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.r CĂRBUNE 1 Iarna este încă în drepturile sale depline și pe 
dealul Institutului de mine din Petroșani.

Foto: ^t. NEMECSEK

Înaltele cote ale depășirilor
întreprinderile miniere Vulcan și Pa- 

'pșeni, întreprinderi cu cele mai cons
tante realizări au ■- obținut în această 
lună, printr-o mobilizare exemplară a 
tuturor formațiilor de lucru, noi și im
portante succese în îndeplinirea sarci
nilor suplimentare.

0 Media zilnică a realizărilor înregistra
te de ambele colective miniere este supe
rioară sarcinilor suplimentare cu peste 180 
tone la mina Vulcan și cu aproape 160 de 
tone la mina Paroșeni. . . .

0 Sporurile de producție înregistrate zii- zilnică de plan.
nic le-a adus în acest început de lună un . B Combinatul minier Valea Jiului 
plus de 3114 tone minei Vulcan și aproape și-a Îndeplinit prevederile de plan zil-

preună, cele două întreprinderi miniere au 
acumulat de la începutul anului o produc- 

• ție de cărbune suplimentar extrasă pentru 
energie de 15 000 tone.

■ De U începutul lunii, prin produc
ția extrasă suplimentar în 5 februarie, 
întreprinderile miniere Vulcan, Paro
șeni, Lupani și Uricani au acumulat un 
plus de 5500 tone de cărbune,

B Pentru prima dată în această lună, 
în 5 februarie întreprinderea minieră 
Petrila și-a realizat și depășit sarcina

^800 tone de cărbune minei Paroșeni. !m- nice pentru a patra oară consecutiv. I

Randamente sporite în abatajele frontale
Sectorul I, I.M. Aninoasa se află printre sectoa

rele fruntașe ale minei, extrăgînd suplimentar, în a- 
cest an, peste 5000 tone de cărbune. Se „desprinde" 
Brigada condusă de Pavel Dediu, care printr'-o mo
bilizare exemplară a sporit productivitatea muncii 
în abatajul frontal cu tăiere și susținere mecani
zată cu 3480 kg/post. Acest cărbune a dus la o pro
ducție suplimentară de aproape 3600 de tone.

Rezultate notabile a obținut și brigada condusă 
de Iamb Constantin care a sporit productivitatea 
muncii Cu 650 kg/post extrăgînd astfel 800 de tone 
de cărbune peste plan. Cei doi șefi de brigadă'. îm
preună cu ortacii lor (în imagine), sînt hotărîți ca 
in această lună să nu precupețească nici un efort. 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinii suplimen
tare dc 3000 de tone și, respectiv. 600 ce tone, la 
care s-au angajat.

j Să respectăm I 
|vîrsta șl cartea ll

Nu mică mi-a fost 
mirarea cînd, răsfoind 
a carte din biblioteca 
unui prieten miner din 
Petrila, am descoperit 
această notație : „Se a- 
cordă premiul II ele
vei... (era- vorba de fi
ica sa) pentru rezulta
te bune la învățătură și 
purtare în anul școlar 
1980/81, clasa a II-a B.

DE SPORIREREALE POSIBILITĂȚI
A EXTRACȚIEI PENTRU COCS

Pentru colectivul l.M. 
Bărbătenl anul 1981 a fost 
deosebit de rodnic. Față 
de sarcina die plan pe 1981 
s-au extras 14641 tone de 
cărbune în plus. .Acest bi
lanț îmbucurător exprimă 
puterea de mobilizare a 
colectivului, hotărîrea mi
nerilor de a răspunde prin tarea programelor de 
fapte înflăcăratelor che
mări ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului, de a 
da țării mai mult cărbune. 
Este semnificativ și faptul 
că, din darea de seamă a
c.o.m. _ 
generale a reprezentanți
lor oamenilor muncii, re
iese îndeplinirea sarcinilor 
propuse, depășirea anga
jamentului colectiv în con
diții de eficiență economi
că. Planul de benefi
cii a fost depășit cu 22,7 
la sută, iar producția ne
tă realizată peste sarcina 
de plan este de 19 milioa
ne lei. Productivitatea mun
cii în cărbune a fost depă
șită eu 223 kg pe post. Da- 

. rea de seamă a c.o.m. și 
participanții la dezbateri, 
au subliniat, pe lingă re
zultatele pozitive, lipsurile

prezenta tă adunării

mai

și neajunsurile care s-au 
manifestat în activitatea
colectivului. Rezultatele
obținute de întregul colec
tiv ar fi fost mult
bune dacă la nivelul con
ducerii Întreprinderii 
fi acționat cu mai multă 
fermitate pentru respec- 

re- 
vizii și reparații, asigura
rea din timp a pieselor de 
schimb necesare utilaje
lor de mare productivitate 
și rezolvarea mai 
vă a problemelor 
de aprovizionarea 
locurilor de muncă 
terialele necesare, 
te schimburile. Pentru ne- 
încadrarea în indicii de ca
litate, la nivelul întreprin
derii s-a înregistrat o pier
dere de 22 milioane lei.

Iată de ce. in cuvîntul 
lor, toți participanții la 
dezbateri au insistat asu
pra măsurilor care se im
pun pentru mai buna or
ganizare a producției și a 
muncii, pentru realizarea 
producției suplimentare

Viorel STRAIȚ

s-ar

operați- - 
legate 

tuturor 
cu ma
pe toa-

iContinuar» tn pag a 2-a>

recensamintul animalelor
în conformitate cu prevederile Decretului privind 

recensămîntul animalelor domestice, comisiile de 
recenzare își continuă activitatea în toate localitățile 
Văii Jiului. Se întîmpinâ însă unele greutăți în ce 
privește înregistrarea animalelor posedate de cetă
țeni care locuiesc în blocuri. De aceea, comisia mu
nicipală de recensămînt, atenționează cetățenii care 
locuiesc în blocuri și au diferite adăposturi, in care 
țin animale, să-și expună pînă luni la prînz, numele, 
prenumele și adresa domiciliilor de la blocuri, pen 
tru ca recenzorii să poată lua legătura cu ei, altfel 
animalele nedeclarate și neînregistrate vor fi pre
luate conform legii la fondul de stat.

PRESTIGIUL - RĂSPLATA DATORIEI

/ntîlnit la sediul 
comitetului de par
tid al minei Lu

peni, șeful de brigadă 
Mihai Nistor părea a fi 
aici „om ai casei". Și așa 
este — aflăm de la secre
tarul comitetului 
partid — pentru că, 
vederea 
acțiuni 
tente și

ÎMPLINITE

I 
I 
I I
IIînvățătoare..." (urmează 

semnătura. Și știți care 
era izvorul mirării ? 
Castelul de nisip de 
Iris Murdoch (!), colec- 

Iția „Romanul de dra
goste" (!!).

Am întrebat imediat, 
ifăcînd pe neștiutorul, 

dacă fetița a înțeles ce- I 
Iva citind-o ; prietenul ! 

m-a privit pieziș, a 
țeles ce a înțeles și 
spus apăsat : „Eu 
să respectăm copiii, 
respectăm și cartea, 
veni și vreinea cînd își 

Ive alege singură lecturi
le ; pînă atunci.,.".

| Ioan Dan BALAN
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de 
in 

organizai ii de 
politice eompe- 

____ r, eficiente care să 
sprijine îndeplinirea sar
cinilor economice, mem
brii organului de partid 

. pe- mină trebuiesă cu
noască permanent, zi de 
zi și oră de oră, „pulsul" 
fiecărui loc de muncă. A~- 
ceastă necesitate se împli
nește prin contactul di
rect la fronturile de lu
cru, dar și prin venirea 
comuniștilor la sediul co
mitetului — de obicei fă
ră „invitații speciale". Un

asemenea comunist este 
și Nistor. O face fie că 
are de rezolvat o cerință 
sau de propus ceva din 
partea oamenilor — nu 
neapărat numai a ortaci
lor din brigada pe care 
o conduce, ci a tuturor

ihai Nistor, la 40 
M de ani de viață nu-i 

un om in virstă. 
Dar, ca vechime de mun
că in aceeași întreprin
dere și sector, prin expe
riența profesională și 
prestigiul politic cîștigat

