierii și ale cerii erau de mult cunos
cute și scițiior și perșilor.

...matematicianul scoțian Craig ă publicat în 1609, 
un studiu în care a afirmat că în. anul 3150 (em.) 
religia creștină va xnceta ? în calcul, savantul a luat 
ca bază ipoteza spiritului religios care scade propor
țional cu pătratul timpului.

...cea mai puternică, femeie din lume, este engle
zoaica Joan Rhodes, în virată de 46 de «ani ? De 
aproximativ 25 de ani face dovada unor însușiri 
fizice deosebite: îndoaie bare de fier, ridică greutăți 

, pîhă la 150 kg etc., însă are o singură nemulțumire’; 
• o ocolesc toți., bărbații.

unor specialiști.

Culese de 
ing. Hie BREBEN

E P i 9
UNUI GESTIONAR

ANUME

Aud de vreo șăptămînă 
că el vinde „pe sub mină". 
Zvonul, faptă o s-ajungă 
că el are... „mina lungă”.

UNUIA
CARE OBIȘNUIEȘTE 

SA INTÎRZIE

A-ntîrziat întîi un pic 
și-ajunse apoi un

„uite-1, nu-i“

rame
dar .nu s-â întîmplat

nimic, 
eă-i altu-n locul lui.decît.

. UNUI 1NTÎRZIAT
Nevasta l-a trimis

pînă-în piață 
ejfcid se făcuse

într-amiază soare 
el a venit abia —

spre dimineață 
că-i face bine drumul...

pe răcoare.

A. MIRCEA, j
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Alegeri parțiale în Franța

memen

SI
DELIII 16 (Agerpres). — 

„Războiul poate fi preîn
tâmpinat^ iar în secolul 
nostru nuclear el trebuie 
să fie preîntîmpinat" — a 
declarat în cadrul unui in
terviu acordat agenției 
„Novosti" primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, 
Premierul indian a subli
niat că „în Europa și în 
unele regiuni din Asia mai 
sînt încă vii în memorie 
distrugerile provocate de 
război, iar prospectarea u- 
nor căi care să ducă spre 
o pace trainică a fost a- 
preciată ca o necesitate 
imperioasă a contempora
neității. Noi, cei din India 
— a declarat ea — dorim 
pacea pentru că ea ne este 
necesară pentru realizarea

planurilor noastre de dez
voltare", y ' ' -

mentului atomic, chemînd 
la acțiuni hotărîte în fa
voarea dezarmării și men
ținerii păcii.

TOKIO 16 (Agerpres). — 
„Să nu admitem repetarea 
unei catastrofe nucleare!" 
— este genericul sub care, . 
la Hiroshima, primul oraș 
din lume care a fost su
pus. la 6 august 1945, unui • 
bombardament atomic, a 
fost deschisă o expoziție 
de fotografii consacrată 
luptei împotriva războiului 
și primejdiei nucleare. Or
ganizată în clădirea muni
cipalității Hiroshimei, la 
inițiativa unor organizații 
pacifiste din acest oraș, ex
poziția prezintă un mgre 
număr de fotografii care 
vorbesc generației ținere 
despre ororile bombarda-

BONN 16 (Agerpres). 
în Republica — 
Germania continuă 
festările împotriva 
înarmărilor, pentru 
mare și pace.

„Sîntem hotărîți să con
tinuăm lupta pentru des
tindere și pace. Vom cere 
tot mai hotărît guvernului 
să promoveze o politică 
în domeniul securității care 
să corespundă cu adevărat 
intereselor naționale", se 
arată într-o declarație pu
blicată la Bonn de Comite
tul pentru pace, cooperare 
și dezarmare din R.F.G.

Federală 
mani- 
cursei 
dezar-

I’ARIS 16 (Agerpres). — 
In Franța se . desfășoară 
duminică alegeri parțiale, 
primele de la victoria 
ștîngii în scrutinul legis
lativ din mai Și iunie 1981. 
Este primul test al pre
ședintelui Francois Mitter
rand în rîndul a aproxima
tiv 200 000 de alegători din 
regiunile pariziană si 
Marna, după opt luni de 
conducere socialist-comu- 
nistă a țării — comentează 
agenția France Presse e- 
venimentul.

