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Do caimesitele Conferinței Naționale
programai nostru de muncă

( îndeplinirea integrată a prevederilor de plan 
obiectiv prioritar pe agenda de lucru a 

întreprinderilor miniere
Realizarea integrală și ritmică 

a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la început de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilor 

V________ _

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Vulcan.

Ing, loan DUMITRAȘ, directorul |. M. VuIcan

Ne vom realiza planul, începând

Șcful de echipă Titu Birăn și muncitorii PRAM-iști Dorina Mureșan și E- 
mil Pop verifică funcționarea corectă a aparatelor de măsură și control de la 
pupitrul de comandă a grupului nr. 2 de 50 MW de la U.E. Paroșeni.

Față de realizările anu
lui precedent, extracția 
minei Vulcan sporește în 
1983 cu cea. 150 990 de to
ne. Am demarat în pri
mele zile ale noului an cu 
realizarea sarcinilor zilnice 
la producția fizică de căr
bune, fapt ce ne dă certi
tudinea că măsurile tehni- 
co-organizatorice și politi
co-educative întreprinse 
pînă acum sau în curs de 
aplicare, se vor materiali
za în realizarea 
în luna ianuarie și trimes
trul I.

Ca o primă măsură 
stă la baza bunelor 
lizăfi ’ta început de 
o constituie asigurarea 
pacităților productive

planului

Productivități înalte 
în abatajele 
mecanizate

a- 
ex- 
to- 
zi. 
re

post, 
se 
2250 
pe

Colectivul sectorului 
IV de la I.M. Lupeni 
a debutat în primele zi
le de lucru ale acestui 
an cu rezultate remar
cabile în realizarea pla
nului la producția fizică 
de cărbune. în cele 4 aba
taje frontale echipate cu 
complexe de susținere 
mecanizată și cu combi
ne de abataj au fost ob
ținute productivități de 
11—13 tone pe 
jungîndu-se să 
tragă în medie 
ne de cărbune 
I’înă ieri, producția 
alizată peste sarcinile de 

plan la zi in abatajele me
canizate in care lucrea
ză minerii din brigăzile 
conduse de Teodor Bon- 
calo. Paul Grasu. Cons- 

; tanti n Popa și Aurel
Manda a ajuns la 567 
'one.

!

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P. C B
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

LA I.M. PETRILA

Pușcătură la ultimul tronson
Un eveniment 

două zile la I.M.
Vasile, de la sectorul XI — investiții al minei a efec
tuat ultima pușcătură la săparea puțului orb nr. 15, 
de unde vor începe importante lucrări miniere pen
tru producția viitorilor ani. în adincime de 258 de 
metri, noua lucrare minieră pe verticală asigură des
chiderea zonei centrale a zăcămîntului de la mina 
Petrila, dezvoltarea de noi orizonturi miniere pentru 
exploatarea cărbunelui în perspectivă piuă la cota 
— 250 sub nivelul mării. Evenimentul s-a petrecut pe 
schimbul brigăzii condus de Vasile Solomon, în pre
zența cunoscutului șef de brigadă specialist în lucrări 
miniere pe verticală. Timp de cîteva zile, brigada e- 
xecută betonarea ultimului tronson al puțului, după 
care se va trece la execuția rampelor.

do excepție a avut loc in urmă cu 
Petri Ia. Brigada condusă de Pavel

cu

efor- 
conti- 
preo- 

des- 
în-

pentru
fără 

procesului ex- 
condițiile noas

luna ianuarie

O parte din formația condusă de Pavel Dediu, din sectorul I al I.M. Ani- 
noasa, o brigadă care de la începutul acestui an obține productivități superioare 
sarcinilor cu 3,5 tone/post. Foto : Eugen HERBEI

nivelul planului. Practic, 
toate sectoarele producti
ve ale minei dispun de 
condițiile în măsură să 
conducă la îndeplinirea 
sarcinilor proprii. Sigur, 
aceasta presupune din par
tea fiecărui colectiv 
turi organizatorice 
nue, o permanentă 
eupare 
fășurarea 
treruperi a 
tractiv. La

de plan
„Sîntem 

răspundem 
chemărilor 

adresate de 
N i c o 1 a e

Colectivul de mineri, 
niecanizatori și tehnicieni 
de la cariera Cîmpu lui 
Neag și-a început anul 
cu hotărîrea fermă de 
a înfăptui exemplar sar
cinile sporite 
care-i revin, 
hotărî ți să 
prin fapte 
mobilizatoare ; 
tovarășul 
Ceaușescu întregului po
por în Raportul prezen
tat Conferinței Naționale 
a partidului în Mesajul 
de Anul Nou. Avem în 

tre specifice, pornind 
la unele neajunsuri întîm- 
pinate pînă acum, de ma
re însemnătate este asigu
rarea condițiilor materia
le la frontul brigăzilor, 
crearea unui flux funcțio
nal de evacuare a cărbu
nelui. S-au luat măsuri în 
consecință, care trebuie să

'Continuare în pag. a 2-a

ÎN CARIERA CÎMPU LUI NEAG

Continuitate în realizări
acest scop asigurată o 
importantă descopcrta- 
re în avans față de pla
nul pe 1983, cadre teh
nice si mecanizatori pri- 
cepuți. utilajele necesa
re menținerii unor pro
ductivități înalte în căr
bune" — ne-a declarat 
sing. Ion Velica de la 
cariera Cîmpu lui Neag.

Angajamentul acestui 
harnic colectiv este pe 
deplin confirmat de pro- 
ductivitățile ridicate rea- ' 
lizate în primele zile de 
lucru ale noului an. In 
numai cinci zile, din 

nul trecut, poate 
__ dintr-o greșeală 
e* organizatorică, ți
nui dintre cei mai buni 
brigadieri de la mina I,i- 
vezeni, Petru Scrădea
nu fusese „îndepărtat" 
de oamenii alături de ca
re obținuse multe succe
se pe frontul cărbunelui. 
Miner încercat, om cal
culat. domol la vorbă șt 
aprig la fapte, Scrădeanu 
era regretat de oameni, 
pe ici pe colo se auzeau 
fel de fel de discuții. Re
venirea sa la cîrma bri
găzii, revenire care a 
coincis și cu schimbarea 
conducerii sectorului, a 
adus parcă un plus de 
omogenizare, un suflu 
nou în rîndul oamenilor. 
„Alături de Scrădeanu

cariera Cîmpu lui Neag 
au fost livrate 658 tone 
de cărbune cocsificabil 
suplimentar față de pla
nul la zi. La obținerea 
producției suplimentare 
au contribuit îndeosebi 
Ștefan Băbcanu, Carol 
Pinczer, Victor Pătraș- 
cu, Adalbert Bako, Au
rel Bumbu, Francisc Ba- 
lint, Constantin Radu, 
Mircea Dincă, Ștefan Ki- 
raly, care în ciuda con
dițiilor de iarnă își de
pășesc zilnic normele de 
producție.

*

măsura tuturor lucrurilor
nu se pierde nici o bătă
lie pe frontul cărbunelui" 
zic oamenii și brigada 
cunoaște acest adevăr. A- 
șa că, iată-l din nou la 
conducerea unei forma
ții de lucru.

