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MINERII VĂII JIULUI

UN SINGUR GÎND, 0 SINGURĂ VOINȚĂ

B Din agenda organi
zațiilor U.T.C.

B Depunerea jiirătnîn- 
tului militar — legă- 
mînt ostășesc patri
ei socialiste.

Electricienii Ervin Bislrițan și Robert Ringler, 
doi muncitori fruntași ai atelierului dc reparații e. 
lectrice de la mina lupeni, cu care colectivul se 
mîndrește.

Foto : Stefan NEMECSEK

1—
Realizînd azi exemplar planul 

la investiții, mîine vom îndeplini 
exemplar planul la

ȚÂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!

Priorități în activitatea 
Consiliului popular al comunei Aninoasa

S3 Fiecare palmă de pămint, bine culti
vată.

g Să creștem cit mai multe animale.

pre- 
Na- 
din 
din

S Contractarea și livrarea de animale 
la fondul centralizat a! statului, mereu în 
centrul atenției.

extracție
Complexul de măsuri 

analizat și aprobat de 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. eu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie, sar
cinile și orientările for
mulate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
in cuvântarea rostită la 
încheierea consfătuirii, 
au cuprins într-un mod 
unitar, logic, și activita
tea de investiții ca parte 
integrantă. indisolubil 
legată de creșterea pro
ducției de cărbune extras.

Intensificarea ritmului 
de execuție a lucrărilor 
de deschideri necesare 
punerii în valoare a noi 
câmpuri și zăcăminte este 
una dintFe sarcinile deo
sebit de importante pen- 

l țz ’ întreaga activitate mi-

nieră pentru că de aceste 
categorii de lucrări de
pinde viitorul producției 
de cărbune.

Dacă ne referim doar 
la capacitățile care vor 
asigura creșteri de pro
ducție pentru acest an, ar 
trebui să amintim : l.M. 
Livezeni, unde vor trebui 
puse în funcțiune capa
cități care să asigure, (fa
ță de ceea ce au pînă a- 
cum planificat) 150 060 
tone de cărbune pe an 
(60 000 tone în octombrie 
și 90 000 tone în noiem
brie) ; l.M. Bărbăteni cu 
100 000 tone în noiembrie; 
l.M. 
l.M. 
sau 
tone
cestea mai trebuie adău
gate unele capacități de 
producție de perspectivă, 
care vizează de fapt pro-

Petrila 50 000 tone; 
Vulcan 40 000 tone 
I.M. Lupeni 33 000 
de cărbune. La ă-

ducția anului viitor, cum 
sînt dezvoltarea carierei 
Cîmpu lui Neag, zona E, 
unde acțiunile sînt înce
pute încă din acest tri
mestru și se va acționa 
pentru asigurarea unei 
capacități de 100 000 tone 
pentru anul 1984, și pu
nerea in valoare a peri
metrului Petriia Sud cu 
posibilitate de extragere 
a 200 000 tone de cărbune 
în 1984 și recuperarea 
restanțelor. De fapt, din 
acest cîinp minier Se vor 
extrage 30 000 tone de căr
bune încă din acest an. 
Pe lingă acestea, dome
niul investițiilor euprin-

Ing. C. DOBRESCU, 
șeful serviciului investiții, 

C.M.V.J.

Atît din Raportul 
zentat la Conferința 
țională a partidului 
decembrie 1982, cit și 
lucrările plenarei lărgite a
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, se 
desprinde contribuția de
cisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, la 
elaborarea programului 
privind dezvoltarea și mai 
puternică a agriculturii 
românești.

îndemn urile adresate ță-

de a- 
și pe 
indi- 
Ani- 
1982

ranilor do către secreta
rul genera^ al partidului 
de a cultiva fiecare palmă 
de pămînt, de a crește un 
număr cit mai mare 
nlmale, au însuflețit 
țăranii cu gospodării 
viduale din comuna 
noasa, care în anul
și-au sporit contribuția la 
fondul centralizat al sta
tului predînd 67,7 tone de 
carne.

Printr-o organizare .și o 
îndrumare mai bună din 
partea consiliului popular, 
agricultura comunei a fă
cut un progres substanțial

în 1982. Astfel, țăranii din 
Iscroni și Aninoasa au des
țelenit o suprafață de 1,5 
ha teren, cultivîndu-1 
<;u legume. S-a mărit su
prafața cultivată cu po
rumb ajungînd ia 76 ha. 
S-a acordat atenție deose
bită extinderii livezilor, 
piasîndu-se peste 1500 de 
pomi fructiferi.

Valentina CERCHEZ, 
primarul comunei 

Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)

(Conlinuare in pag. a 2-a)

Ao/ realizări ale ceferiștilor
STAȚIA C.F.K. IS- 

CRONI. O altă unitate 
C.F.R. care-și dedică mun
ca și rezultatele, obținute 
in primele două săptă- 
mîni ale lunii, apropiatei 
sărbători, este stația Is
croni. Tată indicatorii : la 
„tone expediate*1 100 
la sută ; „încărcătura sta
tică*1 — 100.7 la sută, „sta
ționarea la înr ârea.-e-des- 
cărcare" — 109 la sută. 
S-au evidențiat impiegații 
de mișcare Ovidiu Oni- 
sie și Ștefan Kcrtesz, ma
gazinerii Lucia Geică, Ion 
Ciovee și Sevastița Da
vid, mancvranții Petre 
Munteanu și Gheorghe 
Zuică, revizor;: dc ace
Gheorghe David, Ion Ru- 
su, Dumitru Andrei și 
Lucreția Flețan, casiera 
Irina Fazekaș. (T.A.)

R.C.M. PETROȘANI. Activitatea depusă de 
oamenii muncii din tura I, condusă de Ioan Sucală, 
s-a concretizat și in ziua dc 13 februarie ă.c. în re
zultate meritorii. Sub îndrumarea operatorului RC 
Cornel Groza și a iinpiegaților dc mișcare Alexandru 
Mitrache, Ștefan Toacă și Ion Buciumau au fost com
puse, în stația Petroșani, 13 trenuri (cu 681 vagoane), 
au fost descompuse 14 trenuri (cu 646 vagoane) și au 
tranzitat 7 trenuri (cu 503 vagoane).

Totodată, prin utilizarea rațională a mijloacelor 
de tracțiune și dozarea corespunzătoare a timpului dc 
manevră s-a îmbunătățit rulajul vagoanelor, redueîn- 
du-se parcul general cu 160 vagoane.

Zilnic —schimbul

de producție
Măsurile adoptate Ia 

Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.K. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie. tre
cerea la noul program de 
lucru s-au dovedit deose
bit de utile încă din pri
mele zile. împreună cu 
majoritatea ortacilor din 
brigada pe care o conduc, 
noi am mai lucrat în 
schimburi de 8 ore. Dar, 
în condițiile actualului pro
gram, au apărut 
în plus, 
tuirea 
pentru 
nivelul 
tru noi, 
precum și pentru alte bri
găzi cum este cea condu
să de Mihai Covaci, apro
vizionarea este problema 
esențială de care depinde 
realizarea preliminarului. 
Aceasta fiindcă de 
punctul de descărcare

Nicolae OPREA, 
miner șef de brigadă, 

vicepreședinte al c.o.m. 
de la l.M. Bărbăteni

avantaje
De pildă consti- 
comandamentului 

aprovizionare la 
întreprinderii. Pen- 
cei din blocul 12,

la
a

(Continuare în pag a 2-a)

Componenlii brigăzii 
conduse de minerul 
Ion I’op, de la sectorul 
XI al 
crează 
te Ia 
galerii

l.M. Petriia, lu- 
cu bune rezulta- 
construcția unei 

direcționale în
culcușul stratului III, 
orizontul plus 100, in 
vederea deschiderii unei 
noi capacități de lucru.