Aceste prime opt luni 
s-au desfășurat sub sem
nul schimbărilor, prin a- 
doptșrea unor importante 
măsuri economice, sociale 
și administrative, cum 
sînt naționalizările, crea, 
rea unui impozit pe averi, 
reducerea timpului de lu-

cru si descentralizarea pu
terilor statului. V., .;>■

Fără consecințe politice 
notabile, aceste alegeri în 
două tururi de scrutin (sta
bilite pentru 17 și 24 ianu
arie) vor avea Valoarea 
unui test național, dar nu 
vor afecta decisiv echili
brul de forte din Adunarea 
Națională.' ’

Această consultare inter
vine într-un moment în 
oare partidele socialist și 
comunist consideră pozitivă 
„politica schimbării", dusă 
de guvern de la alegerea, 
la 10 mai 1981, a președin
telui Republicii.

Consultarea este conse
cința anulării de către 
Consiliul constituțional, la 
începutul lunii decembrie, 
a rezultatelor alegerilor 
precedente în patru cir- 
cumscripții.

FILME
17 IANUARIE

PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : Piedone în E- 
gipt ; Unirea : Numele 

I meu e iubire, I-1L 
I PETRILA; Dragostea 
I mea călătoare.
I LONEA : Cîinele elec- 
I tronic.
I ANINOASA: Deta
șamentul Concordia.

VULCAN — Luceafă
rul ; Orașul tăcerii.

LUPENI — Cultural : 
; Mun

citoresc : Par si impar.
UR1CANI ; ' Croazi

era.

Agendă economică, energetică 
și tehnico»științifică

MOSCOVA (Agerpres). 
— Uzina sovietică de auto
camioane „GAZ" din Gorki 
a produs un nou tip de 
camion care funcționează 

cu gaze naturale. Noul 
model, 
5 204", 
rezervoare cu gaze la 
mare presiune, combustibil 
mult mai ieftin decît moto
rina. Gazele de eșapament 
sînt de 3—4 ori mai puțin 
toxice decît , cele ale mo* 
delelor. clasice.' în Același 
timp, autovehiculul este 
practic nepoluant. Cele pa
tru rezervoare cu gaze na
turale asigură funcționarea 
mașinii pe un • parcurs de, 
200 km..

ințitulat „GAZ- 
este'dotat cu patru

un • parcurs de.

(Agerpres). — 
ani s-au operat

rificare eficientă a acestor 
zăcăminte. Astfel, tehnolo. 
gia de ardere directă a căr
bunilor cu putere calorică 
redusă în termocentrale se 
folosește cu succes la com
plexul energetic . Marița- 
Est.

Specialiștii bulgări au 
pus la , punct tehnologii ele 
creștere a cantității de căr. 
bune extrase în minele a-bune extrase în minele 
flate în funcțiune.

PRAGA (Agerpres). 
Un grup de cercetătoriUn grup de cercetători de 
la catedra de mecanică ’ 
fină, optică și optoelectro
nică de la Universitatea 
din Olomouc au pus la 
punct’ un bisturiu laser. 
Noul tip de bisturiu, care 
poate fi , folosit „ în peste 
20 de operații chirurgicale, 
asigură o sterilitate deplină 
și nu produce sîngerări. 
Bisturiul cu laser poate fi 
X'----- ----- Li anu
mite ' operații în neurochi
rurgie care ilu se pot efect 
tua prin metode clasice.

