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Documentele Conferinței Naționale a

pe înălțimile munților,de 
ispite pentru locuitorii

peisajul calm si odihnitor au 
Văii Jiului,

Zăpada imaculata 
sensul unei irezistibile

partiduiui-programul nostru de muncă.
... I . -a ■ ...... • ——-

i. -.R K|

CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Teze și orientări din gîntirea social-politică și economică a
secretarului generai ai partidului

obiectiv prioritar pe agenda de lucru a
întreprinderilor miniere

Realizarea integrală și ritmică miniere, a tuturor oamenilor mun
ci prevederilor de plan la producția cii din Valea Jiului, 
de cărbune extras constituie, acum, i - - - ................
a început de an 1983, obiectivul surj|e întreprinse în acest scop de

miniere, a tuturor oamenilor mun-

In ziarul de azi publicăm mă-

prioritar înscris pe 
cru a conducerilor 

\____ ___

agenda de Iu- conducerea întreprinderii miniere 
întreprinderilor Aninoasa.

J
Ing. PETRU COSMA, inginer șef producție la I.M. Aninoasa.

întreaga atenție—spre dezvoltarea 
capacităților productive ale minei

Educația prin munca și pentru munca 
a tineretului — componenta esențiala 

în formarea omului nou
Contururile definitorii 

ale procesului istoric de 
dezvoltare economico-soci- 
ală a României socialiste, 
marile mutații social-poli. 
tice și economice din lu
mea contemporană sînt pre
figurate cu clarviziune în 
opera teoretică a tovară
șului . Nicolae Ceaușescu. 
La vîrsta formării idea
lurilor, la vîrsta cînd fie
care moment din viață se 
cere orientat de o concep
ție științifică, revoluțio
nară asupra lumii, tinărul 
României de azi găsește 
în opera secretarului ge
neral al partidului răspuns 
la marile sale întrebări, 
temeiurile profunde, filo
sofice și morale ale unei 
vieți și • activități exem
plare.

Una din laturile funda
mentale ale concepției to
varășului Nicolae

educa- 
reliefată 

prezentat

Ceaușescu despre 
rea tineretului, 
și în Raportul 
la Conferința Națională a 
partidului, o reprezintă e- 
ducarea prin muncă 
pentru muncă, 
unitar și in același 
specific al țelurilor, 
todclor și formelor 
crete de realizare a 
cesului educativ, în 
cu caracteristicile 
telor categorii de
Astfel, educarea prin mun
că și pentru muncă, 
ces fundamental în 
gătirea tineretului 
viață, în dezvoltarea conș
tiinței socialiste și forma
rea sa în spirit 
revoluționar — are 
laturi principale, în 
lași timp distincte și 
reiate ; formarea și dez
voltarea dragostei, pasiu
nii și responsabilității fa.

Și 
caracterul 

timp 
, mc- 

con- 
pro- 

raport 
diferi- 

tineret.

pro_ 
pre- 

pentru

comunist, 
două 
ace- 
co-

ță de învățătură și temei
nica pregătire profesiona
lă, pe de o parte, perfec
ționarea profesională și 
cultivarea unei atitudini 
responsabile, angajate fa
ță de îndeplinirea îndato
ririlor profesionale a ti
nerilor încadrați in dife
rite domenii ale activită
ții sociale utile, pe de
parte.

„Formarea omului
— a arătat secretarul 
neral al 
buie să 
adevărul 
pă care
tea socială utilă 
factorul determinant 
formarea

altă

partidului — 
pornească de 

binecunoscut 
munca,

nou 
ge- 
tre- 

la 
du-

activita- 
constituie 

în 
conștiinței soci-

Asist. univ. Ion UIFĂLEAN, 
Institutul de mine 

Petroșani

fCouiinaare in txJO 4 2-ai

Pentru a asigura creș
terile de extracție plani
ficate pentru acest an, co
lectivului I.M. Aninoasa îi 
revine ca sarcină princi
pală dezvoltarea capacități
lor productive, în paralel 
cu completarea personalu
lui muncitor, îndeosebi a 
celui direct productiv. In 
acest cadru, programul de 
lucru întocmit pentru lu_ 
na ianuarie Se respectă, 
media producției zilnice 
pe care o vom realiza în 
această lună fiind de 2800 
de tf.te.

In problema personalului, 
în primă fază, măsurile pe 
care le-am întreprins 
luna ianuarie constau 
analizarea efectivelor 
redistribuirea lor astfel 
încit să ridicăm numărul 
posturilor plasate în căr
bune. Față de primele zile

ale anului, cînd plasam 435 
de posturi în cărbune, am 
atins în ultima săptămînă 
520 de posturi pe zi. 
decurs de cîteva zile 
vor începe activitatea 
50 de muncitori, din 
40 în posturi direct 
ductive.

Pentru creșterea numă
rului capacităților produc
tive și concentrarea pro
ducției în abatajele de 
mare capacitate, se con
tinuă și în luna ianuarie 
măsurile inițiate încă la fi
nele anului 1982. Cea mai 
importantă măsură vizea
ză pregătirea, în zona 
stratului 3, în sectorul I, a 
unui nou orizont de ex
ploatare. La acest sector 
am pornit în plin cu pa
tru noi abataje frontale 
cu susținere individuală,

în
își 

alți 
care 
pro-

din care unul este dotat 
cu combină de tăiere. Tot 
aici am pus în funcțiune 
un al doilea abataj dotat 
cu complex mecanizat de 
susținere de tip SMA-2 și 
combină. Sînt în curs, de 
asemenea, lucrări de fina
lizare a pregătirii 
tru echipare a unui

pen- 
nou

(Continuare în pag. a 2-aj

Brigăzile de mineri din cadrul sectorului V de 
la I.M. Lupeni au încheiat planul anului trecut cu 
mult înainte de termen. Menținind aceiași ritm intens 
de lucru și în prima perioadă a lunii în curs, ei ra
portează succese deosebite în realizarea planului la 
producția de cărbune cocsificabil. Printre brigăzile cu 
cele mai bune rezultate se numără formațiile de lucru 
conduse de Vasile Rusu și Victor Butnaru care au re
alizat peste sarcinile de plan 300 și respectiv 200 tone 
de cărbune. în imagine, componenți ai celor două 
brigăzi fruntașe.

Foto : Ștefan NEMECSEK

CAILE DE 
CIRCULAȚIE, 
DEGAJATE 

DE ZĂPADĂ I

Numeroase instituții 
și unități comerciale, 
secția de gospodărie co
munală a E.G.C.L. și u- 
nii cetățeni au acționat 
la îndepărtarea zăpezii 
de pe căile de circulație. 
Ieri a continuat 
soarea, stratul de 
padă ajungînd în 
troșani (ora 12) la 
cm, iar în Paring peste 
60 cm, după cum ne-a 
precizat stația meteo
rologică. în această si
tuație este necesar ca 
acțiunile de îndepărtare 
a zăpezii de pe căile de 
circulație să 
sificatc.

în 
în 
și

nin-
ză-
Pe-

22

fie inten.

muncii din 
și institu- 
din car-

republican

(Gontiauare in pag. a 2-a (Continuare in pag. a 3-a)

nece- 
noastre

tonă de cărbune de la Cîmpu lui Nea 
IV — 1980 De la intrarea în func- 
sfîrșitul anului trecut, din carieră s-au

mică, stau
v i n t e l e : 

tonă de
din cariera

înscrise
„Pri- 

cărbu- 
Cimpu

al formațiilor „Salvamont"

Despre Cîmpu lui neag, 
adică despre

Prima
— trimestrul 
țiune, pînă Ia 
extras și expediat 640 006 tone de cărbune cocsifica- 
bil gj Numai în anul 1932, de Ia Cîmpu lui Neag 
s-au extras peste 400 000 tone de cărbune.