Foto : Șt. NEMECSEK

INSCRIPȚII PEL

Încă din această lună ne vom realiza sarcinile
Minerii 

al minei 
alizați în 
telor subțiri și medii 
primit cu viu interes 
deplină aprobare cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
Consfătuirea de 
la C.G. al P.C R. 
de conducere, 
și muncitori din 
minieră și geologie. La a- 
dunarea generală de partid 
din sector, comuniștii, mi
neri harms' și destomiri. 
eum sînt șefii de brigadă

din sectorul II 
Aninoasa, speci- 
exploatarea stra- 

au 
Și

gc- 
la 
de 

cadre
lucru 
cu 
specialiști 
industria

Florea lonesci: 
fost acordat î.i 
zile locul III, la 
în întrecerea 
Gheorghe Muntcanu, 
rnitru Luca și alții, au sus
ținut, cu argumentele da
te de experiența lor înde
lungată, că noul program 
de muncă deschide reale 
perspective de realizare 
ritmică a planului de pro
ducție, Iată de ce ne-am 
și angajat cu Viată respon
sabilitatea să ne îndepli
nim indicatorii economici 
încă din această lună. An
gajamentul nistru se sprl-

(căruia î a 
ultimeie 

individual, 
socialistă, 

Du-

ne-am
a-

un 
stratul

jină pe fătul că 
organizat bine munca, 
vem linie de front (de cî- 
teva zile am primit 
front de 120 m în
15) ce ne permite să pu
nem in valoare dorința u- 
nanimă a minerilor de a da 
patriei mai mult cărbune, 
contribuind, astfel, la în
făptuirea prevederilor

lng. Gheorghe NEGRUȚ, 
secretarul comitetului de 

partid din sectorul II, 
l.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ca for al democrației 
muncitorești, adunarea 
reprezentanților oameni
lor muncii constituie un 
prilej fertil de analiză a 
modului cum își desfă
șoară activitatea < 
vul, dar totodată 
bate și probleme 
generale, de viață, 
rent străine de preocu
pările categoriilor socio- 
profesionale respective. 
Un exemplu concret, în. 
tîlnit recent la mina Li- 
vezeni. Maistrul princi
pal Petre Mihai, de la 
sectorul I, a cerut repre
zentanților 
municipale 
să-i determine pe librari 
în a-și reconsidera punc
tul de vedere asupra bi-

colecti- 
i dez- 

mai 
. apa-

organelor 
și județene

între 
a insis-

i

*

*
*

)
*

J

bliofililor mineri, 
motivele invocate 
tat asupra creșterii ni
velului dev cunoștințe ge
nerale și profesionale 
ai muncitorilor din sub
teran, pasiunea lor pen
tru literatură și artă. Ar
gumentele maistrului de
monstrează că Centrul
județean de librării
nu ține cont întotdeauna 
de gustul public, de' mu
tațiile structurale pe
trecute în conșt jțnța ci
titorilor. Cu alte cuvin
te, apeîînd la teste vechi, 
librarii nu prea sînt în 
pas eu realitatea, iată de 
ce firesc este ca apelul 
său să fie cit mai repede 
luat în seamă.

Ion VULPE
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organizațiilor U.T.C.

Pe lîngă aportul considerabil care a condus 
la redresarea procesului de producție materializată 
în extragerea în plus față de prevederile planului 
a importante cantități de cărbune, tinerii de la I.M. 
Petrila au întreprins ample acțiuni de muncă pa
triotică, în întîmpinarea apropiatului eveniment de 
importanță majoră : Conferința organizației munici
pale a U.T.C. Prin aceste acțiuni, uteciștii au con
tribuit la optimizarea procesului de producție, la 
realizarea unor economii.

3* Uteciștii sectorului V 
producție, în frunte cu 
secretarul organizației, 
Costică Sultana, au rămas 
după programul de lucru, 
pentru a 
materiale 
muncă. Ei au 
tionat galeria 
zontul zero 
nr. 6, acțiune 
au recuperat 
armături TH. 
acțiuni, prin 
proprie, s-au 
Emil Florea, Dan 
taru, Alexandru Constan
tin, Costel Popa, Valentin 
Imbrea, Gheorghc Oltea- 
nu.

aproviziona cu 
locurile de 

desconges- 
de la ori- 
din stratul 
prin care 

peste 80 de 
La aceste 
contribuția 
evidențiat 

Ciubo-

cea Deppner, după pro
gramul de lucru, au efec
tuat importante revizii 
și reparații la sistemul de 
preluare, culbutare și 
concasare a pietrei nece
sare pentru rambleierea 
abatajelor din sectoarele 
I și II. Printre operați
ile importante executate 
de aceștia se numără în
locuirea tablei de la plat 
și a axului de la schipul 
culbutor. De asemenea, 
ei, au adîncit jompul, fa- 
cilitînd funcționarea ce
lor două vase de extrac
ție. La aceste acțiuni o 
contribuție remarcabilă 
au avut-o Nicolae Stoian, 
Mihai Tomniuc, 
Filip, Gheorghe 
nă.

Ioan
Geamă-

adjunct
U.T.C. 

din

}i

Ostașii celui mai tînăr 
contingent al companiei 
de pompieri din Petro
șani au depus duminică, 
13 februarie jurămîntul 
militar. La solemnitate 
au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ale 
Uniunii Tineretului Co
munist, ai unor între
prinderi, detașamente 
ale tineretului pentru 
apărarea patriei și de 
pionieri; părinți și rude 
ale tinerilor militari. Vi
branta 
dragostei 
și popor, 
ostășești, 
rămîntului militar a pri
lejuit totodată exprima
rea legămîntului sacru, 
a hotărîrii tinerilor os
tași și a cadrelor com
paniei de a face totul 
pentru înfăptuirea poli
ticii partidului și statu
lui nostru, a or
dinelor comandantului 
suprem pentru 
pregătirea politică și 
tactică, apărarea cuceri
rilor revoluționare, so
cialiste, a bunurilor ma-

Depunerea jurămintului militar 
iegămint ostășesc

teriale și a vieții oame
nilor.

în cuvîntul rostit în 
cadrul festivității de de
punere a jurămîntului, 
soldatul Victor Bădîncă 
a spus : „Ca orice cetă
țean care-și iubește pa
tria, am venit în armată 
animat de dorința de a 
învăța să apăr cuceririle 
revoluționare ale popo
rului, independența

I

patriei socialiste
suveranitatea țării. Ca 
soldat al partidului și al 
subunității din care fac 
parte, mă angajez să-mi 
însușesc instruirea ne
cesară pentru a deveni 
un militar bine pregătit 
în măsură să răspund 
prompt și eficient în mi
siunile ce-mi vor fi în
credințate".

