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pe agenda de lucru a organizațiilor de parvid

r Intervenția promptă a comuniștilor se materializează în

• • .■•

în muncă
începînd cu această 

lună, comuniștii, toți oa
menii muncii de la I.M. 
Lunea sînt angajați în e- 

r'tortul colectiv pentru re
alizarea sarcinilor ■ de 
plan șl suplimentare la 
producția de cărbune, 
premise certe înfăptuirii 
sarcinilor deosebit de mo
bilizatoare. Comitetul de 
partid, birourile organi
zațiilor de bază de la 
mina Lonea au întreprins 
o serie de acțiuni organi
zatorice și politico-edu
cative, Pe primul plan 
s-au situat măsurile des
tinate cunoașterii de că
tre toți comuniștii, de 
către toți minerii din bri
găzi și formații de lucru 
a sarcinilor suplimenta
re de plan. Prin reparti
zarea membrilor de par
tid pe sectoare și

locuri de muncă s-a reu
șit să se cunoască exact 
posibilitățile și rezervele 
de producție existente, 
stabilindu-se măsuri con
crete pentru valorificarea 
lor. Trebuie să spun că 
la această acțiune au fost 
antrenate birourile orga
nizațiilor de bază

, toare. - Astfel s-a 
cu exactitate la 
brigadă volumul 
ției planificate și

din sec- 
stabilit 
fiecare 

produc- 
sarcina 

suplimentară. Prin apli
carea operativă a măsuri
lor, a propunerilor for
mulate de comuniști în a- 
dunările de dări de sea
mă și alegeri, colectivul 
nostru a reușit să încea
pă redresarea produc
ției. Iată un exemplu : 
comuniștii Petre Corobea 
și Aurelian Alecu au fă
cut, în recenta adunare

de partid, propunerea de 
a fi schimbat covorul de 
cauciuc la fluxul de benzi 
de la orizontul 460? Pro
punerea a fost operativ 
înfăptuită, iar rezulta
tul nu a întîrziat. Secto
rul III are la zi un plus 
de 70 tone de cărbune.

Comitetul de partid nu 
s-a mulțumit doar cu cu
noașterea zilnică a ceea 
ce s-a obținut și a ceea 
ce mai este de realizat, 
printr-un sistem de urmă
rire, informare a conceput 
și un sistem de sprijin a 
tuturor formațiilor de lu
cru. Folosind frecvent a- 
nalizele la fața locului e-

Uie PA1MJCEL, 
secretar al comitetului 
de partid I.M. Lone»

Vineri, 12 februarie
i avut loc ședința Consiliu- 
j lui de Stat prezidată de 

tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. ;

La lucrările ședinței au 
participat, ca invitați, vi- 
ceprim-miniștri ai guver
nului, miniștri, alți condu
cători de organe centrale, 
președinți ai- unor comisii 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

în concordanță cu Hotă- 
rîrea ședinței de lucru co
mune a Comitetului Cen- 
trai al Ț’-tidului Comunist 
Român si a'Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a Repu
blicii Socialiste România 
cu privire la reașezarea și 
corelarea pe principii eco
nomice a prețurilor la pro
dusele agreai im entare, creș
terea retribuției persona
lului muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a 
pensiilor, Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat De
cretul privind majorarea 
și îmbunătățirea corelării 
pe principii economice, a 
prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, 
Decretul cu privire la ma
jorarea retribuțiilor tari
fare ale personalului mun
citor, a alocațiilor de stat 
pentru copii, a pensiilor și 
a altor drepturi care se a- 
cordă in raport de nivelul

retribuțiilor sau pensiilor, 
precum și Decretul privind 
majorarea retribuțiilor ta
rifare ale personalului mi
litar din Ministerul Apă
rării Naționale și 
rul de Interne.

In continuarea proble
melor înscrise pe 
de zi, Consiliul de Stat a 
discutat și adoptat: Decre
tul privind modificarea 
prețurilor de producție și 
de livrare la unele materii 
prime și produse, precum 
și a tarifelor la unele ser
vicii prestate unităților so
cialiste ; Decretul privind 
scoaterea din funcțiune a 
fondurilor fixe și declasa
rea unor bunuri materia
le din administrarea uni
tăților socialiste de ' stat; 
Decretul privind aproba
rea normelor de furajare, 
pe specii, categorii de ani
male și păsări și pe unitate 
de produs, pentru unită
țile agricole socialiste, pre
cum și unele măsuri pentru 
utilizarea eficientă și ra
țională a furajelor.

în cadrul ședinței Con
siliul ăe Stat a examinat' 
proiectul legii privind or
ganizarea producerii și 
folosirii raționale a resur
selor de nutrețuri 
tării să fie supus 
rii publice și apoi 
doptare Marii 
Naționale.

Totodată, Consiliul de 
Stat a hotărit ca Ministe-

Ministe-

ordinea

și a ho- 
dezbate- 
spre a- 

Adunări

rul Agriculturii și. Indus
triei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, și 
consiliilor populare să ia 
măsuri pentru organiza
rea muncii, cunoașterea, în
sușirea și aplicarea 
rimentală a 
proiectului legii, în 
unitățile agricole, de 
și cooperatiste.

Consiliul de Stat a 
minat și ratificat: 
tul de prietenie și coopera
re dintre Republica Socia
listă România și Republi
ca Zimbabwe, semnat la 
București la 17 noiembrie 
1981 ; Acordul dintre gu
vernul Republicii Socia
liste România și guvernul 
Regatului Maroc privind 
protejarea, încurajarea și 
garantarea reciprocă a in
vestițiilor, semnat la Bucu
rești la 11 septembrie 1981; 
Convenția dintre Republi
ca Socialistă România și 
Regatul Belgiei cu privire 
la recunoașterea 
lor judecătorești 
toare Ia comerț, 
la Bruxelles la 6 noiembrie 
1980.

Toate decretele mențio
nate au fost, in prealabil, 
examinate și avizate favo
rabil de comisiile perma
nente ale Marii 
Naționale, potrivit

expe- 
prevederitor 

toate 
stat

exa- 
Trata-

hot&rîrî* 
referi- 

senmată

Adunări 
compe

tenței acestora, precum și 
de către Consiliul Legisîa-

RĂSPUNDEM PRIN FAPTE DE MUNCĂ
GRIJII PARTIDULUI

Sporind producția, creștem nivelul 
de trai material

■VTgfmelarca 
'pe principii
prețurilor produselor

Agricole și agroalimentare, 
■ măsură inițiată de condu
cerea de partid și de stat, 
vine în sprijinul nostru, 
al întregului popor. Mai a- 
les dacă ne gîndim la faptul 
că în ultimii 20—25 de ani 
la noi în țară, prețurile la 
unele produse alimentare 
de bază, au rămas neschim
bate, pe cînd retribuțiile 
oamenilor muncii au cres
cut de cîteva ori (în cinci
nalul precedent minerii au 
fost primii care au bene
ficiat de două ori de creș
terea retribuției). Să e- 
xemplific. Eu lucrez in mi
nerit din anul 1953. Atunci 
aveam 22 lei pe post, 
prezent am o retribuție de 
175 lei pe post. Deci 
la cîteva sute pe care 
primeam lunar în

și rea. -zarea 
economice a

a-

în

de 
le 

anul

'Continuare in nog

Printre brigăzile-de mineri de Ia I.M. Bărhăteni, care obțin zi de zi însem
nate depășiri ale sarcinilor de plan se numără și cea condusă de Sigismund Ko
vacs, de ia sectorul III. In foto : brigadierul alături de trei ortaci.

