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ȚĂRIL cit mai MULT CĂRBUNE! 1
f

LA I.M VULCAN

Eforturile minerilor 
sînt răsplătite prin 

bonificații

Cu planul 
pe 9 luni 
îndeplinit

Colectivul de mineri 
de la Vulcan a fost pe
nalizat anul trecut pen
tru neîncadrarea cărbu
nelui extras în indicato
rii de calitate cu 45 500 
de tone. Procentul de 
cenușă admis a fost de
pășit în medie cu 1.2

0,01 puncte, 
umiditate a 
cu 0,3 punc-

planificat cu 
iar cel de 
fost depășit 
te, înregistrîndu.se doar 
o penalizare de 181 tone 
de cărbune. Primul pas 
fusese făcut ; trebuia să 
se urmărească, ca, în con
tinuare, să se acționeze

CALiTATEACÂRBUMELUT
optitrffanâ de caH^iutia miite’aMcâ

puncte, iar cel de umi
ditate cu 1,1 puncte. A_ 
ceste nerealizări au cons
tituit un semnal de a. 
larmă pentru conduce
rea colectivă a minei, 
pentru organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. 
Programul de măsuri 
stabilit în ultimul tri
mestru al anului trecut 
viza direct 
rea calității
Măsurile stabilite 
cu termene de 
sabilități precise.
se urmărește dacă lucră
rile menite să 
tățească calitatea 
nelui au

1 la termen 
litate. în 
acest an 
cenușă a

V-

îmbunătăți- 
cărbunelui.

erau 
respon- 

Lunar

și mai hotărît pentru a 
se putea obține continuu 
bonificații. Din ianuarie, 
procentul de cenușă a 
fost în continuă scădere.. 
Lună de lună s-au obți
nut bonificații între 952 
tone (în luna februarie) 
și 8447 (în luna august), 
în cele șapte luni, mina 
Vulcan a primit boni
ficații de aproape 30 000 
tone. Despre modul cum 
s-a acționat 
se ajunge la 
procentului de 
5 puncte ne-a
Mihaela Charec, respon
sabilul C.T.C. de la I.M. 
Vulcan.

B Cu cele 6 900 tone 
extrase suplimentar în a- 
ceastă 
lat de 
lui, de 
Cîinpu 
la 105 000 tone de cărbu
ne cocsificabil. La acest 
frumos succes un aport 
deosebit l_a avut între
gul colectiv de mineri și 
mecanizatori din carieră, 
din rîndul cărora s-au 
remarcat în mod deosebit 
minerii Vasile 
Adrian Manciu, 
Bob, precum și 
toriștii Anton 
cu, Mihai Boboroș, 
tor Pătrașcu 
Grigoriță.

lună, plusul cumu
la începutul anu- 
colectivul carierei 

lui Neag, se ridică

Postolache, 
Evian 

excava- 
Dumitres- 

V ie
și Mihai

colectivele 
muncii care 
îndeplinirea 

plan pe 9

îmbună- 
cărbu- 

fost executate 
și de bună 

prima lună 
procentul 
fost sub

B Printre 
de oameni ai 
raportează 
sarcinilor de 
luni înainte de termen se 
numără și minerii secto
rului IV de la I.M. Lu_ 
peni. Ei au extras supli
mentar de la începutul a- 
nului aproximativ 35 000 
tone de cărbune cocsifica
bil.

Minerii din 
conduse de 
Popa, Teodor 
Paul Grasu și Aurel Man. 
da au obținut zi de zi pro
ductivități sporite în aba
tajele mecanizate pe 
le conduc, situîndu-se 
fel lună de lună în 
dul fruntașilor.

Energie electrică 
peste plan

depuse 
in 

funcționari per
și la parametrii 
a 

și a

Prin eforturile 
în vederea menținerii 
stare de 
manentă 
nominali 
toarelor : 
auxiliare, 
uzinei din Paroșeni 
portcază importante 
pășiri la principalii 
catori de plan

In perioada trecută 
la începutul anului, 
lectivul energeticienilor 
a realizat o producție su
plimentară de energie e- 
lectrică de 22 225 000 kWh, 
ceea ce reprezintă o pro
ducție valorică suplimen
tară de 9 894 000 lei In a- 
ceeași perioadă, planul la 
producția marfă a 
depășit cu 1 567 000 
realizîndu-se totodată 
economie la consumul 
cific de combustibil 
617 tone c.c.

Un alt indicatoi 
tant — graficul de

turbogenera. 
instalațiilor 

enecgeticienii

Brigadierul Iosif Bucur și minerul Francisc Kulcsar intr-o consultare în 
probleme ale producției cu șeful sectorului III al I.M. Lonea, Iosif Ilăbuc și sub- 
inginerul Gh. Scheff. Foto : Ștefan NEMECSEK

Reeșaionarea graficului da execuție 
o necesitate stringentă pe șantierul 

întreprinderii „Viscoza” din Lupeni
în ultimele două luni 

activitatea pe șantierul 
întreprinderii de fire ar
tificiale „Vîscoza" Lu
peni a cunoscut o evidentă 
schimbare în bine. Colec
tivele de constructori și 
montori, beneficiarul și 
ceilalți factori cu respon
sabilități de pe acest vast 
șantier au asigurat o pu
ternică concentrare de 
mijloace tehnice și de e_ 
fective pentru intensifica
rea ritmului de lucru 
recuperarea 
țe față de 
de execuție.

de 
au 

la-
Ia baia de filare 

hala care adăpos- 
mașinile de filat. Re_ 
constructorii din » ca- 
Trustului ‘de lucrări

speciale București au ra
portat pe acest 
terminarea glisării 
lui de 210 m pentru dis
persarea gazelor. în hala 
noii filaturi au fost mon
tate pe postamentele defi_

șantier 
COȘU-

Urgențe în investițiile 
anului 1983

lucrările 
montaje 
siderabil 
chimică, 
și în 
tește 
cent,

Și 
unor restan- 
graficul fizic 

Ca urmare, 
construcții și 
avansat con- 

preparația.

nitive 22 de mașini de fi
lat. Este îmbucurător și 
faptul că stocul de utilaje 
care așteaptă de ani 
zile să fie montate a fost 
diminuat cu circa 100 
lioane lei, de la peste 300 
milioane cît era cu 
luni în urmă.

Cu toate acestea, 
planul de investiții 
tru 1983 a mai rămas de 
realizat un volurn ilnpor-

de

mi-

două

din 
pen-

tant de investiții. întîrzi- 
eri serioase față de gra
ficul fizic stabilit la înce
putul anului se constată la 
centrala termică, 
ția de electrofiltre, 
ua de canalizare 
instalația de dedurizare și 
de alimentare cu apă, pre
cum și la stația de trans
formatoare, care trebuie 
să asigure alimentarea cu 
energie electrică a noilor 
instalații. între obiective
le numeroase aflate în di
ferite faze de execuție, o- 
biective care condițio
nează nemijlocit pune
rea în funcțiune a noii ca
pacități de producție de 
fire artificiale, au apărut 
unele necorelări, unele sînt

la sta- 
rețea- 
și ■ la

Viorel STRĂUȚ

(Conlinuare in pag a 2-a»

IN PAGINA A 3-A

CULTURA-

ARTA

pentru a 
reducerea 
cenușă cu 
vorbit ing.

brigăzile
Constantin

Boncalo,

Doi destoinici mese
riași de la atelierul me 
canic al I M. I’aroșeni 
Virgil Petrică și Ștefan 
Sularia.

ca-
din
de-
cel (Continuare in pag a 2-a)

Gheorghe BOȚEA

u
nefiind

o-

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

e
Și 

șefui 
ci-

SALVAMONTISTII

Gru-
Ma- 
pînă

fost, au acționat ca 
singur. Nu le_a 
ușor doar cu două 
terne să străbată

mei, aflată în 
flăcărilor.
ușor, 
au fost
in faț- 
flăcări"
tiv 200
taia unui vint năprasnic,
înainta necruțător spre 
pădure (viteza vîntului.