In fața clădirii admi
nistrative a Carierei Cîm
pu lui Neag. un bulgăre 
uriaș de cărbune cocsifi
cabil de cea mai bună 
calitate, cintărind exact 
o tonă, stă așezat pe un 
altul de steril. Pe o plăcu
ță 
c u 
ma 
ne 
lui Neag — trimestrul IV 
— 1980“. Integrată ca o 
necesitate in realizarea 
programelor de creștere a 
bazei energetice și de ma
terii prime, de sporire a 
producțiilor de cărbune

cocsificabil atît de 
sar economiei 
naționale, înființarea ca
rierei a fost, din toate 
punctele de vedere, o reu
șită deplină. A urmat ac
țiunea de mare amploa
re „Huilă — Cimpu lui 
Neag" inițiată de condu
cerea superioară de partid 
și de stat, personal de 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. O impre
sionantă mobilizare de 
forțe, oameni și mașini

Mircea BUJORESCU

începînd de astăzi, Parîngul este gazda celei 
dc-a Xll-a ediții a Raliului republican Salvamont, 
competiție de o amploare fără precedent în istoria 
mișcării sportive a Văii Jiului, o demonstrație de an
vergură a bărbăției, iscusinței, tenacității, a virtu
ților sportive pe care salvatorii montani trebuie să 
le posede cu prisosință pentru îndeplinirea menirii 
lor umanitare de înaltă răspundere.

La ediția actuală a raliului participă echipe din 
22 centre salvamont cu un efectiv de 230 de oa-

Oameni ai 
întreprinderi 
ții, cetățeni 
tiere participați la dega
jarea de zăpadă a stră
zilor si trotuarelor !

meni. Simbătă și duminică oaspeții din întreaga țară 
au ajuns în masivul Paring, cu tot echipamentul. 
I-au întîmpinat cabanele I.E.F.S., Rusu, Căsuța din 
povești, care prin grija gazdelor — organele noastre 
locale, comisia „Salvamont" Petroșani — oferă con
diții optime de cazare pe durata raliului.

Ioan DUBEK
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Anul rodnic se cunoaște din prima 
zi de sesiune

pe culoarele 
de mine. To

Animație 
Institutului
tul are insă o nuanță a- 
parte, mai sobră, mai 
gravă ; rumoarea din 
timpul anului este mai 
temperată. Studenții ■ dis
cută febril, revăd, în drep
tul cite unei ferestre, 
formule pe care emoțiile 
le fac nesigure. în sala 
de lectură, o liniște ca în 
apropiata pădure de pini, 
o înfioară doar filele foș
nind în răstimpuri și 
scîr.țîitul precipitat al pe
nițelor ce conspectează 
ultimele detalii. Sesiunea 
de examne este în plină 
desfășurare.

în fața unei săli, stu
denții din anul IV, gru
pele 1225 și 1232, Facul
tatea de mine, atacă 
frontal examenul la 
instalații mecanice și 
transport miner. Unul 
din ei, Voicu Matei, își 
zimbește încurajator, în. 
cercînd să se autosugestio
neze : „Am trecut cu re
lativă ușurință primul 
examen, electrificările. 
Cel de acum este mai 
greu. Emoțiile sînt ine
rente, încerc să mi le stă- 
pînesc, dar, ca de obicei, 
nu reușesc. Deși m-am 
pregătit bine, înainte de 
examen am senzația că 
nu știu nimic. Sper să 
ies... victorios, ca și la 
următorul — cel de să
pări. Mă simt obligat în 
acest sens și de funcția de 
președinte al asociației 
studenților din facultate. 
Pe noi, cei de la asocia
ție, ne privesc mulți 
ochi și eu doresc să n-o 
facă cu reproș". Ușa se

Dezvoltarea capacităților
productive

(Urmare din pag 1)

abataj într-o zonă redes
chisă a cîmpului minier.

Pentru asigurarea con
tinuității în exploatare și 
creșterea producției re
zultate, în zona sectoru
lui II realizăm un nou sui
tor care, la fel ca și tre
cerea de la transportul cu 
vagonete la cel continuu, 
pe benzi, ne dau posibi
litatea evacuării ritmice 
a cărbunelui din stratul 
13. Pentru urgentarea pre
gătirii stratului 15 am in
trodus o modernă combi
nă de înaintare de mare 
randament. Și la sectorul 
III, pentru a putea asigu
ra condiții tehnico-ma- 
teriale îmbunătățite în 
abataje am efectuat lu
crări care conduc la per
fecționară fluxului de trans
port, la învingerea unor 
greutăți de natură tecto
nică pe care le întîmpi- 
năm. La sectorul IV, atît 
linia de front, cît și acti
vitatea productivă au o 
desfășurare normală.

Ca o confirmare în plus 
a faptului că ne concen
trăm interesul spre dez
voltarea capacităților pro
ductive, activitatea brigă- 

deschide, parcă mai larg 
ca la intrare și din sală 
iese radiind studentul 
Toma Funduc : „M-am 
descurcat bine, la unul 
din subiecte am avut cî- 
teva lipsuri, dar m-am 
redresat. M-am pregătit 
pe rupte. Pină la săpări 
mai am cinci zile și sper 
să-1 iau cu o notă și mai 
mare...".

llie Tănăsescu, anul II, 
Facultatea de mașini și 
instalații miniere, își îm
parte colegii în tabere : 
„favorizați!" și „oropsiții" 
după gradul de dificulta
te a examenelor : „După 
părerea mea studenții din 
anii I și IV n-au de ce 
se plînge. Examenele lor 
sînt simțitor mai ușoare 
decît ale colegiloi’ din II 
și III, încercările prin ca
re trec aceștia fiind una 
mai „dură" decît alta. U. 
nii sînt și „victimele" va
canței abia încheiate : 
s-au lăsat subjugați de 
tentația de a considera 
vacanța... vacanță, uitînd 
că imediat îi așteaptă se
siunea.

La anul II, „cuiul" se
siunii sînt... ambele exa
mene, dar le-am făcut 
față cu brio. Note mari 
au luat Alexandru Lamer, 
Ion Mărcănașu, Mircea 
Hăprean, Alexandru Cîr- 
șot și alții".

îl completează Corne
lia Tine, vicepreședinte 
cu probleme profesional- 
științifice al asociației 
studenților din institut : 
„Actuala sesiune, începu
tă furtunos îndată după 
Anul Nou, ne-a readus 
în sfera responsabilității,

ale minei
zilor sectorului V este în în
tregime îndreptată spre ma
terializarea acestui țel. în- 
tr-un front dotat cu com
bină de tăiere executăm 
pregătirea în culcuș a stra
tului 3 după ce galeria din 
acoperiș a fost încheiată. 
Alte brigăzi sînt concen
trate la noul orizont XI. 
mediu, orizont în pre
gătire pentru sectorul I. 
Patru brigăzi lucrează în 
plin în cărbune, avînd a. 
sigurate condiții bune de 
evacuare prin executarea 
în prealabil a unui siloz 
betonat eu o capacitate de 
400 tone de cărbune.

Pe toate aceste căi vom 
asigura materializarea pro. 
gramului de producție sta
bilit pentru luna ianuarie 
și trimestrul I, străduin- 
du-ne să asigurăm o te
meinică bază creșterilor 
viitoare la producția de 
cărbune a anului și cin
cinalului, acționînd astfel 
în lumina orientărilor da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, pentru do- 
bîndirea independenței e- 
nergetice a țării — țelul 
tuturor minerilor din Va
lea Jiului. 

a fermității față de pre
gătirea temeinică a vi
itoarei profesii. Asocia
ția studenților comuniști,' 
sub îndrumarea directă 
a comitetului de partid, 
cu sprijinul rectoratului 
și al decanatelor, contri
buie activ la perfecțio
narea întregului proces 
instructiv-educativ, la 
asigurarea unui cadru 
propice pentru formarea 
studenților ca specialiști 
cu solide cunoștințe teo
retice și practice, cu un 
larg orizont politic și cul
tural.