1953. am ajuns în prezent 
la, 4 440 lei retribuție de 
bază.. Asta fără să mai ă- 
mintesc faptul că lucrăm 
in acord și cîștigăm în 
medie 5 500—6 000 lei lu
nar, Iată de ce, este nece
sară o corelare și reașeza
re a prețurilor la produse
le agroalimentare.

Totodată trebuie să spun 
că am reținut din cuvînta- 
rea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. 
a Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice 
Sociale că oamenii muncii 
vor beneficia de creșterea 
retribuțiilor și a alocațiilor

Vasile CERCEJA, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Paroșeni

și 
al 
și

(Continuare în pag. a 2-a)

Bunăstarea noastră depinde de 
rodai muncii noastre

Eu și membrii brigăzii 
pe care o conduc am înțe
les pe deplin, muncitoreș- 
te, necesitatea măsurilor 
dezbătute și aprobate în 
forurile democratice ale ță- 

, rii, măsuri ce privesc majo
rarea prețurilor la produse
le agroalimentare concomi
tent cu creșterea retribuției 
personalului muncitor, a 
alocației dș stat și a pen
siilor prin acordarea 
compensații. Apreciez
prin măsurile adoptate, 
conducerea partidului și 
statului, personal 
tovarășul N i c olae 
Ceaușescu, Minerul
tru de onoare, au făcpt 
din nou dovada grijii deo
sebite față de oamenii 

: muncii

de 
îi 

de

de 
că

nos-

La aceste măsuri, afirm 
cu toată convingerea 
miner, de comunist 
răspundem prin fapte 
muncă cu realizări pe fron
tul cărbunelui care să 
compenseze . cheltuielile 
suportate de stai ce ne 
sînt acordate pentru a a- 
coperi majorarea de pre
țuri. De aproape 28 de ani 
lucrez la mina Petrila. pe
rioadă în-..țâre retribuția 
mea s-a majorat, de mai 
multe ori. De exemplu, în 
1969 aveam pe post 80 de 
lei, iar in prezent 192

Constantin ALEXA, 
miner, șef de brigadă

I.M. Pțtrila .

de

Fiecare dintre noi putem contribui 
la reducerea consumurilor

La importanța și necesi
tatea economisirii energiei 
electrice s-au referit în 
ultima perioadă documen
te de partid, multe îndem
nuri și dezbateri. De data 
aceasta, tovarășul ing. An
drei Samuel, vă rugăm ca, 
în calitate de 
specialist în 
domeniu, să ffl 
indicați citito- 
rilor ziarului 
cîteva jaloane f 
despre 
CUM s 
realiza 
hornii' 
energie.

— Ara
cuL Consumul de energie 
Ia nivelul Văii Jiului se 
repartizează. după cum ur
mează : 83 la sută la ma
rii consumatori. între care 
se numără întreprinderile 
m iniere, 1 ,F.A. - Vîscoza"
Lupeni și alte unități mari.

s circa 9 la suta revine ins- 
Și 

mai

Consumul casnic șl 1 la 
sută iluminatul public. Am 
dat aceste cifre pentru, că 
ele arată unde se pot rea
liza cele mai importante 
economii de energie elec
trică.: Le-am menționat și 
dintr-un alt

făcut un mic cal

la • - - - . -
I tituțiilor. comerțului

— altor consumatori 
(Continuare în pag a 2-a mici : 7 la mtă reprezintă

risipa de energie electrică 
la consumatorii importanți, 
mari, afectează cota de e- 
nergie destinată eonsumu-, 
lui casnic, făcînd necesare 
întreruperi planificate de 
mai lungă durată. De ace
ea, pe această cale, adre
sez un apel tuturor între
prinderilor rriari din Valea 
Jiului pentru ă-și speri 
preocupările in direcția 
economisirii energici elec- 
trjcb șt "eliminării risipei.

— Cum pot întreprin
derile miniere econo
misi energie electrică ?

— Sînt foarte multe 
sibilități. Zece curse 
gol ale unei mașini de 

considerent ; , traeție înseamnă ■ cota 
energie pen- 
k’11 două fami- 

* M Iii pe timp de
° iur>ă;func, 

'.-jg.’ jg ționarea în
gol timp de o 

Kh Oia a b'ans- 
Jgrw - 1 portuarelor de

jLâZSQI la 0 mină 
ca Petri- 

la, de plidă. „înghite" e- 
nergia care asigură activi
tatea Fabricii de produse 
lactate pe timp de 15 zile.

pot economisi 
consumatorii

— Cr m
energia 
mici ?

— Aceste

po- 
în

ex.r
de

_____ consumuri nu 
sînt deloc neglijabile, cu- 

Convorbire consemnată de
Toma ȚAȚARCA

'Contimrn' e in ngp n ’r:n

Urcușuri zilnice 
in realizarea

suplimentara
Din nou, in ziua de 11 

februarie, realizările la • 
producția fizică de cărbu
ne ale întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului au 
depășit prevederile zilni.e, 
cu 300 tone de cărbune, 
însumată, producția supli
mentară raportată de 
lectivele celor șase între
prinderi miniere care și-au 
depășit planul zilnic — Pe
trila, Dîlja, Vulcan. Lu- ■ 
peni, Bărbăteni și Uricani 
— a fost de peste 1400 de 
tone.

■ Oamenii muncii de la 
mina Vulcan, mină cu cel 
mai bun demaraj produc
tiv înregistrat în acest an, 
cu cele 378 tone de cărbu
ne extrase în plus față de 
prevederile zilnice au tre
cut cota de 6000 de tone 
extracție suplimentară în 
această lună.
9 Urmare a unui subs

tanțial salt al producției — 
peste 1000 tone de cărbune 
extrase zilnic — înregistrat 
in aceste zile prin declan
șarea acțiunii „Huilă—Cîm- 
pu lui Neag ’82“ — sector 
de producție a! I.M. Băr- 
băteni — această întreprin
dere a extras suplimentar 
în ziua de 11 februarie, 535 
tone de cărbune coesifica- 
bil — cel' mai înalt plus pe 
întreaga Vale.

H Demne de consemnat 
și depășirile zilnice obținu
te de colectivele minelor 

i Uricani—.272 de tone, și 
• Petrila — 193 tone de căr

bune. ■
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In mîinile unor oameni harnici

PIESELE VECHI PRIMESC VALENTE NOI
Una dintre principale

le noastre preocupări pe 
linia sporirii eficienței e- 
conOmice a activității în
treprinderii o constituie 
recuperarea;’ recondîțio- 
narea și refolosirea mate
rialelor, pieselor de 
schimb și subansamble- 
lor. Pentru atingerea a- 
cestui important obiectiv 
prevăzut în documentele 
de partid și de stat, con
ducerea tehnică a între
prinderii a întocmit pro
grame de lucru pe dome
nii de activitate și se 
preocupă de înfăptuirea 
lor pas cu pas. Ținînd 
cont de valoarea ridicată 
a pieselor de schimb și 
subansamblelor pentru 
utilajele din import, ca 
sarcină permanentă a a- 
telierului electromecanic 
de la I.M. Uricani a fost 
asimilarea unor astfel de' 
repere și confecționarea 
lor în atelierul minei. 
Bunăoară, pentru combi
nele de înaintare și de 
tăiere în abataj, printre 
piesele confecționate se 
numără telescoape, * pa
puci, bolțuri, nipluri, dis- 
tanțiere, role de bandă, 
suporți fișe priză și izo
latori de trecere, iar pen
tru marele complex pe 
care îl avem în dotare 
confecționăm bucșe și șu
ruburi. In cadrul atelie
rului au fost asimilate 
unele piese de schimb

pentru pompele de înal
tă și joasă presiune și 
pentru transportoare. Sec
torul electromecanic are 
în vedere în acest an lăr
girea gamei de piese de 
schimb și subansamble, 
în funcție de necesități
le producției și de posi
bilitățile pe care le avem 
în atelier. De aceea am 
luat toate măsurile de