SALVEAZĂ PADUREÂ

unul 
fost 
lan- 

întu-
necimea pădurii pînă în 
vale, peste pîrîul 
niului (denumirea 
leii, de la izvoare
la drumul spre cabana 
Rusu) și să urce panta 
abruptă spre poiana de
frișată d» sub șeaua Sli-

Foto : Șt. CRISTIAN

ra
de. 

indi-

impor- 
putere 

— a fost realizat în pro
porție de 102,8 la sută. 
Prin urmărirea perma
nentă a consumatorilor, 
privind încadrarea in nor
mele de consum, s-a ajuns 
la o economie de energie 
termică față de cea con
tractată de 71 273 Gcal.

La realizările obținute 
o contribuție deosebită au 
adus colectivele secțiilor 
termomeeanică și reparații 
turbine.

n nou eveniment, o acțiune de... milioane, 
fost înscrisă in cronica faptelor de vrednicie și 
tenacitate a membrilor formației „Salvamont" 

din Petroșani. Datorită lor, — lor in primul rînd, 
pentru că la acțiune au participat și alții — pădu
rea de conifere din Paring a fost salvată de un foc 
mistuitor declanșat din cauze necunoscute, probabil 
din neglijența cuiva. Deci lor, dăruirii și puterii lor 
de sacrificiu, precum și altor prieteni ai Paringului, 
prezenți in noaptea de simbătă Ia confruntarea cu 
flăcările, împreună cu pompierii militari, le consa- 
crăm aceste rinduri.

...Simbătă a fost 
senină, cu cer

C pînă după 
nopții. In Paring, 
suța din povești, 
mulți prieteni ai 1 
lui au sărbătorit pe unul 
dintre băieți. Printre ei. 
se afla și o parte 
salvamontiștii 

întotdeauna 
simbătă și 
„dispozitiv".
dec. in toi, cind 
1,30, gazda 
povești,

o sea_ 
înste- 

miezul 
la Că- 

mai 
munte-

din 
prezenți, 
in zilele 

duminică, 
Veselia 

la
Căsuței 

Alexandru 
Doba. a noservat dinco
lo de pădurea o, azi, 
în zona Slimei. flăcările

unui foc rebel, ilumi- 
nind impiejurimile, a 
runcind spre cer fuioa
re de fum. „Da, arde, 
foc !" s-a convins 
Dumitru Birlida, 
salvamontiștilor. In
teva secu de s-a lansat 
apelul . „la datorie, bă
ieți Muzica s-a oprit 
și toți băieții" 9 cîți au

stăpinirea
Nu le_a fost 

dar în 15 minute 
la fața locului, 
unui „front de 

de aproxima- 
m, care, sub bă-

am aflat de la stația 
meteorologică, era de 
18 m/sec.). Focul cuprin
sese deja peste 2 hectare 
— un teren, deși defrișat 
pentru pășune, 
curățat integral de crăci 
și buturugi uscat ■, a 
ferit flăcărilor, odată 
cu iarba și ea uscată — 
nu plouase de cîteva săp- 
tămîni — pradă bogată.

Pericolul era imi
nent — bătaia vîntului 
împrăștia seînteile chiar 
la o sută de Tnetri ; mai 
grav era însă frontul de 
flăcări care se apropia 
vertiginos — în unele 
porțiuni ajunsese și la 
30—20 și într-un punct 
chiar la zece metri dis
tanță — de pădure. „Deci, 
la treabă I". Și a început 
o adevărată bătălie în
cordată, tenace, o con
fruntare dîrză cu flăcă
rile, cu seînteile, cu jă
ratecul, cu fumul. Nu s-a 
acționat m interiorul

REPERE 
la sfîrșit 

de săptămînă
Casa de cultură din 

Petroșani este, astăzi și 
iniine, gazda unor ma
nifestări artistice a- 
tractive la care îi invi
tăm să participe și pe 
cititorii ziarului nos
tru.

H Astăzi, la ora 14, 
în sala mare a Casei 
de cultură, în cadrul 
manifestărilor prilejuite 
He încheierea Festiva
lului culturii și educa
ției socialiste hunedo- 
rene „Sarmis '83“, va 
avea loc un spectacol 
cu prezentarea monta. 
jului literar-muzical- 
coregrafic „Sete de lu
mină", realizat în re
gia lui George Negra- 
ru. Participă recita
torii Casei de cultură, 
formația de dans con
temporan (coregrafia 
Nicolae Zablău), grupul 
vocal instrumental „A- 
custic" și solistul folk 
Virgil Stratulat.

■ Mîine, la ora 10, 
in aceeași sală, în ca
drul „Zilelor teatrului 
politic", va fi prezenta
tă piesa „Vespasian al 
II-lea", de Ion Dinescu 
Fragmente de specta
col vor prezenta și for
mațiile de teatru în 
limbile română și ma
ghiară din Lupeni. 
(M.B.)
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„SĂPTAMÎNA CRUCH ROȘII"

Acțiuni de donare 
onorifica

Organizații obștești cu 
caracter profund umani
tar, comisiile de Cruce 
Roșie din municipiul Pe
troșani au constituit 
constituie un 
sprijin pentru < 
medico-sanitare în 
vita tea 
ni tară 
cii, a 
cît și 
recrutare a donatorilor.

Act profund umanitar 
prin care oameni Sănă
toși, complet dezintere

sați contribuie cu sînge- 
le oferit de ei în moo 
voluntar la redarea să
nătății sau salvarea 
vieții •emenilor, do
narea onorifică de sînge 
constituie o 
mărturie de altruism 
generozitate, 
ventă 
nă.

în 
narea 
a cunoscut în țara noastră 
o dezvoltare importantă. 
Dacă în anul 1963 Labo
ratorul de recoltare și 
conservare a sîngelui 
din Petroșani obținea pe 
cale onorifică 24 la sută 
din sîngeie salvator 
viață, pînă in 
în acest an s-a 
pe cale onorifică 
sută din sîngele

Este o realitate și 
realizare 
demn de consemnat fap
tul că mulți oameni ai 
muncii din municipiu în
țeleg această necesitate 
umană de a se prezenta 
să doneze sînge. Datori
tă acestei înțelegeri și 
a muncii desfășurate de 
întregul activ voluntar 
\___________________

medici 
în 
an

Și 
prețios 
cadrele 

i acti„ 
de educare sa- 

a oamenilor mun- 
tinerei generații 

în acțiunea de

de
solidaritate

edificatoare
Și 

eloc- 
uma-

tel 20 de ani, do- 
onorifică de singe

de
prezent, 
realizat
98 la 

recoltat.
o

importantă,

de sînge 
de Cruce Roșie, 
și activiști obștești,
opt luni din acest 
un număr de 5300 cetă
țeni au donat singe în 
mod onorific, sînge care 
a contribuit la salvarea 
unui mare număr de 
vieți omenești din Valea 
Jiului..