Comparativ cu sesiuni
le de anul trecut, sesi
zăm o vizibilă creștere a 
procentajului de promo- 
vabilitate. Numărul mai 
mare de studenți cu note 
bune și foarte bune 
demonstrează o mai ac
centuată preocupare pen
tru o pregătire de calita
te".

Liliana Armeanca la
nul I), Simona Pîslaru și 
loan Petruș (anul II), La- 
zăr Ciroie și Cornel Spă-' 
tar (anul III), Voicu Ma
tei (anul IV), toți de la 
Facultatea de mine ; Ma
riana Nicoară (anul I), 
Rodica Șerban, llie Tănă
sescu, Nicolae Pătrășcoiu 
(anul II) de la mașini și 
instalații minere argu
mentează convingător o- 
piniile Corneliei Tine. 
Indubitabil, specialistul 
competent, cu spirit no
vator, se întrezărește din 
studenție.

Ioan LASCU

Șeful de echipă Iosif 
Cheresteșî (în dreapta) 
și timplarul loan Bot 
doi muncitori fruntași 
de pe șantierul cons
trucțiilor de locuințe 
din orașul Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Despre Cimpu lui
din pag 1)(Urmare

din tot județul, au con
tribuit la realizarea u- 
nui mare volum de lucrări 
de descopertă necesare 
creării unui larg front 
de lucru pentru exploa
tarea rezervelor mari de 
cărbune existente in zo
nă. Primele rezultate ale 
acțiunii s-au văzut. In 
anul 1982, cel mai bun 
și mai bogat in realizări, 
colectivul de mineri și 
mecanizatori de la Ca
rieră a raportat, încă din 
luna septembrie, realiza
rea sarcinilor anuale de 
plan, extrăgind pină la 
sfîrșitul anului o produc
ție suplimentară de 
130 000 tone de cărbune, 
realizindu-se, în plus, un 
volum de descopertări de 
350 000 mc steril.

Vinzări de produse 
alimentare

Colectivul magazinului 
cu autoservire nr. 428 (fost 
nr. 8) al I.C.S.M.I. din Pe
troșani, responsabilă Ma
ria Burlec, se bucură de 
o binemeritată apreciere 
din partea celor ce-i trec 
pragul zilnic. Sînt serviți 
prompt și conștiincios de 
un personal amabil și po
liticos.

Rezultatele înregistrate 
în anul trecut : valoarea 
totală a mărfurilor desfă
cute către populație însu
mează 31 000 000 lc;i, din 
care a mărfurilor desfăcu
te peste prevederile pla
nului se ridică la 1 0' 0 000 
lei.

Demn de relevat este 
faptul că printr-o mai ju
dicioasă gospodărire a fon
dului de marfă și o sporită 
atenție acordată utilizării 
ambalajelor s-au obținut 
economii la circulația măr
furilor care se cifrează la 
287 000 lei. Și în perioada 
scurtă ce a trecut din acest 
an au fost vîndute mărfuri 
peste plan în valoare de 
90 000 lei.

C. IOAN 
Petroșani

Colectiv fruntaș in în
trecerea socialistă din ca
drul C.M.V.J., Cariera 
Cimpu lui Neag a dema
rat bine și în anul 1983, 
expediind zilnic produc
ții mai mari decit sarci
na de plan. Peste 200 de 
oameni detașați, 12 ex
cavatoare, zeci de buldoze
re, motocompresoare, fo
reze, aproape 100 de au
tobasculante au luat lo
cul lopeților și căruțelor 
caracteristice zonei.

...Vremea bună din a- 
ceastă perioadă ne-a per
mis desfășurarea activi
tății in bune condiții, 
așa cum ne asigură șeful 
de schimb Ion Cârstea, un 
om de bază din carieră. 
Există create, de aseme
nea, toate condițiile ca 
producția de peste 80 000 
tone de cărbune clin acest

Educația prin muncă
(Urmare din pag l)

aliste, în educarea mora
lă și politică a maselor. 
De asemenea, este necesar 
să punem pe prim plan 
educarea oamenilor, în
deosebi a tineretului, prin 
muncă și pentru muncă".

Avînd în vedere impor
tanța continuității edu
cației prin muncă și pen
tru muncă pe toate trepte
le dezvoltării personalită
ții, începînd de la cea mai 
fragedă virstă, prin obiec
tive și forme adecvate gra
dului de maturizare, spe
cificului formelor de în
vățare și activitate, con
cepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu stabilește nece
sitatea convergenței de 
acțiune și a răspunderilor 
specifice ce revin diferiților 
factori educativi și sociali, 
precum și acțiunii me
diilor de socializare în a. 
cest domeniu. O atenție 
deosebită este ' acordată 
școlii, ca principal factor 
de cultură și civilizație, în 
pregătirea tineretului pen
tru muncă și viață, în în. 
sușirea cunoștințelor și ca
lificării profesionale, în 
cultivarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, 
precum și prefacerilor ne
cesare in conținutul și 
structurile învățămîntului 
de diferite grade.

Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre 
creșterea, rolului școlii în 
educarea prin muncă și 
pentru muncă a tineretu

1 
Neag i 

trimestru să fie realizată. ! 
Cu oameni ca Victor | 

Pătrașcu, Nicolae Szat- • 
mari, Vasile Răduțiu, A- I 
lexandru Mihăilă, Liviu J 
Tod, Zoltan Zapp, Ale- ] 
xandru Bughes de la sec- [ 
torul Carieră, conducăto- ; 
rii auto Petru Marc sau | 
Mihai Vasile și Ion Șon- , 
colos, Aurel Dan, Ion | 
Cimpeanu, llie Solomon < 
și Gheorghe Cira de la | 
sectorul de mecanizare, • 
totul este posibil. Reor- *. 
ganizarea administrați- , 
vă a sectorului, care se [ 
pregătește in această pe- ■ 
rioadă, va aduce un nou | 
suflu activității de la ■ 
Cimpu lui Neag, care are I 
motive întemeiate să ' 
rămină în continuare pe I 
podiumul fruntașilor Văii j 
Jiului, loc pe care-l me- ; 
rită cu prisosință. i 

lui se materializează in 
principiul unității organi
ce a școlii cu viața, cu pro
ducția și cercetarea, al in
tegrării complexe și pro
funde a studiului cu acti
vitatea productivă și de 
cercetare. O asemenea pe
dagogie a învățămîntului 
conduce -școala la depăși
rea conceptului de -legare 
a învățămîntului de prac
tică prin simplă acumu
lare a deprinderilor de 
muncă. Constatăm, și în 
Valea Jiului, avantajele 
multiple ale integrării în
vățămîntului cu activita
tea practică, atît în pre
gătirea elevilor cît și a 
studenților Institutului de 
mine. Prin , triada învăță. 
mînt — producție — cer
cetare, se are în vedere 
realizarea unei asemenea 
pregătiri a elevilor și stu
denților, îneît prin absol
virea școlilor și facultăți
lor, tinerii să posede un 
larg bagaj de cunoștințe 
fundamentale, legate mal-, 
ales -de meseriile de bază 
ale municipiului nostru, să 
mai posede o calificare 
complexă, multilaterală, 
care să le asigure condiții 
pentru integrarea rapidă 
și eficientă într-o muncă 
social-utilă și, totodată, 
posibilitatea să treacă de 
la o activitate la alta, în 
raport cu cerințele socie
tății, cu schimbările rapi
de ce se produc în eco
nomia țării sau în alte do
menii ale vieții sociale și 
cu propriile aspirații.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

E CONSTANTIN L. 
GOEA, Petroșani : După
cum am putut constata 
împreună, la fața locului, 
containerele de la blocul 
nr. 2, strada 9 Mai, pline 
eu reziduuri, au fost în
locuite cu altele goale. La 
intrările în scările nr. 3 
și 5 ale blocului își făceau 
(luni, 10 ianuarie a.c.) în 
continuare stagiul — deși 
ni s-a spus că au fost 
transportate —, două gră. 
mezi de moloz și resturi 
de obiecte sanitare re
zultate din lucrările de 
reparații capitale făcute 
la bloc. Vom acționa cu 
critica pentru ca peisajul 
să se schimbe.

