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Plenara C. C. al u. t. c:
din orientările și indica-' 

■ țiile date de secretarul gej 
neral al partidului, tova-’ 
rășul Nicolae Ceaușescu, l 
cu prilejul Consfătuirii) 
de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și 
politico-educative de ia 
Mangalia, privind conso
lidarea unității de acțiune 
a întregii generații tinere 
și a apreciat că Uniunea 
Tineretului Comunist, or
ganele și organizațiile sa
le șj-au sporit preocupări
le pentru întărirea capa
cității și forței politico- 
organizatorice, astfel încî» 
să determine membrii 
U.T.C., pe toți tinerii să 
participe activ la soluțio
narea multiplelor proble
me de muncă șț de viață 
specifice fiecărui colectiv, 
în acest sens, a fost rele
vată preocuparea de a se 
găsi soluții eficiente pen
tru atragerea tineretului 
la o viață activă de orga
nizație, pentru cuprinde
rea lui în toate acțiunile 
de muncă și politico- 
educative.

Pornind de la obiective
le stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1983 cu privire la a- 
sigurarea dezvoltării int -'<- 
sive a economiei naționa
le și a unor ritmuri înalte 
de creștere, îndeosebi In 
ramurile prioritare, Ple
nara C.C. al U.T.C. a a- 
doptat o serie de măsuri 
care să determine crește
rea productivității mun
cii, participarea tuturor 
tinerilor la realizarea in
dicatorilor de plan din 
fiecare unitate, utilizarea 
cu maximă eficiență a ca
pacităților de producție, 
reducerea consumului
de materii prime, mate
riale, combustibil șl ener-
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Avem create condiții pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de pian în viitorul an

despart doar cîteva zile de încheierea 
Aceste zile însă constituie pentru între-

Nc mai 
anului 1983. 
prinderile miniere din Valea Jiului un moment ho- 
tăritor în pregătirea producției anului viitor. Keali- 

decembrie constituie temelia realizări- 
prima lună. Fe a- 

cu directorul minei

zările lunii 
lor planului anului 1984 încă din 
ceasta temă am purtat o discuție 
Vricani. ing. Carol Schreter.

— Tovarășe director, 
realizar •> sarcinilor do 
plan în primul trimestru 
al anuiui 1984 depinde în 
bună măsură de rezulta
tele de producție din lu
na decembrie a.c. Deci, 
cum considerați că veți 

I încheia această lună?
— Rezultatele obținute 

în decada a IIl-a a lunii 
noiembrie și primele 10 
zile din luna decembrie, 
cînd ne-am realizat rit
mic sarcinile de plan, ne 
dau garanția îndeplinirii 
sarcinilor în această lu
nă și în prima parte a 
anului 1984. Avem linia 
de front necesară și tot
odată o dotare 
corespunzătoare 
realizarea sarcinilor

f

tehnică 
pentru 

de

Producții 
suplimente re
Brigada con

dusă de loan Benko, dm 
sectorul I, printr-o bună 
organizare și aprovizionare 

locului de muncă (un 
.oataj cameră) a reușit, ca 

de la începutul anului, să 
dea o producție suplimen
tară de 2544 tone cărbune.
Lună de lună, bri

gada a reușit să depășeas
că productivitatea muncii 
cu 200 — 300 kg pe post. 
In această mare 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune s-au eviden
țiat schimburile conduse 
de minerii Alexandru Ne
meș, Andrei Lesfalvi șj Si- 
mion Avram. (Gh. S.)

Incepînd din luna 
mari

plan, 
trecută, cele două 
capacități de producție pc 
care le avem în funcțiu
ne la sectoarele II și II 
A, în urma măsurilor în
treprinse, au crescut rea
lizările zilnic ■ la nivelul 
sarcinilor de plan și chiar 
peste acestea. Productivi
tatea muncii realizată în 
cele două abataje dotate 
cu susținere și tăiere me
canizată este mai 
decît cea planificată 
medie cu 500 
De' asemenea, 
linie de front 
sectoare
Realizării 
sectorului 
parte a 
șl în zilele care au trecut

mare 
în 

kg pe post, 
am asigurat 
la celelalte 

producție, 
zilnice ale 

I, în ultima 
lunii noiembrie

de

din luna decembrie, s au 
dublat față de realizările 
primei jumătăți a anului 
iar la sectorul III nu sînt 
probleme — lună de lu
nă și-a realizat și depă
șit sarcinile de plan cu- 
mulind peste 5 000 tone 
de cărbune cocsificabil 
suplimentar sarcinilor.

— Viitorul producției 
stă însă în realizarea lu
crărilor de deschideri și 
pregătiri. Care este prin 
urmare stadiul acestor lu
crări la I.M. Uricani?

— Sectorul de investiții 
de la mina noastră și-a 
realizat sarcinile de plan 
atît la fizic cît șl valoric, 
iar brigăzile de pregătiri 
din cadrul celor patru 
sectoare de producție au 
realizat toate lucrările de 
pregătire pc care le avem 
de executat. Vom acționa 
în continuare pentru rea-

în cursul zilei de ieri, 
a avut loc plenara Comi
tetului ■ Central al Uniuni) 
Tineretului Comunist.

La lucrările plenarei a 
participat tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordi
ne! de zi, plenara Comi
tetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a luat 
în discuție unele probleme 
organizatorice.

Plenara a hotărit elibe
rarea tovarășului Panteli- 
îron Găvănescu din func
ția de prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.

Tovarășul Nicu Ceaușescu 
a fost ales în unanimitate 
în funcția de prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Co
munist.

Totodată, plenara a eli
berat pe tovarășii Hîrjău 
Mihai și Lăncrăjan Ioa
na din funcția de secretari 
ai C.C. al U.T.C. șl au ales 
ca secretari ai C.C. al 
U.T.C. pe tovarășii Ciocan 
Elena, Diaeonescu Alexan
dru și Voinea Florea.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., 
care, mulțumind pentru 
înalta încredere ce l-a fost 
acordată prin alegerea sa 
în această funcție, a asi
gurat conducerea partidu
lui. pe toți membrii Uniu
nii Tineretului Comunist, 
tineretul țării noastre că 
va acționa cu toată forța 
și capacitatea sa, cu în
treaga energie, putere de 
muncă și pasiune pentru 
îndeplinirea marilor înda
toriri ce-i revin, pentru ca 
organizația revoluționară 
a tineretului nostru să-și 
înfăptuiască în condiții tot 
mai bune misiunea de su
premă răspundere încre
dințată de partid, pentru

formarea revoluționară a 
tinerei generații, care re
prezintă viitorul țării și 
este chemată să ducă mai 
departe și să ridice pe 
noi trepte minunatele 
tradiții de muncă și de 
luptă ale poporului nos
tru, pentru mobilizarea 
și participarea tineretului, 
ca demni constructori ai 
socialismului, la traduce
rea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XH-lea șl 
ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R., mărețelor o- 
biective ale Programului 
partidului de făurire a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

în continuarea ordine! 
de zi, Plenara C.C. al 
U.T.C. a analizat, într-un 
spirit de înaltă exigență, 
activitatea desfășurată de 
Uniunea Tineretului Comu
nist pentru aplicarea o- 
rientărilor și indicațiilor 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, privind întărirea spiri
tului revoluționar in mun
ca de educație a tineretu
lui, consolidarea politică 
și organizatorică a U.T.C., 
îmbunătățirea continuă a 

stilului și metodelor de 
muncă. Totodată, plenara 
a stabilit direcțiile con
crete de acțiune pentru 
creșterea contribuției tine
rei generații la înfăptuirea 
obiectivelor acestui cinci
nal, la traducerea în viață 
a Programului partidului.