Bărbați care onorează titlul de miner

in colectivul din care fa-

banilor (atunci ziceam 
„piștarilor") din buzuna
rul fratelui mai mare, 
venit înaintea mea in 
Vale. Am muncit — cum 
vă spun — nil cu teamă 
de asta, dar conștient 
continuu că fără să res
pecți ordinea și discipli
na, fără să asculți și să 
lucrezi după cum îți ce
re șeful de schimb, orta- 

sau 
s-aitzi

celor din sector —, dar
și din convingerea . că ce parte este unul dintre 
pleacă întotdeauna de aici 
înarmat cu noi recoman
dări utile pentru activi
tatea politică sau activi
tatea productivă din sec
torul IV — cel mai 
sector de producție
Văii — din care
parte.

mare
■'■■■ al 
face

cei care se bucură de o 
mare încredere. „M am 
bărbierit prima oară in 
viață ca încadrat în mun
că al minei Lupeni, in 
’61. Venisem aici"— am 
mai spus-o unui reporter 
— in tinerețe, de glu
meau toți ortacii cînd 
au citit, atras de sunetul

cui mai priceput 
maistrul n-apuci 
la tine-n buzunar sune
tul acela. Mai apoi, ca 
brigadier, am ajuns să 
prețuiesc respectul orta
cilor 
șeful 
fiind 
re o

— încrederea lor ir. 
de formație, ca 
omul alături de ca- 
brigadă își va înde-

A. HOFFMAN

(Continuare in pag a 2-a,

Raid... pe sub cîteva 
tejghele din Lupeni

Fără comentarii. Vineri, 
5 februarie, unitatea 268 
Alimentara, aparținând 
l.C.S. Mixtă Lupeni. Up 
muncitor, Florian Țigău, 
dulgher la I.C.M.M. solici
tă un pachet de < ........ 
„Snâgov". Vinzăioarea (Vir
ginia Albert) îi răspunde 
sec : „nu este" (sic !). O- 
mut pleacă resemnat, la 
alt raion. întrebăm și noi 
dacă sînt țigări. Același 
răspuns. Dar cafea ? „Am 
avut ieri", ni se răspunde. 
„Chiar nu mai aveți ca
fea ?" (răspunsul seamănă 
a ceva indescifrabil !). îm
preună cu Minerva Mcdrea, 
responsabila unității, ne 

’ „aruncăm ochii" prin raio
nul de dulciuri. Rezultatul 
„retrospectivei" : 3 kg ca
fea dosite (da, acesta este 
termenul !) sub tejghea, 4 
(patru) pachete cu bomboa
ne de ciocolată pentru po
mul de iarnă (ce-or fi cău- 

< tînd aici în februarie ?), 
chibrituri de immrt (cu 
bețe de liîrtie cerată, un 
adevărat „desing", din a- 
celea pe care le vînd a- 
matorii de chilipiruri cu 5 
lei. deși nu costă decît 50 . a fost mai simplă. Am fost 
de bani bucata !?!), țigări 
Shagov (și astea Ie dosim?), 
praf de copt, zahăr, vani
lat, etc. etc. Sub tejghea I 
Șefa de unitate rămîne fă
ră replică. Ba da. avea u-

Să
sau
pe

■ ■■

responsabilă dacă mai are 
ceva dosit. în sfîrșit, 
nemaicrezîndu~ne inocenți, 
scoate tot ce are... pus de-o 
parte : 60 de ouă (da, ouă!) 
eu un bilet pe elă^un bilet 

țigări lapidar și agramat: „A lui 
blicu și nui plătit" (NiCtl, 
aflăm că este măcelarul 
dev la unitatea . de ală
turi !?!), vreo 4—5 kg sta
fide, încă 70 de ouă (ne
declarate, dar din întîm- 
plare le găsim noi, sub 
fața de masă), praf de copt, # 
zahăr vanilat și... surpriză, 
'vreo 40—50 bucăți de să
pun „Margareta" (din ca
re produs mai sînt dosite/ 
cîteva pachete și la raionul 
de dulciuri), produs căutat 
și răscăutaț de** cumpără
tori. Nu intrăm în amă
nunte dar... La ora 15,00 
două tovarășe. Elena Mo- 
raru. secretara organiza
ției de partid de la l.C.S. 
Mixtă Lup.eni și Rafila 
Furdui. șeful biroului plan 
sosesc intr-un control... ino
pinat. în decurs de 10—15 
minute marfa dosită se și 
vînduse !

La unitatea 277 treaba

na : „Nu știu nimic >'• 
ne convingem că știe 
nu știe, o întrebăm

conduși chiar de responsa
bila de schimb a unității 
la locurile (sigure, foarte 
sigurei, dai colectivul fiind 
la fel de sigur, anunțai de

Mircea BUJORESCU

'Continuare in pag. a 2-a)
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Fermitate comunistă în aplicarea 
principiului muncii colective

--------------- „
Debut într-un nou an dc perfecționare

de bază itf. 
Lonea și oo- 
constituie au

Organizația
1 de la mina 
muniștii ce o 
trăit, prin adunarea gene
rală de dare de seamă și 
alegeri, un moment politic 
decisiv pentru îpibunătă- 
țirea întregii munci de 
partid, a întregii activități 
economice și politico-edu
cative. de creștere a for
ței sale; de influențare și 
mobilizare în colectivul de 
muncă. Necesitatea acestei 
îmbunătățiri a fost releva
tă, atît de darea de seamă 
prezentată de biroul orga
nizației de bază cit și de 
dezbaterile adunării. Cu 
principialitate .partinică, 
in spirit critic și autocri
tic, membrii biroului or
ganizației de bază, comu
niștii în cuvin tul lor — 
losif Clamba. David Do
borau. Ignat Achim. Du
mitru Marin, Constantin 
Sloicoi, Ion Gheorghe și 

... alții — și-au exprimat ne- 
N mulțumirea față de modul 

defectuos în care și-au e- 
xereitat rolul conducător
în activitatea economică
a sectorului IV. Faptul că 
în perioada analizată, tre
cută de la alegerile pre- 

sectorul nu și-a
pro* 

_ . _____________ : sub 
plan de peste 19 000 de 
tone în anul 1980 si de a- 
proape 10 000 tone de căr-

cedente, 
realizat sarcinile de 
ducție — o rămînere
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PRESTIGIUL

bune în 1981 — îar eficien
ța economică a fost neco
respunzătoare înregistrîn- 
du-se depășiri ale costuri
lor de producție în cei 
doi ani cu 9,74 și, respec
tiv, 5.71 lei/tonă, denotă 
serioase neajunsuri în in
fluențarea și" mobilizarea 
potențialului uman din co
lectivul de muncă, dar mai 
presus de orice necesitatea

_ _ ________ ,__  activi-
în- tăți economice. în ce o

luționarea problemelor de conducerea întregii 
asemenea ; faptul că 1_ 
vățămîntul politico-ideo
logic nu s-a ridicat la ni
velul exigențelor, că a slă
bit munca de educație co
munistă, că organizația de 
partid nu și-a exercitat su
ficient dreptul de control 
în activitatea sectorului, 
că nu a* acționat cu toată 
hotărîrea pentru dezvol-

Alegeri în organizațiile de partid
imperioasă a ridicării mun
cii de partid, a întregii 
activități a organizației de 
bază și a biroului său, la 
înălțimea exigențelor. în 
acest context, a fost criti
cat stilul de muncă defec
tuos al biroului organiza
ției de bază., faptul că 
membrii acestuia s-au a- 
bătut de la principiul mun
cii colective lăsind 
sarcinile în seama 
tarului ; faptul că 
zența la adunările genera
le îîe partid în multe luni 
a fost necorespunzătoare 
— Nicolae Bîtean, Aurel 
Rad., Iosif Ratzic, și Alții 
au fost criticați pen tril ab- 

