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1984 A
12 MILIOANE TONE

CĂRBUNE EXTRAS

Toate
întreprinderile 

miniere cu 
planul depășit

Și în săptămîna care a 
trecut, minerii Văii Jiu
lui au depus eforturi stă
ruitoare pentru a spori 
producția de Cărb.u.ne, reu
șind să .mențină ritmul pe 
care și l-au impus încă din 
primele zile ale lunii ia
nuarie. Toate 
d<pile ’ miniere 
ză însemnate
producția fizică -de căr
bune. CLM.V.J. cumulea
ză de la începutul lunii 
un plus de peste 10 090 to
ne la producția de cărbu
ne. ... ■■■■■■'"o .-

in treprin- 
rapartea- 

depășiri la

■ Cele trei unități fur
nizoare de cărbune cocsi- 
licabil — I.M. Lupeni, 
LM. Uricani și IM. Băr- 
băteni — au obținut, im- 

- preună, o producție supli
mentară prevederilor 
plan ale acestei luni, 
zi, de peste 7500 tane. 
mai mare producție 
trasă peste prevederi 
obținut-o minerii de Ia U- 
ricani, rod al exploatării 
eficiente a celor două com- 

. plexe mecanizate de mare 
înălțime și productivitate.

IB Dintre întreprinderile 
furnizoare de cărbune e- 
nergetic, în mod deosebit 
s-a remarcat mina Vulcan, 
colectivul acestei între
prinderi acumulînd, pe par
cursul acestei luni, o pro
ducție suplimentară ce de
pășește sarcinile de plan 
cu aproape 6000 de tone, 
situînd-o astfel pe primul 
loc în întrecerea socialis
tă din bazinul nostru car
bonifer.

După două 
această lună 
câni raporta

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației de 
partid și guvernamentale a U.R.S.S.
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnît și ! a avut 
convorbiri, luni după- 
amiază, cu delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, condu
să de tovarășul A.A. Gro- 
mîko, membru ăl Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vioepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și 
ministrul .afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice.

în timpul convorbirii s-a 
procedat la o informare re-

Numai cu explicații 
nu se elimină sterilul

din
Uri- :

decade 
mina 

extragerea, 
suplimentar față de sarci
nile de plan, a peste 4000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Și to
tuși... succesul —— 
nu este de
plin. 
p0rfCd cantita- jO 

tiv, realizările 
minei Uri- 
câni dau dreptei Ia satis
facție și mîntlric, sub cel 
calitativ du poate fi vorba 
de așa ceva; bucuria mi
nerilor este umbrită. Pen
tru ca, iată, și după pri
mele două: decade ale lu
nii ianuarie, indicii 
calitate sin t - departe 
cifrele' admise. Cenușa de

55,4 Ja sută, precum și u- 
miditatea de 7,1 la sută 
sînt principalele cauze 
pentru care și în acest an 
mina Uricani a fost pena
lizată, cu peste 6000 tone.

CALITATEA CĂRBUNELUI
a z ă,

acti- 
minei

«U

de 
de

după ce în anul trecut a 
pierdut, din aceeași cau
ză însemnate cantități de 
cărbune.

Ce se întîmplă Ia mina 
’ Uricani cu calitatea ? Ia- 
!ă o întrebare ce'-l fră- 
mîntă pe cel care confrun
tă'cifrele din anul trecut. 
Procentul de cenușă

situat între 53,4 (ianuarie) 
și 58,3 la sută (septembrie), 
cifra care revine cel mai 
mult fiind aceea de 55. 
Analizele pe care le-am 
consacrat anul trecut a- 

cestui element 
de b 
privind 
vi lalea 
Uricani,
relevat că aici 
se acționea- 
ză totuși cu 

stăruință în problema ca
lității cărbunelui. Deci ca
litatea nu este lăsată la 
voia intîmplării, Ușa cum, 
în primul moment, s-ar 
putea crede. Care este a- 

‘ t o nei adevăralp cauză ?

Alexandru TĂTAR

ciprocă - asupra mersului 
construcției socialiste în 
România și U.R.S.S., mo
dului în care Partidul ...... _ __  __
Comunist Român și Parti- toar-e de activitate de in. 
dul Comunist al Uniunii
Sovietice acționează pen
tru transpunerea în viață 
a hotărârilor 
al XII-lea și 
Naționale ale 
respectiv, ale Congresului 
al XXVI-lea al P.C.U.S.,

rii și specializării în pro- 
dubție, conlucrării în do
meniile tehnico-științifice, 
cultural, și în alte sec-

Congresului 
Conferinței 
P.C.R. șl.

teres comun.
Convorbirile șe desfă

șoară într-o atmosferă to
vărășească, de caldă prie
tenie.

.... al P.C.U.S., 
cum- soluționează proble
mele legate de dezvolta
rea economică și socială 
a celor două țări.

S-a procedat, de aseme
nea, la un schimb 
reri cu privire la 
relațiilor bilaterale, 
ile și “mijloacele dezvoltă
rii în continuare a colabo
rării și corttucrării româ- 
no-sovietice pe plan poli
tic, economic, al schimbu
rilor comerciale, cooperă-

de pă- 
stadîul 
la că-

I'.1 te.
Secretarul general ăl 

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, luai seara, un di
neu în onoarea delegației 
de partid și guvernamenta
le a Uniunii Sovietice.

Au luat parte persoane 
oficiale române și sovieti
ce.

în timpul dineului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu șl 
A.A. Gromiko au rostit 
scurte toasturi.

r
ANCHETA ZIARULUI 

la început de an

gropul de șantiere Valea Jiului al T.C.H.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Înaltă răspundere muncitorească față de 
realizarea sarcinilor din acest an

superior al demo- 
munci tocești, adu- 
reprezentanților oa-

mat malt că: lune, 
a ridica pe trepte 
oare rezultatele obținute 
în producție în anul 1984. 
Demn de remarcat e fap
tul că în anul încheiat la

Brigadierul Luca Mă- 
dărășan,. șeful de 
schimb Vasile Matei șl 
ortacii lor Dumitru 
Gingă, Florea Iluțanu și 
Otto Ulici, compoaen- 
ții uneia dintre forma
țiile de lucru fruntașe 
din cadrul sectorului II 
de la mina Dîlja.

S POR T
EDIȚIA A XIII-A A 

RALIULUI REPUBLICAN 
„SALVAMONT"

a«■■■■■■«■«a

1. Măsurile stabilite vă asigură condițiile 
îndeplinirii prevederilor de plan pe 1984 ? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimestrul I?

2. Ce măsuri politice întreprind organiza
țiile de partid pentru îndeplinirea planului ?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a propus organi
zația de sindicat în sprijinul activității de pe 
șantiere? •

Azi, ne răspund EMILIAN TOMULESCU, 
inginer șef, DUMITRU BĂLAN, secretarul co
mitetului de partid, CORNEL VASIAN, pre
ședintele comitetului sindicatului.