ÎNSEMNĂRI de reporter

I a sectorul nostru, 
problema cea mai 
importantă a fost

colectiva- 
sufletească 

spunea

//
omogenizarea 
lui, sudura 
între oameni", ne 
ing. Vasile Popescu, șeful 
sectarului. Ce înseamnă 
personalitatea unui om 
aflat în fruntea altora ? 
Să răsfoim „cartea" rea
lizărilor. In luna decem-

Elevii să simtă cu adevărat 
în vacanță!că se află

al 
as- 

lar- 
mai_ 

cu" 
inves- 

formati- 
rațiu-

ame- 
clubu-

Noțiunea de club (și cu 
atît mai mult de club 
vacanței) a dobîndit 
tăzi o accepțiune mai 
gă și o funcționalitate 
complexă decît cele 
care fusese inițial 
tită. Finalitatea 
vă, educativă este 
nea sa de a fi.

In spații periodic 
najate în școli — 
rile de vacanță — și în ca
sele pionierilor și șoimilor 
patriei au fost planificate 
pentru a se realiza nume
roase acțiuni politico-edu
cative, tehnico-aplicative, 
cultural-artistice și spor
tive.

La Școala generală nr. 
G Petrila funcționează, ca 
forme de realizare și scop 
educativ, un club de va
canță model. O încăpere 
este destinată proiecțiilor

amu. Oft» tti ttk

„Proba de foc“ a unui vrednic colectiv, 
(în pag. a 2-a)

DE LA O DUMINICA LA ALTA
(în pag. a 3-a) 

„Salvamont“ Lupeni va fi prezent la a-
propiatul raliu național

(în pag. a 4-a)
jaHaaaMiHBaisaBaasiiiukimii

Noi produse 
de tricotaje

în trimestrul I al aces
tui an, colectivul între
prinderii de tricotaje din 
Petroșani lansează în fa
bricație 20 de produse noi, 
între care amintim pu
lovere pentru femei, băr
bați și copii, fuste pentru 
femei. Astfel de produse 
cu marca întreprinderii 
vor putea fi procurate, în
că din luna februarie, 
la propriul magazin 
prezentare și desfacere 
din rețeaua întreprinderi
lor comerciale din Valea 
Jiului. (I.V.)

a ft,. n A-O-A I ft A

dc 
de
Și

>

un 
la mina Li- 
așa este. De- 
productivităiții 

2 
fi

sector cu

brie, sectorul înregistra 
o producție suplimentară 
de 1200 tone de cărbune. 
Pare ciudat pentru 
colectiv de 
vezeni, dar 
pășirea 
muncii pe 
tone pe post poate 
considerată ca un record 
la aceasi i întreprindere...

n abatajul frontal 
C>604 (un abataj lung 
de 100 m) Scrădea

nu și oamenii săi „su
pun" cu pricepere un 
complex de mare capa
citate fabricat la I.U.M.P. 
— SMA-2. Realizează

I

Mircea BUJORESCU

rContinuare (n txio a 2-a, I

de
au

a-

diafilme și filme, care 
loc zilnic de la ora 10. 

„Copiii din cartier vin aici 
ca la cinematograf", ne 
sigura învățătoarea Ma
riana Florea, responsabila 
clubului. în sala alătura
tă : muzică, voioșie —■ 
este locul unde se fac au
diții, se organizează reu
niuni. „Colocviile cotidi
ene dintre film, muzică, 
dans imprimă activități
lor de vacanță un carac
ter recreativ specific, la
tura informativă și cea a 
educației în colectiv fiind 
adiacente" este concluzia 
unui grup de cadre di
dactice ale școlii. în sala 
de tenis de masă — dina
mism, zarvă de întrecere. 
Au avut loc și concursuri.

Ioan LASCU

(Continuat e in pag a z-aj

în ziarul de azi :
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„Proba de foc“ a unui vrednic colectiv
In orașul Vulcan, ca 

de altfel în întreaga Vale, 
se construiește mult și 
frumos. Pentru oameni, 
pentru bunăstarea lor, 
tot ceea ce prinde contur 
constituie însemne ale 
timpului socialist, ale pro
gresului.

...De mai mult timp că
lătorul care pleca sau 
sosea pe peronul gării 
din Vulcan era frapat de 
aparifia unei clădiri co
chete, alăturată 
clădiri de călători, 
urmează ca 
tcască ?“

Cu puțin 
mă avea să 
punsul. încă 
neață, de la 
cea zi, un întreg furni
car de oameni adunat 
aici dădea semne că ur
mează a se petrece ceva 
neobișnuit. Ineditul era : 
darea în exploatare a in
stalației electrod inamice 
a stației C.F.R. Vulcan. 
Sub îndrumarea instruc
torului regional, ramura 
„mișcare", Nicolae Ale- 

’ xandru, a șefului stației 
Nicolae Hațegan, oamenii 
conduși de Dimitrie Șu- 
glea, șef secție CT 4 Deva 
și sing. Cornel Viționes- 
ctț, șeful sectorului din 
Petroșani al CED, au dus 
la bun sfîrșit munca lor, 
începută doar cu cîteva 

^luni în urmă.

înlocuit in- 
semnalizare 
poziție cu 

luminoasă

să

vechii 
„Ce 

adăpos-

in ur
și răs-

Pentru cei care nu cu
nosc avantajele centrali
zării electrodinamice este 
suficient să arătăm faptul 
că se reduce timpul de 
executare a unui parcurs 
de circulație sau mane
vră de la 7-8 minute la 
cel mult... 30 (treizeci I) 
de secunde.' Să mai adă
ugăm că s-au 
stalațiile de 
mecanică de 
semnalizarea
de viteză, că tot ce făceau 
pînă acum 3-4 acari face 
impiegatul de 
printr-o simplă 
de buton, că 
circulației a fost mărită 
și atunci cuvintele impie
gatului care a inaugurat 
noua instalație, Emerich 
Koppanyi sînt justificate: 
„Dacă pînă acum depin- 
deam noi de instalație — 
și asta însemna timp — 
acum depinde instalația 
de noi — iar asta înseam
nă... economie de timp !“, 
Cuplarea cablurilor 
legătură, verificarea 
cultelor, verificarea 
tactelor pentru cele 
nii centralizate (doar li
nia 1, publică a rămas 
necentralizată), verifica
rea și proba semnalelor 
luminoase, proba lumino- 
schemei de la pupitrul de 
comandă, iată operațiuni 
care au necesitat timp, 
răbdare și multă precizie.

mișcare 
apăsare 

siguranța

de 
cir- 

con- 
6 li-

„Premiera" de la Vul
can a constituit „proba 
de foc" nu numai pentru 
impiegatul de mișcare Ni
colae Iovan — primul ca
re a „pipăit"... oficial co
menzile instalației —, dar 
și pentru muncitorii care 
au executat lucrarea, Te
odor Bogdan, Ion Axinte, 
Victor Tamșa, loan Ro
man (laboratorul 
Gheorghe Bușoi, 
Dîlja, Adrian 
(montatori), Octavian He- 
gheș, Ladislau Vaczek (e- 
lectromecanici) împreună 
cu Lucreția Șotîngă și 
Maria Schwarcz. Toți a- 
ceștia sînt autorii princi

pali ai premierei de la Vul
can. După Petroșani, 
vezeni și Iscroni iată 
o stație care pășește 
calea modernizării.

