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încheierea 
vizitei de prietenie a 

tovarășului Todor Jivkov 
în țara noastră
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pentru tot moi mult cărbune
Depășiri la producția fizică 
și la productivitatea muncii

l. M. Aninoasa. Colectivul sectorului I se situează 
pe loc de frunte. De la începutul anului, planul pro- 

depășit cu peste 2 500 tone de 
acestui succes stau munca res- 
disciplina respectate la inalte 

muncitorești. Toate formațiile de 
au sarcinile de plan • realizate și

ducției fizice a fost 
cărbune. La temelia 
ponsabilă, ordinea și 
cote ale răspunderii
’lucru ale colectivului 

depășite. Pavel Dediu, Vasile Burlec, Francisc Nemeș, 
Constantin lacob, Stan Rotaru, sînt numele brigăzilor 
ale căror rezultate in muncă le situează pe locurile 
de frunte ale întrecerii pe întreaga mină. Cele mai 
bune realizări de la începutul anului - 500 tone peste 
plan și depășirea cu 3,5 tone pe post a productivității 
muncii planificate în abataj - au obținut ortacii lui 
Păvel Dediu intr-un abataj 
de susținere.

Nivelele planificate la
sector
prima
2 tone

dotat cu complex mecanizat

productivitatea muncii - pe
- au fost depășite in 
ianuarie cu 1,4 și, respectiv.

și in abataje 
jumătate a lunii

pe post. (Zian HODOR, I. M. Aninoasa).

Plus 2700 tone
anului, altele. Rezultatele colecti- 
Vulcan’ vului minier de la Vul- 

a extras în pluș 2 700 tone 
de cărbune. Cele mai ri
dicate depășiri le înre
gistrează colectivele sec
toarelor II, IV, VI și I, 
evidențiindu-se brigăzile

-conduse de Florea Petri- 'zată prin îndeplinirea rit- 
șor, Criste Tomuleasă, mică a indicatorilor eco- 
loan Tămaș, Augustin, nomici, creșterea produc- 
Cucută, Mihai Dudescu si tîei de cărbune.

De la începutul 
colectivul minei

can au la baza organiza
rea superioară a produc
ției și a muncii, integra
rea întregului colectiv în 
exigențele ordinii șj dis
ciplinei ferme, materiali

Toate sectoarele
productive — 

peste prevederi
Minerii, inginerii 

tehnicienii de la 
Paro.șeni 
consecvență pentru ma- ■„ 
terialîzarea propriilor 
programe de măsuri, ma
terializare care se regă
sește în plusurile obținute 
la extracția de cărbune 
și în creșterile producti
vității muncii în abataje. 
Producția fizică de căr
bune extrasă de la înce
putul anului se ridică la 
1 20.0 
toarele 
tribuie la 
torul II 
sectorul I 
restul producției fiind ex
trasă din lucrările mini
ere de deschideri și pre- 

. gătiri în cărbune. Produc
tivitatea muncii medie în 

-abataje este depășită cu 
450 kg/post, nivelul ob
ținut fiind de 9,9 tone pe 
post.

si
1. M. ,

acționează eu

tone. Toate sec- 
minei con- 
depășiri : sec- 
cu 500 tone, 

,pu 200 tone,

Duminică, 17 ianuarie, s-a 
încheiat vizita de prietenie 
pe care a efectuat-o în 
țara noastră, la .invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi. 
cii Socialiste România, to
varășul Todor Jivkov, se- 
cretar. general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin. 
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia. ' ■■ '

Ceremonia plecării înal-

țiilui oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceausescu și Todor Jivjcov 
au sosit împreună la aero
port. Mii de oameni ai 
muncii au întîmpinat cu 
ovații și urale pe cei doi 
conducători de partid și de 
stat.

O gardă militară, aflată 
pe aeroport a prezentat o- 
norui. Au fost intonate im. 
nurile de stat ale Republi- , 
cil Populare Bulgaria, și

Republicii Socialiste Romă, 
nia.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceausescu și Todor Jivkov 
au trecut in revistă garda 
de onoare.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășilor Nicolae 
Ceausescu și Todor Jivkov 
buchete de flori.

La scara avionului, tova
rășii Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov și-au string 
mîinile cu căldură, s-au im. 
brățișat prietenește.

La ora 11,30 aeronava 
prezidențială a decolat. în- 
dreptînclu-se spre patrie.

începerea lucrărilor celui de-al 
Vl-lea Congres

al cooperației meșteșugărești
Luni, 18 ianuarie, în sala 

Radioteleviziunii din Bueu. 
reșți s-a deschis cel de-al 
Vl-lea Congres al coopera
ției meșteșugărești. Parti- 
cipanții la lucrările aces
tui larg forum, democratic 
analizează, în spirit critic 
și autocritic, activitatea 
desfășurată de organizați
ile cooperației meșteșugă
rești în perioada care a 
trecut de la precedentul 
congres, rezultatele obți
nute în realizarea planului 
cincinal 1976—1980, a pla
nului pe 1981 și, în același 
timp, dezbat cu exigență și 
răspundere programul de

dezvolțare a industriei niiei 
și a prestărilor de servicii 
în cadru! acestui sector 
pe perioada actualului cin- 
cinai, program elaborat pe 
baza hoțărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, 
a orientărilor de maximă 
importanță formulate de to. 
vară.șul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu. 
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. ■

In sala congresului sînt 
prezenți 600 de delegați, 
reprezentanți ai celor a- 
proape 401) 000 de coopera
tori — români, maghiari,

germani și de alte națio
nalități — clin întreaga 
țară, precum și nun/eroși 
invitați. ' '

Participanțiî au primit cu 
viu interes și deosebită sa. 

, tisfacție Mesajul de salut 
adresat Congresului coope
rației meșteșugărești de to
varășul Nicolae C -aușescftl, 
în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Mesajul, document de o 
deosebită însemnătate pen-

(Ctntinuare in pag. a 4-a)

In pagina a 3 a
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Demaraj convingător intr-un | 
colectiv fn care disciplina muncii | 
in subteran este la înălțime |

încă de la începutul 
anului brigăzile de mi
neri de la I. M. Urîcani, 
una din importantele 
întreprinderi miniere 
din Valea Jiului, furni
zoare de cărb’une cocsi- 
ficabil, raportează rea
lizări lăudabile în pro
cesul extracției de căr
bune. în imagine, patru 
din cei mai consecvenți 
brigadieri ai minei, 
Glieorghe Nistor, Con
stantin Sorcscu, Lauren- 
tiu Kelemcn, Eugen Tă- 
lin, consultă panoul cu 
rezultatele la zi obținu
te de formațiile de lu
cru și clasamentul în 
întrecerea socialistă pen
tru mai mult cărbune

Im 1' «
a

I if -Af

Sabin Moldovan, Gheor- l 
ghe Drăguț, electricienii i 
Alexandru David, Vasile I 
Rus și mulți alții. w

Cină pătrundem în blo- » 
cui 7, în abatajul frontal 1 
72, șeful de schimb ra- J 
portează că Glieorghe Ba- 1 

.nou, ovj a, U.4J urigadă a ț 
jantentul propriu a fost plecat de cîtcva minute,). 
depășit cu 350 tone de după ce a stat peste \ 

' ' " „ Schimbul de noapte încă k
, uț ... -- o jumătate de șut. Expli- ...
| ceasta brigadă și secretar cația ? Cind apar greutăți \

Minerii din brigada 
condusă de Gheorghe Ba- 
lica, din frontalul 72, 
unde lucrează în cadrul 
sectorului II al I. M. Lo- 
nea, au extras in a- 
nul trecut 350 tone 
de cărbune peste sar- _____ __ _____
cinile de plan. Anga- lica, șeful de br

cărbune. Eugen Tibu, mi-.. ...... ..... ...... ........ ______ _
. ner șef de schimb în a- o jumătate de ștâ. Expli-

t al organizației de partid care împiedică respecta- 
.* n Virali lit > «•« ««>»«*» z-.zva sectorului, - 

consideră că 
„realizările"

se ' 
datoresc în 
climatului de 
minerească existentă 
toate schimburile, 
ce nu înțeleg că

V
l
j brigăzii
* datoresc

Zi de ianuarie la Lupeni. 
în, hala principală a țesă
toriei de mătase e frig ca 
afară. Apa cu care se stro
pește pardoseala pentru e- 
vitarea formării prafului, 
îngheață. în birourile corpu
lui administrativ, recent 
date in folosință fără să 
fie recepționate definitiv, 
încălzește doar... prezența 
personalului tehnic-admi- 
nistrativ. Caloriferele -sînt 
reci. Aceasta e situația pe 
șantierul unei importante 
investiții industriale din 
municipiu. Investiție care, 
in conformitate cu două 
planificări și... replanificări 
de termene, ar fi trebuit 
să producă țesături încă 
din anul trecut.