JAKARTA (Agerpres) — 
Indonezia trebuie să-și di
versifice sursele de ener
gie în scopul conservării 
petrolului pentru o peri
oadă mai îndelungată, a 
declarat Subroto, ministrul 
energiei și minelor. Cu o 
producție care se situează

SOFIA 
în ultimii 
modificări importante în 
balanța energetică a. R. î\ 
Bulgaria îndreptate spre 
reducerea consumului de folosit cu succes în 
petrol și trecerea pe surse 
energetice mai ieftine. în 
acest sens, extracția de 
cărbune a crescut în ulti
mii ani astfel îneît în 1980 
se ridica la peste 30 mi
lioane tone anual. Totoda
tă, au început să fie valo* 
rificate zăcămintele de 
cărbune cu putere calorică 
redusă și s-au pus la 
punct tehnologii de valo-

în jur de 1,6 milioane ba
rili pe zi, petrolul va con
tinua să -fie în următoarele 
decenii principala sursă de 
energie a Indoneziei.

Subroto a arătat că în 
Indonezia au fost descope
rite 40 bazine petrolifere, 
din eare numai zece au 
fost explorate și puse în 
exploatare;

Subroto a relevat că o 
altă sursă de energie o re
prezintă cărbunele, a cărui 
producție a fost de 441 000 
tone, anul trecut, și se es
timează că va atinge 16,2 
milioane tone în 1990.

în curînd va fi totodată, 
construită o uzină atomo- 
nucleară cu o capacitate de 
30 MW.

BERNA (Agerpres) — 
Pe străzile capitalei elve
țiene a apărut zilele aces
tea un automobil electric 
ce funcționează parțial cu 
energie solară. Vehiculul 
poate dezvolta o viteză de 
50 km pe oră, iar autono
mia' de deplasare nu depă
șește 50 km. - ' Pe capota 

. mașinii, care dealtfel este 
de mică capacitate, se află 
un colector solar care în
carcă bateriile elecțromo- 
bilului.’ Evident, noul. ve
hicul poate circula numai 
în zile însorite.

ÎN LOCALITATEA IN- 
DIANA ’ UDAIPUR, statul 
Rajasthan, s-au încheiat 

< lucrările unui seminar in
ternațional în problemele 
alfabetizării.

Declarația finală adoptai 
tă cu acest prilej sublinia
ză că realizarea acestui o- 
biectiv constituie un ele
ment esențial al luptei îm
potriva subdezvoltării, să
răciei și inechității sociale.

GUVERNUL ELEN a a- 
nunțat o serie de noi mă
suri vizînd reducerea polu
ării atmosferice la Atena, 
unde aceasta • a atins 
grad periculos. ■

Măsurile preconizate pri.

un

vesc reducerea graduală a 
activității industriilor polu
ante din capitală și împre
jurimi obligația de a fo
losi carburanți de calitate 
superioară și instalarea de 
filtre și alte echipamente 
pentru reducerea infestării 
atmosferice.

„GENERAL . . . 
cea mai; mare -societate 
producătoare, de automobi
le din Statele Unite, a a- 
nunțat închiderea unei se
rii de fabrici în următoa
rele patru luni, ceea ce va 
însemna concedierea altor 
60 40(1 angajați ai acestei 
firme.

Totodată, s-a precizai că 
5 400 de muncitori vor fi 
plasați în situația de șo
meri temporari, alături , de. 
alți -126 000 concediați an- .- 
terior.

I
I
I
I
I LUPENI — Ci
I Ștefan Luchian ;I
| 18 IANUARIE

ț PETROȘANI — 7 
iembrie : Escadronul__
sărilor zburători, I-II ; 
Unirea : Asociatul.

PETRILA : Dragostea 
mea călătoare.

LONEA : Ștefan 
chian.

VULCAN — Luceafă
rul : Piedone în Egipt.

I LUPENI — Cultural: 
Șțele de dimineață ; 
Muncitoresc : Par și im.

No-
hu.

Lu-

MOTORS",

I
I
I 
I
I
I
I
I__
I salului

mascul

Muncitoresc : Par și 
par.

URldANI : Orașul
cerii.

TV

17 IANUARIE

•8,00 Tele’scoală.

tă-

Carnet cultural
MOSCOVA . , (Agerpres). 