în cadrul aceleiași so
lemnități a fost înmîna-

tă companiei de pompieri 
din Petroșani, Diploma de 
subunitate de frunte pen
tru a 14-a oară consecu
tiv, pentru rezultatele 
deosebite obținute în pre
gătirea politică și mili
tară a ostașilor în pre
venirea și stingerea incen
diilor, precum și în dome
niul autogospodăririi.

Text și foto : 
T. ȚAțARCÂ

Bl Tinerii organizației
U.T.C. nr. 12 rambleu, a- 
vînd ca secretar pe Mir-

Inipreună cu Cornel Sălăjan, secretar
cu probleme organizatorice al Comitetului 
de la mina Vulcan, trecem în revistă cîteva 
realizările și proiectele de viitor ale organizației de 
tineret de Ia această întreprindere.

s-a

■ Prin reluarea iniți
ativei „Prietenul noului 
încadrat", fluctuația per
sonalului muncitor 
redus simțitor în ultima
perioadă. Nou-încadrații 
sînt îndrumați spre cursu
rile de calificare. 102 ti
neri urmează din ■ luna 
ianuarie, astfel de cursuri 
organizate la nivelul mi
nei

jg Cu bune 
s-a soldat 
prin care 
tinerilor cu 
a fost încredmațtă cîte 
unui membru al birou
lui comitetului U.T.C.

L ■ ----

rezultate 
și inițiativa 
îndrumarea 
„probleme"

Rezultatul 7 Stabilizarea 
acestora, faptul că mulți 
dintre ei au devenit mun
citori apreciați în colec
tivele în care lucrează.

■ „Cea mai frumoa
să cameră" — un concurs 
pentru tinerii nefamiliști 
de la căminul nr. 3 din 
Vulcan. începută la 5 
ianuarie a.c., acțiunea se 
va derula timp de 6 luni, 

cîș- 
le
o-

la finele perioadei 
tigătorilor urmînd să 
fie înmînate premii în 
biecte.

Grupaj realizat de 
Gh. OLTEANU, 

Ionel ZMAU

manifestare a 
față de partid 

a maturității 
depunerea ju-

'Urmare din pag li

Răspundem 
cititorilor

NICOLAE VALEANU, 
Aninoasa : Mai aveți mult 
de lucru. Eliminați plati
tudinile de limbaj, con- 
centrați-vă gîndurile și 
simțămintele în versuri în 
care ritmul și rima să nu 
se afle în suferință și în
cercările dv. vor avea șan
sa de a deveni poezii ade
vărate.

IULIAN P1RVU, Petrila: 
Dragostea pentru muzică 
și balet a fiicei dv. nu poa
te fi reprimată prin duri
tate. O puteți 
micuța Mariana 
de 
în 
de 
de 
bisăptăminal, luni și mier
curi, între orele 12,30—14. 
Cît privește pasiunea pen
tru muzică, Școala de mu
zică și arte plastice ~ 
troșani face în fiecare an 
înscrieri la clasele de pian, 
vioară și instrumente de 
suflat.

In cabinetul de oftal
mologie de la Spitalul 
municipal Petroșani, me
dicul Maria Morariu e- 
fectuează o examinare 
biomicroscopică.

de și alte genuri de lu
crări de a căror realiza
re în termen depinde nu 
numai dezvoltarea capa
cităților de producție ci și 
realizarea extracției zii. 
nice de cărbune. Astfel 
de lucrări spre care ne-am 
îndreptat în această pe
rioadă întreaga 
6înt: punerea în 
une a puțului de 
ție cu schip și 
mul ti cablu de la 
Lupeni, punerea în func
țiune a unor turbocom- 
presoare la Aninoasa Sud, 
I.M. Petrila, I.M. Vulcan, 
a funieularelor de ste
ril de la Uricani și Vul
can, a unor stații de ven
tilatoare de la Livezeni 
și Bărbăteni și multe al
te asemenea lucrări. Mai 
mult, pentru a asigura 
spațiile de cazare nece
sare stabilizării și perma
nentizării nou încadrați- 
lor, C.M.V.J. a trecut și 
la construirea de blocuri 
de locuințe.

Odată

atenție 
funcți- 
extrac- 
mașini

I.M.

înscrie pe 
la clasa 

balet ce funcționează 
cadrul Școlii populare 
artă Petroșani. Orarul 
desfășurare a lecțiilor :

Pe-

aplicarea
Foto : Șt. NEMECSEK

SPECTACOLE PENTRU 
I MINERI. La cluburile sin

dicatelor din orașele Lu- 
Ipeni și Vulcan vor avea 

loc joi, 17 februarie a.c. 
I spectacole dedicate mine

rilor fruntași în întrece- 
I rea socialistă pentru mai 
’ mult cărbune. Spectacole- 
I le vor fi susținute de an- 
I samblul „Parîngul" și fer- 
I mația literar - mizical -

coregrafică a Casei de cul
tură din Petroșani. (V.S.)

RAPORT TINERESC. Ti
nerii din cadrul organiza
ției U.T.C. a I.C.SA. și 
A.P. din Petroșani au în
cheiat anul economico- 
financiar 1982 cu un ra
port pozitiv. La capitolul 
beneficii planificate din 
acțiuni proprii ei au rapor
tat 4 000 lei în plus față 
de sarcina stabilită inițial. 
(Gh. B.).

PENTRU... FUMĂTORI. 
S-a redeschis în Lupeni

unitatea de reparații și în
cărcat brichete. Ea este 
situată în cartierul Vîs- 
coza II (față în față cu 
complexul alimentar) și are 
orar de funcționare de 8 
ore zilnic. Alături s-a re
deschis chioșcul de difu
zare a presei. (A.T.).

SA NU-I UITAM PE 
CEI MICI. Cinematogra
ful „7 Noiembrie" din Pe
troșani avea bunul obicei 
de a prezenta în fiecare 
duminică, de la ora 12, un

la 
de 
de

complexului program de 
măsuri amintit, a noului 
program de lucru, sînt 
create toate condițiile 
pentru îndeplinirea 
termen a lucrărilor 
investiții. Formațiile
lucru din subteran de la 
lucrările de deschideri au 
fost completate cu oa
meni calificați, asigurîn- 
du-se structura necesa
ră formațiilor tip, s-au
creat noi formații care
să asigure plasarea tu
turor locurilor de muncă 
prevăzute în prelimina
rii. Dotarea tehnică de 
care dispunem și care 
este în continuă creștere 
(în anul 1984 vom mai 
primi 9 combine de înain
tare în steril, 16 căru
cioare de perforat, 2 fo
reze pentru săpat suitori, 
22 de foreze pentru cer
cetări și degazări și mașini 
de încărcat) vor fi utili
zate mai bine, mai efi
cient pentru a spori vite
zele de avansare astfel 
îneît să realizăm în me
die 80 ml pe lună în ga
lerii cu profil mare. De 
asemenea, s-a îmbunătă-

țit foarte mult asistența 
tehnică și s-au asigurat 
condiții optime pentru o 
aprovizionare ritmică. 
Deci condiții sînt, și vor 
putea fi mai bine valorifi
cate dacă vor dispare din 
concepția unor cadre teh
nice și chiar de la unii 
tovarăși din conducerile 
întreprinderilor miniere, 
idei de genul : „priori
tate în aprovizionarea lo
curilor de muncă au 
formațiile din cărbune" 
sau că, dacă au o depă
șire de 2 la sută, spre 
exemplu, la deschideri 
putem lua formațiile de 
la acest gen de lucrări 
pentru a fi folosite în alte 
activități ș.a.m.d. Acum 
sînt condiții pentru o ac
tivitate susținută atît în 
domeniul investițiilor cît 
și al extracției de căr
bune. Dacă azi ne vom în
deplini exemplar 
vederile de plan la 
vestiții, mîine ne 
putea realiza, de
menea, în mod exemplar 
sarcinile la producția de 
cărbune extras.

