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Adunări de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de partid

Tribună de mobilizare 
pentru realizarea 

sarcinilor economice
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Faceți totul, dragi tovarăși, pontru a râcpundo corințolor fatrggii 
națiuni, asigurați într-o mâsurâ cit mai însemnata necesitățile de ener
gie și materii prime ah economiei noastre naționale, ale poporului

NICOLAE CEAUȘESCU
•I «■

*î

In activitatea pe care o 
vor desfășura în anul 1982 
minerii Văii Jiului, colecti
vele de muncă ale în
treprinderilor miniere au un 
document pro
gramatic de c 
inestimabilă ' 
valoare pentru 
realizarea sar- 
cinilor acestui 
an ți a între» 
gului cincinal 
— magistrala 
expunere a
secretarului ge. 
neral al
Partidului Comunist Roman, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Plenara 
Comună a .Comitetului Cen- 
tral -xî PSrt dtrfui 'Comunist 
Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Sarcina trasată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tu- 
turor oamenilor muncii din 
domeniul mineritului, în 
general, dar mai ales nouă, 
celor care ne desfășurăm 

ș activitatea în întreprinderile 
.^miniere, care exploatăm 

Cărbunele este cit se poate 
. de clară : „Trebuie să* con

siderăm prevederile la pro
ducția de cărbune ți pe
trol, la producția de mine
reuri, in general de materii 
prime, ca minime. Să acți
onăm cu toate forțele pen
tru o producție suplimen
tară de materiale energe-

Ing. DAN OTTO SURULESCU, 
director general al C.M.V.J.

TARA NE ERE
CÎÎ MAI MULT CĂRBUNE I

tic® și materii prime". 
Valoarea ți importanța 
deosebită a acestei sarcini 
izvorită din necesitățile e- 

; conomiei naționale constă 
' a»‘ profundul său caracter 
patriotic, iar vibrantul în
demn al secretarului gene- 
neral al partidului, chema
rea de a da țării 
nele de care are 
pentru a-și cîștiga 
pendența energetică 
vut un puternic ecou 
rîndul minerilor
lui. Puternicul lor atașament 
la întreaga politică a parti
dului nostru, dragostea ne
țărmurită pentru conducă
torul poporului spre noi 
culmi de progres și civiliza
ție s-au manifestat plenar 
prin angajamentul pe care 
și l-au luat imediat după

Adunări generale

După cum a mai fost a- 
nunțat, începind din aces
te zile și pînă în luna mar
tie, în organizația munici
pală .de partid, ea de alt
fel în întregul nostru 
partid, se desfășoară adu
nările generale și conferin
țele pentru dări de seamă 
și alegeri — moment de 
mare însemnătate pentru 
creșterea rolului conducă
tor al partidului în toate 
sectoarele vieții economico- 
sociale. Pregătindu-se te
meinic, cu responsabilitate 
comunistă, revoluționară, 
pentru acest eveniment po
litic de mare însemnătate, 
organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului sînt 
hotărîte să facă totul- pen
tru a fi la înălțimea exi
gențelor șl cerințelor subli
niate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Creșterea rolului conducă
tor al partidului în toate 
domeniile de activitate se 
reflectă în felul în care se 
înfăptuiesc Programul 
partidului, hotărîrile Con
gresului al XII-lea, se . re
flectă în modul cum se re
alizează planurile de dez
voltare 
programul de ridicare

’ bunăstării, 
spirituale a

In Valea 
le" generale 
de dări ele 
gei-i au 
mont de maximă mobiliza
re a minerilor și prepara
torilor, în'frunte cu comu
niștii, pentru a realiza spo
rul de cărbune cerut supli
mentar de conducerea 
partidului și statului nos-

■ Uru în vederea acoperirii 
cerințelor de combustibil și 
și ..energie ale economiei 
naționale. în contextul ce-

i

rînțelor subliniate de 
cretarul general al 
dului, al chemărilor adresa
te direct minerilor în cu- 
vîntarea ia plenara Comu
nă a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale din noiembrie 1981, 
precum și în Mesajul de 
Anul Nou, dezbaterile din 
adunările generale și confe
rințele de dări de seama 
și alegeri din Valea Jiului 
trebuie să alxJrdeze prio
ritar modalitățile de îmbu
nătățire a întregii munci 
organizatorice de partid, a 
întregii activități politico- 
educative desfășurate in 
vederea unirii forțelor tu
turor comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea obiectivului 
economico-social major, ae 
a spori producția de căr-

• bune peste nivelul pianu
lui. Țara ne cere mai 
mult cărbune pentru noile 
împliniri în puterea ei e- 
conomică, pentru căldura 
și lumina ei, pentru creș
terea avuției naționale și 
a bunăstării poporului nos
tru. Răspum-înd acestei 
chemări, dezbaterile adună
rilor generale de 
dări de seamă 
din organizațiile 
velul sectoarelor 
burilor, din . secțiile 
preparare, trebuie să 
stitule 
gaj a re 
nistă în 
partid — de la mineri și 
preparatori la ingineri — 
să analizeze temeinic re
sursele interne și posibili
tățile concrete pentru creș
terea productivității mun
cii și producției în fiecare 
brigadă și loc de muiivâ, 
pentru ca fiecare om oă

se- 
parti-

țirea acestor indicatori 
întreprinderile miniere, 
și activității susținute a 
lectivelor de preparatori. 
Spre exemplu; la „mixte" 

puterea calo
rică a cărbu
nelui livrat 
beneficiarilor 
era stabilită la 
3 050; 
pe kg și 
reușit . să 
jungem 
3 064 Kcal 
kg, iar 
„mixte" 
obținut o pu- 
de 3 130 Kcal

la 
dar 
co

Kcal 
am 
a- 
la 

I pe 
la 

plus

economico-socială,
a
șimateriale 

poporului".
Jiului -adunaii- 
si conferințele 
seamă și ale- 

loc intr-un mo-

partid, de 
șl ai-geri 
de la ni- 
și schim-

eon- 
eadrul de înaltă an
si inițiativă cornu- 

care - membrii de

încheierea lucrărilor plena
rei : vom da suplimentar 
industriei românești, în ' a- 
nul 1982, 100 000 tone de 
cărbune-, pentru energie.. 
Puternic mobilizați, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, 

minerii întreprinderilor noas
tre au trecut încă din’ pri
ma lună a anului, la ma
terializarea, la transpune
rea în viață a angajamen
tului pe care și l-au asu
mat în fața partidului, a 
întregii țări. Roadele dăru
irii exemplare în muncă® 
sînt tonele de cărbune ex
trase suplimentar 
ianuarie, cărbune 
calitate și putere 
este în continuă
atît datorită preocupărilor 
existente pentru îmbunătă-

,,sortat" am 
tere calorică 
pe kg.

Rezultatele 
prima lună a anului, dova
dă a puterii de mobilizare 
a colectivelor rrrniere din 
Valea Jiului -ne dă garan
ția unei activități și mai 
rodnice in lunile următoare 
cînd, de asemenea, minerii 
s-au angajat să îndepli
nească și mai ales să de
pășească prevederile 
plan stabilite.

La toate întreprinderile 
miniere avem create con
dițiile necesare îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de 
plan. Linia de front o avem 
asigurată, dotarea tehnică, 
de asemenea, este la ni-

obținute îh

(Cont, in pag. a 2-aî

in luna 
a cărui 
calorică 
creștere,

(Continua* e in pag Q t o.)