Plenara a analizat cu 
răspundere comunistă mo
dul în care Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretu
lui Comunist, organele și 
organizațiile de tineret au 
acționat pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin (Continuare în pag. a 4-a)

In pac. a 3-a Pe scama productivității înalte
Interviu realizat de 
Ghcorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

DE LA O
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Continui 
o remarcabilă 
ță extragerea a 
noi cantități de 
minerii de la I.M. 
șeni au raportat pînă ieri, 
10 decembrie, un plus la 
producția fizică extrasă de 
2 461 tone realizat de la 
începutul lunii. S-au 
dențiat sectorul I — 
1 598 tone și sectorul 
cu plus 1 767 tone.

n d cu 
constan- 
noi și 
cărbune, 

Paro-

pri-
care vor- 

cifrelor

Condiția

bătălie cea de

INSCRIPȚII

dezvoita-

VULPE

caboti- 
improviza- 
deci fermi 
adevăratei

evi- 
plus

II

ssautidsaasafisi

să atingem in u- 
randamenle de

Provincia, altădată 
plastic definită de Sado- 
veanu, „locul unde nu 

nimic" 
spectacu-

lucru 
minerulComuniștii, promotori consecvenți 

ai dimatuiui de angafare minerească 
de afirmare co'ecbvâ

Formația 
condusă 
Ion Șinca este cunoscu
tă în cadrul sectorului 
I al minei Vulcan ca 
una dintre brigăzile ce
obțin producți sporite de 
cărbune. în imagine, 
.oinponenții schimbului 
■ondus de ion Sima.

De la tovarășa Maria Ru- , 
joi, serviciul „planificare" 
al întreprinderii am 
mit și alte date 
besc prin graiul
despre hărnicia colectivu
lui. Astfel, productivitatea 
muncii în abataj a fost 
depășită cu 2 314 kg căr
bune pe post, iar la pro
ductivitatea muncii pe în
treprindere s-a obținut o 
depășire de 247 kg cărbune 
pe post. (A.T.)

ai ambiției
Colectivul sectorului nos

tru a raportat din prune
le zile ale lumi decembrie 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan, pe anul 
1983. “ 
are la 
rentă 
neri-t 
abataje Co" plet mecaniza
te ale sectorului, pentru 
menținerea ritmurilor de 
extracție la cote de virf, 
prin exploatarea eficientă, 
la randamente superioare a 
utilajelor. Pe această cale, 
am reușit să realizăm ie 
primele 11 luni ale anului 
o producție suplimentară de 
peste 56 700 tone de căr
bune, o productivitate me
die cu 3oroape 400 kg/post 
superioară indicatorului

Reușita minerească 
briză munca perseve- 
a brigăzilor de mi- 
nnicieni din marile

prevăzut, 
nele luni 
virf ; e sector de cite 5,8— 
6,1 tone pe post, iar prin 
gospodărirea judicioasă a 
avuției sectorului, a boga
tei sale zestre tehnico-ma- 
Leriale, să reducem cheltuie
lile de producție cu 26,44 
lei/tona de cărbune, ceea 
ce echivalează cu o econo
mie de 9 500 900 lei.

Munca politico-educati vă, 
tot ceea ce a întreprins 
organizația noastră de 
partid a fost subordonată 
conștientizării minerilor a- 
supra dezideratelor pe ra 
re le incumbă sporirea 
producției de cărbune în 
vederea înfăptuirii înaltului 
comandament național pus

in fața industriei extrac
tive — asigurarea indepen
denței energetice a țării. 
In adunările generale ale 
organizațiilor de bază pe 
schimburi, in ședințele ac
tivului de partid s-au dez
bătut sarcinile c. revin co
muniștilor privind menți
nerea liniei de front acti
ve, a capacităților de pro
ducție la nivelul pianului 
de extracție, întreținerea și 
exploatarea judicioasă, cu

Alex? FVRDL'I, 
secretarul comitetului de 
partid din sectorul IV, 

I. M. Lupeni

s-a întîmplat 
trăiește astăzi 
losul ritm 
spiritual al 
Capitalei, fi
indcă socia- 
lismul implică 
rea armonioasă și mul
tilaterală a întregii so
cietăți. Cîteva exemple 
concrete pentru Vale. 
Numai in ultima pe
rioadă de timp au fost 
invitații minerilor conf. 
univ. Octav Savițchi, de 
la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu", re
gizorul Francisc Mun- 
teanu, actorii Gheorghe

provinciei
Cozeriei, Stela Popescu, 
Al. Arșinel și alții, ca- 
rieaturiști 
și-au dat

a

din toată țara 
întîlnire la 

V IlI-a ediție 
a 
de 
al 
etc.

Salonului 
toamnă 

umorului 
Așadar, 

Valea este receptivă la 
artă, la cultură, iată de 
ce se impune saltul ca
litativ — să vedem pe 
cine invităm, fiindcă 
mai există unii care 
consideră că provincia 
înghite orice î 
nism, șușă, 
ție etc. Să fim 
apărători ai 
arte.

MUNCITOm, INGiNERi Șl TEHNICIENI I
Prin măsuri gospodărești, prin control siste

matic acționați cu fermitate și răspundere pentru 

ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE prin:

î 
I 
I 
I

I

Reducerea cu cei puțin

/
a consu
mului ne- 
O tehnologic 
la iocuriie de muncă.

Dimitiuarea cu cel puțin
a consu
mului ge- 

0 neral în lo
cuințe, curți, dependințe



2 Steagul roșa DUMINICA, 11 DECEMBRIE 1983

Tipuri de măsuri determinate 
de situații diferite

Mai mulți cititori ne-au 
cerut explicații referitoa- 
t la sancțiunile discipli
nare comparate cu dimi
nuările individuale pen
tru nerea'izarea sarcini
lor d serviciu, deoarece 
se mai face confuzie in
tre cele dou" tipuri de 
masuri atît în ceea ce 
privește situațiile cînd se 
po. aplica fiecare, precum 
și în legătură, cu proce
dura de urmat. Pentru a 
se abține eficiența dorită 
de legiuitor, este necesar 
ca acestea să fie aplicate 
în cadru! legal stabilit.

’ >e ia bun'început tre
buit ar ătat că există deo
sebi in ce privește ba
za reglementării: oentru 
sanc’ium disciplinare este 
cuprinsă m LDgea, nr. 
1/? >76, rlcdui muncii, Le
gea nr. 6/1977 și regula
mentele de ordine interi
oară, iar pentru insinu
ările individuale art. 45 
din Legea nr. 57/1974.