HhECUPERARE 
IpECOMNpOIURE 
H^EFOLOSIRE

aprovizionare a atelieru
lui cu materialele defici
tare necesare confecțio
nării anumitor piese de 
schimb și subansamble. 
Concomitent cu preocu
pările noastre pentru asi
milarea unor astfel de 
repere, sîntem în perma
nență preocupați de recu
perarea și recondiționa- 
rea unor piese și suban
samble de la utilajele a- 
probate pentru casare. 
Cele peste 62 700 de re
pere recuperate și recon
diționate în anul trecut 
cu o valoare de peste 
13 500 000 lei vorbesc des
pre hărnicia colectivului 
care își desfășoară activi
tatea în cadrul atelieru
lui. Au fost recondițio

nate piese de schimb și 
subansamble pentru trans
portoarele cu raclete (în 
valoare de peste un mi
lion de lei) pentru com
bine de înaintare și tăie
re în cărbune, pentru 
pompe de apă, transpor
toare cu bandă și locomo
tive Diesel. Și în acest 
început de an s-au obți
nut rezultate notabile, 
recuperîndu-se și con- 
fecționîndu-se piese de 
schimb în valoare de pes
te 900 000 lei. Bunele re
zultate obținute de ate
lierul mecanic în anul 
trecut și în acest început 
de an sînt rodul înaltei 
răspunderi muncitorești 
de care dau dovadă strun
garii Antonică Stancău, 
Emil D^rămuș, Vasile 
Enache, Ion Suru, lăcă
tușii Ionel Giuriu, Mi
hai Conescu, Florea Pur
cea, sudorii Carol Ber- 
chi, Ene Giorgică, electri
cienii Petru lane, Frosi
na Pîrvu, Francisc Mi
hai, în permanență în
drumați și coordonați de 
neobositul sing. Gheorghe 
Balea, șeful atelierului 
electromecanic care în 
permanență se află în 
mijlocul colectivului ce-1 
conduce și care participă 
alături de ei la înfăptui
rea acestor obiective.
Ing. Pătru COSTINAȘ, 

director adjunct mecanic 
I.M. Uricani

Reducerea consumurilor
jP (Urmare din pag. ț)

noscînd că, spre exemplu, 
cu un kWli energie electri
că se pot obține 10 kilo
grame de pîine, sau 1,5 mp 
țesături fine, sau 1,5 tone 
oțel de cea mai bună ca
litate, sau 25 kg de fontă, 
10 kg de ciment etc. Ne 
dăm astfel seama că prin 
economiile în aparență 
mici pe care le putem rea
liza, aducem servicii foar
te mari economiei naționa
le și economii în bugetele 
proprii. Este deci de dato
ria fiecăruia să nu treacă 
indiferent pe lingă becul 
care arde inutil. în orele 
de virf ale sistemului e- 
nergetic — 6—10 ; 17—22 
—, pe lingă interdicția de 
a folosi boilere, radiatoa
re, reșouri, motoare, apa- 

_i de 
tre

ia 
cei-

ener-
am-
foto-

unor
Cură-

întărirea ordinii și disciplinei
(Urmare din pag. 1)

fectuate de membrii b.o.b, 
și conducerea tehnică i
sectoarelor în special la 
brigăzile care se confrun
tă cu anumite greutăți. Do- ; 
resc să mă refer la un sin
gur exemplu. în luna pre
cedentă, Ia toate sectoarele 
de producție s-au înregis
trat mari rămîneri în urmă 
la producția de cărbune. 
Comitetul de partid, îm
preună cu .birourile orga
nizațiilor de bază și condu
cerile sectoarelor au efec
tuat analize la fața locu
lui. Membrii comitetului, 
ai b.o.b. au discutat pe 
schimburi cu toți comuniș
tii, mineri și maiștri, con- 
suitîndu-i și solicitîndu-le 
părerea asupra căilor & 
îmbunătățire * organizării 
muncii, de sporire a ran
damentelor și a producției 
de cărbune. O asemeneâ 
consultare de masă a creat 
posibilitatea comitetului 
de partid, a conducerii mi
nei să se edifice mai bine, 
să adopte măsuri judicioa
se, operative a căror apli
care a condus la depășirea 
în această primă decadă a 
lunii a sarcinilor de plan 
la sectorul II cu 1900 de 
tone, la sectoarele III și 
I cu 70 și, respectiv, 30 de 
tone de cărbune.

Mai avem probleme 
sectoarele IV și V, sectoare 
care înregistrează un mi
nus de 1200 și, respectiv, 
550 tone de cărbune. Pen
tru redresarea activității 
acestora, eomitetul de

... '•■■ș
ir

Ia

partid a dinamizat 
formele muncii’

>. S-au reluat cu taai . .... 
a simț de răspundere discu

țiile individuale cu 
niștii, informările 
de aceștia în ședințele b.o.b. 
sau adunările generale de 
partid. Apoi învățămîntul 
politico-ideologic este mai 
strîns legat de activitatea 
de producție, de conștien
tizarea oamenilor, iar pro
paganda vizuală a fost re
actualizată pe baza 'noilor 
sarcini pe care le avem, în 
ceea ce privește sporirea 
producției de cărbune. Un 
asemenea stil de muncă, 
viu, dinamic, imprimat de 
eomitetul de partid la ni
țelul tuturor organizațiilor 
de bază a condus la redu
cerea considerabilă a mi
nusului înregistrat pe în
treprindere (500 tone la zi) 
la producția de cărbune. 
Trebuie, de asemenea, să 
spun -că birourile organiza
țiilor de bază au fost în
drumate să pună operativ 
în dezbaterea comuniști
lor orice abatere, oricît de 
neînsemnată ar fi ea, pen
tru a se crea o puternică 
opinie de masă împotriva 
celor certați cu ordinea și 
disciplina. Un asemenea 
mod de lucru combativ ă 
condus la reducerea consi
derabilă a absențelor ne
motivate. Adică, de la pes
te 90 absențe nemotivate 
medie zilnică cit se înre
gistra în anul precedent, 
s-a ajuns în prezent la 22 
de absențe nemotivate. Dar

toate 
politică, 

mult

comu- 
făcute

trebuie să le eliminăm și 
pe acestea.