„Sarcinile planului anual 
vor fi realizate**

vem de construit aproape 
1000 de apartamente. în 
lumina sarcinilor ce • ne 
revin din cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral’ al partidului, cu 
priVire la creșterea pro
ductivității muncii am sta- : 
bilit un program special. 
Conform acestui program, 
productivitatea muncii pe, 
șantiere urmează să creas-

1. EM1LIAN TOMU- 
LESCU: „Constructorii
din cadrul Grupului de 
șantiere Valea Jiului au 
realizat. în anul trecut un 
mare volum de lucrări 
de investiții, au dovedit 
hărnicie și pricepere ma
terializată în cele peste 
120Q de npartamente cons
truite și în alte nume
roase obiective de inves
tiții, Comparativ cu a- 
nul trecut, planul fizic 
din acest an este mai 
mic, dar valoric sarcina 
de plan a crescut cu 
peste 7 milioane Iei. A-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)^

consiliilor populare 
orășenești și comunale

For 
crației 
narea 
menllor muncii de la în
treprinderea minieră Isu- 
peni și-a propus ca obiec
tive principale analiza .e- 
xigentă ,a realizărilor, dar 
mai ales a cauzelor*nerea- 
lizărilor din anul recent 
încheiat și găsirea acelor 
soluții și măsuri care, a- 
plicate, să ducă la reali
zarea sarcinilor de plan pe 
acest an și în perspectivă.

Darea de seamă și par
ticipantă! la discuții au 
subliniat faptul că cele 
două mari evenimente ce-și 
vor p"*a pe acti
vitate diresului nostru 
popor Ai a 4O-a aniversa
re a revoluției da elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- a atins în 1984 o dotare
iută Și cel de-ai XKI-lea tehnică de vîrf ins runted teoncretî^te'ln
€tngr« al parHduata — peste -3 miliarde lei, dotare 
mobilizează întregul co- din «ane amintim 17 com- 
leaăiV* la o mancă hotărî- plexe mecanizate de susți- 
tă pautru a ds patriei dt nere, 35 combine de aba-

pentru 
superi-

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii

I.M. Lupeni s-au extras 
2264 mii tone de cărbune 
eea mai mare producție 
realizată în istoria de 1C0 
de ani a mineritului din 
Lupeni. Tot printre reali
zările minei se înscrie și 
făptui că această mare u- 
nitate minieră, unde mun
cește un Vrednic oolectiv,

taj și 16 combine de îna
intare, revenind pe o per
soană fonduri fixe în va
loare de 637 mii lei,- iar pe 
un muncitor din abataj 1,2 I 
milioane lei. Aceste cifre ■ 
vorbesc de ia sine de gri
ja deosebită de care se . 
bucură minerii din partea ! 
partaduiui și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, grijă căreia mi
nerii fi răspund prin lap- : 
te de muncă, îmbună'tățin- 
du-și continuu activitatea 
pentru a da țării cit mai

- mult cărbune cocsificabil. 
în adunare a lost, evi

dențiată activitatea orga
nului colectiv de conduce-, 
re care a folosit mai bine 
comisiile pe probleme, *- 
vestea fiind angrenate în 
efectuarea unor studii, a 
unor anaiHze și controale 

Li adoptarea
Drago? CALIN

(Ctmttnww» th pag. > t-a)

Ieri au avut loc sesiuni
le consiliilor populare o- 
rășenești și comunale din 
Valea Jiului care au ia- 
dopiat planurile de dez
voltare 
lă în 
p 1 a . _ 
voltare a agriculturii 
industriei alimentare, bu
getele locale și programe 
de măsuri destinate înfăp
tuirii autoconduceTÎI mun
citorești și autoaprovîzio- 
aării localităților munici
piului.

Desfășuratp într-o atmos
feră de responsabilitate 
pentru perfecționarea ac
tivității economice și so
ciale, sesiunile ați avut loc 
în condițiile în care, îm
preună cu întregul nos
tru 
aii 
Iul 
an 
ce 
tă energia pentru înfăp
tuirea hotărârilor Congre
sului al XII-lea șl Confe

economică și socia- 
profil teritorial, 
nur i de- dez- 

și

rinței Naționale ale parti
dului, ale plenarei C.C. al 
P.CJU din noiembrie 1983. 
Efectuînd analize exigen
te ale rezultatelor obținu
te în anul 1983, sesiunile 
au stabilit cele mai adec
vate măsuri pentru ca pla
nurile să fie îndeplinite 
integral, asigurîndu-se con- : 
diții superioare de muncă 
și viață pentru cetățenii 
Văii Jiului.

în Cadrul 
deputății au 
spirit critic 
necesitatea
■ciniîor economice și des
fășurarea unei activități 
de calitate în gospodărirea socială a municipiulu, în- 
localitațilOr, în folosirea Hmpînînd 
judicioasă a tuturor tere
nurilor agricole și posibi
litatea sporirii efortului 

și Întreprin
derilor, al țăranilor c® gos
podărie individuală în cul
tivarea legumelor șl Creș
terea animalelor. îh an
samblul măsurilor stabili-

popor, minerii, oame-
munal din Valea Jiu- ' instituțiilor 
au început acest nou 
cu rezultate econotnl- 
bune, acționînd cu toa-

J'''

dezbaterilor 
accentuat, în 
Și autocritic, 

realizării sar

gramele adoptate, sesiunile 
au prevăzut un sistem de 
acțiuni destinate perfecți
onării stilului și metode
lor de muncă ale consiliitar 
populare prin atragerea 
deputaților, comisiilor per
manente și comisiilor ce
tățenești la o activitate 
continuă în folosul tutu
ror oamenilor mirncii.

Prin îmbunătățirea le
găturii dintre consiliul 
popular, .deputat și cetă
țean, colectivele de oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului vor îndeplini pla
nurile și programele 
bilite pentru acest an 
dezvoltarea

sta
in 

economică și

marile eveni
mente politice din viața 
națiunii — a 49-a aniver
sare a revoluției de eli
berare socială și naționa- 

autâim- 
al

Să, antifascistă și 
perialîstă și Congresul 
Xllî-lea al partidului 
cu rezultate superioare 
realizarea sarcinilor pe

te prin planurile și pro- cest atu ' ...

în
a-

. 1
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Un amănunt „educativ"
(Urmare din pag. I)

Trăim intens clipele, 
marile clipe ale preface
rilor prezente uneori in- 
depărtîndu-ne, poate, de 
ființa noastră. Arta ne 
oferă posibilitatea de a 
ne regăsi. Prin artă ne 
reîntțlnim cu noi înșine, 
ne regăsim sentimente, torc, 
retrăim bucurii, visăm, „contraatacă", cu „Piedo- 
facem fiecare cite ceva ne" pe mapamond, ba 

.potrivit firii și calități- mai nou chiar... extrate- 
Icr cu care sîntem in- restru sau surogatele- de 
zestrați. biruință de tip „Rocky",

Incontestabil, cinema- l-II. Nu este justificată 
tografuf, sora mai mică in nici Un sens preferin- 
a celorlalte arte, a deve- ța pentru filmele

. nit neașteptat de repede ■■■ '
accesibil păturilor largi

* de oameni. Căci, de ce 
n-am recunoaște, este 
mai la-ridemîna noastră 
Să ne instalăm comod in- 
tr-o sală de proiecție, 
decit să mergem la ex
poziții, in sălile de Con
certe ori spectacole. La nul Hollywood 
prima impresie, filmul „Zorro" a rulat o săptă- 
este mai ușor de 
lat, fiind perceput pen
tru bogăția mijloacelor 
expresive ale mai multor

■ arte; informațiile trans
mise vizual și acustic 
completindu-se reciproc.