După cum aflăm, la fața 
locului, de la ing. Gheor
ghe Bâcanu, șeful șantieru
lui 7 Lupeni al T. C. I. Cra
iova, termenul de punere 
în funcțiune a țesătoriei a

pală de producție, s-a fina
lizat., prima din cele două 
uzine de climatizare și s-a 
executat racordarea la sur
sa agentului termic de la 
I, F. A. „Viscoza" Lupeni.

Pe agenda urgențelor din investiții — 
noile capacități de producție ale anului

fost rereprogramat recent 
pentru 30 aprilie a.c. Din 
experiența anului trecut se 
constată că anul 1982 în
cepe la fel ca 1981, cu... 
reprogramări de termene. 
Practic in intreg anul 1981 
s-a ridicat doar clăduea 
corpului administrativ, s-a 
izolat și închis hala princi-

se pare insă că soluția 
adoptată, de racordare fa 
agentul termic de la I.F.A. 
„Viscoza", nu este realistă. 
Cele două cazane de abur- 
forță construite la I. F. A. 
„Viscoza" au fost proiectate 
numai pentru platforma in
dustrială proprie, pentru 
necesitățile tehnologice ale

producției de fire. Ori, țe- 
sătoriq de mătase aparține 
de alt beneficiar. In astfel 
de condiții se poate între
zări de pe acum că cerin
țele procesului tehnologic 
din halele țesătoriei nu 
vor putea • fi satisfăcute. 
Unul din cele două cazane 
de abur-forță de la I. F. A. 
„Viscoza", din motive asu
pra cărora nu este cazul 
să stăruim acum, n-a fost 
pus încă in funcțiune. „în
treprinderea noastră - ne-a 
informat ing. Rodica Tatu- 
lici, directorul I. F. A. „Vis
coza" — se confruntă cu

S. VIOREL

(Cont, in pag. a 2-a)

rea riguroa- f 
să a ciclu- J 
lui într-un \ 
schimb, 
brigadă 
obiceiul 
rămînă 

i abataj să dea o hiină 
ajutor schimbului urmă
tor. Oamenii sînt con ști ■ 
enți că numai prin res
pectarea riguroasă a ci
clurilor se poate realiza 
pr eliminatul și se ating 
astfel în mod ritmic pro
ductivități ridicate. In 
prima decadă a anului

însemnări
I 
N
I 
V

jn-țnia w «.iwiwfc

1932, prin respectarea ri- \ 
guroasă a . cioturilor, pro- i 
ductivîtatea miincii in a- 1 
bataj a fost cu 1 000 kg J 
pe post mai mare decît i 
cța planificată. atingîn- i 
du-se în mod constant r 
7,20 tone pe post. ț

Din luna noiembrie a , 
anului trecut — cind a- ’ 
batajul a fost preluat de ț 
la Gheorghe Poenaru „fi- l 
indcă nu mergea la nive- 1 
lui randamentelor plani- j 
i cate" — pină acum a 
fost străbătut 
semnificativ, 
cadrați in 
sectorul II 
demult să fie

Viorel STRAUȚ
X 

prhțcipal încetățenii
disciplină minerii 

pe 
Cei 

e 
l necesar să respecte e- 

xigențele disciplinei mi- 
■nereștf nu au ce căuta în 
brigadă. La început, ce
lor ce nu respecta disci
plina le atragem atenția 
tovărășeste, dar ferm. O- 
pinia colectivă a schim- 
burilor iși spune răspicat 
cuvîntul ori de cite ori e 
nevoie. Cei ce nu do
vedesc receptivitate la 

. mustrările ortacilor, în 
mod repetat, sînt pur și

ț simplu excluși din colec- 
4 tiv“. Această metodă 
! dat rezultate deosebii 
ț afirmă ing. Victor Ano

i a 
deosebite, 

>s- 
tu, șeful sectorului. II.

■ Ca dovadă, în mai puțin 
! de doi ani efectivul bri

găzii, pornit de la nucle
ul celor 17 oameni „de a 

i cameră" s-a . triplul, 
i nă 

cum sînt in pre- 
minerii Dumitru

in 
s-a 
ca 
in 
de

drum
, în-

nu

un i
Noii 

muncă 
cereau 
repartizați

i ul ce
1 bataj 
ț numai cu oameni de 
i dejde, ----  ~s~*
1 zent uimei ti i'wi/ciiru 
ț Dăscălescu, Nicolae Răbu- 
ț tea, Dumitru Paraschiv,.
ț lăcătușii Ion Dumitrescu,'Continuare în pag. a 2-aj
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gata pregătite să
Vși Urmare din pag 1/

Cu indisciplină nu se face 
căldură în apartamente

Căldura apartamentelor, 
în aceste zile de iarnă, 
depinde de responsabili-

■ tatea eu care muncitorii 
centralelor termice își 
fac datoria. Și. se poate 
spune că majoritatea fo- 
chiștilor și muncitorilor 
ce lucrează la centralele 
teftn.ee din orașul Pe- de muncă fără o apro- 
triîa iși fac în mod con
știincios datoria. Dar mai 
slot și unii certați cu 
disciplina, iar abaterile

’ lot se răsfring în mod 
ii eg ni v asupru locatarilor 

, lainentelor din blocu
rile pe care le servesc.

Dat fiind importanța 
pe are o are disciplina 
■muncii la centralele ter
mice. unde siguranța in 
exploatare a eazanelor 
este hotărîtoare, re
centul ■_ Decret al Censi- 

. liuiui de Stat al Republi
cii Socialiste România a 
fost prelucrat temeinic 
și adus la cunoștința fo- 
chiștilor și muncitorilor 
de aici. Cunoașterea pre
vederilor Decretului este 
o îndatorire, iar resp-cta. 
rea lui întocmai o obli
gație a fiecăruia acolo

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

unde muncește, indiferent Cum e și firesc, a urmat
care o după faptă și răsplată.

Ca primă măsură, celor 
șase certați cu disciplina 
li se diminuează cu 20 la 
sută remunerarea pe o 
perioadă de trei luni. Au 
fost cazuri de „absento- 
mani" de profesie ca de 
exemplu Ecaterina Danda, 
Nicolae Boghy, Marioara 
Dărămuș, cărora li s-au 
desfăcut contractele de 
muncă.

Așa cum am mai afir
mat căldura apartamente, 
lor și apa caldă depind 
în bună măsură de mo
dul în care personalul 
de la centralele termice 
își face datoria.