R l Por la motivele 
tre< erii la astfel de ntâ- 
su. nu există o delimi
tare rfectă între faptele 
Considerate abateri, pen
tru care se aplică sanc
țiuni disciplinare, și ce
le pentru are se aplică 
diminuarea retribuției, 
conform art. 45 din Le- 
gea retribuirii. Oricum, 
sancțiunile disciplinare se 
aplică numai ca urmare 
a unor abateri disciplina
re in Cadrul procesului 
de producție (absențe ne
motivate, ncrespectarea 
programului de lucru, di
ferite incidente între per
soane încadrate, 
ncrespectarea unor nor
me stabilite prin acte nor- 

k_.________________________  

în cadrul laboratorului dc explorări func(ionale 
cardiologice de la Spitalul municipal Petroșani, asis
tenta medicală Margareta Danciu efectuează o elec
trocardiogramă. Foto: ștefan NEMECSEK

g» Depozitele de materiale de cons
trucții și combustibil ale l.C.S.M.l. Pe
troșani sînt bine aprovizionate. Cetățenii 
interesați găsesc în prezent la cele două 
depozite cărămidă, țiglă, ciment, ipsos, 
diferite tipuri de țevi pentru instalații 
de apă, sirmă, fier cornier și alte mate
riale pentru construcții precum și lemne 
de foc categoria A + B și D, crăci, de
șeuri prelucrate și cărbuni. Programul 
de lucru al depozitelor este de la ora 
8 la ora 16.

jg Atelierul de reparat și încărcat bri
chete a) Cooperativei meșteșugărești _U- 
nirea' dm Petroșani 6i-a început activi
tatea de servire a populației, la parterul 
blocului IA de pe B-dul Republicii. Pro
gramul du rucru — 5—17.

S Incepind de luni, 12 decembrie 
a c., magazinul de prezentare șj desfa

cere a produselor realizate de coopera
torii meșteșugari și de artizanat va func
ționa la parterul blocului 1B de pe B-dul 
Republicii.. Programul unității este de 
la ora 10 la 18.

B Unitatea de preparat sifon a indus
triei mici din Petroșani s-a mutat în 
strada 30 Decembrie nr. 1, lingă maga
zinul „Parîngul" al I.C.R.M. începînd de 
marți, 13 decembrie, unitatea va oferi 
solicitanților atît sifon preparat cît și 
butelii cu bioxid de carbon pentru pre
pararea sifonului la domiciliu. Progra
mul de lucru al unității este de la ora 
8 la 16, duminică — 8—12, luni — în
chisă.

£3 Astăzi, în orașul Petroșani, este de 
serviciu, între orei*. 8—20, pentru servi
rea publicului, farmacia nr. 14 din car
tierul Carpați.

mative și instrucțiuni spe
cifice, precum și alte a- 
bateri). Diminuările indi
viduale, conform Legii 
nr. 57/1974, se aplică nu
mai ca urmare a nerea- 
lizării sarcinilor de ser
viciu și ținind seama de 
efectele acestor nereali- 
zări asupra desfășurării 
activității unității, pre
cum și de gradul de răs
pundere ce revine fiecă
rui membru al colectivu
lui de muncă, corespunză
tor funcției îndeplinite.

în ce privește organele 
care pot aplica aceste mă
suri, conform reglemen
tărilor în vigoare, se poa-
iitetiirnwrtiimfHnmnn. 

Consultații juridice 

ie deduce o competență 
diferită pentru fiecare. 
Astfel, Legei nr. 1/1970, 
Legea nr. 6/1977 și R.O.I. 
stabilesc, ținind seama și 
de asprimea sancțiunii, 
competențe pentru maiș
tri, șefii de compartimen
te, conducerea operativă 
a unității, organele de 
conducere colectivă. Pen
tru aplicarea diminuării 
individuale legea preve
de o competență unică — 
cea a biroului executiv al 
c.o.m.

Cu privire la procedu
ra de urmat, Legea nr. 
1/1970, art 13, stabilește 
pentru sancțiunile disci
plinare obligativitatea cer. 
cetării prealabile a faptei, 
ascultarea persoanei în 
cauză și verificarea sus
ținerilor făcute de aceas
ta în apărare, iar măsura 
concretă să fie aplicată 
în funcție de gradul de 

vinovăție stabilit. Pentru 
diminuările Individuale 
ale retribuției, art. 45 din 
Legea retribuției nu sta
bilește o anumită proce
dură, dar din cuprinsul 
textului se poate deduce 
că sînt necesare anumite 
analize pe baza unor ra
poarte regulat ținute de 
șefii de compartimente, 
iar din analize, să rezulte 
că nerealizările individu- 
ale au avut efecte asupra 
activității unității.

Aspectul care duce u- 
neori la confuzie Intre 
cele două măsuri, consi
derăm că este cel legat 
de caracterul sancționa- 
tor, mai concret efectul 
asupra drepturilor la re
tribuire ale persoanei. Es. 
te adevărat că și în ca
zul unor sancțiuni disci
plinare, rezultatul este 
trecerea la diminuarea 
retribuției, dar nu în toa
te cazurile. Astfel, mus
trarea, avertismentul, des
facerea disciplinară a 
contractului de muncă nu 
au ca rezultat diminuarea 
retribuției. De asemenea, 
cu privire la cuantumul 
în care se poate aplica 
fiecare, nu există confu
zie: în timp ce pentru 
sancțiuni disciplinare di
minuarea maximă poate 
fi valoarea unei catego
rii, a unei gradații sau 10 
la sută din retribuția ta
rifară, diminuarea indi
viduală, după abrogarea 
al. 3 din art. 45 al Le
gii 57/1974, prin Decretul 
nr. 335/1983, poate fi neli
mitată.

Acestea sînt cele mai 
evidente deosebiri Intre 
cele două tipuri de mă
suri.

Ilie ȘERBAN, 
jurisconsult 

_________________________7
(Urmare din pag. I)

maximă eficiență, a utila
jelor din dotare, folosirea 
rațională a timpului de 
lucru, întărirea climatului 
de ordine și disciplină, în
deosebi în rîndul tinerilor 
nou încadrați. La adunări
le noastre de partid am 
permanentizat „momentul 
economic", pe care l-am fo
losit atît pentru informa
rea operativă a comuniști
lor asupra stadiului reali
zării sarcinilor de plan pe 
formații și sector, cît și 
pentru evidențierea unor 
neajunsuri și stabilirea de 
măsuri concrete pe baza 
Unor responsabilități pre
cise atribuite membrilor 
d partid, pentru îmbună
tățirea activității. Aseme
nea măsuri au stabilit de 
curînd organizații'e de ba
ză pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Comu
niștii șefi de brigăzi și de 
schimb i< ri, maiștrii mi
nieri au primit sarcina să 
se preocu; mai intens de 
alegerea sterilului în aba-

Să stopăm cu fermitate 
sustragerea de apă caldă 
din rețeaua termoficării!

în timp ce specialiști de 
la I.G.C.L. Petroșani, do
vedind deosebite calități 
civice — cum a fost la 
punctul termic 11 din Pe
troșani, unde o echipă 
complexă de muncitori, 
cum sînt sudoi-' Constan
tin Pîrvu, Gheorghe Mun- 
teanu, Vasile Bejan și alții, 
condusă de maistrul Păun 
Drăgan, a muncit de luni 
pînă vineri, încontinuu, în 
schimburi prelungite, pen
tru a asigura căldură în 
apartamente — își consa
cră energia pentru a asigu
ra buna funcționare a ma
gistralei de termoficare, un 
număr restrîns de cetățeni, 
egoiști, fură apa caldă din 
conducta magistrală pentru 
scopuri meschine. Așa s-a 
întîmplat vineri, situația 
flindu-ne prezentată de 
ing. Carol Fazekaș, Ingi- 
ner-șef la I.G.CX». Petro
șani.

