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întreprinderea 
minieră Livezeni

1__________
Sarcinile de plan — 

realizate ritmic, integral
organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

1. Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Ce măsuri politice întreprind
Azi răspund ing. lON DIACONU, 

secretarul comitetului de partid j’

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
in sprijinul producției?

. directorul minei, PETRU PUȘCAȘ, 
și președinte al Consiliului oamenilor 

muncii, VASILE POENAR, președintele comitetului de sindicat.

Primii pași pe calea redresării 
producției au fost tăcuți

etapă la etapă, cu 
măsuri și acțiuni impuse

1. ION DIACONU: „Nu
putem afirma în mod ___ ___ _.__r__
categoric că măsurile între- jg situațiile create. Dintre

■ ; măsurile cu aplicare peucptumca io vergi aia -■< a pic* ■ ;
vederilor de plan pe tot termen lung, dintre cele 
anul 1984. Pentru primul menite să creeze condiții 

, da ! îndeplinirii planului pe tot 
anul amintesc: îmbunătă-

prinse în 1983 asigură în
deplinirea integrală ■ a pre.

unele

semestru al anului,
Este foarte adevărat, une
le măsuri vizează activita
tea întregului an, dar ele țirea fluxului de transport 
trebuie completate, de la centru sectcrul II — tiu-

xul de transport era dis
continuu în anul 1933, iar 
în 1984, încă din prima 
zi este continuu, evacuarea 
cărbunelui făcîndu-se pe 
transportoare cu covor de 
cauciuc. In felul acesta 
sectorul II. sectar care în 

)e 1983 nu depășea prin rea
lizări 50 la sută din pia
nul stabilit, acum își ono
rează ritmic sarcinile de 
plan. . i

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Șefa de echipă Va
leria Obogeanu împre
ună cu mașiniștil Petru 
Hoca și Cristina Bozian 
revizuiesc unul dintre 
utilajele din secția mă
cinare a cuarțului cal
cinat de la Preparația 
de cuarț din Uricani.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Combinatul minier Valea Jiului și-a realizat și depășit 
prevederile de plan de la Începutul anului

Mobilizați plenar în cinstea marilor evenimen
te pe care țara noastră le sărbătorește anul acesta 
— a 40-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
și Congresul al XlII-leâ al ' Partidului Comunist 

Român, minerii Văii Jiului raportează un pluș de a- 
proape 390 tone de cărbune.

velul realizărilor, la un 
plus de 3176 tone de căr
bune. Acești minunați oa
meni care alcătuiesc colec
tivul celei mai mecaniza
te mine din Vale, demons
trează că succesele obținute 
sînt pe măsura potențialu-

■ Pe primul loc în între
cerea socialistă pentru a da 
țârii cît mai mult căr
bune se află minerii de 
Ta I.M. Paroșeni care, 

de Ia începutul anului, 
cu plusurile acumulate 

zi de zi, au ridicat nl-

lui tehnic ce le-a fost în
credințat să-l folosească 
intensiv, eficient.

■ Subliniem în mod 
deosebit eforturile depuse 
de colectivele de mineri 
de la IfM- Aninoasa, I.M, 
Livezeni și I.M. Dîlja(ca_ 
re au de p ă ș i t 
momentele grele cu care 
S-au confruntat în anul 
trecut, reușind ca de la 
începutul anului să repor
teze, împreună, un plus 
de 3 1U0 tone de cărbune.

z Ponderea cea mai mare în 
această producție supli
mentară o are colectivul 
întreprinderii miniere A- 
ninoasa, cu 2600 tone de 
eâibune.

■ Succese evidente au 
înregistrat și colectivele 
de mineri de la I.M- U- 
ricani și I.M. Efârbăteni, 
Care împreună au reușit 
să scoată în plus la lumi
na zilei peste 1700 tone 
de cărbune cocslficabil. 
(Gh. S.)

Ideea de unitateIdeea de unitate
națională

la români (III)
Substratul acestor acți

uni și fapte care au cul
minat cu epopeea lui Mi
hai Viteazul trebuie cău
tat în înțelegerea de către 
autorii lor a originii co
mune, a identității de neam 
și limbă, dincolo de bari
erele artificiale create de 
factorii politici potrivnici 
de-a lungul istoriei.

Această înțelegere a i- 
dentității de neam și lim
bă este factorul care va

- propulsa apoi masele în . . . . ....
afirmarea ideilor despre în »De situ
necesitatea unității terito
riale și politice a români
lor. Avem mențiuni des-

i , pre originea latină a po-
porului român pentru pri
ma dată la bizantinul Ke- 
kaumenos. în secolul XI, 
care o pune în legătură cu 
cucerirea Daciei de către 
Traian. Kinnamos (în sec. 
XII) zice că ei sînt „vechi 
coloni din Italia", iar Lao- 
nik Chalcondyles (sec. XV) 
vorbește de locuințele, lim
ba și obiceiurile români
lor. Important în acest 
context este și italianul 
Enea Silvio Piccolomini (vi
itorul papă Pius II), care

în „Cosmografia", apărută 
în 1501, discuta despre u- 
nitatea geografică a po
porului român, el sesizînd 
apariția conștiinței de 
neam a românilor. Cu el, . 
Ideea originii și unității 
poporului român a intrat 
în circulația europeană, 
considerat ca urmaș al co- 
lonilor aduși în Dacia 
după cucerirea romană.

Un alt . umanist. Anton 
Verancsics (Varantio) sus
ține ideea unității popo-
Transilvania6. Moldaviae 
et Transalpinae" (sec XVI): 
„Dar chiar și în vremea 
noastră aceste state se deo
sebesc printr-o întreită 
-împărțire în Transilvania, 
Țara Românească și: Mol
dova. Șl locuitorii acesto
ra se numesc români".' A- 
ceste elemente le găsiră 
dezvoltate la italianul An- 
tonius Bonfin rus, istorio
graf al Ungariei la curtea 
lui Matei Corvin, Ibgînd o- 
riginea românilor de cuce-

Prof. Mircea BARON

Ștefan NEMECSEK

mecani
zate. Un rol deosebit 

sens

(Continuare in pag. a 2_a)

La întreprinderea mi- darea în folosință a noi 
nieră Paroșeni. prin bu- abataje frontale

1 . na organizare a muncii, ..2
luarea tuturor măsurilor l-au avut în acest 
pen -u asigurarea liniei minerii sectorului IV in- 
de front la nivelul sar- vestiții, harnici descfii- 
cinilor de plan, s-a reu- zători de drumuri subte- 
șlt ca față de prima par- ran>.
te a anului. în trimestrul țn‘rîn^.,i acestora, pe 
1/ 83, producția de căr- frunte, prin rezul-
bune să crească substan
țial. chiar să fie depășite

- preliminariile lunare.
x _m.ru realizarea pro
ducțiilor prelițninate s-a 
acționat pentru deschi
derea a noi capacități de 
extracție în subteran șl

țațele obținute în muncă 
se situează minerii din 
brigada condusă de Miliai 
Bacoși.