Un mod de a-ți fura singur căciula!

cărbu- 
nevoie 

inde- 
au a- 

in 
Văii Jiu-

ale oamenilor muncii

I. M. Dîlja
Acțiuni ferme pentru 

depășirea planului
în anul trecut, colectivul 

de oameni ai muncii de lă 
I. M. Dîlja n-a reușit să 
realizeze Integral; planul e- 

producția fizi- 
rămas datoare 
naționale cu 
Nici Iți calita- 

nu 
s-a încadrat în procentul 
de cenușă admis, fapt ce 
a atras după sine penali
zări : productivitatea muncii 
nu a fost realizată, ceea 
ce a dus la neîndeplinirea 
sarcinilor de plan, 
trei sectoare de 
ție, ni.i unul nu 
alizut planul, iar 
15 brigăzi plasate 
taje numai 
concluse de
Crăciune și 
man, au reușit să-și

conomic. La 
că mina a 
economiei 
31 U()i) tone.
tea cărbunelui mina

a

din cele 
in aba- 

două, cele
Constantin 

Ștefan Her-
rea-

In pag. a 3-a
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Maistrul minier Ludo
vic Repas în timpul ri
nei discuții cu minerul 
șef de brigadă Dumitru 
Coslinaș de la I.M. Lonea

Foto: Șt. NEMECSEK

i
lizeze integral sarcinile de 
plan pe anul 1981. celelal
te rămînînd sub plan. A- 
nalizînd cu răspundere 
muncitorească cauzele
care au dus la aceste ne- 
realizări; adunarea gene

rală a reprezentanților oa
menilor muncii a scos în 
evidență măsurile care se 
impun a fi luate pentru 
creșterea producției de 
cărbune, astfel incit să se 
asigure sporul de 70 000 
tone, dâre este prevăzut 
pentru anul 1982. Hotărî- 
rea minerilor de a-și în
deplini integral sarcinile 
ce le revin în acest an 
rezultă și: din angajamen
tele pe care și le-au luat 
șefii de brigadă în nu
mele formațiilor pe care le

Gheorghe BOȚEA

(Continua' e in pag. a 2-a)

In recentul Decret al
Consiliului de Stat, pen
tru întărirea ordinii și
disciplinei, se arată că
muncitorii și celălalt per
sonal operativ au obliga
ția : „...să nu părăsească 
locul de muncă fără a- 
probarea maistrului sau 
a altui conducător al 
formației de lucru, dată 
în condițiile prevederilor 
legii; în timpul serviciu
lui să se preocupe per
manent de buna desfășu
rare a activității...".

Pentru a urmări modul 
de respectare a sarcinilor 
și obligațiilor sus-aminti- 
te, am întreprins ieri, 1 
februarie, un raid prin 
cîteva baruri și restau
rante din Petroșani (deo
camdată) cu ajutorul .or
ganelor de miliție (it. Di- 
cie.L Babeș și pit. Horia

Raid-anchetă
Rădulea). Aspectele întîl- 
nite, și care contravin în 
totalitate disciplinei mun
cii prevederilor Decretu
lui 400, vi le aducem la 
cunoștință :

TRATAMENT PEN
TRU BOALA NUMIT A... 
CHIUL ? Am început rai
dul nostru la barul „Cen
tral" la ora 11,55. Fumul 
dens ne permite totuși 
să distingem „figuri cu
noscute" și figuri care 
urmau să ne fie... cunos
cute. Printre acestea din 
urmă vagonetarul Florin 
Pătrașcu de la I. M. Li-

vezeni. Recunoaște întîi 
că s-a încadrat de o săp- 
tămînă, apoi că de o săp- 
tămînă... nu lucrează (?!). 
întrebat de ce nu lucrea
ză, ne spune că a fost la 
doctor și ne prezintă o 
rețetă pentru medica
mente ! Dar se pare că 
pentru a lua medicamen
te, trebuia să-și facă cu
raj cu... una mică 1 îl în
trebăm de ce boală su
feră și ne răspunde : „Ve
deți ce scrie în rețetă, că 
eu nu pot citi Un ase
menea răspuns te lasă... 
mat.

URICANI — PETRILA 
— URICANI — via BAR 
„Central". Acesta e tra
seul artificierului ’'Dumi
tru Bălănucă (se. pare că 
ar fi chiar maistru !). în 
18 august 1981 
prin transfer la I. 
trila (fusese pînă 
la I. M. Uricani)
pînă la 25 ianuarie 
„strînge’ 
motivate și 94 zile 
concediu fără plată I 
cum
margini" față de colegii 
de la Uricani îl determi • 
nă să ceară transferul 
pentru... I. M. Uricani.

pleacă 
M. Pe- 
atunci 

unde 
1982

25 absențe ne- 
de
A-

„dragostea lui fără

loan Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a.
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velul cerințelor, oameni 
bine pregătiți profesional 
și cu o bogată experiență 
în exploatarea eficientă a 
utilajelor de mare produc
tivitate avem și dau două 
exemple concludente din 
acest punct de ’ vedere : 
formațiile conduse de Tîtu 
Teacenco de la mina Pa- 
roșeni și llie Amorăriței de 
la mina Uricani. Cu toate 
acestea, conducereo colec
tivă a Combinatului minier 
Valea Jiului, consiliile oa
menilor muncii de la între
prinderile miniere, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid își vor spori preocu
pările pentru creșterea nu
mărului de posturi prestate 
în fronturile direct produc
tive, pentru o mai bună 
aprovizionare tehnico-mate- 
rială a formațiilor de lucru 
și îmbunătățirea condițiilor 
de munco pstfel incit să 
obținem o creștere mai 
mare a vitezelor de avan
sare in abataje in general, 
și Io abatajele ‘mecanizate, 
in special, precum și în lu
crările miniere de pregă
tire și investiții dotate cu 
combine de înaintări. In 
felul acesta vom avea asi
gurată în permanență linia 
de front activă necesară 
desfășurării prevederilor de 

k__________ ________________

plan $1 a sarcinilor supli
mentare.

In ceea ce privește în
tărirea disciplinei in mun
că și a disciplinei tehnolo
gice, în mod special, in a- 
ceasta lună am obținut re
zultate deosebite mai ales 
prin aplicarea fermă, con
secventă a noilor prevederi

înalt nivel, profesional, și 
tuturor formațiilor de lucru 
de personalul 
minelor.

In acest an, 
prima lună, 
combinatului a
acordă în continuare 
sprijin substanțial întreprin
derilor miniere Livezeni și 
Lonea, singurele mine care

tehnic al

dinîncă 
conducerea 
acordat și 

un

tl 111 Illi I. > * ■ ■ ■ i ■ ■ ■■»■■■■ 9 b» ■ ■

VOM EXTRAGE 
SUPLIMENTAR 

ÎOOOOO DE TONE 
PENTRU ENERGIE

■r ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■«■

ale Decretului Consiliului 
de Stat pentru întărirea or
dinii și disciplinei. întări
rea ordinii și disciplinei este 

Insă un proces continuu, o 
activitate asupra căreia ne 
vom concentra întreaga ac
tivitate. La toate aceste 
preocupări și sarcini, mai 
adaug și întărirea asisten
ței tehnice acordate între
prinderilor miniere de com
binat prin cadre tehnice cu 
o bogată experiență și un

nu au reușit să obțină re
zultate la nivelul sarcinilor. 
Deși mina Livezeni a înre
gistrat restanțe mari în 
luna ianuarie, sîntem con
vinși că in lunile urmă- 

prin măsurile luatetoare 
și cu ajutorul pe care-l va 
primi din partea celorlalte" 
întreprinderi miniere - a- 
jutor care constă în spori
rea numărului de personal 
electromecanic - va creș-