■ CONSTANTIN ARO- 
TARIȚEI, Vulcan : Ceea 
ce solicitați dv. de la I.M. 
Vulcan nu este nici legal 
și nici corect. în consecin
ță, nu aveți dreptul la re
munerare pentru perioada 
de acomodare.

I O NOUA COFETA- 
IR1E. în cadrul magazinu

lui universal „Jiul" din

I Petroșani s-a deschis sîm_ 
bătă cofetăria (accesul

Iprin strada Institutului). 
Unitatea, deschisă zilnic 
între orele 8—20, are o

I capacitate de 26 de locuri.
Responsabilul elegantei 

- cofetării, Mihai Sotirescu, 
I ne-a informat că s-au 
I realizat 9 rețete noi care, 
I împreună cu specialități 

de răcoritoare și îngheța
tă, sînt preparate de lu
crătorii unității.

CERCURI PEDAGOGI. 
CE. Astăzi se desfășoară 
cercurile pedagogice ale 
cadrelor didactice din li. 
ceele Văii Jiului, organi
zate, pe specialități, de 
Inspectoratul școlar ju
dețean. în cadrul cercu
rilor se analizează rezul. 
țațele obținute în procesul 
de învățămînt în trimes
trul I, realizindu-se un u- 
til schimb de experiență 

în vederea sporirii calității 
și eficienței lecțiilor.

NOI GARSONIERE. în 
perspectiva apropiatei dări 
în folosință a noului bloc 
cu 80 de garsoniere din 
zona Petroșani-Nord a mu
nicipiului, constructorii e. 
xecută în aceste zile în 
ritm intens lucrări de fini
saj. La această dată, două 
din cele patru scări ale 
noului obiectiv social au 
fost zugrăvite în interior 

urmînd ca în scurt timp 
să fie • încheiată operația 
pe întregul bloc.

EXPOZIȚIE DE FILA
TELIE. La Casa pionieri, 
lor din Petroșani s-a des
chis expoziția „Sportul și 
arta in filatelie" care sin
tetizează un aspect al ac
tivității cercului de speci
alitate frecventat de mulți 
copii pasionați ai filateliei.

ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI. Organizația 
U.T.C. de la mina Ani- 
noasa (secretar fiind elec

tricianul Nicușor Rebegea) 
a organizat în cursul săp. 
tămînii trecute o suită de 
acțiuni în sprijinul pro
ducției. Valoarea lucrări
lor executate (colectări de 
fier vechi, aprovizionarea 
locurilor de muncă, recon- 
diționăn de piese de schimb 
și subansamble) s-a ridi
cat la aproape 40 000 lei. 
Acțiunile continuă și în 
această săptămină.

COLOCVII DE ISTORIE. 
Mîine (ora 10) Casa de cui. 
tură din Petroșani în co
laborare cu Jăuzeul mine

ritului, va organiza
I.M. Livezeni, în cadru] ci. 
clului „Colocvii de istorie.", 
o expunere prilejuită de 
apropiata aniversare a 124 
de ani de la remarcabilul 
act istoric al Unirii Prin, 
cipatelor Române, înfăp- 
tituită la 24 ianuarie 1859.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

I I I
Il
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Tinerele speranțe ale 
schiului din Valea Jiu
lui care ne-au adus 
deja satisfacții, rezul
tate frumoase în pri
mele competiții din a. 
cest an, se bucură de 
condiții optime de prac
ticare a schiului și la ca
bana „Straja". în cli
șeul alăturat cîțiva din 
„sportivii" de viitoare 
performanță din clasa 
de schi a profesoarei 
Angela Manole, de Ia 
A.S. Pionierul Lupeni. 
După o coborîre reuși
tă prin 42 de porți de 
slalom, „marii schiori", 
cu mîndrie și zimbete de 
satisfacție, au dorit să 
pozeze în grup.

Foto : V. STRĂUȚ

întrecerile cu caracter 
republican, dotate cu „Cu- 
pa^Văii jiului", au aliniat 
la start tinerele speranțe 
în ale schiului de la sec
țiile cu profil ale C.S.Ș. 
Rsița, C.S.Ș. Sibiu, „Pio
nierul" Cluj- Napoca, 
C.S.Ș. Petroșani și „Pio
nierul" Lupeni. Primele 

'trei zile de concurs, .res
pectiv 12, 13 și 14 ianuarie 
s-au desfășurat pe pîrtiile 
din Paring, apoi schiorii 
s-au deplasat la „Straja" 
Lupeni.

In prima zi s-a desfășu
rat proba de slalom rezer
vată fetelor. La copii mari 
primele trei locuri au fost 
ocupate în ordine : Cris
tina Fildan („Pionierul" 
Lupeni) Ramona Beke 
(C.S.Ș. Petroșani) Agelica

„Cupa Văii Jiului" la schi
Vraja („Pionierul" Lupeni) 
iar la copii mici : Măriuca 
Mușlea (,,Pionierul" Cluj 
Napoca), Nicoleta Zapan 
(C.S.Ș. Petroșani), Narci
sa Dvorac ..(„Pionierul" 
Lupeni) La slalom uriaș 
fete desfășurat a doua zi, 
pe primele locuri s-au cla
sat : Mihaela Hiciu, Ra
mona. Beke, ambele de la 
C.S.Ș’ Petroșani urmate 
de Cristina Fildan. _ A- 
ceeași probă la copii mici : 
Ecaterina Dinicu („Pionie
rul" Lupeni), Măriuca 
Mușlea și Helga Boda 
(C.S.Ș. Petroșani), iar la 
băieți mari : Dan Rusu
(„Pionierul" Cluj-Napoca), 
Ștefan Wolf (C.S.Ș. Sibiu)

Ziegfried Bota (C.S.Ș. Pe
troșani), copii mici : Alin 
Gedeon, Narcis Gușe și 
Marius Marica, toți de la 
C.S.Ș. Petroșani.

întrecerile din ultima 
zi desfășurate în masivul 
Paring au fost rezervate 
probelor de slalom băieți. 
Primele trei locuri au 
fost ocupate de Ziegfried 
Bota, Ștefan Wolf 
și Dan Rusu, iar la copii 
mici de Alin Gedeon, Nar
cis Gușe și Valentin Mar- 
cu (C.S.Ș. Sibiu).