Mineri-tehnicieni, oâ~

DEMARAJ BUN 
. ȘANTIERUL 

LOCUINȚELOR 
PETROȘANI

Constructorii din < 
Grupului de' șantiere

PE

DIN

(Continuare în pag. a 2,â)
Li. locul de muncă al brigăzii conduse de Mihai Bacoși. de.Ia între

prinderea minieră Paroșeni. - Foto: N. ȘTEFAN !

cadrul 
: Va

lea “Jiului al T,C.ÎI„ do
vedesc aceeași - -hărnicie 
și la aceșt început de an. 
Un exemplu concludent 
îl constituie șantierul lo
cuințelor din Petroșani, 
Unde se depun eforturi 
susținute pentru finaliza
rea primelor apartamente 
care var fi predate bene
ficiarului în trimestrul I - 
al anului, 1984. ■ In faze a- 
vansate de execuție se 
află apartamentele din 
blocurile 81 și 80 din car
tierul Petroșani-Nord. Prin 
predarea la beneficiar. a 
acestor blocuri, prevăzute 
și cu spații comerciale la 
parter, se vor crea condi
ții pentru extinderea sis
tematizării zonei noului 
centru civic al reședin
ței de municipiu. (V.S.)

_m.ru
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în 1

Carnavalul pionierilor și șoimilor patriei

Ca în fiecare an, Casa 
pionierilor și șoimilor’ pa
triei din Petroșani a or
ganizat, duminică, la Ca
sa de cultură, Carnava
lul pionierilor și șoimi
lor patriei. A fost, ca de 
obicei, o adevărată săr
bătoare a. copilăriei feri
cite, a frumuseții .anilor 
pe care mlădițele tinere, 
copiii îi trăiesc sub soa
rele socialismului.

.„în acordurile muzl- 
1 cii, în lumini multicolo- 
. re, sub ghirlande de brad.

alături de bradul frumos 
' împodobit, peste 100 de 

copii au simțit emoțiile 
acestei frumoase mani
festări. Am văzut frumoa
se costume și măști de 

, carifaval, purtate de co
pii la fel de frumoași și 

1 talentați. O adevărată at
mosferă de vis pe care 
fără îndoială, copiii nu 
o vor uita niciodată, f 

...Și iată-1 pț Moș Ge- 
i riiă, întruchipat de ac

torul Mircea Zabalon. în 
jurul lui s-au adunat toți 
copiii, care mai de care 

i mai curios, mai dornic 
de „afirmare** în fața mo
șului Tu un sac plin de 

i daruri, Micuții au început 
să-și spună numele, să 
„declame** versuri. Fie
care, în funcție de talen- Oricum 
tul dovedit, primea da- reușit! 
rurl, în general cărți

pentru vîrsta lor. . Cîtă 
bucurie li se citea _ _
ochi! Micuța „Scufița ( 
roșie**, frumosul flutu- ț 
raș, țigăncile din filmul 
„Șatra** s-au „produs** pî-) 
nă către orele amiezii, l 
cînd au început concur- J 
șurile pentru stabilirea 1 
celui mai frumos costum l 
și a celui mai bun dan
sator. în final s-au re
marcat cei mai buni co
pii, printre care Oana 
Plaur, Ramona Țopa. An
dreea Jurca, Claudia 
Gruianu, Simona Andrei- 
ca, Antonela Odorhea și 
alții, care ău dovedit ve
leitățile artistice. .

A fost o manifestare 
reușită, la care și-au a- 
dus contribuția* directo
rul Casei pionierilor, Lu
cian Ardeleanu și cadre- 

acestei 
Ivănuș, 
Adrian 

Pavel și

le didactice ale 
instituții, loan 
Nicolae Zăblău, 
Uiuță, Maria 
alții.

O notă mai puțin bu
nă pentru responsabilii 
cluburilor de vacanță din 
școlile generale .ale reșe
dinței de municipiu, care 
n-au acordat întreaga 
atenție manifestării, ne
reușind să facă o mobi
lizare corespunzătoare.

, carnavalul a fost

(Urmare din pagina I)

Complexele mecanizate, 
pe care le avem in func
țiune, au fost reparate și 
revizuite capital, acțiune 
finalizată în luna decem
brie. Rezultatele se văd și 
la sectorul I, care are în 
dotare astfel de utilaje: de 

cît realizala 50 la sută,
anul trecut din plan â a- 
juns la peste 90 la sută, cu 
mari posibilități de reali
zare integrală a planului.

. Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu materiale 
a formațiilor de lucru de 
la sectoarele III, I și IV se' 
află în curs de finalizare 
montarea a două monora- 
iuri — unul de 800 m pen
tru sectorul III șl celălalt 
de 600 m pentru sectoarele 
I—IV. S-au luat totodată 

a- 
re- 

teh- 
— o asis
ta nivelul

măsuri organizatorice 
sigurîndu-se —- prin 
distribuirea cadrelor 
nico-inginerești 
tență 'tehnică 
impus de sarcinile de plan 
și dotarea întreprinderii. 
Toate aceste măsuri și ac
țiuni vor fi completate, așa 
cum mai spuneam, pe 
parcurs, de la o etapă la al
ta în funcție de situațiile 
create, astfel încît să ne 
îndeplinim integral pre
vederile de plan stabilite 
pentru anul 1984.

Luna ianuarie și trimes
trul I vor fi încheiate cu 
sarcinile de plan realizate 
ceea ce pentru întreprin-

derea noastră constituie un 
important pas pe calea re
dresării producției de căr
bune extras**, ’

2. PETRU PUȘCAȘ: 
„Principalul obiectiv spre 
care se îndreaptă preocu
pările organizației noastre 
de partid îi constituie în
tărirea ordinii și disciplinei 
și vom începe prin întări
rea disciplinei de partid,

nirea sarcinilor proprii ce Inul rînd, fio-am orientat 
le-au fost încredințate. spre reactivarea comisiilor

O măsură întreprinsă, de disciplină,' comisii ca- 
’ ‘ •” re în cursul anului trecut

tehnico-fngine- s-au mulțumit doar să cons-
deja, constă în repartizarea re în cursul anului trecut 
cadrelor 1 ’ "77 .'7
rești, pe formații, locuri 
de muncă și chiar pe uti
laje de mare complexita-

tate abaterile fără să pro
pună Inăsuri, ceea ce nu 

_ __ dorim să se mai întîmple 
te, cu sarcini și răspunderi în 1984.Dacă ^în* 1983 dis- 
concrete. Lunar vom ana- 1 
liza modul în care perso
nalul tehnic se achită de

Primii pași pe calea 
redresării producției 

au fost făcuți
prin mobilizarea tuturor; sarcinile primite. Vom in- 
.membrilor biroului și co- tensifjca . de asemenea, 

munca politico-educativă, 
de cunoaștere a hotărîrilor 
de partid și aici un rol 
important va reveni pro
pagandei vizuale' și mai 
ales muncii directe cu oa
menii, muncii de la om ia - 
om“.

3. VASILE POENAR : 
„Numărul mare de absen
țe nemotivate, al numeroa
selor cazuri de indisciplină 
au determinat organizația 
................. “ ' “ la 

să

mitetului de partid la ac
țiuni susținute și eficiente 
fiecare în domeniul de ca
re răspunde, în organizația 
la care a fost repartizat.

In cadrul acelorași preo
cupări intră și creșterea 
necontenită a rolului a- 
dunăriior generale, a pre
gătirii și desfășurării a-' 
cestora, ele constituind, 
așa cum este dealtfel cu
noscut, cea mai bună școa- ’ 
lă de educare a comuniș
tilor, pentru întărirea răs
punderii cu care aceștia 
acționează pentru îndepli-

de sindicat să treacă 
acțiuni concrete care 
conducă la îmbunătățirea 
stării de disciplină. în pri-

cutam doar odată pe lună 
cu cei care absentau, în 
acest an vom organiza de 
două ori pe lună 
.discuții.