Ne dăm seama că sarci
nile suplimentare de plar 
nu se pot realiza ușor, că 
trebuie învinse unele greu
tăți, în special pe linia a- 
provizionării ritmice ct 
materiale a tuturor brigăzi
lor, că trebuie îmbunătăți
tă calitatea reviziilor și re
parațiilor, întărite ordinea 
și disciplina. Pentru a eli
mina toate aceste neajun
suri și a ne înfăptui planul 
pe luna februarie trebuie 
ea toate organizațiile de 
partid din sectoare, cadrele 
de conducere să manifeste 
mai multă inițiativă, mai 
multă mobilitate în găsirea 
și aplicarea unor soluții 
tehnice eficiente, să consul
te și să 
obiectiv, 
muniștii 
rativă a tuturor probleme
lor1 care se ivesc în proce
sul de extracție, să se an
gajeze toți deopotrivă in 

’ marea bătălie de sporire a 
producției de cărbun^,. ,

antreneze întregul 
în frunte cu co
la rezolvarea ope-

i _ CIRCULAU

i

rate de sudură, mașini 
spălat cu încălzitor, 
buie să fie limitați 

. strictul necesar toți:
lalți consumatori: de 
gie. Un bec de 40 W 
plasat deasupra unui 
liu, asigură aceeași lumină 
ca un bec de 100 W ampla-

sat în tavan. Se recomandă 
deci ca becurile să fie am
plasate lîngă locul 
activități concrete.
țirea becurilor și a globu
lui mărește randamentul 
corpurilor de iluminat, 'tu
burile fluorescente asigu
ră 0 lumină de 4—5 ori 
mai mare, decît becurile 
incandescente. O baie în 
cadă cu apă încălzită e- 
lectric costă de 8 ori mai 
mult decît un duș. Frigi
derele, caloriferele elec
trice, fără termostat, con
sumă de 10—20 de ori mai 
multă energie decît cele 
cu termostatele în funcție. 
Iluminatul dependințelor 
— curți, garaje, grajduri 
—. se va face numai atun
ci cind se desfășoară acti
vități in aceste locuri, iar 
becul nu poate ține loc de 
paznic. Am dori ca, in sfîr- 
șit, să fim înțeleși de aso
ciațiile de locatari, că este 
interzisă iluminarea in per
manență a caselor scărilor 
de Ia blocuri. Comerțul 
pune la dispoziție automa
te pentru aceste spații co
mune și recomandăm ca 
ele să fie folosite.

a

£
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Acțiune de ordine și curățenie
Din dorința ca unitatea unde își desfășoară ac

tivitatea să aibă un aspect cit mai frumos, munci
torii din cadrul secției de transport Petroșani a 
C.M.V.J, au Întreprins zilele trecute citeva ore de 
muncă patriotica.

Acțiunea s-a concretizat prin dislocarea gheții 
și a zăpezii din fața boxelor și a locurilor de par
care precum și evacuarea zgurei rezultată de la cen
trala termică. Ion Popan, ..Vasile Crăciunoiu, Cons
tantin Geacă, Viorel Mihai și Ioan Co tună sînt doar 

cițiva dintre cei ce au fost prezenți la această acțiune.
Vasile BELDIE

ormâm
1 ■ GEST FIRESC. Nu-
Imărîndu-și banii, Ștefan

Florea, serhnalist de puț la 
II. M. Uricani, a observat 

eă primise un „rest" mai 
mare decît i se cuvenea, 

I cînd achitase taxele la o
instituție din oraș. S-a 
reîntors, înmînînd casie- 

< rei diferența de bani. Gest 
I pentru care a fost răsplă- 
I lit cu un simplu „mulțu- 
l mesc“. însă din inimă.

■ SEDII NOI. în urma 
eliberării amplasamen tul-ui 
pentru un nou bloc pe 
Bulevardul Republicii al 
reședinței de municipiu, 
Școaia populară de artă 
și-a mutat sediul în loca
lul care găzduiește Clubul 
.studențesc, iar Școala de 
muzică și arte plastice în 
cadrul Școlii gen. nr. 1.

■ VÎNATOREASCÂ. 
După îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan ale 
anului trecut cu peste 2* 
la sută, grupa de vînători

gigi i4*1

sâ

Pe principala arteră de circulație din Petroșani se lucrează intens la curăți
rea părții carosabile și a trotuarelor, de gheață.

Sporind 
producția
(Urmare din pag. I)

care 
în 
le

pentru copii, iar pensiona
rii de creșterea pensiilor. 
Aceste compensații 
se acordă diferențiat, 
funcție de retribuții
consider ca o grijă deose
bită pe care o manifestă 
conducerea partidului și 
statului nostru, personal 
tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu, față de crește
rea nivelului de trai al în
tregului popor. De aseme
nea, subliniez că în cali
tate de miner șef de bri
gadă, împreună cu toți 
ortacii mei, vom acționa 
cu maj multă responsabi
litate muncitorească, co-

munistă pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru reducerea 
cheltuielilor neeconomicoa- 
se. în prezent lucrez la 
planul înclinat dintre ori
zontul 360 și 425 ale mi
nei Paroșeni. împreu
nă cu ortacii, am hotărît 
sâ terminăm lucrarea cu 
15 zile mai devreme. Așa 
am înțeles noi, minerii de 
la Paroșeni, să contribuim 
la recuperarea compensați
ilor prin sporirea produc
ției de cărbune.

Bunăstarea 
noastră

pășirea sarcinilor de plan. 
Și asta s-a întîmplat a- 
proape permanent, în timp 
ce, prețurile la produsele 
agroalimentare au rămas 
neschimbate grevînd și a- 
supra prețurilor de achizi
ție. ' -
. Brigada pe care o con
duc în, cadrul sectorului 
I al minei Petrila și-a fă
cut și își va face și în a- 
cest 
triei

în
ne-am angajat să realizăm 
suplimentar 500 de tone 
de cărbune, sarcină pe ca
re ne-am și îndeplinit-o în 
aceste zile urmind ca pînă 
la finele lunii să depășim 
producția suplimentară 
700 tone de cărbune.

an datoria dînd pa- 
mai mult cărbune, 

această lună

(Urmare din pag. 1)

din Vulcan, condusă de Ion — Petroșani, se va redes- 
Matei și Mihai Pavel a chide. sîmbătă în
trecut Ia unele acțiuni de haine noi și bine^aprovizi- 
sprijinire a-yînatului ca- 
racteristice acestei perioa
de, cum ar fi distribuirea 
rezervelor de hrană din 
hrănitori și deschiderea 
căilor , de acces spre aces
tea pe fondul de vînătoare 
pe care îl au în gospodă
rire.

; DEFECȚIUNI TEHNICE
• în această săptâmînă 
î au fost depistați mai 
: mulți conducători auto 
i care conduceau autove- 
; hicule ce prezentau 
; defecțiuni tehnice. Cițiva 
: dintre cei care s-au în- 
icumetat să plece la-drum 
ț cu astfel de defecțiuni 
j se numesc Ticu Lung 
î cu autocisterna 31 HD 
î 4085 de la E.G.C.L.. Ion 
î Vilccahu cu autobascu-
! lanta 31 HD 2402 de Ia j 
î A.U.T.L. Petroșani, Ma- i
• rin Iyănoiu cu autobas- i 
. culanta 31 HD 6847 de i 
i la autobaza de trans- i 
; port a C.M.V.J, Cei . ce î 
î au condus aceste auto- i 
i vehicule care , prezen- i
• tau defecțiuni tehnice, i 
I au suportat rigorile le- ; 
i gii, dar trebuie trase în- ; 
; vățuminte de către toți i 
i cdnducătorii auto, că Ș 
= înainte de plecare îp ,1 
; cui-să trebuie sâ verifi- 
î ce cu atenție starea teh- 
i pică a autovehiculelor 
: și să înlăture toate de- 
i fecțiunile.
i REGRETE TARDIVE

Neadaptind viteza de 
: deplasare la condițiile 
: concrete de drum, la 
: carosabilul acoperit cu 
i polei, conducătorii auto 
I Florea Pătru, Nicolae 
Ghioca și Iuliu Glogean, 
nu au mai putut opri 
la timp și astfel și-au 
avariat autoturismele. 
Acum cînd au de supor
tat cheltuielile pentru 
reparații ei regretă că 
nu au respectat cerințe
le -conducerii preventi
ve pe timp de iarna. A- 
viz amatorilor de... vi- 

'teză ! \
RECOMANDĂRI

Pe arterele de intrare 
și ieșire din municipiu 
se semnalează îndeosebi 
pe timpul nopții înghe
țarea părții carosabile, 
apariția poleiului și a 
cdții. In aceste condiții, 
recomandăm conducălo
rilor auto să evite de
plasările pe timp de 
noapte, să folosească cu 
predilecție frîna de mo
tor și să adopte în per
manență o viteză 
să de deplasare 
Ia limita evitării 
rui pericol.

