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ȚĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
s

O zi de primăvara in 
Uricani.

Vulcan

REVENIM

! LA SECTORUL DE INVESTIȚII AL I. M. LUPENI

Eforturi concentrate pentru 
punerea în 

obiectiv de
funcțiune a unui9
mare însemnătate

r~'
•z

«saa

Marți, 15 martie inse
ram în ancheta „Formația 
lui Valache trebuie ajuta
ți sa depășească greutăți

le", cîteva miei-mari pro
bleme pe care o brigadă 
le la sectorul I al minei 
Livezeni le întîmpină, aces
tea grevînd asupra 
zării sarcinilor de ,___
l ită-ne, după aproape do
uă săptămîni revenind pe 
urmele anchetei. Rezulta
tul este mai mult dec>t 
satisfăcător și dovedește 
eficiența acțiunii noastre 
tic presă.

In primul rînd, o sur
priză. Brigada condusă de 
llie Valache NU MAI LU
CREAZĂ LA SECTORUL 
I. CI LA SECTORUL III. 
Aparent, măsura nu spu
ne nimic. Să veoem care 
sint urmările ei. Din capul 
locului, 
lucru : dacă din 1 
piuă la 20 ale lunii, 
mația a înregistrat 
vansare de 5,2 ml. 
martie pînă la zi 
ea se ridică la 7

zece zile, o dată 
tate cît realizase 
zeci 1 Firesc, am 
cum s-a reușit să 
gă la redresarea

reali- 
plaa.

cel mai important 
martie 

for- 
o a 

din 21 
avans i- 

,3 ml. Tn 
și jumâ- 
în două - 
întrebat 
se ajun- 
situației.

Interlocutorul nostru, 
Ion Diaconescu, normato- 
rul sectorului III, secretar 
adjunct al organizației de 
partid din sector, ne spu
ne :

— In cadrul anchetei zia
rului, oamenii cereau creș
terea calitativă a efectivu
lui. Li s-au repartizat, ce 
schimburi, mineri bine pre
gătiți profesional și în nu
măr suficient. Practic, tot 
ceea ce au solicitat la a- 
cea dată s-a rezolvat. S-a 
eșalonat, după necesități, 
accesul la fluxul de tran
sport. Nu mai sînt decu
plări la partea electrică, 
formația are acum, pe fie
care schimb, cîte un elec
trician. Necazurile cu uti
lajele și piesele reparate 
sau preluate de la sculat ie 
au dispărut, întrucît sec
torul le preia cu mai mul
tă responsabilitate. Aceas
ta nu era treaba brigăzii 
Oamenii 
totul
Și au. 
zionare

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag a 2-ai
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PUȚUL CU SCHIP
Un obiectiv de o impor

tanță hotăritoare pentru 
amplificarea și moderni
zarea extracției la mina 
Lupeni, pentru asigurarea 
desfășurării transportului 
cărbunelui, in flux con
tinuu, în ritmul marilor 
abataje mecanizate îl re
prezintă instalația de ex
tracție cu schip — obiec
tiv care are termen 
dare in funcțiune la 
iunie a.c. Apropierea 
cestui tremen se resimte 
din plin în activitatea 
constructorilor și monto- 
rilor șantierului Lupeni 
al I.C.M.M. care montea
ză la cota plus 65 prima 
mașină de extracție în 
vederea punerii în fun
cție a două scliipuri, iar 
la cota plus 88 m toarnă 
planșeul celei de a doua 
case de mașini de extrac
ție.

Aceasta se întîmplă la 
suprafață, în interiorul 
celui mai înalt Imn de 
extracție din țară. Efor-

de
30
a-

Simpozion
La casa de cultură 

din Petroșani a avut 
Ioc ieri un simpozion 
consacrat aniversării a 
90 de ani de la crearea 
partidului politic al cla
sei muncitoare din țara 
noastră - Partidul Social- 
Democrat al Munci
torilor din România. In 
cadrul acestei manifes
tări evocatoare, organi
zată de 
nicipai 
stitutul 
Muzeul
fost prezentate comuni
cări științifice susținute 
de lector univ. Aurel 
Suciu, asistenții univ. 
Gabriel Cristescu și Ti- 
beriu Gagy. prob Du
mitru Barna și prof. 
Dumitru Peligrad. Au 
participat oameni ai 
muncii din întreprinde
rile și instituțiile din 
Petroșani.

Brigada Iui Ion Po
pescu de la sectorul I 
al I.M. Bărbăteni reali
zează depășiri ale pro
ductivității cu 1 to- 
nă/post. In imagine 
șeful de scliimb Mihai 
Hălăucă împreună 
ortacii.
Foto : Șt. NEMECSEK

Cabinetul 
de partid, 

de mine 
mineritului,

mu-
In-

Și 
au

a «s w «
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SATISFACEREA 
EXIGENȚELOR 

BUNEI APROVIZIONĂRI
A POPULAȚIEI

P

Întreaga muncă politică 
orientată spre valorificarea 

deplină a potențialului 
productiv

1
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turtle constructorilor 
montărilor pentru pregă
tirea punerii în funcțiune 
a noului puț au insă un 
corespondent la citeva 
sute de metri spre inima 
pămîntului, pe orizenturi- 

subterane unde mine- 
sectorului de investi- 
execută un complex ) 
lucrări, mai ales de i 

n im nnr- ’ 
hotăritoare în ve- > 
punerii in funcțiu- 
instalației cu schip. i 
lucrează pe un ? 
larg, atît la execu- 1 
lucrărilor miniere, f

si

exigența promovată 
mult timp în con- 
muncii politice, co_ 
orășenesc de partid 
a analizat, în ple- 

activitatca

le
iii
t‘i
de
montaje, tot dc o impor
tantă 
derea
ne a

Se
front
tarea
(Zar mai ales la montaje, i 
care reprezintă 90 la su- J

i 
*

tă din volumul total al 
lucrărilor. Se montează 
culbutoarele dublu și sim
plu, instalațiile de cură
țat vagonete la orizontul 
400, lucrare încredințată 
echipei conduse de mais
trul mecanic Iosif Mater-

Ioan DU BEK

Cu 
dc mai 
ținutul 
mitetul 
Vulcan 
nară lărgită, 
desfășurată de organele și 
organizațiile de partid 
pentru Îndeplinirea sarcini
lor desprinse 
din hotărîri- 
le Congresu
lui al XII-lea 
și Conferinței 
Naționale a- 
le partidului. 
Firesc, aten
ția a fost îndreptată mai 
cu seamă asupra probleme
lor legate de realizarea 
indicatorilor de plan în 
principalele ramuri ale e- 
conomici orașului : cărbu
ne, energie electrică și 
termică, stîlpi hidraulici, 
confecții textile.