Pentru ceferiștii 
Vulcan, din întreaga Vale 
a Jiului această nouă in
vestiție de care beneficia
ză, constituie un minunat 
prilej de a demonstra prin 
forța faptelor de muncă, 
trăinicia și puterea de 
mobilizare a puternicului 
detașament muncitoresc.

CED), 
Adrian 

Olteanu

Li-
încă

pe

din

Elsvii să s>mtă cu adevărat 
că se află

i (Urmare din pag. 1)

care și-au desemnat cîș- 
tigătorii, situație identică, 
și la șah. Activitățile po
litico-educative nu sînt lă
sate lx: ultimul plan. Lu
nea, miercurea și vinerea, 
școlile generale nr. 1, 5
și 6 susțin în cadrul clu
bului informări politice, 
expuneri, organizează con
cursuri gen „Cine 
punde" și chiar... 
-spectacol ale 
ilor artistice.

Cel puțin în ce 
vește, am fi dorit 
te aceste apreciabile efor
turi organizatorice și 
cative și la Școala 
rală nr. 2 Petrila. — 
mul clubului de 
prevede informări 
ce, acțiuni cu cartea, reu
niuni, audiții muzicale. Pî- 
nă acum elevii își pot a- 
duce aminte doar de reu
niunea de sîmbăta 
tă, de un casetofon 
„asigură" programul 
zical... Două mese de 
una de table și una 
jumătate de tenis oferă e- 
levilor posibilitatea să-și 
auto-organizeze concursuri. 
Ambițiile cultural-sportive 
ale acestei școli sînt mult 
mai mari, iar vacanța 
iarnă ia sfîrșit o dată 
luna ianuarie, așa că 
sînt la dispoziție 
și timp pentru ca un club 
al vacanței să ofere și... o 
atmosferă de vacanță.

Casa pionierilor 
milor patriei din 
nu găzduiește un 
vacanței. Acestea 
nează la Școala

știe, răs- 
repetiții 
formați-

ne pri- 
repeta-

edu- 
gene- 

Progra- 
vacanță 

politi-

trecu- 
care 
mu- 
șah, 
și-

de 
cu 

mai 
resurse

și șoi-
Vulcan 

club al 
funcțio- 

generală

în vacanță!
nr. 4 și la liceu. în aceste 
zile pionierii sînt atrași 
însă la spectacole de film 
în cadrul filmotecii de va
canță, organizată la cine
ma „Luceafărul". între 
membrii diferitelor cercuri 
ale casei pionierilor au 
loc concursuri de sanie (în 
sfîrșit, iarna a devenit mai 
darnică). Concursul 
șah „Căluțul de fildeș 
cărui cîștigători au 
răsplătiți cu diplome, 
fost alt punct de atracție 
din programul acestei săp
tămîni. A avut loc zilele 
acestea o dezbatere pe te
ma „Documentele Confe
rinței Naționale a parti
dului — program de mun
că pentru întregul popor", 
urmată de un program ar
tistic. Așadar, suficientă 
preocupare pentru a-i 
pe copii să nu uite 
sînt în vacanță.

în schimb, la Casa 
nierilor și șoimilor 
ci din Petroșani elevii 
văd de îndeletnicirile 
bișnuite pentru orice 
rioadă dc... activitate : 
frecventează cercurile 
mecanică auto, literar, 
lecțronică, 
teva seturi 
nis îi mai 
bișnuit.

O evidențiere 
fie la cluburile 
ță, fie atrași în 
de activitate, elevii 
buie cu adevărat să 

că se află în vacanță ! 
de aceasta, trebuie să 
ocupe cadrele didacti- 
organizațiile de tineret

A

tă
Și,
se
ce,
și pionieri.

© O VESTE BUNA pen
tru cei ce îndrăgesc spor
turile de iarnă s instalația 
telescaunului spre cabana 
Straja Lupeni, care în ul
timul timp a fost supusă 
unor lucrări de revizie, a 
trecut cu bine probele teh
nologice și este autorizată 
să funcționeze. începînd 
de ieri, cînd spre cabana 
Straja s-au îndreptat con- 
curenții primei ediții a 
Festivalului sporturilor

Ne vom realiza p?anu\ 
începînd cu luna ianuarie

/Urmare din pag. 1)

ne conducă la o mai bună 
ritmicitate a extracției, res
pectiv la folosirea inte
grală a timpului disponibil 
la fronturile de lucru. în 
vederea creării condițiilor 
optime de pregătire a pro
ducției' fiecărei săptămîni 
am elaborat programe spe
ciale de întreținere și re
vizie a utilajelor în zilele 
nelucrătoare, zile în care 
ne-am propus să organi
zăm în abataje operațiile 
de dirijare și de prăbușiri, 
precum și descongestio
narea traseelor. Este în 
curs de finalizare monta
jul unei benzi la noul ori
zont de bază 360, fapt ce 
ne asigură concentrarea 
producției pe acest flux 
de evacuare și de la sec
torul II, după ce, într-o 
precedentă etapă, s-a tre
cut la extracția producției 
pe această cale a sectoare
lor III și VI. De altfel, 
amplele acțiuni care le-am 
întreprins în ’82 pentru a- 
menajarea acestui orizont 
reprezintă una dintre cele 
mai importante măsuri de 
concentrare a
și perfecționare a 
lui de evacuare.

Am 
minus la efective, 
asigurări din partea com
binatului că încă din pri
ma-jumătate a lunii vom 
primi sprijin pentru creș
terea numărului de efecti
ve, astfel îneît vom putea 
plasa în abataje 900 de 
posturi pe zi, acoperind 
mai bine capacitățile pro
ductive de care dispunem. 
Cel mai însemnat cîștig 
al aplicării acestei măsuri 
este creșterea productivi
tății muncii prin sporirea 
ponderii personalului di-

început anul cu un
Avem

rect productiv în 
posturilor prestate, 
terea productivității 
cii constituie un 
tant deziderat pentru noi, 
avînd sarcina să 
nivelul realizat la 
indicator, în abataje, 
300 kg /post față de 
Iul obținut în 1982.

Aceste măsuri, comple
tate cu dorința vie de a- 
firmare a colectivului nos
tru reprezintă chezășia 
creșterii producției de căr
bune la mina Vulcan în 
acest an, realizării planu
lui încă din luna ianuarie.

totalul
Creș- 
mun- 

impor-

sporim 
acest 

cu 
nive-

Răspundem cititorilor
• UN GRUP DE MI

NERI de la Vulcan t 
în urma verificărilor făcu
te de noi la fața locului, 
nu se adeveresc cele sesi
zate. Cînd ne mai scrieți, 
vă rugăm, să vă și sem
nați.

Mixtăconducerii I.C.S.
Vulcan, care ne-a asigurat 
că va lua măsuri de 
dresare a situației.

re-

producției 
fluxu-

• UN GRUP DE ELEVI, 
Lupeni : Sesizarea a fost 
întemeiată. Din cauza tutor- 
lucrări care au necesita, 
dese închideri de linie pe 
distanța Livezeni — Petro
șani, trenurile cursă 
troșani — Lupeni au 
multe întîrzieri. Am 
asigurați că ele nu 
mai apare. Aspectul 
nalat rămîne însă în aten
ția noastră.