Este deci în mod impe
rios necesar din partea 
fiecăruia o autoexigență 
permanentă, atitudine fer
mă colectivă împotriva a. 
baterilor, indiferent de 
natura lor. Stă în pu
terea fiecărui colectiv să 
înlăture neajunsurile și 
lipsurile de orice natură 
ar fi ele.

de funcția pe < 
ocuț>ă. Controalele efectu. 
ate în zilele de 11 și 12 
ianuarie la centralele ter
mice din Petrila au ară
tat că unii muncitori au 
încălcat prevederile De
cretului, părăsind locul

bare prealabilă. în schim
bul trei din ziua de 11 
ianuarie la. centrala ter
mică nr. 5 din patru 
muncitori se afla la da
torie... doar unul singur. 
Viorica Andrei, loan și 
Ileana Breda 
voit" 
ță T A doua zi, la 
centrală termică 
dar in 'schimbul 
trei din cei patru 
tori. E vorba de Ion Da- 
vidoiu, Terezia Cozac și 
Ana Benczak. Dacă ținem 
seama că fiecare munci
tor asigură buna funcțio
nare a trei cazane e les
ne de înțeles z repercusiu
nile negative privind că), 
dura și apa caldă din pe
rioada respectivă în a- 
partamentele din blocuri
le pe care le servește 
centrala termică nr. 5.

s-au „în
de la... Coinciden- 

aceeași 
lipseau,
II, tot 
munci-

D. CRIȘAN J

Fără a ține cont <le con
dițiile atmosferice, construe, 
torii înalță în teate orașele 
Văii Jiului numeroase șl 
moderne blocuri de locu
ințe. I
Notâ

Demaraj convingător\
gata pregătite să intre i 
oricind în funcțiune hat- i•£♦'/»n*7 fi ot *7 9

iîn brigada condusă de 
Andrei Antal. Fiindcă se , , -
,«« a <„ ecea.tâ MpațU 
se ciștiga bine, prin de
pășirea lună de lună a 
planului. Dar acum, noii 
veniți la mină solicită să 
fie repartizați și in bri
gada lui Gheorghe Ba- 
lica...

Deosebit de important 
este că și randamentele 
la nivelul sectorului sînt 
mai mari cu aproape 200 
kg pe post față de cele 
planificate. Prin ce se 
explică randamentele su
perioare ? Ne informează 
șeful sectorului: „In
primul rînd prin asigu
rarea în devans a liniei 
de front în cărbune. In 
prezent, datorită hărniciei 
minerilor din brigăzile 
conduse de Petru Bereș, 
loan Dabega și Gheorghe 
Ghiciuc, specializate în 
lucrări de pregătiri, sînt

tajele frontale 70 și 73, 
cu o capacitate de 300

’ zi.
Acest fapt a permis in 
prima săptămînă a anu
lui, cînd producția secto
rului I a fost blocată tem
porar, datorită netermi- 
ngrii la timp a tubajului 
suitorului colector, să fie 
dirijate efectivele clin sec
torul I la sectorul II“.......... .... I

Pe lingă asigurarea din | 
timp a liniei de front în i 
cărbune, randamentele ) 
superioare s-au obținut » 
și prin aprovizionarea iu t 
materiale cit mai aproa- J 
pe de locul de muncă și ) 
prin întărirea efectivelor i 
care întrețin utilajele din ) 
dotare. 1

Colectivul sectarului II, 1 
un colectiv care la acest 
rodnic început de an își ( 
exprimă cu demnitate, 4 
minerește, hotărîrea de a i 
da țării mai mult căr-1 
bune. ?

cărora
să li se pună capăt

IUrmare din pag. I)

mori dificultăți din cauza 
neosigurării agentului ter
mic la porametrii proiectați 
șr necesari procesului teh
nologic al producției de 
fire". Este de pe acum e- 
vident că, chiar după auto
rizarea și punerea în func
țiune a celui de-al doilea 
cazan de abur-fortă, agen
tul termic livrat țesătoriei 
nu va satisface cerințele 
producției de țesături. In 

. scopul bunei funcționări a 
5 modernelor războaie de 
■; țesut, în hala de producție 
5 se cere menținută o tem- 
J ' peratură constantă de 22-24 

grade C, ce nu va putea 
fi asigurată din actuala 
sursă. Paralel cu efectuarea 
lucrărilor de construcții- 
montaj la cea de-a doua 
uzină de climatizare a țe
sătoriei se impune deci, a- 
cum, din timp, luarea unor 
măsuri pentru asigurarea 
agentului termic la nivelul 
cerințelor producției. In pri
mul rînd este vorba de în
cheierea montajelor și pro
belor tehnologice a instala
ției de incleiere, fără de 

Ș care nu va putea începe 
producția de țesături. Fi
indcă probele tehnologice 
ale instalației de incleiere 
nu se pot face decît cu 
abur fierbinte. în anul tre
cut, specialiștii din partea 
.constructorului și beneficia
rului au vînturat ideeq in
stalării provizorii a unei 

• surse proprii de agent ter-

9»

a»

■ M

W
MUt

mic. Dar ideea a fost a-; 
bandonată... ;

lotre timp, în hala țeso- ; 
toriei, 40 de oameni, cit; 
formează in, prezent perso- ; 
naiul muncitor și TESA, • 
stau mai mult degeaba. ; 
Forța de muncă pentru f 
care s-au făcut eforturi fi- | 
oancîare pentru a fi caii- f 
ficată se diminuează pe zi | 
ce trece. Muncitoafe care 
ou dobindit calificarea încă 
din anul trecut și-au cerut 
transferul și l-au și primit, 
pentru alte întreprinderi.

Pentru anul 1982, țesăto- > 
riei de mătase din Lupeni 
i s-a prevăzut plan de pro
ducție. „Avem in plan pen
tru 1982 - ne spune Valen
tino llca, inginer coordona-J 
tor al țesătoriei de mătase 
din partea beneficiarului 
- să realizăm intr-o primă 
etapă 3,3 milioane m.p. de ; 
țesături. Dar nu vedem • 
cum îi vom realiza din mo- J 
ment ce ne lipsește agen- ; 
tul termic, 
lucrări de 
taj n-au 
încă".

Așadar, 
sătoriei de mătase din Lu- • 
peni se așteaptă- măsuri 
ferme, operative, pentru a- 
sigurarea din timp a. con
dițiilor necesare punerii în 
funcțiune a primelor capa
cități de producție. Tergi
versărilor de pînă acum 
trebuie să li se pună ca
păt I .

iar o serie de " 
construcții-mon- ? 
fost terminate

pe șantierul țe-

lililllliiiiiililliiuiaiiliiiuiliiniiliuiiiiiiiiuii ■

1 H BROȘURA „Tinerețea 
I revoluționară a tova- 
J rășului NICOLAE 
• CEAUȘESCU", editată de 
’ ziarul „Seînteia tineretu- 
| lui“, a fost difuzată zilele 

acestea în 5 000 de exem- 
i plare în organizațiile 
j U.T.C. din Valea Jiului. 
| înmănunchind în acest vo- 
I lum suita de articole pu- 
l' blicate de organul central

SPECTACOLE
Joi, 21 ianuarie, sala 

mare a Casei de < uitară 
din Petroșani găzduieș
te două evenimente ar
tistice. Teatrul Mic și 
Teatrul Foarte Mic (di
rector, Dinu * Săraru), 
prezintă la ora 17,00 un 
spectacol de muzică folk 
susținut de Nicu AH- 
fantis, iar la ora 20,00, 
o piesă care a ținut 
mult timp afișele tea
trului — „Efectul raze
lor gamma asupra ane
monelor", cu Olga Tu- 
dprache în rolul prin
cipal. (M. B.).

fata atelierului
a orașului Lupeni, lingă 
trecut s-a mutat Atelierul 

de rame, geamuri și oglinzi, al Cooperativei „Straja". 
(Era" să zic „Deservirea" pentru că pe mai multe fir
me se mai poate citi această denumii*).

Atunci, fațada vechiului atelier de cojocărie, a 
fost renovată. Porțiunea din fața lui a fost asfaltată, 
iar pe un mie platou au fost instalate două mari și 
frumoase vaze pentru flori. Acum însă, îh fața ate
lierului, se pot vedea aproape 50 de lăzi mari în 
care a fost ambalată sticlă, și care nu au fost ridi
cate de luni de zile. Acest cimitir de lăzi, dă un 
aspect urît nu numai atelierului, dar și străzii prin
cipale. iar cetățenii care așteaptă autobuzele în stația 
centru și cei care trec pe strada Tudor Vladimirescu,- 
se întreabă: de ce nu sînt ridicate aceste lăzi, sau 
măcar să fie depozitate în spatele atelierului, unde 
există suficient loc ? •

Credem că tovarășii din conducerea Cooperativei 
„Straja", oare trec zilnic prin fața atelierului, vor 
lua operativ măsuri de înlăturare a acestui aspect 
neplăcut. (A. M.).