Dorim să dăm 
nouă „judecății 
rești“, mai exact 
dem sfera ei de acțiune și 
la cazurile de indisciplină 
tehnologică, nu numai la 
cei care absentează nemo
tivat sau nu folosesc efi
cient timpul de lucru.

în 1984 ne-am propus 
să purtăm discuții indivi
duale fie la comitetul de 
sindicat, fie direct, la locu
rile de muncă, cu toți cei 
care ne mai creează pro
bleme. Discuțiile vor fi 
consemnate, iar propune
rile-făcute de oamenii mun- (' 
cii cu care s-a discutat sau 
recomandările care li s-au 
făcut vor fi urmărite în
deaproape. Sigur, dintre 
acțiunile noastre nu 
lipsi cele orientate 
stabilizarea cadrelor, 
bunătățirea condițiilor so
ciale, a confortului în că
minele de nefamiliști. a 
condițiilor de muncă și de 
viață",

astfel de

o formă 
muncito- 
să extin-

vor 
spre 
îm-

Fabrica de pline Lupeni. Muncitorii Viorel Mol
dovan și Ioana Moldovan, urmăresc frăniîntarea me
canizată a aluatului.

Ideea de unitate if

Contribuție 
meritorie 
la fondul 

de mărfuri 
centralizat

De Ia primarul comu
nei Bănița. tovarășul 
Ioan Dragotă, am aflat 
că participarea locuito
rilor comunei la fondul 
de mărfuri centralizat 
în anul recent încheiat 
cunoaște plusuri la ma- 
joritateșț indicatorilor 
de plan. Astfel, la bo
vine, sarcina de 50 tone 
a fost depășită cu 3,5 
lone; la ovine, in loc de 
7 tone s-an realizat 7,7 
tone; la porcine — 6,1 
tone față de 6 tone, la 
lapte de oaie — 111 hl, 
față de 110 hl, la lină 
— 4,8 tone față de* 4,3 
tone. Numai Ia lapte de 
vacă sarcina nu a fost 
total realizată. Oricum 
rezultatele de ansamblu 
pe anul 1983 reflectă e- 
forturile rodnice ale 
comitetului comunal de 
partid, ale consiliului 
popular, deputaților și 
locuitorilor Baniței pen
tru onorarea contracte
lor încheiate cu statul.

<'7':

‘ Mircea BUJORESCU

• Au fost întotdeauna mai tari in confruntarea cu muntele
(Urmare din pagina I)

meni cu o temeinică pre
gătire . profesională și înal
tă conștiință comunistă, 
ortacii lui Mihai Bacoși 
sînt model de conduită și 
acțiune;

, — Chiar dacă au întîfn- 
pinat greutăți, în ceea ce 
privește tectonica sau con
dițiile de aplicare a teh
nologiilor de lucru, briga
dierul Mihai Bacoși și or
tacii au fost întotdeauna 
mai tari în confruntarea 
cu muntele —s ne spune 
tovarășul Alexandru Bu
cea, secretarul comitetului 
de partid pe .mină. Ortacii 
brigăzii aU găsit întotdea
una soluția optimă și po
trivită de a ieși din orice 
impas, de a-și realiza sar
cinile de plan.

Brigadierul Mihai Ba
coși, componenții forma

ției de lucru pe care o 
conduce au fost întotdeau
na oameni de cuvânt. Cu 
cîteva zile înaintea finelui 
de an 83, au promis că 
Vor realiza o performan
ță încă neatinsă la mina 
Paroșeni. • Zis și făcut. 
Chiar în ziua de 30 decem
brie. prin mobilizare de 
excepție, au reușit cu mo-, 
derna combină de înainta
re o „pășire** de 11 ml(i). 
Acest record de avansare 
a fost obținut de schimbu
rile conduse de Ion Sav, 
Mihai Mezel și Iosif Lu- 
caci, cu aportul substanți
al, al combainerilor Gheor- 
glie PopescU, Ion Mălaiina- 
re și Petru Ganja.

Toți acești harnici și d Es
toniei deschizători de dru
muri subterane sînt hotă- 
rîțt, ca în frunte cu 
comuniștii, să păstreze zi 
de zi și în noul an ritmul

realizărilor înalte, pentru 
ca recordul obținut cu pu, 
țină vreme în urmă să nu 
fie o simplă întîmplare, o 
„lucire** de moinent.

Cu această hotărîre răs
pund membrii brigăzii lui 
M. Bacoși, însuflețitoarelor 
chemări ale secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
Mesajul de Anul nou. Ho- 
tărîrea unanimă este ca 
galeria direcțională Vest 
de la orizontul 360 al mi
nei, la definitivarea căreia 
lucrează în prezent, să fie 
terminată în timp record, 
pentru ca un nou. zăcămînt 
să fie, dat în’ exploatare 
înainte de termen, pentru 
ca. producția de cărbune a 
a minei să crească rapid, 
pentru ca independența e- 
nergetică a țării să fie ob
ținută. în cît mai scurtă 
vreme.

națională
la români

(Urmare din pag. I)
rirea Daciei de Traian și 
colonizarea ei cu romani.

Nicolae Olahus, episcop 
primat al Ungariei în „Hun- 
garia sive de originlbus 
gentis, regionis, situ, divi- 
sione, habitu atque oppor- 
tunitatibus** (1536) afirma 
că „...moldovenii au aceeași 
limbă și aceeași religie ca 
și muntenii... Limba lor și 
a celorlalți români a fost 
odinioară romană, ca unii 
care sînt coloni ai roma
nilor... Românii (din Tran
silvania) sînt încredințați 
că sînt coloni .romani..."

Aceste afirmații făcute 
de istorici străini vin să 
întărească și să sprijine 
cercetările și ideile pe ca
re le vor susține o pleia
dă de oameni de cultură 
români. ,

Astfel, într-o cronică bo
ierească a fraților Buzeșii 
intercalată în cronica mun- 
teană „Istoria Țării Româ
nești de cînd au descălecat 
românii** (Letopisețu can- 
t'acuzinescj Se cuprinde 
pentru prima dată într-o 
operă în limba română, 
istoria teritoriului național 
în ansamblul său. Grigo- 
re Ureche, cu Letopisețul 
său de la descălecat la 
Aron Vodă Tiranul (1595), 
este primul cronicar mol
dovean care arată originea 
romană a poporului nos
tru „De la Iiîm (Roma) ne

tragem și cu a lor cuvin
te ni-i amestecat graiul...* 
Miron Costin scrie „Leto
pisețul Țării Moldovei** pe 
care îl aduce pînă la Da- 
bija (1661) și „De neamul 
moldovenilor, din ce țară 
au ieșit strămoșii lor**, în 
care arată că „Biruit-au 
gîndul să mă apucu de a- 
ceastă trudă, să scot lumii 
la vedere felul neamului, 
din ce izvor și seminție 
sîntu locuitorii Țării noas
tre, Moldavei și Țării 
Muntenești și românii din 
țările ungurești, cum s-au 
pomenit mai sus, că toți 
un neam și odată descăle- 
câți sîntu", iar din două 
lucrări în limba polonă 
reiese conștiința latinității , 
care este nedespărțită de 
aceea a unității teritoriale 
a românilor peste hotare
le politice existente... „a- 
celașl nume este dat în
deobște și: muntenilor, și 
moldovenilor, și celor ce 
locuiesc în țara Transil
vania** (Cronica țărilor Mol
dova și. Muntenia).