NICOLA E,
69

Vulcan : 
invităm 
Vulcan 

să

• NECULA 
strada Republicii nr. 
bl. D 9 ap. 31, ’
Pe această cale 
conducerea secției 
a E.G.C.L. Lupeni 
rezolve reparațiile 
bloc despre care este 
ba în scrisoarea dv. 
pentru dv. cît și pentru lo
catarii din strada 
Eminescu bloc II sc. 
problema cu care ne-ați 
sizat.

Pe- 
avut 
fost 
vor 

sem-
vă 

din 
vor- 
atît

face 
că

Alexandru TĂTAR

(Urmare din pag. I)
Măsura

lucrurilor

Șeful stației C.F.R. Vulcan, Nicolae Hațegan și 
impiegatul de mișcare Nicolae Iovan în fața moder
nului pupitru de centralizare electrodinamică.

pio- 
patri-

radio. Doar 
la masa de 
scot din...

se impune:
vacan- 
forme 

tre- 
sim-

de 
alte

de iarnă din Valea Jiului, 
telescaunul funcționează 
normal.

• PRIMUL MISTREȚ 
vînat de grupa vînătorilor 
din Hațeg în 1983 a cîntă- 
rit aproape 100 de kg și a 
fost foarte frumos. Dar... 
o floare, oricît de frumoa
să, nu „acoperă" planul 
filialei Petroșani a 
A.J.V.P.S. Este necesar, 
deci, să se organizeze mai 
multe vînători colective, 
nu numai în zilele de du
minică, pentru onorarea

productivități de 11—12 
tone de cărbune pe post, 
cu 3,5 tone/post mai 
mult decît sarcina plani
ficată. Minerii vechi fi 
buni, pregătiți din punct 
de vedere profesional, 
disciplinați, coordonați de 
șefii de schimb Ion A- 
ruștei, Dumitru Perju, 
Sigismund Dane și Se- 
losi Pali, obișnuiți cu 
greutățile specifice acti
vității din subteran, s-au 
convins că în ei „stă 
greul sectorului". O ex
periență bună, care dă 
rezultate este aceea că 
personalul electromeca
nic (combainierii Vale
rian Ilinca, Socacs Adal
bert, Marin Untaru și A- 
lexandru Matula) și de 
întreținere (electricienii 
Florian Ponorică și loan 
Illes) este cuprins în a- 
cordul brigăzii. Schimbul 
se face, fără discuție, la

locul de muncă. Organi
zarea muncii, 
rea monografiei de arma
re, fără cusur. E greu să 
enumeri 54 de oameni, 
dar inginerul Popescu 
ne scoate din încurcătu
ră. Ii remarcă pe minerii 
loan Micu, Traian Șușu, 
loan Bodeuș, Dumitru 
Leucă, oamenii „de bază" 
ai brigăzii.

— Ne-am angajat că 
în 15 februarie terminăm 

. exploatarea în panoul 5. 
Acum, după cum merge 

o să 
cu 10 
la fel 
incre- 

vi- 
a- 

ca-

treaba, credem că 
devansăm termenul 
zile. Perspectiva e 
de bună și ne dă 
dere în activitatea 
itoare. In panoul 6, 
veni deja pregătite

Mihai
II,
se-

• CETĂȚENI de 
strada Morii,
Sesizarea dv. am adus-o 
la cunoștința organelor de 
ordine din Vulcan 
vor interveni pentru 
zolvarea situației.

pe
Vulcan :

care
re

0 TIMAR MIHAI, 
ro.șeni : Cele sesizate 
dv. vor face obiectul 
articol 
ră în 
nostru, 
despre
le-am adus la cunoștința

Pa- 
de 

unui 
apa-

ziarului
ce urmează să 
coloanele
De fapt, neregulile 
care ne-ați sesizat

• ALINA COLTAN, Pe
trila : Cele relatate de dv. 
au fost discutate cu orga
nele competente din orașul 
Petrila, care vor lua mă
surile ce se impun.
• PETRU LAPUJAN, 

Petrila : în urma verifică
rilor efectuate de organele 
în drept s-au luat măsuri
le cuvenite. Dacă doriți 
relații suplimentare 
ceți pe la redacție la 
partimentul scrisori.
• UN COLECTIV 

MUNCITORI, 
Problemele ridicate 
adus 
rilor 
unde 
luat 1 
narea 
criticate.

la cunoștința 
responsabili, 
a fost cazul 

măsuri pentru 
i stărilor de

tre- 
com-

DE
Lupeni 1 

le-am 
facto- 
Acolo 

s-au 
elimi- 

lucruri

planului înainte de sfîrși- 
tul sezonului, pentru ca în 
zilele rămase să se vîneze 
pentru tolbele vînătorilor. 
Se cuvine.

© REȚETE. Sugerăm 
specialiștilor de la Fa
brica de produse lactate 
să ia în seamă noile rețete 
de fabricație a produselor 
lactate, elaborate de co
lectivul Catedrei de teh
nologie șl utilaje pentru 
industria laptelui din cen
trul universitar gălățean. 
Sînt anunțate produsele

mera de montaj și suito
rul de atac. Așteptăm un 
utilaj de mare capacita
te pe care să-l introdu
cem tot cu forțe proprii. 
Brigada condusă de Mi
hai Bucevschi, „sufletul 
pregătirilor", lucrează la 

respecta- ■ echiparea panoului 1 din 
stratul 12 în care vom lu
cra tot cu un complex 
mecanizat.

Deci linie de front 
există, oameni 
tărîți există, o 
provizionare ritmică 

asemenea. Vitezele de a- 
vansare din luna decem
brie (28 ml față de un 
plan de 23 ml) dovedesc 
că la sectorul III al minei 
Livezeni există un climat 
sănătos de muncă și do
rința de a face totul 
pentru a se răspunde cu 
cinste chemării partidu
lui, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării 
tot mai mult cărbune.

lactate „Materna", „Vital", 
„Lactofort" (dietetic) pen
tru copii, „Energofort" I 
și II, recomandate orga
nismelor supuse unor e- 
forturi susținute.

® BIBLIOTECI. De la 
Fabrica de mobilă din Pe
trila ne parvine vestea
realizării primelor noutăți 
ale acestui an — bibliote
cile „Belvedere" cu intar
sii sau cu aplice, camerele 
combinate Corvinul X și II.

ho- 
a- 
de

© SALON. începînd de 
săptămîna viitoare, la eta
jul I al localului de ali
mentație publică al agre
mentului „La Brazi" din 
Vulcan, va funcționa un 
salon cu specific culinar, 
între specialități figurînd 
ciorba de burtă și minutu- 
rile. Nu va lipsi ambianța 
muzicală adecvată. în a- 
cest sens, montaniarzii ca
re se întorc, la sfîrșit de 
săptămînă, de la cabana 
Straja, solicită prelungi
rea programului măcar pî
nă la ora 21.

COLABORARE 
RODNICA

Pentru începutul săp- 
tămînii viitoare, ni 
anunță un 
spectacol de 
ment, sub

se 
interesant 

divertis- 
genericul 

„Dialog cu Teatrul d<e- 
cc medie". La realiza
rea sa își dau concursul 
formațiile „Acustic" și 
de folk ale Casei de 
cultură a sindicatelor 
și Teatrul de stat Va
lea Jiului, alături de 
cunoscuții actori bucu- 
reșteni: Silviu Stăn- 
culescu, Ștefan Tapala- 
gă Ion I ucian, Dumi
tru Rucăreenu, Dan Tu- 
faru, Șerban Ionescu 
și alții. Spectacolul com
pozit va fi itinerat pe 
ruta : Lupeni (luni, ora 
16), Petroșani (Casa de 
cultură, ora 20), Călan 
(marți, ora 16) și Deva 
(ora 19).