Zilnic —schi nbul 
și ciciul 

di producție 
'Urmare din paa lj

pre- 
in- 

vom
ase-

Ne vom realiza sarcinile
(Urmare din pag. 1)

Conferinței Naționale a 
partidului cu privire la 
realizarea independenței 
energetice a patriei.

Din această săptămînă 
vom trece cu toate forțele 
la îndeplinirea planului ce 
ne revine. Trebuie să re
zolvăm toate problemele 
de aprovizionare, de trans
port pe orizontală și ver
ticală (puțul auxiliar Sud 
devine o capacitate im
portantă de extracție, 
„trăgînd" în fiecare schimb

cel puțin 300 de vagonete). 
Am întreprins un ansamblu 
de măsuri politice, orga
nizatorice și tehnico-econo- 
mice adecvate activității 
care se desfășoară în trei 
schimburi. Avem în sector 
mineri destoinici, care au 
muncit ani de zile la Ani- 
noasa. Sîntem ferm hotă- 
rîți să obținem rezultate 
frumoase, care să consti
tuie o materializare 
conștiinței minerești,

a 
a 

dorinței de a îndeplini sar
cinile trasate de Conferin
ța Națională a partidului.

lemnului de mină pînă în 
abataj sînt câteva sule de 
metri distanță. în condi
țiile lucrului pe schimburi 
de 6 ore, de 
găseam lemn 
dimensiunea și 
necesară. Iar timpul 
scurt. Până la 
lemnului, 
șutul. Iată de ce în condi
țiile vechiului program de 
lucru ne trebuiau, de regu
lă, cîte două schimburi 
pentru a încheia un ciclu, 
încă din prima zi de aplica
re a noului program ne 
străduim să facem schimbul 
și ciglul. La intrarea în 
schimb, ne asigurăm și 
transportul de lemn și 
piesele de schimb de care 
e nevoie.

Sîntem, de asemenea, sa- 
tisfăcuți de faptul că p’ 
sarea personalului 
șchimburi este mult ' 
bună. Pe toate cele 
schimburi avem acum 
neri de nădejde, 
om știe ce are de făcut în 
abataj. Folosim mai 
mal din plin, timpul 
lucru. în aceste 
este normal că 
zilnic preliminarul și 
străduim să trimitem 
ziuă și o cantitate de 
bune în plus față de 
liminar. Colectivul 
treprinderii noastre a 
vedit și cu alte prilejuri 
că știe să-și mobilizeze 
resursele umane și mate
riale pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan și este ferm hotărît 
să facă totul pentru spo
rirea producției de căr
bune în condiții de eficiență 
economică sporită.

multe ori nu 
suficient, de 

calitatea 
erai 

procurarea 
uneori trecea

pe 
mal 
trei 
mi- 

Fiecare

bine, 
de 

condiții 
realizăm

ne 
spre 
căr- 
pre- 
în- 
do-

program de proiecții de de
sene animate. Bucuria co
piilor a fost însă spulbe
rată, duminică, 13 februarie 
(să fi fost de vină data 7). 
N-ar trebui cumva „rea
nimată" această acțiune 7 
(M.B.).

PE LOCURI DE FRUN
TE. în cadrul ultimei edi
ții a concursului „Buna 
servire", reprezentanții 
Liceului economic și de 
drept adminstrativ din Pe
troșani au ocupat locuri de

frunte. La întrecerile din
tre ospătari, ei au ocupat 
două locuri I, la bucătari 
și cofetari — bucătari un 
loc I și două locuri II. 
Rezultatele bune obținute 
denotă calitatea pregătirii 
profesionale și de specia
litate a tinerilor din ca
drul acestui liceu. (V.S.).

ÎN ZONA centrului civic 
al orașului Lupeni au fost 
atacate lucrările la două 
noi tronsoane ale blocului

4. Este vorba de tronsoa
nele A și D care sînt pre
văzute cu 600 mp spatii co
merciale la parter și sînt 
planificate să fie puse în | 
funcțiune în cursul acestui i 
an. (V.S.),

I
Rubrică redactată de

V.S. FENEȘANU
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FOTBAL

Un test 
reușit

F.C.M, REȘIȚA — JIUL 
2—2 (2—0). Conțin uînd
meciurile de verificare, 
duminică echipa „Jiul" Pe
troșani a jucat în fața a 
peste 2 000 de spectatori pe 
stadionul Valea Domanu- 
lui din Reșița, tn compa
nia F.C.M.-ului din loca
litate. Meciul a luat sfîr- 
șit cu un echitabil rezul
tat de egalitate, după ce 
în min. 13 gazdele con
duceau cu 2—0 prin golu
rile marcate de Portic 
(min. 5) și Oancea (min. 
13). După acest duș rece 
de la începutul meciului, 
jucătorii noștri au strîns 
rîndurile și s-au lansat în- 
tr-o continuă cursă de ur
mărire. De aici a rezultat 
un meci frumos cu multe 
faze de gol la ambele porți. 
Eforturile jucătorilor noș
tri au fost răsplătite prin 
golurile lui Șumulanschi 
(min. 52) și Dosan (min. 
75), realizate cu șuturi din 
afara careului de 16 metri.

Antrenorii Vlad și Ton- 
ca au început partida cu 
Homan — Vesa, Vizitiu, 
M. Popa, Szekely — V. Po
pa. Șumulanschi, Varga, 
M. Marian — Băluță și 
Guda. Au mai jucat: Vî- 
nătoru, P. Grigore, Do
san, Stana și Stoinescu.

Joi la ora 15,30 pe ve
chiul stadion „Jiul" din 
Petroșani se va disputa 
revanșa, iar în deschide
re „Jiul" tineret speranțe 
— „Minerul" Paroșeni. (Gli. 
BOȚEA).

O reușită
Sîmbătă și duminică bi

necunoscuta pirtie din poie
nița I.E.F.S. — Paring a 
devenit un veritabil ca
dru sărbătoresc pentru 
numeroșii schiori amatori 
din Valea Jiului și din 
întregul nostru județ.

Desfășurată sub generi
cul „Daciadei" în organi
zarea întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani și 
a Consiliului asociației 
sportive „.Utilajul" s-a 
desfășurat cea de-a V-a e. 
diție a „Cupei Utilajul" la 
schi alpin, competiție 
sportivă dedicată în exclu
sivitate amatorilor aces
tui minunat sport.