Ca oricare altă artă, 
filmul se adresează ma
selor largi de spectatori, 
contribuind la dezvolta-

M-am bucurat tind am 
întîlnit opinii de. respin
gere a unor manifestări 
de pseudc-artă, cum sînt 
cele din filmele cu oa
meni „superdragon —• 
puma-păianjen", ' dintre 
care unii se mai și „tn- 

provoacă" sau 
„contraatacă", cu

amin
tite, la care se mai adau
gă fi peliculele lacrimo
gene, care din păcate, au 
încă un public destul de 
numeros. Este regretabi
lă invadarea cinematecii, 
care funcționează ih mu
nicipiul nostru, cu pro
ducții submediocre de ge- 

......... I — anii 50.

mină (ca film de cine
matecă !) pe cind „Blau> 
Up", „Reconstituirea",
„Procesul", „Viridiana", 
doar 2—3 spectacole. De 
ce apar la cinematecă 
filme de genul „O floare 
și doi grădinari", iar al
tele ca „Dictatorul", 

„Nunta de piatră", „Cru- 
....... ...................... ..  . cișătorul Potemkin", „Du
rea simțului lor etic și hui aurului", „Sperietoa- 
estetic. Dar a merge la rea", sînt mereu uitate? 
cinema nu înseamnă pur De ce n-au rulat „Călău- 
și simplu a te delecta, a za", sau 
uita de tine. Pentru < ”

ost mi-

nu-<- zu ‘, suu „Concurs", nu- 
...... .   că mărul de spectacole pro- 
una dintre menirile cele gramate? Poate, vor spu
mai importante ațe artei ne unii, fiindcă nu 
— deci, implicit și ale < 
filmului — este să culti
ve luciditatea, < . ‘
tea de ptrcepere a sen- rea non-valorilor. 
sului projund al existen
tei umane.

V

au
avut succes. Acest lucru 
nu însemană insă că tre- 

capacita- buie facilitată prolifera-

Raul DUBEK
J

(Urmare din . pag. I)

că, în 1984, cu 11 la sută. 
Pentru a asigura a mai 
bună cuprindere și rezol
vare a sarcinilor ce ne 
revin în cadrul Grupului 
de șantiere, s-a făcut o 
reorganizare a șantierelor, 
în prezent, numărul șan
tierelor a sporit de la 5 la 
6. în acest an va fi pusă 
în funcțiune baza proprie 
de producție de la Livezeni 
la capacitatea proiectată, 

, fapt care va ușura consi- 
, derabil realizarea

a planului. Bazîndu-ne 
experiența, de pînă acum, 
pe hărnicia dovedită 
constructori, ne exprimăm 
convingerea că sarcinile 
de plan pentru 1984 vor
fi realizate începînd cu
primul trimestru atît fizic, 
cît și valoric**.

2. DUMITRU BALAN: 
„Cu prilejul reorganizării 
șantierelor din cadrul Gru
pului de șantiere Valea 
Jiului, comitetul de partid 
a redistribuit și comuniș
tii, cadrele tehnice și me
seriașii cei mai buni, ast

fel încît să fie închegate bateri în adunările genera- 
colective'puternice, capabi- le de partid. Comuniștii 
le să rezolve cu succes din cadrul celor șase șan- 
sarcinile ce le revin în în- tiere, întregul nostru colec

tiv vor face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan**.

3. CORNEL VASIAN: „Cu 
prilejul dării jr de seamă

făptuirea planului de in
vestiții. Toți membrii co- 
initetului de partid au 
primit șarcini concrete vi- 
zînd realizarea ritmică a
rumMuummtuimmmmumtnumwfumuHmumnuiut 

„Sarcinile planului anual 
vor fi realizate"ritmică

pe 
IU, .. ' 
de planului pe fiecare șantier 

și vor răspunde, periodic, 
în fața comitetului _ , . .
partid și a c.o.m. de ilor au tratat pe larg sar- 

felul în care se străduiesc ’ ” 
să înfăptuiască sarcinile ce 
le-au fost date. Dispunem ____ ____
în prezent de nuclee pu- S-au stabili 
ternicer jp fiecare organi
zație de partid de pe șan
tiere. Sarcinile" ce revin 
fiecărui șantier din planul 

constituie,

........
■ 2K

gospodărie a utilajelor șî 
materialelor la fiecare loc 
de muncă, economisirea e- 
nergiei și combustibililor. 
O atenție deosebită o acor
dăm acțiunilor de califica
re în meseriile deficitare 
(zidari, dulgheri, instala
tori, montori prefabricate 
și zugravi). Pentru toate 
aceste meserii se vor des
chide cursuri de calificare 
prin care vor fi calificați 
circa 120 de constructori. 
Permanent ne ocupăm de 
problemele 'sociale. S-au 
organizat microcantine . la 
Petroșani și Lupeni, iar 
pentru punctele mai izo-wwmummwmmmmmmmmummumumtHmnmun

din luna ianuarie a.c., a- late_de pe.Șantiere ^se^a- 
dunările geherale la nive
lul grupelor și prganizați-de

sigură servirea hranei cal
de la ora nauzei de prînz. 
Sînt în curs de înfăptuire 
măsuri pentru întărirea 
disciplinei muncii și res
pectarea strictă a norme
lor- de protecție a mun :ii. 
Sîntem hbtărîți să asigu
răm o bună mobilizare a .

tiere. Sarcinile'

de investiții
lună de lună, teme de dez-

cinile ce revin colectivului 
fiecărui șantier din pla
nul anual de investiții.

' ’i*- măsurf cb- 
respunzătoare. Sarcinile 
sînt cunoscute, iar pe ba
za acestora s-au lansat și colectivului, astfel încît să
primele chemări la între- îndeplinim integra' sarci-
cerea socialistă. Vizăm în nile care ne revin în acest
mod deosebit mai buna an“.

Aspect de la expoziția de creație tehnico-științi- 
fică deschisă in holul Casei de cultură din Petro
șani.

1 explicații nu se 
elimină

(Urmare din pag. I'

sterilul

ție (sectoarele VI și VII)C 
realizarea unor viteze de 
avansare necorespunzătoa
re în abataje, viteze care 
au condus Ja nerealizarea 
productivităților și produc
țiilor programate. Pe de 
altă parte s-a produs un 
număr mare de întreruperi 
ale procesului de producție 
datorate nerespectării în
tocmai a disciplinei teh
nologice și de producție, 
nerespectării întotdeauna a

Unor măsuri pentru îm bu- 
nățățirea activității de ex
tracție, pentru creșterea 
productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor. 
Demn de relevat este fap
tul că aplicînd inițiativa 
de a se recicla complexele 
mecanizate fără reparații 
capitale, s-a reușit ca, 
printr-o mai bună exploa
tare și întreținere, pentru 
cele 5 complexe din sec
torul IV să nu se plăteas
că nici un leu amortis
ment, aceste utilaje avînd 
durata de funcționare nor
mată depășită cu 1-2 ani. 
Asemenea exemple de înal
tă răspundere muncitores- 
că pot fi citate multe la 
mina Lupeni.