— Magistrala de țermofi- 
care, fiind dezamorsată, am 
intrat în alertă, existînd 
posibilitatea unor spărturi, 
mii d" apartamente putînd 
rămîne fără căldură. Dar 
am constatat, în cartierul 
Aeroport, că cetățenii fo
losesc în mod curent, apa 
supraîncălzită pentru pre
pararea hranei porcilor sau 
pentru spălatul rufelor. în 
zona pîrîului Sălătruc a 
fost surprinsă fetița cetă
țeanului Ion Mendeleac 
(strada Aviatorilor, blocul 
15 B, apartamentul 29), om 
al muncii la I.M. Livezeni. 
Din declarația ei am reți
nut că așa se procedează 

taje mai ales în zona cul
cușului și a susținerii in
dividuale, deci în zona in- 
tercalațiilor și pe banda de 
claubaj, și să cubeze zil
nic, la fiecare loc de mun
că, sterilul ales.

Climatul de angajare 
muncitorească în realiza

Comuniștii, promotori consecvenți 
ai climatului de angajare 

minerească
rea sarcinilor de plan — 
caracteristic sectorului nos
in’ — ne-a asigurat să 
preluăm din mers și in 
bune condițiuni sarcinile 
ce le implică aplicarea a- 
cordului global. Acestea 
au fost dezbătute în adu
nările de partid, în învă- 
țămîntul politico-ideologic, 
in giupele sindicale, pre
cum și eu prilejul convor
birilor puitate in formați
ile de lucru de către gru-

1 G SCHIMB DE EXPE. 
I R1ENȚA. Ieri, un grup 
■ de muncitori, maiștrii și 
I ingineri de la I.U.M. Pe- 
Itroșani a plecat spre mu

nicipiul Hunedoara, 1n- 
| tr-un schimb de expe- 
Iriență cu reprezentanți ai 

harnicul-' colectiv a' si- 
derurgiștilor. Cu acest 

I prilej vor fi vizitate și 
obiective de interes tu
ristic din împrejurimile 
Hunedoarei.

£ DEZBATERE. Mîine, 
12 decembrie, la clubul 
„Femina" din orașul Lu-
peni este programată o 
dezbatere cu tema „Rolul 
familiei în educarea a-

In mod curent, fetița avînd 
și scule1 corespunzătoare 
pentru deschiderea vanei. 
Fără îndoială că așa au 
învățat-o părinții, deoarece 
în curtea cetățenei Maria 
Morar este o adevărată 
crescătorie de 
porci aparținînd 

diverșilor locuitori din Ae
roport. Soția lui Dumitru 
Cruceanu, de pildă (strada 
Aviatorilor, blocul 17, a- 
partamentul 29), fiind în 
acea curte, a recunoscut că 
tot așa a procedat și ea. 
în cazul descris s-a aplicat 
amendă, urmînd ca justiția 
să sancționeze fapta.

Dar situația nu este u- 
nică: în zona gării Live
zeni, muncitori de la șan
tierul din Petroșani al 
I.C.C.F. Timișoara au mon
tat o flanșă cu ștuț pentru 
a sustrage apa din magis
trală în vederea pornirii 
motoarelor. Gravitatea u- 
nor astfel de furturi, pen
tru că astfel pot și trebuie 
calificate, este ignorată : 
ele pot duce la imposibi
litatea U.E. Paroșeni de a 
completa apa, magistrala 
de termoficare fiind în si
tuația de a fi oprită. Con
secințele acestor sustrageri 
—- mai precis furturi — le 
6imțim cu toții în tempe
ratura din apartamente. Ia
tă de ce I.G.C.L. Petroșani 
face un apel la conștiința 
fiecărui om, pentru a in
forma operativ despre orice 
sustragere din magistrală, 
care le putem resimți și 
altfel — prin sporirea cos
tului încălzirii.

T. SPATARU

pele de agitatori. Drept ur
mare, s-a întărit șj mai 
mult responsabilitatea mi
nerilor față de întreținerea 
și exploatarea utilajelor, 
ceea ce a făcut ca în ulti
mele luni să nu mai înre
gistrăm defecțiuni mecani
ce care să afecteze reali

zarea sarcinilor de plan. 
Totodată; s-a redus substan
țial numărul absențelor ne
motivate și al învoirilor, și 
toate cele 13 formații de 
lucru au reușit să-și reali
zeze ritmic și integral sar
cinile de plan, iar 6 brigăzi 
au raportat cu două luni 
mai devreme realizarea 
planului anual, avînd în
deplinite și angajamentele 
asumate în întrecerea so
cialistă. Sint reușite care 
reflectă grăitor eficacita
■■K1 BOV ■■■■■■ MB MBMMi ■»> MMBMI ■
teșit științifică a elevilor" 
Dezbaterea este organiza
tă de consiliul de condu
cere al clubului. (V.S.)

Q UNDE NE SINT PA
TINOARELE? Vacanța de 
iarnă se apropie, ger e- 
xistă berechet, dar cu 
toate acestea, în Petroșani 
nu s-a întreprins nimic 
pentru amenajarea pati
noarelor. Ar fi cazul să 
oferim celor mici cu pri
lejul vacanței și bucuria 
jocului pe luciul de ghea
ță. Să sperăm că asocia
țiile sportive, organizați
ile de masă și obștești 
care au posibilități, vor 
lua măsurile ce se cuvin 
pentru amenajarea unor 
patinoare. -(V.S.)

a PENTRU AMATO
RII SPORTURILOR DE 
IARNA. După cum ne-a

Avem create 
condiții 

(Urmare din pag. I)

Uzarea celor mai impor
tante lucrări de deschi
deri și pregătiri cum sînt 
— adîncirea puțului orb 
7 pînă la orizontul 400, 
pregătirea noilor capaci
tăți de producție din stra
tul 17—18, blocul 1 Nord 
și 1 Sud, din stratul 18 
blocul 3 Nord și din stra
tul 15. Pe lingă aceste noi 
capacități de producție pe 
care le vom pune in func
țiune în anul viitor vom 
menține In stare de func
ționare capacitățile de 
producție existente astfel 
Incit să ne realizăm rlt-s 
mic sarcinile de plan pe 
care le avem. Concomi
tent cu preocupările noas
tre pentru creșterea pro
ducției de cărbune, am 
avut în permanență în a- 
tenție creșterea eficienței 
economice prin reduce
rea consumurilor speci
fice, reducerea consumu
lui de energie electrică și 
îmbunătățirea calității, ac
tivitate care va sta șl în 
viitor în atenția noastră.

— Concret, ce ați între
prins pe această linie?