Campionatul asociației 
sportive din I.U.M. Petro
șani, desfășurat în condi
ții de timp excelent, pe o 
pîrtie care a beneficiat de 
o zăpadă bună, cei 32 de 
concurenți au parcurs un 
traseu cu 27 de porți, lup- 
tînd cu ardoare pentru ti
tlurile puse în joc. Evo- 
luînd la nivelul schiorilor 
de performanță, Andreea 
Lobonț (junioară), Paul Io
nică (juniori), Voichița Io
nică (senioare) și Aurel 
Costică (seniori) și-au ad
judecat titlurile și trofe
ele conferite învingători
lor primei zile în aplauze
le unui public numeros și 
entuziast. La reușita a- 
cestei prime reuniuni șl-au 
adus contribuția și cadre-

întrecere
le didactice de la C.S.Ș. 
Petroșani sub conducerea 
profesorului Eugen Peter- 
fi, directorul acestei uni
tăți școlare și a profeso
rului Zoltan Toth.

Cea de a doua „reuni
une" dedicată „Cupei U- 
tilajul" (la care au fost in
vitați schiori din întreg ju
dețul Hunedoara) a atras 
pe pîrtia de concurs 86 de 
concurenți, cel mai tînăr 
avînd vîrsta de 5 ani (E-

,.Cupa Utilajul", 
la schi

duard Anger) iar cel mai 
în vîrstă 45 de ani (mais
trul principal de la 
I.U.M.P. Gheorghe Ionică). 
O întrecere deosebit de 
pasionantă a, departajat 
„la fotografie" o serie de 
concurenți conferindu-le 
celor mai merituoși satis
facția victoriei.

întrecerile copiilor au 
fost dominate de Eniko 
Sabău (I.U.M.P.) și Dan 
Peterfi (Școala generală nr. 
1 Petroșani) în timp ce 
la junioare, Andreea Lo
bonț (I.U.M.P.), a confir
mat succesul din ziua pre
cedentă, adjudeeîndu-și 
titlul și de această dată. 
Pasionantă a fost între-

în Parîng
cerea juniorilor, categorie 
la care Marcel Popovici 
(I.U.M.P.) s-a revanșat a- 
supra învingătorului serii
de sîmbătă cucerind cupa. 
Disputa seniorilor a revenit 
la diferență de cîteva su
timi de secundă profesoa
rei Juja Alecu, învingătoa- 
rea Rozaliei Ersely
(I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani) 
Ca de obicei, seniorii au 
oferit un aplaudat spec
tacol pe schiuri, spectacol 
în urma căruia Dumitru 
Bîrlida, Aristică Popescu 
și Aurel Costache au ocu
pat în ordine primele trep
te ale podiumului.

în final, în prezența u-
nui public numeros, con
ducerea întreprinderii de 
utilaj minier, a celei de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
au oferit învingătorilor
frumoase cupe, medalii și 
diplome.

La asigurarea reușitei 
acestei frumoase sărbători 
a schiului din Parîng, con
ducerea A.S. Utilajul a be
neficiat de sprijinul 
C.M.E.F.S. Petroșani, al 
grupului de arbitri de 
schi și de sprijinul corpu

lui profesoral de specia
litate de la I.E.F.S. Bucu
rești. Tuturor le mulțu

mim !

Ing. Nicolae LOBONȚ, 
I.U.M. Petroșani

La înălțime, în slujba semenilor
De la „Brăița" — Lupeni, odată cu punerea în 

funcțiune a telescaunului, urcă spre cabana Straja, 
zilnic, dar mai ales sîmbătă și duminica, sute de 
mineri și alți lucrători din economia și instituțiile 
orașului, împreună cu familiile. Duminică, am urcat 
și noi alături de. minunății oameni ai Lupeniului. 
Am fost impresionați de „mersul" instalației de te- 
lescaun : suplețea stîlpilor ce urcă pe aproape 600 
metri altitudine, silențiozitatea cu care scaunele trec 
din stîlp în stîlp, funcționalitatea ei deosebită. Ne-am 
convins astfel de pasiunea cu care lucrează aici 
formația condusă de maistrul Eugen Vasiu : me
canicul Gheorghe Frățilă, revizorii Alexandru Ma
rius și Dan Onisie, peroniștii loan Ciorea, Paul 
Cătănaș și loan Covătaru, electricianul Vasile V. 
Gheorghe, lucrătorii Attila Sava și Iosif Huda, ca
siera Eugenia Drăgoi. Această mică echipă căreia 
in zilele cînd aglomerația crește — așa cum s-a în- 
tîmplat duminică — li se alătură minerii pensionari 
Marin Ciochia și Ștefan Molnar, a transportat în- 
tr-o singură zi’ peste 400 de persoane. Splendorile 
de la Straja ne-au fost „apropiate" astfel prin 
munca acestor inimoși lucrători. (Anton HOFFMAN)

CRONICA MUNTELUI

Motive 
dar

încă de sîmbătă, zona 
turistică a Parîngului a 
cunoscut o animație deose
bită. Prezenți în număr 
impresionant, schiorii au 
ținut să onoreze tradițio
nala întrecere sportivă 
„Cupa utilajul".

A doua zi, duminică, la 
autobuze și la telescaun 
s-a semnalat o mare aglo
merație. Aflat pe recepție, 
dispeceratul I.G.C.L. a su
plimentat numărul auto
buzelor, satisfăcînd ce
rințele. în timp ce la te
lescaun a domnit ordinea 
și disciplina, nu același 
lucru s-a petrecut la te- 
leschiul din fața cabanei 
I.E.F.S, La acest teleschi,

de satisfacție, 
șl nereguli

oamenii de ordine n-au 
fost respectați. Mulți schi
ori, îndeosebi copii șl a- 
dolescenți, nu au respectat 
ordinea la urcare, ignorînd 
cerințele bunului simț și 
protestele repetate ale 
vîrstnicilor, ale organiza
torilor. Alții n-au respec
tat regulile de urcare, a- 
gățîndu-se de cablu în zo
na de’ mijloc, suprasolici- 
tînd instalația. De mai 
multe ori funcționarea 
schiliftului s-a întrerupt, 
datorită acestor „indisci- 
plinați".

Zăpada a fost excelen
tă pentru schi, vreme 
splendidă.

Viorel STRAUȚ

Priorități în activitatea 
Consiliului popular

fVrmare din pag. I)

Au fost obținute reali
zări și în ceea ce privește 
creșterea numărului de a- 
nimale, obținîndu-se sporuri 
însemnate la toate speci
ile.

-Sste remarcabil faptul 
că aproape fiecare cetă
țean cu gospodărie indi
viduală a încheiat în anul 
1982 contracte cu statul a- 
tît pentru animale cît și 
pentru produse animaliere. 
Rezultate deosebite s-au 
obținut la carne de vită, 
unde planul la predare a 
fost depășit cu 11 tone.

Deși s-au obținut rezul
tate bune în anul 1982, to
tuși ele nu sînt încă pe 
măsura potențialului de ca
re dispune comuna noas
tră, fapt ce a reieșit și din 
dezbaterile sesiunii consi
liului popular unde s-a a- 
doptat programul de dez
voltare a agriculturii și 
creșterea animalelor pe a- 
nul 1983.