☆
Duminică, 14 februa

rie. as ce czte-
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lei, la care se adaugă su
mele obținute pentru de-

redu- 
pînă 

ofică-

1

■■briei realizați ca 
sprijinul Biroului 

Circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

Intilnirea s-a bucurat de o 
numeroasă asistență.

■ SPECTACOL, 
ouată. ‘ ■ (la ora 18), formația

_ AT , ■■ teatru în. limba maghiară,
■ ’RECIIAL. Membru care activează la clubul 

cenaclului literal „Mesage- sindicatelor din Lupeni,

de poștă și telecomunicații 
Petroșani au susținut recent 
în fața colegilor de muncă 
un recital de poezie dediia- 
iă aaiTersăm.

■ ,PANȘELUȚA-, din 
nou proaspătă. aațpic 
lucrări de zagrăwfi 
sitorie, oaSetăria ro*. Baron, Elena
țV, din cartierul Aeroport Dumitru și Viorica Pop.

i’uV' al Oficiului municipal a prezentat, la clubul din Eo- 
nea, spectacolul cu piesa 
,Viața pe pomul âe nas- 
iraveti”, ăt
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Numai cu pasiune viata căminului cultural 
educativăpoate atrage oamenii la activitatea CIMP DE SOARE

Oricine știe că la sate 
iarna ștringe gospodarii 
pe la curțile lor. Este, deci, 
o vreme prielnică nu pen
tru cultivarea pămîntului, 
ci pentru 
ritualității 
satului.

— Care au fost ultimele 
acțiuni cultural-educative 
organizate la bibliotecă ? 
o interpelăm pe tovarășa 
Zoița Drăgănescu, biblio
tecara de la căminul cul
tural Iscroni.

— Sîmbăta trecută am 
avut în cămin vreo 30 de 
tineri la o seară de dans, 
iar duminică a fost o di

mineață de basme. Tot prin
tre cele mai recente „eve
nimente1* se numără 
deschiderea „Lunii 
la sate**.
. In., continuare am ------
cĂ tovarășul Teodor Tri
fa, directorul căminului 
cultural, n-a prea „îndrăz
nit** să fie prezent la sea
ra pentru tineret (a cărei 
organizare nu cade în sar
cina bibliotecii) și nici la 
celelalte acțiuni cu cartea.

— Transfer multe acțiuni 
la școala din sat. aco
lo colaborez cu bibliotecara 
școlii, ne mai spune tova-

rășa Drăgănescu. De altfel 
toate învățătoarele îmi a- 
cordă sprijin în activitățile 
cu cartea (asigurînd un au
ditoriu format din... copii 
pînă la 10 ani !).

E curios cum reușesc e- 
levii din ciclul primar să 
constituie un' public în 
stare să înlesnească circu
lația celor 7000 de volume 
ale bibliotecii. Fiindcă, din

afirmațiile bibliotecarei, 
reiese că adulții sînt... ui
tați cînd e vorba de pro
paganda cărții.

Examinăm programele 
de activități ale căminului 
cultural din lunile ianua
rie și februarie. Incomplet 
întocmite, fără specificarea 
locului de desfășurare și 
a numelui celor responsa
bili de organizarea lor. 
Totuși, ce a fost realizat 
din ele ?

— O expoziție de carte, 
ședința de analiză a mun
cii din anul 1981, depla
sări ale brigăzii științifi-

Doi artiști plastici 
la prima expoziție

Miercuri după-amiază în 
holul Casei de cultură era 
o forfotă neobișnuită 
așteptarea deschiderii 
poziției artiștilor 
amatori Gheorghe 
și Iosif Toth, 
muncitori la I.U.M. 
șani și elevi ai Școlii popu
lare de artă: (în clasa pro
fesorului Victor Sylvester). 
Vernisajul a oferit celor 
prezenți un prilej de a 
schimba opinii, de a discu-

in 
ex- 

'plastici 
Berciu 

amin doi 
Petro-

ta despre artă, despre via
ță, despre idealuri, în mo
dul cel mai simplu, dar și 
cel mai sincer. Și cred că 
nimic nu poate fi mai im
presionant decît întîlnirea 
în aceeași persoană a b- 
mului de acțiune, a mun
citorului, cu . artistul plas
tic. De altfel frînturi din 
dialogurile care au avut 
loc sînt cit se poate de e- 
dificatoare.

— Care vă sînt preocu
pările, Gheorghe Berciu, 
intr-un context mai amplu, 
profesional și artistic ?

— Viața mea se împarte 
între pasiunea pentru mc- 
serie, dar și pentru pictu
ră. în lucrările mele este 
prezent peisajul anilor din 
copilărie dar și cel' de as
tăzi, locul meu de muncă, 
oamenii și, in general, tot 
ce mă leagă de Valea Jiu
lui unde m-am născut și 
unde trăiesc împreună cu 
familia mea. Aceasta este 
prima expoziție personală 
și cuprinde 11 picturi în 
ulei și 13 gravuri în lino- . 
leuhi, dintre care cîteva 
realizate în culori. Am și 
lucrări premiate la faza in
terjudețeană a ediției an
terioare a Festivalului na
țional „Cîntărea României**.

— 1 o s i f To th, 
știm că sinteți un bun lă
cătuș la I.U.M.P. în ce 
raport considerați că se a- 
flă cele două pasiuni, cea 
artistică cu cea profesio
nală ?

— Cele două preocupări 
— munca .și arta ■— sei 
completează una pe alta. 
Dacă munca îmi dă vigoa
rea și curajul de a mă ex
prima în culori, arta mă 
stimulează, îmi oferă fina
litățile morale ale vieții. 
Această simbioză m-a în
vățat ceva ce consider 
foarte important: eu cit 
dăm mai mult din noi în
sene, cu. atît devenim mai 
bogați sufletește.

Prof. Teodora JUIICA

ce, ne răspunde tovarășul 
Trifa. Celelalte au fost a- 
mînate (sine die !). Oame
nii nu prea trec pe la că
min, deși eu sînt acolo con
form programului.

Tn anul 1981, directorul 
a fost Ia cămin „conform 
programului** la cîteva 
adunări cetățenești (orga
nizate de consiliul popu
lar al comunei), la specta-

cole ale elevilor („am pre
gătit și un montaj literar 
cu copiii**), la unele filme 
realizate de cineclubul 
minei Aninoasa. în rest, 
peste cele 100 de scaune 
din sala de spectacole se 
așterne praful resemnării 
într-o prăpastie cvasi-to- 
tală. :.

Ce mai, noroc eu alții ! 
Formațiile artistice ale că
minului duc o tjcută acti
vitate... pe hîrtie. Deși a 
fost reorganizat consiliul 
de conducere, cooptînd pe 
oamenii sugerați de di
rector, deși condițiile ma-

terlale sînt mulțumitoare, 
(spațiu suficient, căldură, 
aparatură de practică cul
turală în stare de funcțio
nare), deși factorii însăr
cinați cu îndrumarea și 
sprijinul nu și-au declinat 
aproape niciodată porni
rea de a-1 ajuta, de cele 
mai multe ori tovarășul 
Trifa este de negăsit. Re
cunoaște singyr că este 
„slab**, că are deficiențe 
organizatorice, că vrea să 
se preocupe de activitatea 
sportivă în care și-a luat 
licență.