Aceleași idei dezvoltă* și 
Dimitre Cantemir în „Hro
nicul vechimii a româno- 

' moldo-vlahilor** despre uni
tatea și originea romană 
a poporului. român. iar 
C. Cantacuzino în „Istoria 
Țării Rumăncști" relevă 
persistență dacilor după 
cucerirea romană și sub
liniază unitatea tuturor ro
mânilor, indiferent de ho
tare..''-

(Va urma) .

SESIUNI. Mîine âu loc . 
sesiunile consiliilor popu
lare ale comunelor Ani-I

Inoasa și Bănița. La ordi
nea de zi, aceste prime

■ sesiuni de la început de 
I an au ca principale punc-

Ite dezbaterea și. adoptarea 
planurilor economico-socia- 
| le în profil teritorial pe
anul 1984.

AJUTOR RECIPROC. Ca
sa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Petro

șani a ajuns la un număr 
de peste 2050 de membri. 
Anul trecut, casa a acor
dat împrumuri însumînd 
8 900 000 lei. Ca urmare a 
acestor rezultate, odată cu 
fondul social al casei, cresc 
și părțile sociale ale mem- 
.brilor săi. (T.Ț.)

PASIUNE. Fostul cons- 
tructor de utilaje miniere, 
Paștiu Borbil.- din Petro
șani, a dobîndit,. în anii" 
pensiei, pasiunea de co
lecționar de ceasuri. Pînă 
acum, fiecare secundă „ba
te** în locuința lui, la se
cundarele a peste 300 de 
ceasuri de rpasă, de buzu

nar și. de mină. Să amin
tim și faptul că cel mai 
vechi măsurător a lui Cro,- 
nos s-a născut la sfîrșitui 
secolului al XVII-Iea. (I.V.)

LA ADRESA NOUA. A- 
genția 'de voiaj C.F.R. Pe
troșani s-a mutat-din zona 
de eliberare a amplasa
mentelor, la parterul blo
cului 97 de pe bulevardul 
Republicii (extremitatea su
dică a spațiilor comerciale 
din acest bloc). De aseme
nea, s-a mutat în spațiul 
liber din complexul co
mercial Hermes (lîngă flo
rărie) magazinul de pre
zentare și vînzare al In-

treprinderii de tricotaje Pe
troșani.

DE VINATOARE. Prima 
vînătoare la mistreți a a- 
nului 1984, organizată du
minică de filiaja Petroșani 
a A.J.V.P.Ș.,, a fost rod
nică. Cu 'sprijinul colegi
lor de pasiune, vînătorul 
Mihai Șușu din Petroșani a 
: pușcat un mistreț de 90 
kg, iar vînătorul 
Barb din Pui un 
trcț fle 120 kg.

UMANISM ÎN
Șl FAPTE. Laboratorul de 
recoltare și conservare 
sîngelui din cadrul Spița

Cornel 
alt mis-

CIFRE

în anul trecut. Concluden
tă în acest sens este spo
rirea considerabilă a nu
mărului donatorilor cu do
natori din rîndui tinerilor, 

" intelectuali
lor, membri aparținători 
ai celor ce au beneficiat de 

. transfuzii și alte tratamen
te pe bază de sînge și pro
duse din sînge uman.

lului municipal Petroșani 
a realizat în anul recent 
încheiat . indicatori calita
tivi' foarte buni în activi
tatea sa. Fa;â se cantita
tea planificată de 1600 I casnicelor și, 
sînge, lucrătorii laborato
rului au recoltat pește 
1990 1 sînge de la un nu
măr de 7 728 donatori. 98 
la sută din cantitatea de 
sînge recoltată este de ia 
donatori onorifici. Șeful 
laboratorului, dr. Virgil 
Martin, ne-a relatat și alte 
fapte semnificative ce au 
caracterizat „mișcarea** 

a oamenilor de înaltă ome
nie din municipiul nostru

I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Turna ȚAȚARCA
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PREGĂTIRILE PENTRU RETURUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL f A

I 
din tabăra

Jiului
în dimineața zilei 

nuarie au debutat j 
rile divizionarei A 
bal Jiul Petroșani, 
tradiționala vizită 
cală, iar ;

de 5 ia 
pregăti- 
de fot- 

, prin 
medi- 

pentru după- 
amiază, antrenorul secund 
Caval și_a chemat colegii 
de echipă la primul antre
nament. împreună cu pre
ședintele clubului, antre
norul principal Gogu Ton. 
ca se află astăzi în amfi
teatrul centrului de per
fecționare de lă hotelul 
bucureștean „Turism", un
de are loc, sub egida fe
derației de specialitate, 

ședința de analiză a turu
lui campionatului divizi
ilor A și B, ediția 1983— 
1984. Revenind la Jiul, 
formația din Vale nu și-a 
definitivat încă lotul, pen
tru retur sînt prevăzute 
însă schimbări, astfel se 
va renunța la cîțiva jucă
tori din liniile mediană 
și defensivă, In schimb 
conducerea clubului a a- 
nunțat o măsură saluta
ră, așteptată de mai mulți 
'ni —rechemarea unora 
dintre foștii juniori de 
perspectivă, care și-au fă
cut rodajul în diviziona
rele B și C din Vale. în 
acest fel. Jiul va alinia 
tot mai 'mulți fotbaliști 
născuți și crescuți aici în 
Vale. Această direcție, de
și plină de riscuri în 
perspectiva apropiată, a- 
sigură totuși stabilitate e- 
chipei, impune jucătorilor 
mai multă prețuire pen
tru culorile clubului. Doi 
dintre ținerii fotbaliști ai 
Jiului, formați în „grădi
na proprie", âu „prins" 
deja lotul național de ti
neret, care s-a deplasat 
sîmbătă într-un turneu în 
India. Antrenorii fe
derali C o r n e 1 
gușin *și Pantea 
pus mari speranțe în 
cea Popa și Lăsconi, 
indcă despre ei este 
ba. Din 12 ianuarie, 
Jiului se va afla într~Un 
stagiu de pregătire cen
tralizată la Băile Hercula- 
ne, unde își va definitiva 
ciclul de pregătire gene
rală și va deschide suita 
partidelor de verificare. 
Alte amănunte, pe parcur
sul scurtei perioade de 
pregătire și a transferări
lor. (I.V.)

Dră- 
și-au 
Mir- 

fi. 
vor. 
lotul

Cînd citiți aceste rîn- 
d uri, luptătorii de la 
C.S.Ș, Petroșani’ se află 
deja la Băile Herculane. 
dar nu într-o prelungită și 
meritată vacanță, ci în peri- 
oada-preambul de pregăti
re centralizată, întrucît, la 
15 ianuarie, se dă startul 
în campionatul republican 
pe echipe. Un motiv de 
bilanț. De aproape un de
ceniu la cîrma acestei e- 
chipe se află un antrenor 
tînăr, dar ambițios — Va- 
sile Făgaș, fiu al acestor 
meleaguri, luptător descope
rit și crescut în Vale. Bi
lanțul unui, deceniu ca 
tehnician ? 53 de medalii, 4 
titluri naționale la juniori 
1 și II, două la copii, 6 
în campionatele naționale 
școlare, un titlu de viee- 
cămpion balcanic,- nume
roase alte locuri fruntașe 
in campionatele naționale și 
internaționale. Printre me- 
daliați, de-a lungul ani
lor, s-au aflat Emil Cos- 
taș, Mihai Zoltan, Alfred 
Gayer, Mircea Risipîtu, Mi

Antrenorii au cuvîntul ; Țibariu Benea „Minerul" Paroșeni

„în tur s-a evidențiat
Pentru echipa minerilor din Paroșeni, ca dealtfel 

și pentru suporterii ei, turul campionatului de fotbal, 
ediția 1983—1984 s-a dovedit, prin prisma rezultate
lor, dar mai ales a jocului prestat, etapa cea mai 
fertilă. Pentru a cunoaște amănuntele acestui succes 
ne am adresat antrenorului Tiberiu Benea. - -

— în primul rînd, vă ru
gam să prezentați situația 
de pe care porniți asaltul 
returului...