— Pentru reducerea 
consumului de energie e- 
lectrică am aplicat în
tocmai măsurile stabilite 
la ședința comună a Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Guver
nului Republicii Socialis
te România din 25 noiem
brie. Tot pentru îmbu
nătățirea calității cărbu

nelui, vom intensifica ex- 
ploatarea stratelor cu un 
conținut mic de steril și 
totodată vom pune în 
funcțiune In anul viitor o 
instalație modernă de 
concasoare la mina noas
tră.

tea muncii politico-eduCati- 
ve desfășurată de comuniș
tii sectorului, afirmarea 
spiritului revoluționar,' de 
răspundere și exigență, în 
toate brigăzile i compar
timentele de activitate. Pro
motori consecvenți ai aces
tui climat fertil de muncă 
au fost comuniștii din bri
găzile de elită ale marilor 
abataje mecanizate, condu
se de Constantin Popa, , 
Aurel Manda, Paul Grasu. • 
Teodor Boncalo, din brigă
zile de pregătiri ale lui 
Grigore Florea, Emil Kor , 
pândi, Mihai Nistor, loan 
Gîlcă și Mihai Kovacs, din 
echipa service a lui Vasale 
Sotrea, precum și diu rîn
dul electromecanicilor și al 

personalului tehnic. Exem
plul de dăruire și responsa
bilitate al comuniștilor 
sectorului, pentru soarta 
producției, strădaniile lor 

consecvente pentru 
stimularea am
biției de afirmare a în
tregului colectiv se cons- 
tituie într-o garanție 6igu-' 
ră că vom încheia anul cu 
sarcinile pe cincinal reali
zate „la zi" integral, că 
vom prelua cu succes sar
cinile viitorului an 1984.

informat Ernest Sortări, I 
de la stația meteorologi
că din Petroșani ieri di- I 
mineața temperatura ae. | 
rului era de —9 grade 
în Petroșani și de — 3 
grade în Paring. In îm
prejurimile Petroșaniului, 
stratul de zăpadă este de 
15 cm și crește progresiv 
spre zona alpină pînă la 
30 cm în Paring. Deci 
există fenomenul de in
versare termică: la munte 
e mai cald decit jos, in 
oraș, iată deci o invita
ție tentantă spre zonele 
reconfortante de la mun
te.

Rubrică realizată dc 
V.S. FENEȘANU
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Sintem dintotdeauna pe aceste locuri '

în căutarea unei ■fle !a o duminică !o alta
„Dunări“-mici (II)

!

■

ln vara acestui an am 
plecat, condus de niște 
considerațiuni logico-isto- 
rice, în căutarea hidroni
mului Dunăre, în zona 
deluroasă a depresiunii 
Hațeg. După considerați
ile noastre, el trebuia să 
se găsească în zona de 
contact a dealurilor cu 
munții și trebuia să de
numească o vale, poate 
pîrîu, nu prea lungi, dar 
cu un curs puternic, fie 
el ocazional, în timpul 
unor ploi torențiale ori 
dezgheț de primăvară. 
Din hidronimul cel „ma
re", Dunărea am reținut 
și înțelesul de apă multă, 
mare și am încercat să 
găsim în teren o realitate 
care să corespundă aces
tui deziderat. Trebuie spus 
că numele micilor cursuri 
de apă, afluenți perma- 
nenți sau temporari ai 
rîurilor constante nici nu 
figurează pe hărți, astfel 
că ancheta a fost labo
rioasă. De obicei au răs
puns întrebărilor noastre 
oamenii vîrstnici, vînăto- 
rii și păstorii. Am cules 
o seamă de toponime — 
autohtone, slave — tradu
ceri ale unor numiri da
cice sau chiar românești, 
apoi maghiare, ca rezul
tat pe de o parte a unei 
îndelungate conviețuiri, 

iar pe de alta ca urma
re a unor operațiuni de 
tip administrativ. Abia 
spre sfîrșitul cercetării 
noastre, interlocutorul Ion 
Alboni din Crivadia, răs- 
punzînd la chestionarul 
nostru, ne-a declarat că 
există o „Dunăreasă" a- 
fluent vijelios dar tem
porar al Văii Muncelului. 
Cu ajutorul binevoitor al 
profesorului Rahotă Tran
dafir din Baru, geolog ca 
formație, am aflat amă
nunte. Astfel această „Du

năreasă" este un afluent 
pe dreapta al văii abia 
amintite și își are origi
nea sub culmea Matii. 
Surpriza nu se oprește 
aici : localnicul citat ne 
spune că oamenii locului 
numesc acea Vale nu nu
mai „Dunăreasa", ci în 
limba vie, în conștiința 
localnicilor. Valea Dunii I 
Verificările făcute au con
firmat acest lucru; de aici 
se desprinde un fapt de 
majoră importanță: în
seamnă că în antichitatea 
dacă fluviul purta și nu
mele de Duna, ca formă 
scurtă a denumirii Dună
re, formă pentru care au 
optat neamurile germa-’ 
nice (Donau) și după a- 
cestea, mult mai tîrziu, 
maghiarii (Duna). Este 
singura deducție logică, 
o intrepretare inversă nu 
este cu putință din moti
ve istorice și lingvistice. 
Ce înseamnă o „Dună- 
reasă" ori Vale a Dunii 
într-un ținut locuit ma
siv de populație româ
nească? Nici mai mult, 
nici mai puțin decît că 
daco-romanii, apoi româ
nii au preluat și transmis 
generație după generație 
denumirea. Se infirmă 
chiar și presupunerea ab
surdă că ostașii romani 
ar fi decimat populația 
dacă. Aceasta ar 
fi însemnat — 
dincolo de absurdul ac
țiunii, că, noi cei de azi, 
nu am fi moștenit stra
tul toponimic dac, în per
manență existent și bine 
reprezentat peste tot. Sin
gura concluzie care izvo- 
rește din premisa dată, 
este persistența elemen
tului autohton în timpul 
stăpînirii romane, pere

nitatea lui, pînă în zile
le noastre.

Dr. Viorel MORARU

Pasiune inedită

I
i
i
l

I

Ciupercile
Chimistul Teofil Sas, șeful laboratoru

lui de analize chimice de la l'reparația 
de cuarț din Uricani, este un mare pa
sionat al ciupercilor de pădure. In nu
meroasele sale ieșiri la aer, în împreju
rimile pitorești ale orașului Uricani, a 
adunat o mulțime de ciuperci, de toate 
speciile, mărimile și formele, identifi- 
cindu-le și conservîndu-le în vase de 
sticlă. Astfel, colecția sa inedită de ciu
perci a ajuns o curiozitate cu ecou in 
zonă. Pe lingă pasiunea de colecționare, 
Teofil Sas este și un mare bucătar in 
pregătitul ciupercilor comestibile, deți- 
nînd verificate șl experimentate rețete 
in număr de peste o sută pe care le pu
ne cu amabilitate la dispoziția oricărui 
solicitant.

Ștefpn NEMECSEK

Știați că...
...primul oraș din lume 

unde casele au fost nume
rotate a fost Parisul? Do
rința edililor a fost de a 
ușura împărțirea poștei ca
re devenise o problemă in- 
cepind cu anul 1663.

...cel mai zgomotos con
cert pop este considerat 
cel al grupului „Who", din 
31 mai 1976, de la Londra? 
Concertul era amplificat de 
un sistem Sono de 76 000 
V.’ (80 de amplificatoare de 
80 W Crown DC 300 A și 
20 amplificatoare cu fază 
liniară de 600 W). La 50 
metri, volumul sonor era 
de 120 de decibeli (un a- 
semenea volum provoacă o 
surditate parțială).

...recordul actual Ia ma
ratonul dansului îl deține 
Ianab Farced Nazcer din 
Sri Lanka? Acesta a dan
sat între 27 februarie și 4 
martie 1981, 120 ore, 17 
minute și 10 secunda Timp 
în care a dus la epuizare 
totală 3 partenere.