..Oplimla" din
Pe strada principală 

fosta piață, în vara anului

• J™

Jf.3

S’ ■

M

■

W

de presă al tineretului, în 
perioada mai-iunie 1981, 
broșura se constituie în- 
tr-un relevant tablou bio
grafic ce înfățișează tinerei 
generații exemplul eroic al 
conducătorului partidului 
și statului nostru care încă 
din fragedă tinerețe a fost 
luptătorul neînfricat pen
tru triumful idealurilor co
muniste.

■ CENTRU CIVIC. în 
orașul Petrila, în acest an, 
vor fi continuate în ritm 
susținut lucrările de con
strucție a noului centru ci
vic, conform schiței de sis.

Prin realizările obținute, atelierul dc teran. realizate la un înalt nivel calita- 
reparații electrice Varnița din Petroșani tiv, lunar colectivul atelierului obține 
se numără printre secțiile fruntașe ale în medie 300 000 lei peste sar- 
I.R.I.U.M.P. Prin larga gamă de lucrări vinile de plan. Menținînd același ritm 
ce se efectuează aici: rebobinări de de lucru ca și în anul 1981, cînd produc, 
motoare de diverse puteri pentru ac- ția valorică realizată a fost depășită cu 
țipnarea benzilor transportoare, a com- 1 milioane lei, colectivul de aici este 
presoarelor, a mașinilor de extracție hotărît ca și în anul în curs să se mo
de., rebobinări de transformatoare, re- bilizeze și mai mult pentru realizarea 
condiționări de conductori de bobinaj, ritmică a sarcinilor de plan. In imagine, 
numeroase piese și subansamble ale echipa de lăcătuși montori condusă de 
echipamentelor electrice folosite in sub- Aurel Oprea.

Foto : Ștefan NEMECSEK

bilizeze și mai mult pentru realizarea

»

tematizare. în zona cen
trală a orașului vor fi con
struite încă 172 de noi a- 
partamente în blocuri de 
locuințe cu cinci nivele.

■ „CIRCULAȚIA RUTI. 
ERA pe drumurile publice" 
a fost tema unei arețiujii or
ganizată duminică, 17 ia
nuarie, la Petroșani, cu 
brigada științifică, din ini
țiativa casei de cultură și 
cu concursul organelor de 
miliție și ADAS, în cadrul 
acțiunii au fost prezentate 
proiecțiile a trei filme do
cumentare cu genericele

„începători la volan", „De 
ce vă riscați viața?" și 
„Om și mașină în spațiu", 
proiecții vizionate de ze
cile de participanți la ac
țiune — conducători auto- 
profesioniști și amatori clin 
Petroșani. .

D MUTARE. în primele 
zile ale acestei săptămîni, 
magazinul alimentar din 
Iscroni se va muta, din 
clădirea în care a funcțio
nat pînă acum, în localul 
fostului bufet care ă fost 
renovat și dotat cu mobi
lierul necesar. în zilele

mutării magazinului, pqpu. 
lația. din localitate se va 
aproviziona de la unitățile 
alimentare din Aninoasa 
sau Livezeni.

H masă ROTUNDA. A- 
niversărea a 132 de ani de 
la nașterea luceafărului 
poeziei românești, Mihai 
Eminescu, a fost omagiată 
la Liceul industrial din 
Vulcan printr-o emoționan
tă masă rotundă organiza
tă în moderna sală de lec
tură. Sub îndrumarea pro
fesoarei de limba română, 
Elena Bugarschi, elevii

Modul în care sînt trans^ 
portate reziduurile menaȚ 
jere din Petroșani, șl situ-' 
ația este identică și în ce
lelalte localități din Valea ■ 
Jiului, îl vedem în fiecare 
zi. în majoritatea lor con
tainerele sînt pline de re
ziduuri menajere care sînt 
împrăștiate și în jurul lor. 
E drept că așa eum afirma 
tovarășul Vasile Băncilă, 
șeful serviciului de salu
britate al E. G. C. L. Pe
troșani, sînt unele greu
tăți cum ar fi, de exemplu, 
lipsa de carburanți precum 
și defectarea unor mașini 
afectate acestui scop. Dar 
nu numai aoeste lipsuri 
denotă că urbea noastră 
nu este... salubrizată la ni
velul cerințelor, ale preten
țiilor noastre pe deplin 
justificate.

După cum se știe, servi
ciile de salubritate sînt 
dotate cu mașini care ri
dică și transportă spre 
rampa de gunoi doar un 
singur container. Sugețăm 
ideea construirii tțnor plat, 
forme pe care să mai fie 1 
încărcate două sau trei 
containere, platformă trac-, 
tată de aceeași mașină. în 
acest mod se fac economii 
substanțiale de carburanți, 
iăr cantitatea de reziduuri 
menajere transportate ar 
crește de 2—3 ori, ceea ce 
nu-i deloc puțin. Un șasiu 
pe care se poate amenaja 
o asemenea platformă se 
află părăsit de mai mulți 
ani în apropierea 
C.F.R. ce duce la 
Dîlja. Dacă acesta nu co
respunde se poate 
ționa o asemenea 
mă din resurse 
Ar mai fi necesar 
tractor cu cupă,

liniei 
I, M.

eonfec- 
plătfor- 
in terne, 
ca un 

___ ... tractînd 
cite două remorci deodată, 
să treacă pe la toate car
tierele, să încarce și să 
transporte toate reziduuri
le menajere împrăștiate în 
•jurul containerelor.

Bineînțeles, toate acestea 
trebuie conjugate cu res
ponsabilitatea fiecărui ce
tățean față de aspectul lo
calității în care trăiește și 
muncește.

D. C.

și-au manifestat pasiunea 
și dragostea pentru poezia 
eminesciană ’recitind, citind 
sau discutind poezii, as- 

cultînd cu sete de frumos 
discuri, cu muzică pe ver
suri ale marelui poet. (Elev 
Dan Prisecaru).

Rubrică, realizată de
I. BALAN

jnfggtqăm

teftn.ee
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JIUL PETROȘANI. Divi. 
zionara A din Vale a în
cheiat deja prima' etapă e 
pregătirilor fizice, desfă
șurate la Petroșani. Ieri, 
lotul Jiului, antrenat în ' 
■continuare de Petre Libar- 
di și Gogu Tones, s-a de
plasat la Băile Ilerculane, 
în vederea continuării pre
gătirilor pentru retur. Fot
baliștii din Petroșani, ne

Vești de la divizionarele

asigură președintele clu
bului, Aurel Slăbîi, vor be
neficia de condiții excelen
te de cazare și recuperare 
la hotelul „Af rodită44, pînă 
în penultima zi a lunii ia
nuarie. Lotul păstrează în 
general aceeași structură 
ca în tur, din primăvară 
se va miza însă și pe apor
tul lui Dina, care se ală
tură foștilor săi coechipi
eri, de la divizionara B, 
Aurul Brad. S-a renunțat 
deocamdată la serviciile 

Tui Nechimlș și Dragoș, 
- «are vor evolua în sezontil 
viitor la Minerul Lupeni. 
Suita partidelor amicale 
va debuta la 31 Ianuarie, 
prima parteneră fiind Uni
rea Drobeta Turnu Severin, 
In calitate de gazdă. în 
ziua de 4 februarie,
primi replica Aurului 
Brad la Petroșani, în 7 și 
10 februarie urmînd să 
dispute dubla- manșă a ve
rificărilor cu U.T.A. (prima 
partidă la Arad). Pentru 
14 februarie» este încă .în 
discuție posibilitatea unei 
atractive Intîlniri cu for
mația campioană „U44 Cra
iova ultima turnan- 

va

concurs

al sezonului
In cadrul -întrecerilor 

diției a III-a a

llă Petrila), 
(Școala

4 Petroșani), 
(Și oala

nr. 6 Vulcan), 5. 
Jureâ (Școala 

nr. ti Petrila).

