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La l,M. Lupeni
Extinderea tehnologiilor moderne 
asigură creșterea productivității 

muncii în cărbuneRealizarea integrală a sarcinilor și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe acest an, cînd mina noastră a lansat chemarea la întrecere către toți minerii țării,■ reprezintă pentru colecti. vul I.M. Lupeni. o îndatorire de înaltă răspundere și de prestigiu. Respectarea cuvîntului dat impune aplicarea de larg i acțiuni menite, să . con-' ducă la perfecționarea procesului extractiv, pentru creșterea producției și productivității muncii, în acest cadru un loc important îl ocupă modernizarea tehnologică, extinderea mecanizării corni plexe în activitatea din ■

abataje. Spre exemplu, în 1982, față de 1981, mina Lupeni trebuie să realizeze conform planului o creștere a producției de '1 cu numai produeti-cărbune cocsificabil 200 000 de tone, prin sporirea vității muncii.în acest scop, încă din prima lună și trimestrul 1 al anului realizăm ' o concentrare a producției în abataje de mare capacitate și randament, în sectoare productive cu grad de mecanizare ridicat, între 90 și 100- la sută. Este cazul sectoarelor III, IV, VI și VII. Se poate aprecia, de pildă, că producția sectorului III se extrage complet me

canizat. Aici funcționea
ză în prezent două, abataje, ambele dotate susțineri mecanizate abataj românești 
SMA-2. “ ' '■medie a muncii planificată în abataje este de 11 tone/post, dar ambele brigăzi, conduse de Gri- gore Costache și Matiicș Lașzlo, obțin realizări de 

<12-—13 tone pe post. Pentru execu ția pregătirilor aferente acestor abataje funcționează trei combine de. înaintare, cu care’
Ing. D. DANCIULESCU, 

director tehnic,
- I.M. I.upeni

cu
de tip Productivitatea

(Continuare în pag. a

Sporuri însemnate la producție 
și productivitateZilele de sfîrșit ale primei luni a anului în curs, marchează succesele deosebite eu care colectivul sec- pențk, torului I al minei Dîlja pregătește acest prim bilanț.* Depășirea la zi a producției planificate de cărbune5 extras cu 1376 de tone a contribuit la obținerea unor sporuri însemnate și la productivitate. Astfel, productivitatea muncii în cărbune depășită cu 715 kg/post, în abataj cu 807 kg/post, iar pe sector cu 235 kg/post demonstrează cu prisosință hărnicia acestui colectiv 

Rezultatele sînt urmarea firească a organizării mai bune a producției, a utilizării judicioase a timpului de lucru, cît și a asigurării continuității în funcționarea utilajelor. O contribuție majoră la rezultatele amințite și-au adus-o minerii din brigăzile conduse de Constantin Cfăciune, Constantin Filion, Vasile Zaharia, Zoltan Farago și Petru Carp, ' i
Punctul nostru de vedere

Confort ciuntit
■>

-Bărbăteni
Lupeni, ca

In cartierul 
III din orașul 
urmate a dării în folo
sință a noi blocuri de lo
cuințe, niulți locatari 
și-au. petrecut anul nou 
în casă nouă. Noile apar
tamente sînt frumoase, 
constructorii și-au . făcut 
datoria, executînd lucrări 
și finisaje de bună calita
te. Iată însă că bucuria 
locatarilor este umbrită 
de o suită de neajunsuri 
care se perpetuează de la 
o zi la alta, deși sînt de 
netolerat. Despre ce este 
vorba ? La 14 ianuarie 
a.c. s-au împlinit patru 
săptămî'ni de la darea în 
folosință a blocului 30. 
In acest răstimp locatarii 
nu au beneficiat dc cu
rent electric. Branșamen
tul definitiv la -rețeaua 
de alimentare a intîrziat 
nepermis de mult din 
za „altor lucrări" 
zonă, unde se află 
construcție sute de 
apartamente. în plus, a-

CCLU- 
din 

tiu. 
alte

de... neglijențe 
limentarca cu apă pota
bilă și îndeosebi încălzi
rea, apartamentelor lasă 
și în prezent mult de 
dorit, nu sînt rezolvate 
încă la nivelul cerințelor. 
Sînt zile în care calorife
rele rămîn reci, în timp 
ce afară sînt multe grade 
sub zero. Noii locatari, 
nemulțumiți de condiți
ile în care sînt nevoiți să 
locuiască au făcut nenu
mărate demersuri la sec
ția locală a S.D.E:, la 
consiliul popular cil ora
șului. Au primit de fie
care dată promisiuni că 
„problemele se' vor re
zolva". Dar promisiuni
le, din. birou, nu au ;,a- 
coperire în 
ța locului, 
au nevoie 
Este cazul 
de. urgență 
bleme, iar cei ce s-au fă
cut vmovați dg tergiver
sări să fie trași la răs
pundere cu toată aspri
mea I

fapte" la ]a-
Or, locatarii 

de căldură, 
sa se rezolve 
aceste pro-

RED.

In cursul dimineții de vineri, tovarășul Nicolae l Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
s-a întilnit, la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii de la Băneasa, cu specialiști din agricultură si industria construcțiilor de mașini.In cadrul unei expoziții, au5 fost analizate rezultatele obținute în acțiunea desfășurată, la indicația secretarului general al partidului, pentru realizarea u- nor agregate agricole complexe, capabile să efecțu-

eze concomitent, adică la .o singură trecere a tractorului, mai multe lucrări în scopul măririi randamentului acestor mașini, reducerii consumului de combustibil si diminuării pro
cesului de tasare a solului.

Această întîlnire de lu
cru este ilustrativă pentru preocuparea constantă a secretarului general c ai partidului, președintele Republicii, în direcția conceperii si realizării unor mașini agricole multifuhcțjb- 
naie complexe, de mare randament impuse de înfăptuirea ;obiectivelor fundamentale ale noii revoluții agrare, a sarcinilor ihi- pbrtante ce stau, în actua-

lu] cincinal, în fața agriculturii, ramură- de bază a economiei noastre naționale.Tovarășului Nicolae Ceausescu i-ăU fost prezentate mai întîi 'de către Gheorghe Manclu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Industriei . Alimentare, tractorul de 65 CP adaptat pentru lucrul simultan cu două pluguri, unui în față si un altul în spate, precum si o serie de agregate conrh..;n-'te Pentru pregătirea patului germinativ. S-a remarcat agregatul care combină patru utilaje — mașina , dc fertili-
(Continuare in pag. a 4-a)

Rezervele de creștere a producției 
de cărbune trebuie puse la lucrulCu un pronunțat caracter de lucru, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Vulcan, a dezbătut activitatea desfășurată meni lor muncii in anul trecut, < păsurile ce impun pentru valorificarea întregului potential^ uman si material, care sa asigure realizarea și creșterea producției de cărbune. Darea de seamă, discuțiile au evidențiat neajunsurile în organizarea ducției si a muncii, alături de cerințele ploatării unor strate țiri și alte greutăți te de tectonică, au duș la obținerea unor pro- : ductivități miei în abataj, în prezent de numai 94,4 la sută, ceea ce a făcut ca minusul înregistrat de colectivul minei să