— Desigur, iubitorii fot
balului cunosc bine confi
gurația clasamentului. Am 
terminat turul pe locul doi, 
după „Explormin" Deva. 
Cu șapte meciuri cîștigate, 
4 egaluri și doar 4 înfrin
ged, cu un plus la golave
raj de 3 goluri, am reușit 
să acumulăm 18 puncte, 
ceea ce înseamnă plus 2 în 
clasamentul adevărului.

— Am vrea să precizați 
căror factori se datorează 
căitul înregistrat?

—■ Saltul este firesc, Sur
priză este doar pentru cei 
ce nu cunosc atmosfera de 
lucru din lot. In primul 
rînd, lotul s-a restrîns. Au 
rămas valorile. Valorile 
adevărate care au convins 
în perioada de pînă acum. 
Echipa s-a omogenizat. Și 
mai este Un lucru, cred 
eu, esențial. în echipa noas
tră nu sînt vedete. Iată, 
bunăoară, lotul: Coge, Cre-

Noutăți în domeniul speologiei
(publicație de 

”i la

can — portați; Petra, Ma
ria, JLeleșan, Florescu. Is- 
pir (junior), Pîrvuleț — 
fundași; Ion Popeșcu, 
Statici, Pintea, Bîrsan — 
mijlocași ; Benone, Popes
cu, Boloș, Gîtan — ata- 
canți. După cum se vede 
noi nu avem decît jucă
tori de condiție modestă. 
Avem jucători care la alte 
echipe au fost considerați 
„terminați". La noi însă 
jocul lor, concepția lor 
despre fotbal a propulsat 
echipa spre ierarhia cla
samentului, într-0 serie a 
diviziei C ,în care se prac
tică fotbal de bun nivel.

— Am înțeles că sînteți 
mulțumit de evoluția e- 
chipei. Care jucători cre
deți, totuși, că s-au 
dențiat?

— Nu folosesc 
mari, dar, la „

Paroșeni, în tur. s-a evi
dențiat echipa! Chiar da
că în deplasare rezultatele 
nu au fost pe măsura jo
cului prestat (aș dori 
amintesc că ia Ghelar

ECHIPA“
Bocșa am condus pînă în 
minutele 86 și, -respectiv, 
84, fiind egalați în final), 
cred că pehipa s-a com
portat bine, răspunzînd prin 
rezultate bune, și foarte 
bune, atenției cu care sîn- 
tem înconjurați de condu
cerea minei Paroșeni. Pot 
să afirm că echipa benefi
ciază de cele mai - bune 

iu-: 
pe

CRONICA MUNTELUI

I 
î 
I 
V 
I
4 spre zona alpină sute de turiști și de schiori.
? tiile au cunoscut o vie animație, iar zăpada proas- 
ț pătăa oferit condiții bune de practicare a schiului, 
4 Aflată la post, formația „Salvamont" Petroșani și-a 
/făcut simțită prezența prin intervenții prompte Im-' 
‘ potriva unor turiști izolați care au intrat pe piftiile 
ț de schi alunecînd pe pungi de plastic și cu alte îm- ( 
i provizații ce pot conduce la accidentări grave. Lipsa 
’ de atenție și de prudență au fost cauza unui accident

■ s-a ciocnit cu o sanie „condu- 
■.: Un, accident cu consecințe des-

O ZI DE EXCEPȚIE
- Cine a avut duminică tăria de a se smulge din 

ritmul . cotidian pentru a Urca la munte, a petrecut o 
zi de neuitat. în timp ce sub plafonul de circa 1000 
m altitudine domnea ceața, sus în zona alpină a fost 
o zi cu soare. Telescaunul din Paring a transportat 

’ • “ • ' .................. ' ’ ’ Pîr-
proas-1

condiții de pregătire 
cru ce merită să fie 
deplin răsplătit.

— Cum așteptați returul 
campionatului?

— Cu încredere și dorin
ța ca jocul echipei să cîș- 
tige în spectaculozitate. E- 
chipa este tînărâ, cu o me
die de vîrstă sub 23 de ani. 
Și aș dori sâ mai remarc 
un lucrU. Echipa pe care o 
conduc nu a alergat nicio- 
dată' după vedete. Âm a- 
vut chiar curajul să pro
movez jucători din campi
onatul județean, iar acești 
jucători au convins că me
rită încrederea.

Returul nu va fi ușor, 
îl „atacăm" însă de pe o 
poziție care ne permite să 
promovăm un „fotbal- 
șpectacol",

Interviu realizat d< 
Alexandru TATAR

r uc aivuțiu uv pt uumiru ctvi ivdp țauz.a tuiul ciyv.iv4v.ixv

* regretabil. Un schior s-a ciocnit cu o sanie „condu- 
i să" de o începătoare. “ ‘ .
1 tul de grave, care a necesitat intervenția formației 
! „Salvamont". Tînăra amatoare de săniuș a fost diisă 
( cu achia pînă jos la carosabil, de unde Salvarea, chc- 
/ mată prin radio de „Salvamont", a transportat o ur- 
Ț gent Ia spitalul municipal. Acest accident demon- 
ț ștrează încă o dată că avertismentele repetate ale 
isalvamontiștilor ia adresa celor rimprudenți nu sînt 

simple vorbe în vînt. *
O deosebită animație au cunoscut și piftiile de la 

4 „Straja". Aici datorită inimoșilor iubitori ai mun- 
J telui, din orașul Lupani, în prezent cabana Straja și-a 
J dublat capacitatea, dispune de o spațioasă sală de 
> mese și de festivități, fapt care a creat condiții opti- 

me desfășurării primului concurs oficial de schi din 
ț "..... . . ’ "
I
ITT

evi-

vorbe 
, Minerul"

acest an. Teleminul și telescaunul. două instalații ca
re de pe acum dau zonei alura unei puternice baze 
pentru practicarea sporturilor de iarnă, au funcționat 
din plin, oferind concurenților și numeroșilor supor
teri satisfacția de neuitat a unei zile calde, senine și 
reconfortante. Formația „Salvamont" Lupeni a fost, 
de aseihenea, la datorie supraveghind toate traseele 
de drumeții si piftiile de schi.