Culese de I.B.
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Cititorii fotografiază

CALYPSO" EOLIAN?
Lebăda albă numită „Ca

lypso**, nava de vis care 
ne făcea mai frumoase du
pă-amiezele noastre de 
duminică la televizor, pur- 
tîndu-ne imaginația de-a 
lungul mărilor și oceane
lor lumii, urmărind inex
plicabilele migrații ale u- 
nor specii înaripate, spec
taculoasele pregătiri nup-’ 
țiale ale viețuitoarelor din 
adîncuri sau reîntorc! nd u- 
ne în copilăria „Insulei 
misterioase" și purtîndu-ne 
fără respirație pe numele 
unor fabuloase comori, 
„Calypso" — pe care o cre
deam „ultimul strigăt" In 
materie de cercetare știin

țifică marină — este pro
pusă pentru a fi pensiona
tă I

Da, destul de recent, co
mandantul Cousteau, neo-’ 
bositul comandant Cous
teau, care la vîrsta sa îna
intată mai face temerare 
plonjări cu costumul au
tonom de scafandru, cel 
care, identificat aproape 
cu nava sa „Calypso", a 
poposit și în România la 
Constanța, în urmă cu cîți- 
va ani, venerabilul Cous
teau a prezentat recent la 
Marsilia o navă cu pro
pulsie eoliană (!) care vine 
să-i urmeze lui „Calypso". 
Construită în 1942 pe docu- 
rile de la Seatle, „Calypso", 
care „a făcut și războiul"’ 
ca dragor de mine 
nei engleze, va fi 
tă cu un vas mai 
daptat genului de
științifică și de explorare 
care se întreprinde astăzi.

Ceea ce este interesant, 
vasul respectiv —- să-l nu
mim „Calypso II" — este 
propulsat de vînt, dar nu 
cu ajutorul pînzelor, ci al 
unui cilindr- înalt de 13,5 
m, perforat de două gene
ratoare laterale dispuse la 
vînt. Un rotor plasat în in
teriorul cilindrului provoa
că depresiunea dorită, iar 
devierea corespunzătoare a 
fluxului'de aer generează

al mari- 
înlocui- 
bine a- 
muncă

o portanță care propulsea
ză vasul în direcția coman
dată. Dar, iată ce declara 
despre această premieră 
mondială chiar J. Y. Cous
teau: „Nava cu propulsie 
eoliană, cu un deplasament 
de 800 tdw, va avea un 
consum de combustibil de 
10 ori mai mic față de va
sele propulsate cu un mo
tor obișnuit, cu elice, a- 
vînd 15 000 CP. Fără să ai
bă pînze întinse pe zeci 
de metri pătrați, hobane și 
parîme, marinari speciali
zați în mînuirea lor, nava 
noastră este mai eficace 
decît cel mai bun vas cu 
pînze construit vreodată I 
Sîntem totodată convinși 
că sistemul cilindrului as
pirat, orientabil, poate 
vea aplicații importante 
imediate în navigație,
petrolierele de mare tonaj 
sau la. cargouri, 
fi transformate in 
cu propulsie mixtă, 
la vasele de pescuit 
cele de agrement".

Așadar, o revoluție 
industria constructoare 
vase ? Tot ce este posibil. 
Dar, pînă atunci, adio 
„Calypso", rămîj doar in 
visurile noastre frumoase ! 
Iar lui „Calypso 11", vînt 
prielnic I

Culmea Străoanele și 
vîrful Păpușa Custurii 
văzute de la cabana Bu- 
ta.

Foto: Vasile POLAK

IARNA CU FULGI 
PE GENE

(CRONICA RIMATA)

„A început, de ieri, să cadă 
cite un fulg"...

Se fac bulgări
Cile unul mai

Gropile s-au

și n-a mai 
stat, 

de zăpadă, 
să cadă, 
astupat.

a-
Și 
la

care pot 
vase 

Ca 
sau

Și 
la

în 
de

E.G.C.L.-ul dă cu sare 
sau cu ce-are la-tndemînă. 
Tot gunoiu-i sub ninsoare. 
Numai de n-ar da cu soare 

cel puțin o săpt amină.

IARNA ne-a adus cadou, 
cind zăpada s-a ivit, 
pentru cinefili ecou, 
cinematograful nou

...ce e gata, in sfirșit.

Și ca fapt că iarna-i mare 
și că timpu-i mai geros 
autobuzele sint rare.
Și necesită mișcare

...reînviind mersul pe jos.

Cules de
Ing. Ilie BREBEN

l'iindcă-a nins cu-atîta spor, 
, a zăpadă mulți asudă, 
că e trotuarul lor

s

*

Amiază. Petre și moș 
Gheorghe, ciobani de me
serie, stau pe iarbă lin
gă un munte de cărți. A- 
lături turma de oi.

— Degeaba 2ici matale, 
neică... Funcția asta nu e 
derivabilă — zise Petre 
răsfoind un tratat de ana
liză matematică.

— Păi oe ce bă, de ce? 
Nu vezi că verifică teo
rema lui Fermat ?

— O fi, neică, o fi. Da 
matale nu bagi de seamă 
că are un punct suspect 
de discontinuitate?

La cuvîntul suspect, du
lăul Albert, care aparent 
dormea sări ca ars și în
cepu să latre. Moș Gheor
ghe îl apostrofă ;

_  Ne de ci, potaiel-i 
Iar faci exces de zel ?

— Cin ii ăștia ar tre- 
bui scoși din schemă, de 
vreme ce sîntem dotați cu 
detectoare electronice an- 
tilup. Pur și simplu nu 
justifică consumul de 
mămăligă.

La orizont apăru un 

punct care creștea vizibil
— Uite, vine lelea Saf. 

ta cu prînzui, adaugă Pe
tre.

în cîteva secunde o far
furie zburătoare de tip 
clasic își făcu apariția. 
Ateriză la cîțiva pași de 
turmă stirmnd praf alb. 
Din carlingă coborî o fe

la slin a... numerelor complexe
meie între două virste 
îmbrăcată în eatrință și 
ie de artizanat, ln mină 
ține coșul cu merinde.

—Aterizează, fală, și tu 
mai încolo puțin. Nu vezi 
că sperii oile ?

Safta, o femeie tăcută 
diD fire nu zise nimic. 
Întinse o pînză albă pe 
iarbă. Scoase străchinile. 
Moș Gheorghe se întoarse 
iar la matematică :

— Și cum zîsăși, mă 
nepoate, nu e derivabilă?

— Pe cuvîntul meu, nei
că.

— Cuvîntul tău. Petre, 
nu face două parale in 
oborul analitic. Hm... tan
gentă de 90... Petre, scoa
te calculatorul din trais
tă.

— Tangenta de. 90 de 
grade nu are sens, Gheor- 

ghiță dragă, zise Safta 
răsturnind mămăliga din 
ceaunul termostatic.

Petre și moș Gheorghe 
au rămas fără replică. Tot 
satul știa că in materie 
de trigonometrie Safla e 
o adevărată auloi itate. 
Mincară în tăcere. Cior
bă de tăiței și friptură 
de căprioară de casă A- 
ceasta din urmă nu tre
buie să vă mire, la ora 
cînd se petrece acțiunea 
fund domesticite absolut 

toate animalele.
— N-am adus nimic de 

băut, se dezvinovăți baf
ta.

— Puteai să aduci și 
matale o litră de țuică de 
la alde. Vițelu.