Comitetul orășenesc, bi
roul și secretariatul său, s-a 
subliniat în plenară. au 
pus accent pe îmbunătăți
rea calitativă a muncii 
desfășurate, pentru inte
grarea deplină a organelor 
și organizațiilor de partid 
în problematica economi
că și socială orașului.
După cum desprins

PLENARA 
COMITETULUI 

ORĂȘENESC 
DE PARTID

din cuvîntul celor care au 
participat la dezbateri — 
Crișan Arpad, Alexandru 
Aruncuteanu, Ioan David, 
Iosif Bocan, llie Chiron. 
Mihai Gudas, Vasile Cer- 
ceja, Victoria Roșea, Dan 
Matei, Octavian Delioreanu 
și Maria luga — stilul de 

muncă dina
mic al comi
tetului orășe
nesc de partid, 
metodele a- 
plicate pentru 
promovarea 

conducerii ști
ințifice, lărgirea democra
ției de partid și a cadru
lui de dezbatere a proble
melor cu comuniștii, 
toți cetățenii orașului 
contribuit la întărirea 
pacității de acțiune a < 
ganizațiilor de partid, 
mai buna valorificare 
potențialului tehnic și 
man al întreprinderilor, 
spirit cohibativ, darea 
seamă precum și dezbate
rile au reliefat însă că la 
cele două întreprinderi 
miniere situate pe raza o-

cu 
au 
ca- 
or- 

la 
a 

u- 
. In 

de

Ion MUSTAȚA

trebuie să aibă 
la abatajul front. 
Echipa de aprovi- 
a sectorului tran-

(Continuare io pan. a 2-a'

Noi valori dobîndite pe calea economisirii
La mina Bărbăteni se 

bucură de atenția cuveni
tă acțiunea de recuperare, 
rccondiționarc, refolosirc a 
materialelor, pieselor de 
schimb și subansamblelor 
de utilaje. Numai în pe
rioada care a trecut pînă 
în prezent, din acest an, 
valoarea economiilor reali
zate prin recondiționări de
pășește 60 000 lei. De la 
cei doi conducători de ate
liere, maistrul principal 
Ștefan Szeri — atelier me
canic și ing. Victor Patali- 
ta — atelier electric 
aflat principalele date 
referință cu privire 
acțiunea „3 R".

La atelierul mecanic, 
printre principalele ele
mente recuperate se află 
axe pentru reductoare 
TR-3, capace pentru re-

am 
de 
la

ductoarc, carcase, pinioane 
conice, semiaxe pentru tam- , 
buri de acționare, 
se
tru TR-3, tije 
pentru perforatoare, 
cu pinion. La 
acest din ur
mă reper, es
te ușor de e- 

xemplificat 
cîștigul reali
zat prin re
cuperarea, re- 
condiționarea 
sa : dacă prețul de vinza- 
re este de 600 lei, prin 
sus-amintitele operațiuni se 
ajunge la 161,80 lei.

Recuperarea materialelor 
(aluminiu de exemplu) șl 
utilizarea lor din nou în 
circuitul productiv aduce, 
de asemenea, economii im-

carca-
tambur întoarcere pen_ 

TR-3, tije telescop 
axe

(Continuare in pag. a 2 a)

Oameni
de piatră
Petroșani, Petrila etc. 

In toponimia zonei fra
pează prezența rădăci
nii „piatră".

Sintem, așadar, o Va
le de Piatră ; in piatră 
ne-am săpat întorto
cheatele galerii prin ca
re zi și noapte colindăm 
pietrificatele păduri pre
istorice. Ne-am făurit

INSCRIPȚII

1
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în 
ne-am

un cult al pietrei, 
pietre care ard 
cioplit prezentul și tot 
prin ele ne vom expri
ma și viitorul.

Pentru că sintem neam 
de piatră : granitul dur 
in care dacii șT-au tă
iat sanctuare, 
sub care straiele
dorm imemorialul somn 
bazaltul încremenit 
erupție din care 
mumă l-a zidit 
molxis.

Pentru că de 
ne-am scris

In ceea ce privește „par
tea electrică" nici băieții 
de aici nu se lasă mai 
prejos. Irimia Kovacs, Ion 
Udrea, Mircea Petru. Cor
nelia Bîrdaș și loan Puș
caș au conceput și reali
zat niște panouri de veri
ficat utilaje electrice, au 
recuperat casete, contacte 
de argint. Economia rezul
tată depășește 20 000 lei. 
plus se mai recuperează 
recondiționează axe 
montare, rotoare, cutii
borne, capete, izolatori ca
re întregesc tabloul activi
tății de la atelierul elec
tromecanic, condus de ing. 
Dumitru Mihai, atelier care 
iși aduce din plin contri
buția la rezolvarea cu suc
ces a problemelor electro
mecanice ale minei.

Al. TATAR

portante. Dar o noutate de 
ultimă oră, care merită a 
fi subliniată în mod deo
sebit este faptul că prin 
autodotare s-a amenajat un 
atelier de reparat stîlpi hi

draulici. A- 
iunge să a. 
mințim eco
nomia rezul
tată prin ne- 
cheltuirea su
melor destina
te transpor
tului 

și de

Recuperare 
Jecon&itjohare 
Lefolosire

și refolosirea
stîlpi- 

la

In 
și 

de 
de

3
i

gresia
iși

lor la
I.P.S.R.U.E.E.M.P.

Șeful de atelier a 
din numărul mare de 
pe aceia care se disting 
în întreaga activitate : Ni- 
colae B’.azva (șeful atelie
rului de reparații stîlpi hi
draulici), Ioan Albert, 
Gbeorghe Trifi și alții.

ales 
tineri

in
Natura 
pe Za-

milenii 
piatră 

bucuria de a trăi sub 
același cer albastru, in 
această Vale de Piatră, 
in mijlocul oamenilor 
cu brațele ce și-au îm
prumutat 
tră.

Valeriu

în

tăria din pia-

BUTULESCU
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Frumosul citadin - creație cetățenească

Un vrednic
— Ne împrumuți o caz

ma 7
— Luațl-o, taică, dar să 

o aduceți înapoi !
— Nea Vasile, ne- dai 

roaba pentru cîteva minu. 
te 7

— Luați-o, măi băieți 
și pentru mai mult timp, 
acum am de săpat.

De cîțiva ani, din pri
măvară pînă toamna, în 
multe după-amieze, în di
minețile de duminică, în 
fața blocului nr. 41 din 
strada Independenței, car
tierul Aeroport — Petro
șani trebăluiește același 
om : un băr- ___. , “wmmirînmmfmiiiHiibat „ars de 
soare, puțintel 
la trup, cu 
palme mari, 
bătătorite.

Văzîndu-1 mereu în fața 
blocului, unii trecători 
zîmbesc, alții trimit cîte o 
ironie spre bărbatul a- 
plecat pe greblă sau hîr- 
leț. Nea . Vasile își vede 
însă mai departe de lu
cru.

Văzîndu-1 vrednic, am
bițios și bun gospodar, 
oamenii l-au ales res
ponsabil al blocului. Asta 
se întîmpla în urmă cu 6 
ani. N-o fi Vasile Irode 
cel mai grozav președin
te din Petroșani, dar că 
se numără printre cei 
mai destoinici, o dove
desc faptele. Argumente 
sînt suficiente : întreține
rea „ca la carte" a zonei 
verzi, plantarea de sal- 
cîmi, liliac, plopi, tranda
firi și mai de curînd bră
duți („poate prind rădă
cini" — speră Vasile I- 
rode). In fiecare primă
vară, în fața blocului nr. 
41 apar ronduri cu flori, 
arborii sînt văruiți. De 
curînd, tot prin strădania 
lui nea Vasile, s-a insta
lat o bară pentru bătut 
covoare.

Din toamna trecută, nea 
Vasile tot lucrează la 
un teren de lingă bloc: 
l-a săpat, l-a curățat, a 

k_________________ _ ___ ___

a Valorificarea deplină 
potențialului produci

a

Vrancea, 
gospodă.

așternut un strat de pă- 
mînt negru și se pregă
tește să însămînțeze le
gume.