te producția de cărbune 
astfel incit și Livețeniul să , 
se înscrie în rîndul minelor 
cu sarcinile de plan reali
zate și. depășite. Avem in 
față, în acest sens, exem
plul întreprinderilor minie
re Aninoasa, Dîlja, Petrila 
și Paroșeni, care în anul 
1981 se confruntau cu 
greutăți deosebite ce s-au 
regăsit în neîndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
plan, iar în acest an, prin- 
țr-o mobilizare deosebită 
nu numai că au ridicat re
alizările la nivelul sarcini
lor, dar au reușit să le și 
depășească substanțial. De 
fapt, așa cum menționam, 
în acest început de an toa
te colectivele . miniere din 
Valea Jiului au dat dova
dă de o extraordinară pu
tere de muncă izvorîtă din 
puternicul atașament Io 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru, chezășuind 
prin rezultatele obținute în 
luna ianuarie, succesele 
viitoare. Minerii Văii Jiu
lui s-au angajat că vor da 
țării mai mult cărbune și il 
vor da pentru că
au fost întotdeauna 
meni care au știutAcțiuni ferme pentrudepășirea planului

f (Urmare din pag. 1) de organi- 
de muncă,

maiștri,
— tră- 
din ne
trecut,, 

căile

conduc, in fața reprezen
tanților oamenilor muncii, 
angajamente care vizează 
pe lingă realizarea planu
lui și o depășire la produc
ția fizică eu 2 000 tone de 
cărbune. Participant» la 
discuții, mineri, 
ingineri, tehnicieni 
gind învățăminte 
împlinirile anului 
au ținut să arate
concrete de eliminare a a- 
cestora, pentru a putea să 
intre, cu toate brigăzile, 
pe făgașul realizării sarci
nilor de plan și a angaja
mentelor pe care și le-au 
asumat. Dumitru Oprea, 
Constantin . Urâciune, Nico- 
lae Toma,' Constantin To- 
mescu, Gheorghe Stoica, 
Ion Mălăiescu, Dumitru 
Văican precum și ceilalți 
pârtie ipan ți la discuții au 
ținut să arate ț:ă producția 
anului 1982 este determi

nată de modul 
zare a locurilor 
de realizarea plasării pos
turilor în cărbune, (ceea- ce 
in anul trecuț nu s-a re
alizat). De aceea ei au 
cerut c.p.m. să facă efor
turi susținute pentru sta
bilizarea forței de muncă, 
întărirea ordinii și discipli
nei, precum și creșterea 
gradului de forță de mun
că calificată, prin cursuri 
de calificare atit pentru 
mineri cit și pentru elec- 
trolăcătuși. De 
ei au arătat că 
cum se va face 
narea brigăzilor
rial lemnos, de modul cum 
sînt executate reviziile și 
reparațiile ia utilajele din 
dotare, de calitatea lor și 
a pieselor de schimb, de
pinde cantitatea de cărbu
ne extrasă în fiecare 
schimb. Pentru redresarea 
producției la mina Dîlja,

asemenea, 
de modul 
aprovizio- 
cu mate-

adunarea reprezentanților 
oamenilor muririi a apro
bat un plan de măsuri me
nit să redreseze activita
tea din subteran. Nu
mai militînd pentru 
transpunerea ăcfîșțor mă
suri în practică, și prin 
îmbunătățirea lor pe par
cursul acestui an în func
ție de condițiile > concrete 
care se vor ivi, mina va 
putea să extragă cantitatea 
de cărbune pe care o are 
planificată și să-și respec
te angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă.

CASA NOUA. 
Peste 60 de familii de oa
meni ai muncii din Uri
cani s-au mutat în mo
dernul bloc caj?e se află 
lîngă noul cinematograf 
din cartierul „Bucura".

■ TEATRU. La Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani au în
ceput pregătirile în ve
derea unui nou specta
col realizat în această 
stagiune : 'drama „lfigenia 
în Taurida"' (1787) de 
Goethe, pusă în scenă de 
regizorul Aurei iu Manea 
în cadru) Anului inter
național J. W. Goethe.

■ CERCURI. La clubul 
sindicatelor din' Vulcan, 
în cadrul cercurilor orga-, 
nizate pe diferite dome
nii, participă numeroși 
oameni ai muncii din în
treprinderile economice și 
instituțiile orașului. I,a 
cercul de instrumente 
muzicale, de exemplu, 
care desfășoară în acest 
an o vie activitate, parti-

' cipă 39 de copii și tineri, 
insușindu-și eu talent și 
dăruire arta interpretati
vă a sunetelor muzicale.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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■ FESTIVALUL „HER
MES ’82". Brigada artis
tică „Albul ca zăpada .și 
cele 4 pitice" (instructor 
— Gheorghe NegrarU) de

L la I.C.S.A. și A.P. Petro
șani va participa mîine la 
festivalul cultural-educa- 
tiv „Ilermes ’82“ organi
zat la Hunedoara pentru 
formațiile . care își desfă
șoară activitatea în . eo- -■ 
merțul din județ.. '

■ CĂMINUL NOU al I 
elevilor Casei de copii din 
Uricani, intrat în folosin
ță la începutul acestui an 
de învățamint, a fost do
tat de curind cu mobilier 
în valoare de 90 000 lei, 
care-i sporesc gradul de 
confort.
Ji ÎN SALA DE APEL 

a minei Lupeni are loc 
astăzi (de la ora 10) un 
microspectaeol ;> susținut 
de formația de teatru 
(instructor — Ion Roșu) 
de Ia clubul sindicatelor’ 
din localitate. Acțiunea . 
face parte dîntr-un. pro
gram cultural de perspec
tivă, stabilit de club și 
comitetul orășenesc al 
U.T.C., dedicat minerilor 
fruntași in producție.

Rubrică realizată de
Tiberiu SPAtARU

I 
I 
I 
I
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accentul 
orga- 

de 
ae- 

sec- 
și

problemelor creșterii pro
ducției de cărbune și inte
grarea fermă a întregului 
personal din subteran in 
exigențele , disciplinei teh
nologice și a muncii potrL 
vit recentului Decret al 
Consiliului de Stat, la îm
bunătățirea și legarea mai 
strînsă de aceste probleme’ 
a invățămînîului politico- 
ideologic. în adunări să 

■'l.fiă, de asemenea, dezbătu
te aspectele înnoirii și re
actualizării — oii noile 
sarcini și angajamente 
la cărbune —- întregii pro
pagande vizuale, cele ale 
organizării de către sindi
cate a întrecerii socialiste..
și popularizării operative a 
rezultatelor și fruntașilor 
în muncă potrivit noilor e- 
xigențe și criterii stabilite 
de conducerea partidului, 
întreaga dezbatere din a- 
dunârile și conferințele de 
partid de dări de seamă 
și alegeri să se constituie 
intr-o veritabilă tribună 
politică de mobilizare a 
conștiințeloi- pentru reali-

TRIBUNA DE MOBILIZARE
(Urmare din

cpntribuie la sporul '’■de 
cărbune cerut șă se reali
zeze peste preliminar zi de 
zi, decadă de decadă, lună 
de lună. Puriînd
pe creșterea rolului 
nelor șl organizațiilor 
partid în dinamizarea 
tiVității economice din 
toarele de producție 
formațiile de lucru din a- 
bataje, dezbaterile adunări
lor generale. propunerile 
ce le fac în acest sens co
muniștii și măsurile ce se 
adoptă să determine, în a- 
celași timp, o radicală îm
bunătățire a modalităților 
muncii politico-educative 
de conștientizare și mobi
lizare a tuturor minerilor ' 
și celorlalți oameni ai 
muncii. în mod critic și 
autocritic să se dezbată 
cerințele activizării tuturor 
membrilor de partid la o 
exemplară participare în 
activitatea de producție și 
viața de organizație, la în
tărirea rolului adunărilor 
generale de partid în dez- zarea sporurilor la produc- 
baterea și soluționarea ția de cărbune.

Duminică, în școlile generale și liceele din Valea-. 
Jiului, s-a desfășurat o nouă etapă a concursului pe 
obiecte de invățămînt, la care au participat sute de 
elevi. In foto : elevii din clasele V—VIII <le la Școala 
generală nr. 5 Vulcan, concentrați asupra unei teme 
care le-a stimulat cunoștințele de limbă și literatură 
română : „România pitorească de la Vlahuță pină 
astăzi”. (Foto: Titu CORNEA).

minerii 
oa- 

să-și
respecte cuvîntul dat.