Viorel STRÂUȚ

în anul recent încheiat, 
grupul speologic „Piatra 
roșie", din cadrul A.S. 
„Hidromin" Petroșani, a 
obținut rezultate lăuda
bile, fapt pentru care 
inimoșii componenți ai 
grupului mai sus amin
tit au fost clasați prin
tre speologii cu cea mai 
intensă și bogată activi
tate pe plan național. U- 
nul dintre membrii gru
pului speologic „Piatra 
roșie" care s-a evidențiat 
prin activitatea depusă 
a fost Deli G&za, topo- 
graf la l.C.P.M.C. Acest 
neobosit pasionat al spe
ologiei, a venit cu nume
roase noutăți care au 
fost în atenția a nume
roase grupuri speologi
ce din țară, precum și 
publicațiilor de speciali
tate. < '

în ce constă practic 
activitatea lui Deli Geza?

do
s-a 
lu- 
mi-

Și are

Fiind specialist în 
meniul mineritului 
gîndit că numeroase 
crări de topografie 
nieră pot fi aplicate 
în speologie. Astfel,
publicate în broșura

„Carst" (. ,
specialitate editată 
Cluj-Napoca) o lucrare cu 
titlul „Metode practice de 
topografie subterană pre
cisă", colaborări la revis
ta „Speo-telex" ce pre
zintă ultimele noutăți în 
domeniul speologiei apă
rute în perioada unei ju
mătăți de an, editată de 
o grupare din cadrul 
cercului speologic „CE- 
PROM1N" Cluj-Napoca. 
în perioada curentă în 
Buletinul Oficial al 
C.C.S.S., din cadrul 
F.R.T.A., urmează să apa
ră două lucrări referi
toare la „Transmiteri în 
subteran prin deschideri 
verticale" și „Probleme de 
niyelment barometric". .

La ora actuală, pasio
natul membru al grupului 
speologic „Piatra roșie" 
lucrează la elaborarea u- 
nui manual care va cu
prinde prezentarea po
sibilităților aplicării în 
speologie a metodelor de 
lucru din topografia mf- 
nieră subterană și de su
prafață.

Ștefan NEMECSEK

■ ȘAH, Recentul con
curs de șah, desfășurat sub 
egițla Consiliului municipal 
al sindicatelor și dedicat 
aniversării Republicii, a 
avut drept cîștigător pe 
Ladislau Urlich (Hidro- 
min Petroșani), urmat în 
clasamentul general de co-. 
echipierul său Viorel Gru- 
ianu și Sorin Crețu (Uti
lajul Petroșani).

■ HANDBAL. în cel 
de-al patrulea tur al com-

BREVIAR
petiției handbalistice pen
tru juniorii divizionari „Cu
pa sudului", C.S.Ș. Petro
șani (antrenor, prof. I. Po- 
iifronie) a avut o compor
tare excelentă, părăsind 
spațiul de joc din sala tir- 
govișteană numai în postu
ra de învingătoare: 16-14 
(8-8) cu C.S.Ș. Moreni, 
22-20 (11-12) cu. C.S.Ș. A-

lexandria Și 24-14 (11-10) 
cu C.S.Ș, — Liceul nr. 5 
Tg. Jiu. Din formația șco
lară din Vale s-au remar
cat golgetertfl competiției 
Cristian Groza (22 de go
luri), portarii Băzăvan și 
Jurj, Beldiman (14), con
ducătorul de joc Popescu. 
Ultimul tur al „Cupei su
dului" va găsi față în 
față cele opt combatante, 
la Craiova, în zilele de 4-5 
februarie.. (I.V.)

hai Asanache, Marian Șișu. 
Vasile Plugar, Silver Mili- 
taru, Viorel CîrCel, Grigo- 
re Mereuță, Iulian Da
mian, Aurei Dragotă, Ser
giu Agavriloaie, Gelu Ma- 
dear și alții. Cel mai bun

luptătorul nostru a depășit 
posibilitățile de afirmare 
în categoriile inferioare 
de vîrstă, fiind deja pro
movat în lotul național al 
seniorilor (68 kg) pentru eu
ropenele, dig acest an. In

luptătorii lui Vasile Făgaș 
erau obligați să părăsească 
salteaua, întrucît federația 
de specialitate luase o mă
sură bizară: desființarea 
primei divizii pe echipe. 
Or, în întrecerile indivi-

munca noastră șe. ducea 
pe... apa simbetei, nume
roase talente autentice e- 
rau obligate să capoteze. 
In afara luptătorilor de 
la. C.S.Ș.P., care au ajuns 
deja la Jiul, din acest se-

Invitație la I D T U DT U 1 luptătorilor 

dialog despre | jn sportul Văiî Jiului

produs al pepinierei școla
re din Vale a fost însă 
petrileanul Aron Cîndea. 
cel care numai în anul, tre
cut, și-a adăugat în pano

plia cu trofee titlul de cam
pion republican școlar, me
dalia de aur la turneul 
internațional de la Tg. Jiu, 
medalia de bronz la „in
ternaționalele" R.D.G., lo
curile 5 la .„internaționa
lele" Ungariei și României, 
locul 7 la turnehl „Prie
tenia" din Mongolia ețc. 
Trecut la Dinamo Brașov,

anul precedent au obținut 
medalii de bronz Gelu Ma- 
dear și garnitura de ju
niori, la concursul repu
blican de toamnă al juni
orilor. respectiv, la cam
pionatul pe echipe, în care 
s-au evidențiat: Marius 
Văcăreanu, Viorel Cîrcel, 
Grigore Mereuță, Roman 
Tudor, Aurel Dragotă și 
Sergiu Agavriloaiei.

Pepiniera de valori se 
afirma in întrecerile junio
rilor, cadeților și speranțe
lor olimpice, dar, din pă
cate. cînd ajungeau seniori,

duale, cu puține concursuri 
în picioare și bineînțeles 
cu: Un regim superficial de 
antrenamente, liberiștii ti
neri nu ajungeau' decît 
foarte rar în fazele inter- 
județene. Iată însă că pînă 
la urmă, buna judecată a 
învins, din acest sezon di
vizia A va funcționa din 
nou, Jiul Petrila va activa 
într-una. din cele patru se
rii a cîte 9 echipe.
. •— Măsura ni se pare sa
lutară, mărturisea în ur
mă cu cîteva zile, antreno
rul Vasile Făgaș. Altfel,

zoii, antrenorii Corbei. și 
Marmaliuc îi au la dispo
ziție, alături de elevii lor 
pe Mereuță (62), Kovacs, 
Roman Tudor . (68—74), 
Vladislav (74—82), Madear 
(82—90), . Dragotă (100) și 
Agavriloaie (plus 100), 
sportivi deja consacrați 
în categoriile mici de 
vîrstă. cu ua bagaj tehnic 
impresionant. A Există un 
fond nativ al luptelor ex
cepțional în Vale. .Cele do
uă secții, Jiul și C.S.Ș.P. 
desfășoară o bună muncă 
de selecție și pregătire,

trebuie deci ca Valea Jiu
lui să-și spună mai răspi
cat cuvîntul pe plan națio
nal și internațional, în a- 
ccastă disciplină - sportivă.'

O . afirmație care mărtu
risește responsabilitate
profesională, care, trebuie 
acoperită prin fapte de toți 
factorii decizionali din a- 
cest domeniu, dar care 
presupune, în prealabil, 
dialoguri și colaborare 
fructuoase pe plan materi
al și tehnic al tuturor sec
țiilor, cluburilor și asocia
țiilor sportive din muni
cipiul nostru. în acest sens 
clubul Știința Petroșani 
are condiții materiale ex
celente, un antrenor repu
tat, prof. Ghiță Pop, cel 
care a relansat luptele în 
Vale și amatori de lupte 
destui.

Așteptăm deci părerile 
altor antrenori și sportivi, 
ale conducătorilor de sec
ții, asociații și cluburi 
sportive din Vale.

Ion VULPE t
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mesaje Intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele P.C. German

? BONN 9 (Agerpres). Din 
I partea tovarășului Nicolae 
t Ceaușescu, secretar general 

1 al Partidului Comunist 
i Român, au fost transmi- 
j se tovarășului Herbert 
i MleS calde felicitări cu. 
: prilejul realegerii sale ca 
f președinte al P.C. German, 

precum și cele mai bune 
de

'. precum șl cele mai 
urări în activitatea 
viitor.