Consecințe inevitabile : 
aceeași „transferare** a 
acțiunilor cultural-educa
tive la școala din Iscroni 
și o medie de două-trei ac
tivități pe lună în cămin. 
Cu cine ? Foarte rar cu 
cetățenii adulți din sat. 
Medicul Doru Tănăsescu, 
ne spunea că la Iscroni 
trebuie multe eforturi 
pentru a resensibiliza „gus
tul** oamenilor pentru ac
tivitatea cultural-artistică. 
Deocamdată nu este ani
mație nici măcar în jurul 
căminului. La Iscroni 
așteaptă primăvara... 
reprimenirile ei.

Ioan I. LASCU

Scrutam noptatic semicercuri, oarbe, 
lăsînd un fugar ecou confuz 
pornit spre pretutindeni și niciunde, 
ieșit din boarea ce părea că soarl>e 
lumina unor stele nevăzute, 
să mi-o aducă tainic în auz... 
înaintam, prin galerii stelare, 
strivindcu tălpile amdrg ciobit, 
cărbune, presărat pe lungi pontoane 
descinse din pietrificata mare, 
ascunsă, poate, de un zeu al lunii, 
in miezul muntelui încărunțit. 
Tenace, calea mea, șerpuitoare, 
părea uitată-n locuri fără semn, 
nadir orfan îmi aducea aproape 
claustre galaxii de nestemate .. 
Și, dintr-o dată soare, cîmp de soare, 
în fața căruia rămîn, solemn.

Maria Dl NC A

ZI DU L

Pentru a treia oară pe locul I
în întrecerea 

tă care se desfășoară în
tre cele 48 de unități ale 
Centrului de librării din 
județul Hunedoara a fost 
declarată cîștigătoare li
brăria „Ion Creangă1* din 
Petroșani. Este pentru a 
treia oară consecutiv, cînd 
această unitate se clasează 
pe locul' I. Harnicul

șocialis- o constantă atenție pen
tru munca cu cartea, or- 
ganizînd expoziții și stan
duri cu vînzare în între
prinderi și instituții, ca
re contribuie la populari
zarea noutăților editoria
le. Cu un astfel de stil în 
activitate, librăria se inte
grează, in mod firesc, în 
ansamblul instituțiilor 

colectiv al librăriei — dc cultură și educație,
Lucia Stan, responsabi- din municipiu. în foto i
lă, Gaftia Bucur, Viorica un aspect de fiecare zi
Popa și Adriana Bărnuț, la Librăria „Ion Creangă*
vînzătoare manifestă din Petroșani.

Lingă zidul Griviței, sfîrtecat de plumbl, 
Cu lumina ultimei răsuflări a celor uciși 
in acel februarie eroic,
Parcă văd, prin vremi, mai departe, 
Ca intr-o pagină de carte i
Scrisă cu cerneala inimii, roșie...'

Lingă zidul Griviței, sfirtecat de plumbL 
Udat de sîngele ceferiștilor eroi,
Citesc ca într-o pagină de carte 
In care fiecare rind foșnește intens 
Tulburător și plin de sens
Și văd prin vremi, mai departe !..i

loan CHIRAȘ

SUS PARING
Ca apucatele, 
toamna, vulpile cad din pomi 
una cîte 
roșcatele
In zăvoi 
avalanșă
Ssst I
Vîntul
tocmai 
Frunze
Ssst !

una.

sub poală 
de oi

de la munte vine 
șușotesc. în vizbine

Valeriu BUTULESCU

TEATRUL DE STAT 
„Valea Jiului** din Pe
troșani prezintă 
(ora 17) și mîine (la o- 
rele 10 și 16), la sediu, 
trei reprezentații cu 
piesa „Arca bunei spe
ranțe1* de I.D. Sîrbu.

CERC DE ARTĂ FO
TOGRAFICĂ. Casa de 
cultură din Petroșani or
ganizează, începînd de 
la 1 martie, un cerc de 
artă fotografică la care 
au posibilitatea Isă par
ticipe fotoamatoril din 
Valea Jiului.

Aminteam, intr-un ar
ticol trecut, despre aspec
tul nu întotdeauna echi
tabil al intrării marilor 
nume și opere ah’ luc
raturilor naționale in cir
cuitul universal. Desigur, 
același lucru, se poate. . spu
ne și despre celelalte, crea
ții spirituale dar dacă, să 
zicem un cintec, lansat 
la Atena poate fi auzit 
aurind la Paris, Bucu
rești, Tokio sau Neat 
York, iar Un tablou poă- 

. te fi receptat fără inter
mediari pe toate meridia
nele, cartea șe lovește 
de bariera limbii. Și 

‘ qă 
mari

de bariera limbii, 
astfel s-a întîmplat 
mari scriitori și 
opere ale unor țări „mici" 
na s-au bucurat de re
cunoaștere universală, 
n-au devenit nuclee de 
influență spirltual-uma- 
nă, puncte de reper/ în 

k .—L------------------------

conștiința lumii, pe cind 
autorii, mai puțin pro
funzi și art iști, dar a păr
tinind unei limbi de ma
re circulație, beneficiază 
de o largă popularitate. 
Așa se face că Emincscu 
sail Blaga, Sadoveanu, Ar- 
ghezi sau Bacovia (și a- 
celașl lucru se poate spu
ne despre scriitori finlan
dezi, poloni, chinezi, ma
ghiari, portughezi și așa 
mai departe) care sînt 
creatori de • universuri 
spirituale, nu au putut îm
bogăți întotdeauna cu u- 
niversul lor marele uni
vers de conștiință al lu
mii. Iar prin această ab-

sență nu numai cultura 
noastră (sau a altor po
poare ,,mci“) a avut de 
suferit, ci și cea a lumii, 
fără ei lumea e mai să
racă.

Desigur, problema a- 
ceasta emuli mai com
plexă decît o putem noj, 
cuprinde în cîteva fraze, 
în afară de bariera lim
bii intervin și altele, pre
cum tendința de a recep
ta mai rapid opere ușor 
accesibile și într-o pe
rioadă mai apropiată, ti
rania industriei cultura
le și publicitare, fiindc-ă 
există și așa ceva.

în ultimele decenii, de

cind trăim în epoca . a- 
fimării popoarelor pină 
nu demult ignorate, cul
tura universală își recon
sideră valorile, mari cre
atori ai națiunilor „mici" , 
încep să-și ocupe locul de 
drept, fin tot mai puter
nic curent anticentrist 
revendică democratiza
rea culturii, a valorilor. 
Urmărind agenda tradu
cerilor din literatura ro
mână iii diverge limbi, 
vom găsi, aproape săptă- 
mînal, multe nume și ti
tluri. Este o dovadă a via
bilității literaturii noas
tre șl, în ultimă instanță, 
a puterii creatoare a po-

porului nostru.
Timpul ne este favora

bil, 'fin scriitor vest-ger 
man, Hans Magnus Ev. 
zensberger, afirma la 
arichetă internațională : 
„Poate că „micile" culturi, 
sînt cele care dezvoltă 
cea mai. puternică iden
titate, poate că ele sînt 
cele ce vor supraviețui 
atunci cînd. superpiața 
civilizației noastre de 
aeroport se va fi prăbu
șit^.". Mai puțin vehe
ment, dar eu deplină în
credere, noi putem afir
ma ea lumea începe să 
înțeleagă realitatea că 
din punct de vedere spi
ritual ea nu poate fi îm
părțită aprioric în „mare" 
și „mică", adevărata va
loare trebuie recunoscu
tă, oriunde s-ar naște ea. 
Timpul ține eu noi,

Cornelîu RAllULESCU

PREMIERA. La 
latul cultural din 
peni a avut loc, 
premiera unui specta
col de teatru scurt (cu 
piesele „Dactilografa1*, 
de Paul Ever ac și „Re- 
întîinire** de Radu 
Alexandru) susținut 
formația de teatru 
artiștilor amatori 
localitate, A fost, 
fapt, Și primul specta
col realizat de . noua 
formație care, prin ta
lent și pasiune, promi
te să contribuie activ la 
viața culturală a muni
cipiului.