La I.M. Livezeni

de Consiliul muncii țiăsurile pentru
oase

precare ex- s u i > -. iega-con-

fie de 50 912 tone de car bune și de crările de consecințe 1000 ml la lu- pregâtiri, negative realizarea producției nete și altor indicatori de eficiență economică. La minusul arătat au contribuit toate sectoarele de producție care au .înregistrat res- tanțe cuprinse între 2486 tone de cărbune sectorul I si 27 009 tone sectorul IV, cu excepția harnicului colectiv ai sectorului VIII investiții, care a realizat un plus de 14 ml.Reprezentanții oamenilor muncii care au luat cuvîn- tul Constantin Mates. Mihail Vasilescu, Constantin Popescu, Gheorghe Dinu- ță, Mihai Putsch. loan Tu- reanu. Hie Chiron, Ioan Tirea,' Georgel Cheles și Marcel Pînzaru s-au refe-

cuîn
rit în mod .critic și' autocritic ia acttvîtat -a c.o.m;, 
la desele defecțiuni șl a- varii electronicanise . ca
re au totalizat 14"' «re întrerupere a procesului. de piodrti-, cu p 'i- deri mari de < irbune.

Teodor ARV.INTE

(•Contiriutirș in pag. o 2-a)

Să se intervină ferm pentru 
întărirea ordinii și disciplinei’ t uz ■ ■

colectiv xuri de benzi care mer- . geâu în gol. La întreagaIn noaptea de 28 spre 29 ianuarie a.c. un 
al Consiliului municipal de control muncitoresc al 
activității economice și sociale s-a deplasat Ia I.M. instalație electrică din se. 
Livezeni. A urmărit îndeosebi modul cum se aplică 
prevederile Decretului 400 al Consiliului de Stat, or
dinea și disciplina muncii în schimburile III și IV. pre afișarea la 
In cele ce urmează, cîțevaPrimul punct de lucru unde ne-am oprit — separația minei. Aici he'țn- tîmpină Maria Sandu, șefa de schimb. Constatăm numeroase nereguli. în primul rînd tabloul central de alimentare cu . e- nergie electrică la întregului flux de producție nu era asigurat. La tablou avea acces persoană, calificată necalificată, care pune în pericol întreaga activitate de producție. . ___ ,Era oare o problemă ca tim că erau multe, foarteacest tablou să fi fost în- multe lămpi cu neon ca-chis cu un lacăt ? Con- re nu-și aveau rostul, flu-

acest orice ori putea

parație erau făcute și multe improvizații. Des- ' i locurile de muncă a Decretului nr. 40(1 nici vorbă. Am în- tîlnlt oameni ca Gheor- ghe Șchiopii și Ion Bric, . lăcătuși, care nu-și cunoșteau ațribuțiunile de serviciu. fia ‘cunoșteau prevederile recentului act normativ. Am întîlnit, ia cota 6 la 20) cît și la din păcate și oameni, ca- benzi erau montate sobe . zul lui Eieonora Bîlbă — electrice care. consumau în zadar curent electric. Un simplu calcul ne conduce la concluzia că pe fiecare oră aici se iroseau cel puțin 180 kWh. Asta fără șă mai amiri-

diu constatările noastre : șiderăm că nu, din moment ce biroul maistrului Iosif Filimon era închis cu yalâ, iar toaleta era ferecată cu ditamai lacătul. Și dacă ar fi numai atît, dar pe scări (de
supravcghetoare, care dormea în timpul serviciului. Ce are de spus ing. Tiberiu Bindea față de toate aceste nereguli ?Următorul punct de lucru la care ne oprim — centrala termică a mi-

(Cont, in pag. a 2 ai

I„Noi minerii, avem 
un dicton: „Fapta su-

I plinește vorba" — își 
dezvăluie, parcă. în tai-

Ină. v.n gînd, minerul 
șef de brigadă Dediu 
I Pavel, din sectorul I al

„I.M. Aninoasa. „ Aflăm 
că brigada lui e una 

I din „rotițele", de loc
neînsemnate, în „angre- l 

Inajul" sectorului I — 
producție, sector cu cea 
mai ridicată pondere în 

I producția întreprinde
rii miniere Aninoasa și 

Icu cel mai înalt grad ■ 
de mecanizare. Ca o con- . 

I firmare : ortacii lui De
diu, lucrînd intr-uri . :d- 
bataj dotat cu rconțplex ; 

I mecanizat de susținere
și tăiere, au extras, peș- l 

| ie sarcinile de plan 2O.>-, j 
I tone de cărbune, in pe- i 
Irioada 1—27 ianuarie.

1982, din cele peste 5000 
Ide tone extrase în plîis.

de întregul colectiv al I 
sectorului- nA.,. I

I Dar este limpede că \
brigada lui Derliu Pa- 

Ivel nu are decit o par- 1 
te de contribuție, e a- j 
devărat esențială, la rea- j 

I Uzările sectorului. In , 
I subteran, alături de ea, I 
I deschizînd noi orizon- 

turi. lucrează brigăzile I 
(lui Stan Rotarii și Mihai I 

Qrijuc — în lucrăii’e de l 
pregătire, și î'asi'.e Bur- j 
lec, intr-un abataj . 
fronlaî. Sînt, cu toții, I 
oammu obișnuiți, conș- ’ 
tienți că „de fiecare fap- i 
tă a lor depinde priesti- | 
giul și succesul întregit- i 
lui sector.

Ce frumos sună în gu- 
ra maistrului minier I 
jiriiicipal Ioan Horbotă, ■ 
cuvintele: „Noi minerii I 
știm că fiecare picătură | 
de sudoare în subteran, > 
se transformă, acolo sus, I 
pe vatra pămîntului ’ 
stiămoșesc, într-o sein- I 
leie, într-lin mugure de I 
’•..mină"! De acest fapt I 
sînt conșțienți și acțio- j 
heăză și maiștrii Adrian , 
Biițuțui, Gheorghe Bo- I 
bi'inaț, Vasile Butnaru, ' 
fnaistrul mecanic prin- I 
erpal Simian Morar, ti- l 
nărui inginer Nicolae | 
Cămarășescu... ■

Adrian POPA j
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(Urmare din pag. t)nei. Aici ne-a atras atenția Dorel Macotă, lăcătuș, care era în stare de ebrietate. întrebat de ce ■vine totuși la serviciu sub influența consumului de alcool a afirmat: „N-am băut decît vreo... 200 de votcă la orele 21,30". Deci 
Tu o jumătate de oră î- nainte de intrarea în șut. De aici și întrebarea : cine l-a pontat pe D. Macotă. nu l-a văzut că era beat ? Dacă da, cum de 
a permis ca un om stare de ebrietate să ră- mînă.la serviciu?La , dispecer. Ing. fan Czeller, ofițer serviciu. în schimbul 111, organiza, deși era tîrziu, ora 24, remedierea unei defecțiuni care avusese ioc în jurul orei 21. La orizontul 400 se rupsese lanțul de la un transporta, iar ofițerul de serviciu din schimbul II, ing. Vasile Popescu nu î prinsese nici o măsură de remediere a defecțiunii. Ba mai mult, ing. V.P., după cum aveam să fim informați, plecase liniștit acasă. Pentru , el o întrerupere de 5 ore a fluxului principal de benzi nu constituia mare lucru. A- ceasta să fie oare respon. sibilitatea profesională, comunistă a unui cadru d* conducere ? S-a gîn- dit oare ing. Vasile Popescu cîtă producție s-a pierdut din cauza aces-