Ulimele întreceri desfă
șurate la .,Straja" Lupeni 
au avut următorii cîștigă- 
tori : slalom copii mari,

fete : Ramona Beke, Mi
haela Hiciu, Cristina Fil
dan. Copii mici fete : Ni
coleta Zapan, Măriuca 
Mușlea și Edda Fey (C.S.Ș. 
Reșița). Copii mari ; Ște
fan Wolf, Ziegfried Bota 
și Dan Rusu. Copii mici : 
Alin Gedeon, Bogdan Ru
su („Pionierul" Cluj-Na
poca) și Alexandru Tomas 
(C.S.Ș. Sibiu). Combinată : 
copii mici, fete : Măriuca 
Mușlea, Nicoleta Zapan, 
Cristina Păcuraru („Pio
nierul" Cluj-Napoca). bă
ieți : Alin Gedeon, Narcis 
Gușe, Valentin Marcu 
(C.S.Ș. Sibiu) copii mari: 
fete : Romana Beke, Cris
tina Fildan și Angelica 
Vraja, iar la băieți : Ște
fan Wolf, Ziegfried Bota, 
Dan Rusu.

Startul edițiai a Xll-a a Raliului republican „Salvamont"
(Urmare din pag. I)

Peisajul mirific de iarnă al Parîngului, cu nin
sori abundente, spulberă orice îndoială cu privire 
la condițiile de desfășurare a probelor din concurs. 
Mai mult, sînt temeri că zăpada căzută în ultimele 
două zile va pune la o încercare veritabilă condiția 
fizică a concurenților. lată de ce, pe pîrtiile de schi 
au apărut încă de duminică formațiile oaspeți, exe- 
cutînd diferite antrenamente în vederea probelor ca
re îi așteaptă începînd de astăzi. Deci, febrilitate, ca 
în pragul oricărei competiții de asemenea anvergură.

în ceea ce privește echipele Văii Jiului, după 
zilele de antrenamente intense, duminică' băieții noș
tri s-au consacrat consolidării condiției lor fizice, 
precum și supravegherii pîrtiilor de schi pe care 
mulți musafiri ai muntelui, unii... nechemați, au 
ridicat probleme prin comportarea lor necugeta
tă. Referitor la raliu, respectiv la șansele echipei

gazdă nici un amănunt în plus, doar o singură pre
cizare din partea șefului formației Mitu Birlida : 
„Să vedem ce ne aduce raliul...".

în ceea ce privește, organizatorii, ci au luat cu
noștință cu terenul, stabilind traseele și condițiile 
concrete de desfășurare a competiției, detalii care 
au fost dezbătute ieri în ședința comisiei tehnice a 
raliului.

Ș DIN PROGRAMUL DE AZI, prima zi a com
petiției, reamintim că Ia ora 10, la cabana Rusu, are 
loc deschiderea festivă, după care urmează prima 
probă, de orientare, căutare, salvare din avalanșe.

63 EXPOZIȚIE. Cu ocazia ediției a Xll-a a Ra
liului republican „Salvamont", in holul bazei spor
tive I.E.F.S., prin organizarea consiliului popular 
municipal, s-a deschis o expoziție pe tema amena
jărilor (uristice montane din Valea Jiului și activi
tatea formațiilor „Salvamont" din municipiul nos
tru.

Ninsoarea abundentă a 
creat, duminică, 
dificultăți pe căile 
ces spre munte, 
încă de la prima 
dimineții, in Piața 
riei din Petroșani
ceput să se adune 
puri de schiori în 
tarea autobuzului, 
mul autobuz 
plecat 
Au existat, din 
și unele scene 
Înghesuială' de 
la urcarea în 
iar taxatoarea 1 
casat decît contravaloarea 
a 49 de bilete ! Credem că 
se face simțită necesita
tea de a nu se mai per
mite 
în 
decît 
cu : 
pă 
rea biletelor.

Echipa 
serviciu 
la 

și-a 
datoria. Operativ, fără 
busculadele de altă dată, 
toți cei ce au urcat 
telescaunul au ajuns 
zona alpină. Evident 

făcut un lucru 
cînd s-au suplimen- 
telescaunele. Cei ce

urcat pentru a schia 
avut satisfacția să

îmbu- 
caba-

unele 
de ac-

Totuși, 
oră a 
Victo- 

au în- 
gru- 

astep- 
Pri-

„de Jieț" a 
supraaglomerat.

1 păcate, 
penibile, 
nedescris 
autobuz, 

n-a în-

urcarea 
autobuz 

t odată 
sau du- 

elibera-

de 
de 

telescaun, 
făcut

sit aspectele neplăcute. 
Pe pîrtia din fața caba
nei I.E.F.S. sîmbătă și 
duminică pe lingă schiori 
de toate „categoriile", 
mulți turiști s-au 
trat" cu săniile și 
pungile de plastic, 
simte și aici nevoia 
ordine. Pîrtia pentru să
niuțe trebuie 
față de cea a 
Sugerăm această 
profesorilor de 
flați la fața 
tot cursul 
Iar joaca cu 
plastic ar trebui 
să categoric. Deși la 
ceastă rubrică cei in cau
ză au fost

Cronica
muntelui

cu
în 
că 

buns-a 
de 
tat 
au 
au 
vadă lucruri noi, 
curătoare. In fața 
nei I.E.F.S. au funcționat 
ireproșabil schilifturile 
chiar și noaptea, la lu
mina becurilor. Oameni 
cu ecusoane pe piept su
praveghează buna func
ționare a instalației, dau 
sfaturi începătorilor sau 
celor neinițiați încă în 
utilizarea cordelinei. E- 
xistă și un orar după care 
funcționează instalația. 
Pentru tot ceea ce au fă
cut, în scurtul răstimp 
dintre două sezoane, i- 
nimosii meseriași de la 
I.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani în Paring me
rită cu prisosință cu
vinte de laudă. Se con
firmă în Paring același 
lucru ca și la „Straja" 
Lupeni, că se pot face cu 
eforturi proprii, pe plan 
local, amenajări care pun 
in evidență vastele posi
bilități de practicare a 
schiului din Valea Jiu
lui.

Din nefericire n-au lip-

„cliș
eu...

Se 
de

delimitată 
schiorilor, 

idee 
'sport a- 

locului în 
săptămînii. 
pungile de 

interzi- 
a-

avertizați că 
se expun u- 
nor pericole, 
practica alu
necării pe 
pungi de plas- 
t ic, în că
dere liberă, 
necontrolată, 

se pare că 
mai are în

că mulți adepți. Rezul
tatul ? La coborîrea din 
Paring, duminică după- 
amiază un grup de tineri 
veseli care s-au jucat pe 
pungi de plastic... și-au 
pierdut buna dispoziție. 
Pe una din pantele 
înclinare mai marc, 
tînăr care cobora, 
hazul celorlalți, pe o 
gă de plastic s-a

cu 
un 

spre 
pun- 
izbit 

violent de o piatră și a 
suferit contuzii grave, fi
ind transportat de 
gentă, de 
la spitalul din 

O mare 
constatat 
„Straja", 
lescaunul 
oficial și funcționează din 
plin, iar sus, pe pirtie, 
două moderne instalații 
de transport pe cablu 
ușurează considerabil 
practicarea schiului.

tn numele celor ce în
drăgesc sporturile de 
iarnă și drumețiile mon
tane adresăm calde mul
țumiri buldozeristului 
Marius Bălan și mai ma
rilor săi de la I.G.C.L. 
Petroșani pentru promp
titudinea dovedită în cu
rățirea zăpezii de pe dru
mul spre telescaun și ca
bana Rusu, acțiune care 
trebuie continuată în a- 
ceste zile.