Creșterea permanentă a 
numărului de donatori 
onorifici de sînge este o 
sarcină mereu actuală, de 
mare importanță, a cărei 
realizare cere din partea 
întregului activ de Cruce 
Roșie o muncă susținută 
astfel ce întreaga canti
tate de sînge necesară 
spitalelor din Valea Jiu
lui să provină numai din 
donarea onorifică.

Multe vieți au fost sal
vate în Valea 
acești oameni 
— donatorii 
Alte vieți 
bui să fie salvate 
continuare. Aceasta 
pune ca Laboratorul 
recoltare și conservare a 
slngelui și spitalele din 
Valea Jiului să dispună 
în orice moment de can
tități suficiente de sînge 
uman i>e care să-1 poată 
utiliza în caz de nevoie.

Comisiile de Cruce Ro
șie municipală, orășe
nești, comunale, din în
treprinderi, instituții, me
dicii din 6pitale, cir
cumscripții și dispensa
re, 6Înt chemați să in
tensifice acțiunile edu
cative și organizatorice 
pentru atragerea de noi 
donatori onorifici de sîn
ge.

vor

Jiului de 
minunați 
onorifici, 
mai tre- 

în 
im- 
de

Ion IONESCU 
biolog

(Urinare dib pag l)

foc ; era 
stîrpești 

au
Și

im- 
flă- 

cupri ns 
grămezile 
„Ofensi- 

im- 
acolo 

prezen-

Echipa de lăcătuși condusă de Vasile Borzan este una diu formațiile frun
tașe ale atelierului mecanic de la I.M. Lupcni. Foto: N. ȘTEFAN

Eforturile minerilor sînt răsplătite 
prin bonificații

(Urmare din pae l)

„în primul rind am tre
cut la pușcarea selectivă 
în lucrările care se exe
cută în mixt, iar fluxul 
de transport al sterilului 
a fost separat complet du 
fluxul de transport al căr
bunelui. La puțul 7 Vest 
(pe unde 6e extrage steri- 

. Iul) mașina de curățat va- 
gonete funcționează per
manent. De asemenea, a- 
vînd majoritatea capaci
tăților de extracție, ab î- 
taje cameră, am trecut la 
alegerea sterilului ,și de
punerea acestuia pe vatra 
abatajului. Sterilul se 
lege și 
ditură 
frontale 
țiri Și _ 
unde avem această 
bilitate. Există, la nivel de 
întreprindere, o comisie 
care recepționează steri
lul depus pe vatra aba
tajelor și care urmărește 
in permanență acest lu

a-
se depune pe po- 

și în abatajele 
din stratele sub- 

groase ale minei, 
posî-

cru. Prin intensificarea a- 
legerii sterilului în sub
teran am ajuns să lucrăm 
la claubajul de la supra
față numai cu 1 sau 2 oa
meni pe schimb. Dacă în 
ceea ce privește procentul 
de cenușă am obținut re
zultate 
acesta 
die de 
de 40,5 
același 
spunem 
de 
menținut peste cel 
mis cu 0,4 puncte Aceasta 
din cauză că pe Valea 
Arsului există infiltrații 
mari de apă care ne afec
tează serios sectoarele IV 
și V ce exploatează stra
tul 5. Am întreprins și 
în acest sens o serie de 
măsuri, dar nu am reușit 
să ne încadrăm încă în 
procentul de umiditate 
admis. Propunerile făcute 
de mineri în adunările de 
partid au fost centralizate 
și se caută cele mai bune

bune în acest an, 
ajungînd la o me- 
38,4 la sută față 
cît este admis, nu 
lucru
despre 

umiditate

putem să 
procentul 
rare s-a 

ad-

soluții tehnice pentru 
putea să ajungem și cu 
umiditatea sub procentul 
admis".

Și în această lună pro
centul de cenușă realizat 
este sub cel planificat cu 
aproape 4 puncte. Iată 
deci că acolo unde se ac
ționează cu toată hotărî- 
rea pentru a extrage căr
bune de calitate superi
oară, eforturile colectivu
lui se regăsesc în zecile 
de mH de tone bonificate.

a

Î 
t
I
4

f t

E

a-

Emisiune 
radiofonică, 

dedicată 
orașului Petrila

Ed.ția de astăzi a e- 
mislunii radiofonice 
de actualități și mu- 
-ică „De la 1 la 3" 

realizată și se va 
direct, sub 

„Consiliul 
primarul, ce-

este 
transmite 
genericul 
popular, 
tățenii", din orașul Pc_ 
trila. Timp de aproape 
2 ore, prin radjorepor- 
taje, interviuri și rela
tări, vor fi prezentate 
aspecte sugestive din 
activitatea minerilor, 
preparatorilor, din 
ța și preocupările 
menilor muncii din 
trila. Toate acestea 
fi transmise în alter
nanță cu muzica spe
cifică acestei zone a 
Văii 
tată 
tiști 
trila 
câți 
desfășurată în 
Festivalului 
„Cîntarea României".

via-
oa- 
Pe_
vor

cu muzica
zone

Jiului, interpre- 
de formații și ar- 
amatori din Pe- 
șl Lunca, remar. 

pentru activitatea 
cadrul 

național

r. s.

cercului de 
posibil să 
cările care 
buturugile 
de crăci uscate, 
va" s-a concentrat 
potriva flăcărilor 
unde acestea au 
tat pericolul cel mai 
grav — unde se apropi- 
iau de pădure. Pentru că 
ajungea să se aprindă un 
singur conifer, și pădurea, 
pe cine știe ce suprafață, 
ar fi suferit daune im- 
plevizibile, iar salvarea ei 
necesita intervenții 
mari proporții și de 
rată, cu utilaje speciale, 
cu lucrări de izolare prin 
defrișări etc. Conștienți de 
acest pericol, salvamon
tiștii Dumitru Bîrlida, Ca
rol auran, Alexandru 
Dobai și Pavel Kovacs, 
ajutați de ceilalți prieteni 
ai muntelui și ai Salva- 
inontului — Alexandru 
Marton, Emeric Szuhanelî, 
Costică Aurel (student la 
I.M.P.), loan Cadar și A_ 
lexandru Iovan — au 
fruntat pericolul. Cam pu
țini în fața frontului 
flăcări de 200 m ! 
conștiința datoriei — ca și 
salvarea semenilor, apă
rarea de distrugere a .me
diului natural, a bogăți
ilor țării le este o datorie 
de căpătîi — le-a dat pu
teri. Cu târnăcoape, lopeți, 
cu picioarele s-au năpus
tit asupra focului. Au 
izbit, au călcat peste lim
bile de foc, au alergat de 
la un loc la altul 
colo unde flăcățile 
mai aproape 
sau unde jarul 
reizbucnit în 
Unii, mai ales 
ran, au rămas 
mîini și picioare în 
arsurilor și 
cu hainele 
mintea zdrențuite, 
tensitatea bătăliei 
slăbit ore în șir. 
trivâ, băieții nu 
nici arsurile, nici 
biciuirea vântului, 
mul inecăcios, nici

seala orelor de maximă în
cordare, a alergărilor pe 
terenul abrupt și a saltu
rilor peste stinei, a mo
mentelor de disperare, 
cînd, la 10 metri apropie
re de pădure s-a aprins 
un brad uscat, iar flăcările 
violente amenințau pădu
rea. Bătălia s_a intensifi
cat eind salvamontiștiloi 
li S-au alăturat forțe noi 
— 10 pompieri militari

tuia spre pădurile dim
prejur a fost oprită. Focul 
ardea însă în continuare 
în interiorul terenului in
cendiat. La ora 6, deși' 
frînți de oboseală, uu iz
bucnit cu toții în strigăte 
de bucurie. Un ajutor ne
așteptat, dar cel mai efi
cace și binevenit le.au 
hărăzit norii care au aco
perit cerul în timp ce ei 
se bateau cu limbile de

SALVAMONTISTII
de 

du-

în-

de
Dar

a- 
erau 

de pădure 
mocnit a 

vîlvătaie. 
Carol Lau- 
cu răni pe 

urma 
a căzăturilor. 