© DOBÎNZI. O veste 
bună pentru gospodarii 
chibzuiți. Cu începere de 
la 1 ianuarie a c., dobînzi- 
le acordate de CEC la 
depunerile efectuate prin 
toate instrumentele de e- 
conomisire s-au majorat 
cu

s-au
un procent.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

d
i
i
I

I
I
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Fortificații dacice la Ponorici
E
2)e fa o duminică ta alta

Valul este o ' lucrare 
defensivă formată din fo
să, orientată spre inamic, 
taluzul din pămînt ori 
piatră și berma, o adînci- 
tură în spatele taluzului 
menită să ușureze adă
posti rea și mișcarea tru
pelor proprii. De obicei 
valul era întărit cu ele
mentul de suprastructu
ră numit palisadă, iar ca 
anexe, turnuri de pază 
și supraveghere, bastioa
ne și dedublări. Valurile 
puteau fi simple, duble 
ori de compartimentare. 
Ele se ridicau în jurul 
marilor cetăți de piatră 
formînd o centură de a- 
părare, ori mai ales cu 
scopul de a interzice căi
le de pătrundere în zona 
cetăților dace. Drept rod 
al unei stăruitoare cer
cetări de suprafață exe
cutată în zona Ponorici, 
(jud. Hunedoara), împreu
nă cu prof. Hristache Ta
tu, din Hațeg, a apărut

REBUS ■ REBUS ■ REBUS

V. MORARU

ORIZONTAL : 1) Una 
care realizează cărți; 2)
A face risipă — Orizon
turi de cuvinte (sg. fig.);
3) Caracterul unui organ 
de presă central — Fîșie 1
4) Unități de măsură pen
tru timp — Nitrogen ; 5)
Cartea craiului... de joc! — 
Alianțe ; 6) Scos din iarnă 
(fig.) — Primele litere scri
se în America ! 7) Metal 
utilizat pentru gravarea u- 
nor cărți — „...socialistă", 
revistă de mare tiraj ; 8)
Cu tendințe spre obezitate 
(mase, fig.) — Miez din 
metal ! 9) Teritoriu sub 
stăpînirea’ turcilor — Ini
mă în comă! — Ieșire; 10) 
Fire trase în război — In
formații din ziare.

VERTICAL : 1) Roadele 
tipografiei ; 2) Zeflemea — 
Lipsit de strălucire ; 3)
Ansamblul lucrărilor de 
multiplicare a unor texte;

— A zecea halbă ? Bine, 
dar după părerea mea 
bei cam mult.

— Posibil, dar eu beau 
după părerea mea !

, *
înțeleptul Diogene a fost 

invitat să ia un pahar de 
băutură in plus. El luă 
paharul, la invitația cole
gilor, dar îndată îl vărsă 
jos.

— De ce-ai făcut asta ? 
îl întrebă cineva.

— Păi, răspunse Dio
gene, l-ani răsturnat eu, 
ca nu cumva să se răs
toarne el pe mine.

UMOR

Medicul : — Nu aveți 
voie să consumați băuturi 
alcoolice. Acum un an 
v-am spus același lucru.

Pacientul : — Desigur,
dar am crezut că între 
timp medicina a mai fă
cut progrese...

★
Mai pe două cărări, mai 

c!ătinîndu-se, omul o a- 
juns cu bine pe trotuar, 
unde găsește un milițian 
și-l solicită :

— Vă rog, arătați-mi un
de este trotuarul de vizavi?

— Iată-1, ii răspunde mi
lițianul, arătîndu-i-1.

— De acolo vin, răspun
se, el amărit, și alții mi-au 
spus că e ăsta.

★
— Alecule, ce faci sin

gur ? Unde ți-e fratele, 
doar veșnic drați împreu
nă ?

— E la spital !
— Dar ce-a pățit ?
— Am pariat care din

tre noi se poate apleca 
mai mult în .afara feres
trei. Stăm la etajul întîi. 
Și a cîștigat el.
• Culese de
jfef* Dr. G.ĂLĂȚAN 

un extraordinar complex 
defensiv dacic. Două din 
elementele sale — Marele 
Val și cetatea, erau, în 
linii foarte generale, cu
noscute ; în legătură cu 
acestea au fost descoperi
te numeroase elemente

Sintem dintotdeauna
pe aceste locuri

care ușurează înțelege
rea funcționalității lor. 
Alte patru — două forti
ficații complexe și două 
elemente de întrajuto
rare au „ieșit" din ano
nimat grație acelorași 
pbriegheze. Desigur, bo
gatul material rezultat 
va face obiectul unei co
municări speciale, dar 
și pînă atunci ziarul nos
tru, găzduiește în pre
mieră anumite știri și re

4) Un soi, amestecat 1 —
A suprima ; 5) Agitat, la 
mijloc ! — A lucra pămîn- 
tul ; 6) Ușițe ! — Integral 
(fig.); 7) Secret (lingv.) — 
Emis fără margini ! 8) Co

SPADELE MINE
Mineritul rămine in

dustria de prestigiu a e- 
conomiei Poloniei socia
liste. Tradiții care se 
pierd in negura timpului 
au păstrat pînă astăzi in 
toată splendoarea sa cos
tumul de gală al mineru
lui polonez, deosebit de 
pitoresc și original in 
componența căruia spada 
ocupă un loc aparte.

Ceremonial mineresc de înmînare a spadei.

flecții în legătură cu des
coperirea menționată. în 
principal, fortificațiile 
din val aflate în aria Po- 
noriciului aveau misiu
nea să interzică accesul 
inamic pe Valea Fizeștiu- 
lui. Ele cunosc o dispu
nere de trei mari poziții 
judicios alese astfel că 
reușesc să bareze nu nu
mai calea amintită — for
mată la rîndul ei din 
trei căi, și încă două po
teci, dinspre Federi și 
Fizești — circulabile în 
antichitate, de vreme ce 
au fost atent suprave
gheate prin valuri de 
piatră și pămînt. Desco
perirea acestui complex 
cu adevărat grandios — 
lămurește anumite ele
mente de gîndire milita
ră dacă.

fițe fără cote ! — Cotidie
ne ; 9) ...și spusele lor I 10) 
Cotidienele cu același zaț... 
tipografic ! — 2,3 cărți.

Ion GLUGĂ

Istoria spadelor este
multiseculară. încă din
veacul al XVI-lea mine
rii de la Wieliczka aveau 
dreptul să poarte spadă. 
In perioada Renașterii, 
in a doua jumătate a se
colului al XVIlI-lea Sta
nislaw Staszic, pionier 
al mineritului modern po
lonez a introdus decerna
rea spadei absolvenți
lor Academiei de mine

Prometeu, înlănțuit în Paring?
îmi cade în mină acum, 

la început de ianuarie o 
carte bună de citit la gura 
sobei: „Pieton prin orașe
le lumii" de Neagu Udro- 
iu (Editura Dacia, Cluj- 
Napoca, 1976). Ultimul ca
pitol cuprinde cîtcva scri
sori acasă. Una dintre ele 
pare a ne fi destinată în- 
tr-un mod cu totul special. 
Este scrisă de profesorul 
G. Andronescu, director e- 
xecutiv la „American Ins
titute For Writing Re
search" și propune o ispi
titoare ipoteză privind lo
calizarea mitului prome
teic în Paring.