Cu toate acestea, atît în 
darea de seamă cît și în 
discuții s-a subliniat că 
sarcinile anului- trecut 
n-au fost îndeplinite, sec
toarele VI, Vil, 1 și II în- 
registrind restanțe care au 
grevat asupra activității 
întregii întreprinderi. Prin
cipalele cauze ale nerea- 
iizărilor s-au localizat în 
nesoluționarea la timp a 
unor prcbleme de ordin 
tehnic și material, dirija
rea necorespunzătoare a li
niei de front, realizarea u- 
hor viteze' mici de avansa
re la lucrările de pregă
tiri; unele sectoare (II și III) 
rămînînd din această cau
ză fără linie de front. S-au 
mai /-înregistrat punerea in .... la șeful de schimb și de 

■ ■ ■ ■ ■ - - _ • ~ ’ l directo
rul întreprinderii, condu-

cătcri care sînt datori să 
manifeste mai multă exi- 
gență față de modul • de 
îndeplinire a sarcinilor, fa
ță de cei ce se abat de la 
disciplina tehnologică și de 
producție.

în cadrul adunării, re
prezentanții oamenilor 

■muncii de la mina Lu- 
peni s-au angajat ca în a- 
cest an să-și depășească 
planul la producția de 
cărbune cocsificabil cu ,

A'

înaltă răspundere 
muncitorească

20 000 de tone, să depă
șească sarcinile la produc
ția netă cu 3,2 milioane 
lei, iar la producția mar
fă vîndută și încasată eu 
8,1 milioane lei. Pe de al
tă parte s-au angajat să 
reducă che'cmelile totale 
planificate la 1000 lei pro
ducție marfă cu 3 lei și ă 
celor materiale cu 4,90 lei. 
Exemple de înaltă răs-

programului de revizii și 
reparații. Pe de altă par
te, nu totdeauna se res
pectă timpul de lucru, șl 
nu se folosește la întrea
ga capacitate fondul de 
timp. în adunare s-a sub
liniat că răspunderea pen
tru abaterile disciplinare 
cade și în seama maiștri
lor care, în calitatea lor 
de conducători direcți ai 
procesului de producție, .pundere muncitorească, fa- 
nu-și îndeplinesc atribuți
ile ce 16 revin. Aceste răs
punderi vizînd controlul 
Îndeplinirii tuturor obli
gațiilor de serviciu cad 
și în seama celorlalți con 
ducători ai producției, de

• susținut cu căldură anga
jamentul colectivului de 
muncă, angajîndU-se_ să-și 
depășească sarcinile de 
plan. Pentru aceasta însă 
este necesar să se acți >- 
neze pentru exploatarea 
intensivă a utilajelor din
dotare, pentru creșterea 
vitezeloi de avansare în
lucrările de investiții în
vederea realizării tuturor 
lucrărilor programate pe
acest ar. Alte rezerve în
semnate de producție sînt 
localizate în folosirea ra
țională a efectivelor, creș
terea productivității mun
cii — în special prin re
ducerea duratei de mon
tare a utilajelor — ca și 
mai buna întreținere a ce
lor aflate în funcțiune. 
Evident, trebuie acționat 
în continuare pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, creșterea răspunderii 
personale a maiștrilor și 
a celorlalte cadre tehni
ce față de sarcinile ce le 
sînt încredințate.

Faptul că, mai ales
a doua parte a lunii, la 
mina Lupeni s-au înre
gistrat plusuri — în 15 zi
le —, că pînă ieri dimi
neața acest vrednic colec- 

. tiv muncitoresc înregistra 
un plus de peste 1100 to
ne de cărbune atestă hotă- 
rîrea fermă de a-și îndepli
ni în mod exemplar sar
cinile și angajamentele, de 
a se situa în fruntea tutu
ror colectivelor miniere pe 
care le a chemat la o băr
bătească întrecere.'

in

funcțiune cu întîrziere a u- brigadă, pînă la 
nor noi capacități de produe-

ță de îndeplinirea sarci
nilor și angajamentelor a- 
sumate, participanții la 
dezbateri, printre care A- 
lexa Furdui, Ion Buduli- 
ceanu, Ion Gîf-Deac, Mi
hai Blaga, Paul Grasu, și 
alți mineri cunoscuți pen
tru vrednicia lor — au

e . PE PARCURSUL anu
lui 1933, la mina Vulcan, 

. în urma unor 
I sporite pentru

forței de muncă 
j. rea fluctuației, 
‘ stabilizați

productive 
muncitori. __
mare parte ei au fost în
drumați spre o formă de 
calificare pentru activita- 

■ tea din subteran.

I

în
120 
în

I'REOCUPĂRI asidue
-pentru stabilizarea forței 
de muncă există și la mi
na Lupeni. în plus față 
de alte unități, conduce- 

între- 
____  _ ___ . măsuri 

pentru a asigura califica-

rea acestei mari 
prinderi a luat ;

preocupări
asigurarea rea șj policalificarea

i și reduce
au fost 
formațiile 

de tineri 
cea mai

ti- 
nerilor pentru noile locuri 
de muncă create în urma 
automatizări^ minei, mo
dernizării extracției pe 
verticală și dezvoltării ac
tivității atelierelor pro- 
prjl. ‘-ȘX < --D:

Două probleme sînt ce. 
le care merită a li se 
corda atenție Prima, pe 
căra tovarășii din compar
timentul îesponsabil cu ca
litatea ne-aU adus-a ca ar
gument, ar fi cea legată 
de condițiile extragerii 
cărbuneiu' cu ’ complexul 
de mare înălțime. Fără a 
minimaliza avantajele a- 
cestei investiții, care și-a 
arătat și demonstrat utili
tatea, un lucru este cert 
fărâmițarea cărbunelui a 
schimbat radical procen
tul granulometric. Sortul 
0—14 reprezintă 59 la su
tă. soitul 14—80 doar 
!a sută, iar sortul plus

34 
80 

(unde de fapt se poate re
aliza claubăjul ca mijlo
cul cel mai eficient de re
ducere a conținutului de 
cenușă) reprezintă doar... 
7 la sută !

Dacă este să spunem 
lucrurilor pe nume, acest 
aspect nu poate să fie tre
cut cu vederea.

A doua problemă, care 
ne-a reținut atenția la mi
na Uricani a fost dosarul 
cu .Calculul cenușii medii 
a cărbunelui brut extras 
la l.M. Uricani în funcție 
de producția preliminată 
pe semestrul I 1983“ stu
diu elaborat de I.C.P.M.C., 
pe baza comenzii 11451 din 
18 iulie J983. Pe bazș U- 
nor probe complete, efec
tuate de peisoarre, de a 
căror competență nu ne 
îndoim, probe efectuate, în 
parte pe straturi, pe bri
găzi, ținîiid cont de toate 
condițiile existente la mi
na Uricani, concluzia ă- 
rată negru pe alb 
cotările efectuate 
întreprinderea 
Uricani indică un 
de cenușă de 54,8 
pentru producția de 
bune brut extras**.

Numai că această cauză, 
pe care o invocă cei de 
la I.M Uricani drept scu
ză, nu poate fi nici măcar 
de circumstanță, așa cum 
a reieșit din discuția P® 
care am avut-o cu tovară
șa Imola Martonossy, in- 
gmer principal C.T.C. în 
cadrul C.M V.J.

— Sîntem conștienți că 
la mina Uricani mai exis
tă condiții care „trag** îna
poi calitatea. Numai că nu 
sînt toate chiar atît de o- 
biective, cum s-ar părea. 
Faptul că studiul amintit, 
întocmit de I.C.P.M.C., se 
referă la condițiile anu
lui... 1983, nu trebuie o- 
mis. Și nici faptul că la 
mina Uricani procentul de 
cenușă crește atunci cînd 
se execută surpări. Sau că 
mai șfînt abataje în care 
alegerea sterilului mal este 
încă o „fata morgana**.