tei defecțiuni precum și din alte „mici" nereguii rămase din schimbul său? Dacă nu, îi amințim noi i 
mina Livezeni nu și-a 
realizat în ziua de 28 ia
nuarie planul la produc
ția de cărbune cu 599 de 
tone, iar de la începutul 
anului cu 10 495 de tone. Pentru că tot este vorba de disciplină trebuie mai' amintim faptul sînt oameni — cazul Nicolae Hanciu, vagonetar, care au părăsit mai repede locul de muncă.In raidul nostru am trecut și pe la cantina minei. Aici Ioana Cîlțea și Elena Nimerceag au fost surprinse dosind cîteva... copane de pui și cîteva... prăjituri.La toate aceste aspecte mai trebuie adăugat faptul că în sala de ședințe, pe culoare, în unele birouri erau aprinse toate becurile. Și asta tocmai a- cum. cînd avem atîta ne- între- VOje ^e energie electrică.Ce spirit ele gospodărire o mai fi și ăsta*?în consecință, toate aceste abateri de la disciplina muncii și tehnolo. gică au loc în ziua de plată atunci cînd, considerăm noi, cadrele' de conducere ale minei, activul de partid de aici trebuia să fie prezent la unitate să ia măsuri de desfășurare în bune condiții a activității de extracție.

să că lui
înȘte- de

IN URMA CONTROLU
LUI EFECTUAT S-AU 
STABILIT URMĂTOA
RELE MASURI:— Ing. Vasîle Popescu — diminuarea cu 10 la sută a retribuției pe trei luni și punerea în discuția adunării generale de partid ;— Ing. Tiberiu Bindea, diminuarea retribuției cu ’ 16 la sută pe o lună și punerea în discuția a- dunării generale de partid;— Iosif Filimoh, maistru, diminuarea retribuției cu 10 la sută și punerea în discuția adunării generale de partid ;— Dorel Macotă, lăcătuș, retragerea unei categorii pe trei luni și punerea în discuția adunării generale de- partid ;— Eleonora Bîlbă, muncitoare, diminuarea retribuției cu 10 la sută pe o lună ;; -— Cîlțea Ioana și Elena Nimerceag, diminuarea retribuției eu 10 și, respectiv, 5 la sută pe una lună ;— Ana Bud, paznic, or. ganele de miliție îi vor stabili sancțiunea" prevăzută de lege.

Rezervele de creștere 
a producției de cărbune
De asemenea, numărul mare de absente nemotivate, 13 865 om/zile, au însemnat aproape jumătate din minusul înregistrat, la producția de cărbune față de care nu 
a existat o preocupare permanentă din partea organizațiilor de masă, a c.o.in pentru lichidarea lor. Dezbaterile inițiate 
de comitetul sindicatului si organizația U.T.C. pe tema întăririi disciplinei, 
au fost sporadice, lipsite de eficiență, ele nu au coborît la nivelul grupelor sindicale, la nivelul formațiilor de lucru, pentru a face o puternică opinie colectivă împotriva nemotivaților, în vederea realizării sarcinilor de olan de către fiecare formație de lucru".„Faptul că 36 dintre formațiile noastre de lucru nu-și realizează sarcinile, sublinia adjunctul șefului de sector', Mircea Băltățescu, se datorează și absentelor nemotivate' care se fac mai cu seamă de către membrii formațiilor din abataje, cit și datorită slabei asistențe tehnice acordate de maiștri fapt ce a dus la u- j nele surpări în abataje".■ Cele 25 de surpări, a- vînd drept cauze neres- pectarea monografiei de' armare, și puscarea ne- .orespunzătoare Ia frontul de lucru, sublinia mg. Ioan Minulescu, din oartea inspectoratului teritorial de stat pentru orotectia muncii, sînt urmare a unei asistențe tehnice îngăduitoare din oartea personalului teh- T<. La controalele e-

fectuate s-au constatat stări preaccidentale, locuri de muncă in care întreținerea lucrărilor miniere Iasă de dorit în special la sectorul VI. In cadrul unității se neglijează șistifiearea galeriilor conform programului stabilit, față de care, noi. vom continua să fim neîngăduitori cu cei ere fac rabat de la normele de tehnica securității muncii, de la De-' crețul 400 al Consiliului de Stat".Referirile făcute la activitatea membrilor consiliului oamenilor muncii, in darea de seamă și în cadrul dezbaterilor, vi- zau'lipsa unui stil de muncă participativ al fiecărui membru al consiliului, la stabilirea „ deciziilor luatg, Expri- mîndu-și hotărîrea fermă de a tiă d„ --------- .Vulcanului s-au angajat ca în anul acesta să realizeze o producție suplimentară de 9000 tone de cărbune să recupereze 1000 bucăți armături me. talice si alte materiale care să conducă la creșterea eficientei economice. La baza acestor angajamente luate de către reprezentanții sectoarelor care au luat cu- vîntul stau realizările colectivului, care pînă la data de 27 ianuarie' a^ obținut o producție 7 348 tone superioară la zi.a minerilor de la Vulcan confirmi că îsi vor onora angajamentul sarcinile de creștere producției de cărbune, pe întregul an.

si înfăptuirea
creste produc- de cărbune, minerii

______ de de cărbune, prevederilor Această realizare
si 
a

Sprijin eficient pentru sporirea 
producției de legume în Valea JiuluiTn euvîntareaIa recenta consfătuire de lapte, lină - lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu ă spus printre altele ; „Autogospo- dărirea, autoapi’ovizio- narea înseamnă în primul rînd producție — autoproducție si ne urmă• autoaprovizionare".Această cuprinzătoare precizare . jalonează cu claritate sarcinile ce revin tuturor consiliilor populare — deci și celor din Valea Jiului —, și organelor lor agricole pentru sporirea septelu- lui si a producției de le- . gume. Sînt, desigur, la . ordinea . zilei multe pro-. iecte și preocupări.Vă. rugăm, tovarășă E- lena Zeta ca în calitate de inginer principal cu problemele agriculturii în cadrul consiliului popular municipal Petro- cipal si pe Maleia. Ade

rostită duse animaliere — carne, 
■, ce trebuie contractate si predate.