Pentru a răspunde che
mării pe care plenara Con

„Sintem împotriva risipei de energie, 
dar și a întunericului0

Locatarii de pe Aleea 
Castanilor, din Lupeni, car
tierul Viscoza Ill, unul 
dintre cele mai îngrijite 
și frumoase cartiere ale 
orașului, sînt împotriva 
risipei de energie electri
că și acționează pentru fo
losirea ei rațională. Ca do
vadă, din proprie iniția
tivă și cu sprijinul asoci
ației de locatari, am în
locuit recent în casele scă

siliului Național al Agri
culturii a adresat-o țără- 
rimii, locuitorii comunei 
noastre au hotărît ca în- 
cepînd cu anul 1983, posi
bilitățile de care dispune 
comuna în ceea ce privește 
agricultura să se transfor
me în realitate nemijloci
tă și prin aceasta să con
tribuie mai mult la înfăp
tuirea programului de au- 
toaprovizionare teritorială. 
Toate acestea vor fi reali
zate prin utilizarea mai e- 
ficientă a pămîntului a- 
plicînd cu fermitate lo
zinca „nici o palmă de pă- 
mînt să nu rămînă necul
tivată", prin creșterea în 
fiecare gospodărie a unui 
număr sporit de animale.

Deși a trecut puțin timp 
de la începutul anului, ță
ranii din comuna noastră, 
s-au prezentat la consi
liul popular pentru a-și lua 
planul de culturi pe acest 
an și pentru a încheia con
tracte cu statul. S-au în
cheiat pînă în prezent 
contracte pentru 60 de 

rilor blocurilor becurile 
cu incandescență cu tuburi 
fluorescente. Dar, neca
zul nostru este altul. De 
cîteva săptămîni pe stradă 
și în întreg cartierul, 
noaptea, nu mai arde nici 
un bec din cele 20 insta
late pe tot atîția stilpi de 
beton. Sintem la curent cu 
necesitatea gospodăririi 
raționale, stricte, a energi
ei și susținem acțiunile 

porci, 57 viței, 112 hl lapte 
de vacă, 15 hl lapte de oa
ie și acțiunea de contrac
tări continuă. Cetățeni ca 
Petru Ionașc, Elena Bur- 
lec, Lăscuț Hărmagiu, Ilie 
Bringău și alții sînt frun
tași la contractări și în 
acest an.

Pentru a se executa lu
crări agricole de calitate 
în vederea creșterii pro
ducției la hectar și pentru 
a se acorda o îngrijire mai 
bună animalelor, la cămi
nul cultural din Iscroni 
s-a organizat un cerc de în- 
vățămint agrozootehnic, 
care- se bucură de o pre
zență mare a țăranilor. De 
asemenea, asistemța ve
terinară acordată de teh
nicianul Constantin Popes
cu, a codus la reducerea 
mortalității în rîndul ani
malelor să scadă substan
țial. Toate aceste acțiuni 
vor face ca în anul 1983, 
rezultatele obținuțe de 
comuna Aninoasa să fie 
mai bune.

pentru eliminarea oricărei 
risipe. Nu cerem să lami
neze toate cele 20 de 
becuri, e suficient să ardă 
doar două sau trei, ca să 
nu bîjbîim prin beznă 
cînd mergem ori venim de 
la lucru. Considerăm că 
acest lucru e pe deplin po
sibil și rațional.

Zorița MESAKOȘ, 
tehniciană, I.M. Lupeni

Economii la 
carburanți și lubrifianți

Colectivul _ autobazei 
I.T.A. Petroșani, care ra
portează inuop.mirep pia
nului de la începutul anu
lui la principalii indica
tori specifici, înregistrea
ză, dc asemenea, însemna
te economii la consumurile 
planificate la carburanți 
și lubrifianți. Asigurînd 
revizii și reparații de bună 
calitate, folosirea raționa
lă a mijloacelor de trans
port proprii, unitatea a 
reușit să economisească 
9,2 tone de motorină și a- 
proape o jumătate de tonă 
de uleiuri minerale.

Umanism
Era în dimineața zilei de 7 februarie. Emil June, 

muncitor la sectorul de aeraj al I.M. Livezeni, a fost 
internat de urgență la spitalul din Petroșani. Medicii 
au intervenit cu promptitudine și competență profe
sională. Viața omului este în afară de orice pericol. 
Dar la salvarea vieții lui Emil June au contribuit și 
tovarășii săi de muncă prin donarea sîngelui salva
tor. La apelul tovarășului Gheorghe Iliminiuc, pre
ședintele Comitetului sindicatului de la I.M. Live
zeni au donat sîngele pentru ortacul lor: maistrul 
minier Cornel Jurj, maistrul mecanic Gheorghe Stîn- 
gaciu, subinginerul Romulus Burdan, Petru Coconeț, 
loan Lung, Alexandru Fulop, Nicolae Daj, Constan
tin Peteu, Gheorghe Hokh și Dumitru Tivdă. Gestul 
lor exprimă dragostea față de ortacul de muncă aflat 
la gtea cumpănă, un profund umanism. (D.C.)

Nu vă lipsește nimic 
din inventar ?

De data aceasta ne o- 
prim pe strada Vasile 
Roaită din Petroșani. Se 
mai întîmplă, mai și gre
șește omul, dar cînd nu 
se observă nici un semn 
de preocupare pentru a 
îndrepta o anumită sta
re de lucruri, te întrebi, 
de pildă, cine a pierdut 
construcția metalică ce 
cîntărește mai mult de o 
tonă aflată de luni de zi
le pe strada susmențio
nată. Stă nemișcată pe 
trotuar în calea pietoni
lor care pe întuneric ris
că să-și vătămeze pi-, 
cioarele în cazul unui 
contact cu tabla de oțel 
destul de... „incisivă". 
Deci, ne întrebăm : cons
trucția ori piesa respec
tivă nu lipsește din in
ventarul nici unei între
prinderi ? (T.V.)

Foto : Șt. NEMECSEK
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Prezente
ALGER 14 (Agerpres). 

— La 14 februarie a în
ceput la Algei- cea de-a 
16-a sesiune a Consiliului 
Național Palestinian. Lu
crările au fost deschise de 
Khaled Al Fahoum, pre
ședintele Consiliului Na
țional palestinian, în pre
zența tuturor liderilor re
zistenței palestiniene, in 
frunte cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului

românești
*

Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei.

La lucrările Consiliului 
Național Palestinian asistă 
ca invitate numeroase de
legații de peste hotare.

Delegația română este 
condusă de tovarășul Ion 
Coman. membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al CC. al P.C.R.

Știri din țările socialiste
BEI GRAD 11 (Agerpres). 

— Industria energetică a 
1 ugoslaviei își sporește 
capacitatea de producție 
prin intrarea in funcțiu
ne a unei noi centrale 
termoelectrice : termocen
trala „Gațko”, din apro
pierea orașului cu același 
nume, din R.S Bosnia și 
Ilerțcgovina. Construită 
în imediata vecinătate a 
unei exploatări carbonife
re recent intrate în pro
ducție, ale cărei rezerve 
silit estimate la 365 milioa
ne de tone, noua unitate

energetică are o putere 
instalată de 300 megawați, 
urmînd să furnizeze siste
mului energetic național 
iugoslav, anual 1,65 mili
arde kWh. Investițiile a- 
locate de stat pentru cons
truirea centralei de la 
Gațko s-au ridicat la a- 
proape 12 miliarde dinari.