— Specialiștii sovietici lu
crează la restaurarea fres
cei ..Judecata de apoi", re
alizată în anul 1408 A de 
Andrei Rubliov și de uce
nicii , săi, în ; catedrala, 
Uspenski din orașul -Viat 
dimir. Fresca ocupă; o 
prafață de 220 'metri 
trați.

su- 
pă-

8,40
Tot înainte l 9,05 Șoimii 
patriei. 9,15 Film serial 
pentru copii : „Alarmă 
în Deltă". 9,40 Omul și 
sănătatea. 10,00 Viața 

i, 11,45 Baschet 
masculin: Steaua ' 
Dinamo (repriza a II). 
12,30 De strajă .patriei.

'13,00 Telex. 13,05 Al- 
17,10 
Film

*
i Americanul Ed Tread- 
? way, în vîrstă de 46 de
V ani, nu a fost niciodată 
i tradus în justiție. Cu 
r toate acestea, el și-a pe- 
i trecut cea mai mare 
ț parte a vieții în... închi- 
i soare. Arestat, pe cînd 
’ avea doar 17 ani, ca sus- 
ț; pect, Ed Treadway a 
I rămas după zăbrele. Pur 
? și simplu l-au.„ uitat. Și
V nimeni nu ș-a mai preo- 
i eupat de soarta lui timp

' ' 1

i

V 
ț

I--
. V ' •:

.. V

GENEROZITATE

way, în vîrstă de 46 de

jefuirea mormintelor — 
s.au repezit asupra noii 
prăzi. Numai că, de data 
aceasta, au făcut-o prea 
de oaie, depășind limi
tele îndeobște admise de '

☆
PRAGA (Agerpres) ; —

In R. S. Cehoslovacă au 
început pregătirile . pentru 
aniversarea centenarului 
nașterii lui Iaroslăv ilașek,

de aproape trei decenii. 
Pentru a-și răscumpăra 
această „uitare", conduce
rea închisorii i-a permis 
(cu generozitate!) lui 
Treadway, pus, în fine, 
în libertate, să-și viziteze 

. scumpii penați, ori de 
cîte ori vă pofti. Doar 
acolo își făcuse o mulți
me de prieteni. Ce e 
drept, a avut suficient 
timp la dispoziție.

PREA DE OAIE!
în apropiere de Calta- 

nisetta, în Sicilia, au fost 
descoperite, nu cu multă 

ț vreyțeoîn urmă, o străve- 
ț clîe necropolă și o capelă. 

■/ De îndată, vajnicii „tom-
baroli"c — specialiști în

bum duminical.
Telosport. 17.50 
serial: ' Linia maritimă 
Onedin — episodul 3. 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19.00 Tele
jurnal. 19,25 Cintarea 
României. 20.15 . Film

„Dragoste .... și
Producție a 

spaniole.
Telejurnal; 22.05 

i coregrafice.

creatorul neuitatului per
sonaj soldatul Svejk. în 
patria popularului scriitor 
a avut loc recent un sim- 
pozion intitulat „Importan
ța operei lui Hașek în lup. 

. .ta pentru progres și pace 
între popoare". Au fost e-' 
ditate, totodată, monogra
fii consacrate vieții și -ac
tivității scriitorului. Men
ționat în calendarul ani
versărilor UNESCO ca țin 
eveniment de seamă al a- 
nului 1983, centenarul Ha
șek va prilejui, organizarea 
în Cehoslovacia â 
roase manifestări.

Vi... WASHINGTON
preș). — „Sora Carrie' 
cunoscutul roman al - lui 
Theodore Dreiser — a fost 

. publicat pentru prima dată 
anul trecut în varianta ini
țială de acum 20 de ani. 
Redactorii editurii „Univer
sity of Pennsylvania Press" 
în care a apărut varianta 
completă a romanului au 
reintrodus - în text cele 
36 000 cuvinte eliminate 
din manuscris în edițiile 

■precedente.

nurne-

’artistic:
viteză".

I. studiourilor 
I 21,45 TU •'
I .Varietăți
I

I
18 IANUARIE

16,00 Emisiune în lim-

I ba maghiară. 18,50 1 001 
de seri. 19,00 Telejurnal.

• 19,30 Tribuna experien- I ței, 19,55 Pentru curtea 
| și grădina dumneavoas-

I1 tră. 20,00 Roman foile
ton: „Două generații’*. 