— In realizarea a- 
cestor obligații, urmă
rind creșterea contri
buției la autoaprovizio- 
narea teritorială, gos
podăriile țărănești din 
Valea Jiului vor trebui 
sprijinite. In ce v» cons
ta acest sprijin ?— As dori să subliniez că, spre deosebire de perioada trecută, sprijinul pe care îl vor primi în acest an, gospodăriile țărănești, întreprinderile, toți cei ce doresc . să- cultive grădini va fi divers si substantial. Consiliile populare vor acorda celor pe doresc terenuri virane pentru a fi cultivate. în Petroșani aces

te terenuri se află în cartierul muncitoresc vechi, în zona spitalului muni-șani, să vă referiți la a- ceste preocupări.— In planurile de producție pe 1982 sînt con- ■ crețizate sarcinile fiecărei gospodării privind extinderea suprafețelor arabile prin desțeleniri, producțiile ce trebuie să fie realizate, cît si sporurile la animale și pro-

vărat că majoritatea a- cestor terenuri eît si cele cu care gospodăriile țărănești îsi vor extinde suprafețele arabile, vor trebui desțelenite. In vederea efectuării acestei lucrări s-a convenit o înțelegere cu S.M.A. Hațeg, care, la solicitare, contra cost, va trimite în Valea Jiului tractoare
Propaganda vizuală - operativă, la obiect ILa mina Livezeni propaganda vi z u a 1 ă este ca si inexistentă de altfel ea merge mină în mină cu producția de • cărbune (cel mai mare i minus pe combinat de ia începutul anului — mi- " nus 10 495 tone). Or,- propaganda vizuală tocmai ! acest lucru îl vizează la ; o întreprindere minieră— creșterea producției de cărbune. La gazeta de .perete a minei articole rămase încă din anul trecut, un afiș prins peste articole șe referea la s mele alocate pentru po

mu; de iarnă, care urma să aibă loc la 29 decembrie celelalte erau acope. rite de el si uitate în rame. Pe tabla de afi- șaj de la etajul I se a- flau două afișe cu Decretul 400, cineva din conducerea minei ne. spunea că, de fapt pe acest afișaj ar fi fost patru de astfel de extrase și că de a- eeea se află așa depărtate unul de altui, dar... La intrarea principală pe unde trece fiecare al muncii de la mină puțin două,’i, în hol, un om de ori pe-

rete a fost destinat pentru afișaj, dar ce panou de afișaj este acesta cu afișe de protecție a muncii aruncate. la voia în- tîmplării,. cu afișe care anunțau diferite spectacole, care pe jumătate erau rupte 7Dar ca să nu spună cineva că la mina Livezeni nu există preocupări, pe ușa de la DISPECER au fost rase unele litere si astfel îți loc de Dispecer ne usă a rămas scris .PACE : E prea de tot.
Gică BAZAVAN

Pe

pentru ararea terenurilor acordate pentru grădini cetățenilor și întreprinderilor. In același timp, sînt datori» să cultive cu legume, îndeosebi cartofi, ceapă, usturoi, pătrunjel și alte rădăținoase, care dau producții bune în Valea Jiului, toți cetățenii care au mici terenuri în preajma locuințelor, inclusiv cei ce locuiesc în blocuri. Pe baza pianu. lui de măsuri aprobat, pînă la sfîrșitul lunii februarie vor fi amenajate spații, în toate localitățile din Valea Jiului, magazine ori raioane profilate pe aprovizionarea populației și întreprinderilor cu semințe de legume, material pomicol și cartofi pentru plantat, 
porumb .timpuriu, arba- gic. semințe de trffoi (pentru îrîsămînțat ogoare și pășuni), îngrășăminte chimice si materiale fitosanitare pentru combaterea dăunătorilor. A- celeasi magazine vor p-s, feri cumpărătorilor unei- ‘ tele agricole de largă folosire.

— Ce ne puteți spune 
despre sarcinile și preo
cupările întreprinderilor 
și instituțiilor în acest 
domeniu ?întreprinderile și instituțiile, toți consumatorii colectivi au obligații să producă mai ales legume pentru consumurile proprii și pentru piață. Cele care au terenuri proprii trebuie să ie cultive eu sprijinul la care m-am referit, iar cele care nu au terenuri, să solicite consiliilor populare. In acest sens este de relevat cerii și-a unej zona orașului. Sere si grădini se vor 'amenaja de către întreprinderea agricolă de stat județeană si la' Iscroni si in Petroșani. Discuție consemnată deToma țAȚARCA

preocuparea condu-I.M. Lupenl care propus amenajarea mari sere-grădini în recent demolată a

Extinderea tehnologiilor moderne
(Urmare din pag. I)s-au Obținut, de asemenea, productivități si-—a- vansări lunare ridicate.Producția sectorului IV, de 2000 tone pe zi, este realizată in trei abataje dotate cu complexe mecanizate . de susținere și tăiere. Brigăzilor condu, se de Constantin Popa, Paul Grasu și Aurel Manda li s-a stabilit în acest an o normă superioară cu 0,5 tone pe post comparativ cu 1981. ~butul din acest an a confirmat că aceste noi cote pot fi depășite în condițiile stăpînirii de către membrii formațiilor de lucru a tehnologiilor î- naîntate, creșterii experienței, valorificării creativității tehnice proprii prin adaptarea utilajelor, prin modernizări succe-

De-

■ sive, la condițiile deosebite ale zăcămîntului. Este preconizată și la sectorul IV extinderea combinelor de înaintare pentru execuția lucrărilor miniere de pregătire.Chiar în această lună, Ip sectorul VI, îrr mieră pe brigada condusă de Pavel Bujor a introdus și exploatează un nou tip de complex mecanizat pentru strata subțiri, cu o gamă largă de acțiune pe grosimi de la 0,8 la 2,2 m. Am extins astfel susținerea mecanizată la condiții noi de exploatare — feliile II și III ale stratului 5, aceasta din urmă caracterizată, din cauza culcușului, prin variabili ta tea mare a simit Prin intrarea funcțiune a acestei capacități productive,

pre-Valea Jiului,

groin n-oi

toate abatajele sectorului VI sînt dotate eu susțineri mecanizate. In ce privește mecanizarea pregătirilor în acest sector, utilizăm cu bune rezultate prima combină de înaintare de fabricație românească în zone mixte, A doua, de același tip, este în' introducere la sectorul VII. în acest din urmă sector, dezvoltat Intr-o zonă nouă de exploatare, mecanizarea comple. xâ este, de asemenea, generalizată.Peste 60 la sută din producția acestui an a 
I.M. Lupeni se va extrage în abataje mecanizate, unde randamentele obți. nute se situează la cote de vîrf. în prezent susținerea mecanizată și tăierea cu combina de abataj este aplicată, practic, în toate zonele minei în
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• PREGĂTIRI, J Ieri, în continuarea pregătirilor. pentru recensămîn- tul animalelor domestice, comisia municipală a delimitat sectoarele si a repartizat recenzorii care vor vizita, începînd de juni, 1 februarie, gospodăriile crescătorilor de animale în vederea completării formularelor de

recensămînt.• INTILNIRI DE LU- CRLj. in ultimele zile, membrii comisiei municipale pentru recensămîn- tui animalelor domestice au avut întîlnirj de lucru cu crescătorii de animale. In cadrul acestor consfătuiri' au fost explicate prevederile decretelor cu privire la recensă- mîntul animalelor si cu privire la contractarea animalelor si produselor 
animaliere.
• PROIECT. Un colec

tiv de la institutul de ar

hitectură „Ion Mincu" din București, condus de rectorul acestuia, prof. dr. arhitect'Cornel Dumitres- pentru un a potențialului turistic, de agrement si recreere în zona munților Paring. Comisia municipală de sistematizare urmează să dezbată și avizeze proiectul.• DEZBATERE. In organizarea Consiliului municipal al sindicatelor, Combinatului minier și Ca.

cu, a efectuat municipiul Petroșani studiu de evidențiere

rare aceasta este posibilă, îmbunătățirea condițiilor de dotare va permite, fără îndoială, extinderea mecanizării în noi zone. Capacitatea tehnică, pregătirea profesională superioară a minerilor-teh- nicieni de la Lupeni, a cadrelor care __coordonea. ză și. conduc procesul nemijlocit de extracție se va concretiza, de asemenea, în soluții tehnologi
ce noi. Realizările din perioada de la începutul anului pînă la zi — depășirea cu 2700 de tone de cărbune. coesîficabil a planului producției fizi. ce — sînt in măsură să confirme capacitatea colectivului nostru de a acționa eficient în acest an la înfăptuirea sarcinilor Ce-i revin în creșterea producției de cărbune pentru cocs.sei la cu că •SiJiului si rolul ei în creșterea productivității mun- . cii și îndeplinirea sarcinilor de plan".. Au participat reprezentanți ai comisiilor inginerilor si tehnicienilor, inovatori din întreprinderile miniere, I.R.I.U.M.P. . și l.U.M. Petroșani.