★
BEIJING 14 (Agerpres). 

•— Volumul total al inves
tițiilor în dezvoltarea sec
torului energetic va fi, a- 
nui acesta, în China, de

Evoluția situației 
din Salvador

REZULTATELE 
ALEGERILOR 
DIN CIPRU

NICOSIA 14 (Agerpres).
— Alegerile prezidențiale 
desfășurate duminică în 
Cipru s-au soldat cu vic
toria actualului șef al sta
tului, Spiros Kyprianou, în 
favoarea căruia au votat 
56,54 la sută dintre ale
gătorii greco-ciprioți pro
zeliți la urne. Președinte
le Kyprianou a beneficiat, 
pe lingă sprijinul propriei 
formațiuni politice — 
Partidul Democratic, și de 
cel al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (AKEL), intre 
aceste partide funcționînd 
o alianță electorală avînd 
ca platformă politică so
luționarea echitabilă a 
problemei cipriote.

Celorlalți doi candidați 
în alegerile prezidențiale
— Glafkos Clerides (Adu
narea Democratică) și Vas- 
sos Lyssarides (Partidul 
Socialist — EDEK) — 
le-au revenit 33,93 la sută 
și. respectiv, 9,53 la sută 
din voturile exprimate. 
Nu este lipsit de semnifi
cație, faptul că ambii se 
jjpnunțau pentru între-
ciperea negocierilor inter- 

cotn unitare.

Acțiuni și luări de poziție împotriva
i

cursei înarmărilor
BUENOS AIRES 14 (A-

gerpres). — în declarații 
făcute presei argentiniene, 
Eduardo Luis Curia, re
prezentantul Partidului 
Justițialist și Enrique Gar
cia Vazquez — din partea 
Uniunii Civice Radicale, 
— cele mai ample forma
țiuni politice din țară — 
s-au pronunțat pentru re
ducerea cheltuielilor mi
litare naționale și interna
ționale, pentru alocarea 
de fonduri sporite in do
meniul dezvoltării — trans
mite agenția I.P.S. „Sînt 
necesare diminuarea cote
lor din buget destinate 
apărării și securității și 
sporirea celor care privesc- 
dezvoltarea învățămîntu-

lui și a asistenței medico- 
sanitare" — a declarat E- 
duardo Luis Curia. „Țara 
trebuie să opteze ori pen
tru calea înarmărilor și 
a recesiunii, ort pentru 
dezvoltare și progres" — 
a arătat, la rîndul său, 
Enrique Garcia Vazquez,

■ir
TOKIO 14 (Agerpres). — 

La Nagasaki a fost creată 
o nouă organizație pentru 
pace intitulată „Consiliul 
de acțiuni pentru întări
rea păcii". La lucrările 
de constituire a noii or
ganizații au luat parte pes
te 300 de reprezentanți ai 
diverselor organizații so
ciale din Nagasaki și din 
alte orașe ale țării. Din

noua organizație fac parte 
membri ai organizațiilor 
sindicale, de femei, de ti
neret și religioase din în
treaga Japonie.

„Japonia și opinia pu
blică mondială trebuie să 
știe tot adevărul despre 
urmările bombardamentu
lui atomic de la Naga
saki din august 1945", se 
subliniază în declarația 
dată publicității de noua 
organizație. Totodată, în 
declarație se cere guvernu
lui nipon să respecte 
strict cele trei principii 
antinucleare: de a nu in
troduce în țară, de a nu 
poseda și a nu produce 
arme nucleare.

5,4 miliarde yuani — cea 
mai mare sumă alocată în 
acest scop de la proclama
rea Republicii, în 1949. 
După cum informează a- 
genția China Nouă, anul 
acesta urmează să fie insta
lată o capacitate energeti
că de 3 000 MW. în 1983, 
termocentralele urmează 
să atingă parametrii de
plini de funcționare și să 
producă 270 miliarde kWh 
energie electrică. Industria 
energetică chineză va creș
te în acest an cu 4 la sută.

Pe de altă parte, după 
cum a declarat Li Peng. ad
junct al ministrului re
surselor hidrotehnice și 
al energiei electrice, în 
următorii 20 de ani, în Chi
na se vor construi nume
roase hidrocentrale de 
dimensiuni mari și medii, 
ca o preocupare de diver
sificare a surselor ener
getice ale țării. Astfel, sis
temul energetic chinez se 
va îmbogăți cu 30 de hi
drocentrale de dimensiuni 
mari și medii, în special pe 
cursurile marilor fluvii 
Yangtze și Galben.
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CREȘTEREA 
TAXELOR ȘCOLARE
WASHINGTON 14 (A-

gerpres). — Administrația 
Universității Stanford din 
statul California a anunțat 
creșterea taxelor școlare 
pentru acest an cu 10 la 
sută. Anul trecut, taxele 
țcolare la această univer
sitate au crescut cu 15 la 
sută. în comunicatul de 
presă al universității se 
relevă că această crește
re a taxelor școlare îi va 
afecta cel mai mult pe 
studenții proveniți din 
păturile sărace ale popu
lației și pe cei de culoare.

BALENE „SINUCIGAȘE”
Pe litoralul de sud-est 

al Australiei a fost des
coperită o porțiune de 
plajă cu lățimea de a- 
proximativ șapte kilo
metri unde au încercat să 
se „sinucidă", aruneîn- 
du-se pe mal aproape 100 
de balene. întrucît au 
fost descoperite relativ 
tîrziu, echipele de sal
vare nu au putut inter
veni la timp și o mare 
parte din uriașele ceta
cee au pierit.

DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ

Un sarcofag din granit 
roșu, datînd din perioa
da ocupației romane, a 
fost scos la suprafață 
de muncitorii care lucrau 
la fundația unei clădiri 
din orașul-port Alexan
dria, informează presa 
egipteană. în sarcofag 
s-au găsit un schelet u- 
man și numeroase biju
terii de aur, între care 
o pereche de cercei cu

desene gravate în metal. 
Arheologii de la Auto
ritatea egipteană a an
tichităților apreciază că 
secheletul găsit în sarco
fag este cel al unei preo- 
tese ce a trăit în peri
oada cînd Egiptul se a- 
fia sul» ocupație roma
nă.

FAPTUL DIVERS

RECORD...
ÎN PICTURĂ

Danezul Karl Arling, 
de 67 de ani, a pictat în 
zece ore 76 de „tablouri", 
depășind vechiul record 
de 57 de acuarele rea
lizate, tot în același in
terval, de un pictor sue
dez.

Presa daneză sublinia
ză că posesorul noului 
record este și cel mai pro
ductiv pictor din lume, 
avînd la activ 125 000 de

tablouri, realizate din 
1947. Neputînd vedea 
pînzele lui Arling nu ne 
rămîne decît posibilita
tea de a ne imagina cum 
ar putea arăta acele o- 
pere.., de artă efectuate 
în aproximativ zece mi
nute „bucata".