— De unde ai pămîntul 
ăsta negru 7

— Din zona fostului 
restaurant „Minerul". As- 
ta-i un fel de revanșă — 
glumește el —, că mi-am 
lăsat la fostul local cam 
multe parale...

De ce-1 atrage lucrul 
cu pomii, cu grădina, cu 
florile, cu animalele (în 
1982 a predat un porc la 

e 
de 
ță- 
pă-

contract). Răspunsul 
simplu : pînă la 26 

ani a fost 
ran, lucra 
mîntul acasă, 
în

rzzzzzZZZZZZZZW/.W'ZZ/ZZ/ZZZZZZ. ln
ria părinților. 

Apoi a venit în Valea 
Jiului, s-a calificat miner 
și după 23 de ani luqrați 
în subteran (numai la 
Petrila !) a ieșit la pen
sie.

— Te văd mergînd zil
nic la șut...

— Legea îmi dă drep
tul, lucrez la șantierul de 
construcții. Simt că mă 
pierd dacă nu muncesc 
Cît pot, mă duc și mai 
adaug ceva și la buge
tul familiei.

Are și cîteva supărări 
gospodarul Vasile Irode. 
Nu-i plac cci nepăsători, 
cei care privesc de după 
perdele cînd el și unii 
locatari — adesea cîțiva 
copii —, deretică pe lin
gă bloc.

L-am întrebat dacă a 
primit insigna de 
podar de frunte", 
primit-o și nici nu 
pretenții în acest 
Dar, după cum s-a 
ar merita-o cu prisosință.

— Nea Vasile, ne dai 
puțin grebla 7

— Luați-o, taică, are 
bătrînul de toate. Și 
poi, mă mai odihnesc 
eu o leacă.

ÎNSEMNARE

„Gos- 
Nu a 
emite 
sens.

văzut,

a-
Și

Francisc VETRO J

Lucrătoare de la E.G.C.L. Petroșani amenajează 
zona din jurul complexului comercial „Jiul".

(Urmare din pag. 1) și o aprovizionare optimă, 
ceea ce determină un ritm 
susținut de execuție, îns
crierea în graficele de 
execuție și, mai mult, de
vansarea unor lucrări, ca 
montarea culbutoarelor și 
a benzilor transportoare.

• u- 
ori-

PUȚUL CU 
SCHIP

potențialului productiv»
(Urmare din pag. I)

rașului s-au înregistrat res
tanțe mari față de plan, 
datorate neajunsurilor din 
activitatea organizațiilor de 
partid și conducerilor co
lective, a cadrelor tehnico. 
inginerești și unor condu
cători ai locurilor de mun
că. Colectivele miniere au 
beneficiat de o dotare co
respunzătoare, dar nu s-a 
acționat cu perseverență 
pentru folosirea cu maxi
mum de 
jelor. La 
pildă, în 
cut,' din 
mecanizate aflate în do
tare nu a funcționat nici 
unul, din 24 mașini de
încărcat au funcționat doar 
7, și din 16 combine a 
funcționat numai una. Res
tanțele au mai anut drept 
cauze neritmicitatea apro
vizionării tehnico-materja-

eficiență a utila- 
mina Vulcan, de 

cursul anului tre- 
cele 7 complexe

na. Tot aici, echipele
maiștrilor Vasile Coroi și 
Iulian Scafes execută
montarea benzilor pentru 
transportul cărbunelui de 
la culbutor la siloz și de 
la curățitor la siloz, iar 
echipa lui Nicolae Pre- 
cup montează lanțurile 
compensatoarelor. Deci, 
un complex de lucrări 
ce va reprezenta circui
tul orizontului 400 
nul din viitoarele
zonturi de bază ale mi
nei pe care se va 
lecta și se va expedia 
spre ziuă, în flux conti
nuu, producția sectoare
lor II, III, V și VI. Urmea
ză să fie dotate în scurt 
timp execuția camerei do
zatorului la cota 355, mon
tarea dozatoarelor etc.

Important e că la o- 
biectivele atacate se lu
crează în paralel, de că
tre echipe specializate în 
acord global, asigurîndu- 
li-se o asistență tehnică

co- Există deci garanția, ne 
asigură șeful sectorului 
de investiții, Anton Bu- 
zaș, că toate lucrările pre
văzute în etapa I pentru 
darea în funcțiune a pu
țului să fie terminate pî
nă la 30 iunie a.c.

Totodată, sînt concen
trate forțele
realizarea 
prevăzute în 
doua etapă, 
deschiderea 
300, care va 
ducția celui mai mare șl

și pentru 
obiectivelor 
cea de a 

respectiv, 
orizontului 
prelua pro-

mecanizat sector al minei 
— sectorul IV. Aici lu
crează brigăzi de mineri 
specializați, cu vechi sta
te de vrednicie, cum este 
cea condusă de Gheorghe 
Toma care execută gale
ria direcțională, trans
versalele și silozul de 
1200 tone între cotele 
319—265, brigadă care a 
executat și săparea și 
betonarea puțului; briga
da lui Costică Negruț ca
re sapă o direcțională în 
culcușul stratului 3/IV la 
orizontul 360, lucrare care 
condiționează deschiderea 
viitoarelor fronturi de 
cărbune ale sectorului IV, 
și brigada lui Dionisie 
Zoia care a executat fun
dația culbutorului dublu 
și pregătirea flancului su
dic pentru etapa a Il-a.

Buna organizare, ex
periența și priceperea a- 
cestor formații sînt ga
ranții că darea în 
une a modernului 
schip va avea loc 
menul prevăzut.

le, neasigurarea 
lor planificate în 
și chiar întîrzierile 
trate în realizarea 
mului de investiții, 
mina Paroșeni, pentru re
cuperarea restanțelor la 
pregătiri și deschideri va 
trebui să se acționeze pen
tru creșterea vitezelor de 
înaintare astfel ca în scurt 
timp să fie asigurate re
zervele corespunzătoare in
dicelui de normalitate pre
văzut, pentru evitarea di
minuării liniei de front 
active.

Cu privire la alte dome
nii de activitate, s-a re
liefat necesitatea urgen
tării măsurilor întreprinse 
la uzina electrică pentru 
depoluare, prin instalarea 
electrofiitrelor. Cu privire 
la activitatea preparatorilor 
a fost subliniată cerința 
creșterii gradului de recu
perare în cărbune, iar 
pentru mineri s-a arătat 
că este imperios necesar 
să se acționeze pentru îm_’ 
bunătățirea 
nelui.

Plenara 
mitetului 
partid a constituit un mo. 
ment important pentru in
tensificarea preocupărilor 
organelor și organizațiilor 
de partid în vederea îm
bunătățirii activității tutu
ror colectivelor de muncă, 
pentru îndeplinirea inte- \ 
grală a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul 
cincinal.

posturi- 
abataje 
înregis- 
progra- 

La

calității cărbu-

cu activul co- 
orășenesc de

Rezultatele se văd
'Urma't dtn pap I)
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„Cupa României" la fotbal BASCHET

Victorie meritată
„HIDROMIN" PETRO

ȘANI — „PREPARATO
RUL" PETRILA (0-1) 0-5. 
Duminică echipa de fotbal 
„Hidromin" a fost gazdă 
dar a jucat pe terenul 
oaspeților cu „Preparato
rul" Petrila. Timp destul 
de rece și cu ploaie. Spec
tatorii s-au încălzit dato
rită fazelor petrecute în
deosebi la poarta echipei 
„Hidromin".