I- 1
si ’ > W’W.

Un mod de a-fi îura singur
(Urmare din pag. 1)

căciula!
se transformă

Intre timp laee o „haltă“ 
la barul „Central" unde 
îl găsim eu certificatul 
medical de încadrare în 
alb, deși era ia două 
săptămîni după ce mina 
Uricani „îl solicită" prin 

. transfer. Și cind țe gîn- 
dești că e student la se- 

. rai la l.M.P. (anul IV I).

IN CINSTEA ȘEFU
LUI ! Așa și-o fi zis 
muncitorul neealificat 
Anton Csatloș eînd a in
trat la bar, „Hai să beau 
una mică în cinstea șe- , 
ful ui (pe nume Viorel 
Marc), că m-a învoit". 
De la ora 10 pînă la 
sfîrșitul programului, pen
tru.,. probleme perso
nale I

PENTRU REPARAȚII ? 
Pentru ce altceva (sau
mai știi ?) s-or fi aflat 
la bar muncitorii con
structori (de . la T.C.H.) 
Vasile Tomoieagă și An
drei Gottșchling. Același 
„sentiment de mărinimie" 
irO fi minat Ta sala de 
jocuri mecanice pe mun
citorii Constantin Bașca 
(„am fost pe la birouri și 
am intrat de curiozita
te !") și Ion' pumițrașcu 
(„am fost șă. mănînc la 
«Gospodina» și am venit 

.. pentru că am pauza de 
masă"). întrebăm însă pe 
tovarășii de la T.C.H., 
știu ei, în ce fel de

„pauze'
pauza de masă a subal
ternilor lor ? Deocamda- 

' tă, rîndurile de rnai sus
vor să fie un răspuns în 
acest sens !

MINCIUNA ARE PI
CIOARE SCURTE și în 
cazul lucrătorului Ion 
Mucenic (Abatorul Petro
șani) care surprins la .

fără forme în regulă, se 
zice c-ai „greșit maca- 
ztn". va „,lsj cine să 
i-1 schimbe, eu siguranță I

DACA NU AVEM PIE
SE, E BUNA Șl... O 
BERE! — o fi z'iș con
ducătorul auto Ion Ancu- 
ța de la E. G. C. L. Ru
perii, secția Vulcan, care 

. . a intrat ieri la ora 12,40

Raid-anchetă

bar ne declară .candid că 
din 5 ianuarie pînă la 1 
februarie a.c. inclusiv, 
are,., concediu fără plată.’ 
O verificare prin telefon, 

’cu maistrul Nicolae Glo- 
deanu, dovedește însă că 
sus-numitul „se odihnește" 
din data de 5 ianuarie 
(avind contractul de mun
că ; desfăcut) și așteaptă 
să plece în armată. O fi 
obosit sărmanul și se 
mai „reface" la... bar I

CIRCULA TIMPURIU.
Afirmație valabilă pentru 

; tinichigiul Vasile Croito
rii; (atelierul de zonă Pe
troșani) pe care îl sur
prindem, la baful „Mi
nerul" la ora 12,45 la un 
pahar de... vorbă, dar și 
de „tărie", cu amicii. Ce 
să-l faci, o fi auzit el de 
„circulație tiinpurie", dar

la unitatea ,,Lacto" din 
Petroșani. Numai că a 
uitat că... era in timpul 
serviciului și că locul lui 

, era lîngă mașina... sufe
rindă (a se citi defec
tă I). Alți doi colegi de 
muncă, conducătorii auto 
Ion Balica și ’Alfts. Pop 
au fost mai iuți decît el 
cu o... minciună ! Și a- 
nume spunînd că au'fost 

. liberi în ziua de ieri. Dar 
o convorbire telefonică
cu șeful de secție de la 
I. G. C, Is. Petroșani,
Corneliu Bîră, a infir
mat.., afirmația lor și. a ■ 
confirmat pronosticul i 
vor fi „dotați" cu „pie
sele" ce li se cuvin 1

PONTAJ ? DOAR LA... 
BAR. Așa recunoaște cu 
un zîmbet (nu atît de se
ducător, pe cit de dure-

ros) tinăra Maria Ozpr- 
chevici, din Petroșani, A- 
leea Trandafirilor, rir. 2, 
ap. 105. Singură ei ocu
pație este... barul, locul 
unde o găsim în momen
tul raidului,: poșțru. Ce 
să-i faci, cînd ai prea 
jnulte oferte, nu știi ce 
să alegi...

Ce se desprinde din 
raidul nostru ? Că sînt 
încă destul de muiți din 
acei „pierde-iarnă" („va
ră" nu merge din moti- 

. vul binecunoscut) care 
în loc să-și facă datoria i 
la locurile de muncă, sfi
dează colegii, colectivita
tea din care iac parte, le
gile societății noastre so
cialiste. ’

în aceste cazuri abate
rile, de la disciplina mun- 
oii, de la prevederile le
gale nu îngăduie nici o 
scuză. Toți cei c'are s-au 
făcut vinovați pentru pă
răsirea locurilor de mun- , 
că, pentru consumul de 
băuturi alcoolice în tim
pul ■ orelor de program 
(să nu omitem eă unii 
dintre ei s-au întors la 
locurile de mujică eu 
mintea încețoșată de a- 

;burii alcoolului I), pentru 
nerespectarea tuturor dis
pozițiilor- de ordine inte
rioară și, nlai grav, de 
nerespectarea prevederi
lor Decretului 400, tre
buie să-și primească în 
mod exemplar pedeapsă 
pentru a curma acest 
mod de a-ți fura singur 
căciula. -
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Dispute
dîrze

la sanie
Duminică, 31 ian uarie 

1982, pîrtia de sanie din 
Paring a găzduit etapa a 
IlI-a din cadrul „Festiva- 

..-A :: ' '
lului aporturilor de iarnă". 
Au fost prezenți la între
ceri, concurenți din majo
ritatea școlilor generale 
din municipiu care obținu
seră locuri fruntașe în cla
samentele etapelor anteri- 
oare și cel general, sepa
rat la fete și la băieți.

In ciuda condițiilor at- 
ȚSBtisrerice care au îngreu

nat buna desfășurare a în
trecerilor, eoneurenții Șco
lii generale nr. 4 Petro
șani (prof. Iuliana Pop), 
care
prețioase 
rioare, 
această
porte la 
Cristina

In zilele de 27-28 ia
nuarie a.e. s-a desfășurat 
pe pirtiile din Paring, e- 
tapa județeană a- campio
natului republican școlar 
la schi alpin. Organizate 
de către Inspectoratul șco
lar județean cu sprijinul 
comisiei de specialitate, 
beneficiind de un timp 
splendid, întrecerile s-au 
soldat cu rezultate bune, 
în cele două zile de con
curs au avut loc întreceri 
de slalom special și uriaș; 
ambele cu cite două manse.

Iată și primii clasați pe 
probe : Slalom special, 
fete: Daniela Ciortan, Li
ceul de matematică fizică 
Petroșani ; Margareta Pă- 
trașcu, Liceul nr. 1 Lu
peni ; Gabriela Aneoteu, 
Școala generală nr. 4 Pe-

troșani. Slalom uriaș : Ti- 
berica Rad, Liceul nr. 2 
Lupeni ; Corina Airinei, 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani ; Daniela Ciortan, 
Liceul de matematică fi
zică Petroșani. Slalom spe
cial, băieți : Răzvan Mari- 
’ca, Școala generală nr. 1 
Petroșani ; Marian Nicoară, 
Liceul de matematică fizi
că Petroșani ; Tiberiu Su- 
ciu, Liceul industrial Pe
troșani. Slalom uriaș : Ma
rian Nicoară ; Răzvan Mă
riră, Tiberiu Suciu.