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

de cultură a avut loc Petroșani dezbaterea tema „Creația tehnî- în industria minieră metalurgică din Valea
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sindicatelor radioampii-

ac- nueicu

loc de si de

înt-re- o ușoa. ale

dedicate producție), contribui, cunoscînd labucile sindicatelor Lupeni și Uricani se organizează, concepție unitară, o prezență continuămijlocul oamenilor, timpul dintre schimburi, ci să și stimuleze viața
Festivalul național „Cintarea României"

în

Maria DtNCA

de

CARAGIALE AZI care
130 de ani de la naștere

Ferestre

DEZIDE- 
FLORICA,

, Sala de lectură a-clubului sindicatelor din U- 
ricani. Bibliotecile din Valea Jiului au înregis
trat în anul 1981 aproape 14 000 de cititori.

Centrul de greutate al vieții culturale 
și educative

M/ cit infinitul
pradă,

ianua- ; 
permisă ; 

rturisme- •: 
perso- : 

ate sub : 
P ' :

ață cu : 
•oului :
Miliției î 
Petroșani :

— La Petrila, ne spunea tovarășul Ion Orza, secretar al Comitetului, orășenesc de partid, a fost o autentică tradiție în organizarea unor acțiuni de prestigiu în întreprinderi, urmărite cu interes de oamenii muncii. în a- nul care a trecut, cele două cluburi aie sindicatelor, comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă nu au mai acordat o atenție conți-’ nuă acestor manifestări.Iată de ce ne propunem, chiar de la începutul anului 1982, în noua ediție a Festivalului național „Cîntarea României", să organizăm acțiuni interesante și. continue în întreprinderi, în mijlocul oamenilor muncii. Astfel de manifestări desfășoară acum clubul de Ia Lunea în sala de apel a minei, unde, alături de programe artistice, a- re loc, ca și la mina Petrila, o mai atentă colaborare a bibliotecilor de la cluburile eu stațiile fiecare.
O astfel activității

re, organizarea unor dezbateri, programe artistice, expoziții, zile fruntașilor în clubul poate din interior, activitatea economică, procesul de educație care se realizează odată cu

sala de apel, înțeleasă ca un spațiu în care se în- tîlnesc munca și educația, am întîlnit și la clu-dinundeîntr-oatît ia formațiilor cluburilor în munca în abataje. Iar a.ceasta cunoaștere nemijlocită a problematicii mineritului, se răsfrînge

orientare aspredeculturale

culturală, proprie prinderii (activează formație de muzică ră, au loc repetiții unei noi brigăzi artistice).— Unul dintre cele mai importante criterii ale eficienței muncii noastre, ne mărturisea tovarășul Dumitru Rădoescu, directorul clubului sindicatelor din Uricani, este actualitatea tuturor manifestărilor, felul cum ele răspund așteptărilor oamenilor, preocupărilor lor morale. Prin modalitățile specifice muncii culturale (emisiuni la statia de radioamplifica

asupra conținutului tivității noastre care se face la întîmplare, în relație nemijlocită minerii.în viața cultural-edu- cativă a Văii Jiului, o- rientarea spre locul unde omul își desfășoară activitatea: - a înregistrat o experiență, bună (chiar zilele trecute au avut întîlniri ale minerilor la Bărbăteni, Dîlja Petrila cu un grup scriitori). Dar această experiență trebuie adîn- eită, îmbogățită în conținutul integrării activității ' culturale în procesul

de producție, pentru participa cit mai multă flexibilitate la procesul de educație, de formare • și dezvoltare a conștiinței socialiste. • Numai într-o concepție nouă, prin folosirea tuturor formelor și ihetodelor educative, ale culturii și artei, puternic implicate în im- ■ portantele sarcini economice ale Văii Jiului, activitatea cluburilor și casei de cultură va . intra într-o etapă a calității superioare, răspunzînd și cerințelor oamenilor muncii de perfecționare. Da,că la cluburile din Lo. nea, Lupeni și Uricani a început un astfel de proces de formare a u- nei activități cultural- educative active, dinamice, stimulative, această orientare trebuie să -fie generală, coordonată permanent și punînd în valoare întregul potențial cultural-artistic cunoscut din ultima ediție a Festivalului național „Cînta- fea României".
T. SPĂTARU

- Ce vulturi negri, sau ce corbi de 
s-ou asmuțit în tăriile senine
- In aer moi plutește mirosul cornii 
și țipă Hiroșimo și gropile comune, 
și cu ochi mari, la pindă, stă hidra 
Războiul, da, războiul pe care-l ''cheamă unii
- Ce sete-a morții, ce gînd de furtună, 
s-au zămislit pe țărmuri planetare ~ 
-- Un sfert din omenire are drept casă cerul, 
și gust de aventură ascute neutronii, 
și-obsesia puterii alienează veacul ; 
Discordia dărîmă, în doc să crească burguri
- Ce glas de mame, ce fecioare, încă, 
ridică valul unui NU tenace
- Nu s-a născut viața, și nu se naște viață, 
nici pentru destrămare în cosmice dulbinej 
nici pentru profitorii ce-n bombe-și joacă zarul . 
Destinul nostru-i PACE I S-o facem' zid și cremeni I
- Ce cîntec suie, ce potop de oameni,.
s-au ștrins din patru puncte cardinale ?...
- Cîntecul Muncii, iată, și-o întețit furnalul, 
călindu-și demnitatea, la flacăra iubirii, 
colosul ei să crească, prin muncă întreită ;

NU cit infinitul ; să stingă arsenalul t

arse,

milenară

)*

Activitatea culturală 
a elevilorîn vederea cbncursu. Iui culttiral-artistic al elevilor, manifestare integrată în — național • României' industrial Petroșani ră o vie pregătire

Festivalul „Cintarea la Liceul minier din se desfășoa- acțivitate de a unor forma, ții atractive, cu con th' nut adecvat preocupării instructiv-educative a elevilor. în aceste zile au loc repetiții pentru realizarea . montajului. literar-muzical „Manifest pentru pace", formație care se adaugă unei brigăzi artistice, echipei de teatru și dansurilor populare.