' sențe de la adunări — ca
și participarea comuniș
tilor la dezbateri și la so-

toate 
secre- 

pre-

1

- WZ/fW
A ' __

DATORIEI ÎMPLINITE
tăiere. Avansările lunare 
pe care le obține briga- 
.... .1 t de peste 100 

al ml/lună. Brigada folo- 
inallelor răspunderi. Să sește cu mare randament 

o combină de înaintare. 
Obiectivul spre care își 
coneenfrează atenția in 
acest moment țf. deschi
derea orizontului nou, 
360, din care se vor dez
volta -lucrările de exploa
tare ale stratului 3 pe ' 
întregul cincinal actual.

fi e se poate spune 
în plus despre,

(Urmare din pag- 1)

pliui rolul ele verigă pu- da silit 
lentil ă într-un lanț < ■

zimai spun una.: într:o 
de plptă, un șef de bri- 
gadăeie la noi din Sector 
a plecat de acasă cu 19 
lai pregătifi in buzunar. 
De ce ? l-a dat casierei, 
eerîndu-i ca în 'plicul cu 

că 
de-

’retribuția — pentru 
n-avea în luna aceea 
cit 9981 de lei Cîștig 
să-i pună exact 10 
tie lei. 
noi în 
milți batii, în 
mulțir mineri, 

maiștri. Dar 
prestigiul t fi'. 
terea pe care o 
că Popa, Constantin Lu- 
puleșm, Teodor Boncalo, 
xau cum a avut-o ~ 
Constantin, acum 
sîonar, reprezintă mult 
mai mult decît măsura 
banilor pe care i-au pri
mit pentru munca lor“.

Consolidarea pres- 
lj tigiului ciștigat, 

realizarea exem
plara a sarcinilor produc
tive reprezintă preocupa
rea constantă a oamenilor 
brigăzii conduse de Mi
hai Nistor. Este și firesc 
dacă avem in vedere do
meniul în care ei acțio
nează : pregătirea lucră
rilor miniere aferente 
marilor capacități pro
ductive ale sectorului, 
abataje de 600—800 de 
tone de cărbune pe zi, 
dotate cu complexe me 
canizate de susținere și

mii
Adevărul e ca la. . .. ortacii lui Nistor ? 1
sector au ciștigat Sînt 17 mineri-tehnicieni, 4 

' ' i multe luni, polieaiificâți, cu înaltă 
lăcătușii 

renumele, 
rectmoaș- 
au Costi-

Petre
pen-

cu înaltă / 
pregătire profesională, J 
disciplinați și ordonați, ț 
dăruițl cu totul muncii fî 
sînt stăpîni deplini ai u- ’ 
titajelor din dotare, ca- ț 
pabili să inteipină fieca- i 
re, operativ pentru func- ? 
tionarea neîntreruptă a ț 
combinei ți d transpar- i 
toarelor. Șefii de schimb ? 
loan Filip, Victor Maras, | 
Dumitru Ghenea și Ale
xandru. Cruceru (din a- 
<-easta lună, odată cu ie- 
șirea sa in pensie, a fost 
promovat ca șef ,. de 
schimb un tinir — Gheor
ghe Milrea), la fel ca fi 
combinierii Vasile Vo- 
chescu și Willi Wagner , 
sini oameni care cunosc ) 
totul din tainele mineri
tului și ale- „mecanicii". 
Sini butti organizatori di 
procesului de muncă, dis- 
pumnd de acele calități 
profesionale și politice în 
măsură să asigure depăși
rea lună de luna a sar
cinilor brigăzii.

I 
y
y 
y
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SCUTUtțMUNCITORESC
DE APĂRARE A PATRIEIprivește, organizației de 

bază nr. 4 b, biroului 
cesteia nou ales, adunarea 
generală i-a cerut să-și 
îmbunătățească stilul de 
muncă, să intensifice pri
mirea de noi membri în 
partid punînd un mare 
accent pe calitățile profe
sionale și moral-politice a- 
le acestora, să acționeze 
cu fermitate pentru întări
rea disciplinei de partid, 
îmbunătățirea prezenței 
la adunările generale și în
făptuirea rolului acestora 
de școală a educației co-. 

.muniste. îmbunătățiri ne- 
întîrziate se cer, de aseme
nea, in desfășurarea dis
cuțiilor individuale cu 
membrii de partid, în în
treaga muncă cu omul, în 
întreaga activitate politi- 
co-educativă pentru a de
termina în colectivul 
schimbului și al sectorului 
întărirea ordinii și disci- .. jn_
trutotui Decretul 400 al 
Consiliului de Stat, mani
festarea unui climat de pu
ternică angajare munci
torească, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan și a celor suplimen
tare. din acest an, la pro
ducția fizică de cărbune.

I. bAlan

tarea și întărirea combati
vității revoluționare a 
membrilor de partid împo
triva lipsurilor, a acelora 
care absentează riemotivat 
de la lucru și a altor ma
nifestări de indisciplină din 
activitatea economică 
viața de organizație.

Colectivul sectorului 
are de îndeplinit sarcini 
sporite, mobilizatoare în

— plinei, respectîndu-se 
cer

Și

IV

activitatea economică 
zilnic din abataje se 
extrase 60 tone cărbune 
suplimentar prevederilor 
de plan — din acest an și 
următorii ani ai cincinalu
lui. Tocmai de aceea — au 
subliniat dezbaterile adu
nării — organizațiile de 
partid de pe toate schim
burile trebuie să-și întă
rească substanțial rolul în

a-
Pentru oamenii muncii 

din întreprinderile și ins- 
- pa 

ce 
și

conducerea organizați
ilor de partid, -gărzile 
patriotice și celelalte 
formațiuni de apărare își 
vor îndeplini cu abnega
ție și cinste misiunile în- . 
crodințate, vor face to
tul pentru a se manifes
ta ca un invincibil scut 
de apărare a patriei so
cialiste. în acest context, 
sarcini și exigențe spo
rite revin statelor majo
re, comandanților, de a 
planifica, organiza rigq- 
ț-os și desfășura la nivel 
calitativ superior ședin
țele de trageri și celelal
te pregătiri de luptă, de 
a acționa cu fermitate 

__..._  „ pentru întărirea ordinii 
neral al partidului, pre- și disciplinei Ia înstruc-
ședintele Republicii, co- ție și aplicații tactice, de
mandantul suprem al For- a intensifica și imprima
țelor Armate, tovarășul mai multă eficiență mun-
Nicolae Ceaușescu, toți cii politico-educative cu
luptătorii gărzilor -pa- luptătorii. într-un sin-
triotice și din . celelalte gur gînd și o singură
formațiuni de apărare au simțire patriotică cu is
pășit în noul an , de ins- treaga oștire română,
trucție și educație puter- tătorii gărzilor patriofi-
nic animați de hotărîrea 
de a-și ridica la un nivel 
calitativ superior întrea
ga activitate pentru că, 
■ ' ’ * — • cu

re-

tituțiile Văii Jiului, 
din întreagă țară, 
poartă cu demnitate 
mîndrie uniforma gărzi
lor patriotice, precum și 
pentru tineretul din for
mațiunile de pregătire 
pentru apărarea patriei 
— aceste zile geroase de 
februarie au constituit 
debutul într-un nou an 
de instrucție-și educație 
moral-politică și patrio
tică, de perfecționare 
complexă a întregii pre
gătiri de luptă. Răspun- 
zînd cu devotament pa
triotic indicațiilor și che
mărilor secretarului ge-

extractiei»
muncă mai îndepărtate, 
fiindcă numai astfel brigă
zile își pot depăși sarcini- 

Minerul șef de brigadă 
Nicolae Oprea a propus „să 
se ia măsuri din timp 
pentru extinderea băii 
muncitorilor, avind în ve
dere creșterea numerică a 
efectivelor, precum și asi
gurarea unor noi spații de 
cazare în cămine pentru 
tinerii nefamiliști, pentru 
permanentizarea și stabi
lizarea torței de muncă".