Primele trei locuri au 
venit sportivilor 
Vale, cei de la Deva
Hunedoara nu au reușit să 
urce pe podiumul de pre
miero.

Andrei ANGER, 
arbitru de schi

re-
din 

și

Rîndurile de față nu se 
vor un clasament al celor 
mai buni sportivi din anul 
trecut ai Clubului sportiv 
Jiul Petroșani deși acest 
fapt n-ar fi lipsit de inte
res. Dar în Valea Jiului 
mai există cluburi și aso
ciații sportive ai căror 
componenți fac parte din 
loturile republicane la dis
ciplinele sportive pe care 
le practică și pe care i-am 
publicat în coloanele zia
rului nostru. Dar să reve
nim la sportivii clubului 
Jiul. După cum rezultă și 
din „Topul ’81" alcătuit ca 
urmare a notelor acordate, 
etapă de etapă, de cronica
rii de specialitate, spre 
mindria și satisfa. ția noas
tră, primul portar de fot
bal al anului trecut, din 
țară, este Cavai. „îngerul 
păzitor" al buturilor echi
pei noastre a obținut o 
medie de 7,53 față de 7,21 
a >. celui de al doilea por
tar din clasamentul „to
pului". Și încă un amă
nunt nu lipsit de impor
tanță : din cei 11 lideri ai 
„Topului ’81“ pe posturi, 
doar Ștefănescu, compo-

nent de bază al reprezen
tativei noastre naționale a 
obținut o medie mai mare 
decit Cavai (7,61). Deci, 
prin prisma mediei note
lor. Cavai se află deasu
pra lui Bălăci, fotbalistul 
nr. 1 al anului, compo-

La C. S. Jiul, 
sportivi 

do renume, dar 
încă prea puțini
nent al lotului național și 
al Universității Craiova, 
campioana de necontestat 
a țării.

Din clasamentul federa
ției de navomodelism nu 
puteau lipsi dintre frun
tași multiplii campioni si 
recordmeni republicani Le- 
ontin Ciortan și Frederic 
Csaszar, ocupanții locurilor 
doi și trei. Atletismul,

sport cu tradiție în Valea 
Jiului are, de asemenea, 
în persoana tînărului Pe
tre Drăgoiescu, reprezen
tant ce face cinste clubu
lui sportiv Jiul Petroșani. 
Pe baza rezultatelor obți
nute el se clasează pe lo
cul șapte în clasamentul 
celor mai buni atleți Ia 
proba de 800 metri plat 
seniori, fiind nominalizat 
în lotul ce ne va repre
zenta țara la olimpiada 
din 1984 de la Los Ange
les. Printre primii zece 
sportivi ai țării, respectiv 
locul opt, se află la tenis 

Bebe Almăjan. 
J iul are repre- 
frunte la nivel 
patru discipli

na

de cîmp 
Deci clubul 
zentanți de 
național la 
ne sportive, am dori 
numărul acestor discipline 
și al sportivilor 
să crească mereu 
faima Clubului 
Jiul Petroșani, a 
piului nostru pe 
cuprins al patriei 
colo de hotarele țării.

Aurel SLABII, 
președintele 

C. S. Jiul Petroșani

fruntași 
ducînd 
sportiv 

munici- 
întregul 
si din-

Concurs de patinaj
acumulaseră puncte

ante-în etapele 
au reușit 
dată . sâ 
înălțime

ca
se

și de
com-
asțfelȘl

Humei .și Lutiah
Bota sti se desprindă în cîș. 
tigători autoritari. ..

Consiliul Asociației spor
tive .,Viitorul" Aninoașa a 
organizat, timp de cîteva 
zile, pe patinoarul ■ 
de ce valea, ce 
bate c o m un a 
v<* concursuri de 
viteză si artistic.

natural 
stră- 

atfat-ti- 
patinaj 
Patina

tori de virste ; diferite au 
’ lvat startul în aceste în- 

■ trece', i care si-au desem
nat primii eîștigători în 
persoana elevilor Florin 
Pîrvules< u, Neiuțu Hulea, 
Marius Raicu, Dan lancu.

Radu Stolnieu, Cristina 
Poenar și Nicuiina Moldo
van. Cele două carnava
luri ale gheții s-au consti
tuit in seri de neuitat pen
tru elevi cît și pentru ce
tățenii din această parte 
a' comunei. La reușita ă- 
cestor acțiuni și-au adus 
contribuția Dumitru Morar, 
secretar adjunct cu 
propaganda*, Alexandru lle- 
jgeduș, Ionel Sin și Eugen 
Herbei.T ș: > :

Teodor TRII’AStaicu BĂLOI

C r o n ic a mu n t e I u i

piftiilor in- 
Pe înălțimi 
limită de

C.M.E.F.S., telesca.unul a pornit pentru a trans
porta eu prioritate eoneurenții și: grupele de student!

Viscolul n-a fost o piedică
Ninsoarea din noaptea de sîmbătă spre dumi

nică a constituit un veritabil punct de atracție pen
tru cei ce îndrăgesc sporturile de iarnă.

Instalațiile telescaunului din Paring* au pornit 
de la ora 6 dimineața pentru a satisface cerințele. 
La solicitarea cadrelor didactice de la l.E.F.S. și

care și-au început de astăzi tabăra de pregătire 
în zona alpină. Pe pîrtiile de schi și săniuțe s-a
desfășurat cea de a treia etapă a Festivalului spoi
turilor de iarnă.

Multi turiști care au urcat împreuna cu copiii, 
ospitalitatea âritica-s-au bucurat, ca de obicei, de 

merelor de la intrarea în cabana l.E.F.S. Este re
gretabil insă că aici nu e organizat.și un bufet, așa 
cum era în alți ani, unde măcar celor mici să li se 
poată oferi un ceai fierbinte... :

Au funcționat și instalațiile de tras pe cablu 
pentru schiori în poiana din fața cabanei meteori)- / 
logllor și lingă baza I.E.F.S. La coborîre, vizibilita
tea redusă, zăpada care cădea din abundență, au 
creat dificultăți schiorilor și celor ce au coborît 
eu săniuțele. Formația Salvamont n-a fost nevoită 
să intervină.

Autobuzele au circulat cu dificultăți pînă Ia 
telescaun, datorită aceleiași lipse de promptitudine 
(pe care am mai semnalat-o, se vede că fără rezul-T 

I tat !) de care dău dovadă cei ce au îndatorirea 
de a arunca zgură pe șosele.

La cabanele Pasul Vilean și Straja, ospitalitatea 
a fost la înălțime..

Viorel STRAIȚ J

Chemarea 
zăpezite de 
nu cunoaște 
virilă. înainte de a co
borî vijelios sau mai în
cetișor, asta după vîrstă 
și pregătire, cîteva indi
cații din partea celor 
mai experimentați sînt 
bine venite.