înaintașii Kertesz II, Dul
cu și Androne crează o- 
cazii de gol dar apărătorii 
Costay și Monete de la 
„Hidromin" destramă a- 
ceste atacuri. Totuși echi
pa „Preparatorul" înscrie 
în min. 40 prin Dulcu.

In a doua repriză echipa 
„Hidromin" debusolează și 
preparatorii înscriu prin 
Kertesz II și 2-0. După 5 
minute Dulcu face un sla.

ata- 
Bal- 
apă- 
I Și

lom printre jucători și de 
la 20 de metri șutează și 
înscrie ridicînd scorul la 
3-0. Jucătorii de la „Hidro- 
mln" inițiază cîteva 
curi prin Piscureanu, 
tag și Cîmpeanu dar 
rătorii Litoiu, Kertesz
Siminiciuc, (acesta din ur
mă intrat în teren la pu
țină vreme de la ieșirea 
din schimbul III) se opun 
energic. In min. 60 Dulcu 
șutează de la 18 metri pe 
lingă portarul Strat, min
gea se oprește pe 
porții într-o băltoacă 
Lorincz 
împinge 
ridicînd 
tacurile
torul" purtate cînd pe ex
treme cînd pe centru sînt 
tot mai greu respinse 
adversari și în min. 80

lovi- 
sco-

cen- 
Pe-

e_
s-au

Dispută aprigă

funcfi- 
puf cu 
la ter-

de lu. 
și pro- 
s a re- 

s-au 
de

linia 
Și 

II venit din spate 
mingea în poartă 
scorul la 4-0. A- 
echipei „Prepara-

țoiu înscrie dintr-o 
tură liberă pecetluind 
rul la 5-0.

A arbitrat bine la 
tru Mihai Fociac din 
troșani. (V. BELDIE).

★
In „Cupa României", 

diția 1983 — 1984
mai obținut următoarele 
rezultate: „Preparatorul"
Lupeni — „Minerul" Uri- 
cani 1-2 ; C.F.R. Petroșani 
— „Parîngul" Lonea 1-5 ; 
„Autobuzul" Petroșani 
„Sănătatea" Vulcan 
(după 
lor de 
gura"

■Hațeg

7-8 
executarea lovituri. 
la 11 metri) și „Mâ- 

Avîntul"

„Cupa Voința" la schi
Simbătă, pe pîrtiile de 

la „Straja" Lupeni s-au 
desfășurat întrecerile de 
schi dotate cu -„Cupa Voin
ța". In organizarea Asocia
ției sportive „Voința" De
va, la întreceri au partici
pat concurenți reprezen
tanți ai cooperativelor 
meșteșugărești din Brad, 
Hunedoara, Deva, Hațeg, 
Lupeni și Petroșani. Atît

la individual cît și pe 
chipe pe primul loc s-au 
clasat reprezentanții Aso
ciației sportive „Voința" 
Petroșani. S-au remarcat 
Alexandru Acs, Alexandru 
Dobay, 
Remus 
de la 
Victor 
ța" Deva și alții.

„JIUL-STIINȚA" PE
TROȘANI — „AUTOMA
TICA" BUCUREȘTI 91—86 
(45—42) Puținii spectatori 
prezenți duminică diminea. 
ța în sala de sport a Li
ceului industrial minier 
Petroșani pentru a urmări 
partida de baschet dintre 
tînăra noastră divizionară 
B și partenera de întrecere 
„Automatica" București, au 
asistat la o dispută aprigă, 
de bun nivel tehnic și spec
tacular.

Elevii antrenorului Teo
dor Szilagy au început ti
mid meciul permițînd oas
peților să ia un avantaj 
de 3 coșuri chiar în min. 
2. Apoi concentrarea și mo
bilizarea jucătorilor noștri 
s-au făcut simțite din ce 
în ce mai mult, astfel incit

ei au egalat, au 
conducerea și s-au 
la cîrma jocului 
fluierul final al partidei, 
încă în min. 10 studenții 
conduceau cu 25—16, fina
lul primei reprize, abor
dat mai puternic de oas
peți, găsindu-ne la avantaj 
de 3 puncte de bucuresteni: 
45—42.

După un început și mai 
bun al reprizei a doua, a- 
vantajul s-a mărit din nou, 
în min. 22 tabela de scor 
indicînd 51—42 pentru for
mația noastră, iar în min. 
30 : 69—61. Disputa aprigă 
dintre cele două combatan
te s-a încheiat sub semnul 
echilibrului la scorul final 
de 91—86 în favoarea stu
denților.

preluat 
instalat 
pînă la

Francisc SCHNEIDER, 
corespondent

Alina Dorobanțu, 
Datu, Răzvan Pop, 
„Voința" Petroșani, 
Maier de la „Voin-

TEATRUL LIRIC 
Craiova a fost prezent ieri 
în Petroșani, pe scena Ca
sei de cultură 
două ri 
media 
ta, nu 
Joldea 
che, muzica 
compozitorului Florin Co. 
mișel. (T.S.)

iî
susținînd

■eprezentații cu co- 
muzicală „Uite ta- 
e tata" de Mihai 
și George Mihala- 

aparținînd

APARTAMENTE PEN
TRU OAMENII MUNCII. 
Constructorii din Lupeni 
au dat în folosință blo
curile 50 A (30 aparta
mente) din strada 7 
iembrie, 22 și 25 (cu 
apartamente), 42 (cu 
apartamente), aflate 
noul centru civic al ora
șului. Beneficiarii acestor 
apartamente sînt oameni 
ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile 
peni. (A.M.)

„SANITAR1I 
PUȚI". Ieri, la

No-
84
38
în

din Lu-

PRIUE- 
ora 13,

la Școala generală nr. 6 din 
Petroșani a avut loc faza 
orășenească a 
lui „Sanitarii 
manifestare i 
ganizată în 
învățămînt.
echipajele din școli gene
rale și licee din Petroșani 
și Aninoasa. (T.S.)

concursu- 
pricepuți", 

educativă or- 
fiecare an de 

Au participat

Colec-
mun-

Petro-

SĂRBĂTORIRE, 
tivul de oameni ai 
cii de la A.U.T.L. 
șani a sărbătorit luni, în-

sportă materialele pînă a- 
proape de frontul 
cru. S-a rezolvat 
blema pompelor, li 
partizat emulsie,
schimbat furtunurile 
înaltă presiune, au primit 
ventile, au fost aprovizio
nați cu scule, Banda nu
mărul 1, de care se plîn- 
geau în 15 martie, nu le 
mai crează acum probleme, 

lată, așadar, un mod de 
a rezolva greutățile celor 
care vor, dar uneori nu 
pot, să-și facă datoria, din 
cauza unor concepții înve
chite, retrograde, de fop- ț 
malism, birocrație și como
ditate. De ce, numai după 
o săptămînă de la apariția 
anchetei noastre, brigada 
lui Valache a ajuns de la 
avansări de 0,3-0,4 ml pe 
zi la aproape 1 ml pe zi! 
E alt loc de muncă ? Nu ! 
S-au schimbat, în totali
tate, oamenii 7 Nu. Adevă
rul este că s-a schimbat 
optica despre ce înseamnă 
să muncești cu răspunde
re, cu dăruire și devoțiu
ne. Pe fiecare schimb, a- 
cum la sectorul III. un ca
dru tehnic răspunde NU
MAI de activitatea brigă
zii lui Valache.