„Mai avem încă oameni 
care fac nemotivate și din 
cauza lor uneori nu se 
poate asigura plasarea în 
abataje pe toate schimbu
rile. Să nu-i mai tolerăm 
în. mijlocul nostru pe cei 

. certați cu disciplina" — 
spunea pe bună dreptate 
maistrul Tudor Mocan u. 
Vorbind în numele mine
rilor de Ia sectorul de in
vestiții, minerul șef de bri
gadă Ion Nichita a susținut 
necesitatea 
mai bune a locurilor

prevăzute în 1982.
le de plan. „Nu ne vom 
putea respecta nici în a- 
cest an planul de revizii 
și reparații — a spus Ni
colae Lugerean — dacă nu 
ni se vor asigura din timp 
piesele de schimb necesa
re*.

Propuneri de organiza
re mai judicioasă a produc
ției și muncii au formulat 
în cuvintul lor și Iureș 
Stan, Ștefan Steli, Ioăn
Kramer, Ioan Șav, Marcel 
Tomolea, Ion Szomcolos, 
Maria Bărbulescu, Virgil 
Oancea, Vasile Condoiu.

Exprimînd hotărîrea mi
nerilor de a extrage și în 
acest an cantități de căr
bune cocsif icabil. supe
rioare celor prevăzute în 
plan, adunarea generală a 
aprobat un bogat program 
de măsuri, precum și an
gajamentul colectiv de a 

aprovizionării depăși planul anual cu 
de ' 9500 tone de cărbune.

(Urmare din pag. 1)

ormam

vizita noastră, situația s-a - 
schimbat) unde erau dosite 
9 (nouă) kg de cafea, sta
fide, chibrituri de import 
(oare de ce se dă atît de 
mare importanță acestor 
chibrituri ?) rahat, ciocola
tă șl... peste 200 de ouă. 
îndrăznim să întrebăm : 
„NumaJ atît ?“. Și atunci 
apar „surprizele". In lipsa 
șefului de unitate, ajutoa-

‘ rea sa, Maria Apostolescu, 
„jură", în numele vînz&toa- 
rei Ana Bpdp (de la dul
ciuri), că nu mai e cafea în 
unitate. Mai căută totuși. 
La raionul de cereale, vîn- 
zățoarea Rozalia Todoro- 
iu, mai dosise 20 de ouă și 
1 kg de cafea, la dulapuri.

• CINEFILA. Membrii 
cenaclului „XI ORIZONT" 
din Aninoasa format din 
Eugen Herbei, Ibsif Gu- 
ran, Dumitru Morar, Flo
rida Cosma și Teodor Tri- 

, fa, au realizat un nou 
film documentar „Colinda 
țării pentru minerii Văii 
fiului9 al cărui conținut 
redă principalele acțiuni 
organizate în municipiul

I 
I

nostru cu ocazia Festiva
lului obiceiurilor laice de 
iarnă. Pe masa de montaj 
a pasionaților amatori se 
află acum filmul „Școala 
aninoseană de tir cu arcul",

• CONCURS de schi. 
Azi, în Organizarea conȘi- 
totului U.T.C. de la mina 
Lonea, 
sportiv

• VÎNAT. Sezonul de 
vînătoare e în toi. Sînt 
așteptați in cătarea puștii : 
viezurii, jderii, vidrele, di
ferite zburătoare, dăunăto
rii cu păr și pene. în afa
ră de cei ocrotiți de lege. 
Atenție, de la 15 februarie, 
mistrețul poate să spună...

- - povești vînătorildr fără să
are loc concursul fie deranjat, întrUcît vîna- 

„Tînărul schior". La rea sa este interzisă, 
startul întrecerii, pe pîrția 
de pe dealul Citeră, din METEOROLOGICA.
apropierea localității, se De la stația meteorologică 
vor alinia tinerii ce-și des- Petroșani aflăm j valorile 
fășoară activitatea ia mi- minime înregistrate de 

temperatura aerului în

ce, tineretul din formați
ile de apărare, în frunte 
cu comandanții, încep 
noul an de pregătire cu 
hotărîrea fermă de 
desăvîrși instruirea, a-și 

voluționare ale națiunii îmbogăți continuu 
noastre, pămîntul stră
moșesc, munca eroică a 
poporului nostru în cons
trucția socialistă. în lu
na ianuarie, toți coman
danții de subunități au 
fost temeinic pregătiți.
Aceasta întărește și 
mult garanția că,

la nevoie, să apere 
strășnicie' cuceririle

a-și

cu-
hdștințele militare și tac
tice, cele politice, pentru 
a~ obține rezultate bune 
și'foarte bune în dezvol
tarea capacității comba
tive contribuind astfel ia 

. întărirea' capacității de 
mai, apărare a cuceririlor re-, 
sub voluționare, a patriei.

iiKt-'"
If.

-A

Imaginea de față surprinde baia I.U.M. Petro
șani în care sînt asamblate complexele mecanizate 
de abataj — utilaje de înaltă tehnicitate și cu para
metri ridicați ai căror beneficiari sînt minerii din 
bazin. ■

Raid... pe sub cîteva 
tejghele din Lupeni

neînțeles) 270 Titri (540 sti
cle de 1/2), alcool rafinat 
și... „Aveți săpun?" „Nu, 
nici n-am primit așa ceva" 
Totuși sub un birou găsim 

, cîteva cutii (vreo 50—60 
săpunuri) „Vis". Ajutoare» 
șefului de unitate susține 
că nu sînt primite în ac
te. Așteptăm ea . 
Mixtă Lupeni să ne 
pundă ce căutau 
Cumpărăm 
și vindem

. vreo nouă
acest1, sens

Sciioltner Paraschiva mai 
avea 1 kg cafea, ea de alt
fel și colega sa Maria Lă- 
zăr,ean. Deci, 13 kg de ca- 
tea, de care cetățenii a- 
flați in magazin au bene
ficiat imediat, ca, de alt
fel și ia magazinul 268, de 
cafea, de stafide, chibri
turi, de ciocolată, de ouă, 
de țigări, adică produse 
despre care, se spune dacă 
stau sub tejghea... că sînt 
deficitare. La același ma
gazin mai găsim (și nu e- 

i rău expuse) 4 lăzi de bere
(la preț de alimentara, bi-

Fără comentarii. Așa 
l-ani înțeles pe dulgherul 
Florian Țigău de la 
I.C.M.M. care ne spunea i 
,,T>e-asta avem impresia 
noi că nu se mai găsește 
una și alta !“. Ca de altfel 
și pe cetățenii care, vă- 
zîndu-ne la primul maga
zin (268), au venit și 
al doilea ,(277) să-și

I.C.S. 
răs- 

acolo. 
parte
Este

din altă 
la noi ?

reglementare în

la 
mai 

humpere cite ceva. în. nu
mele lor, în numele celor : 
mai elementare norme de 
comerț, solicităm l.C.S. 
Mixtă Lupeni. Direcției co
merciale a 
măsuri. Și, 
blîndeții, ci 
nut minte" 
crătovti din 
tru.

municipiului, 
nu cu duhul 
măsuri „de ți- 
pentru toți lu- 
eomerțul nos-

~ . .... __ ___ vP- :
șeful garajului saltat" luciul gheții, pati

noarul și-a închis porțile

noaptea de 5 februarie au sirii la pensie Costinean zile ,în care copiii au 
fost de —15" la Petroșani Leonte, 
și — 9° C în Paring. Gro
simea stratului de < zăpadă, 
în Paring, măsoară 87 cm 
favorizînd condiții exce
lente pentru practicarea , .
schiului. Așadar, un sfîrșit și urările noastre, 
de săptămîn^, propice tu- ’ 
rismului și sportului alpin, 
mișcării în aer curat!
• DESPĂRȚIRE EMO

ȚIONANTA. Urări de via- frumoasa inițiativă de 
ță lungă și sănătate, pre- deschide, un. patinoar, pe 
cum si tradiționalul bas- terenul de tenis, a rămas 
ton a primit cu ocazia ie* doar... afișul! După cîteva

S.U.T, Livezeni — Cons
trucții. Activitatea rodnică . ,
(timp de 33 de ani în ace* tocmai acum cînd condiți- 
eași unitate) ne face șă a- 
lăturăm, pe această cale,

• ÎNTREBĂM CLUBUA 
„JIUL" i și în cazul lor, 
orice minune ține doar... 

din 
a

trei zile ? Concret!

ile pentru patinaj sînt i- 
deale ! Lăsăți păcăleala 
pentru vremea ei, dar 
fie de bun gust.