Vești de Ia
. MINERUL LUPENI. In
ginerul Gh. Varhortic, pre
ședintele secției de fotbal, 

' ne informează : „Pregăti
rile echipei au debutat la 
11 ianuarie; sub conduce
rea antrenorilor Iosif Rus 

‘.și Constantin Cotroază. .
După b primă perioadă următoare gazdele au
de, acumulări fizice, desfă
șurate în stadionul propriu, 
din 21 ianuarie fotbaliștii 
noștri s-au deplasat la 
cabana l.E.F.S. pentric 
zece zile. Cu data de 1 fe
bruarie vom aborda întîl- 
nirile de verificare, accep- 
tînd ca partenere echipe 
divizionare A, B și C : 
Auful Brad, Explormin 
Deva, Pandurii Tg. Jiu, 

/U.T.A., Șoimii I. P. A. Si
biu,. Metalurgistul Cugir, 
Chimia Rm.
în deplasare, 
Cit privește 
nareî B din 
nunțat la serviciile lui 
leșan și Ion Popescu 
care se vor reîntoarce 
Petroșani. Am apelat 
serviciile lui Nechimiș 
Dragoș, de la Jiul, de

divizionarele de fotbal

Vîleca, atît 
cit și . acasă, 

lotul divizio- 
Vale s-a re-

Le-
IV, 
la 
la 
și 
a- 

semenea, dacă vor confir
ma, vor evolua sub culo
rile noastre Baltariu (Mi
nerul Dricani) și Butuza 
(Victoria Colan). In ceea 
ce privește condițiile ma
teriale, ne declarăm mul
țumiți — avem echipa
mentul necesar și mingi. 
Ambiția fotbaliștilor noștri 
este de a părăsi «zona fier
binte» a clasamentului, 
pentru aceasta ne sînt ne
cesare cel puțin trei pune-, 
te de afară. Performanță 
posibilă, dacă avem în ve
dere partidele din tur —

la Reșița am pierdut prin- 
tr-un autogol, la Satu Mare 
în loc de 3—2 în favoarea 
noastră, în ultimele 3 mi
nute s-a ajuns Ia 2—3, la 
Cluj-Napoca, la scorul de 
I—1, Sebestyien a su tat în 
bară, dar in faza imediat 

în
scris golul victorios".

MINERUL PAROȘENI. 
„In general, ne relata ing. 
Petru Voinea, președintele 
secției de fotbal, avem un 
program similar cil al di
vizionarei B
După vizita medicală (10 
ianuarie) am T .. .
trenamentele pentru redo- 
bindirea condiției fizice 

nostru și la 
«pupitrul teh- 

același 
din tur 
și Iosif 
în lot, 
I/t'leșan

cîrma divizionarei C 
Aninoașa, urmînd să 
pundă de pregătirea 
împreună cu prof.

din Lupeni

început an-

pe terenul 
l.E.F.S. La 
nic» se află 
de antrenori 
cel Golgoțiu. 
. ek. Noutăți 
revenirea Rii
Popescu la echipa care 
consacrat. In partidele 
verificare, vom evolua 
compania Jiului,

cuplu 
Mar- 
Zvir- 
doar 

și 
i-a 
de 
în 

a unor 
divizionare'B si C din ju
deț. După cum se știe, o- 
cupăm locul III în Sena 
a VlII-â a diviziei C, cu 
17 puncte, după Metaluri 
gistul Cugir și Explormirt . 
Deva (22). Dacă, spre final, 
conjunctura ni se va arăta 
favorabilă, nu vom rata 
șansa de a promova în di
vizia secundă. Or, lidera 
și urmăritoare» sa au încli
nat steagurile pe terenul 
din Paroșeni.,.".

MINERUL ANINOAȘA. 
Ahtrenorul Gbeorghe Ani- 
sie a fost rechemat la

din 
ras

ei, 
; Teodor 

Trifa și fostul jucător Oc
tavian Danciu. Trioul teh
nic a declanșat campania 

de ta 10 
electivul 
parc că 

.ingur
Ta 
'■oi 
La 

te n uaiae.

de „ozonificare" 
ianuarie, cu 
vechi, întrucit se 
va pleca doar un 
jucător — Almășan, 
schimb cu unul s;iu 
fotbaliști do ia Jiul, 
începutul lunii 
se intenționează un 
de pregătire centralizată 
într-o stațiune balneo-eli- 
materkâ din .județ, de pre
ferință Geoagiu. In aceas
tă perioadă se vor contrac
ta cîteva partide amicale 
cu cli viziona rele din Orăș- 
tie și Cugir. După reveni
rea a’asa, (15 februarie), 
mineru vor primi replica 
unor 
nostru, 
mc din 
Urieani 
sublinia 
ocupăm 
zece, în
14 puncte. Să ne gîndim 
însă că în tur am pier
dut 5 puncte pe teren pro
priu. Am cțștigat totuși p 
puncte în deplasare — 
două la Paroșeni și unul 
la Brezoi, Returul se a- 
nunță mai greu — opt par
tide în terenurile adversa
rilor, șapte la Aninoașa, 
iată de.ee nu ne mai pu
tem permite sa fim risipi
tori,..".

vor
echipe, din municipiul 

formațiile omoni- 
Vulean, Lupeni, 

ețc. „Deocamdată, 
antrenorul Anisie, 
un liniștitor 10c 
seria a VIII-a, eu 

Să 
în tur

Sever NOIAN

Sub semnul unor incer
titudini atmosferice (a- 

cum tună și fulgeră, acum... 
ninge ca-ri Țbasme) fotba- . 
Iul se. apropie de noi, cu 
pași ușori. Ninge, dai* a- 
șii cu crampone din drep
tunghiul verde și-au încăr
cat plămînii cu oxigenul 
rarefiat al piscurilor. De'
la . această „îndeletnicire 
pașnică" nu au făcut, bine
înțeles, excepție nici jucă
torii divizionarelor din 
Vale. Și e bine așa — mai 
ales pentru Jiul și Minerul 
Lupeni — căci, pentru a 
te „urca" de pe locul 16 
pe un loc mai înalt'și . si
gur, îți trebuie mult... oxi
gen (a se citi puncte — 
cu acordul gramatical de 
rigoare). La ce se gîn
dește spectatorul de fotbal, 
acum, cînd pînă la începu
tul campionatului mai este 
doar „o aruncătură de băț" 
și„, ceva ? Cine trebuie să 
se ocupe în fond de pro
blemă ofgânizării intîlniri-

lor sportive dacă nu gaz
dele, al căror orizont este 
de multe ori foarte 
rftic,. strict limitat? Ne re
ferim la acela al 
(foarte, foarte rare)

ideii
cărei

de fotbal se mai gîndește 
și la situația alarmantă 
privind popularizarea întîl- 
nirilor speranțelor. Din 
zece partide de juniori, 8 
(nouă !j cel puțin, se des-

Gînduri și... incertitudini 
fotbalistice de sezon

mai salvează cite o int.il- 
nire de fotbal prin progra
marea, unor intețmezzo-urr 
atletice sau pauză. De pier
dut nu. ar pierde nimeni, 
De cîștigat ? Aici e o „lis
tă" întreagă : organizatori, 
spectatori și foarte, foarte 
mulți participanți. Se în
treabă unii: de unde să-i 
luăm pe participanți ? Să 
nu uităm că avem multe 
școli, iar profesorii de sport 
așteaptă să li se’ ceară 
sprijinul. Acum spectatorul

T-

fășoară în cel mai deplin 
anonimat. De ce ? Pen
tru că se spune — proba
bil — „de ce să se mai 
facă’ afișe *și pentru juni
oriEroare ! Hai sâ te 
dăm copiilor bucuria afir
mării în fotbal, satisfacția 
victoriei într-un cadru . fi
resc !. Celebrul Pele spu
nea : „Cînd pășesc pe un 
stadion, unde sînt doar 
cîteva sute de spectatori, 
am impresia că asist la 
in mormintarea fotbalului".