Și încălță- 
dar in- 
nu a 
Dimpo- 
simțeau 
rănile, 

nici fu- 
obo-

SALVEAZĂ PĂDUREA
zZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ.'Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

să plouă, 
o mare 

lichidarea 
și a jaru-

conduși de lt. major 
Constantin Mîrza, care a- 
lertați prin radio de sal- 
vamgntiști, au ajuns la 
ora 4 la locul incendiului, 
împreună cu încă trei ti
neri, loan Marc, mecanic 
la telescaun, și doi mun
citori de la l.U.M.P. lată 
și tinerii pompieri militari 
prezenți la acțiune : Oprea 
Pintică, Gheorghe Ardc- 
lcanu, Marin Roman, Mir. 
cea Păstrăveanu, loan Col- 
da, Alexandru Lorinez, 
Dănuț Tudor, Florin ■ An
drei, Filip Popa, Stelică 
Florica. Cot la cot, cu a. 
ceeași dîrzenie, tinerii au 
continuat lupta cu focul 
"pînă cînd înaintarea aces-

I PROTECȚIA MUN- 
■ CII. De curînd cabinetul I pentru protecția muncii 

de la întreprinderea de

I utilaj -minier din Petro
șani a fost dotat cu un 

inou aparat
de fabricație 

| că. Totodată 
I și numărul filmelor 
I tematică adecvată.
I Gîrjoabă)

de proiecție 
româneas. 
s-a mărit 

cu 
(D.

foc. A început 
Un mare noroc, 
șansă ! Altfel, 
totală a focului 
lui mocnit ar mai fi ne
cesitat ore îndelungate de 
încordare. Salvamontiștii 
epuizați s_au putut retra
ge, iar celelalte ajutoare, 
încă 4U de tineri, ca și 
ceilalți membrii ai echipei 
Salvamont — loan 
Alexandru Acs, 
Pop și dr. Emil 
tu, s_au putut retrage 
ei spre stîne. Ploaia densă 
își arăta efectul...

Și acum cîteva concluzii. 
Inginerul principal ' Feli- 
cian Becuș de la Ocolul 
silvic Petroșani, prezent

i Sin, 
Ludovic 
Lepăda- 

și

ÎN CURÎND un nou 
sortiment, pregătit de 
oamenii muncii de la în
treprinderea de panifica
ție, se va afla în unită
țile comerciale. Este vor
ba de cozonac simplu, 
la tavă, de 0,800 kg. (IV.)

DE PESTE 30 de' ani 
muncește maistrul elec
tromecanic Ion Jurca, de 
la sectorul transport al 
minei Paroșeni, în mi
neritul Văii Jiului. Ieri, 
la sfîrșitul schimbului 
I, ortacii, oameni care îl 
stimează pentru corupe.

și el de la ora 3 la acțiu
nea de salvare, ne preci
za : „A fost o acțiune ca
re merită toate laudele și 
mulțumirile. Datorită bă
ieților de la Salvamont, 
care prin intervenția lor 
promptă și dîrză, ca și a 
militarilor care le-au ve
nit în ajutor, a fost pre
venită incendierea pădurii 
de conifere. Astfel a fost 
salvată pădurea de răși- 
noase, de o vîrstă de 50 
de ani, pe o suprafață de 
200 ha,. care 
multe milioane 
fost o acțiune 
nu numai din 
vedere economic, 
cologic și chiar social — 
dat fiind că Parîngul e o 
valoroasă zonă 
Deci, tuturor 
mulțumiri 
Aceleași 
dresează 
din

valorează 
! Dar a 
importantă 
punct de 

ci și e-

turistică, 
băieților 

și felicitări !“.
mulțumiri a- 
salvamontiștilor 

partea pompierilor 
militari lt. major Constan
tin Mîrza, atit pentru 
Iertă, cît 
une, iar 
tarilor o 
„Noi nu

ă
ri pentru acți- 

în privința mili- 
singură frază : 
ne-am făcut de- 

cît datoria, nimic în plus, 
doar datoria !". Dumitru 
Bîrlida. șeful echipei Sal
vamont, nu ne-a vorbit 
nici de epuizare, nici de 
importanța acțiunii și, par
că ar fi fost înțeles cu lo
cotenentul major, a rostit 
simplu : „Ne-am făcut 
datoria !“.

tența lui profesională și 
efortul constant consa
crat pregătirii tinerelor 
cadre și perfecționării lor, 
l-au sărbătorit cu pri
lejul pensionării. (T.S.)

EXCURSIE. Tin grup 
de mineri de la I.M. Lo- 
nea au fost într-o inte
resantă și instructivă ex
cursie cu autocarul. Prin
tre alte localități, ex
cursioniștii au vizitat u- 
zinele Oțelul Roșu unde 
s-au întreținut cu oțelari 
de aici, iar la jumăta
tea drumului, între Oțe-

X 
i

Surprizele toamnei
Toamna cea bogată 

este deosebit de... boga
tă și în surprize rutiere, 
surprize j>e care, dacă le 
cunoști, le și eviți. Asu
pra unora dintre aceste 
surprize am dori să 
tragem azi atenția.

COPIII au început 
școala, zilele frumoase șl 
calde îi îndeamnă la... 
hîrjoneală în drum spre 
casă. în dreptul lor 
duceți viteza, copiii 
reacții neașteptate.

BIC1CLIȘT1I sînt 
două feluri : cei care 
dreptul că circule pe

cicletă pe drumurile pu
blice și cei care nu au 
dreptul (copiii sub 14 
ani). Primii s-au învățat 
să circule noaptea fără 
să fie semnalizați (spo
riți atenția în timpul 
conducerii) și a doua ca
tegorie care se groză
vește pe drumul mare 
mergînd pe două roți (o- 
coliți-i la o distanță 
care să vă asigure că nu 
pot ajunge pînă la mași
na în mers).

DE ȚINUT MINTE : 
inline, 25 septembrie, au 
dreptul să circule auto
vehiculele 
personală
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al miliției munici

piului Petroșani

proprictate 
înmatriculate

(

e
c

j
I

ț

E

de 
au 
bi-

Reeșa&onarea graficului 
de execuție

(Urmare din pag i)

pe cînd altele 
începute încă 
lucrări proiec- 
a asigurat nici 
întreaga docu- 

de exe- 
Antreprenorul ge- 

cons- 
„Gheor- 

ma_

executate, 
n-au fost 
La unele 
tantul nu 
în prezent 
mentație tehnică 
cuție. 
nepal, Trustul de 
trucții industriale 
ghe Gheorghiu_Dej“, 
nifestă tendința de a rea
liza planul de 
doar valoric. Or. 
parca principală 
ala etapă, finală, 
cuție a 
te capacități de 
ție prin care se prevede 
producerea a 150 
fire artificiale 
sfirșitul anului 
buie s-o constituie 
larea judicioasă a 
ției proiectelor, a 
lor la obiectivele 
condiționează

investiții 
preocu- 

în actu- 
de exe- 

acestei importau - 
produc-

1 tone de
pînă

1983,
la 

tre- 
core- 

execu- 
lucră id

ea re
pornirea în

■r ia

lui Roșu și Poiana 
rului, un șantier 
minerii săpau un tunel 
de aducțiune pentru o 
hidrocentrală. ■ De acolo 
au fost la frumoasa și 
ospitaliera cabană Poia
na Mărului și apoi 
nou acasă, 
chold).