I Episodul 2. 20,50 Ca
dran mondial. 21.15 O- 

I rizont tehnico-științific. 
| 21.45 Telejurnal. 22,05 
Ilpternreți ai cîntecului

popular.

(Ager-SUPER-MINI...
• Multă lume și-a pus t 

poate întrebarea care este / 
cel mai mic animal (fără ț 
a lua în considerare in-i 
sectele sau microbii) din ? 
lume? Specialiștii; au 1 
furnizat o listă întreagă 1 
de vietăți minîbne, rner- t 
gînd de la peștii Gobins > 
(guvid) din Insulele Măr- | 
shall, cu o lungime de i 
1,5 centimetri, la „soare- > 
cele-chei" de Thailanda y 
— 1,60 centimetri. Pe l 
listă figurează, de așfinie- / 
nea, un mini-șarpe (1,70 ) 
centimetri). Dăr recordul 1 
în materie, pare a fi de- ? 
ținut de uh păianjen (pă. 1 
ianjenii nu sînt insecte !) .... _

I
l

\ 

\

Pentru aceasta și-a ales
și domeniul de „perfor- de vietăți minîbne, 
nianță" ; parcurgerea (sti- ai 
Iul „tîrîș") ă distanței de 
200 . km dintre Edmonton 
și Calgăry în 10 zile. Zis, 
dar nu și făcut: tînăra 
candidată la „Guiness 

un Book" s-a oprit după pri
mii... 2 500 de metri.

carabinieri și autoritățile 
locale. Ce anume s-a în- 
tîmplat !? Utilizînd 
buldozer, „tombaroli" au 
operat, ce e drept, mai De, nu oricui îi
repede, dar au trezit și - dată nemurirea... „ 
îndoielile sus-ziselor auto, 
rltăți. Ele și-au ieșit din. 
tradiționala inerție și au 
predat ruinele... în mîi- 
nile arheologilor.

RECORDURI
După ce a vizionat 

emisiune 
„campionilor" 
de binecunoscuta 
a recordurilor, „Guiness' 
o tînără canadiană 
vîrstă de 17 ani, Sandy 
Pennock, a hotărît să-și 
adauge numele pe lista 
respectivă (a „recordma
nilor", i-am zice noi).

o
consacrată 

consemnați 
carte

în

este

ȚINTE NUDE
Rezultatele exercițiilor 

de tir ale‘ unei unități 
militare elvețiene au , fost 
studiate cu lupa de in
stanțele cele mai înalte ; 
Ministerul Apărării și 
procuratura militară. De 
unde atîta interes ? Din 
ordinul comandantului 
de companie, soldații au 
utilizat nu ținte obișnu
ite, ci... fotografii decu
pate din reviste porno
grafice. De unde și inte
resul „nud" (sic !) al su-

. periorilor.

care masoaru — cu pi
ciorușele complet întinse 
— nu mai mult de 0,43 
milimetri'. El se numește 
Patu Maplesi și nu a fost 
descoperit decît în anul 
1956,* Firește, și datorită 
mini-dimensiunilor sale !...

...ȘI SUPER-MAXI
Cel mai mare timbru 

poștal din lume are di
mensiunile de 16 X 11 cm. 
El a fost emis la. 5 oc
tombrie 1979 în Insulele 
Marshall. Valoarea 
Doar patru franci...

sa ?

Mica publicitate
PIERDUT: legitimație de 

serviciu pe numele Ștefă- 
neseu Gheorghe, eliberată 
de I. R. I. U. M. Petroșani. 
O declar nulă. , (95)

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

(96)

ANUNȚ DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Obraz 
Constantin, eliberată de 
Freparația Petrila, O de
clar nulă. (98)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vrîn- 
ceanU loan, eliberată de. 
I. M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (99)

Sincere condoleanțe familiei îndoliate, din 
partea colectivului minei Vulcan, la dispariția celui 
care a fost un bun coleg

ȘTEFAN CUGEREAN 
înmorinîntarea va avea loc luni, ora 14,00, în 

Vulcan.
-â
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