Oamenii simt și 
aprecieze ajutorul 
greu. De aceea. în

știu să 
dat la 
ultima 

adunare de grupă sindica
lă minerii din brigada lui 
Ilie Valache și-au exprimat 
sentimentele de mulțumire 
și s-au angajat că n-or să 
înșele așteptările colecti
vului care i-a scos din 
impas.

tr-un cadru festiv, 
la pensie, după 
de activitate 
întreprindere, 
lor Baki Erika, 
răm colegilor 
pensionare
nătate, fericire și 
mulți ani !“. (M.B.)

ieșirea 
de ani 
aceeași 
colegei 
alătu-

25 
in 
a 
Ne 
proaspetei 

urîndu-i să- 
„La

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA
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j răspunsul faptic
j al lucrătorilor din I.C.S.A A.P. Petroșani

1

va- 
Ni- 
de 
lei

întreprinderea comer
cială de stat alimentară 
și de alimentație publi
că Petroșani, răspun- 
zînd exigențelor bunel 
aprovizionări a popu
lației, își desfășoară ac
tivitatea comercială sub 
însemnele unui comerț 
civilizat, a cărui deviză 
este solicitudinea față 
de clienți și diversifica
rea gamei sortimentale 
a produselor proprii. 
‘ — Rezultatele obținu, 
te pe primele două luni 
ale acestui an, remarcă 
Virgil Ionescu, contabi
lul șef al întreprinderii, 
stau mărturie în acest 
sens. Astfel, în această 
perioadă, planul desfa
cerilor a fost depășit cu 
3 433 000 lei, obținîndu- 
se economii la cheltu
ielile de circulație, 
lorînd 775 000 lei. 
velul cheltuielilor 
circulație la 1000 de
desfaceri a fost redus 
cu 8,11 lei, beneficiul 
realizat însumînd 936 000 
lei. Pentru martie se 
prelimină, de asemenea, 
depășiri la toți indica
torii.

Argumentul cifrelor 
este convingător. Colec
tivul desfășoară relații 
comerciale cu beneficia
rii — oamenii muncii 
din Vale, turiștii —, sub 
semnul bunei aprovizio
nări, al promptitudinii 
în servire. Remarcabil 
este și faptul că din cei 
peste 1 000 de încadrați 
la I.C.S.A. — A.P. mai 
mult de 900 sînt femei.

colectivele 
întrecerea 

remarcă Ște. 
fan Coroescu, șeful bi
roului plan — 
re a muncii, 
și personal — 
ră autoservirile 
(șef Dumitru Cepeliuc), 
nr. 16 (Maria Barcan), 
nr. 31 (Dumitru Lula- 
che), nr. 42 (Petre Sat- 
mari), cofetăria „Nufă
rul" (Maria Bușe), uni
tățile de alimentație pu
blică „Parîngul" (Ana 
Szabo), „Carpați" (Ana 
Bălan) și „Cerna" (Va
leria Poenaru), nr. 133 
Pîine (Elena Zarculea), 
nr. 105 (Nicolae Mure- 
șan), nr. 116 Carne (Mir. 
cea Munteanu) și multe 
altele.

— Printre 
fruntașe în 
socialistă,

organiza. 
retribuire. 
se numă- 

nr. 1

J

Explicații...
— In urmă cu trei ani, 

cei 17 lucrători ai La
boratorului de preparate 
reci, își 
Ion Ilieș, șeful 
produceau zilnic 
mente culinare 
5 000 — 6 000 lei. 
zent zece lucrătoare ating 
realizări zilnice de 14 J00 
lei, în funcție de co
menzi, înregistrîndu-se 
și „vîrfuri" de 20 000 lei.

Explicația e simplă — 
utilajele sînt folosite cu 
mai multă eficiență, fon
dul de timp nu mai este 
dijmuit de întreruperi, a 
crescut considerabil pro
ductivitatea muncii. Cum
părătorii care poposesc în 
cele 30 de unități servite 
de laborator solicită cu

aduce aminte, 
unității, 

sorti- 
valorînd 
In pre-

Secrete... publice
Experiența dobindită de colectivele fruntașe în 

întrecerea socialistă este generalizată la nivelul tu. 
turor unităților comerciale, acesta a fost motivul 
care ne-a îndemnat să consemnăm opiniile unor 
lucrători ' comerciali din Petrila și Petroșani.

• DOREL NEAMȚU, șef complex comercial 
Petrila : In majoritatea unităților comerciale din 
Petrila se desfășoară o activitate fructuoasă, la un 
înalt nivel calitativ, menționînd în acest sens rezul
tatele obținute de autoservirea nr. 42 (șef, Petru 
Satmari), și colectivul măcelăriei din apropiere, con
dus de Nicolae Mureșan, de unitatea de alimenta
ție publică nr. 327 „Căprioara" (Nicolae Alexa), dar 
în „topul" fruntașilor, pe primul loc se află auto
servirea nr. 31 (Dumitru Lulache), considerată de 
noi „unitate — pilot" în promovarea servirii civili
zate. Ne mîndrim cu lucrătoarele comerciale de 
aici, în rîndul cărora se disting Zori Leac, Ecaterina 
Balea și Silvia Drăguț.

© LUCREȚIA 
la restaurantul cu 
noastră și-a cîștigat 
facerea produselor 
profilare, nu ducem lipsă de clienți, 
pentru că zilnic au posibilitatea să t 
sele culinare preparate din cele 30 i 
de carne, legume, pește, făinoase și dulciuri, pre
gătite și servite de bucătăreasa șefă 
de colegele ei .Iuliana Rîbu, Ilzea Tecuș, Viorica 
Grădinaru și altele.

DRAGAN, lucrătoare gestionară 
autoservire „Carpați" : Unitatea 
un binemeritat prestigiu în des- 

proprii. La patru ani de la re- 
, dimpotrivă, 
aleagă produ- 
de sortimente

Iolanda Stan,

j

Sporește 
zestrea comercială

Convorbirea cu tînărul 
director al întreprinderii, 
economistul Gheorghe To
ma, relevă faptul că, în 
acest an, zestrea comercia
lă a I.C.S.A.P. — A.P. se 
va îmbogăți considerabil, 
ca urmare a atenției de 
care se bucură minerii, 
preparatorii, textilistele, 
ceilalți oameni din Vale ; 
vor prinde contur în Pe
troșani și Petrila la parte
rele blocurilor de locuințe, 
noi unități comerciale.

— In jurul datei de 30 
iunie, la parterul blocului 
59 A din ’ centrul reședin
ței de municipiu, vor fi 
inaugurate un restaurant 
categoria I, un altul cu li
nie de autoservire, care 
vor dispune de o terasă 
pentru sezonul estival. Tot 
aici vor funcționa o pati
serie cu laborator, o cofe
tărie, o unitate pentru des
facerea plinii și laptelui, 
în total un spațiu comer
cial de 2 090 mp. Ritmul 
înnoirilor este alert și in 
Petrila ; la parterul blocu
rilor 36 C și D se vor des
chide unități de cofetărie, 
gospodina, alimentara țîn 
total 1 400 mp), de desfa
cere a cărnii și laptelui.

Lucrările de sistematiza
re și înnoire edilitară din 
Petroșani pun în valoare

alte virtuale vaduri comer
ciale. Astfel viitoarele blo
curi 1 B și 119 vor dispu
ne de cofetărie, respectiv, 
un complex de alimenta
ție publică, alcătuit din 
restaurant cu braserie, cra
mă etc. In curînd vor fi 
reluate lucrările de extin
dere a halei agro-alimenta- 
re din Petroșani, car 
va mări capacitatea 
175 mp.