ZIUA ÎNTREPRIN
DERII. Astăzi, de la o- 
ra 18, Ia Casa de cultu
ră din Petroșani, în ca
drul ciclului de mani
festări „Ziua întreprin
derii11, oamenii muncii 
de la Complexul G.F.R. 
Petroșani, participă la 
atractive acțiuni cultu
ral-educative,
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Intervenție românească la Reuniunea
general-europeană de la Madrid

MADRID 12 (Agerpres). 
In ședința plenară de vi
neri a reuniunii general- 
europene de la Madrid a 
luat cuvîntul șeful dele
gației române, ambasado
rul Ion Datau, prezentînd 
considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu in 
legătură cu rolul și im
portanța deosebită a foru
mului general european, 
cu necesitatea continuării 
procesului declanșat prin

final deadoptarea Actului . 
la Helsinki.

Referindu-se la 
nea de la Madrid, 
ședințele. Nicolae Ceaușescu 
declara recent: „ca țară eu
ropeană, România acționea
ză cu toată fermitatea pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Acționăm ca la 
reuniunea ce se desfășoară 
la Madrid să se obțină re
zultate cît mai pozitive, să 
se convoce conferința pen
tru încredere și dezarma
re pe "continentul nostru,

se asigure continui ta-

reuniu-
, pre-

să
tea procesului de securita
te și cooperare, început la 
Helsinki, prin organizarea 
de noi reuniuni, să se a- 
dopte măsuri de dezvoltare 
a încrederii și cooperării în 
Europa".

în cursul ședinței plena
re de vineri au mai 
cuvintul miniștrii de 
terne ai Franței, 
și Marii Britanii, 
și reprezentanții 
Cehoslovaciei și Danemar
cei.

Agendă energetică și tehnico-Știînțifică
BEIJING 12 (Agerpres). 

La Fuzhou, capitala pro
vinciei Fujian, a intrat In 
funcțiune prima instalație 
frigorifică din China care 
utilizează drept sursă de 
energie apa termală. A fost

amenajat un spațiu de de
pozitare de 100 metri pă- 
trați și construită o fabri
că de gheață cu o produc
ție zilnică de șase tone 
dc blocuri.

Instalația frigorifică cu

NOUL GUVERN AL 
R.P. BANGLADESH a de
pus jurămîntul vineri, în 
fața președintelui țării, 
Abdus Sattar — informea
ză agenția națională de 
presă BSS, citată de Fran
ce Presse. Cabinetul este 
format din 16 membri — 
9 miniștri și 7 miniștri de 
stat — față de 43 cîți cu
prindea cel precedent. Pri
mul ministru, Shah Azlzur 
Rahman, și ministrul afa
cerilor externe, Muhammad 
Shamsul Huq, își păstrează 
funcțiile în cadrul guver
nului nou alcătuit.

I.IDEKUL PARTIDULUI 
LABURIST de opoziție, din 
Marea Britanie,. Michael 
Foot, aflat într-o vizită 
la Bruxelles, a reafirmat 
poziția partidului său pri
vind relațiile cu Piața
>(>••••••••••••••••«•«•••••••••••••••••••»••• •••••••••••••••
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Războiul ste
lelor I-II ; Unirea : Alo, 
aterizează străbunica.

I
I
I
I

PETHII.A : Clinele e- I
Ilectronic.

LONEA : Croaziera.

încadrează de urgență
■ ■■. Ț-Ț strungar ’ "

— șoferi cu vechime de peste 5 ani
pentru coloană și șantierul Bărbăteni.

Informații suplimentare la coloana Uricani, 
telefon 180,

politi-

pro-

22,05
22,20

de 
de 

ordi- 
anul

11,00. Telex.
1.1,05 Viața satului. .
13,00 La sfîrșit de săp- 

tămînă.
17,45 Săptămîna

că.
18,00 Închiderea, 

gramului.

TV

luat
ex- 

Suediei 
precum 
R.D.G.,

ANINOASA : Îmi sare 
țandăra.

VULCAN — Luceafă
rul : Fiul munților.

LUPENI — Cultural: 
Războiul stelelor, I-II ; 
Muncitoresc : Casă pen
tru Carolina.

URICANI : Polițist
sau delincvent.

absorție de la Fuzhou este 
alimentată cu apă termală 
de 90 grade Celsius, apă ce 
este apoi utilizată și în al
te scopuri, în procesul de 
„producere" a frigului „pier- 
zînd“ doar 10 grade.

comună. Astfel, Foot a de
clarat, potrivit agenției 
Reuter, că retragerea Ma
rii Britanii din Piața co
mună continuă să fie una 
dintre sarcinile majore 
prioritare ale laburiștilor, 
în eventualitatea revenirii 
lor la putere, în urma ale
gerilor generale din 1984.

FEROVIARII PORTU
GHEZI au declarat, ieri, 
o grevă generală de 48 de 
ore, revendicînd îmbună
tățirea condițiilor de mun
că și viață. Cererile fero- 
viarilor sînt susținute de 
oameni ăi muncii din dife
rite ramuri de activitate.

Aproximativ 2,5 milioane 
muncitori, funcționari șl 
țărani și-au făcut cunoscu
tă intenția de a participa 
la o grevă națională.

UN NUMĂR de 55 
persoane civile și 44 
membri ai forțelor de 
ne și-au pierdut viața
trecut în Ulster, victime a- 
le . violenței politice — a 
declarat James Prior, se
cretar de stat pentru pro
blemele Irlandei de Nord.

O BOMBĂ de 225 kilo
grame din timpul celui 
de-al doilea război mon
dial, a explodat accidental, 
joi, în timpul lucrărilor de 
excavați! la metroul 
Essen, în R.F.G. Au 
răniți patru muncitori 
flați în apropierea locului 
unde a explodat bomba.

I
I
I
I
I
I
IIj 20,00 Telejurnal.

1 20,20 Actualitatea
nomică.

| 20,30 Foarte bine !

I
I

30,50 Teleenciclopedja.
21,20 Film serial Tran

zacția. Ultimul e- 
pisod.
Telejurnal.
Varietăți muzical- 
coregrafice și 
moristice.

SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT .® SPORT ® SPORT « SPORT « SPORT
•St-

Fotbaliștii de Bascliet, divizia B (tineret)

normele
Potrivit planificării sta

bilite de F.R.F., a avut loc 
la Petroșani trecerea pro
belor și normelor de con
trol obligatorii de către 
componenții lotului de se
niori ai divizionarei A Jiul 
Petroșani.

în prezența delegatului 
federației de specialitate 
antrenorului federal Bazil 
Marian, al instructorului 
U.G.SJR. Vasile Miheț s-au 
trecut probele : 3 x 1600 m, 
3 x 20 sărituri peste șta
cheta ridicată la 60 cm și 
3 x 15 flotări.

Probele și normele de 
control au avut ca scop t 
testarea jucătorilor privind 
stadiul de pregătire.

Cu excepția jucătorilor 
Miroslav Giuchici (acciden
tat) și Iosif Cavai (plecat 
cu lotul național în Ame
rica Centrală) toți cei 21 
de componenți ai lotului 
actual, au trecut toate pro-

Joc frumos, victorie meritată
ce 
de 
în

de control
bele și normele, ceea 
dovedește stadiul bun 
pregătire realizat pînă 
prezent.