Rubrică realizată de 
Cornel BUZESCU
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Aurel BULAImagine devenită clasică in acest sezon: turistul la schi șisăniuș.

Comentariu la unele 
scene ale Columnei

percuției. S-a afirmat că 
aceste mașini, moderne 
pentru timjMil respectiv, 
au fost utilizate întîia 
oară la ățacul Sarmize- 
getusei. Ar ti trebuit prin 
urmare să găsim blocuri 
sparte, rezultate din ac
țiunea acestor mecanisme.
A r h e o 1 o g i c însă.,
această situație........ nu
se confirmă. Dealtfel, cu
rios. lucru, in scenele ur
mătoare. însăși Columna 
ne-o arată, zidul cetătii

Referitor la istoria 
noastră veche, există un 
document cioplit în pia- 
țră relativ puțin atins de 
dintele vremii. El se nu
mește Columna traiană, 
monument așezat în pro
ximitatea rezervației art 

: heologice romane din ca
pitala Italiei. Istoriogra
fia noastră actuală își fa
ce un punct de onoare pro- 
punînd un studiu realist, 

■ verifieînd cu ajutorul al
tor izvoare scenele co- 

sculptura- este intact. Imaginea, pe 
traiane, e- 

elemente 
chiar vîrs-

De /cr o duminică la uita
CITITORII

Coloana traiană, a fost 
inserată ca una de gen 
retoric în sensul contri
buției tuturor „armelor** 
la cucerirea fortificației. 
De-a lungul benzii sculp
tate, în mai multe rin- 
duri, se văd căpetenii da
ce cunoscute sub numele 
social tarabostes cum se 
predau lui Traian. în in
tenția împăratului imagi
nile respective trebuiau 
să reprezinte, procesul e- 
rodării, al / descompunerii 
structurilor de conducere 
politice și militare dace 
la impactul forțelor ro
mane, Pe de altă parte, 
cum ar fi ieșit în eviden-' 
,ță„ „tnărinimia" la care 

decît pri - 
mind în repetate rînduri 
eu gesturi calme, chiar 
blînd.e (în scenele colum
nei!) aceste căpetenii 
dace? Poporului dac i-au 

^fost impuse pe timpul lui 
Traian două crîneene răz
boaie. Pătura conducă
toare —. acei „tarabdstes" 
-■-care se bucura de pri
vilegii, s-a identificat cu 
poporul de rînd în’apăra
rea țării, furnizîndu-i 

. structuri politice și mili
tare. Este de prisos să 
mai sptinem că interese
le supreme ale . conduce
rii dace, excludeau ase
menea lesnicioase pre
dări..1. însăși -Viața și 

Tnoartea eroică a lui De- 
i ebal ne demonstrează 
că așa stau lucrurile. Fi
rește, in tr un război cad 
și prizonieri, dar ca și 
în alte - dăți, columna o- 
perează o subtilă mane
vră eu adevărul. ' *

lumnei. Arta 
lă a Coloanei 
xistența unor 
veridice (poate 
ta venerabilului monu
ment), ideca ridicării ei 
de către Traian care în
truchipează un apogeu al 
vieții statului roman, 
impus gîndirii noastre
ceea ce însuși împăratul 
dorea : o interpretare ro
mană a evenimentelor 
prezentate. Valoarea ar
tistică a monumentului a 
inspirat numeroase lu
crări. Evident, columna 

- tagrp Și ° valoare doeu- 
-»nentară la modul gene

ral ; în fond ea fixează 
pentru eternitate eveni
mente care au prezidat 
apariția pe. scena istoriei Traian ținea, 

7 a unui nou popor — cel 
român.7 Columna trebuie 
însă „citită" cu deosebi
tă .atenție. . Este .necesar 
<;a fiecare, imagine ,să fie 

ș , judecată in contextul al
tor informații,, istorice, 
dacă ele există. în lipsa

• acestora, ades, arbeolo-, 
gia ne poate oferi un pre
țios ajutor. Cîteodată lo-

■ giea .istoriei 
la derularea uițor 
nimente suplinește 
tisfăcător absența ■ 
dovezi necesare, in -proce
sul clarifici*» unor sce
ne, Iată, pentru a, exem
plifica, o imagine legată 
de. al doilea război, 'i’ru- 
pelj& . ; romane > ’ se’ afîW; 
chiar sub zidui ile Sairni- 
zegetusei si s< etla despre 
caro vorbim, înfățișează’ 
în acțiune trei mașini de 
război1 folosite la 'sparge
rea zidurilor. Deși mult 
schematizate, ' înțelegem 

•că function area lor ‘ se 
bazează pe . prirfcipiul•£

i

I
■
I

I 
I 
I

privitoare
eve- 
șa- 

altor

v. MORaruI

Cronică nerimată CS5) ’
• Un vînt ciudat, ce bate de jos în sus. Așa con

sideră unii propria < adese.
• Mnemotehnica e genială. Cu vin tul „shop" . îți 

aminti oricînd de Chopin și chiar de Schopenhauer.
• Cerul este o deziluzie. Orice obiect aruncat 

sus se întoarce repede înapoi.
• Slalom uitrăspecial. Printre problemele majore.
• E o artă să fii cioban fără să mai ai oi.
• Ah, ce muză. Am prins-o sub tejghea. 

Cu o idee care nu-i a mea. ,
• Toastul . motanilor e binevoitor: in sănătatea 

șoarecilor.

va

JH

Epidemia tabagismului-combătută în lumia întreagă
cătorii, impunînd restricții 
asupra publicității făcute 
tutunului și produselor sa
le. Numeroase țari au a- 
juns la reducerea conside
rabilă a cantității medii de 
gudron și nicotină conținu
te în țigări: în Australia 
nu există marcă de țigări 
care să depășească 22 mg 
de gudroane, această limi
tă fiind chiar de 19 mg în 
Canada.

Tabagismul, această epi
demie fabricată de om, 
s-a răspîndit aproape in 
toate țările. Pretutindeni, 
el este urmat mai curînd 
sau mai tîrziu de o cohor
tă de maladii și tulburări 
care scurtează viața și rui
nează 'sănătatea1. Tot . mai 
mult, îndeosebi în ultimii 
20 de ani,' oamenii, de ști
ință, medicii, legislatorii, 
și opinia publică s-au a- 
larmat de proporțiile luate 
de „îndeletnicirea- fumatu
lui și fac tot posibilul pen- 

flagel 
și l-a 

iată 
. . oară, 

practic toate țările au de- iii amenințați de infarct 
venit conștiente de această 
necesitate și caută măsuri 
pentru a remedia situația. 
Primii pași s-au întreprins 
în direcția moderării pu
blicității făcute anumitor 
tipuri de țigări: au urmat 
apoi măsuri legislative lua
te de unele guverne. < am- 

, panii de Informare a pu- 
i Plicului si, mai-ales, ac

țiunea directă de la om la
om.

Trebuie subliniat că ma
ladiile imputabile tabagis- 
mului reprezintă o grea 
pierdere economică. Există 
cifre și fapte ,pe care fic- 

; care trebuie să le cunoas
că; Iată cîțeva dintre ele : 
ind^'ele mortalității glo
bale este cu /cifra 70 la . 
sută mai ridicat la fumă
tori decît lâ nefumători ; 
ulcerul duodenal este de 
aproape două ori mai frec-

. tfu a stăvili acest* 
pe care, umanitatea 
atras asupra sa. Și 
că, pentru prima

venț la cei ce fumează de
cît la persoanele ee nu au 
acest prost obicei. In nu
meroase țări s-au lansat 
campanii antifumat. Azi, 
trdi fumători din patru ar 
dori să se lase de fumat 
sau au și făcut-o, dar nu
mai unul din patru reu
șește în cete din urmă să 
devină un fost fumător.