FOSILA
Pe teritorul fostului 

parc național din nord- 
estul statului american 
Arizona, arheologii au 
descoperit fosila unei rep
tile care a trăit în urmă 
cu aproximativ 200 de 
milioane de ani. Craniul 
măsoară 1,8 metri, iar 
părțile care s-au păstrat 
din scheletul lui indică o 
lungime a corpului de a- 
proximativ 13 metri. Du
pă cum a declarat pa
leontologul Robert Long, 
greutatea uriașei reptile 
era de aproape 10 tone, 
ceea ce ar indica faptul 
că este vorba de cea mai 
mare viețuitoare care a 
fost descoperită, pînă în 
prezent, pe planetă.
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„Reagan Ranches"—(„Fermele Reagan")

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Prea tineri pen
tru riduri; Unirea : Me- 
fisto, I-H.

LONEA i Aventurile 
ursuleților polari.

ANINOASA: Astrid,
dragostea mea.

VULCAN — Luceafă
rul : Emigrantul.

LUPENI — Cultural! 
Fericire de țigan.

URICANI: întîmplare 
nocturnă.

11,00
11,05

n,25

11,55

12,10
12,40

TV

Telex.
Profesiunile 
naiului.
Flori patriei : 
Momente coregrafi
ce pe muzică româ
nească.
Actualitatea econo
mică.
Tezaur folcloric.
Călătorie prin țara 
mea — reportaj 
dedicat eroicelor 
lupte muncitorești- 
revoluționare din

cinci-

La fel ca bunicii lor 
din anii '20-’30, agricultorii 
americani suferă azi de 
confruntarea, de lungă du
rată, cu prețurile la pro
dusele agricole, care le 
afectează serios veniturile, 
expunîndu-i la faliment și 
obligîndu-i să-și ipotecheze 
terenurile. încă din 1979 
veniturile medii ale fer
mierilor se reduseseră cu 
50 la sută. Printre altele, 
ei au fost constrînși să 
yîndă o parte din pămîn- 
turile lor pentru a-și pu
tea procura capitalul ne
cesar.

Astfel s-au repetat două 
alte fenomene caracte
ristice anilor ’30. în timp 
ce prețurile pămînturilor 
au urcat brusc, gradul de 
solvabilitate al fermieri
lor e-a diminuat simțitor. 
Ca urmare, confiscările de 
terenuri s-au înmulțit.

Criza a adus milioanelor 
de americani întregul său

cortegiu de suferințe și... 
deznădejdea. în afară de 
familiile angajaților la 
serviciile de asigurări so
ciale, în toate celelalte fa
milii sărace, ale oameni
lor îndepărtați din viața 
activă, apăruseră discordia

litici care amenajau „bi- 
donvilluri" în marile a- 
glomerații urbane pentru 
a avertiza asupra celor două 
categorii — săracii și șo
merii. Astăzi aceste a- 
dăposturi insalubre nu se 
mai numesc „Hoovervilles".

Dosarele „Agerpres“

și dezbinarea. Cei frustrați 
de elementarul drept la 
muncă își răsfrîngeau, de
ja, nemulțumirea creată 
de alții asupra soțiilor și 
copiilor lor.

„Supele populare" sau 
voluntarii diferitelor bi
serici și comunități oferă 
locuri de odihnă, gratuit, 
nevoiașilor rămași fără 
speranță. Altă amintire a 
anilor ’30 — militanți po

ci „Reagan Ranches".
Președintele american nu 

a făcut nimic pentru în
lăturarea mizeriei, spun 
observatorii politici. Dim
potrivă, el a supraatras 
atenția asupra creșterii 
curbei bursiere din luna 
august a anului trecut, in 
care el descoperise că 
„programul său începea 
să dea rod".

Richard Whalem. unui

din vechii săi consilieri
din timpul campaniei pre
zidențiale, a dezaprobat 
pe fostul său „patron" acu- 
zîndu-1 că a vrut să-și ia 
dorințele drept realitate. 
Marii negociatori ai Wall 
Street-ului, care au de
clanșat această situație e- 
xistentă în S.U.A., „în 
discordanță" cu „reagano- 
mia" — a arătat Whalem 
— „au respins, pur și
simplu planurile de re
dresare economică ale pre
ședintelui ținind tont doar 
de dobînzi, fără a se sim
ți jenați că aceste planuri 
încercau redresarea situa
ției interne" O altă ima
gine similară anului 1929 
este actuala oscilație a 
pieței bursiere, care a- 
mintește de circumstanțele
ce au precedat „marele 
crah" bursier al Wall 
Street-ului de la 29 oc
tombrie 1929.

SAN SALVADOR 14 (A- 
gerpres). — Agențiile in
ternaționale de presă au 
consemnat — la începu
tul săptămînil — noi acți
uni ale efectivelor Fron
tului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Naționa
lă (FMLN) din Salvador.

Astfel, după ocuparea 
localității Agua Caliente, 
patrioții au declanșat ata
curi puternice asupra u- 
nor poziții întărite ale 
armatei pe șoseaua care 
leagă orașele Suchitoto și 
San Martin, provocîndu-le 
mari pierderi în oameni 
și echipament de luptă.

Operațiunea — precizea
ză agenția Prensa Latina 
— a realizat o breșă în 
sistemul de securitate pe 
care trupele îl realizează 
în jurul localității Su
chitoto, de importanță stra
tegică. f

Pe de altă parte, ag<m-~ 
țiile „Salpres" și „Noti- 
sal" informează despre a- 
tacuri ale insurgenților în 
punctele Manguito, Mi- 
lingo, Capinol și El Mor- 
ro, precum și despre res
pingerea unei ofensive lan
sate împotriva lor, la care 
au participat peste 500 de 
militari.
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ianuarie-februarie 
1933.
închiderea 
gramului. 
Telex. 
Viața școlii. 
Ansamblul folcloric 
„Cununa" din 
trești — 
ța.
Clubul 
Cabinet 
pentru 
din agricultură. 
1001 de seri.
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Arc peste timp — 
1933—1983.
50 de ani de 
roicele lupte 
Iuționare din 
ale 
române.
Partid erou, partid 
victorios.
Program
muzical . coregrafic. 
Dialogul faptelor. 
Teatru în serial : 
„Cînd trăiești mai 
adevărat” 
de Paul Everac. 
Prima parte. 
Telejurnal.
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tinerelului, 
profesional 

lucrătorii
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Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, Pe

troșani, strada Vasile 
Roaită, bl. ,11 /64, familia 
Denii, informații orele
19—22. (175)

V1ND uși Lada 1500, 
două dreapta și una dreap
ta spate, complete. In
formații Golea Gheorghe, 
b-dul Republicii, bl. 4, ap. 
8, Tirgu Jiu. (178)

VÎND garaj cărămidă. 
Informații : Petroșani, stra
da Independenței, bl. 13, 
ap. 27. (179)

VÎND casă, Anlnoasa, 
strada 23 August, nr. 52. 
Informații : Deva, telefon 
16569. (181)

VÎND Dacia 1330, stare 
perfectă, strada Tudor 
Vladimirescu, bl. 38, ap. 
81, Petrila (vizavi poli
clinică). (182)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pataky 
Ghizela, eliberată de Pre-

parația Lupenii O declar 
nulă. (176)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Seliște 
Venei, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(177)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciobo- 
taru Aurel, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar nu
lă. (180)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Svoboda 
Alexandru, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (183)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Gheorghiu 
Traian, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (184)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Damian 
Mihai, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(185)
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