Pentru anul 1984 condiî 
țiile de zăcămînt sînt al
tele deci: cele rezultate 
din studiu. De asemenea, 
introducerea trommel-con- 
casorului va contribui la 
reducerea conținutului de 
cenușă. Și, ca un uitim 
punct, nu trebuie să șe 
omită calitatea cărbunelui 
dm carieră, unde nu se 
prea văd urmele x efortu
lui pefttru calitate. Toate 
acestea aovedcsc că mai 
sînt rezerve neepuizate. Or, 
pe acestea, scuzele nu le 
pot inlcoui

Nu conchidem că la mi
na Uncani s au epuizat 
toate rezervele existente 
privind îmbunătățirea ca
lității Faptul că mal sînt 
luni în caic cenușa
că“ pînă la 57 sau 58 la 
sută demonstrează că ac
tivitatea de control pe li
nia Calității, activitatea 
propriu-zisă pentru elimi- 
narea sterilului din cărbu
ne, trebuie să cunoască 
îmbunătățiri substanțiale.

„ur

LA UZINA de prepara- șiri s-a mutat de cîteva specialiștilor,
re a cărbunelui din Lu- zile la noyl sediu, pe bu-
peni vor fi date in folo- levardul Republicii nr. 90
sință, în aceste zile, noile (ilngă Oficiul forțelor de

că „cer- 
pentru 

minieră 
conținut 
Ia sută 

căr-

pentru per
fecționarea fluxului de pre
parare a cărbunelui.

unui muncă). Mutarea s-a efec- PENTRU VINERI, 3 fe-vistiare din cadrul 
modei n grup social în curs luai fără a stînjeni plata

Consem- energiei electrice pentru 
consumatorii casnici,

LA SEDIUL I.P.C.V.J. a 
fost amenajată 
sală de 
lizărflor 
creației 
proprii, 
machete
re dovedesc o. asiduă preo
cupare a muncitorilor și

de a'mena.’are . 
năm că lucrările de 
tindere a instalațiilor 
preparare 
chiul grup 
necesară 
cestuia, 
face în inlitg'me 
forțele proprii ale 
to-jirr.

BIROUL DE 
SARI al S.DE.E.

au afectat ve- 
social, fiind 

reamenajarea a- 
Reamenajarea se 

. prin 
prepara-

o reușită 
prezentare a rea- 

dm domeniul 
tehnicp-științifice 

Sins prezentate 
și exponate ra

bru.irîe a.c., Casa de cul
tură 9 'sindicatelor din Pe
troșani este rezervată an

samblului Teatrului maghiar 
de stat din Timișoara 
re prezintă comedia 
zicaiă „Liiiomfi".
colele încep de la
și 29. (l.D.)

ca- 
rhil- 

Specta- 
orele 17

ÎNCA-
Petro-

TRICOTAJE DE 
în ultimul timp, 
de tricotaje din cadrul co-

SEZON, 
unitățile

operativei „Unirea** din I 
Petroșani au fost aprovi- I 
zionate cu un bogat sorti-, I 
ment ’ de fire artificiale de | 
calitate superioară (PNA și

.melană). Deci, i 
respective primesc comenzi 
pentru executarea trico
tajelor dorite de cliențl. i 
(l.D.) . -

Șl . -

unitățile I 
tpsvrn ten'll J

Rubrică realizată S.
Ion MUSTAȚĂ
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Ediția a XIII-a a Raliului republican „Salvamont“ I

Echipele noastre—la o nouă afirmare 
pe scara de valori a sportivității

S-au înapoiat cele două echipe „Salvamont" ale 
municipiului nostru de la prestigioasa confruntare 
cu celelalte formații , de salvatori montani din țară. 
Confruntarea a fost prilejuită de cea de-a XIII-a e- 
diție'a Raliului republican „Salvamont", desfășurat, 
cum am mai relevat, între 23—28 ianuarie a.c. la 
Poiană Brașov.
Din capul locului — 

o știre pe care o consem
năm cu bucurie — și, cu 
siguranță — , spre satis
facția prietenilor sportu
rilor de iarnă și ai mun
telui, deci și al salvamon- 
tiștilor din- municipiu: 
formația „Salvamont" din 
Petroșani a ocupat locul 
IV in clasamentul gene
ral al raliului, Iar tînăra zervat de regulă eompe- 
echipă din Lupeni, deși 
aflată doar la a doua sa 
participare la competiția 
republicană a salvamon- 
t iști lor, a ocupat totuși 
un loc merituos în clasa: 
mentul general — locul 
XII. în afară de consem
narea acestor rețișite 
pentru care merită feli
citări băieții- ambelor e- 
chipe din Valea Jiului,

dițiile naturale pe care 
le-a oferit Poiana Bra
șov pentru desfășurarea 
probelor — mai ales vîr- 
ful Postăvarul, unde s-au 
desfășurat coborîrea în 
rapel și transportarea 
accidentatului cu akja în 
zonă abruptă, precum și 
pîrtia Lupului, cea mai 
grea din țară, locul re

renumite- tire tehnică și fizică, un 
veritabil spirit de echipă". 

Deci, pentru toți mem
brii echipei — Mi tu Bîr
lida, Alexandru Dobay, 
Alexandru Acs, Ioan Sîn, 
Carol Lauran, Constan
tin Popa, Natalia Deco- 
nescu, Valentin Furdui și 
Ludovic Pop -7 felicitări 
pentru reușitele de . la 
Poiana Brașov și noi 
succese!

înainte de încheierea 
acestor rînduri am ținut

tîțiilor naționale și inter
naționale de schi. Dar, 
dincolo de dificultățile fi
rești, condițiile naturale, 
zăoada abundentă, proas
pătă — a nins 3 zile la 
rînd în timpul raliului 
— precum și condițiile 
organizatorice oferite de 
F.R.T.A. și de gazde, au 
conferit competiției din 

. cea de-a XIII-a ediție un
p°psemnâu» câteva de- Jnalt nivel tehnic, punînd 

j evidență buna pregă
tire sportivă, moral-voli- 
tivă a tuturor formațiilor 
din țară, gata oricînd 
să-și îndeplinească prompt 
și cu competență misiu
nea lor umanitară de ma
re răspundere.

Deci, au concurat

tain despre desfășurarea 
raliului în general și des
pre comportarea echipei 
din Petroșani, consem
nări pe care le-am rea
lizat pe baza relatărilor 
oferte de dr. ing. Anton 
Bacu, președintele corni-z 
siei salvamont din i pe-, 
ședința municipiului. E- 
diția a XIII-a a consti
tuit o confruntare dîrză, 
chiar dură, între cele 23 
de formații participante 
la raliu. Această remar
că se referă atît la con-

Pe pîrtia din fața bazei Gerlinda Mihuț, băieți: lo- 
școlii sportive, din Paring, cUl I — Adrian Cîmpea- 
duminică, în cadrul „Dă- nu; categ. 13*14 ani, fete: 
ciadei", a avut loc faza locul I — Daniela Criță, ț, 
pe municipiul Petroșani a băieți: locul I — Ion Chi- 
concursului de schi * "" ‘ ' ~~ * * * "
cu „Cupa U.Ț.C." și 
nierului". Zăpada a 
excelentă. Vremea a 
rizat desfășurarea concur
sului. încă de la primele 
ore ale dimineții, într-un 
splendid decor de iarnă, 
completat de priveliștea 
rară a Unei „mări de nori" 
pe văile inundate de cea
ță, dincolo de care se ză
reau cu mare claritate pis
curile Retezatului, Mun
ților Șurian, Straja și Po
iana Ruscăi, pîrtia de schi 
a cunoscut o vie
Au fost aliniați la start
60 de concurenți 
]ea Jiului, tineri 
dornici de a-și etala 
noștințele și talentul 
schi.