— De la alde Vițelu ? 
Ferească sfîntu’ I In țuica 
lui s-au găsit urme de 

radioactivitate. A obser
vat și baba Smaranda, 
cind a trecut cu o dami- 
geană în brațe pe lingă 
contorul Geiger...

— Lucru* dracului... 
Nici nu mă mir... Gincri- 
său e magaziner la cen
trala atomoelectrică, zise 
moș Gheorghe.

— ln schimb v-am a- 
dus țigări bune, Volens. 
Le-am cumpărat de la u- 
mi veniți in delegație 
tocmai de pe Marte. Sint

ț
de zece ori mai tari de- 1 
cit Kent-ul preistoric. ’

Moș Gheorghe era in- 1 
dispus. Oile obosite de i 
căldură refuzau să mai . 
pască. Măgarul se uita cu ’ 
ochii iui mari la vasta 
bibliografie. i

— Safto, nu uita să ’ 
string i finul I Astăzi, la ( 
ora 15,30, e prevăzută o l 
ploaie torențială, însoțită 
de descărcări electrice. I

— Fac tot posibilul. i 
Gheorghiță, numai să a- . 
jung. Tu ști că farfuria ! 
noastră e subsonică.

— Lasă, lele, că ne i 
cumpărăm și noi super- ’ 
someâ. Stai numai să l 
fete oile. i

Safta oftă ridieîndu se. '
— ...Deci nu e deriva- ( 

bilă, zise moș Gheorghe i 
trăgind din țigară. ’

— Nu e denvaoilă, nei- i 
că... 1

Oile pășteau fire izo
late de iarbă. Nemilos, 
soarele pîrjolea cimpia. *

Valeriu BUTULESCU

Unii nici nu vor s-audă 
...că zâpada-i foarte udă.

O fetiță mică tare, 
tristă a ieșit în stradă, 
că mantia de ninsoare 
riu-i suficient de mare 
...pentru oameni de zăpadă.

Fotbaliștii vor să-nvețe 
cum că iarna totul trece. 
Dar, fără să dau povețe, 
JIUL parcă stă să-ngltețe 

undeva pe locul zece.

Dincolo de astea toate 
IARNA e la ea acysu, 
albă veșnic, zi șt uv„>.e. 
O iubește cine poate 
• ...cine nu, senehiae-n 

casă.

„A-inceput de ieri să cadă 
cite un fulg, acum a stat" 
O beție de zăpadă, 
chiar de unii-or să mai 

cadă 
...nu e nimeni supărat.

Mircea ANDRAȘ
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Plenara C. C. al U. T. C.
(Urmare din pag, 1)

gie, creșterea calității 
produselor și ridicarea ni
velului de pregătire pro
fesională a forței de mun
că tinere.

în lumina exigențelor 
formulate de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
s-a subliniat necesitatea 
întăririi spiritului revolu
ționar in Întreaga activi

tate de educație, perfecți
onării formelor și modali
tăților de educare comu
nistă a tineretului, îmbu
nătățirii conținutului po
litico-ideologic al tuturor 
acțiunilor, în vederea for
mări unei înalte conști
ințe patriotice, aplicării 
ferme, în viața și activita
tea tinerilor, a principiilor 
și normelor muncii și vie
ții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

în cadrul plenarei a fost 
adoptat un cuprinzător 
program de măsuri pri
vind intensificarea partici
pării întregului nostru ti
neret la realizarea exem
plară a sarcinilor din fie
care domeniu de activitate, 
întărirea unități; sale de 
r-țiune pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidu
lui.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de depli
nă adeziune comunistă, 
revoluționară, participan
ts la Plenara C.C. al 
U.T.C. au adoptat o tele
gramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

19,20

FILME 19,35

Duminică, 11 decembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Apașii ; Unirea: 
Năpasta.

LONEA : Misterele
București ului.

ANINOASA : Căderea 
imperiului roman,

VULCAN — Luceafă
rul : Haiducii.

LUPENI — Cultural : 
Iubire fără soare.

URICANI ; Haiducii 
Iui Șaptecai.

Luni, 12 decembrie

21,15
21,45

22,00

color).
A patriei cinstire 

— emisiune de cîn- 
tece și versuri.

Telecincmateca — 
Ciclul „Dosarele 
ecranului". 
„Ultimul . 
(color), 
pe țară. 
Varietăți 
Telejurnal 
color). 
Sport, 
închiderea 

gramului.

cîntec".
Premieră

muzicale.
(parțial

pro-

Luni, 12 decembrie
20,00

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Argentinei

Manifestație antinuclearăJ

BUENOS AIRES 10 (A- 
gerpres). — La Buenos 
Aires a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Națiunii

Argentiniene, Raul Ricar
do Alîonsin.

Schimbul de mesaje a 
avut loc în timpul pri
mirii de către președintele 
Raul Ricaixio Alfonsin a 
tovarășului Gheorghe Ră- 
dulescu.

Instalarea oficială în funcție a noului 
președinte ai Argentinei

BONN 10 (Agerpres). — 
Peste 1 000 de persoane — 
în majoritate tineri — au 
participat vineri la o ma
nifestație de protest împo
triva instalării rachetelor 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune pe te
ritoriul R.F.G. Manifesta
ția de pace a avut loc în 
jurul bazei militare de la 
Hausen, din apropiere de 
Frankfurt pe Main, un
de au fost transportate o 
serie de componente ale 
rachetelor „Pershing 2“ și 
„Crulse", care — potrivit 
planurilor NATO — vor

fi instalate în R.F.G. Po
liția a intervenit operînd 
mai multe arestări in rîn- 
dul demonstranților, care 
au încercat să blocheze in
trările în această bază.

Agențiile Reuter și 
U.P.I. subliniază — citind 
un purtător de cuvînt al 
mișcării pentru pace din 
R.F.G. — că săptămîna vi
itoare sînt prevăzute noi 
acțiuni de protest împo
triva prezenței rachetelor 
nucleare în Europa, pen
tru Un continent lipsit de 
arme nucleare.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pe malul stîng 
al Dunării albastre; Uni
rea: Curcubeul celor șap
te ' speranțe.

LONEA: Avalanșa I-II.
VULCAN — Luceafă

rul: Parada Chaplin.
LUPENI — Cultural : 

Apașii.
URICANT; Transportul.

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în eco
nomie.
A patriei cinstire — 
emisiune de versuri. 
Teatru în serial:
Flacăra revoluției*'
Adaptare TV după 
piesa Bă'cescu de 
Camil Petrescu. 
Episodul I.

21,25 Tezavr folcloric.
21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

20,20

20,30

20,35

1

TV RADIO ț

Duminică, 11 decembrie

9,30

10,00
10,30

BUENOS AIRES 10 (A- 
gerpres). — La Buenos 
Aires a avut loc, sîmbătă, 
ceremonia instalării ofici
ale în funcție a noului pre
ședinte al Națiunii Argen
tiniene, Raul Ricardo Al
fonsin.

La ceremonia de insta
lare a noului președinte au 
luat parte 92 delegații 
străine.

Ca reprezentant personal 
al tovarășului Nicolae

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului 
de Stat.

După ceremonia insta
lării și a preluării oficiale 
a puterii, președintele Râul 
Ricardo Alfonsin a rostit 
o alocuțiune în care a pre
zentat liniile directoare ale 
politicii interne și externe 
a noului guvern.