Transcriu aici, cîteva pa
saje din seducătorul său 
eseu. Par a fi scrise eu 
nostalgia omului despărțit 
de casă de un ocean de 
apă și unul de dor. Iată-le:

„Cobori din închinăto
rii la foc care trăiau altă
dată pe meleagurile astea, 
pe vremea cînd muntele 
se chema Pharanx. Poate 
că străbunii dumitale au 
fost din cei care au primit 
jar din mîinile lui Prome
teu și îl păstrau cu vene

...unul dintre evenimen
tele memorabile ale anului 
1892 l-a constituit apariția 
primelor bucureștence mer- 
gînd pe bicicletă ? în le
gătură cu acest fapt, cro
nicarii mondeni recoman
dau „E mai bine ca femei
le să nu urce pe bicicletă 
fără sfatul medicului".

...istoria dezvoltării e- 
conomicc a Capitalei con
semnează nașterea primei 
întreprinderi industriale 
în 1679 ? Era vorba de o 
postăvărie înființată de 
Șerban Cantacuzino, unde

R I L O R
din Krakowia. Cu tim- ;
pul obiceiul a fost dat ?
uitării. |

Abia la aniversarea u- f 
nui mileniu de la apari- I 
ția statului unificat po- i 
lonez, Ministerul mine- [ 
lor a reintrodus acorda- , 
rea spadelor premiaților l 
școlii miniere.

De atunci la încheierea . 
anului școlar se decer- f 
nează spade celor mai j 

i 
buni elevi ai școlilor teh- ' 
nice miniere, studenți- ( 
lor de elită de la Acade- r 
mia de mine și Politehni- 1 
ca sileziană. ’

Actualmente 20 000 de . 
mineri au dreptul de a 
purta spadă.

Modelul spadei este 
o replică a celor acorda- > 
te pe vremea lui Stanis
law Staszic. Proiectul a- > 
parține cunoscutului is
toric al mineritului polo- • 
nez dr. Witold Zabinski. ' 
Spadele sînt produse de 
o fabrică din Sosnowiec.

Antoni BUDNY, 
redactor Ia ziarul 

„Trybuna rabotnieza", 
din Katowice, R.P. Polonă 

rație, prin fete, din neam 
în neam. Eschil e cel care 
povestește și ne arată sim
bolic cum Zeus, supărat 
pe Prometeu că a dăruit 
focul oamenilor, a înlăn
țuit pe titan în Pharanx și 
l-a dat pradă vulturilor.

— Nu te supăra, nu Es
chil, ci Dcpsusianu vor
bește de Pharanx. Eschil 
înlănțuiește pe Prometeu 
în Caucaz adică în răsări
tul îndepărtat al Sciției, nu 
în Dacia.

— L-ai citit desigur pe 
Eschil în limba dumilale 
și traducătorul nu a folo
sit cuvîntul Pharanx, în
trebuințat de Eschil, ci. l-a 
tradus cum a crezut mai 
bine, închipuindu-și că e 
un nume comun.

Dar Pharanx e Parîngul 
de azi, fonetica timpului. 
De fapt Eschil a folosit 
vechiul indo-german Chau- 
ha pentru a desemna ma
sivul ; acest nume a dat 
mai tîrziu Ifoch în germa
nă ; primii traducători a 
lui Eschil au crezut că e 
vorba de Caucaz cînd era 

Să ne cunoaștem patria
se lucrau frumoase abale 
din lină.

...prima lucrare de bal
neologie scrisă în limba 

ȘTIAȚI CĂ...
română a fost realizată în 
1821 de medicul și litera
tul Vasile Pop ? Era inti
tulată „Despre apele mine
rale de la Arpătac, Bodoc 
și Covasna".

...în octombrie 1911 a 
fost inaugurat complexul 
Cetățuia din Iași, zidit de 
Duca Vodă în anul 1669, 
fosta reședință de vară a 
voievozilor și mitropoli- 
ților Moldovei,/ adăpost de 
lucru al mitropolitului Do-

i
Cronică nerimată (87)

Cînd bate grindina nu 
trebuie nici să implori nici 
să înjuri. Trebuie pur și 
simplu să intri în casă.

★
Evit polemica atunci 

cînd tinde să devină un 
simplu pretext pentru a 
bea vin.

• ★
Stelele nu luminează.

CÎTE LIMBI SE
VORBESC I’E GLOB?

Pînă de curînd, la a- 
ceastă întrebare se pu
tea da cel mult un răs
puns aproximativ. Iată 
însă că, pe baza unor 
recente cercetări ling
vistice, oamenii de ști
ință sînt în măsură să 
afirme, cu un coeficient 
ridicat de exactitate, că 
în lume se vorbesc 5 651 
de limbi. Dintre acestea, 
doar o mică parte — 
aproximativ 500 — au 
beneficiat de o studiere 
sistematică și științifi
că. Așa se explică de 
ce, în numeroase cazuri, 
este încă dificilă deli
mitarea precisă între 
limbă și dialect. Peste 
1 400 de limbi sînt pe 
cale de dispariție, fiind 
vorbite de un număr 
din ce în ce mai mic 
de persoane. 

vorba doar de „Muntele 
înalt" din Sciția. Pentru 
greci, Dacia era de aseme-, 
nea, Sciția și dacă mai 
citești odată textul, chiar 
tradus, din Prometeu în
lănțuit, vei admite poate 
că drumul pe care Prome
teu îl indica nimfei Jo, la 
plecarea ei din Chana, un
de' venise ca să-l consulte 
pe titan, e aidoma cu cel 
pe care l-ai parcurge dum
neata acum, dacă ai vrea 
să ajungi la Bosfor..."

Autorul crede a fi găsit 
și locul unde resturile fo- , 
cului au grăit pentru noi 
în limbajul lor tăcut: Stîna 
Gîlcescu. >1

Cu un mare regret că 
nu mai este tinăr, își în
cheie prof. Andronescu tul
burătorul său eseu. Spe
cialiștii au, acum la în- 
demînă un punct de spri
jin. Vor (vom) reuși eî 
să răstoarne o prejudecată? 
Oricum, mănușa a fost a- 
runcată...

B. MIHAI

softei și a învățatului Di- 
mitrie Cantemir ?

...primul circuit telefo
nic interurban a fost mon
tat în România în 1890 în
tre Galați și Brăila, aces
tuia urmindu-i circuitul 
Brăila — București ?

...prima femeie doctor în 
drept a fost românca Sar- 
miza Bălcescu ? Ea a ur
mat cursurile facultății de 
drept din Paris, luîndu-și 
doctoratul in anul 1890 cu 
teza „Condiția legală a 
mamei în dreptul român și 
în dreptul francez".

Culese de
ing. Ilie BREBEN

Ne arată numai că posedă 
lumină.

★
Optimismul nefondat este 

mai grav decît pesimismul.
★

Istoria cunoaște o zi a 
descălecatului și o zi a în
călecatului.