Viorel STRĂUȚ

ur-
,Salvamont" 

Petroșani, 
afluență s-a 
și la cabana 
deoarece te- 
este autorizat

t
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LUPTE LIBERE

C.S.Ș.P., în interseriî
■ După săptămîna de 

odihnă, petrecută la Băile 
Herculane, luptătorii de la 
C.S.S. Petroșani au reluat, 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, întrecerile din ca
drul campionatului repu
blican al juniorilor și șco
larilor, pe echipe. Ultima 
etapă, din cadrul seriei 
a XlX-a, s-a disputat la 
Petrila, dînd cîștig de cau
ză garniturii locale, Jiul : 
6—5 cu C.S.S.P. și 9—2 cu 
C.S.S. Tg. Jiu. Confrunta
rea pentru locul secund a 
revenit formației din Pe
troșani, la scorul de 8—3. 
De la Jiul s-au remarcat : 
Ion Doroș (48 kg), Ion Ji- 
ga (52), Romeo Săpințan 
(56), Nicușor Marmaliuc 
(60) și Gheorghe Șuncă (81), 
dar elevii antrenorului 
Ion Corbei au fost nevoiți 
să accepte, cu cele 6 punc
te adiționate de-a lungul 
întrecerilor, doar' locul se
cund în clasamentul ge
neral. Primul loc (8 punc
te) a fost ocupat, fără 
contracandidați și emoții, 
de C.S.S.P. (antrenor Va- 
sile Făgaș), care a avut 
în Gabriel Țigăieru (44), 
Eugen Văcăreanu (48), Gri. 
gore Mereuță (65), Roman 
Tudor (70), Gelu Madear 
(81), Sergiu Agavriloaie 
(87) și Aurel Dragotă 
CH-87) oamenii de bază.

De remarcat că, în ultima 
etapă, titularii Viorel Cîr. 
cel și P. Toma au fost in
disponibili, dar debutan- 
ții Marin Nicoară (56) și 
Vasile Romanescu (60) 
au evoluat la nivelul aș
teptărilor. în acest fel, 
C.S.S.P. a cîștigat dreptul 
de a participa la interse. 
riile campionatului repu
blican, alături de Olim
pia și C.S.M. Craiova, 
Steaua sau Rapid Bucu
rești. Datorită însă lipsei 
unei săli spațioase de con
curs, luptătorii noștri vor 
evolua numai In deplasa
re, la București și Craio
va.

■ De vineri. Brașovul 
găzduiește două importan
te concursuri republicane 
ale liberiștilor seniori. Pî- 
nă la sfîrșitul săptămînii, 
se va disputa turneul pe 
categorii de greutate, la 
care sînt invitați să parti
cipe și cei mai valoroși 
sportivi ai categoriilor de 
vîrstă inferioare, între care 
Aron Cîndea și Tudor 
Roman de la C.S.S.P. Cei 
doi tineri liberiști din 
Vale vor lua startul și la 
următoarea competiție 
„Cupa 16 Februarie", care 
contează în cadrul selec
țiilor pentru lotul națio
nal de seniori.

-ai Ion VULPE
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— Ion Catană, îna
inte de toate trebuie să 
spun că in ochii supor
terilor, ați rămas ca „e_ 
rou" al meciului cu 
Steaua, după acel 12—12 
memorabil, cu un drop- 
gol marcat în ultimul 
minut al meciului, din- 
tr-o poziție foarte di
ficilă.
— Șansa.

— A fost cel mai bun 
meci sub culorile „Ști
inței" „echipa florilor 
de colț" ?
— Joc la „Știința" din 

1979, primul meci susți
nut fiind în deplasare, la 
Farul. Postul meu 7 Ari
pă dreapta, dar am jucat 
și „fluturaș" de linia a 
ill-a ; accept orice post 
în echipă deoarece sînt

Joc la Știința" — 
„Echipa florilor de colț

convins că certitudinea 
valorii unui jucător stă 
și în faptul că echipa are 
nevoie de el, oriunde, o- 
ricînd, în teren. Cel mai 
bun meci este cel pe care 
îl joci.

— Seamănă a maxi, 
mă. Citeva cuvinte des
pre dumneavoastră,
— Sînt electrician la 

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
și student în anul II, la 
Facultatea de mine, seral, 
ingineri. Căsătorit eu dr. 
Doina Catană, medic sto
matolog la Policlinica 
din Petrila, avem împre
ună pe Mihacla, elevă în 
clasa a H-a la Școală 
generală nr. 6. Am fost 
luptător de performanță, 
ca junior, selecționat în 
lotul reprezentativ, în
tre primii șase, dar un 
accident m-a silit să pă
răsesc acest sport. Dra. 
gostea pentru rugby a a- 
părut spontan, apoi...

— Să rememorăm 
meciul „Științei" cu e- 
chipa din Baia Mare; 

două eseuri de o rară 
frumusețe au fost reali
zate de Ion Catană !
— Rugbyul reprezintă 

o continuă dorință de 
autodepășire. începînd în
că din anii trecuți echipa 
noastră studențească s-a 
cristalizat într-o adevă
rată familie, a căpătat 
experiență și încredere 
în forțele proprii. Ast
fel rezultatele au început 
să se vadă. La toate a- 
cestea s-a adăugat pre
zența antrenorului-
jucător Mihai Bucos, tî- 
nâr și cu o concepție mo
dernă de joc. Eu am în
cercat să mă achit conș
tiincios de sarcini în te
ren, dar am fost operat 
în noiembrie de menise * 
și acum abia aștept să 
reînceapă pregătirile e- 
chipei pentru retur, să 
revin. Parcă a trecut un 
an !

— V-am văzut jucînd 
în ultimele campionate 
și sînt cunoscute rezul
tatele echipei ; care este 
raportul, în ceea ce vă 
privește, jucător-eclii- 
pă?

1 
i 
i

C6 !
I 
î

— Să fie clar, nu exis- j 
tă una fură cealaltă ; .
sîntem cu toții prieteni J
și colegi, dar echipa re- ]
prezintă expresia tuturor •
eforturilor, sacrificiilor și !
năzuințelor noastre. Vic. 1
toria echipei reprezintă j
victoria noastră, a tutu, 
ror jucătorilor, fie că te J
cheamă Bucan, Ortele- |
can, Dobre, Drumea sau J 
Catană, cît și a suporte
rilor. I

— Ce gânduri aveți • 
pentru noul an ?
— Să trec examenele, I 

să știu că toți coechipie- J 
rii studenți și-au trecut • 
examenele sesiunii din J 
iarnă cu bine și să intrăm | 
în retur cu forma sporti. j 
vă de la începutul turu. . 
lui. Cred că echipa poa- I 
te să obțină aceleași re- | 
zultate frumoase în par- j 
tea a doua a campiona- J 
tului (mai puțin „ghini. I 
onul" cu C.S.M. Sibiu) j 
și să fie prezentă pe po_ • 
diurnul de premiere. Bi- ! 
neînțeles, „La mulți ani 1“ !

I
Interviu realizat de j 
loan Dan BĂLAN
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Âcțiuni în favoarea păcii
OTTAWA 16 (Agerpres). 

— Orașul canadian To
ronto a fost declarat „zonă 
dcnuclearizată". Munici
palitatea celui mal mare 
oraș din provincia Ontario 
a adoptat o hotărîre po
trivit căreia se interzice 
„producerea, experimenta
rea, depozitarea, transpor
tarea sau folosirea arme
lor nucleare și a compo
nentelor lor" în granițele 
orașului Toronto. Pancarte 
în acest sens au fost am
plasate pe principalele șo
sele care duc spre oraș.

Hotărirea autorităților 
municipale reflectă starea 
de spirit a locuitorilor o- 
rașului. în cursul referen
dumului care a avut loc în 
noiembrie, odată cu alege
rile municipale, majorita
tea populației s-a pronun
țat în sprijinul unei dezar
mări nucleare totale.