Crețu

generală nr. 1 I’e- 
.5. Layos Kelemen 
generală nr. 4 Vul.

s. baloi

a pregătirilor, Jiul va 
susține, în deplasare, con
fruntări amicale cu Șoimii 
Sibiu (12 februarie). Aurul 
Brad (21II) și Victoria Ineu 
(2411), sîmbătă, 27 februa
rie, urmînd să fie prezentă 
la startul returului, la Ti
mișoara, în compania Poli
tehnicii.

Continuă, de asemenea, 
în ritm susținut pregătirile 

de juniori — speranțe, sub 
conducerea prof. Adrian 
Coșoreanu, și a juniorilor 
I, încredințați de puțină 
vreme profesorului Ion 
Grecu.

MINERUL—ȘTIINȚĂ 
VULCAN. Din 11 ianuarie 
și-au reluat antrenamente
le și fotbaliștii divizionarei 
C Minerul-Știința Vulcan. 
Secretarul asociației sporti
ve, Al. Trestian, ne relata 
că elevii antrenorilor' 
Gheorghe Șarpe și Nieblăe 
Chiceanu efectuează zilnic 
ședințe de pregătire de 
cîte 4 ore, condiția fizică 
fiind redobîndită în îm
prejurimile cabanelor Stra
ja și Vîlcan. în lot au fost 
promovați juniorii din pro.

Iszak, Bur- 
Din 15 fe- 

disputate 
amicale în 

formații

pria pepinieră 
lacu și Muller, 
bruarie vor fi 
primele partide 
compania unor 
din campionatele județean, 
C și B, 'cu dorința expresă, 
manifestată 
combinatei, 
„starea de 
(locul 9, în 
cu doar 14

de jucătorii 
de a depăși 
criză44 din tur 
seria a VIII-a, 
puncte).

Sever NOIAN

O zz de neuitat
Pentru cei ce au ieșit în excursie, duminica trecută 

a fost o zi de neuitat. Zi senină, cu soare strălucitor 
de adevărată primăvară, îndeosebi pe crestele înzăpe
zite. Autobuzul „de la ora 8". din Piața Victoriei spre 
telescaunul din Paring a plecat arhiplin, lăsind în stație 
zeci- de schiori și amatori de drurneții. Cu promptitu
dine, in limita posibilităților, in cele din urmă, dispe
cerul transportului in comun a satisfăcut solicitările. 
Multi turiști au preferat să urce la cabane pe cărările 
de munte din împrejurimi.

Organizarea în Paring a primului concurs de schi 
din acest an a constituit un evident punct de atracție. 
Pîrtiile de schi au cunoscut o vie animație de dimineața

CRONICA MUNTELUI

pină la apusul soarelui. Din păcate n-a' funcționat 
decît una din instalațiile de baby-schilift, în poiaTia 
din fața cabanei meteorologilor. Datorită utilizării ei 
de către persoane ne&utorizăte, în timpul săptămînii, 
instalația de baby-schilift de lingă cabana t.E.F.S. o 
fost avariată, necesitînd reparații. Pe pirtia de schi 
de sub telescaun, un copil care s-a avîntat la vale, 
a suferit o fractură. Formația salvamont, în frunte cu 
,,șeful". Dumitru Bîrlida, a oferit cu promptitudine pri
mul ajutor, transportînd accidentdtui jos, la spital.

Acest eveniment readuce în actualitate avertismen
tul de a nu lăsa începătorii să se avînte singuri, neîn
soțiți și nesupravegheați de nimeni, pe pîrtiile abrupte, 
îndeosebi se cere și ..coborîtorilor temerari" să reducă 
din viteză in apropierea zonelor cu aglomerație de 
pe pîrtii. •

' Intre zona alpină 
padă este pe alocuri 
coborîre prudentă, pe 
cătorii traseului.

La cabana. Vîlcan
cu. mult capacitatea de cazare. S-au găsit, totuși, locuri 
pentru toți „ca la cabană".

In jurul cabanei Rusu s-au plimbat zeci de turiști, 
au schiat mulți începători. N-au lipsit nici cei cu săni
uțele. Și cabana Valea de Pești a fost solicitată din 
piin. Fîrtiiie de schi amenajate de curîrid în această 
zonă au început să-și cîștige un binemeritat succes, 
asigurînd condiții bune de practicare a sporturilor de 
iarnă.

■ Pînă tîrziu, la căderea nopții, pe cărările de la 
cabana Rusu au continuat să coboaie cei ce au trăit 
o zi reconfortantă, de neuitat, in puritatea aerului de 
munte, care a oferit și priveliști rare în acest anotimp.

V. S. FENEȘANU

in activitatea
După cum a relatat la 

vremea respectivă ziarul 
de specialitate, „Sportul44, 
cu puțin timp în urmă a 
avut loc la București, la. 
sediul F.R.F. o consfătuire 
cu președinții cluburilor și 
asociațiilor sportive cu e- 
chipe de divizia „A“ și „B“, 
și cu antrenorii celor 18 
divizionare ,,A“. Această 
consfătuire a constituit, 
prin conținutul tematic, o 
analiză temeinică a lipsu- 

manifestat 
fotbalistică

Valea Jiului, 
activitatea 
divizionară 

echipe (Jiul 
- ' în. divi- 

și Minerul Lu

rilor care s-au 
în activitatea 
în anul 1981. 
prezentă . în 
fotbalistic;'! - 
prin două 
Petroșani1 * 3 4 — 
zia „A" 
peni — în divizia „B") nu 
s-a constituit deloc parte 
formală. Sîntem convinși 
că reprezentanții celor 
două echipe din Vale au 
tras concluziile ce se im
pun din discuțiile ce s-au 
desfășurat cu acel prilej. 
O coincidență deloc plă
cută face ca atît „Jiul44 cît 
șl „Minerul44 să înceapă 
„asaltul primăverii44 de pe 
un neinvidiat loc... 16, loc 
care se știe, la sfîrșitui 
campionatului echivalează

e- 
.Daciadei44, 

și a Festivalului sporturi
lor de iarnă, duminică, 17 
ianuarie a.c., pe pirtia de 
sanie de pe dealul Insti
tutului de mine din Petro
șani s-a desfășurat primul 
concurs oficial de sanie 
rezervat elevilor din șco
lile generale ale munici
piului Petroșani,

Concursul a constat din 
două manșe, atît pentru 
fete cit și pentru băieți, și 
după adiționarea timpilor 
realizați pe primele 5 lo
curi s-au clasat următorii 
concurenți ; FETE : 1, Cris
tina Hummel (Școala gene
rală nr. 4 Petroșani), 2. 
Cristina Cenușe (Școala 
generală nr. 1
3. Carmen Lazăr 
generală nr.
4. Daniela. Botaș 
generală 
Minodora 
generală 
BĂIEȚI: I. Adrian Ghiurca, 
2. Lucian Boța (ambii de la 
Școala generală nr. 4 Pe
troșani), 3. Sorin 
(Școala generală nr. 1 Pe
troșani), 4. Vasile Mînzat 
(Școala 
trila), 
(Școala 
can).