★
Bunăvoința unor oa

meni este atît ele marc in
cit uneori pur și simplu 
uităm să le mulțumim.

Valeriu BUTULESCU
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Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința Națională a P.C.R., 

document oficial al O.N.U.
FILME

10,00
11,45 
13,00
18,40

Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical. 
Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.20

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). Intr-o decla
rație făcută la postul de 
televiziune al Națiunilor 
tiuite, Jan Martensen, ad
junct al secretarului ge
neral al O.N.U., a subliniat 
necesitatea intensificării 
eforturilor comunității in
ternaționale pentru a se 
ejunge la transpunerea 
in viață a rezoluțiilor 
l >.N.U. în problemele de- 
Z'o'mării. El a arătat că la 
cea de-a 37-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au fost adoptate 58 de re
zoluții în problemele de
zarmării, dintre care cele 
mai importante se referă 
la diferite aspecte ale de
zarmării nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). La New York 
a fost difuzată ca docu
ment oficial al Organiza
ției Națiunilor Unite par
tea din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, la Conferința Națio
nală a P.C.R., cu privire 
Ia activitatea internațio
nală a partidului și statu
lui nostru, Ia obiectivele 
și orientările politicii ex

terne a României. Docu
mentul a fost publicat în 
legătură cu problemele 
dezarmării generale și com
plete, reducerii bugetelor 
militare, aplicării Decla
rației O.N.U. asupra întă
ririi securității internațio
nale, reglementării pașni
ce a diferendelor dintre 
state, dezvoltării și coope
rării economice interna
ționale, situației din Orien
tul Mijlociu, aflate pe or
dinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U.

BEIRUT 8 (Agerpres). 
La Beirut a- avut loc 
schimbul instrumente
lor de ratificare a A- 
cordului comercial și de 
plăți între Guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Repu
blicii Liban, semnat la 
București, la G decem
brie 1980.

Schimbul instrumen
telor de ratificare a fost 
efectuat de ambasado
rul Abdel Rahman Solh, 
secretar general al Mi
nisterului libanez al A- 
facerilor Externe, și 
Florea Ghițu, ambasa
dorul României la Bei
rut.

No- 
afri- 
Zes-

9 ianuarie
PETROȘANI — 7 

iembrie : Piedonc 
canul, I-II ; Unirea : 
trea domniței Ralu.

LONEA : O fată ferici
tă.

ANINOASA : Cinci pen
tru infern.

VULCAN — Luceafă
rul : Destine romantice.

LUPENI — Cultural : 
Aii Baba și cei 40 de 
hoți, I-II.

URICANI : Waterloo,
I-II.

10 ianuarie

19,40

20,25

21,45

22.20
22,30

• „În Marea Britani©, șase milioane de oameni 
' trăiesc sub limita sărăciei0
I Pentru aproape 6 mi- 
1 lione de britanici, săr- 

irătorile de iarnă nu au
• reprezentat un prilej de
I bucurie. Aceștia fac par-
• te —*• potrivit statistici-
! lor — din armata în per-
l manentă creștere a oa-
j menilor care trăiesc sub
• limita oficială a sărăci-
1 ei. în mult trîmbițata e-
I pocă a bunăstării ei tră-
j iese dintr-un minimum

care se află într-o con-
I tradicție crasă cu bogă-
I ția etalată de o parte a

populației în Marea Bri- 
I tanie, de multe ori pro-
I vocator.
• Primul ministru con-
’ servator Margaret That-
I cher a declarat că sără-
j cia este în primul rînd

urmarea șomajului. Nu- 
! mărul celor care se află
I

— AGENȚIA

în căutarea unui loc de 
muncă a sporit, de la ve
nirea conservatorilor la 
putere, în 1979, cu două 
milioane, ajungînd la 
3,3 milioane.

în ultimii ani, costul 
vieții pentru cei săraci 
a crescut relativ mai mult 
decît pentru alții. Cos
tul încălzirii și al ener
giei s-a mărit enorm. 
Cheltuielile pentru trans
portul în comun au în
registrat o adevărată 
explozie.

Pentru milioane de bri
tanici, și nu numai pen
tru cei care trăiesc sub 
limita sărăciei, acestea 
toate înseamnă privați
uni care de multe ori 
depășesc suportabilul, 
în casele britanice, prost 
izolate termic și defici-

D.P.A. —

tar încălzite, dintre care, 
potrivit statisticilor ofi
ciale, aproape un mili
on sînt nclocuibile, e- 
conomisirea energiei este 
practic imposibilă. Cei 
care, dintr-un motiv sau 
altul, nu-și pot achita 
factura la electricitate 
sau gaze trebuie să aș
tepte că acestea îi vor fi 
oprite. în ultimul timp, 
mai multe persoane în 
vîrstă au fost chiar con
damnate la închisoare 
pentru că n-au putut plă
ti energia. Urmarea — 
a crescut numărul bă- 
trînilor care au murit 
de frig iarna. Chiar gu
vernul recunoaște că a- 
proximativ 600 de pensi
onari cad anual victimă 
lipsei de căldură. în re
alitate numărul acestora

este cu mult mai mare.
Studii recente arată că 

sărăcia în Marca Brita
ni e este repartizată ine
gal. Spre odeosebire de 
sudul țării, relativ sta
bil economiceștc, nor
dul amenință să sără
cească tot mai mult. în 
vreme ce la Londra pro
centul șomerilor este de 
7,8 la sută, în zona orașu
lui Liverpool șomajul a 
ajuns la 17,8 la sută. 
Locurile în care o treime 
din populație șomează 
sau, chiar mai rău. tră
iește fără speranța de a 
mai găsi de lucru nu mai 
sînt o raritate.

Pentru cei mai loviți 
dintre cei loviți, o ieșire 
din cercul vicios al să
răciei nu există.

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hercule cuce
rește Atlantida ; Unirea : 
Misterele de la castel.

LONEA : Nici măcar 
n-ați visat.

VULCAN — Luceafă
rul : Ghețuri pe înălțimi.

LUPENI — Cultural : 
Mireasa cu vălul negru.

URIC A NT : Un prieten 
pierdut.

15,00
15,05

17,50
18,00

20,00
20,20

8.00

8,30

9,00
9,30

TV.
9 ianuarie

Consultații pentru 
elevii cursurilor se
rale. Matematică- 
bacalaureat.
Almanahul 
liei.
De strajă 
Bucuriile
Marea muzică pen
tru cei mici.

fami-

20,45
21,15

21,45

Călătorie prin țara 
mea.
Pe magistrala E 20 
(I).
Cîntarea României. 
De pe marea scenă 

a țării, pc micul 
ecran — județul Bu
zău.
Telecinemateca : Su
netul muzicii. Cu : 
Julie Andrews, Cris- 
topher 
Eleanor
Partea 1.
Întîlnirea cu opera, 
opereta și baletul. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

Plummer, 
Parker.

10 ianuarie

Telex.
Emisiune in limba 
maghiară.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Orizont

ințific.
Tezaur
Roman
Docherii.
7.
Studioul
șoare.
Telejurnal.

tehnico-ști-

folcloric, 
foileton : 
Episodul

muzicii u-

patriei, 
muzicii.