Ne aflăm în etapa a II-a 
de pregătire, cîrid antreno
rii Jiului vor pune accen
tul paralel cu îmbunătăți
rea condiției fizice pe per
fecționarea procedeelor 
tehnice de bază a fiecărui 
jucător, precum și a omo
genizării jocului echipei.

întrucît în această pe
rioadă se organizează me
ciuri amicale de pregătire 
se impune ca jucătorul nr. 
12 (spectatorii) să fie cal
mi. să contribuie construc
tiv la îmbunătățirea jocu
lui echipei căci .numai prin 
muncă și colaborare 
poate realiza visul 
participarea în 
campionat pe noul 
chetul stadion tot 
nia divizie a țării.

Aurel SLABII

se 
tuturor: 
viitorul 
și co
in pri-

JIUL-STIINȚA PETRO
ȘANI — C.S.S. ȘTIINȚA 
MEDIAȘ 80—70 (40—31). 
Jucată în sala sporturilor 
din Tîrgu Jiu partida din
tre echipele Jiul-Știința 
Petroșani și C.S.Ș. Știin
ța Mediaș a oferit celor 
prezenți un joc plăcut, cu
rat, plin de faze frumoa
se, un joc în urma căruia 
echipa noastră a mai reu
șit o victorie. :

Echipa din Mediaș n-a 
condus decît în primele 
trei minute (cu 4—0 și 6— 
2), după care jucătorii an
trenorului Teodor Szila- 
gyi au reușit să pună stă- 
pînire pe joc și se distan
țeze liniștitor în fața ad
versarilor lor. Minutul 12■ î 
arăta scorul de 26—1-1 pen
tru formația noastră, apoi 
38—27 și la pauză 40—31.

Repriza a doua a fost 
mai echilibrată, dar a dat

Elevii din. Aninoasa se întrec și la sport
Calendarul Asociației 

sportive „Viitorul" de la 
Școala generală din Ani
noasa dovedește preocu
parea consiliului de a an
trena la practicarea spor
turilor de iarnă pe cît mai • rezultatele cele'măi bune, 
mulți elevi ai acestei uni
tăți de învățămînt. Mani
festările de acest fel mul
tiple și variate s-au bucu
rat de o mare participare, 
ța sanie, în urma unor pa-

sionante întreceri 
desprins în cîștigători 
mătorii elevi; Vlasin 
no, Francisc Szcehăn, 
du Stolnicu, Ion Cocolan, 
Nicușor Nicolcea., La fete

s-au 
ur-
Ze-
Ra-

în cele două manșe au fost 
realizate de pionierele: 
Karl Erica, Margareta Co
cioabă, Adriana Munteanu, 
Cristina Dina, Daniela Sfîr- 
loagă. Și schiul ă fost bine

reprezentat de către elevii; 
Dumitru Pleștiu, Nicy Pac- 
nejer, Ion Cerna. S-a dat 
startul și 
de tenis de- 
trecerile inaugurale și-au 
desemnat primii cîștigă
tori prin pionierii : Viorel 
Habran, lonfel Olaru și 
Ioan Popa. Tuturor cîști- 
gătoriloi le-au fost oferite 
diplome și premii.

Teodor TRIFA

S-a dat 
întrecerilor 
masă. în-

posibilitatea folosirii între
gului lot și prin aceasta 
s-a putut dovedi omogeni
tatea echipei. Scorul re
prizei secunde 40—39. Deci 
punctatorii și-au făcut din 
nou datoria. Scor final 80 
—70.

Au marcat Petre Singedr- 
zan (20), Alexandru Șiparu 
(17), Alexe Ghiță (14) 
Gheorghe Ghiță (10), Radu 
Bucer'zan (8), Mircea Bra- 
tu (7) și Mircea Pușcaș 
(4). Au mai jucat Virgil 
Giura, Nicolae Mihuți și 
Ladislau Boldizsar.

Un. inconvenient a fost 
adaptarea la sală, 
nici un antrenament 
mai bine de două săptămâni 
este greu ele jucat. Mai 
ales cînd fiecare meci are 
miza Iui, avînd în Vedere 
hotărîreă Federației ro
mâne de bășchet de a face 
doar o grupă de „B" în 
campionatul viitor.

De la „oaspeți" s-au re- 
jnarcat Gombar. Bucur și 
Bretz. Antrenorul Octa
vian Șerban, la sfîrșitul ce
lor 40 de minute s-a 
mulțumit privind meciul, 
spunînd că a fost frumos, 
recunoscînd faptul, că echi
pa din Petroșani a meritat 
victoria. Sportiv- șl frumos.

Note bune arbitrilor M. 
Cunicer din București și 
Schmidt din Reșița.

I. P1LDNER

Fără
de

arătat

prin transfer 
doi LĂCĂTUȘI MECANICI

încadrează direct sau

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 
republicată.

C^erile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan-retribuire-personal unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 425B&* 
interior 151.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 
cu sediul în strada Mihăi Viteazul, nr. 111 
ÎNCADREAZĂ URGENT PENTRU TOATE 

ȘANTIERELE DIN VALEA JIULUI 
ELECTRICIENI
TlMPLARI BINALE 
GEAMGII
MOZAICARI 
INSTALATORI SANITARI ÎNCĂLZIRE 

— ZIDARI
— DULGHERI

TINERI (băieți) de la vîrsta de 17 ani 
pentru calificare la cursurile de califi
care fără scoatere din producție in di
ferite meserii

- PENSIONARI cu limită de virstă cali
ficați în meseriile de mai sus și beto- 
niști

Pentru muncitorii calificați nelocalrsgi,* 
cazați în căminul de nefamiliști, se acordă in
demnizația zilnică pe șantier, iar pentru (local
nicii cu apartamente se acordă gratuit chiria 
și încălzirea locuinței.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Boro- serviciu pe numele Manea 
ghină Gheorghe, eliberată 
de I.M. Uricani. O declar 
nulă. (307)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stăni- 
lă Ilona, eliberată de I.M. 
Uricani. O 
(308)

PIERDUT 
serviciu pe 
Tiberiu,
I.R.I.U.M. Petroșani, 
clar nulă. (310)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Todea 
Aurel, eliberată de Prepa- 
rația Corcești. O declar
nulă. (311) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hoza 
Ilie, eliberată de Prepara- 
tia Petrila. O declar nulă.
(312)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Korozsi 
Dezo. eliberată de I.M. 
Bărbăteni
(313)

declar nulă.

legîtimație de 
numele 

eliberată
Budu 

de 
de-O

de

de
De-

Cl

Constantin, eliberată 
I.P.E.G. Hunedoara — 
va, secția Bărbăteni. 
declar nulă. (315)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meche- 
reș Sever, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (316)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vass 
Eugenia, eliberată de Vis- 
coza Lupeni. O declar nu
lă. (317)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coloji 
Vasile, eliberată de Prepa- 
ratia Petrila. O declar nu
lă. (318)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vereș 
loan, eliberată de I.M. Pe
trila. O’ declar nulă. (319)

PIERDUT permis ' " 
toare nr, 251 pe 
Costa Aron, eliberat 
Filiala de vînătoare și pes- '

vînă- 
n urnele 

de >
O declar nulă. cult sportiv Petroșani îl

declar nul. (321)

ANUNJ DE FAMILIE

SOȚUL și fiicele anunță împlinirea ă 6 luni de 
la decesul celei mai scumpe ființe pentru eî-

' Piof, SÎNZ1ANA IVAJJESCU
îi vom păstra o vie amintire atît cit vom., trăi.
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