Atunci .ee să spună junio- 
,.rii .Jiului sau Minerului 
sau . ai altor echipe, dîpd 
la meciurilor lor (oficiate !) 
singurii /.spectatori sînt". 
antrenorii și doi-trei co
pii... Spectator^ mai me
ditează și la disciplina de 
pe stadion. Pentru că, sîn- 
tem nu o dată, martori la 
incidente neplăcute, de
parte de etica sportivă. 
„Huliganismul se ia și nu 
sc vindecă prin cuvinte" 
— spunea cu ani în.urma 
un scriitor român, mare 
iubitor de sport (Eugen 
Barbu). Just, dar; și foarte 
trist. O sete de afirmare 
la modul cel mai vulgar

pre- 
încurajezl e-

există.. „Defilarea" cu 
pele în autohuze și 
străzi, baterea clopoței; 
urechile altora, sub 
textul că-ți 
chlpa, este cea mai eloc
ventă dovada a setei de a 
li băgat în seamă.

loan Alexandru TATAR
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Ample acțiuni pentru 
pace șl dezarmare

BERLIN 1 (Agerpres). — 
La 1 februarie la Berlin 
s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre delegația 
Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Nico- 
lae Giosan, membru 
supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., pre
ședintele MAN., șî dele
gația Camerei Populare a 

"R. D. Germane, condusă de 
Ilorst Sindermann, mem
bru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Camerei Popu
lare.

în cadrul convorbirilor 
s-a" efectuat un schimb de 
păreri privind activitatea
celor două parlamente, ro- ționale.

Iul acestora în dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe mul? 
tipie planuri. S-â expri
mat convingerea că vizita 
delegației MAN. a consti
tuit o nouă contribuție la 
adîncirea colaborării și a 
relațiilor de prietenie 
dintre partidele, statele și 
popoarele noastre.

Delegația a avut o în
trevedere cu Oskar Fis
cher. membru al C.C. al 
PJ5.U.G.. ministrul aface
rilor externe al R. D. Ger
mane. în timpul căreia s-a 
efectuat un schimb de pă-

■ ' ’ 1 dezvoltarea
relațiilor bilaterale, precum 
și asupra unor aspecte ac
tuale ale situației inferna

Convorbiri la nivel
PARIS 1 (Agerpres). — 

în cadrul turneului 
care îl întreprinde 
cinci state 
președintele . .
Hosni Mubarak. a sosit rand.

înalt franco-egiptene
luni la Paris într-o vizită 
oficială. în aceeași zi. el 
a avut, la Palatul jElysee, 
convorbiri cu președintele 

Mitter-

pe 
în 

occidentale,
Egiptului, Franței, Francois

TOKIO 1 (Agerpres). — 
In Japonia, tară care a 
cunoscut prima ororile 
bombardamentului atomic, 
au avut loc în ultimul timp 
numeroase acțiuni ale unor 
largi categorii sociale si 
profesionale pentru pace si 
dezarmare. Astfel, recent, 
sub egida unei asociații de 
luptă pentru pace a fost e- 
ditată o culegere de .docu
mente fotografice privind 
efectele armelor atomice 
asupra orașelor Hiroshima 
și Nagasaki, pentru ca ti
nerii de astăzi să poată să 
cunoască adevărul istoric.

Consiliul de legătură al 
organizațiilor ' culturale 
(Bundanren) a lansat un 
apel la acțiuni de masă 
pentru oprirea cursei înar
mărilor nucleare. De ase
menea, ia .Fukuoka, peste 
1000 de personalități din 
domeniul stiintei si artei 
au semnat un document 
împotriva bombei cu neu
troni, pentru interzicerea 
definitivă a armelor nu
cleare, pentru ca cea de-a 
doua sesiune specială a A- 
dunării Generale a O.N.U.

consacrată dezarmării să se 
încheie cu rezultate concre
te.

Printre acțiunile oameni
lor de cultură se numără 
si declarația semnată de 
287 de scriitori japonezi a- 
parținînd tuturor curentelor 
literare si din generații di
ferite, în care se atrage a- 
tenția asupra faptului că 
utilizarea armelor nucleare 
într-un eventual conflict ar 
duce la un război nuclear 
generalizat si, în consecin
ță, Ia distrugerea întregii 
civilizații umane. Oamenii 
de litere niponi cer, totoda
tă, interzicerea totală a 
armelor atomice si oprirea 
cursei înarmărilor.

Președintele S.U.A. 
va face o vizită 

în Europa 
occidentală

Polonia Modificarea prețurilor cu amănuntul 
la produsele alimentare, combustibil și energie 

șî sistemul de compensațiielectrică
VARȘOVIA 1 (Agerpres). 

— După cum transmite a- 
gentia poloneză de presă 
P.A.P., Consiliul de Mi
niștri al R-P. Polone a a- 
doptat hotărîrea privind 
modificarea prețurilor cu 
amănuntul la produsele ali
mentare, combustibil si e- 
nergie electrică, și — în 
legătură cu aceasta — la 
sistemul de compensații. 
S-a hotărît ca noile re
glementări să intre în vi
goare de la 1 februarie. Po
trivit hotărîrii, prețurile la 
produsele alimentare cresc 
în medie cu 241 la sută, iar 
la combustibil si energie e- 
lectrică cu 171 la sută.

Comentînd această hotă- 
rîre, purtătorul de cuvînt 
al guvernului pentru pro
blemele presei a subliniat i

de
CU 

pre
ia 

corn-

„Ilotărîi’ile adoptate 
Consiliul de Miniștri 
privire la modificarea 
turilor cu amănuntul 
produsele alimentar •,
bustibil si energia electri
că constituie un nou pas 
logic si necesar pe ca.ea 
restabilirii echilibrului e- 
conomic extrem do pertur
bat".

Majorarea prețurilor ho- 
tărîtă de Consiliul de Mi
niștri cuprinde, de. ase
menea. acelo mijloace de 
consum si servicii care au 
o însemnătate hotărîtoar.e 
pentru nivelul costului vie
ții si pentru care se sta
bilesc preturi de stat. Creș
terea acestor preturi este 
însoțită de acordarea de 
compensații. Aceasta nu în
seamnă însă compensarea

integrală a creșterii costu
lui vieții, ca urmare a ma
jorării preturilor la măr
furi, si servicii. O asemenea 
compensare este imposibilă, 
întrucît ar împiedica, prăc. 
tic, restabilirea echilibrului 
-Pieței, ,

Din aceste considerente 
— relevă agenția P.A.P. — 
Consiliul de Miniștri a ■ a- 
doptat un asemenea sistem 
de compensații bănești, ca
re protejează în primul 
rînd familiile cu cele mai 
mici venituri. Majorarea 
preturilor implică pentru 
populație cheltuieli supli-, 
mentare de 342.8 miliarde 
zlo.ti pentru produsele ali
mentare si de 48,7 miliarde 
zloti pentru combustibil si 
energie electrică (o parte 
din aceste sume unnia 1 să , 
fie. compensată).

WASHINGTON 1 (Ager
pres). —• Intr-un comenta
riu consacrat anunțării, la 
Washington, a vizitei în 
Europa occidentală a pre
ședintelui Statelor Unite, 
agenția France Presse a- 
preciazu, între altele, că 
unul din momentele im
portante ale turneului va 
fi întîlnirea lui Ronald 
Reagan, la 4 iunie, cu cei
lalți șefi de stat și de gu
vern cu prilejul reuniunii 
celor 7 state occidentale in
dustrializate — S.L.A., Ca
nada, Japonia, Marea Bri- 
tanie, R.F.G., Franța și Ita
lia — de la Paris. Șeful 
executivului american, no
tează A.F.P., îsi va confrun
ta opiniile cu ceilalți par
ticipant! asupra unor pro
bleme economice comune, 
dintrp care se detașează 
nivelul ridicat al dobînzi- 
lor bancare în Statele Uni
te, care constituie un pro
fund motiv de îngrijorare 
pentru vest-europeni.