22,00

întreprinderea comercială 
stat mărfuri industriale 

Petroșani

portar

INCADREAZĂ
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1

Avind in vedere că în 
cursul lunii ianuarie, ma
sivul Paring va găzdui 
raliul Salvamont 1983, 
corespondentul nostru 

din Lupeni, Mihai Matya- 
și a adresat citeva in. 
trebări tovarășului dr. Li. 
viu Durghinescu, pre
ședintele comisiei orășe
nești „Salvamont” Lu
peni și medic șef al a- 
cestei formații.

— Ce a determinat în
ființarea unei echipe „Sal
vamont" pe lingă Spita
lul orășenesc Lupeni ?

— Avînd în vedere am
plasarea geografică a o- 
rașului Lupeni care ca a- 
sistență medicală ser
vește o zonă montană foar
te întinsă, cu 8 puncte 
forestiere dispersate în 
masivele Vîlcan, Retezat 
și o porțiune dintre Mun
ții Cernei, cu cabane tu
ristice de mare afluență 
ca Buta, Cîmpu lui Neag, 
Cîmpușel, Valea de Pești 
și Straja — ultima dota
tă cu instalații de trans
port pe cablu, a determi
nat Consiliul popular 
al orașului Lupeni și con
ducerea spitalului să so
licite înființarea unei 
echipe „Salvamont" care 
să acționeze cu prompti
tudine atunci cînd se i- 
vesc cazuri ce necesită 
prirn-ajutor medical în 
zoneie mentane izolate

— Cum vă pregătiți 
pentru raliul „Salvamont" 
din ianuarie, ce va avea 
Ioc în Paring 1

— Surpriza plăcută, că 
etapa republicană a raliu
lui se va ține în Valea 
noastră, a determinat mo
bilizarea tuturor forțelor 

pe plan local pentru a pu
tea face față în mod ono
rabil acestei mari șanse 
de afirmare. Dorin
ța tinerei echipe din Lu
peni este ca alături de e- 
chipa colegă din Petro
șani, care are o bogată expe
riență. să obțină rezulta
te care să onoreze în ca
litate de gazdă, municipiul 
nostru. Sintem convinși 
că reunindu-ne forțele,

„Salvamont** Lupeni va fi 
prezent la apropiatul 

raliu național
învățînd din bogata ex
periență a conducătorului 
formației din Petroșani, 
Dumitru Bîrlida, să do
vedim că și tînăra for
mație din Lupeni se poa
te alinia formațiilor 
fruntașe din țară. Ca plan 
de pregătire în afara 
antrenamentelor ținute în 
cursul verii de către ab
solvenții școlii naționale 
„Salvamont", sub îndru
marea maestrului spor
tului Nicolae Nevczi, în- 
cepînd cu data de 20 de
cembrie 1982 facem an
trenamente zilnice pentru 
a ne apropia ca formă 

de pregătire sportivă și 
indemînare de colegii din 
Fetroșani. Consider de 
bun augur colaboiarea 

prietenească dintre cele 
două echipaje dm Valea 
Jiului, acordîndu-ne șan
sa de a ne impune în ca
drul acestui raliu.

— De ce bază materi
ală și sprijin vă bucurați ?

— Despre baza materi
ală a formației noastre pu
tem spune multe. Amin
tim că în ultimele luni 
am fost dotați de către 
Ministerul Sănătății cu 12 
stații radio-emisie-rccep- 
ție portabile, o autosa

nitară Diesel cu dublă 
tracțiune care servește în 
mod prioritar formația 
noastră, o achie primită 
prin bunăvoința condu
cerii minei Lupeni și e- 
chipament sportiv ca 
schiuri, bocanci, costume, 
corzi etc. Justificînd în
ființarea unui post de 
prim-ajutor la lacul Bucu
ra cu permanență între 
15 iunie — 15 septembrie, 
Ministerul Sănătății ne-a 
repartizat un cort special 
și două stații radio-emi- 
sie-recepție „mamă" care 
vor face legătura între 
cabana Buta, Cîmpu lui 
Neag și Spitalul Lupeni. 
Toate acestea pentru a fi 
materializate au fost sus
ținute de către inimosul 
secretar al consiliului popu
lar Lupeni, Mihai Maxim, 

de directorul Spitalului 
Lupeni, dr. Nicolae Aldi- 
ca și bineînțeles de că
tre organele de decizie de 
la consiliul popular ju
dețean. La cabana Straja, 
membrii echipei „Salva
mont", cu ajutorul minei 
Lupeni, au construit un 
sediu propriu pentru e- 
chipa „Salvamont" și un 
punct sanitar fix pe timpul 
iernii la stația de întoar
cere a telefericului Straja.

— Ce ne puteți spune 
despre coinponenții echi
pei ?

— Plăcuta surpriză pe 
care am avut-o după ini
țiativa noastră de înfiin
țare, a fost faptul că foar
te mulți tineri au solici
tat să fie primiți în for
mație. Ceea ce pot spune 
este că avem o formație 
tîr.ără, optimistă care va 
încerca — în condiții de 
concurs — să dovedească 
întreaga abnegație și pri-
cepere.
• „SALVAMONT" LA

ÎNĂLȚIME. Membrii c-
chipei Salvamont din Pe-
troșani efectuează în ma-
sivul Paring intense pre-
gătiri în vederea apropia
tului raliu național salva
mont. Antrenamentul e- 
chipajului nostru a ajuns 
în stadiul executării celor 
mai grele exerciții specifi
ce, asigurînd valoarea ridi
cată a pregătirii fiecărui 
component. De aici spe
ranța și urarea noastră 
pentru un loc fruntaș în 
apropiata competiție.

magazinul universal „Jiul" (restaurant)pentru

încadrarea conform Legii nr. 12/1974.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1 100. In

formații strada Aurel 
Vlaicu nr. 13, Petroșani, 
telefon 44207. (25)

VÎND Dacia 1300. 
croni, strada Dănuțoni

Is- 
353. 
(24) 

CAUT femeie îngrijire 
copil un an și jumătate la 
domiciliul meu. Telefon 
42005. (22)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Zaliaria 
Ciprian șl legitimație dc 
bibliotecă Birăiescu Emil, 
eliberate de Institutul de

ANUNȚURI 

SOȚIA și copiii, anunță cu durere împlinirea unui 
an de la dispariția celui care a fost bun soț și tată 

CORAVU ALEXANDRU
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (16)

SOȚIA Victoria, fiica Emilia, ginerele Nelu și 
nepotul Lucian amintesc color cunoscuți că se împli
nește un an de la dispariția fulgerătoare a celui care 
a fost

GAVRIL DUMITRU
îi vom păstra veșnică amintirea. (5)

SOȚIA Viorica, copiii Ionică și Veronica 
împlinirea unui an de la decesul scumpului 
soț și’ tată

anunță 
nostru

CUGEREANU ȘTEFAN
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în 

noastre. (26)
inimile

mine Petroșani. Le decla
răm nule. (21)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nistor 
Milică, eliberată de T.C.H., 
S.U.T. Livezeni. O declar 
nulă. (23)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nistor 
Marin, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. (27)

PIERDUT certificat de 
absolvire curs de califica
re nr. 1372441/1127 din 
1978, eliberat de I.U.M. Pe
troșani pe numele Ititcsc 
Andronică. îl declar nul. 
(28)
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