CON- 
rezer- 

din 
între- 
între-

ani. 
fost 

Pică 
schi

• PARALEL CU 
CURSUL DE SCHI 
vat elevilor, pîrtiile 
Paring au găzduit și 
cerile tinerilor din 
prinderi și instituții. Au 
concurat, atît la băieți cît 
și la fete, tineri ce au îm
plinit vîrsta de 19 
Primul loc la fete a 
cucerit de Gabriela 
din cadrul secției de 
a A. S. ParînguL La băieți, 
Dumitru Lazăr de la I. M. 
Livezeni» 

și Co bana Rusu, stratul de ză- 
subțire, fapt care îndeamnă la 
cit se poate alături de cunos-

solicitările turiștilor au depășit

cu un loc în divizia ime
diat... inferioară. Or, păre
rile exprimate de jucătorii 
și conducătorii celor două, 
echipe, în fața reportei’ilor 
ziarului nostru, la sfîrșitui 
turului subliniau hotârîrea 
fermă de a dovedi prin 
fapte și — firesc — prin 
rezultate pe măsură, necon. 
cordanța locului ocupat cu . 
valoarea loturilor de care 
dispun cele două echipe, 
în analiza de care vorbeam 
la început, se amintesc 
6—7 echipe, care prin jocu
rile slabe prestate, „se 
aliniază44 sub cota ad
misă. Spre... dezola
rea ei, în această lis
tă se înscrie și Jiul. Acu
zând —- cu sau fără motiv 
— fluctuației mare de ju
cători (ne punem atunci în
trebarea : unde este com
petența profesională în a- 
precierea jucătorilor vizați 
a îmbrăca tricourile Jiu
lui ?) conducătorii echipei 
promit redresarea. Aș
teptăm ca aceste promi
siuni să devină realitate. 
Problema este identică si 
la Minerul Lupeni. Aeu- 
zînd, ba inconstanța jucă
torilor, ba incompetența 
antrenorului, echipa se 
zbate în mediocritate, pier- 
zînd nu numai puncte pre-

Sub egida „Daciadei44, pe 
pîrtiile de schi din masivul 
Paring s-a desfășurat du
minică prima etapă a Fes
tivalului sporturilor de 
iarnă, ediția 1982. Aceas
tă frumoasă competiție, 
organizată de comitetul 
municipal U.T.C. și de 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport se 
bucură an de an de o par
ticipare tot mai largă. Fa
vorizate și de un timp 
splendid, ’ cu vizibilitate 
perfectă la mari depărtări, 
peste „marea de ceață44 din 
văi, întrecerile s-au bucu
rat de condiții excelente 
de organizare.- La startul 
probelor alpine, constituite 
din două manșe de slalom 
combinat, s-au aliniat nu
meroși concurenți și „Ghio
ceii Parîngului44, tinerele 
speranțe ale schiului din 
Valea Jiului.

Pe primele trei locuri, 
■după o dispută dî.rză, des
fășurată în aplauzele unei 
numeroase asistențe, s-au 
situai : CATEG. 3—10 ANI,

Indiferent de condiți
ile atmosferice, de frig, 
ceață sau viscol, echipa 
inimoșilor și pricepuți- 
Ior meseriași asigură zi 
de zi funcționarea ire
proșabilă a telesca- 
unului din Paring. 
Pentru munca lor me
rită cu prisosință sti
ma si recunoștința noas-

țioase dar și spectatori. De 
la 4—5 000 de spectatori, 
uneori și mai mulți, coche. 
tul stadion din Lupeni abia 
aduriă, chiar ia meciuri 
derby, două-trei mii de 
spectatori. Iar de la o ga
lerie care-și încuraja echi
pa și în deplasare s-a ajuns 
la huiduieli și apostrofări 

. chiar pe propriul teren.
Ne exprimăm speranța, 

în numele adevâraților iu
bitori și slujitori ai fotba
lului din Valea Jiului . că 
atît conducătorii cît și ju
cătorii celor două, divizio
nare amintite vor trage în
vățămintele necesare 
recenta consfătuire 
F.R.F. și că vor 
măsurile care se 
astfel îhcît prestațiile lor 
în campionat să ofere sim
patizanti lor satisfacțiile 
dorite și meritate. Pregă
tirile, care au debutat deja 
la ambele echipe, par o 
promisiune serioasă. O 
promisiune pe care o do
rim mai mult decît oricând 
onorată pe ddplin.

din 
de la 
adopta 
impun,

Ioan Alexandru TATAR

fete: I. Cristina Boier, II. Remus Butuza, II. Nieu 
Helga Boda, HI. Daniela Pătra.șcu, III. — Claudiu 
Guță. Băieți: I. Adrian
Cîmpeanu, II. Adrian Pica, 
III. Adrian Beldiman.
CATEG. 11—14 ANI (nu-

■ ' X'
*<

Festivalul
sporturilor
de iarnă

inai băieți)']. Ion Chirilă, 
II. Framisc Corda, III. 
Uurst Bolar.

în cadrul Festivalului s-a 
desfășurat și o întrecere 
pentru „Cupa U.T.C.”. Pe. 
locuri fruntașe s-au clasat: 
la fete : I. -— Mirela Stă- 
nescu, II. — Daniela 
tan, III. — Cristina 

a băieți :

Cior- 
Cior-

pasionante la șah
Timp de 28 de zile, 20 de 

pasionați ai jocului de: șah, 
de la preparație, mină și 
alte unități economice, e- 
levi și pensionari dtn Lu
peni, au jucat peste 200 
de partide pentru a se cu
noaște învingătorul. în fi
nal, concursul a fost cîști- 
gat de minerul Gheorghe 
Cotorogen de la I.M. Lu
peni. Pe locurile II și III 
s-au clasat Adrian Biro, e- 
lev la Liceul industria] 
Lupeni și, respectiv, Ioan 
Panait, electrician la Ter
mocentrala Paroșeni. La 
juniori, primele locuri le-au 
revenit elevilor Iosif Bon
dar și Sorin Popa — băieți, 
Doina Bolosin și Cristina 
Predescu, fete.

în 15 ianuarie a.c., Ion 
Caragea, Gheorghe Cotoro. - 
gea, Adrian Biro și Petru 
Predescu, cîștigători ai re
centelor concursuri, au 
plecat, la Herculane, unde 
federația română de spe
cialitate a organizat un 
concurs în urma căruia cei 
inai buni vor obține clasi
ficarea ea șahiști de cate
goria I, Succes ! (A. MICA)

Popa.
în cadrul unei festivități 

organizate în poiana din 
fața cabanei l.E.FT5„ eîști- 
gătorilor situați pe pri
mele trei locuri li s-au în- 
mlnat diplome.

Cea de a doua etapă a 
Festivalului sporturilor de 
iarnă se va desfășura du
minică, 24 ianuarie a.c., tot 
în Paring. Iar a treia eta
pă* va fi organizată în 
masivul Straja, la cabana 
cu același nume din Lu
peni în ziua de 31 ianua
rie a.c. După desfășurarea 
celei de-a treia etape, prin 
acumulări de puncte, par- 
ticipanții cei mai merituoși * 
vor fi selecționați pentru a 
reprezenta Valea Jiului în 
etapele superioare.

La următoarele două e- 
tape din cadrul municipiu, 
lui Petroșani, care vor in
clude și întreceri cu săni
uțele, sîrit invitați să par
ticipe cît mai mulți tineri 

localitățile Văii Jiu- 
(S.V.).
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începerea lucrărilor celui de-al 
Vl-lea Congres 

al cooperației meșteșugărești

ZJ CTUzi MTzSTM ÎN LU44E

(Urmare din pag. 1)

tru activitatea de viitor a 
cooperației meșteșugărești, 
al cărui text a fost citit 
de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
ai C.C. al P.C.R., viceprim. 
ministru al guvernului, a 
fost subliniat în repetate 
rin duri cu puternice și în
delungi aplauze. .

în unanimitate, congre
sul a ales organele sale de 
lucru și a adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. Darea de seamă a 
Consiliului UCECOM asu
pra activității cooperației 
meșteșugărești de la ulti
mul congres și sarcinile 
ce-i revin în perioada ur
mătoare. în lumina docu
mentelor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român;

2. Raportul Comisiei de 
revizie a UCECOM asupra 
activității desfășurate 
perioada 1976—d.981;

3. Adoptarea Programu-

in

lui de măsuri privind dez
voltarea micii industrii și 
a' prestărilor de servicii, 
corespunzător sarcinilor co
operației meșteșugărești în 
cincinalul 1981—1985 ;

4. Propuneri privind u- 
nele completări și modifi
cări la Sțatutul cooperati
vei meșteșugărești și coope
rativei de invalizi, precum 
și la Statutul 
cooperative ;

5. Alegerea 
de conducere 
și a Comisiei 
UCECOM.

Intrîndu-se apoi în ordi
nea de zi, tovarășul Paul 
Nagy, vicepreședinte al 
UCECOM, a prezentat da
rea de searhă a Consiliului 
UCECOM. în continuare, 
tovarășul II ie Alexe, pre
ședintele Comisiei de revi
zie a UCECOM, a prezen
tat raportul comisiei.