Rubrică 
Tiberiu

(Mîhai
din 
Va-

derealizată 
SPĂTARE

8
I
i
I
I

vâ jnfomom

probe tehnologice a noii 
instalații. în mod evident 
se impune reeșalonarea 
graficului inițial de exe
cuție pentru concentrarea 
mijloacelor materiale și 
forțelor umane asupra o- 
biectivelor prioritare 
care depinde punerea 
funcțiune, începerea pro
cesului de fabricație a fi
relor artificiale.

O
care 
tier 
rea
Stocul de .utilaje, 
s-a diminuat, 
la un nivel valoric 
peste 200 milioane 
halele principale de 
noul flux tehnologic 
fabricație a firelor 
ficiale mai sint lucrări de 
construcție întîrziate, fapt 
care nu permite montajul 
utilajelor întirzierile fa
ță de grafic ta lucrările 
rețelei de apă. de alimen
tare cu energie electrică și 
termică se impune să fie 
lichidate in cel 
timp posibil, 
problemelor in 
etapă premergătoare 
nerii în funcțiune 
be tehnologice este 
sitatea întocmiri- unui pro
gram- de lucru realist, cu 
priorități și termene, în
tocmit pe baza reevaluă
rii situației existente pe
șantier, astfel incit să se 
asigure punerea în funcți
une a noii instalații, rea
lizarea producției supli
mentare de fire artifici
ale preliminată pentru fi
nele anului 1983.

de
în

problemă deosebită 
se pune pe acest șan- 
o constituie și lărgi- 
frontului de montaj, 

deși 
se menține 

de 
lei. în 

pe 
de 

arti-

mai scurt
Problema 

actuala
pu_ 

in pro- 
nece-
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Festivaluf-concurs inter județean de poezie „Ovid Densușianu“

cadrul amplelor ac- 
cuprinse în Festi- 
culturii și educa- 
socialiste hunedo- 

rene „Sarmis ’83", în zi. 
lele de 2l și 22 septem
brie a avut loc la Deva 
prima ediție a Festivalu
lui .concurs i nterj ude-
țean de poezie 
Densușianu".

Organizat sub 
Comitetului județean 
cultură și educație soci
alistă Hunedoara, 
trul județean de 
marc a creației 
lare și mișcării 
lice de masă. Consiliul 
județean al sindicatelor. 
Comitetul județean

Ovid

egida 
de

Cen- 
îndrti- 
popu.
artis.

al

î

*
*
*
ț

U.T.C., Casa corpului di
dactic și Biblioteca ju
dețeană, festival ul.con. 
curs a reunit 153 de cre
atori, concurenți din toa
te județele țării. Inccr. 
cind să-și croiască drum 
spre inima creatorilor 
de poezie, festivalul și-a 
propus — și a reușit — 
să promoveze sentimente 
curate 
pirații 
simțiri 
goslea 
popor.

în concurs 
premii revistele 
nia literară", 
rul", „Astra", „ 
„Fam ilia", 
zont", 
„Argeș".

— Premiul revistei 
Strochi — Piatra Neamț ;

— Premiul revistei 
București ;

— Premiul revistei
— Premiul revistei 

Slobozia ;
— Premiul revistei 

Hunedoara ;
— Premiul revistei 

Arad ;
— Premiul revistei 

Tîrnăveni ;
— Premiul revistei 

lași ;
— Premiul revistei

— Pucioasa ;

și profunde, 
umane, 

patriotice, 
partidfață de

as
in alte 

dra-
Ș>

au oferit 
„Româ. 

„Luceafă- 
,Tribuna", 

„Steaua", „Ori- 
.,Transilvania", 

.Ramuri", „Cîn
tarea României", ziarele 
„Drumul 
Deva și 
Petroșani, 
tituțiile

socialismului" 
„Steagul roșu" 
precum și ins. 

organizatoare.

Juriul — alcătuit din 
tovarășii Ion Horea („Ro
mânia literară"), 
ședințe, Daniel 
(„Astra"), Negoiță 
mie („Tribuna"), 
Po.p („Steagul
Mircea Constantin („Fa
milia"). Lucian Alexiu 
(„Orizont"), Mircea Ivă- 
nescu („Transilvania"), 
Lucia Liciu (..Drumul 
socialismului"), loan
Meițoiu („Cîntarea Româ
niei"), Minei Rodea (Cen
trul județean de 
mare a creației 
lare și mișcării 
de masă Hunedoara), 
Constantin Dumitrache 
(„Ramuri"). Paul Dug. 
neanu („Luceafărul"), A- 
drian Popescu („Steaua"), 
Cornelia Marcu („Ar
geș"), poeții hunedoreni 
Eugen Evu, Valeriu Bîr- 
gău, Nastasia Maniu, 
precum și Mya Gaschler,

pre- 
Drăgan

Iri-
Simion 
roșu"),

indru.
popu_ 

artistice

PREMIATII FESTIVALULUI
„România literară", Lucia»

„Luceafărul" Victoria Milescu —

„Asta-a", Ion Popescu — Tg. Jiu ; 
„Tribuna", Virgil Dascăl» —

.Familia", Liliana

„Steaua", Antiru I.

„Orizont", Cornelia

Petruș

Mureșanu

Velțan

„Transilvania", Rodica Popel

„Argeș", Ion Ghilimescu Ștefan

Sub lupa lucidității
ș

In cadrul Lunii culturii si educației socialiste hu_ 
1 nedorene „Sarmis ’83", în 19 septembrie în, foaierul 
: Teatrului de stat „Valea Jiului" a avut loc vernisa- 
‘ jul expoziției personale de caricatură „7 păcate" de 
j Ion Barbu. Deschisă pentru două Săptămîni, ea vine 
i să anlicipe Salonul de toamnă al umorului, ediția 

a VlII.a. Firește, ti țiul ironic se referă la cele an. 
î terioare 7 Saloane de umor (inițiate și organizate în 
i mare parte de caricaturistul petrilean, de excepție, 

premiat nu numai în țară, ci și în străinătate, cu pu_ 
i țin timp in urmă, sitiuhdu-se intr-un internațional 
| top pe locul al ll.lea), dar cu o siguranță mai mare, 
i la ceea ce am putea numi „7 păcate" ale condiției 
: umane. Materia celor 34 de caricaturi expuse ar pu- 
i tea constitui obiectul unei serii de „păcate", formu. 
i labile asttel : ale cotidianului, limbajului, familiaiu. 

lui, moralului, socialului, politicului și existențialu. 
i lui. Dar nu trebuie să se înțeleagă că obiectul aces- 
; tora ar fi în stare pură : fiecare minare ironică a u- 
i nui „păcat", deseori, declanșînd o minare în serie, 
• în celelalte. Totuși, un tablou al lucrărilor după a- 
ț ceasta idee se simte necesar : spre evidență carica- 
i turi ale cotidianului („pescuirea" de benzină, „toilet- i 
i tes“ cu geamuri, convoiul „fermecat" de flaut), lim. i 
: bățului („Memento... mori", „Prostia și domnia se i 
i plătesc...", „Lauda de sine...", „The Brele", i 
■ „Coafură — facem părul măciucă"), familialului 1 
i („Chercliez la femme !", „Barbă albastră", „Casanova", i 
i „Don Juan"), moralului („Marche Nupțiale", „268", : 

„Penitenciar"), socialului („Olimpiada meseriilor", 
i „Școala vieții"), politicului („Război civil", pupitrul de i 
i comandă ai racheteloi III si existențialului („Sisif". 
| „Bauuu").