întîlnirea din 
Franței, 
permite, 
minarea 
delor în 
apărute 
între S.U.A. si o parte din 
aliații lor.

capitala 
scrie A.F.P., va' 
de asemenea, exa- 
directă a diferen- 
relațiile bilaterale 
în ultimul timp

„Combustibilul viitorului: petrol din nisipuri 
și șisturi bituminoase**

Pînă la sfîrșitul secolu
lui, noua sursă de energie 
care se dezvoltă cel mai 
rapid este posibil să fie pe
trolul obținut din șisturi, 
nisipuri bituminoase si căr
bune. Impropriu denumite 
sintetice de către industria 
petrolului, aceste surse — 
adesea îndepărtate si întot
deauna scumpe — ar putea 
furniza 9 milioane barili 
de petrol pe zi — aproxi
mativ actuala producție a 
Arabiei Saudite •— sau în 
jur de 4 la sută din nece
sitățile energetice aprecia
te în jurul anului 2 000.

In condițiile în care pre
țurile petrolului au crescut 
de 15 ori în anii '70 si se 
așteaptă să continue să 
crească cel puțin ir» același 
ritm cu inflația :;i în con
dițiile în care rezervele 
dP petrol traditionale _ se 
epuizează — chiar dacă e- 
le sînt considerabile încă 
— companiile miniere si 
petroliere, ca si guvernele 
au manifestat un interes 
din ce în ce mai mare pen
tru sursele de combustibili 
sintetici.

Principiile combustibi
lilor sintetici sînt cunoscute 
de multă vreme. Aproape 
orice hidrocarbură sau 
material conținînd hidro
carburi poate fi trans for
mată în petrol.

Petrolul din sisturi a e- 
xistat, în mod similar, ca

du-și canocle c.u smoala ca
re se scurgea din bancuri
le de nisip ale fluviului 
Saskatchewan.

încercările de a extrage 
petrol din, sisturi si nisi
puri bituminoase, de e- 
xemplu. erau frecvent a- 
nihilate atît de difieultăți-

o 'posibilitate cel puțin de 
la primul război mondial, 
dacă nu înainte. O pane 
din Bazinul Piceance — u- 
riașul depozit de sisturi 
aflat in zona Munților 
Stincosi din America — a, 
fost indicată ca o rezervă 
de petrol cu 60 de ani în 
urmă, interesul față de ni
sipurile bituminoase din 
Athabasca, în Alberta nor
dică (Canada) datează de 
pe vremea cînd primii ne
gustori si vinători de blă
nuri europeni i-au văzut pe 
indienii locali călăfătuîn-

le inerente ale extracției 
hidrocarburilor, cit si de . 
COfț.
' Ceea cei s-a schimbat «u 
este abordarea, zi înțele
gerea proprietăților chimi
ce ale hidrocarburilor, pro
iectarea unor uzine uria
șe si îndemînarea organiza
torică si de conducere ce
rută de aceste proiecte u- 
riase. In cadrul proiectului 
„Syncrude Athabasca", li
nul din rutinii producători 
de petrol din nisipuri bi
tuminoase din lume, este 
prevăzut să se excaveze 45 
fnilioane tone de șisturi si

Ministerul Apărării ’Naționale organizează concursuri 
de admitere, pentru anul școlar 1982/1983, în urmă- ■ 
toorele instituții militare de invățâmînt :

- Academia militară - facultățile tehnice ;
- Facultatea de medicină militară ;
- Institutul de marină ,.Mircea cel Bătrîn" - secțiile 

de marină militară ;
- Școlile militare de ofițeri activi ;
- Școlile militare de maiștri și subofițeri ;
- Școala militară de muzică - ciclul profesional ;
- Liceele militare.
Tinerii care doresc să participe la concursul de 

admitere la una din aceste instituții militare de inva- 
țămînt pot depune cereri de înscriere, pinâ la 10 apri
lie 1982, ta centrele militare pe raia cărora domici
liază.

Pentru relații referitoare la condițiile de selecțio
nare, documentele necesare pentru admiterea la con
curs, disciplinele șt probele concursului de admitere și ' 
alte detalii, cei interesați se pot adresa comandanților 
de garnizoane și centrelor militare pe raia cărora 
locuiesc.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : — Centrala 
este pe emisie ; Unirea: 
Procurorul acuză.

LONEA: Afacerea
granatelor.

ANINOASA : O sin
gură dată în viată

VULCAN — Luceafă
rul: Viata e frumoasă.

LUPENI — Cultural: 
Cosmonautul; Muncito
resc : Signum laudis.

URICANI: Tridentul
nu răspunde.

TV
11,00 Viața satului.
13,00 închiderea progra

mului.

17,50
18,00

20,00
20,20

Telex.
Clubul tineretului. 
Viața satului. . 
Anchetă TV: La 
hotarul dintre do
uă trimestre : Ca
litatea pregătirii 
elevilor. 
1001 de seri. _ 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.

20,35 Teatru TV ; „Bădă-

I

rănii" de
Goldoni.

Carlo

22,05 Rapsodii de iarnă
— melodii popu-
lare.

22,15 Telejurnal. *
22,30 închiderea pro-

gramului.

Autobaza T. A. Petroșani
încadrează urgent direct sau prin transfer 
ȘOFERI și MECANICI AUTO, cu stagiul mi
litar satisfăcut și cu domiciliul în municipiul 
Petroșani.

Condițiile de încadrare conform Legilor nr. 
12/1971 și 57/1974. Informații suplimentare 
la sediul autobazei Petroșani, telefon 42040.

—!<

Combinatul minier Valea Jiului
«

92 milioane tone de nisip 
bituminos în fiecare an. U- 
zina de prelucrare, în care 
„Imperia] OIL" — ramura 
canadiană a lui „EXXON“ 
— este cel mai mare acțio
nar livrează 
circa 129 000 
trol pe zi.

Șisturile si 
luminoase sînt prima 
nerație de sintetice, 
proiecte, aflate în faza de 
schiță, din Statele Unite, 
Canada si Australia nu 
vor intra în producție îna
inte de mijlocul deceniului 
și nu vor realiza capacita
tea proiectată decît peste 
circa 10 ani. Pînă atunci, 
presuDunînd că preturile 
petrolului sînt încă'1 favora
bile petrolul din cărbune 
va trebui să devină mai 
accesibil.

Tinînd seama de uriașe
le investiții și de ansam
blul de cercetări si efor
turi tehnologice pe care 
le implică, petrolul conven
tional va rămîne multă 
vreme în secolul viitor u- 
nîea sursă maioră de e- 
nergie.

în
barili de

prezent
pe-

nisipurile Di-
ge-

Șase

(Agerpres)

minieră Uricani
încadrează de urgență

VULCANIZATORI 
SUDORI 
FORJORI 
TINICHIGII 
FOCHIȘTI 
presiune

Retribuția și 
cele prevăzute de

•W‘

pentru cazane de înaltă

condițiile de încadrare sînt 
Legile nr. 12/1971 și 57/1974.

Mica publicitate
i VINO căs'ă, lingă agre- • viața fiicei lof Gabriela. 

(242)
Familia Buzin din Bu

zău mulțumește medicilor 
Subin JPetru si loan Cristes- 
cu si cadrelor medii de la 
spitalul municipal Petro
șani, secția ortopedie pen? 
tru intervenția si salvarea 
fiicei lor Gabriela. (243)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lancU 
Marian, eliberată de I.U M. 
Petroșani. O declar nulă 
(241)

ANUNȚ DE FAMILIE

ment Vulcan, strada Finu
lui nr. 45, 
18. (220)

SCIIÎMB 
uă camere 
A/69 cu apartament 
camere central. 
44588 după orele 
(222).

FAMILIA Buzin 
zău mulțumește echipei sal- 
vamont din Petroșani pen
tru intervenția rapidă din 
29 decembrie 1981 salvînd

între orele 14-

apartament do-
St. O. Iosif 2 

trei 
Telefon 
18—20.

din Bu-

FIUL, fiica, nora, ginerele, nepoții anunță împli
nirea a 3 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru tată, socru si bunic

EMER1K KONICSKA (Imre)
Amintirea lui de om harnic va rămîne sculptată 

în inirtiile noastre, ale prietenilor săi. (244)
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