— apre- măiestria

în aceeași lună ianuarie, dar cu doi ani niai tîrziu decît Eminescu, se năștea Ion Luca Caragia- le, care avea să fie cel . mai mare dramaturg român.După cîteva traduceri din literatura universală — prima fiind tragedia în versuri Roma învinsă de DA. Parodi ciată pentrutraducerii chiar de către V. Alecsandri și Titu Ma. iorescu — Caragiale se impune în literatura dra. mutică națională prin capodoperele O noapte fur
tunoasă (1878), Conu Leo
nida față cu reacțiunea (1879). O scrisoare pierdută (1884), D'ale carna
valului (1885) Și Năpasta (1890).Anii s-au scurs dar o- pera lui, dramaturgie proză, nu ■ și-a pierdut valoare, interesând și tăzi cititorii, publicul re-i savurează operafața micilor ecrane și în sălile de spectacole, la radio.Printre teatrele profesioniste care au contribuit la familiarizarea spectatorilor cu lucrările marelui dramaturg se a- flă și Teatrul de stat „Va

Și din asasin

GÎND CURATTe iubesc cum iubește țăranul ogorul Frate etern dătător de bucate,Te iubesc cum iubește pasărea zborul Pe cerul azuriu, spre sfînta libertate. Te iubesc cum iubește pescarul barca Marea, talazurile șî furtuna,Te iubesc cum iubește poetul slova Codrul, izvoarele, soarele și luna. Te iubesc cum iubește pămîntul soarele Razele-i calde, lumina ce-o dorește, Te iubesc cum iubește ciobanul mioarele Și din fluier' de-argint. în codru doinește. Te iubesc cum iubește olarul pămîntul 
Ce-n roata de lucru noi forme primește, 
Te Jubesc cum iubește cucul văzduhul Cînd primăvara din timp se vestește.; 
Te iubesc, tu ești patria mamă Ce-n liniște si pace cu drag ne-ai crescut.

Ion RACU

LQRINCZ ANA, Petro
șani : De la o compunere și pînă la schiță, povestiri etc. este o cale destul de lungă. Cel mai indicat este să le trimiteți la o revistă'literară.

DARLACI 
RIU, PĂUN 
IORDACHE COSTEL — Livezeni, CUCU EUGEN 
— Petrila, CLAUDIA 
BODNARIUC, BRAI SIL
VIA — Petroșani, T.A. 
MONERUL — LUPENI, 
FLOREA FLORIN, NI- 
COLAE GHEORGHE — Lonea: Mai multă atenție la cum scrieți, evi- tînd termeni prețioși, care par „lipsiți" în versuri surprind, uneori,

i

I*

poezia mineritului. . Mai trimiteți.
M1HNEA ARON, Petroșani : Fără îndoială că vă place poezia lui Eminescu, aceasta se observă din- versurile dv. Dar care nu sînt publicabile-, ION CRIȘ, Petroșani : Alte versuri mai aveți ? Cele primite nu ne conving, dar sînt o promisiune. ■:*:
POPA IONEL—BO- 

TOAȘCA, Petrila: Fantezia scrisorii primite este cuceritoare prin at- mosff W descrisă și su- gestiil-p le faceți. Dacă credețiideile dv sînt realizalfiie, dișciitați-le cu organele locale.
lea Jiului" din Petroșani. Chiar Inaugurarea acestei instituții de cultură a a- vut loc cu
O scrisoare la 8 octombrie 1948. atunci și pînă la 13 nuarie 1968, cînd a avut loc a doua montare a comediei O noapte furtu
noasă, prima datînd din stagiunea 1950—1951, au văzut lumina rampei toa. te lucrările sale dramatice originale. Pe lingă acestea au mai fost montate, în spectacole și multe dintre schițe.Caragiale întîmpină fiecare generație de elevi în manualele școlare, de gimnaziu și liceu, conti- nuînd să-i atragă spre arta scenei, îndemnîndu-i să realizeze spectacole pentru concursurile ’ artistice și serbările școlare.Și este firesc. Tot atît de firesc- ca primirea știrilor despre montarea lui Caragiale pe diferite scene ale lumii. Căci Caragiale este al nostru în primul rînd, dar el, ca o. rice mare scriitor, aparține și literaturii dramatice

comedia 
pierdută, De ia-

Corurile sînt 
în vacanță ?Am intrat în anul 1982 eu gîndul că și formațiile corale din lea Jiului își vor lua activitatea, la nivel calitativ superior, așa cum și este de așteptat avînd în vedere rezultatele bune obținute în diferitele etape ale Festivalului național „Cîntarea României". Vești despre pregătiri, le lor nu sînt decît de la Lupeni. Sigur este că coruri cu tradiție ’ (al sindicatului învățămînt Petroșani — Petrila, al tineretului de. la I.U.M. Petroșani, corurile din Vulcan) nu numai că n-au mai făcut nici o repetiție, ci înșiși inter, preții își amintesc cu nostalgie de acea vreme. Munca este rurilor. nicipal ducație

Va-re-un

în salturi specifică Comitetul de cultură socialistă și
universale.

Pp>f. Mircea MUNTEANU

co- mu- și e- Con- siliul municipal al sindicatelor vor trebui să se hotărască pînă cînd corurile sînt tot în vacanță ?

S-a spus pe drept cu- vînt că în ultimele două decenii cultura noastră trăiește o adevărată „eră a dicționarelor". Prin numărul și impresionanta lor varietate ele sînt, nu numai indispensabile ins- lucru pentru nespecialiști, tezaur infor. și detalii ale unei i- magini panoramice a culturii românești și universale, ale unui mai complet și judicios tablou de valori, în seria dicționarelor de literatură — după cele de ' literatură . română și de literaturi străine (engleză, franceză, americană, latină, neogreacă etc.) — se înscrie . și primul dicționar de literatură universală, 
Scriitori străini (Ed. științifică și enciclopedică, 1981). Este o lucrare de pionierat, datorată unor trei autoare (Gabriela Danțiș, Eleonora Aimos- 
nino, Rodica Pândele) ce prezintă peste 2300 de

re iar țările respectivescriitori reprezentativi ai. .toate fiind mari puteri eeono- din
trumente de specialiști și un veritabil maționai, ci constructive

literaturilor din zonele geografice, toate timpurile. Remarca, bil e faptul că în selee-. tarea lor s-a ținut seama de circulație mal restrîn- și de evoluția conceptului de literatură, adică s-a avut în vedere că da. că în antichitate, cînd diferențierea Hteratură- istorie sau literatură-filo- zofie. nu era încă deplin evidentă — Herodot, Platon sau Aristotel, Cezar său Cicero sînt nu numai autori de istorie sau filo, zofie, ci și de literatură —, main tind în timp, granițele dintre domenii devin mai clare, iar noțiunea de scriitor devine și ea mai limitativă. Deși- - gur, obiecții se pot aduce acestui dicționar, însă un mare merit al lui e acela că oferă publicului mân o imagine mai proape de adevăr, democratică aș zice, literaturii universale. E vorba de faptul că unele literaturi, beneficiind de o limbă de mare circula-

mice, politice sau militare, s-au impus lumii, pe cînd altele, scrise în limbi

rb-a-mai a

să, nu au putut intra lâ timp în circuitul universal. Este un adevăr mult discutat astăzi, afirmat nu numai de reprezentanții literaturilor, din a doua categorie, ci, spre lauda lor, și de -„ei din prima.De fapt, inițial, cu gîn. dul acesta am -pornit să scriu despre dicționarui de față, mai precis, pornind de la adevărul bine cunoscut că și literatura noastră, ’marile ei nume nu s-au bucurat întotdeauna, în plan universal, de o prețuire potriva valorii lor. despre aceasta vom vorbi poate în alt articol. Să rămînem, deci, la consem. narea dieționarulu i Scri- 
itori străini ca eveniment editorial.