Mulțumind. președinte
le Partidului Comunist 
German a rugat să se 
transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu căldu
roase salutări și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în 
activitatea pe care o des
fășoară în fruntea 
dului și statului.

parti-

★
La 
lu-

1 BONN 9 (Agerpres).
Nurnberg s-au încheiat_ ...
crărlle celui de-alVII-lea 
Congres al Partidului Co
munist German.

Partidul Comunist Român 
a fost reprezentat de tova
rășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetu-

secre-lui Politic Executiv, 
tar al C.C. al P.C.R.

Congresul a ales noul 
Comitet Central. în prima 
sa ședință, Comitetul Cen
tral a desemnat componen
ța Prezidiului și Secretaria
tului. Președinte al 
German a fost reales 
varășul Herbert Mies.

P.C. 
to-

1 RIAD 8 (Agerpres). La 
Riad au avut loc dumini
că convorbiri între Abdel 
Halim Khaddam. vicepre- '

' mter și ministrul de exter
ne al Siriei, Elie Salem, 
ministrul libanez de exter
ne, și prințul Saud Al Fai
sal, ministrul de externe at 
Arabiei Saudite, consacrate 
examinării situației din 
Liban. Cei trei miniștri — 
relevă agenția France Pres- 
se — au trecut în revistă 
o serie de probleme pri
vind realizarea unui plan 
de dezangajare a părților 
în conflict în Liban și. de 
instalare a unei încetări

durabile a focului în zona _ nian și arab, în special 
•Beirutului și în regiunile după evacuarea combatan- 
montane. Au fost, totodată, ților palestinieni din ora- 
trecute în revistă chestiuni șui nord-libanez Tripoli.

legate de reluarea confe
rinței asupra dialogului în 
Liban.

*
ALGER 9 

Președintele 
Executiv ai ____
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, sosit 
luni la Alger, s-a întîlnit 
în aceeași zi cu președin
tele Algeriei, Chadli Bend- 
jedid, transmite agenția pa
lestiniană de știri, WAFA. 
în cadrul întrevederii, re
levă agenția, au fost discu
tate ultimele evoluții ale 
situației pe plan palestl-

(Agerpres). 
Comitetului 
Organizației

Declarația 
privind

președintelui S. U. A 
situația din școlile 
americane

WASHINGTON 
preș). Arătînd că 
le publice americane sînt 
tot mai frecvente „compor
tările brutale, dezordonate 
ți chiar de violență", pre
ședintele Ronald Reagan 
a cerut părinților să spri
jine cadrele didactice să-și 
reinstituie controlul asupra 
claselor și elevilor ■— reia-

9 (Ager- 
în școli-

tează agenția"* Associated 
Press;

„In fiecare lună — a 
spus președintele în dis
cursul său la radio, difu
zat săptămînal — circa 2,5 
milioane elevi au fost 
furați și jefuiți (In incin
ta școlii) și peste 250 000 
elevi au fost atacați cor
poral".

Știri din țările socialiste
G O V A. Noul 
avion de 
sovietic AN-72 

în-

M O S 
tip de 
transport 
a trecut probele de 
cercări, stabilind și cîteva
recorduri în materie, a- 
nunță agenția TASS. în 
cursul zborurilor 
mentale, a fost 
înălțimea de 13 410 m fă
ră încărcătură și " 
m cu o încărcătură 
două tone. Viteza 

croazieră a avionului' este 
de 720 km pe oră, încăr
cătura maximă atinge 10 
tone. Pentru decolare și 
aterizare nu sînt necesare 
piste lungi. Aparatul . va 
intra în curînd în produc
ția de serie și va fi desti
nat zborurilor spre și din
spre Nordul îndepărtat și 
Extremul orient.

expert-, 
atlnsă

13 100 
, de 

de

B E L G R A D. Portul 
Rijeka, cea mai 
importantă poartă mari
timă a iugoslaviei la Ma
rea Adria tică, a trecut în 
ultimii doi ani printr-un 
amplu proces de recons
trucție și modernizare, 
fiind dotat cu instalații 
și facilități care îi sporese 
considerabil capacitatea 
de descărcare-încărcare. 
Investițiile alocate de stat, 
în acest scop se ridică la 
1,2 miliarde dinari.

Drept urmare, traficul 
a crescut substanțial în 
1983, în comparație " cu 
anii anteriori. După cum 
relatează agenția Taniug, 
anul trecut prin portul 
Rijeka au fost manipu-

Prăbușirea
late peste 6,6 milioane tone 
de mărfuri, ceea ce repre
zintă cu 3 la sută mai 
mult decît în anul prece- 

realizate 
portuare 
milioane

dent. Veniturile 
de autoritățile 
s-au cifrat la 30 
dolari.

Producția 
Chinei a 
nivel 
milioane

*
BEIJING, 

de oțel a 
atins un 
record — 39,93
tone — în 1983, marcînd 
o creștere de 7,4 la sută 
în comparație cu anul pre
cedent — informează a- 
genția China Nouă, reluînd 
statisticile publicate 
Ministerul chinez al 
dustriel Metalurgice.

Progrese notabile 
fost raportate și în 
ce privește r

de 
In

au 
ceea 

economisirea 
energiei: cele 32 de com- 
panii-cheie din acest sec- 

71 de mari în
treprinderi locale au eco
nomisit, în perioada ia
nuarie — septembrie, 
910 000 tone de cărbune 
convențional.

tor — 54 în-

+
MOSCOVA. Fiecare a pa

tra carte care se tipărește 
în U.R.S.S. se realizează cu 
hîrtia produsă la Sîvtîvkar, 
în nord-vestul țării.

Pentru a ne putea ima
gina mărimea obiectivului
trebuie să ne gîndim la unor materii prime valo- 
o clădire cu șașe etaje, a- roase pentru industria chi- 
vînd dimensiunile unui te
ren de fotbal. Agregatul

respectiv va produce, în 
stadiul final, adică la sfîr- 
șitul anului 1984, aproxima
tiv 180 000 tone hîrtie pe 
ani Pentru a se. putea rea
liza o asemenea producție, 
pasta de hîrtie trece prin 
c..land rele agregatului cu 
viteza unui tren rapid. Zil
nic, se prelucrează aici o 
cantitate de lemn care 
nu ar putea fi transpor
tată nici chiar cu o întrea
gă garnitură de cale ferată.

:-X; .-.A
VARȘOVIA. După cum 

relatează agenția P.A.P., în 
Polonia se desfășoară cer
cetări științifice intense în 
domeniul hidrogenării di
recte a cărbunelui, care 
ar permite obținerea unui 
număr de peste 50 de pro
duse lichide.

Alte lucrări 
lor de știință 
desfășoară în 
lizării unui substitut 
înaltă calitate a 
din cărbune energetic, pro
cesul implicînd și obținerea 
simultană de», gaze.

Aceste cercetări, ca șl al
tele similare sînt1 îndrep
tate în direcția rezolvării 
unora dintre cele mai im
portante probleme ale eco
nomiei poloneze legate de 
reducerea considerabilă a 
importurilor de hidrocar
buri lichide și de obținerea

ale oameni- 
polonezi se 
direcția rea- 

de 
cocsului

mică și pentru alte sectoa
re industriale.