Lucrările congresului 
continuă în plen și pe sec
țiuni,- ■

La dezbaterile în plen a- 
supra punctelor înscrise pe

uniunilor de

Consiliului 
al UCECOM 
de revizie a

ordinea de zi au luat cU- 
vîntul numeroși tovarăși.

Președintele Comisiei de 
validare, Ion Fulga a pre-■ 
zentat raportul comisiei.

în cursul după-amiezii, 
lucrările Congresului s-au 
desfășurat în cadrul a pa
tru secțiuni privind : dez
voltarea și diversificarea 
industriei mici, a gamei de 
produse destinate exportu
lui și livrărilor la fondul 
pieții; dezvoltarea și diver, 
sificarea prestărilor de ser
vicii pentru populație ; dez. 
voltarea producției de artă 
populară și meșteșuguri ar
tistice ; întărirea democra
ției cooperatiste și crește- 
rea răspunderii organelor 
colective de conducere,
tuturor cooperatorilor la 
înfăptuirea sarcinilor 
revin cooperației meșteșu
gărești din documentele de 
partid.

Lucrările 
continuă.

.. . ' ' ■ (Agerpres)

a

ce

congresului

Pentru promovarea păcii 
și a prieteniei

ISLAMABAD 18 (Ager
pres). — în cadrul unei 
conferințe organizate de 
Academia pakistaneză de 
litere, președintele Pakis
tanului, Mohammad Zia- 
Ul-Haq, a adresat scriitori
lor, poeților și filozofilor 
din țările sudului Asiei un 
apel pentru ca aceștia să-și 
sporească rolul în lupta 
pentru reducerea tensiuni, 
lor, pentru promovarea 
păcii și a prieteniei în a- 
ceasță regiune.

Șeful statului pakistanez 
a chemăt oamenii de litere 
și filozofii din întreaga 
lume să lanseze o campa
nie unită împotriva nori
lor grei care întunecă -cel.

rul întregii planete. Dez- zarmare. El a cerut, de a-
voltarea științei și a teii- semenea, renunțarea la pro.
nologiei într-un ritm deo- ie'etul de instalare în lo-
sebit de rapid a furnizat calitatea siciliana Comiso,
omului arme distrugătoare. a unor rachete nucleare a-
A deschide oamenilor ochii mericane cu rază medie de
asupra utilizării pozitive a 
acestei ’ mari forțe ’ care 
este știința e o datorie — 
a subliniat el.

ROMA 18 (Agerpres). — 
Secretarul P. C. Italian 
pentru Sicilia, Pio La -Tor
re, s-a pronunțat, în ca
drul lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres regional al 
P.C.I., desfășurat Ia Pa
lermo, pentru pace si de-

acțiune în baza deciziei a- 
doptate de NATO- în de- 

■ cembrie 1979. ' -
Așa cum se știe, în lo

calitatea siciliana amintită 
și în alte orașe ale Italiei 
au avut loc numeroase și 
ample manifestații de pro
test împotriva’ planurilor 
de înarmare nucleară ale 
NATO, pentru pace și de
zarmare.);

POTRIVIT UNUI STU
DIU al specialiștilor Or
ganizației Meteorologice 
Mondiale, stratul de ozon 
care protejează Pămîntul 
împotriva excesului de ra
diații ultraviolete ale Soa
relui. în ultimii ani suferă 
un proces de degradare 
din cauza poluării. Subție- 
rea stratului de ozon se 
datorează în primul rînd 
noxelor industriale, gaze
lor de eșapament ale au
tomobilelor si ale avioane
lor, mai ales a acelora ca
re zboară la altitudinea de 
peste 15 000 metri.

GUVERNUL SPANIOL 
a hotărît o nouă majorare 
— de 12 la. sută — a cos
tului energiei electrice. A- , 
nul trecut, prețul energiei
electrice a sporit cu 27 la tiunilorr economice fusese 
sută. de 62 000.

NUMĂRUL INFRACȚINUMÂRUL INFRACȚI
UNILOR economice a 
sporit în continuare anul 
trecut în R.F. Germania, 
atingind, anul trecut, un 

■ nivel record. - Astfel potri
vit datelor statistice co
municate de . Ministerul

UNILOR economice a
sporit în continuare anul
trecut în. R.F. Germania,
atingînd, anul trecut, un

■ nivel record. - Astfel potri
vit datelor statistice co-
munica te de- . _ . _ . Ministerul
vert-german al justiției. în 
1981, în cele 10 landuri ă- 
le R.F.G, au fost inițiate 
145 000 de anchete judicia
re pentru stabilirea autori, 
lor si sancționarea acestor 
delicte. Ca termen de 
comparație se amintește 
că, în 1979. numărul infrac-

1N ULTIMELE PATRU 
SAPTAmiNI numărul 
merilor a crescut 
nemarca cu încă 
Potrivit datelor 
numărul total al 
rilor din Danemarca a a- 
juns la 318 600, ceea ce 

. reprezintă 12 la sută din 
populația activă a tării.

MINISTRUL ISRAELI AN 
al apărării; Ariei Șharoh, 
care face o vizită oficială 
în Egip't. a avut convorbiri 
cu vicepremierul și minis
trul egiptean al afacerilor 
externe, Kamal Hassan Aii, 
în legătură cu acțiunile 
care au loc pentru retra
gerea completă a Israelu
lui din Peninsula Sinai, 
prevăzută pentru 26 apri
lie 1982.

a
șo- 

în Da- 
30 000. 

oficiale, 
some-

Direcția regională C.F.R. București
COMUNICA:

In urma unor lucrări de introducere în cale a unor 
tabliere metalice la km 82 plus 274, pe linia de cale 
ferată București — Pitești, astăzi, 19 ianuarie 1982, se 
anulează circulația trenului accelerat nr. 142 pe întreaga 
distanță Craiova — București Nord.

De asemenea, în ziua de 19 ianuarie a.c., ca ur
mare a închiderii circulației — de la ora 5 la 20,00 - 
între stațiile Pietroaia și Leordeni-Argeș, se anulează 
trenurile personale 1 422 șl 1 115 pe distanța Titu - 
Golești; trenul personal 1 005 va circula prin Videle 
(in loc de Pitești), cu aceeași plecare din București 
— ‘ora 14,45 -, fără oprire pînă la Videle și Roșiori, 
după care va fi, îndrumat pe linia secundara pină la 
Costești (sosire - ora 17,50), de unde continuă pe 
calea normală pînă la Craiova - Timisoara ; trenurile 
personale .1 423, 1 010, 1 091, 1 094, 1 093/1 096, 2 013 și 
1 098 se anulează pe distanța Pietroaia — Golești — 
Pitești, circulînd numai pe parcursul București - Titu - 
Pietroaia ; iar trenurile personale 1 009 și 1 008, cu ple
care din București și, 
tepta (circa o oră), 
redeschiderea liniei in stațiile Pietroaia și Leordeni- 
Argeș. (Agerpres)

respectiv, din Craiova, vor aș- 
în seara zilei de 19 ianuarie.

unii uni țuiiio avuiaiiaib
MOSCOVA (Agerpres). — rul mașinilor produse la 

Specialiștii de la Institutul „Ikarus” s-a dublat. în ac- 

ze au creat un dispozitiv 
care corectează in mod 
automat în carbur itor con
sumul de benzină, în func
ție de gradul de solicitare 
a motorului și de tempera
tura mediului ambiant. In 
cazul supraîncălzirii mo
torului,. dispozitivul limi-' 
tea.ză cantitatea de carbu
rant care poate ajunge în 
cilindri, menținînd un a- 
mestec optim de benzină 
și aer. El este deosebit de 
util pentru automobilele 
care lucrează în condițiile 
unor temperaturi ridicate 
și este atît de simplu încît 
poate fi confecționat în 
orice atelier de reparații 
auto.

politehnic din orașul Frun- tualul cincinal, numărul 
ze au creat un dispozitiv autobuzelor construite de 

uzină se va mări cu 25 la 
sută față de cincinalul pre
cedent.