— Venim în întîmpina- 
rea solicitărilor cli- 
enților noștri, intervi
ne Petru lagăr, șe
ful biroului comercial, cu o 
serie de surprize... apeti
sante, care 
ocuparea 
desfacerea 
prii, 
că : 
din 
de ;
cu
rei.
avem, deocamdată, 41 
porci, dar vom ajunge 
110 capete. Vom construi 
crescătorii de pui la Peș
tera Bolii și de iepuri pe 
lîngă restaurantul-cabană 
Brădet. Deocamdată ne o- 
prim aici, alte surprize 
sperăm să fie descoperite, 
odată cu descinderea nou. 
lui sezon estival.

. Prin
am extins ciupercăria 
Petrila pînă la 80 mp, 
asemenea, am dublat 
140 mp suprafața se
in gospodăria anexă

Ambianța plăcută, a. 
trăgătoare la restauran
tul „Transilvania" din 
Petrila.

© IRINA STUPARU, lucrătoare gestionară la 
autoservirea nr. 16 : In fiecare lună înregistrăm un 
bilanț pozitiv, rod al bunei aprovizionări, dar și al 
servirii civilizate. Cele 27 de lucrătoare comercia
le ale magazinului nostru știu că dacă „zîmbetul 
comercial ambalează" plăcut marfa, cumpărători 
și din alte zone ale municipiului ni se adresează 
cu încredere. Dintre cele mai bune le-aș aminti pe 
Filofteia Marinescu, Silvia Stanciu și Iuliana Dulcu.

Secretele succeselor din activitatea comer
cială, odată „desconspirate", se cuvine să figureze 
pe blazonul fiecărei unități comerciale a I.C.S.A. — 
A.P., pentru ca întreprinderea să-și cîștige un bi
nemeritat prestigiu în rîndul oamenilor muncii din 
Vale, al turiștilor care ne vizitează.

V______ ___________________ J
I

i

I

apetisante 
încredere preparatele și 
semipreparatele din car
ne, legume și paste făi
noase.

— Avem un personal 
re- 

preferințele 
conchi- 

Marla

de înaltă calificare, 
ceptiv la 
cumpărătorilor, 
de bucătăreasa 
Brîndău. Mă refer la Flo- 
rica Ilieș, Suzana Luca, 
Berta Haidău, dar și la 
■celelalte colege de man
că. Că „testul" preferin
țelor ne interesează, iată 
dovada concludentă în 
martie — ne-am diversi
ficat producția cu zece 
noi preparate și semipre
parate, ajungînd astfel 
pînă la 40, sporind în 
același timp și depășiri
le lunare de plan.

Competența profesională își pune în permanență 
amprenta asupra calității produselor Laboratorului 

preparate de cofetărie-patiserie din Petrila.

evidențiază pre. 
noastră pentru 
produselor pro- 
muncă patrioti-

i
i
1

i

II

II

Pagină realizată 
de Ion VULPE

Foto : Ștefan NEMECSEK

Noul sezon turistic se 
apropie cu pași repezi, 
consiliul oamenilor mun
cii de la I.C.S.A — A.P. 
a și dispus măsuri energi
ce pentru pregătirea ba
zei materiale a unitățiloi’ 
de alimentație publică, de 
cazare, agrement, a caba
nelor și unităților sezonie
re, în scopul funcționării 
la capacitatea maximă pe 
tot sezonul estival. In acest 
sens s-a urmărit îmbunătă. 
țirea reclamei comerciale, 
prin care se vor face cu
noscute serviciile de bună 
calitate, asigurate la res- 
taurantele-cabană „Peștera 
Bolii", „Brădet", în hote
lurile „Gambrinus", „Cen
tral", restaurantele „Tran
silvania" și „Parîngul". u- 
nitatea de alimentație pu
blică „Telescaun" etc.

— Am întreprins acți
uni ferme, ne lămurește

șeful biroului comercial 
Petru lagăr, pentru igie
nizarea unităților aflate pe 
traseele turistice, se va mă
ri rețeaua sezonieră, se vor 
înmulți punctele de desfa.

înâi- 
bune 
care
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Invitație*

de gazda bună
FZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZi

cere în rețeaua comerțului 
stradal. O atenție deose
bită acordăm desfășurării 
activității comerciale în 
zilele de sărbătoare (1 -2 
Mai, „Ziua minerului*', 23 
August), cu prilejul mani
festărilor cultural-artistice 
desfășurate în punctele de 
agrement la sfîrșitul săp-

tămînii și al tradiționale
lor nedei jicnești.

— Vrem să fim la 
țime, să ne dovedim 
gazde pentru turiștii
descoperă frumusețile na. 
turale de la obîrșiile Jiun- 
lor, completează directorul 
întreprinderii, Gheorghe 
Toma. Pentru aceasta vom 
folosi mai eficient baza 
materială, vom desface 
produse de calitate, dar, 
în prim-planul activității 
noastre, va figura „presti
giul firmei", adică toți lu
crătorii comerciali voi- da 
dovadă de atitudine civili
zată, promptitudine 
de solicitanți.

Așadar, 
debutează 
dreptul la 
trila.

Un proverb... 
„diilce“

„Vorba dulce, mult a- 
duce" spune un proverb 
românesc, pe care co
lectivul Laboratorului 
de preparate de cofetă
rie și patiserie din Pe
trila l-a parafrazat în- 
tr-un sens profitabil 
pentru întreprindere și 
oamenii muncii din es
tul municipiului. Nu
mai în anul trecut sar
cinile de producție ale 
laboratorului au fost de
pășite cu 3 000 000 lei, 
în ianuarie și februarie 
se adaugă un plus 
23 000 lei. Cele 40 
lucrătoare 
prinde și... doi bărbați), 
produc în „foc conti
nuu", deci pe trei schim
buri, 70 de sortimente 
de produse de cofetărie 
pe zi, 30 de patiserie, 
25-30 specialități, înghe
țată produse de bombo- 
nerie. Dintre dulciurile 
laboratorului mai ales 
prăjitura „Albinița", tri. 
goanele cu cremă de 
lapte sau gemuri, pra
linele, fondantele, mas
cotele, strugurii glasați 
în ciocolată trezesc un 
apetit deosebit în cofe
tării, unitățile „Gospo
dina" și de alimentație 
publică.

— Avem un colectiv 
mic, dar bine închegat, 
disciplinat, mărturisește 
cunoscutul maistru co
fetar Iosif Demeter. 
In plan profe
sional, aș remarca per
formanțele și calitatea 
preparatelor ieșite din 
mîinile Ștefaniei Mathe, 
Măriei Kovacs, Dochiței 
Meszaros, cofetare spe. 
cialiste, Dorinei Muntea
nu, patisieră, Emiliei 
Radu, cofetară I, Emi
liei Ardelean, ajutoarea 
șefului de unitate.

Intr-adevăr, pricepe-

de 
de 

(schema cu-

I

i

5
i
I

I

față

sezonul 
în acest 
Petroșani

turistic 
an cu 
și Pc-

I
i rea acestui colectiv „dul- 
i ce" asigură produselor 
= laboratorului o calitate 

deosebită, dovadă în a_ 
cest sens sînt cifrele zilni
ce de vînzare înregistrate 
de cofetăriile „Hermes", 
„Nufărul" și altele din 
petroșani și Petrila.