Concursul a constat 
tr-o combinată alpină, 
fășurată pe două 
Iată cîștigătorii:
11-12 ani, fete: locul I —

general, după i 
le echipe-elită ale salva- 
montiștilor din țară, res
pectiv cele din Brașov, 
Cluj și Rîșnov,. ocupan
tele, în ordinea de nai 
sus, ale primelor 3 locuri, 
și înaintea altor formații 
de frunte, ca cele din. 
Bușteni, Sinaia, Sibiu, 
Harghita, Baia Mare, 
Borșa.

Alte amănunte semni
ficative privind compor
tamentul băieților noș
tri : după, primele zile, să hotăm și opinia șefu- 
echipa din Petroșani s-a ' ' - - -
situat pe locul II. A- 
ceasta prin reușitele la 
proba de schi, unde am 
ocupat locul III și la uc.a ZVVV<1 pol c la
probele de orientare, raliul republican și, tot-
combinată cu salvarea ■ ■■ ■ ----- -
din avalanșă, la Care e- 
chipa petro?ăneană, ală
turi de prima: clasată în 
clasamentul general, a 
înregistrat zero puncte 
penalizare, reușită pen- jes jfl conorjriie la sla- 
tru care a obținut un 
premiu special. Este o 
reușită cu atît mai dem
nă de consemnat, cu cît 
la proba de orientare, 
au fost introduse pentru 
prima oară, în vederea 
unei mai bune departa
jări elemente noi de di
ficultate.

în orice caz, o conclu
zie pe care interlocutorul 
nostru a subliniat-o și 
noi o transcriem cu a- 
ceeași plăcere: „forma
ția din Petroșani a avut 
o comportare meritorie, 
dovedind atît în ansam
blu, cît și în evoluțiile 
pe probe, o bună pregă

lui echipei noastre, Dumi
tru Bîrlida :

— Pentru echipa noas
tră a f o s t cea 
de-a zecea participare ia

odată, cea mai dură con
fruntare. Mă refer la 
exigențele și dificultățile 
deosebite pe care le-au 
ridicat probele în” fața 
tuturor echipelor, mai a-

dotat 
«Pio- 

fost 
fâvo-

animație.

din Va- 
și tinere 

cu
la

rîlă, categ. 14-18 ani, fete: 
locul I — Daniela Ciortan, 
băieți: locul I — Marica 
R-ăzvan.

; Cîștigătorii primului loc, 
de la toate categoriile au 
fost selecționați pentru 
participare la faza pe ju
deț a acestei populare și 
tradiționale întreceri spor
tive, fază ce se va desfă
șura duminica viitoare, tot 
în Paring.

Incepînd de mîine, pînă 
în 4 februarie, pe pîrtiile 

! de schi din Paring se va 
desfășura o manifestare 
sportivă de mare 
concursul de schi 
juniori și copii dotat 
„Cupa Văii Jiului". La 
cest concurs participă 
mai buni tineri schiori 
performanță din 
Sinaia, Sibiu, 
Cluj-Napoca, Arieșeni, Pe
troșani și Lupeni.

interes: 
pentru 

cu 
a- 

ceî 
de

Brașov, 
Reșița,

/ ■ ■

■ lom uriaș și cu akja, și 
la coborîrea echipei în 
zonă de abrupt eu ac
cidentatul în spate. N-a . 
fost ușor, dar ne-am în
tors cu trei diplome, ob
ținute la slalom uriaș, a- 
cordarea primului ajutor 
și orientarea în zona de 
avalanșă. Și-au spus cu- 
vîntul seriozitatea în pre
gătirea băieților, conști
ința datoriei față de mi
siunea pe care și-au a- 
sumat-o. Personal, sînt 
mulțumit și mulțumesc, la 
rîndul meu, tuturor co
echipierilor.

Ioan DUBEK

din- 
des- 

manșe. 
categoria

S. VIOREL

la

de

BRE
Sala

spre 
de 

evita 
chiar

pentru 
opera- 
punct

fi necesară, 
la intervale 

de

Indiferent de 
țiiie 
sau

oră a autobuzelor 
Telescaun, începîpd 
la ora 7 pentru a 
aglomerările sau 
suplimentarea mijloacelor
de transport atunci cînd

MU-se in co- »
pîrtif difici- •

i
i

(I
i
(
i
ț
t

Deci, au concurat 23 
echipe și, desigur, și ce
le mai bune, mai redu
tabile, cu cele mai bune 
tradiții. Dintre ele echi
pa din Petroșani a reu
șit să ocupe un prestigios 
loc IV în clasamentul

■ ■

■ ■ V

Pe pîrtia din fața ba. 
zei didactice din Pa
ring a Școlii sportive 
Petroșani, micii „sfre- 
deluși" ai zăpezii se 
pregătesc pentru a lua 
startul la un nou con
curs de schi. 1

Foto : Șt. NEMECSEK

I SANIE. Sîmbă.tă, 
28 ianuarie 1984, • pe 
pîrtia din masivul, Pa
ring s-a desfășurat “ eta
pa județeană a „Cupei 
Pionierului" la sanie la 
care au participat 
mai buni elevi 
școli lî generale 

ți

de
nr.
nr.

cei
la

1
4

L

Și 5 Petrila 
Petroșani.

în urma 
înregistrate, 
campioni 
drjwtul de

" finală pe țară 
aJLrevenit pionierilor 
Maricica Baron de la 
Școala generală nr. 5 
Petrila și Ionuț Cior- 
cean de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani.

rezultatelor 
titlurile de 

județeni și
a participa

V I A R
H HANDBAL, 

sporturilor din Deva a 
găzduit în zilele de 28 
ți 29 ianuarie a.c. tur
neul final al campio
natului județean de 
handbal rezervat seni
orilor. Deși a suferit o 
înfrlngere — singura în 
cele 3 turnee — echipa 
„Utilajul-Știința" 
troșani a cucerit 
mul loc și titlul 
campioană județeană, I 
calificindu-se pentru 
etapele superioare ale 
campionatului, , pentru 
promovarea în divizia 
B.

condi- 
atmosferice, ziua 

n o a p t e a, 
membrii echipei „Sal- 
vamont" din Petroșani 
sînt la datorie, 
a interveni cu 
tivitate în orice 
unde sînt solicitați.

Duminică, cele mai mul
te preferințe ale amato
rilor de schi și drumeții 
montane s-au îndreptat 
către Paring. Un lucru fi
resc, deoarece pe pîrtia 
de lîngă baza școlii spor
tive s-a desfășurat un 
atractiv concurs de schi 
pentru copii și juniori, 
încă de cînd s-a făcut 
ziuă, Piața Victoriei din 
Petroșani a cunoscut o 
aglomerație de zile mari. 
Sute de tineri și tinere, 
numeroși oameni ai mun
cii de toate vîrstele au 
luat cu asalt primele do
uă autobuze, care s-au do
vedit a fi, totuși, neîncă- 
pătoare. Apreciem ță 
dispeceratul A.U.T.L. răs
punde prompt solicitări
lor de duminică. Credem 
însă că ar 
eșalonarea,
de circa o jumătate

Cronica 
muntelui

sînt organizate concursuri 
de schi cu caracter de 
masă.