Corneiiu RĂDULESCU
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Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu specialiști din agricultură 

și industria construcțiilor de mașini
(Urmare din pag. 1)zat, echipamentul de erbi- cidare, grapa cu discuri și grapa cu colți, relevîndu-se eficiența acestuia, el efec- tuînd Ia o singură trecere lucrări pentru care înainte erau necesare trei treceri a- le tractorului.S-au prezentat, de asemenea, șl o serie , de agregate pen* ruy semănat care asigură concomitent fertilizarea solului, - semănatul propriu-zis. erbicidarea și administrarea insecticidelor.Pentru întreținerea culturilor au fost' realizate și prezentate cu acest prilei agregate care se compun din cultivator, echipament de erbicidăre Pe rîndul de . plante si echipament de fertilizare.Analizînd aceste utilaje, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să perfecționeze agregatele realizate, pornind de la necesitatea efectuării de către aceste mașini a tuturor operațiunilor, inclusiv tă-

al consumului de carburanți.A fost examinat, în continuare, un șasiu universal pe care se pot monta, după necesități, echipamente se- pentru diverse lucrări,
vălugirea solului după mânat.Secretarului general partidului i-au fost prezentate o gamă largă alte utilaje complexe mașina combinată de mânat în teren nearat, a- precum și bene de diferite gregatul pentru semănat ................................................ .  ”în legumicultură, agregatul pentru plantat răsaduri și cartofi, mașina de administrat erbicide, agregate pen- fru arat în vje, pentru dezgropat ..vița de vie și pentru prășit în vii. agregatul transportat produse lichi- pentru afînarea solului în livezi.Apreciind rezultatele obținute în realizarea acestor agregate multifuncționale, tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu a indicat să se urmărească, în continuare, , _ .tipizarea mașinilor și uti- rea unor mașini combinate lajelor și reducerea continuă a greutății lor prin reproiectarea unor suban- samble din componența a- cestora. Totodată s-a cerut ea tractoarele de puteri mari să fie folosite în viitor pentru lucrări grele, acolo unde se justifică întrebuințarea lor din punct de vedere al gabaritului,

se-
alde

mărimi, interschimbabile, cu anumite destinații. Pe același șasiu se pot monta platforme de mare capacitate pentru produsele de volum cu greutate specifică mică, cisterne pentrude. S-a cerut specialiștilor introducerea in fabricație și a unor mașini mai ușoare pentru împrăștiat îngrășăminte, care să poată fi tractate de animale.Au fost apreciate rezultatele obținute în realiza-pentru legumicultură, viti. cultură și pomicultură. A- gregatele prezentate execută, ca și la culturile din cîmp, mai multe operațiuni dintr-o singură trecere. Pentru zonele colinare s-au creat agregate utilizate la înființarea sau regenerarea pajiștilor, acționate de tractoare pe șenile, agrega-

te care efectuează mitent prelucrarea lui. fertilizarea și semănatul semințelor mici.Examiriînd, în continuare, unele tipuri de combine de recoltat porumb, ă- flate in fabricație, la care s-au adaptat anumite echipamente speciale pehtru colectarea produselor secundare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specia7 liștilor ca în producerea a- cestor mașini să se aibă în vedere renunțarea la operațiunea de depănușare a știuleților în cîmp. în a- cest scop, secretarul general al partidului a indicat fabricarea unor mașini speciale pentru recoltat cocenii cu știuleți, urmînd ca depănușarea acestora să se facă în agregate speciale, staționare, direct- în unitățile agricole. S-a cerut, de asemenea, să se analizeze posibilitatea ca și o- perațiunea de tocare a cocenilor, care în prezent se efectuează în cîmp, să se execute tot direct în unitățile agricole.Lâ sfîrșitul întîlnirii, tovarășul Nicolae' Ceaușescu

conco- sol ți

Hmmb ■■■■ HM
4CTU4UTAT&A JN 1 c ■n

L _
Schimb de mesaje între 

președintele României și președintele Algeriei

a apreciat munca desfășurată de institutele de specialitate, de întreprinderile producătoare. Secretarul general al partidului a cerut, totodată, să se continue această activitate pentru definitivarea unor sisteme și mai perfecționate de mașini universale necesare extinderii mecanizării lucrărilor din agricultură. •S-a indicat- conducerii . ministerului de resort să întocmească un program defalcat pe fiecare județ, în care să se prevadă în- sămîrițarea pînă la 1 aprilie a.unei suprafețe de cel puțin 100 000 de hectare cu porumb furajer, asi- gurîndu-se astfel încă din lunile august-septembrie o bază de nutrețuri pentru unitățile agricole cu profil zootehnic.Cei prezenți la această aprofundată analiză l-au’ asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor acționa în continuare cu toată fermitatea în vederea înfăptuirii indicațiilor primite, izvorîte, că de fiecare dată, din preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre, de care depinde buna a- provizioqare a populației cu produse agroalimentare, înfăptuirea programului de ridicare permanentă a nivelului de trai al oamenilor muncii corespunză, I tor hotărîrilor Congresului al NII-lea al 'partidului.

PETROȘANI*-— Ț. -No
iembrie : Toată lumea 
este a mea.; Unirea ; Pasarea de foc spațială.LONE A : Alo, aterizează străbunica.ANINOASA : Orașul tăcerii.
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VULCAN — Luceafărul : Ana și hoțul.■. I.UPENI — Cultural ; Tridentul răspunde • 
Muncitoresc: Indieni?
din Vetrov. LUURICÂNI : Corleone.

TV j11,00 Telex.11,05 Film artistic, 
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La sfîr.șit de săp- tămină.
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ca evenimentelor, politice.18,00 închiderea programului.20,00 Telejurnal. șTeleenciclopedia.Film serial. Tran
zacția. Episodul 3.Melodii ’81 — muzică ușoară. Telejurnal.
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ALGER 29 (Agerpres). Un schimb de mesaje de prietenie a avut loc la Alger între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Chadli Bendjedid, președintele Republicii Algeriene Democratice și Popu. lare, secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, cu oca-• •••••••••••••••••••••••«••••••••••«ii ••••••••••••••«••••••<

zia primirii de către șeful statului algerian a tovarășului Trandafir Cocîrlă, ministrul energiei - electrice, președintele părți i române în Comisia mixtă româno-algeriană de cooperare economică, tehnică și științifică.Din partea tovarășului Nicol ae Ceaușescu au fost adresate președintelui Algeriei urări de sănătate și fericire personală, de suc

ces, prosperitate și pace poporului algerian prieten.Președintele Chadli Bend- jedid a transmis, la rîn- dul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri pentru mesaj și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român priețen.In cadrul convorbirilor care au urmat a fost exprimată dorința României