I

1

i
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FILMESchimb de mesaje intre 
președintele României și 

președintele Consiliului da Miniștri 
al Italiei

ROMA 29 (Agerpres). — 
Un cordial schimb de me
saje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și Amintore Fanfani, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, a avut 
loc cu prilejul primirii de

către primul ministru ita
lian a tovarășului Aurel 
Duma, ministru secretar 
de stat Ia Ministerul Afa- 
cerilor Externe, care 
află la, Roma pentru
participa la lucrările Co
misiei mixte do cooperare 
economică româno-italiană.

se 
a

Lucrările Consiliului Ligii Arabe
TUNIS 29 (Agerpres) — 

In capitala Tunisiei se 
desfășoară lucrările Con
siliului Ligii Arabe, la ca
re iau parte secretarul ge
neral al organizației, Cha_ 
dli Klibi, și reprezentanții 
permanenți ai țărilor mem
bre Pe agenda dezbaterilor

sînt înscrise, cu prioritate, 
implicațiile politicii de cre
are a noi așezări israelie- 
ne în teritoriile arabe o- 
cupate, și situația refugia- 
ților palestinieni din Li
ban ca urmare a invaziei 
Israelului în această țară.

Sesiunea a 41-a a
Comisiei Dunării

BUDAPESTA 29 (Ager
pres). — In perioada 22— 
29 martie 1983 a avut loc 
la Budapesta sesiunea a 
41-a a Comisiei Dunării.

La lucrări au partici
pat delegațiile țărilor mem
bre ale Comisiei Dunării : 
Austria, Bulgaria, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, România, 
Ungaria, URSS, precum și 
reprezentanți ai Ministeru
lui transporturilor din 
R.F. Germania, în calitate 
de invitați. De asemenea, 
au participat, în calitate de 
observatori, reprezentanți 
ai Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, ai 
Uniunii Internaționale 
Comunicații 
Oderului.

Delegația 
condusă de
ambasadorul României 
Budapesta,

țărli noastre în Comisia 
Dunării.

Sesiunea a dezbătut 
aprobat documente privind 
asigurarea navigației 
Dunăre, probleme 
tehnice, 
ce, de 
statistice 
tare.

Și

pe 
hidro- 

hidrometeorologi- 
radiocomunicații, 

și financiar-buge-

g LA GENEVA A 
AVUT LOC. la 29 mar
tie, ultima reuniune 
plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. din 
actuala rundă a negocie
rilor privind limitarea 
armamentelor nucleare 
în Europa, relatează a- 
genția TASS. S-a con
venit ca negocierile să 
fie reluate la 17 mai 
1983.

Din presa străină

I

de
și ai Comisiei

română a fost 
Victor Bolojan, 

la 
reprezentantul

Notă de protest a Republicii Nicaragua, 
trimisă guvernului S.U.A.

TRIMISUL SPECIAL A- 
MERICAN IN ORIENTUL 
MIJLOCIU, Philip Habib, 
a conferit Ia Beirut cu 
președintele Libanului, A- 
min Gemayel, căruia i-a 
prezentat ultimele poziții 
ale Israelului privind re
tragerea trupelor sale din 
Liban, informează agenția 
Reuter,

MANAGUA 29 (Ager
pres). — Republica Nica
ragua a trimis o notă de 
protest guvernului de la 
Washington în care acuză 
Statele Unite că, 
jutorul acordat 
contrarevoluționare
au invadat teritoriul aces
tei țări venind din Hondu
ras, au făcut posibil un a- 
tac al acestora asupra o-

prin a- 
forțelor

care

PREȘEDINTELE ZAM-

Rancho Grande si-
160 km nord-est de 

în provincia

rașului 
tuat la 
Managua, 
Matagalpa, soldat cu moar
tea a patru persoane și ră
nirea altor 17, transmite 
agenția U.P.I.

In notă se arată că for
țele contrarevoluționare 
sînt conduse de către foști 
membri ai Gărzii naționa
le somoziste.

Reiervoe mondiale de petrol
(„WASHINGTON

La începutul anilor ’70 
s-a întimplat ceva extra
ordinar. Cererea mondia. 
lă de petrol crescuse ex
trem de rapid, iar 
țurile petrolifere i 
cane lucrau 
capacitate, 
statele arabe 
început să-și 
că singurele 
exploatate Ia maximum 
din lumea necapitalistă 
erau ale lor — ceea ce 
însemna că puterea de a 
stabili prețurile trecuse 
de la S.U.A. la ele.

Evenimentele ce au pro
vocat creșterea prețurilor 
petroliere din 1973 au fost 
politice — războiul a- 
rabo-israelian din acea 
toamnă și embargoul a- 
rab împotriva Statelor U- 
nite. Insă fundalul econo
mic se constituia dintr-o 
cerere ridicată și o pia
ță în care vechile cons- 
trîngeri dispăruseră.

In prezent, cererea este

pu- 
ameri- 

la întreaga 
Incet-încet, 
din Golf au 
dea seama 

rezerve ne-

POST")
în scădere ca urmare a 
prețurilor ridicate și a 
recesiunii. Insă scăderea 
vinzărilor a fost absorbi
tă numai de țările OPEC 
și, în cadrul OPEC, în 
principal de țările Golfu
lui. Dacă prețurile petro
liere cresc din nou odată 
cu redresarea economică, 
lucrurile or să înceapă 
din nou să arate ca în 
prima parte a anilor '70.

Prețurile petroliere sînt 
inerent și radical insta
bile. Vechiul mecanism de 
control este dus pentru 
totdeauna. O scădere a 
prețului petrolului este 
un noroc pentru mai toată 
lumea. Dar în timp ce a- 
plaudați, aveți în vedere 
că lucrurile nu se în
dreaptă în mod necesar 
spre un echilibru previzi
bil și stabil. Experiența 
sugerează exact contra
riul.

(Agerpres)
B1EI, Kenneth Kaunda, a- 
flat în vizită oficială la 
Paris, a subliniat necesita
tea acordării imediate a 
independenței Namibiei — 
aflată în prezent sub ocu
pația ilegală a Republicii 
Sud-Africane — și a cerut 
țărilor membre ale „Gru
pului de contact11 să de
pună toate eforturile în 
vederea aplicării rezoluți
ilor O.N.U. referitoare Ia 
problema namibiană.

RAINER BARZEL, re
prezentant al Partidului 
Creștin — Democrat din 
R.F.G., a fost ales marți 
președinte al Bundestagului, 
informează agenția France 
Presse.

O brigadă de muncitori 
care construiau un canal 
de irigații in regiunea A- 
nantnag a descoperit o 
importantă operă de ar
tă medievală: o statuetă 
din aur împodobită eu 
briliante și alte pietre 
prețioase reprezentindu-l 
pe Budha. Specialiștii sus- 
țin că numai pietrele cu 
care este împodobită sta
tueta valorează peste un 
milion de rupii. Potrivit 
arheologilor, statueta ar 
data din secolul al XIV- 
lea.

★
Un nou record mondial 

de viteză la dactilogra

fiat a fost stabilit de 
vest-germanul Walter Wil- 
Ikomm din Saarbruckcn, 
care a reușit să bată, in 
30 de minute, un număr 
de 21 749 de semne, trans

(Florida) folosește drept 
combustibil nu petrolul 
sau cărbunele ci... mari
juana confiscată de va
meși. Potrivit revistei 
„Nete Scientist*1, anul tre

Faptul divers pe glob
mite agenția D.P.A. A- 
ceasla reprezintă 725 de 
bătăi pe minut — cu pa
tru mai mult decît pre
cedentul record mondial, 
stabilit în anul 1979.