★
VIENA 16 (Agerpres). — 

La Viena s-au încheiat lu
crările Forumului interna
țional pentru legături în
tre forțele iubitoare de 
pace la care au luat parte 
reprezentanți ai unor gru
pări politice șl organizați
ile obștești din peste 20 de 
țări. La întîlnire au fost 
dezbătute probleme ale 
luptei pentru pace și des-

tindere, ale înrăutățirii si
tuației internaționale în ur
ma planurilor NATO de 
amplasare în Europa a ra
chetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de 
acțiune. Una dintre princi
palele probleme ale ordinii 
de zi a fost pregătirea pen
tru cea de-a noua confe
rință mondială în proble
mele dezarmării și destin
derii. In încheierea lu
crărilor a fost adoptat un 
comunicat.

★
HELSINKI 16 (Agerpres) 

— în condițiile actualei 
situații internaționale, cînd 
în lume se intensifică pre
gătirile militare, iar S.U.A. 
doresc să folosească teri
toriul european pentru 
desfășurarea așa-numitului 
„război nuclear limitat" nu 
există o sarcină mai im
portantă ca lupta pentru 
preîntîmpinarea catastro
fei termonucleare, a decla
rat Mikko Lohikoski, se
cretar al organizației „Par
tizanii păcii din Finlan
da". Deosebit de pericu
loase pentru omenire, a 
spus el, sînt planurile 
NATO privind amplasarea 
în țări vest-europene a 
noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune.

BONN 17 (Agerpres). — 
- Delegații la Conferința ti

neretului din cadrul Uniu
nii Sindicatelor Vest Ger
mane din Nurnberg s-au pro
nunțat împotriva ampla
sării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul R.F.G. 
într-o rezoluție adoptată 
de acest forum se adre
sează guvernului de la 
Bonn* apelul de a reduce 
cheltuielile militare și de 
a utiliza fondurile obținu
te pe această cale în ve
derea rezolvării unor pro
bleme stringente cu care 
se confruntă țara — în 
special șomajul în rîndu- 
rile

Convorbiri între 
președintele R.F.G 

și ministrul 
afacerilor externe 

al U.R.S.S.

Calendar sâptămînal
18-23 ianuarie 1S83

tineretului.

BONN 17 (Agerpres). — 
Președintele Republicii 
Federale Germania, Karl 
Carstens, l-a primit pe 
Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află in
tr-o vizită oficială la Bonn. 
In cadrul convorbirii, 
formează agenția 
au fost abordate 
me ale situației internațio
nale actuale, cu precădere 
cele referitoare la securita
tea europeană.

in- 
TASS, 
prcble-

Anchetă a poliției din Nurnberg
BONN 17 (Agerpres). — 

Poliția din Nurnberg a 
deschis o anchetă în ve
derea depistării făptașilor 
care au profanat mai multe 
morminte dintr-un cimitir 
al orașului, însemnînd 
pietrele funerare cu sim-

A încetai din viață 
vicepreședintele 

Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia

boluri și sloganuri naziste, 
precum și cu inscripții 
împotriva imigranților 
turci.
ceasta, agenția
Press amintește 
citorii imigranți 
cia reprezintă 
mare comunitate 
din R.F.G.
zează totodată, că inciden
te similare s-au produs 
recent în mai multe orașe 
din R.F. Germania. Se 
apreciază că ele ar fi co
mise de grupări neonazis
te, dar pînă în prezent nu 
s-a operat nici o arestare.

în legătură cu a- 
Associated 
că 
din 
cea

mun- 
Tur- 
mai 

străină 
Sursa preci-

BELGRAD 16 (Agerpres). 
— Comitetul Central al U- 
niunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și Prezidiul 
R.S.F.1„ au anunțat că du
minică a încetat din via
ță, în virstă de 71 de ani 
Vladimir Bakarici, vice
președinte al Prezidiului 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

In legătură cu încetarea 
din viață a lui V. Baka
rici, la Belgrad a avut loc 
o ședință comemorativă a 
Prezidiului R.S.F.I. și a Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

împușcat mortal în timp 
ce se pregătea să urcă în 
automobilul său. După cum 
relatează agenția France 
Prcsse, atentatul a fost
revendicat de organizația 
clandestină Armata repu
blicană irlandeză (IRA).

DATORITA CREȘTERII 
PREȚURILOR la mașinile- 
agricole, la combustibil,
îngrășăminte și penetra
ției marilor monopoluri în

I

Situația 
din Orientul Mijlociu

TEL AV1V 17 (Agerpres). 
— Armata israeliană a tras 
focuri de armă de aver
tisment și a folosit grena
de cu gaze lacrimogene, 
duminică, pentru a îm
prăștia o manifestație a 
studenților palestinieni 
din orașul Hebron, din su
dul Cisiordaniei, terito
riu ocupat de Israel — a 
anunțat agenția palestini
ană de presă — Palestine 
Press Service, potrivit 
genției France Presse. 
monstranții 
potriva 
trecută, 
50 de

a- 
De- 
îm- 
joia

protestau 
arestării, 
a aproximativ 
s t u d e n-ț i

de la universitatea 
Hebron, printre care 
aflau și toți membrii 
siliului studențesc.

Manifestații ale 
lației 
avut 
satul
de Hebron, în semn 
protest împotriva 
fii, săptămîna 
16 locuitori.

din 
se 

Con-

popu- 
palestiniene au mai 
loc, duminică, și în 

Sair, din apropiere 
de

arestă- 
trecută, a

UN NOU ATENTAT a 
fost comis duminică la 
Belfast, unde un magis
trat nord-irlandez a fost

agricultură, tot mai multe 
gospodării țărănești din 
R.F. Germania dau fali
ment. Potrivit unui comu
nicat al Ministerului A- 
griculturii, în ultimii 10 
ani au dat faliment peste 
350 ferme. Numai în lan
dul Renania de Nord- 
Westfalia, și-au încetat ac
tivitatea in. 1982 peste 1600

LOCUINȚA: STRADA
(„PANORAMA" — ITALIA)

(Agcrpres). 
apropi- 

s-a desfă-

BEIRUT 17
— La Khalde, in
ere de Beirut, 
șurat luni cea de-a șaptea 
rundă a negocierilor li- 
banezo-israeliano-americanc 
în problema retragerii 
trupelor israeliene 
Liban. După cum au 
clarat purtătorii de 
vînt libanez și israelian, 
au fost examinate cu pri
oritate probleme privind 
primele două puncte în
scrise pe ordinea de zi a 
negocierilor : încetarea
stării de război și aranja
mente de securitate.

Următoarea rundă de 
negocieri va avea loc joi, 
în localitatea 
Kiryat Shmona.

+
TEL AVIV 16

— Aproximativ 
partizani israelieni ai miș. 
cării pacifiste „Pacea a- 
cum" au manifestat pe 
străzile localității Efrat, 
din Cisiordania, împotriva 
implantărilor israeliene în 
teritoriile arabe
— informează 
France Presse.

din 
de- 
cu-

israeliană

(Agerpres)
300 de

ocupate 
agenția

gospodării țărănești, su
prafața cultivabilă a lan
dului redueîndu-se astfel 
cu 12 000 hectare.

„PANHANDLE EAS
TERN CORPORATION" a 
anunțat că, începînd de la 
1 martie, va mări prețul 
la gazele naturale, ceea ce 
va duce la creșterea con
siderabilă a costului în
călzirii cu gaze a locuințe
lor. Astfel, cheltuielile fa
miliilor americane se vor 
mări cu 15—40 la sută fa
ță de actualele cheltuieli.