WASHINGTON 9 (Ager
pres). Un voluminos ra
port publicat de institutul 
de cercetări americane 
„The Investor Responsabi- ____ .
lity Research Center INC" primit, în anul 1983, 
prezintă date semnificați- ' ’
ve despre uriașele profituri 
realizate de companiile și 
firmele americane implica
te în cercetările șl produc
ția de armamente. în spe
cial de arme nucleare, 
contribuind, astfel, la mai 
buna edificare a opiniei pu
blice asupra rolului im
portant al complexului mi
litar Industrial în încuraja
rea și propulsarea pericu
loasei și costisitoarei curse 
a înarmărilor.

Astfel, potrivit raportu- ție strategică, incluzînd fo- liticii militare cît și celei

unor avioane
ale forțelor

aeriene
vest-germane

BONN 9 (Agerpres). Un 
avion de bombardament de 
tip „Tornado" aparținînd 
forțelor aeriene vest-ger
mane s-a prăbușit * lunî 
în insula daneză Samsoe 
din Marea Baltică, în timp 
ce efectua un zbor de an
trenament. Pilotul a fost 
salvat, informează agenț ia 
France Presse.

Săptămîna trecută, Bun- 
deswehr-ul a pierdut un 
alt avion „Tornado", care 
s-a prăbușit în largul coas
telor olandeze. Nu se cu
nosc cauzele prăbușirii ce
lor două avioane.

Acest tip de aparate, a 
intrat în dotarea forțelor 
aeriene vest-germane în- 
cepînd din luna iulie, a- 
nul trecut. Ele trebuie să 
înlocuiască pînă în 198p 
bombardierele de tip „Sta 
fighter", de fabricație a- 
mericană, din care Bun- 
deswehr-ul a pierdut peste 
100 în ultimii ani, prăbu- 
șindu-se în cursul zboruri
lor de antrenament. e

lui, citat de agențiile U.P.I. coase nucleare strategice, bugetare a S.U.A." - 
și Reuter, companiile ame
ricane implicate în pro
ducția de arme nucleare și 
de vectori ale acestora au

din 
partea Pentagonului. co
menzi totalizînd 30 miliar
de dolari, cifră considera
bil mai mare decît valoa
rea comenzilor din 1982 și 
1981, care a fost de 21 și, 
respectiv, 17,5 miliarde do
lari.
' Cele mai 
profituri de pe urma pro
ducerii mijloacelor de dis
trugere nucleare sînt rea- publicității documentul in- 
lizate de firmele care se titulaț „Un proiect demo- 
ocupă de fabricarea siste- crat pentru viitorul țării
melor nucleare cu destina- noastre, consacrat atît po-

,, • - , - ------ care
rachete, sateliți de ghida- condamnă teoriile privind 

pretinsa posibilitate de 
supraviețuire după un răz
boi nuclear. Asemenea teo
rii —. se apreciază — sînt 
iresponsabile și nu au fă
cut decît să sporească pe
ricolul incalculabil al unei 
conflagrații pustiitoare. Pr 
de altă parte, guvernul re
publican actual al Statelor 
Unite este criticat pentru 
faptul că nu dă dovadă de 
suficient interes în ceea ce 
privește negocierile cu 
U.R.S.S.
mamentelor nucleare — in
formează' agenția Reuter.

re și recunoaștere aeriană, 
bombardiere tactice și stra
tegice, submarine capabile 
să transporte armament 
nuclear, 
destinate 
carburant 
lor aflate

avioane-cisternă 
alimentării ' cu 
a bombardiere- 
în zbor etc.

★

WASHINGTON 9 (Ager- 
. . ,. preș). Grupul parlamentar

substanțiale democrat, majoritar în Ca- > urma nrn. ’ J . ...mera Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., a dat

în problema ar-
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15,25

FILME

15 40

16,00

I
I

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Balul de sîmbă- 
tă seara; Unirea: Bicicle
ta; Parîngul: Căruța cu 
mero. ■
, LONE A: Marile vacan
țe.

ANINOASA: Cavalerii 
teutoni, I-1L ’

VULCAN — Luceafă
rul: Incendii și locuri pîr_ 
joiite.

LUPENI — Cultural: 
Ulzana, căpetenia apași
lor.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 

15.00 Clubul curioșilor. 
16,00 Buletin de știri. 
16,05 Folclor contempo
ran. 16,15 Sfatul medi- 

Radiogazeta
economică. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Politica 
noastră. 17,30 Audiența 
Radio. Răspuns la sugesti-

20,45

21,30

I 
I I 
l

IV 21,40
15,00
15,05
15,15

Telex.
Muzică populară. 
Cărți și idei.

mic.
Teatru TV: „File
din cronica Unirii"
(ultima parte)
La zi în 600 secun
de.
Estrada cinteculul

și dansului.
Telejurnal, (parțial știri la orele: 24,00; 2*00; | 
color)' 4,00).

20,00 Radio-
Memoria pă-

Televacanța șco
lară.
Agrozootehnia pe 
înțelesul tuturor, 
(parțial color) 
Ecran de vacanță. 
„Puștiul*' — pro
ducție a Studiou- cului. 16,30 
lui cinematografic 

„București". Partea I.
20,00 Telejurnal, (parțial 

color)
20,20 Panoramic econo- ile și propunerile cetățe

nești. 18.00 Orele serii. 
Radiojurnal.
jurnal. 20,10
mîntului românesc. 22,00 
O zi într-o oră. Radiojur
nal. 23,00 Bijuterii mu
zicale. 23,30—5,00 Non 
stop muzical. (Buletine de

22,15

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 4670, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (31)

PIERDUT carnete sțu- 
• dent pe numele Pisc loan 

și Muțiu Ionel, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani, Le declarăm nu
le. (32)

, PIERDUT carnet stu
dent și legitimație biblio- 

; tecă pe numele Moșneagu 
. Daniela, eliberate de Ins

titutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (34) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gher-

man Ioan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (14) ' ' ■ ‘ ‘

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele . Csorik 
Ștefan, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (13)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Puș
cașii ton, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (12)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vaca- 
ru Elena, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de-

■ clar nulă. (îl) ;.-ț
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Florea 
Constanța, eliberată de în
treprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. (21)

ANUNȚ DE FAMILIE ' ' ‘

mantou astrahan 
48, guler vulpe 
absolut nou. Te-

VÎND
sintetic 
argintie 
lefon 41933, ■ după ora 18. 
(27)

| PIERDUT legitimație - de
serviciu pe numele Gher-

i man Crinuța, eliberată de
I I.F.A. „Vîscoza". O de-
I clar nulă. (24)
I PIERDUT legitimație
I serviciu pe numele Tulici

Dumitru, eliberată de
| C.C.S.M. Petroșani. O de-

: clar nulă. (26) : .
PIERDUT carnet student 

pe numele Deăponu Cos- 
tinel, eliberat -de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nuL (26)

. PIERDUT carnet student
’ pe numele Stoica Vasile, 

eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (29)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Enache 

de
O

I
I 
I 
i 
I 
l 
I 
i 
I 
i 
I 
i 
I

•i*

Victoria, eliberată
I. I.C.P.M.C. Petroșani. 
. declar nulă. (30) .

F AMILI A Szilagyi anunță cu durere încetarea 
din viață a scumpului lor soț șl tată

- SZILAGY DEZSO .
înmormântarea va avea loc miercuri, 11 ianua

rie, ora 13, în Petrila. (28)

T1A $1 ADMINiSTRAȚlAi Petroșani «tr N Bălrescu — 2. telefoane 41662 (Secretarial! 41663. 42464 (secțm TIPARULi Tipografia petroșani, str. N Bălcescu g.