Teleseaunele din Pa
ring și Straja au circulat 
ireproșabil. Oamenii de 
ordine au fost la datorie. 
A.S. „Utilajul" Petroșani 
și A.S. „Minerul" Lupeni 
au asigurat funcționarea 
neîntreruptă a instalați
ilor de schilift și tele-

schi. Din nefericire, un 
tînăr echipat necorespun- ț 
zător, și-a fracturat pi- î 
eforul, avîntîndu-se în co- ’ 
borîre pe o 1 ' .
lă, fără a avea antrena
mentul necesar. Forma
ția „Salvamont" a in
tervenit și de această 
dată prompt. Tînărul ac
cidentat a fost transpor
tat rapid și cu bine 
spitalul din Petroșani.

Grosimea stratului 
zăpadă a oferit condiții 
bune de schi, iar nume
roși turiști au preferat 
să coboare de pe munte 
pînă acasă pe schiuri și 
săniuțe.
• . Pentru duminica vi
itoare se anunță un con
curs de schi în Paring, 
cu parti iparea unor invi
tați din întreg județul 
Hunedoara.

• Viorel STRAUT '

Pe- 
pri- 

de

S. BÂLCI

încă de la înființare, 
secția de popice a A.S. 
„Minerul" Lupeni a dove
dit că investiția de încre
dere a fost îndreptățită. 
Rezultatele bune au înce
put să fie obținute întâi de 
echipa de băieți, iar apoi 
șl de eniiipa feminină 
(singura, dealtfel, din ju
deț,. Califi ..-ari a pînă in 
etața finală a barajului bină armonios tinerețea, 
pentru divizia A, clșfga , , • . . .
rea unor competiții la ni- expeiiența și dra
vel interj udețtan, o eli- gostea pentru cu orile clu- 
mii.are... neregulamenta^ă, bu ni a componenților ei.

Decizie lăudabilă
care i-a ștopat anul tre
cut o nouă calificare în 
barajul pentru divizia A, 
au făcut, toate la un 
din echipa de popice 
ieți „Minerul" Lupeni 
echipă redutabilă care

loc, 
bă- 

o 
îm-

Aceste rezitițVe, .precum 
si țoile hotărlri ale Fede
rații române de popice, 
care prevăd ca pistele de 
concurs să fie Înzestrate 
cu 'suprafață . de plastic, 

■ întrunind condiții de ' con
curs pe măsura ceiințeior, 
au determinat alocarea 
fondurilor necesare modei-

t
nizării popicarei din 
peni.

După cum ne informea
ză tovarășul Doru Bolosin, 
președintele secției de 
popice, lucrările decurg 
într-un ritm intens, tir- 
mînd ' a se turna covorul 
de plastic. Iată o măsu-; 
ră salutară, care dovedeș
te Că, la A.S. „Minerul" 
noțiunea de sport nu se 
limitează doar la... fotbal. 
Căci cazuri mai sînt, nu-i 
așa ?

■ Al. TATAR ‘

Lu<
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FILME

Prezente
> ■

fiîS ABONA 30 (Ager- 
presj. — în orașUl Tomar 
din Portugalia se desfă
șoară cea de-a V-a ediție 
a Festivalului internațio
nal al filmului pentru ti
neret, la care sînt prezen
tate peste 60 de filme, din 
14 țări, inclusiv Jara-gaz- 
dă. România participă cu 
o serie, de filme bare sînt 
prezentate atît în cadrul 
concursului, cît și al unei 
retrospective privind cre
ația (cinematografică pen
tru tineret in România.

ie. ;
TKHERAN 30 (Agerpres). 

— în' apropierea orașu
lui Saveh din Iran au în
ceput lucrările . de cons
trucție la barajul Vafreg- 

' han, unul din cele mai 
mari obiective de acest 
gen din întreaga țară. La 
proiectarea și executarea 
lucrării colaborează speci
aliști români și iranieni.

Realizarea barajului — 
programat să intre în ex
ploatare în următorii cinci 
ani — va permite acumu
larea a 290 milioane me-

românești
tri cubl de apă, cultivarea 
prin irigații a unei supra
fețe de 20 mii fia și asi
gurarea â 33 milioane 
kWh de energie electrică 
anual pentru orașul Sa- 
veh și împrejurimile sale.

Noul obiectiv se adaugă 
altor acțiuni de cooperare 
româno-iraniene ca de pil
dă, în domeniul producți
ei de tractoare și mașini 
agricole, irigațiilor, in
dustrializării lemnului, sis
tematizării- unor localități 
rurale și urbane, constitu
ind o expresie a - dorinței 
celor două țări de extinde
re a colaborării economi
ce pe baze reciproc avan
tajoase.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare 

nucleară
COPENHAGA 30 (A-

gerpres). — Ministrul da
nez al apărării Knud Joer- 
gensen, a apreciat că un e- 
veiitual război nuclear 
„este de neconceput și ab
surd1*, întrucît ar fi im
posibil de limitat, condus 
și controlat și ar duce la 
exterminarea omenirii. In
tr-un interviu. acordat zia
rului „Berlingske Tîden- 
de“ — citat de agenția A- 
ssociated Press — el a o- 
pinat că arsenalele nuclea
re de care dispun în pre-

zent statele occidentale — 
și care au fost , create „pen
tru a menține un ccfolibru 
la masa 
putea fi 
curi,, cu

negocierilor*1 — ar 
redus, fără ris- 
Sfi Ia sută.

30 (Agerpres). — 
vest-,german Dort-

B JAKARTA 30 -(Ager
pres). _  în capitala In
doneziei s-au încheiat lu
crările Conferinței miniș
trilor informațiilor din ță
rile nealiniate, organiza
tă în conformitate cu re
comandările celei de-a 
Vil-a Conferințe la nivel 
înalt, de la Delhi, a miș-

egriî de nealiniere. Parti- 
cipanții s-au angajat să 
acționeze ferm pentru de
colonizarea informației și, 
totodată, pentru întărirea 
cooperării intre țările ne
aliniate, în curs de - dez-. 
voltare, în sfera schimbu- . 
lui de informații.

1 BONN 
‘ în orașul 
' mund a avut loc luni o 

demonstrație pentru pace 
și dezarmare. După cum

■ . informează agenția United 
Press International, Co
mitetul de coordonare a 
acțiunilor împotriva arme
lor nucleare a dat publici
tății o declarație cetind 
evaciiarea de pe tei-itori ul 
R.F.G, a rachetelor nucle
are cu rază medie de ac
țiune și neamplasarea al
tora noi . Poliția a inter
venit arestînd 45 de de
monstranți.

Demonstrații simiiare au 
avut foc luni șî ta alte o- 
rașe vest-germane.