☆
BUDAPESTA (Agerpres). 

—- în ultimul deceniu, de 
pe poarta uzinelor „Ikarus“. 
R. P. Ungară, au ieșit pes
te 100 000 autobuze. în 
perioada 1970—1980, numă-

r
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ibricarea hîi- I 
de specialiști |

I

memento
FILME

☆
(Agerpres). —- 
se considera că 
plop nu este

BERLIN
Pînă acum 
lemnul • de . .
bun pentru fabricarea hîr- 
tiei. Un grup <‘ 
de la Institutul politehnic 
din Dresda, în colaborare 
cu specialiștii Combinatu
lui de hîrtie șl celuloză din 
Heidenau, au elaborat o 
tehnologie de fabricare a 
hîrtiei din lemn de plop.

Calitatea hîrtiei din a- 
ceaștă materie primă se 
situează la nivelul celei 
din lemn de brad. Printre 
avantajele. noii tehnologii 
— care permite economisi
rea anuală a 12 000 mc 
lemn de brad — se numă
ră și faptul că prelucra
rea plopului necesită mai 
puțină energie.

I iembrie ; Escadronul hu
sarilor zburători, I-II ;

'.Unirea: Asociatul.
PETRILA: Dragostea

I mea călătoare.
I LONEA : Ștefan
| chian.
■ VULCAN — Luceafă-
i rul : Piedo'ne în Egipt.

LUPENI — Cultural :
Stele de dimineață ;
Muncitoresc : Par și im. 
par.

URICANI ; Orașul lă- 
cerii.

TV i-A'

Lu-

în legătură cu accidentul de avion 
de la Washington

... 5
WASHINGTON 

gerpres). — Gerul 
nus 20 de grade Celsius și 
vintul au determinat du
minică suspendarea tem
porară a operațiunilor de 
degajare a victimelor ac
cidentului de avion de la 
Washington. După cum s-a 
anunțat, este vorba de un 
aparat „Boeing 737", care, 
zburînd de la Washington 
spre Florida, s-a ciocnii i- ■ . _
mediat după decolare de cidentului si puțind con-,
un pod peste Potomac, fă- tribul la elucidarea cauze-
cînd 78 de morți, dintre . lor.

18 (A-
de mi-

este posibil să nu fie gă
site toate victimele. Un e- 
licopter militar a survolat 
duminică zona în care a- 
paratul s-ă scufundat sta
bilind precis poziția dife
ritelor părți . ale avionu
lui. Pînă acum nu a fost 
ridicată decît aripa stin
gă. Se pun mari speranțe 
în descoperirea „cutiei 
negre" cuprinzînd date în 
legătură cu începutul ac-

I
II

9,00 Teleșcoală. 11,00 
Poșta Teleșcoală. 11.15 
Tribuna experienței. 
11,40 Film serial: „Ori- 
ent-Expres“ — ultimul 
episod. 12,40 Originea 
omului — serial științi
fic. 13,30 Telex. ’ 16,00 
Teleșcoală. 16,35 Clubul 
tineretului. 17,25 Coor
donate pakistaneze. 17,45 
Viața satului. 18,50 1001

I
I
I
I
I
I
I
I

. • v.iava saiuiui. io,au i uui .I de seri. 19,00 Telejurnal. I

119,30 Actualitatea eco-, 
nomieă. 19,50 l'nire-iț-4

1 cuget și-n ‘simțiri — 
program artistic. 20,05

I Ancheta TV. 20,35 ■-<
lancu Jianu — balet.

I 21,50 Telejurnal. 22.05 ,I Portativul fulgilor
1 ne*.

I
I ’

L

I 
de I

J
Ii

i
care 74 erau ocupanti ai 
avionului, iar 4 — auto- 
mobiîisti care se aflau pe 
pod în momentul coliziu
nii.

Nu au fost încă recu
perate corpurile a 28 de 
pasageri; dar echipele de, 
salvare avertizează că

Prăbușirea unui 
pod suspendat

BRASILIA 18 (Ager
pres). — In urma prăbu
șirii unui pod suspendat în 
zona denumită „Șapte cas
cade". din apropierea lo
calității braziliene Guaira, 
15 persoane și-au pierdut 
viata în apele Fluviului 
Parana — informează a- 
genția France Presse. S-a 
anunțat, totodată, că alte 
37 de persoane, făcind 
parte dintr-un grup de tu
riști japonezi, au fost sal
vate din apele fluviului.

Zona „Șapte cascade".' și 
parcul național ce le în
conjoară 
acoperite 
noiembrie 
formarea 
mulare din snatele bara
jului de la Itaipu. ,

urmează să fie 
de ane în luna 
a acestui an Plin 
lacului de acu-

Abonametite la presa centrală 
și locală

• U

face cunoscută deschiderea unității de tocilărie 
în orașul Lupeni, unde se execută lucrări de 
ascuțit foarfeci, cuțite, bisturiuri etc., pentru 
populație cit și pentru unitățile socialiste.

■. -r■■■ „ ■--------------------- ----------

Mica publicitate ’
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe nUrnele Stoichi- 
țoiu Ion, eliberată de 
i. U. M. Petroșani. O de-' 
clar nulă. ’ ' (108) -

PIERDUT legitimație de, 
serviciu pe numele Verdeți 
Nicolae, eliberată de 
A. U. T. L. Petroșani. O 
declar nulă. (109)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ianc 
Octavian, eliberată de 
I. U. M. Petroșapi. O de
clar nulă. - : (HO)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Juca Gra
tian, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Ii de
clar nul. (111)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Dărămuș 
Mihai, eliberat de Insti- 

de oxigen Livezeni’. O de- tutui de mine Petroșani. îl 
clar nulă. (107) declar nul. (112)

ANUNȚURI DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bo.șin- 
ca Nicolae, eliberată de 
U. E. Paroșeni. O declar 
nulă. (100)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Covă- 
tariu Georgeta, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă.. (101)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeleLupu 
Aurel,, eliberată, de Prepâ- 
rația Petrila. O declar 
nulă. (102)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Chirtes Fi. 
del, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerban 
Petru, eliberată de Fabrica

colegilor, 
sentiment

Colectivul de muncă din Combinatul minier Va- 
dispariție

memoria
(113)

Hunedoara-Dna
anunță că se pot contracta abonamente la 
presa cotidiană centrală și locală, precum și 
la celelalte publicații prevăzute în catalogul 
de presă,

Abonamentele se pot face pentru lunile 
februarie-martie 1982.

Doritorii se vor adresa factorilor poștali, 
agenților poștali și oficiilor P.T.T.K. din județ, 
începind cu data de 18 ianuarie 1982 pînă la 
21 ianuarie 1982.

EUGENIA ȘI IOANA anunță cu nemărginită du
rere și cu sulletele îndoliate stingerea timpurie din 
viață a dragului nostru soț: și tată, om cu suflet de 
o deosebită noblețe și aleasă ținută care a fost
■ ing. MERFU POMPILIU ,

înhumarea va avea loc miercuri, 29 ianuarie, ora 
14, la Cimitirul din orașul Petroșani,

lea Jiului, profund îndurerat de incredibila 
fulgerătoare din mijlocul lor a

ing. MERFU POMPILIU
lăsînd. în urmă tristețe și regrete in rîndul 
împărtășește cu îndoliata familie durerosul 
al ireversibilei despărțiri.

Amintirea sa va lămine neștearsă în 
tuturor celor cate l-au iubit si stîrnăt.
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