IN PERIOADA 6—9 de
cembrie 1983, la Roma 
s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 7-a sesiuni a 
Consiliului guvernatorilor 
Fondului Internațional de 
Dezvoltare Agricolă (FIDA).

PRIMUL MINISTRU 
LIBANEZ, Shafic Al-Waz- 
an, a denunțat bombarda
rea de către Israel a po
zițiilor Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
din apropierea orașului 
Tripoli (nordul Libanului) 
și a reafirmat hotărîrea 
țării sale de a acorda fa
cilități pentru retragerea 
luptătorilor palestinieni.

11,45
12,35

13,00

17,50

18,00

18,50
19,00

Almanahul famili
ei.
De strajă patriei. 
Viața satului (par
țial color).
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca 
ghiozdan : 
„Pinocchio". 
Episodul 2 (color).
Album duminical 

(parțial color). 
Kenya — film 
cumentar.
Film serial : 
„Cervantes" 
(color). 
1001 de seri.
Telejurnal (parțial

de

do-

Duminică, 11 decembrie
13,00 Radiojurnal. 13,30 

Varietăți folclorice. 14,00 
Unda veselă. 14,30 Vîrste 
ale șlagărului. 15,00 Clu
bul artelor. 16,00 Bule
tin de știri. 16,05 Alma
nah sonor. 17,00 Radio- 
magazinul femeilor. 17,30 
Divertisment 
18,00 Buletin 
18,30 Handbal 
România —
19,40 Muzică ușoară. 20,00 
Radiojurnal. 21,15 Tur
neul melodiilor. 22,00 Ra
diojurnal. 22,10 Panora
mic sportiv. 22,30 Muzică 
de dans. 23,30-5,00 "
stop muzical.

folcloric, 
de știri, 

feminin ; 
Danemarca.

Non

ii

Mica publicitate

Fotbal, divizia A: Jiul - Dinamo București 1-1 (1-1)

Prea puține faze fierbinți

PIERDUT contract închi
riere nr 9979/6 III 1976 pe 
numele Coroiu Irimie, eli
berat de E.G.C.L. Petro
șani. îl declar nul. (1442)

PIERDUT legitimație

serviciu pe numele lacob 
Dorina, eliberată de 
I.C.P’.M.C. Petroșani. O 
declar nulă. (1444)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr.

4693, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1436,

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și (periodice) nr. 
1381, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declar nule. (1438)

La așezarea ecnipelor în 
teren, ne-am dat seama 
cum proliferează moda în 
fotbal, după soluția lui 
I.ucescu le la Bratislava 
au apărut fundașii — mij
locași, la Dinamo, însă 
Rednic nu avea de ce să-l 
dubleze pe Mărgineanu, 
fiindcă Jiul nu ataca pe 
aripa stingă decît cu Bă
nită, or acesta s-a dove
dit, ieri, neinspirat; în 
schimb Gogu Tonca 
a avut curajul să mizeze 
pe Vesa, știut fiind de 
mai Vnuită vreme că Sta
na ar* un randament su
perior la mijloc. Dina- 
moviștii au intrat în te
ren cu intenția de a juca 
grup-t, deci la meci nul, 
dar și să beneficieze de 
greșelile adversarului. In 
min. 11 însă Moraru s-a 
invitat cu Andone la ba
lon, printre ei țișnind 
Varga, cu.e a deschis sco
rul.

Avantajul pe tabela de 
marcaj, încurajările su
porterilor, au asigurat un 
ascendent moral gazdelor; 
țesătu -a paselor, în ritm

alert, a pus înaintașii în 
poziție de șut, dar Băluță 
(23) și Varga (29) n-au 
nimerit ținta. în cealaltă 
parte a terenului, apără
torii Jiului nu și-au luat 
pe piept adversarii, în fa
ța deschiderilor în adîn- 
cime dublajul a funcționat 
defectuos, ba chiar funda
șii centrali, mai ales M. 
Popa, în dorința de a-și 
etala „valoarea", au gafat 
nepermis de mult. în min. 
42, contraatacul dinamo- 
vist pe aripa stingă a fost 
întîrziat de un fault asu
pra lui Stănescu, care se 
va resimți și va fi înlocuit 
după pauză cu Iamandi. 
„Schema" lui Custov cu 
Augustin a funcționat ire
proșabil, balonul respins 
de... butul sting a fost re
luat în plasă de Mărginea
nu

Lipsa de decizie a am
belor combatante a scă
zut tensiunea spectacolu
lui după pauză, pe fondul 
atacurilor fără otizont aie 
Jiului, dinarrroviștii n-au 
reușit să exploateze
„scurt circuitul* de ia

mijlocul terenului. Cea mai 
mare ocazie a fotbaliștilor 
noștri a fost înregistrată 
în min. 58, dar, în două 
rînduri Moraru a acordat 
corner la șuturile lui Bă
luță și Dina. Ultimul apă
rător al Jiului a trăit emo
ții din min. 65, din feri
cire Custov (75) a deviat 
balonul pe lingă butul 
drept, după ce beneficiase 
de o combinație „în cru
ce" Iamandi — Orac.

Spre final, Jiul a reve
nit în atac, la - fază ba
nală, Al. Nicolae a căzut 
singur în careu și a atins 
balonul cu mina. Penaltiul 
a fost ratat cu o ușurință | 
nepermisă de Varga. In 
consecință, o partidă fără 
istoric, fără faze fierbinți, 
deși Dir.amo se anunța ca 
o ambasadoare a fotbalu
lui-Spectacol.

JIUL : Cavai — Vesa. 
M. Popa, Vizitiu, P. Grt- 
gore — Stana, Di na (Do- 
san), Vai ga — Cura (Stoi- 
nescu), Lăsconi, Băluță.

Andrei APOSTOL

rreparaieie dm pesie sini gustoase

CLASAMENTUL

1. Steaua 15 10 2 o o 35—10 22 10. F.C. Olt 15 4 6 5 12—12 14
2. U. Craiova 15 9 2 4 24—12 20 11. F.C. Baia M. 15 5 4 3 16—27 14
3. Dinamo 13 8 3 2 24—10 19 12. F.C. Argeș 14 6 1 7 18—17 13
4. F.C . Bihor 15 7 4 4 25—19 18 13. Rapid 15 4 5 6 1j— 1 ) ■
5. Sp studențesc 15 8 2 5 26—18 18 14. Chimia H. V. 15 5 3 7 la—25 *4
6. ,.P 1C lași 15 6 6 3 16—13 18 15. Corvinul 14 4 4 6 19—19 12
7. SC. Bacău 15 8 2 5 15—18 18 16. C.S. Tirgov. 15 2 5 8 11—22 <

8. A S. A. Tg. M 15 6 3 6 17—20 15 17. Dunărea C.S.U 15 1 6 8 5—16 b
-j J 1 U L 15 6 3 6 11-20 15 13. PetroiUl 15 2 3 19 12—28 7

și in întregime asimilabile;
h Festele este un aliment de bază, 

fiind togaî in proteine, gras mi, îosior 
si vitaminele A+D;

ah be vinzare în magazinele specializa
te de pescărie, in magazinele „Aiimeniara*4 
șs, preparai, in unitățile „GOSPODINA4* și 
ue alimentație publica.

RLDACfiA Șl ADMINL1 KA | iA; Petroșani, »tr. N. Bălcescu — 2. teleiuane 41662 (secretariat), 41663, 42464 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, sir. Oi. Băl eseu 2.