Elementele cele mai no
cive ale fumului de țigare 
sint oxidul de carbon, gu
dronul și nicotină. .Inhala
rea primului diminuează 
capacitatea sîngelui de a 
transporta oxigen, efect ce 
se poate dovedi deosebit de 
vătămător pentru subiee-

Epigrame
UNUIA CARE PREFERA 
ALTCEVA IN LOC SA 

MUNCEASCĂ:

SA NE CUNOAȘTEM 

PATRIA ȘI OAMENII SAl

• ••ȘTIAȚI CĂ
...prima lunetă meridia

ns folosită de astronomii 
români a fost adusă la Iași 
în .anul 1875 de către as
tronomul român Cons
tantin Căpităneanu (1843 
—1893) 7 Cu ajutorul ei 
s-a putut stabili cu preci
zie poziția a numeroase o- 
rașe din țara noastră, ce
ea ce a constituit un pre
țios sprijin pentru carto
grafi.

I 
I
I
I

și pentru dezvoltarea in
trauterină a fătului. Nume
le tutunului este tot mai 
des invocat în cazurile de 
cancer. în anii *70 peste 
10 milioane de americani 
au fost luați în evidență 
medicală datorită unui can
cer. în R.F.G., mortalitatea 
datorită cancerului pulmo
nar progresează fără în
trerupere și provoacă a- 
v.um aproape 23 000 de de
cese pe an. Mai mult, vîrs- 
ta medie -a victimelor sea- 
de. sț, - m 

în numeroase țări au fost 
luate- măsuri pentru a com
bate publicitatea făcută de 

de
a

Suspieiuni nu-d șă creeze, 
(Tu încearcă să-nțelegi) 
Lui îi place „să-i lucreze" 
la serviciu... pe colegi.

UNUIA CARE I URA DIN
AVUTUL OBȘTESC:

Un. proverb, ca un ecou, 
a-nclinat din nou eîntarul: 
„Cine fură azi un ou, 
.rriîine fură... tot cuibarul**.

...propoziția „S-a stins la
mina lumii" se află grava
tă nu numai pe morinîn- 
tul lui Ioan de Hunedoara 
(decedat la 11 august 1456), 
ci și pe cel al marelui u- 
iiianist Erasmus din Rot
terdam, fost prieten cu u- 
manistul român Nicolaus 
Olahus.? f-f.

f irmele producătoare 
tutun. în 1962, Italia 
fost prima țară „care a in
terzis acest gen , de publi
citate.,. în 1980, 44 de țari 
dispuneau de "o legislație 
sau de acorduri cu produ-

UNUIA I ARE...
Preluînd el funcția . ■ 
unde se numărau bani 
se-ntrebau ;- „Cît o să ia ?** 
și-* luat... vreo șase ani.

UNUI NEMOTIVAT ;

Zi de zi fiind absent 
azi de prime a aflat 
si s-a dus si-a spus

PREZENT
Dar total... NEMQTIVAT.

...prima statuie din Bu
curești — infățișînd o co
loană înaltă de cinci me-_ 
tri, așezată pe spatele •’ 
patru lei avînd în vîrf o 
acvilă — a. fost realizată 
de- Karl Stark în 1860 ?
Inițial, statuia a fost am
plasată in grădina Episco
piei, de pe calea Mogoșoa- 
iei, pentru ca in anul 1890 
să fie mutată pe bulevar
dul George Coșbu- unde 
se afla și -astăzi

FOI iotori ii j^i JT jjk . duse dacă-i adevărată ti;ea-
" ’ 1 Ă. ba cu patrupedul. Nu părea

ee
a-
își

Valeriu BUTULESCU j

•Cîțiva zîmbiră, interesîn

Mircea ANDRAS

1 '
Se-nlinsese masă mare. Gi

nerele, ca de obicei, se așe- 
i zăse in capul mesei. Alături 

L de el mireașa și nașii. Toți 
i degajau în jurul lor tandre- 

deosebită
ce 
d-

țe, o importanță.
avînd în vedere misiunea 
o aveau de îndeplinit in 
cea seara.

— Să cinstim tinerii ! 
strigat Într-Un tîrziu

zunarul de' la spate, încer- 
eîn-d să fie în ton cu... na
șul mare. . ■"?, c ți ::1’’ ..vc '

— Onorați «ieșeni/ st rigă 
vornicul. Nașul mare cins
tește tinerii și CU un f rigider... 
Sa trăiască !... S-au auzit din 
nou murmure in timp

. nasul mic se trezi din 
morțeală și instantaneu 
închise gura vizibil deforma
tă. Scoase un zimbet forțat 
si inaintă un pachet vorni-

a
nașul; 

cel mare, foșnind bancno
tele albastre. Le-a numărat 
cu atenție,, punîndu-le ' una 
peste alta în farfuria pe ca
re o ținea vornicul. „Cinci 
mii** s-a auzit deodată. Au ,
pornit ropote de aplauze iar cului. Acesta începu să nu-
orchestra s-a trezit din le- mei e din nou bancnotele.

— Cinci mii de lei și o 
mașină de spălat... Să trăias
că nașul!.,. spuse definitiv 

', S-auzi un „oho", 
cîțiva se îndolră de mirare 
iar unul mai neatent își bă
gă cotul în castronul cu 
ciorbă fierbinte, mai-mai sa 
se opărească.

— fugi acasă și mai adu 
cinci sute! șușoti o femeie 
la urechea soțului.

targie în timp ce o babă, 
șurprinsa, g. scăpat lingură 
din mină.

'■«- Maică, nenicâ, ce petre- vornicul.
cere!.., a exclamat ca f&- 
etnd semn nașului să bage 

i mina la mărunțiș pentru a 
, nw ee face de rușine.

— Nu-i de glumă ! ajunse 
la concluzie vecinul din 
colțul mesei, făcînd o grima
să, după care își pipăi

Acesta se. execută imediat. 
Nu mai. avea timp de pier
dut căci mai erau altera 
mese pînă să ajungă vorni
cul. Se întoarse gîf.îind. cu 
un radiocasetofon subsuoa
ră. Nou-nouf... Cînd ajunse 
in dreptul lui vornicul zîm- 
bi'pe șub mustăți și-l între
bă la. ureche : „E chiar nou- 
nouț -După ee se lămuri 
decise public : .

— Văr dinspre tată,., cins
tește cu trei mii de lei și-un 
Sonyo. original... Să fie cu 
noroc.'...

Urmă o rudă de-a miresii 
care tocmai venise de la 
țară, sivea certificat de. pro
ducător și se lăuda cu cit a 
contractat anul ăsta, încer- 
cind să-i pună pe multi de 
butoniera dînsei.

— O mătușă din partea 
miresii — spuse vornicul — 
cinstește cu două mii de lei partea sa "de. 
și-un porc

ba cu patrupedul. Nu părea 
însă a fi o glumă...

Din nou se auzi muzica. 
Mireasa nota discret pe un 
bilețel fiecare sumă. Același 
lucru făcea eu mina sub ma
să și mirele. Cam peste do
uă ore evidența fu termi
nată și se declară oficial 
realizarea a peste o sută de 
mii d-e lei: Din acest mo
ment ' izbucni neînțelegerea. 
Calculele mirelui nu ,,ba
teau" cu ale miresii. Primul. 
era învinuit de dosire (lu
cra in...) iar mireasa (tot 
în...) .fusese apreciată pul-hoc 
drept rapace. A intervenit: 

și al treilea, mama miresei 
care a enunțat întreaga bi
ografie a fiicei precum și 
motivația prin care demons
tra că i s-ar cuveni întreaga 
sumă... . Totul s-ă ■ sfîrșit 
ca-n filme. Cei doi tineri au 
apelat" la tribunal spre a-și 
face dreptate, iar mama soa
cră continuă să pretindă

Val. URICÂNEANU

Culese d*
Ing. Mie BREMEN
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Prezentarea celui de*al III-Iea volum 
din ciclul „Ceaușescu—Opere alesew
BEIJING 6 (Âgerpres). liste România, un exem- 

La ambasada României din . plar al volumului^ al trei- 
Beijing a avut loc, la 6 fe- 
bruarie, o întîlnire prie
tenească cu prilejul pre
zentării celui de-al III-Iea 
volum din ciclul „Ceaușescu 
— Opere alese1*, apărut re
cent în „Editura Poporu
lui1*. principala editură po
litică din R.P. Chineză.