★
Termocentrala din lo

calitatea Port Everglades

cut s-a ars in cuptoarele 
termocentralei peste 300 
tone de drog. Deoarece 
cantitățile de marijuana 
confiscată de oficiile va
male cresc, specialiștii au 
propus construirea a încă 
două asemenea termocen
trale.

Pe una din străzile o- 
rașului japonez* Kyoto au 
fost instalați stîlpi de i- 
luminat avînd ca sursă 
de curent baterii solare. 
Fiecare stîlp are o înălți
me de cinci metri, iar în 
vîrf sînt instalate celule 
fotovoltaice care captează 
energia solară și o depo
zitează în baterii. Acu
mulatorul solar al fiecă
rui stîlp poate înmagazi
na o cantitate de ener
gie solară suficientă pen
tru iluminatul străzilor 
tot timpul nopții.
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„Dosarele Agerpres"

Criza actuală: condiția precară a omului muncii
Criza economică a polarizat in statele industria

le dezvoltate și mai mult sărăcia — ingroșînd masa 
celor săraci, căreia i-a adăugat alte milioane de dez
moșteniți ai soartei.ee mai credeau încă, in urmă cu 
doi-trei ani, în posibilitatea de a fi fericiți într-o so
cietate „a tuturor posibilităților", și bogăția — multi- 
plicînd avuția celor mai avuți.

Situația omului muncii a devenit precară chiar 
și in cel mai dezvoltat stat capitalist — S.U.A. Ia
tă, prin chiar cuvintele presei occidentale, umilințele 
la care sînt supuși oameni care, pînă de curind, tră
iau din propria muncă, declasarea lor socială prin 
efectele imediate ale crizei.

SUPA SĂRACULUI
(United Press International)

Vestea bună pentru gu
vernul Ronald Reagan este 
că o mulțime dintre veci
nii săi ce suferă de foa
me sînt hrăniți în cadrul 
unei inițiative ce constituie 
un splendid exemplu de 
voluntariat, la „supa săra
cului" din imediata apro
piere a Casei Albe. .Vestea 
rea este că numărul pres

cind al celor ce sint obli
gați să mănince- acolo con
ține un indicator economic 
care pune sub semnul în
trebării afirmația guvernu
lui că recesiunea s-ar fi 
încheiat.

„Recesiunea nu s-a ter
minat11, zice Lavohnee Ca
de, a dactilografă rămasă 
fără lucru, care mănîncă

la o „cantină a săracului11 
ce se poate vedea de pe 
Colina Capitoliului. „Eu o 
văd pretutindeni11, adaugă 
ea.

Doamna Cade și „come
senii11 ei nu sînt deloc re
confortați de ascensiunea 
cursului acțiunilor la bur
să și de asigurările Admi
nistrației că redresarea e- 
conomică a început. „N-a
junge pînă jos la oamenii 
săraci11, zice o femeie, ma
mă a doi fii din categoria 
celor mai susceptibili a 
deveni șomeri — doi ti
neri negri. „Vin aici ca să 
mai pot lungi mîncarea de 
acasă11, spune femeia, care 
trebuie să-și hrănească în- , 
treaga familie cu un aju
tor social de 119 dolari pe 
lună. Ea este indignată de 
propunerea administrației 
de a spori ajutorul pentru 
regimul dictatorial din 
Salvador.

„Noi le tot spunem celor
lalte țări să urmeze exem
plul nostru, însă dacă lu

mea de-acolo ar veni aici 
ar vedea că „democrația11 
nu acționează pentru oa
menii săraci", spune, la 
rîndul său, doamna Cade, 
care este adesea obliga
tă să vină 8 kilometri pe 
jos la „supa săracului". 
Explicând cît de greu se 
descurcă cu îmbrăcămintea 
și transportul, ea adaugă : 
„Vremurile au devenit te
ribile".

Willard Webster, respon
sabilul acestei „cantine" 
spune : „Este deprimant. A 
fost o vreme cînd „canti
nele săracilor" și azilurile 
de noapte erau pline cu 
alcoolici și declasați. Acum 
ne vin oameni care au 
muncit toată viața lor. 
Și-au pierdut slujbele, fa
miliile, totul. Astfel de oa
meni nu știu cum să su
praviețuiască în stradă". 
Webster arată că majori
tatea celor care fac coadă 
la „supa săracului" își do
resc cu disperare un loo 
de muncă. „Sînt oameni

care au și ei mîndria lor. 
Nu le place să vină în 
astfel de locuri. La sfîrșit 
de lună, ne vin o mulțime 
de copii pentru că părinții 
lor au terminat cartelele de 
alimente de la ajutorul so
cial".

Sora Joanne Courneen, 
coordonatoare a unei can
tine ținute de organizații 
de caritate bisericești, este 
de acord că recesiunea es
te departe de a se fi ter
minat pentru săraci. Călu
gărița catolică spune că 
mulți au fost recent eli
minați din rîndurile clasei 
de mijloc și aruncați la 
„cantina săracilor" și azi
lurile de noapte. „Ne vin 
cu mult mai mulți oameni 
tineri .oameni ce sînt ceva 
mai bine îmbrăcați decît 
cei ce obișnuiau mai înain
te să vină la supa săracu
lui".

(Agerpres)

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Concurs ; U- 
nirea : Călărețul noc
turn. ,

PETRILA : Copie la 
indigo.

LONEA : Visul de ar
gint al alergătorului.

ANINOASA : Trei oa
meni periculoși.

VULCAN — Luceafă
rul : Rapidul 34.

LUPENI — Cultural: 
Logodnica mecanicului 
Gavrilov.

URICANI : Cursa in
fernală.

TV

15,30 Fotbal : Dubla în. 
tîlnire dintre re
prezentativele A 
și olimpice ale 
României și Iugo
slaviei. Transmi
siuni directe alter
native de la Timi
șoara și Belgrad.

17.45 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20,25 Melodii și inter

pret!.
20.45 Occident ’83.
21,00 Film artistic: „Va

canță tragică". O 
producție a Casei 
de filme Trei.

22.15 Telejurnal.

VREMEA

Stația meteorologică 
Petroșani comunică. 
Ieri, temperatura ma
ximă a aerului la Pe
troșani a fost de 
plus 12 grade, iar 
minima de minus 5 
grade. La Paring, tem
peratura maximă a 
fost de plus 4 grade, 
minima de minus 4 
grade.

Pentru următoarele 
24 de ore : Vremea se 
menține caldă, cu cer 
variabil. Pe alocuri vor 
cădea precipitații slabe 
sub formă de ploaie. 
Vint slab din sectorul 
sudic.

Grosimea stratului de 
zăpadă în Paring: 36
cm.

(lltlllllllllllllllllllllll

Mica
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goanță 
Stanca, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(344)

PIERDUT parafă pe nu
mele de Tănăsescu Rodica, 
medic pediatru. O declar 
nulă. (345)

ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinesc 8 săptă- 
mîni de la dispariția 
celei care a fost o bu
nă soție șl mamă

KOBȘIN ELENA
Amintirea ei va ră- 

mîne veșnic în inimile 
noastre. (343)

REDACȚIA S' ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. N Bă'reseo - 2, teletoone 4 16 62 (se etariat), 416 63, <24 64 (s ecții). TIPARUI Tinno -4ir o.N Băkescu - 2

soartei.ee