E limpede că sleia problematică pe care o vi. 1 
j zează caricaturistul I Barbu este extrem de largă: ; 
i de la unele detalii malformate ale cotidianului pînă Ia ; 
i sensurile mistificate și deformate ale existențialului, 
i Și totodată extrem de profundă. Forța ironică și u- i 
i moristică a caricaturilor sale e percutantă, disoluind ; 
i sub lupa lucidității ceea ce reprezintă anchilozare, i 
i uuilateralizare. mistificare și alienare în planul vie- j 
î ții și existenței sociale. I» special, I. Barbu iși in. 1 
\ dreaptă „acul” caricaturii spre „aporiile" de ordin i 
i politic ale cursei înarmării ce periclitează condiția i 
j umană. Ultimele lucrări citate reprezintă negarea i 
i categorică a acestora. Uonia nemailăsînd nici o cli- ' 
i pă, in cele din urmă posibilitatea unei detașări de ț 

ceea ce este revolut, cj devine o implicare profundă i 
! și responsabilă in prezent, in „problemele cele mai 
i fierbinți" ale omului devine reflexivă și atitudinală. i 
i I. Barou țtâpinește, ca nimeni altul, tehnicile cari. ; 
ț caturii de minare în serie, corolar al acestora fiind ; 
i „reducția la absurd" : tot ce este negații se curbează : 
I — prin perspectiva de reflexivitate — în afirmativ j 
i și pozitiv ochiul caricătoristului fiind hiperbolic și ? 
i lucid.

Dumitru VELEA

celor
le.au

con- 
ma_ 
care 

crea.

Ștefan Galfceanu și Ilie 
Avram, reprezentanți ai 
organizatorilor — a avut 
de lecturat un mare vo
lum de creații poetice 
dintre care au fost selec
ționate versurilor 
18 poeți cărora
fost acordate cuvenitele 
premii.

încercînd o idee 
duzi vă la această 
nifestare literară, 
s-a impus atenției
lorilor de vers de la pri
ma sa ediție, președinte
le juriului. cunoscutul 
poet Ion Horea, afirma: 
„A fost un concurs care 
a oferit premii pe va
lori reale, autentice". Fie 
ca aceste valori să fi fă
cut la Deva, în cadrul 
Festîvalului.concurș „Ovid 
Densusiami" primii pași 
spre consacrare.

Dragoș CALIN

— Premiul revistei „Ramuri", Ion Maxim — Călan ;
— Premiul revistei „Cîntarea României", Luminița 

Lupu — București ;
— Premiul ziarului „Steagul roșu", Mircea Andraș — 

Petroșani ;
— Premiul ziarului „Drumul socialismului", Constan, 

tin Vărășcanu — Pitești ;
— Premiul Comitetului județean de 

cioara, Lucaci Radu — Bistrița ;
— Premiul Consiliului județean 

Constantin Deheleanu — Deva ;
— Premiul Bibliotecii județene. Ion Cozmei 

Suceava ;
— Premiul Comitetului județean U.T.C., 

Crepcea — Vața de Jos ;
— Premiul Casei județene a corpului didactic, Ka 

chela Barcan — Petroșani.

cultură Hune.

al sindicatelor,

N i colac

t

ț

i

t

Premiul ziarului „Steagul roșu ‘
ANDRAȘMIRCEA

Incercînd satisfacția 
prilejuită de acordarea 
de către juriul festivalu
lui a premiului și 
chetei oferite 
nostru poetului

pla-
de ziarul 

Mircea

C A R B
MOTTO : „Acel

Andraș, lucrător la Ofi
ciul municipal P.T.T., pu
blicăm una dintre poezi
ile care l_a situat printre 
laureații acestei foarte 
strinse întreceri poetice.

U N E
cărbune care arde-n noi“.

pe urmă

pentru miine 
de soare

Acel cărbune care ai dc-n noi 
izvorul luminii revarsă căldură 
frunzele copacilor par o pată pe m morie 
hotarul nedefinit al nopții 
noaptea cărbunelui cea de 
luminile caută un sprijin 
umbrele alungă contururi 
se simte în taină un gind 
ascunsă în ochi e.o fărîmă
o parte din cerul lăsat afară 
pentru cei care știu 
efi-n fiecare bulgăr de cărbune e-o floare 
ei rămin acolo in afunduri și ard întunericul 
albi lucesc în flacăra lămpii mesteceni 
deasupra nemișcat e un cer 
dai pînă la el mai e un păminl 
ce trebuie să_l facem mai bun decît ieri 
să-l facem vrednic de a fi pămint
...și poate credeți că acolo jos e noapte 
fără margini 
că ecourile trec peste 
oa păsările în zbor 
nu 
acolo frunzele luminii 
sudoarea e caldă ca
și fiecare gînd se aurește cu negru 
aco.o fiecare clipă continuă nu moare 
destinul cărbunelui ce arde în noi 
și-n fiecare suflet cîte-o floare.

ei

foșnesc sub pikamere 
ploile toamnei

Aspect de Ia vernisajul expoziției. Foto: CONSTANTIN B.

Unul dintre aspectele 
cele mai importante ale 
fenomenului cultural ro
mânesc contemporan îl 
constituie fără îndoială ci
nematograful. El a pă
truns din plin în conști
ința omului, a omului 
creator și beneficiar al 
valorilor materiale și spi
rituale.

Filmul artistic sau do
cumentar, filmul de ani
mație, formează împreu
nă cel mai popular tip 
de spectacol. Și, in ace
lași- timp, cel mat com
plex. Urmărind aceste 
idei am făcut o vizită la 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani, unde 
am avut o discuție cu to
varășa Margareta Catană. 
administrator al cinema, 
tografului. Din cele relata
te, a rezultat preocupa
rea vie a celoi ce se o. 
cupă de acest important 
mijloc de cultură pentru 
o cit mai mare pătrunde
re a filmului in rindul 
oamenilor muncii, cu deo
sebire în rindul tineretu
lui și copiilor. ,

— Numai în 1983, după 
cum ne spunea interlo
cutoarea. s-au difuzat pes
te 30 de filme românești, 
istorice, cu tematică soci.

„săptămînilor culturii ci
nematografice pentru e- 
levi" ; de altfel această 
largă acțiune, de pătrun
dere a filmului în rindul
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Reverberații
MINERVA MOLOCI, I’e. 

troșani. Este normal ca la 
vîrsta dumneavoastră să 
scrieți versuri intitulate 
„Vise". Și frumos. Din 
versurile pe care ni le tri
miteți, se degajă o oare
care căldură și sentimen
te curate. Vă recomandăm 
să frecventați cenaclul 
„Panait Istrati", de la Ca
sa de cultură din Petro
șani.

GHEORGHE ȘARAN, 
Petroșani. Sigili că are 
rost să continuați. Ceea 
ce ne.ați trimis merită 
toată atenția, mai ales că 
se referă la o problemă 
majoră a lumii contem
porane — pacea. Faceți 
cumva Și treceți pe la re
dacție.