Autoritățile orășenești 
nu le acordă nici o a- 
tenție. Trăiesc din ceea 
ce găsesc prin gunoaie, 
dorm pe bănci sau direct 
pe pămint, toată averea 
lor încape într-un căruț 
de copil, pe care l-au gă
sit la gunoi. Sînt „femei
le — cu sacul". La New 
York sînt numite „bag- 
ladies", și numărul lor 
este de 9 000. La Roma, 
asemenea femei le întîl- 
nești la tot pasul. La ulti
mul recensămînt, dintre 
cei 60 000 de imigranți, 
20 000 erau bărbații și 
femeil’e fără locuință. A- 
ceastă categorie de oa
meni sporește cu foștii 
locuitori ai barăcilor dă- 
rîmate pentru reconstruc
ția orașului. Mulți dintre 
locatarii acestor barăci 
refuză locuințele oferite 
de municipalitate, de
oarece nu-șl pot plăti

chiria, lumina, gazul etc. 
Unele dintre aceste femei 
arată atît de jalnic, îneît 
„ți-e silă să le privești". 

Care sînt cauzele a- 
cestui fenomen 7

Sociologul Maria Mac- 
ciotti este de părere că, 
în primul rînd, una din

centru. Dar acestor oa- 
meni, „nu milă le trebu
ie, ci locuri de muncă, 
unde să ciștige" — spu
ne unul dintre funcționa
rii Centrului. De fapt, a- 
ceste societăți îi ajută la 
început, iar apoi încear
că să acrediteze ideea

DOSARELE „AGERPRES**

tre aceste cauze este șo
majul. 24 la sută dintre 
locuitorii cartierului mun
citoresc Mallagna, unde 
a fost efectuat un sondaj, 
nu au de lucru. Nimic nu 
se întreprinde pentru a 
stăvili fenomenul. Doar 
tinerii voluntari ai so
cietăților de binefacere 
încearcă să-i ajute. Ei 
au deschis, la piața Na- 
von, primul asemenea

că fenomenul n-ar mai 
exista". Acești tineri au 
numărat, într-un singur 
cartier al Romei, aproa. 
pe 2000 de asemenea oa
meni fără locuință.

Ora 6,30. Cartierul San- 
Lorenzo. Numele Anna 
F. Vîrsta : 66 de ani. îm
preună cu soțul a locuit 
în cocioabele de la mar
ginea Romei. Apoi s-a 
mutat într-o locuință o- 
ferită de primărie. „Nu

mai lumina și gazul cos
tau peste 120 000 de lire. 
Totul este scump, iar so
țul este șomer de peste 
un an de zile. Nici mă
car o muncă cu ora n-a 
putut găsi. Așa am ajuns 
în stradă". Mărturisirea 
ei se potrivește majorită
ții celor care străbat 
străzile în căutarea unui 
loc de muncă, a unui 
culcuș pentru o noapte. 
Sînt oamenii străzii, pe 
care nimeni nu-i întrea
bă unde merg, ce fac și 
din ce trăiesc. îi recunoști 
cupă cum întîrzie în fa
ța vitrinelor strălucitoa
re ale marilor magazine, 
unde societatea de consum 
își etalează, șocant, pro
dusele. Mulți privesc, dar 
inima lor a încetat de 
mult să mai ceară.

18 ianuarie :
— începe vizita oficială a ministrului afacerilor 

externe al Republicii Turcia, liter Turkmen, în 
România (18—21 ianuarie).

— La Washington vor avea loc convorbiri între 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, și premierul 
nipon, Yasuhiro Nakasonc, aflat în vizită în S.U.A.

— Reuniunea Consiliului de Securitate ia în dez
batere problema prelungirii mandatului Forței inte
rimare a O.N.U. în Liban (UNIFIL).

— Reuniunea miniștrilor de finanțe ai princi
palelor zece țări occidentale industrializate (Paris).

20 ianuarie :
— între 20—21 ianuarie va avea loc, la Lagos, 

reuniunea Comisiei independente pentru dezarmare 
și problemele securității.

— Vizita de o zi la Bonn a președintelui Fran
ței, Francois Mitterrand. (Va ține, în Bundestag, o 
cuvîntare cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie franco-gcrman)

21 ianuarie :
— Congresul preelectoral al Partidului Social 

Democrat din R.F. Germania (Dortmund).
— în 1924 a murit Vladimir Ilici Lenin.
— Miniștrii de externe ai țărilor membre ale 

„Comitetului celor șapte" (creat la Fes) se vor în
truni, în Maroc, pentru a face bilanțul misiunii lor 
pe lingă statele membre permanente ale Consiliului 
de Securitate.

22 ianuarie :
— între 22—23 ianuarie va avea loc la Paris 

forumul organizat de Partidul Socialist Francez, cu 
tema : „Protagoniștii schimbării" (vor lua parte pri
mii miniștri ai Franței, Spaniei, Greciei, Suediei, 
precum și cancelarul Austriei).

23 ianuarie :
— Vizita în Franța a președintelui Boliviei, 

Hernan Siles Zuazo.
—. Primul ministru al Malayeziei, Datuk Maha

thir Mohamad, începe vizita oficială în Japonia 
(23—29 ianuarie).

— 200 de ani de la nașterea scriitorului francez 
Henri Beyle (Stendhal) (Aniversare UNESCO).

memento
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; PETROȘANI — 7 No-
• iembrie: Femeia din Ur- 
i sa Mare ; Unirea : Tatăl
; meu Alfons.
; LONEA : Julek.
i VULCAN — Luceafărul:
i Iubește, Iubește dar nu-ți 
: pierde capul.
i LUPENI — Cultural : 
î Prietenii.
î URICANI : Nici măcar 
; n-ați visat.

TV.
î 11,00 Telex. 11,05 Micul 
: ecran pentru cei mici.
i 11,25 Panoramic econo

mic. 11,50 Studenți la | 
matineu. 12,05 Roman- ’ 
foileton : „Docherii". Epi. | 
sodul 8. 12,35 Tezaur fol- ; 
cloric. 16,00 Telex. 16,05 f 
Consultații pentru elevii ș 
clasei a VIII-a : Mate- 5 
matică. 16,30 Clubul tine- j 
retului. 17,05 Cărți și î- ? 
dei — Mihai Viteazul în Ș 
conștiința europeană. 17,25 3 
Cabinet profesional pen- ș 
tru lucrătorii din agricul- 5 
tură. 17,50 1001 de seri, 5 
20,00 Telejurnal. 20,15 Cin- Ș 
tecul și poezia care ne-au s 
însoțit istoria. Partidul i_ | 
nimilor noastre. 20,35 Ac- î 
tualitatea economică. 20,50 Ș 
Teatru TV. : „E timp pen- j 
tru iubire" de Alecu Po- ■ 
povici. 22,00 Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND casă cu livadă și 

finaț, Lonea, strada Geor
ge Enescu 12. Informații 
telefon 41728. (65)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Farcaș 
Carol, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(52)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Hanacec 
Editha, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Îl 
declar nul. (53)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crețu 
Petru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(54)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Manole 
Gheorghița, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (55)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo

van Olimpia, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (57)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kiș 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (60)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dră- 
gan Traian, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă. (61)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dobre 
Maria, eliberată de Spita
lul Municipal Petroșani. O 
declar nulă. (62)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erman 
Olga, eliberată de Fabrica 
de tricotaje Petroșani. O 
declar nulă. (63)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Giura 
Ionel, eliberată de I.M. U- 
ricani. O declar nulă. (66)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soțul Gheorghe și fiica Maria anunță împlinirea 
a 7 ani de la decesul scumpei lor soție și mamă

BERCARU CECILIA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (18)

Eugenia, soție, Ioana, fiică, reamintim că se îm
plinește un an de la dispariția dragului nostru

MERFU POMPILIU
Cei care l-au apreciat sînt rugați să-i acorde un 

gind pios. (64)
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