și Algeriei de aprofundare a raporturilor de prietenie dintre cele două popoare, de extindere și diversificare a schimburilor comerciale, a cooperării reciproc avantajoase. A fost subliniat, de asemenea, rolul care revine Comisiei mixte în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor bilaterale, precum și dorința celor două părți ca actuala reuniune să se încheie cu rezultate concrete.
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Baschet, divizia B (tineret)

început bun de retur
STICLA BISTRIȚA — 

JIUL-STIINȚA PETRO
ȘANI 45—73 (23—31). începută în prezența unui singur arbitru (?!) partida 
dintre cele două echipe promitea o luptă sportivă corectă. Dar unicul arbitru, Balint Dezideriu din Tg. Mureș, a ținut fățiș cu e- chipa localnicilor. J-ocuri- le, aproape diametral opu
se (2 și 9) ocupate de cele două formații indicau drept învingătoare formația din Petroșani.Pînă în. min, 15 din prima repriză scorul alternează, dar de la egal 17 formația profesorului Teodor Szilagyi reușește pînă-n finalul primei părți a meciului o desprindere ■ de patru coșuri: 23—31.Repriza secundă este în întregime a jucătorilor noștri : 42—22. Fără drept de apel, Gheorghe Ghiță nu se dezminte și trece-n dreptul marcatorilor la nu. mele lui, 30 de puncte. II urmează Nicolae Mihuți cu

13 puncte, Mircea Bratu cu 10, Virgil Giura cu 8, A- lexe Ghiță și Petru Sîn- georzan cu cite ti. Din e- chipă au mai făcut parte Ladislau Boldlzar și Mircea Pușcaș.Victoria din primul meci au returului este o consecință a jocului bun prestat de elevii antrenorului Szi- lagyi, un joc colectiv, sudat, cu multe pase înainte 
de finalizare. Jocul bun,la. semidistanță în fața unei, apărări supraaglomerate a gazdelor a fost binevenit 
mâi cu seamă că procentajul aruncărilor la coș se ridică la aproximativ 75 la sută.Urmează o nouă deplasare la Craiova unde formația din Petroșani are de jucat eu echipa Rezultateletrei întîlniri cu echipa din Bănie ne șînt Felicitindu-i pentru victoria „bistrițeană" o așteptăm și pe ckâ „olteană".

I. PILDNER

. Chimia, ultimelorfavorabile.

Cupa U.T.C. a minei Paroșeni la schiDuminică, 24 ianuarie, cabana „Păsul Vîlcan* a găzduit unul dintre cele mai îndrăgite și atractive concursuri anuale de schi: „Cupa U.T.C." a minei Paroșeni, organizată de comitetul U.T.C. și comitelui de sindicat. Acțiunea din aceșt an a fost dedicată Unirii Principatelor. Prin. . amploarea și modul de organizare ce. -L s-a conferit acestei ample acțiuni de către factorii amintiți, concursul a depășit granițele .unej întreceri sportive o- bișnuite. Participariții la concurs, prezenți încă de sîmbătă seara la cabană, au fost invitați la o seară de dans, pe care inspirații organizatori au transfor. mat-o într-o agreabilă seară cultural-educativă, gahizînd diverse distractive,, mult or- jocuri distractive,, mult gustate și apreciate de tineri și chiar de cei mai vîrstnici care au lăsat povara anilor jos’, în vale, întîlnin- du-se pe munte cu voia bună și veselia.A doua zi, orele 10,30, pe un timp excelent, frumoasa pîrtie de la cabana a reunit peste 150 de cop.- curenți de diferite vîrste. ■ După trei ere de con

curs corpul de arbitri, format din profesori de sport și reprezentanții organizației .U.T.C. au stabilii'eîte trei. cîștigători pentru cele 9 categorii la fete și băieți, înmînîndu-lj-se diplome- și cupe, după cum urmează: la categoria 5—7 ani băieți locul I este ocupat de Vass Alexandru, la fete Florena Scoblei ; categoria 7—10 ani, Bogdan Stoica ; categoria 10—15 ani, . Mircea Băltățeseu, la fete Tiberica Rad; categoria 15—20 ani, Mircea Inev, la fete Carmen Urzică ; cate- . goria 20—30 ani, Loy Mar. tin, la fete Tike Deutsch ; categoria 30—40 ani, Mihai Matyu.ș, la fete Melania Krausz ; categoria 40—50 ani, Ludovic Deak; categoria 50—60 ani, Adalbert Vizi ; categoria pește 60 de ani Grigore Kovacș. La încheierea festivității de premiere decanul de vîrstă cîștigător al locului I în numele concurenților a mulțumit organizatorilor pentru condițiile oferite prin organizarea a două trasee de concurs cît și funcționarea continuă a skiliftu- lui. Teodor ARVIN'TE

Mica publicitateColectivul I.C.S.A.—AP. și inspecției comerciale Petroșani, la împlinirea frumoșilor ani ai pensionării, urează, din inimă, colegului lor, AUREL STARK, multă sănătate, bucurii lături de cei dragi și sincer „La mulți aniPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tudor Florea, eliberată de Pre- parația Lupeni. O declar nulă. (207)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barbu Constantin, eliberată de l.M. Petrila. O declar nulă. (208)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Deneș Domocoș, eliberată de l.M. declar nulă.
1 »legitimație de numele Ono- eliberată de

a-un

Livezeni. O(211)PIERDUT serviciu pe frei Mircea, l.M. Uricani. O declar nulă. (212)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrei [linca, eliberată de f.U.M. Petroșani. O declar nulă. (213) 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hegyi Dumitra, eliberată de l.U.M. Petroșani. O declar nuia. (214)PIERDUT legitimație de serviciu Stanca, Lupeni.(215)PIERDUT legitimație, de Cămin pe numele Grigore Gheorghe, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (217)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stepa- nek Victor, eliberată

pe numele Moise eliberată de I.M.O declar nulă.

. deA.U.T.L. Petroșani, O de-Clar nulă. (218) ■.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Udrea Coloman, eliberată de f.U.M. Petroșani. O declar ‘ nulă. (219) ’ ;PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Kolo- szi Franc isc, eliberată de f.U.M. Petroșani. O declar nulă. (221)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Făget Aurelia, eliberată de I.M^— Paroșeni, O declar ’ nulă.? (222) ’ ș .PIERDUT legitifnație de serviciu pe numele Bită-- Gheorghe, eliberată de l.M. Vulcan. O declar nulă. (223) , ‘ 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Oancea Ana, eliberată de I.F.C.L. șantier Petrila. O declar nulă. (224)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tiglar Sofia, eliberată de Prepa- ratia Petrila. O declar nulă. (225)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mun- teanu Vasile, eliberată de l.U.M. Petroșani. O declar nulă. (236) '■ . :PIERDUT leg it imație de serviciu pe numele Cioar- eă Ioan, eliberată de Pre- parația Petrila. O declar nulă. (227)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pale Vasile, eliberată de l.M. Bărbăteni. O declar nulă. (228)^ ...PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cotigă Gheorghe, eliberată de l.M. Bărbăteni. O declar nulă. (230)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Micuț o- Matei, eliberată de l.M. Bărbăteni, O declar nulă. (235)PIERDUT legitimație de . serviciu pe numele Mici Ioan, eliberată de I,U;M. Petroșani. O declar nulă.(232)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Modrea Elena, eliberată de LU.M. Petroșani. O declar nulă.(233)
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