ESCU

rane, numai în ultimul
timp am avut ca invitați 
pe Marin Vlad, directorul 
Casei de filme nr. 1,

ală, ateistă, de divertis
ment. în cele nouă luni 
ale anului, spectacolele ci
nematografului au fost

elevilor, a . fost sprijini
tă de Liceul de matema- 
tică-fizică și de Liceul in
dustrial minier. Ar fi de

Victor Antonescu — re
gizor, studioul 
film", Pompiliu 
nu și Sebastian

„Anima-
Gîlmea-
Antones-

itinaffîiHogr&fui — mijloc 
uf ic icni do educație

8CCIiD8Ca0*eODII>a!rnBBSRQaaflQfleB<lliBKBII8!RBBRRBBgtC8DOl|IRIIBB»

vizionate de peste 350 000 
de spectatori. Preocupîn- 
du-se de difuzarea valo
rilor cinematografiei ro
mânești și universale, con
ducerea cinematografului a 
reușit și în acest an să 
obțină filmele necesare 
„Cinematecii". Din luna 
octombrie, cinemateca se 
va relua, in același re
gim de două filme pe șăp- 
tămînă. Tot în acest an 
s-au difuzat filme pentru 
copii și tineret in cadrul

dorit aici o mai mare im
plicare a organizațiilor 
U.T.C. din municipiul nos
tru. în. cadrul colaborării 
existente cu I.M. Dîlja. 
săptămînal sînt proiecta
te filme de informare po
litică și filme de pro
tecție a muncii.

Preocupîndu-se de or
ganizarea unor întîlniri- 
intre spectatori și perso
nalități ale cinematogra
fiei românești contempo-

cu, de la Studioul „A- 
lexandru Sabia" și alți 
oameni de film care s-au
întîlnit cu spectatorii lor, 
în cadrul acțiunilor orga
nizate la cinematograful 
„7 Noiembrie".

Este nevoie însă de mai 
mult'; publicul cinefil do
rește tot timpul filme de 
bună. calitate, în condiții 
cit mai bune. Deschiderea 
noului cinematograf este 
așteptată cu mult interes. 
Dorim cu toții spectacole 
cit mai bune, conștienți 
de faptul că filmul cămi
ne cel mai gustat, cel 
mai complex dintre toate 
mijloacele de propagare 
a frumosului în rindul 
maselor, și în același timp, 
de educație politico-ideo- 
logică,. cetățenească.

Horațiu ALEXANDKESCU
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Schimb de mesaje 
între președintele 

Nicolae Ceausescu 
și prim-ministrul 

Marii Britani

Revenirea la ora 
oficială de iarnă

LONDRA 23 (Agerpres). 
— In cadrul vizitei pe ca
re o întreprinde în Marea 
Britanie, la invitația gu
vernului acestei țări, tova
rășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a 
întâlnit cu Margaret That
cher, prim-ministru al Ma
rii Britanii.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, s-a trans
mis un mesaj de salut 
cordial Maiestății Sale 
regina Elisabeta a II-a și 
ducelui de Edinburgh, 
precum și primului mi
nistru, Margaret That
cher, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului bri

UN MARE NUMĂR 
DE ȚARI europene vor 
reveni, în noaptea de 
sîmbătă spre duminică, 
la ora de iarnă. Una din
tre excepții este Marea 
Britanie care nu se va a- 
linia restului continentu
lui decit la 23 octombrie, 
răminind în concordanță 
cu aceasta timp de o lună, 
după care ora sa va co
incide cu ora Greenwhich.

Referindu_se la avanta
jele aplicării acestui sis
tem, agenția France Presse 
apreciază că, în Franța, 
se pot economisi 300 000 
tone echivalent petrol, res
pectiv cantitatea de ben
zină consumată de toți 
automobiliștii francezi, 
timp de o săptămînă.

LA GENEVA S-A DES
CHIS SESIUNEA Comi
siei consultative perma
nente comune sovieto-a- 
mericană menită să con
tribuie la transpunerea în 
viață a obiectivelor și 
prevederilor Tratatului 
privind limitarea siste

tanic urări de progres și 
prosperitate.

Primul ministru brita
nic a mulțumit în modul 
cel mal călduros pentru 
mesajul și urările trans
mise și a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutări 
cordiale și cele mai bune 
urări, precum și urări de 
prosperitate poporului ro
mân.

Primul ministru a evo
cat în mod elogios vizita 
de stat întreprinsă în Ma
rea Britanie în iunie 1978, 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, cît și 
convorbirile prilejuite de 
vizită într-o serie de pro
bleme importante ale ac
tualității internaționale.

melor de apărau. antira- 
chetă și ale Acordului 
provizoriu privind unele 
măsuri în domeniul limi
tării armamentelor stra
tegice ofensive încheiate 
între U.R.S.S. și S.U.A. 
la 26 mai 1972, precum și 
ale Acordului privind mă
surile în vederea diminu
ării primejdiei izbucnirii 
unui război nuclear în
cheiat între cele două țări 
la 30 septembrie 1971 —
informează agenția TASS.

MODALITĂȚI DE U- 
TILIZARE a tehnologiilor 
avansate in țările în curs 
de dezvoltare cele mai să
race vor fi dezbătute în 
cadrul unui seminar in
ternațional ale cărui lu
crări au început la Du
brovnik întruniți sub e- 
gida Organizației pen
tru cooperare economică

Sesiunea Adunării Generale
a 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 23 
— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite : Aduna
rea Generală a 0.44.11. a 
hotărît vineri în unani
mitate, admiterea ca mem
bru cu drepturi depline în 
Organizația Națiunilor U- 
nite a tînărului stat Saint 
Kitts și Nevis, situat în 
Marea Caraibilor, fostă 
colonie a Marii Britanii 
care și-a dobîndit inde
pendența la 19 septembrie 
1983.

Prin admiterea acestei 
țări în O.N.U., numărul 
membrilor marelui forum 
mondial al națiunilor a a- 
juns la 158, respectiv de pes
te trei ori mai mult decit 
la fondarea O.N.U. în 
1945.

în continuare, în plenul 
Adunării Generale au 
fost aprobate ordinea de zi 
a celei de-a 38_a sesiuni, 
adoptate anterior în Bi- 

și dezvoltare — O.E.C.D., 
cei peste 100 de pârtiei- 
panți vor examina cu 
prioritate aspecte legate 
de dificultățile pe care le 
întîmpină țările cu eco
nomie slab dezvoltată în 
introducerea tehnicii mo
derne și căi de depășire a 
obstacolelor existente în 
prezent — relevă agenția 
Taniug.

ÎN URMA UNEI RAZII 
efectuate cu sprijinul e- 
licopterelor, într-o subur
bie a orașului sicilian Pa
lermo, poliția italiană a 
izbutit să_l captureze oe 
Antonio Vernengo, cunoscut 
ca șef al unui clan mafiot 
antrenat într.un trafic de 
droguri cu o „cifră de a- 
faceri" de ordinul multor 
milioane de dolari — in
formează agenția Associ
ated Press, citind surse ale 
poliției locale. Cel arestat 
se află pe lista celor mai 
periculoși mafioți im
plicați în asasinate și în 
traficul de heroină. 

roul Adunării, și reparti
zarea celor 142 de puncte 
de pe agenda între ple
nara Adunării Generale și 
cele șapte comisii princi
pale.

Cu aceasta s_a încheiat 
prima săptămînă a dez
baterilor celei de-a 38-a 
sesiuni, în timpul căreia 
au fost rezolvate princi
palele probleme organi
zatorice și procedurile în 
vederea bunei desfășurări 
a lucrărilor din toamna 
acestui an ale O.N.U.