Xi Zhongxun, membru 
al secretariatului Comite
tului Central al P.C, Chi
nez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale președintelui 
a Reprezentanților Popu
lari, a înmînat ambasado
rului român, pentru a fi 
transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia-

de Florea 
basadoru) 
Beijing, a luat cuvântul 
Wang Ziye, director gene
ral al Direcției generale a 
tipăriturilor din R.P. Chi- 

■ rieză.
La întîlnire au luat par

te Zhu Muzhj, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al șefului Secției de 
propagandă a C.C. al P.C. 
Chinez, Bai Zhimin. adjunct 
al șefului Secției organiza
torice a C.C. al P.C. Chinez, 
Liu Xinquan, adjunct • ai 
șefului Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, alte persoane ofi
ciale. : oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Cei prezenți au vizitat o

Dumitrescu, am- 
României la

lea din ciclul „Ceaușescu 
— Opere alese” cu dedica
ție din partea tovarășului 
Hu Yaobang, președintele 
Comitetului Central al P.C. 
Chinez. Tovarășul Xi 
Zhongxun a transmis din 
împuternicirea tovarășu
lui Hu Yaobang, urări de 
sănătate, putere de muncă 
și fericire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Subli
niind marea semnificație 
politică a apariției în R.P. 
Chineză a celor trei volu
me din opera teoretică a 

i României, 
Xi Zhongxun a arătat că 
toți comuniștii chinezi sînt 
dornici să cunoască expe- _
riența României în cons-, expoziție de carte conținînd 
trucția socialismului, sinte
tizată la un înalt nivel teo
retic în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

După cuvântarea rostită

opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și au vi
zionat filmul documentar - 
artistic românesc „Partidul, 
inima țării”.

S-au încheiat dezbaterile sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a 0. N. U

NAȚIUNILE UNITE 6 
(Âgerpres). Vineri noaptea 
s-au încheiat la sediul Na
țiunilor Unite din . New 

.York dezbaterile sesiunii 
extraordinare de urgență a 
Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată examinării si
tuației create ca urmare 
n anexării de către Israel 
a înălțimilor Golan, prin 
adoptarea unei rezoluții 
în favoarea căreia au vo
tat 86 de delegații (21 de 
delegații au votat împotri
vă, 34 s-au abținut, iar 
16 nu au participat la vot).

în cursul dezbaterilor, 
delegația română a relie
fat faptul că guvernul ță
rii noastre consideră ane
xarea de către Israel a 
înălțimilor Golan un act 
ilegal și neavenit, o viola
re flagrantă a principiului 

anexării 
prin 
na-

inadmisibilității 
de teritorii ocupate 
forță, a suveranității 
ționale și integrității teri
toriale ale unui stat inde-

pendent. Delegația rb mâ
nă a cerut ca Israelul să 
renunțe imediat Ia decizia 
de anexare a înălțimilor 
Golan, subliniind că hotă- 
rîrile guvernului statului 
Israel de a impune legile, 
jurisdicția și administrația 
sa asupra acestui teritoriu 
aparținând Siriei și care a 
fost ocupat prin forță hu 
au nici valabilitate legală, 
nici efecte de orice Țel.

Reafirmi nd pozițiile de 
principiu ale țării noastre 
cu privire la necesitatea și 
căile rezolvării conflictu
lui din Orientul Mijlociu, 
delegația română a propus 
ca în rezoluție să se subli
nieze mai puternic necesi
tatea retragerii Israelului 
din toate teritoriile arabe 
ocupate după războiul din 
1967, inclusiv din înălți
mile Golan. România a 

i propus, de asemenea, ca 
rezoluția să prevadă crea
rea unei comisii formate 
din state membre care să 
urmărească aplicarea pre-

vederilor sale și care, prin 
activitatea ei. să contribuie 
în mod eficient la realiza
rea unei soluții globale, 
juste și durabile a conflic
tului din Orientul Mijlo
ciu. Aceste propuneri nu 
au fost înscrise în docu
ment și, în plus, proiectul 
de rezoluție a menținut 
prevederea care cheamă 
toate țările membre ale 
O.N.U. să rupă raporturile 
politice, diplomatice și e- 
conomice cu Israelul, inac
ceptabilă pentru țara noas
tră' și, ca urmare, delega
ția română nu a participat 
la votarea acesteia. în cu- 
vîntul rostit , la ședința de 
încheiere a sesiunii, șeful 
delegației a subliniat că, 
în ceea ce o privește, țara 
noastră va acționa perseve
rent în continuare pentru 
a se ajunge la o soluțio
nare globală, dreaptă - și 
trainică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Schimb de mesaje 
între secretarul 
general al P.C.R. 

și primul secretar 
al P.S.F.

FARIS 6 (Âgerpres). .To
varășul Petru Enaehe, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit, sîmbătă, cu Jac
ques Huntzinger, secretar 
național al Partidului So
cialist Francez.

Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de mesaje 
de salut între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secretar 
general al Partidului Co
munist Român, și primul 
secretar al Partidului So
cialist Francez, Lionel Jos- 
pin.■>-' \ t?;//.

în cadrul întîlnirii a a- 
vut Ioc o informare reci
procă asupra preocupări
lor actuale si activității 
P.C.R. și PJS.F. în diferite 
domenii, realizindu-se, tot
odată. un larg schimb de 
opinii asupra situației po
litice’din Europa șFpe plan 
mondial și a unor proble
me ale mișcării muncito
rești internaționale.
< «• • a•■■■»•■

PE SCURT
DEȘI pînă la alegerile 

prezidențiale din Guate
mala nu mai sînt decît cî- 
teva săptămîni, situația po
litică din țară continuă să 
fie dominată de recrudes-, 
cența actelor de terorism 
și violență, relatează din 
Ciudad de Guatemala a- 
genția IPS. Numai într-o 
singură zi, la 5 februarie, 
în țară au fost găsite 19 
persoane ucise, între care 
și Roberto Giron Lemus, 
politician de frunte guate
malez, redactor-șef al pu
blicației „La Nacion”,

PIERDUTA în prima zi 
a acestei săptămîni în re
giunea Pădurea Neagră, 
din R.F. Germania, de un 
avion de tip „F-15“ al for
țelor aeriene americane, o 
rachetă de th> „Sidewinder" 
a fost găsită vinerea tre
cută în apropierea locali
tății Rottweil. în greutate 
de 70 kilograme, racheta a 
fost descoperită într-Un 
stog de fîn !

SPORT 6 SPORT 0 SPORT 9 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Balonul rotund, din nou în actualitate

explorări geologice 
Hunedoara-Deva

încadrează pentru secția foraj Valea Jiului 
(Bărbăteni) următorul personal :

— sondori șefi
— sondori
— mecanici — motoriști
— tractoriști

’ — sudori - J;' ?'
—- caloriferist t
— inginer electromecanic
— maistru mecanic
— muncitori necalificați (pentru calificare

• sondor) /■; \ -
Se asigură cazare gratuită în cămine pen

tru nefamiliști. Spor de șantier, conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la Secția 

prospecțiuni și explorări geologice Valea Jiu
lui din .Bărbăteni (Lupeni) județul Hunedoara.

Informații suplimentare Ia telefon Lupeni 
208.

Mica publicitate
VÎND Fiat 1300. Infor

mații! Republicii nr* 58 
(ceasornicărie), telefon 
41891 orele 9—13. (280)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Davtsth 
Eugen, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(276)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lacob 
Susana, eliberată 4® l.UM.