Rezervele mondiale 
de petrol

DELHI 23 (Agerpres). — 
Potrivit unui document 
prezentat în cadrul celui 
de.al XlI-lea Congres al 
Conferinței mondiale a- 
supra energiei, care se 
desfășoară la Delni, re. 
zervele mondiale de petrol 
vor putea fi consumate în
tr-o perioadă mai lungă 
de timp decît se anticipa
se anterior, datorită scă
derii ritmului de utilizare 
a acestei materii prime, 
în ultimii ani.

în baza datelor conținu
te de acest document re
zervele mondiale de țiței 
vor fi de ajuns — la ni
velul de consum actual — 
pentru încă 33,5 ani, adi
că cu 6.5 ani mai mult 
decît se anticipase, 
în acest calcul nu sînt 
luate, desigur și eventu
alele noi descoperiri de 
zăcăminte.

în legătură cu consumul 
mondial de petrol, docu
mentul constată o scăde
re la acest capitol de Ia 
3,2 miliarde tone în 1979, 
la 2,7 miliarde tone în 
1982. Rezervele dovedi
te de petrol de pe glob în
sumează 90 miliarde tone.

Conform Decretului 
Consiliului de Stat din 
19 mai 1979 privind sta
bilirea orei oficiale de 
vară pe teritoriul Repu
blicii Socialiste Româ
nia, în ultima duminică a 
lunii septembrie se revi
ne la ora oficială de iar
nă, care pentru acest se
zon este ora Europei 
răsăritene. Așadar, în 
noaptea de 24 spre 25 
septembrie, sîmbătă spre 
duminică, ora 1,00 devi
ne ora zero. Ziua de 25 
septembrie va fi astfel 
cea mai lungă zi din a_ 
cest an, ea avînd 25 de 
ore.

Potrivit prevederilor a- 
celuiași decret, progra

Restaurantul „Farîngul" 
din Petroșani vă oferă
preparate tradiționale, cu specific local, din 
pește și legume.

• gustoase • ușor asimilabile • hrănitoare

Mica publicitate

mul tuturor activităților 
economico-sociale rămî- 
ne neschimbat. în trans
portul de călători rămî_ 
ne în vigoare actualul 
mers al trenurilor. Peni 
t*j trenurile internațio
nale, circulația lor a fost 
corelată direct, prin 
grafice, cu mersul tre
nurilor din țările vecine. 
De asemenea, rămîne 
neschimbat orarul curse
lor TAROM interne și 
internaționale.

DECI, ATENȚIE! tn 
noaptea de sîmbătă spre 
duminică ceasurile dc pe 
întreg cuprinsul țării vor 
fi date înapoi cu o oră.

(’Agerpres)

Avancronică
■ FOTBAL. în Valea 

Jiului un sfîrșit de săp- 
tămînă fără meciuri de 
fotbal de diviziile A și B 
Duminică deci doar «n 
singur meci de divizia 
C 1a Vulcan, intre Mi
nerul Paroșeni — Mine
rul Anina, la care se a- 
daugă și cele din cam
pionatul județean d.n- 
tre Preparatorul Lupeni 
— Minerul Bărbăteni 
Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Boița C.F.R Petro
șani — Hidrom.n Petro
șani, Autobuzul Petro
șani — Măgura Pui. 
Preparatorul Petrda — 
Parîngu; Lonea Am lă
sat intenționat la urmă 
derbyui etapei dintre re
prezentativa m nerilor 
din Uricani și Avintul 
Hațeg ambele cu pre- 
' nții ia ocuparea pr

ii loc al ?am

t

lui județean de fotbal 
seria Valea Jiului.

B HANDBAL. Dumi
nică, ora 10. pe terenul 
Școlii sportive din Pe
troșani are loc meciul 
din campionatul repu
blican de nandbal rezer. 
vat juniorilor și școla
rilor dintre echipa CdS.Ș 
din localitate și C.S.Ș. 
Mediaș. De ieri au în
ceput, pe același teren, 
și meciurile turneului I 
al campionatului iude., 
țean de handbal se
niori. Participă echipele 
Utilajul-Știința Petro
șani. Ponorul Vața. Vic
toria Călan, Explorări 
Deva, Brăduței Hațeg, 
I.M.C Deva. Întrecerile 
se desfășoară și azi, in 
tre orele 8,30—11 și 
14 —17 precum și durii, 
pică d» la ora 8.30.

U C.

ItLtX e TELEX
Meciurile etapei a 5_a a 

campionatului diviziei A 
la fotbal se vor disputa 
astăzi, după următorul 
program . Sportul studen
țesc — Universitatea Cra
iova (stadion „Sportul 
studențesc") ; Steaua — 
Politehnica lași (stadion 
„Steaua") ; Corvinul Hu
nedoara — F.C. Baia Ma
re ; A.S.A. Tg.- Mureș — 
Petrolul Ploiești ; Chimia

hlLMc
PETROȘANI — 7 No

iembrie . B D. in alertă ; 
Unirea . In spațiu.

LONEA Amnezia.
AN1NOASA . Nimic nou 

pe frontul de vest, I-Il.
VULCAN — Luceafă

rul : Profetul, aurul și 
ardelenii.

LUPENI — Cultural :
Escapada.

Rm. Vîlcea — Rapid ; F.C 
Bihor Oradea — Jiu) Pe
troșani : Dunărea C.S.U 
Galați — Dinamo ; S.C. 
Bacău — C.S Tirgoviște; 
F.C. Olt — F.C. Argeș Pi
tești. Toate partidele vor 
începe la ora 17,00

Posturile noastre de ra
dio vor transmite. alter
nativ. aspecte de la meciu
rile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul 
I, cu începere de la ora 
16,55.

(Agerpres)

URICANI ; Marea eva
dare, I-1I.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte 

a patriei.
11,30 Cinci miliarde de 

oameni (color).
11,50 Să cînte copiii I 
12,05 Ora de muzică 

(parțial color).
13,00 La sfîrșit de săp

tămînă (parțial co
lor).

16,45 Săptămînă politi
că.

COPIII, nurorile, gine
rele, nepoții, urează dra
gilor lor Elena și Io-îif 
Ținea, cu ocazia aniversa 
rii a 50 de ani de căsă
torie, sănătate, fericire și 
„La mulți ani (1035)

PIERDUT permis de 
pescuit pe numele Olaru 
Ștefan, eliberat de Filiaia 
de vinătoare și pescuit

ANUNȚ DE

SOȚIA și copiii anunță împlinirea a doi ani de 
cind ne-a părăsit

HUDEMA PETRU
Lacrimi fierbinți și flori pe mormîntul tău. (1040)

17,00 lelesport.
18.45 Serial științific (co

lor).
Spre anul 2 000.

19,05 Reportaj '83. 
Schimbul de onoa
re.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal (părți, 

al color).
19.45 Pentru dezarmare, 

pentru pace.
20,00 Estrada muzicală.
20,15 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial (color) 

„Roțile".
Episodul 5.

sportiv Petroșani. îl de
clar nul. (1037)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măr
gean Adela, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (1038)

PIERDU 1 legitimație de 
serviciu pe numele Ursu 
Eugen, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1039)

FAMILIE

21,35 Ce mică e vacanța * 
mare ! — Emisiune | 
de varietăți.

22,30 Telejurnal (părți- 
al color).
— Sport.

22,45 Invitații Televiziu- i 
nil. I
Emisiune muzical- | 
distractivă.

23,20 închiderea progra- ■ 
mului.
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