ANUNȚURI

Petroșani. O declar nulă. 
(279)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arde» 
leanu Vasile, eliberată de 
IM. Lupeni. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan 
Lazăr, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nu
lă. (286)

DE FAMILIE

SOȚIA, fiicele, ginerii și nepoții anunță împli
nirea a 4 ani de la stingerea din viață a iubitului 
nostru

SZOCS IOSIF 
din Lupeni. Amintirea lui va rămîne neștearsă în 
inimile noastre. (272)

SOȚIA și fiul anunță 
la dispariția din mijlocul 
tată ;;

că se împlinesc doi ani de 
lor a scumpului lor soț și

AUNER
Ii vom păstrq veșnică

MIHAIL" 
amintire. (277)

SOȚIA Eugenia, copiii Ica și Nicu, ginerele Pe- 
trișor, nepoții Camelia și Claudia anunță că se îm
plinesc 6 luni de la pierderea iubitului lor soț, tată, 
socru și bunic _ . _ -

' ■ DANCI U MOISE
Ii vom păstra veșnică amintire. (278)

UN an de lacrimi și dor a trecut de cînd iubitul 
nostru soț, fiu și tată \

ȘANDRU BENONE
a plecat pentru totdeauna din mijlocul nostru. Su
fletul lui bun nu-1 vom uita niciodată. (281)

% X

■ >

SOȚUL Bura Brutus, Dorin și Lucian — fii. Au
rica — noră, Monica — nepoată și rudele anunță cu 
nemărginită durere încetarea din viață după o grea 
suferință a mult iubitei’ lor

; VALENTINA BURA
înhumarea va avea loc în comuna Rîu Bărbat, 

luni, 8 februarie. 1982 ora 13. (283)

golul, înscris în minutul 
53 de Colceag, a fost no
rocos (încercare de a cen
tra, mingea lovind

de la Brad au fost 
ții Jiului. Pe un 
mult mai bun, cele 
echipe au oferit unui nu
măr mai redus de specta
tori (?!) un meci deosebit 
de plăcut. Lipsa din for
mație a unor jucători (Să- 
lăjan, Giuchici și Vizitiu 
— toți trei accidentați) s-a 
simții mai mult în prima 
repriză. Doar cu două ex
cepții, în minutele 33 și 
39. cînd Almășan (venit de 
la Minerul Aninoasa) și 
Lăsconi au ratat ocazii 
mari de gol. Jiul a avut 
• repriză în care nu s-a 
ridicat cu nimic măi pre
sus partenerei sale de joc. 
Măi mult, cei' doi adver
sari de joc ai oaspeților, 
Stîngă și ex-lupeneanul 
Dosan, au reușit prin ins
pirate 
„pună 
Jiului, 

Lixandru, Neagu 
s-a Leordean, Truică, Petre 

foar- ’ Mihai, Rusu Romeo. Nichi-
de 
în

Lupeni 
mare 
mier-

Spectatorii dîn 
au luat te număr

_ drumul stadionului, ____
~ curl, 4 februarie, la pri

mul meci al anului. Pro
tagonistele întîlnirii Mi
nerul și Aural Brad au o- 
ferit — într-un decor alb 
— o partidă „colorată” în
să, de numeroase faze fru
moase, care, în ansamblu 
i-au satisfăcut pe cei a- 
proximativ, 1000 de spec
tatori prezenți în tribune. 
Conduși de pe margine de 
proaspătul elev-antrenor 
Iosif Rus, gazdele au con
trolat jocul. Prezența lui 
Burdangiu (pe care Mine
rul intenționează să-l re
aducă de la Vulcan), în 
linia defensivă, a dat un 
plus de siguranță, care, 
completată cu abilitatea 
liniei de mijloc (Nichimlș 
— P. Popa — Moraru), 
„alimentat” atacul cu iM«*- w« u
te mingi utile. Chiar dacă torii jucători : 
terenul a fost greu, 
remarcat mobilitatea 
te bună a jucătorilor 
la Minerul, dovedită 
condițiile în care Aurul cu 
recunoscuta-i valoare hu 
a venit la Lupeni doar în... 
excursie. Și dacă totuși,

a 
mul-

tra, mingea lovind bara 
și ricoșînd în plasă) se 
poate conchide că pentru 
plusul de insistență și — 
mai ales — pentru plusul 
de sportivitate Minerul me-' 
rită totuși victoria. O vic
torie care însă înseamnă 
puțin pe lingă aspectul și 
tonul jocului practicat, sin
gure elemente care trebu
ie să-i călăuzească în ur
mătoarea perioadă de pre
gătire pe jucătorii și teh
nicienii de la Minerul Lu
peni. Victoria cu 1—0 din 
meciul sus-amintit precum 
și cea obținută duminică 
31 ianuarie la Sadu cu 
2—0, constituie semne bu
ne. Dar să nu uităm poves
tea cu sacul și pomul lău
dat...

Minerul. a folosit urmă-

oaspe- 
teren 
două

țesături de pase să 
lucru“ defensiva 
care Rusu 
jucat fără gre-

la 
în 
au

Și

miș și Dragoș (ambii de 
la Jiul), Burdangiu, Ion 
Jenică, Moraru, Popa Pe
tre, Stafie, Homan, Greu 
Colceag și Ciorîia.

La numai o zi jucătorii

de pe partea stîngă Neagu 
se înalță peste toți și în
scrie cu capul, deschlzînd 
scorul : 1—0. La numai 7 
minute (timp în care Lăs
coni este blocat la numai 
6 metri), te minutul 80. la 
o învălmășeală în careu, 
mingea ricoșată la circa 20 
de metri este expediată în 
plasă cu un șut imparabil, 
de către Frățiiă. Scorul de 
2—0 reflectă, de fapt su
perioritate;! jucătorilor de 
Ia Jiul. Iată jucătorii uti
lizați de Jiul: Ion Grigo- 
re, P. GrigOre, Rusu. Giur
giu, Neagu, Șumulanschi, 
Dina, Varga, Muia, Almă
șan, Lăsconi. Popa Mircea, 
Popa Vasile, Frățiiă, Butoi, 
Guran.

De remarcat atu sporti
vitatea în care s-bu dis
putat cele două partide, cît 
și seriozitatea’ cu care ju
cătorii Jiului și Minerului 
au abordat întîlnirile sus
ținute. Ne exprimăm spe
ranța că ei vor continua; în 
acest ritm. Este nu numai 
o dorință a suporterilor, 
dar și o obligație determi
nată de acel periculos loc... 
16 din clasament.

ÎNMĂRMURIȚI de durere mama, Valeria Bozdog 
împreună cu fiul, nora și nepotul anunță 
din viață la vîrsta’. de 50 de ani a scumpei 
soră, cumnată și tușică

■ VALENTINA BURA
Chipul ei frumos va rămîne veșnic în 

noastră. (282)

încetarea 
lor fiică.

amintirea

FAMILIA Fiiipini Ion și Rosalia anunță că se 
împlinesc 3 ani de la dispariția din mijlocul lor a 
celei care a fost o bună mamă și soacră

FI LIPI NI VERONICA - (285) j

șealâ.
Repriza 

mai alertă și ca urmare a 
dominării teritoriale 
mai accentuate, Jiul 
desprinde în final 
două goluri, unul mai spec- _.........
taculos decît celălalt. In 
minutul 73, la un corner loan Alexandru TATAR

a doua este mult

mult 
se 

prin

FAMILIA și rudele aduc sincere mulțumiri celor 
care au fost alături de ei cu prilejul dispariției celui 
care a fost

TOROK VALENTIN

DIVERSE

(287)

I.A 13 februarie 1982, o- 120 L comuna Aninoasa — 
ra 10 se vinde la licitație sat Iscroni, strada Mărtl- 
publică o mașină Skoda nești nr. 59. (284)nești nr. 59. (284)

«EOACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Nlcoloe Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2444 (secții). TIPARUL i Tipografio Petroșani, str. N, Bâlcescu -2.