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din 
Republica Ecuador

QUITO 30 . (Agerpres) 
—• Potrivit rezultatelor
comunicate de Secretarul 
Național de informații . al 
Președinției itepubjicli E- 
cuador, după numărarea și 
validarea a 85 la sută din 
voturile exprimate în a- 
legerile prezidențiale care 
au avut loc duminică, Ro
drigo Borja, candidatul 
partidului „Stînga 
cratică1* a obținut 28,66 la 
sută din sufragii, în timp 
ce în favoarea principa
lului său contracandidat, 
Leon Febres, reprezentan
tul Frontului de Recons
trucție Națională, s-au pro
nunțat 27,88 Ia sută din 
alegători. . ș-

Deoarece se prefigurea
ză deja că nici unul din
tre candideți nu va obține 
majoritatea absolută, 
trează ca la 6 mai să 
loc un al doilea tur 
sc’Utin prezidențial,' la ca
re vor partiiipa primii 
doi, clasați la alegerile de 
duminică.

7 No.
delict) 

ma-
DrU*

PETROȘANI — 
iembrie: Dublu 
Unirea: Pagini de 
nuscris; Farîngul: 
mul spre \-ictorie.

AN1NOASA: Marele
vals, I—II.

VULCAN — Luceafăr 
rul: Fantoma lai Barbă 
Neagră.

LUPENÎ — Cultural: 
în fața ușii închise.

URÎCANI; Marele ^ar< 
pe.

De la Direcția centrală 
de statistică a U.R.S.S.

MOȘCOVA 30 (Ager- 
pres). — Venitul național 
a crescut în anul 1983 cu 
3,1 la sută în comparație 
cu anul precedent, se ara
tă în Comunicatul Direc
ției centrale de statistică 
a U.R-S.S. cu privire la 
îndeplinirea planului de 
stat de dezvoltare econo
mică și socială a Uniunii 
Sovietice pe 1933, dat pu
blicității la Moscova. In 
aceeași perioadă, produc
tivitatea' muncii a crescut 
in industrie cu 3,5 la sută, 
producția industrială —

3,3 
de 

co-

cu 4 la sută, față de 
la sută — prevedere 
plan —, se arată în 
municat.

Planul a foșt depășit la 
extracția de gaze, la pro
ducția unor metale nefe
roase, de mijloace de au
tomatizare și de tehnică de 
calcul, la mașini-unelte și 
la alte produse. Totodată 
—* se menționează în do
cument ■—■, planul nu a 
fost realizat la extracția 
de cărbune , la producția 
de oțel, Ia îngrășăminte 
minerale și alte produse.

I
I
I
I 
I
I 
I 
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ur- 
aibă 

de
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■ ■■h'-țW:

15,00 Telex. 15,05 Tribu- 
na experienței — sindi
catele. 15,20 In lurpca 

< personajelor lui Mozart 
(color). 15,35 Amfiteatru, 
studențesc. 16,00 Agro- 
zootehnia pe înțelesul 
tuturor (parțial color), 
16,20 Ecran de vacanță. 
20JJ0 Telejurnal (isarțial 
color). 20,20 Actualitatea . 
în economie. 20,45 Melo
dii populare. 21,00 Tea- 
tru TV; „Anteniu și Cle
opatra" de W, Shakespea
re. Premieră pe țară '(co
lor). Partea I. 22,29 Te
lejurnal (parțial color). .

'JlIHUJUlirUIWillIlJIUHlIIU

Mica pablicitate

Comunicat privind îndeplinirea 
pianului pe
SOFIA 30 (Agerpres), — 

în comunicatul oficial 
dat .publicității‘la Sofia 
privind îndeplinirea pla
nului pe 1983 se arată că 
venitul național al Bul
gariei a sporit cu 3 la su
tă, producția netă cu 6,1 
la sută, iar producția in
dustrială globală — cu 4,6 
la sută. In ciuda condiți
ilor meteorologice difici
le și a situației internațio
nale complicata planul a 
fost îndeplinit Ia principa
lii indicatori. Aproxima-

tiv 90 la sută din sporul 
venitului național s-a re
alizat prin creșterea. pro
ductivității sociale a mun
cii .. ■'■■..'"i;.

în comunicat se -sublini
ază, de asemenea, că nu 
au fost realizate cifrele 
de plan la unele sorti
mente de produse.

în ce privește agricul
tura, în sectorul vegptai 
au fost adoptate măsuri

pentru compensarea pagu
belor cauzale de condiți
ile raeterac.logi.ee nefavo
rabile. Cu toate acestea, 
nu s a realizat recolta de 
grîu, floarea soarelui, sfe
cla de zahăr, tomate, stru
guri, fn ansamblu produc
ția agricolă netă a fost 
inferioară celei din anul 
1982. în sectorul animali
er*,, producția a Crescut cu

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Trimisul Agerpres Mihai 

fobian, transmite: în cs- 
ul Siberiei se desfășoară hi- 
*,rări de prospectare în ve- 
lerea edificării uneia dîn- 
:re cele mai mari liidroccn- 
:rale din Uniunea . Sovie- 
:i.vă. Tn zona localității 
Truhanskaia va fi constru- 
tă, in următorii ani, o 
udrocentrală a cărei ca
pacitate va fi de aproape 
:0 0(10 MW. Ea va asigura 
nergia electrică neoesa- 
ă complexului industrial 
iberîan.
Programul de perspec- 

ivă al energeticii sovieti- 
e prevede, pe lingă ed’i- 
.carea unor centraje .ato- 
iice, intensificarea lucră
tor de amenajare a unor 
oi hidrocentrale sau de 
irgire a capacităților e- 
istente. în baza acestui 
rogram se află tn cons- 
ucție hidrocentrale a că
ii- capacitate totală 
• peste 13 000 MW.

O nouă instalație ’ fri
gorifică de 61000 tone ca
pacitate anuală este în 
curs de construcție lingă 
orașul Niș din Iugoslavia, 
ea urmând să fie utilizată 
la pregătirea și conserva
rea prin frig a fructelor. 
Cea mai mare parte a pro
duselor astfel pregătite vor 
fi exportate.

Veniturile anuale ce se 
vor obține prin utilizarea 
acestei instalații sînt 
mate la 600 milioane 
dinari.

dep; asamentul flotei 
gare să crească cu ___
220 000e de tone. Cea mai 
mare parte a navelor ma
ritime sînt construite la 
Varna, Burgas și Ruse.

*

★

e «ti
de

„I-
a

La șantierul naval 
Boiangov", din Burgas, ■ _ 
fost pusă la punct o ins
talație originală de lan
sare la apă — una din
construcțiile cele mal mari 
de acest fel din Europa.

Prima navă lansată Ia 
apă cu ajutorul noii ins
talații este un petrolier de 
5000 tdw.

Se preconizează . ca la 
«ste sfârșitul celui de-ai VIII- 

lea cincinal <1081 -IfiSS)

■ MOSCOVA. După 
am transmite agenția 
ASS, la 1 ianuarie 1984, 
opulația ILRJS.S. era de 
73,8 milioane locuitori.

■ BEIJING. După cum 
'ansmîte agenția China 
'ouă, la 29 ianuarie, în 
i.F. Chineză a fast lansat 
im satelit experimental, 
are a fost plasat pe o or- 
>ită circumterestră.

fl "WASHINGTON, Pre- 
ledintete S.U.A., Ronald 
Keagan, a anunțai» &»- 
minică seara, într-o aloeu-

țiune televizată, decizia 
de a candida —- din par
tea Partidului Republi
can .— pentru reînnoirea 
mandaatului prezidențial 
pentru viitoarea legislatu
ră — informează agenția 
AP șl UPI. El a precizat 
că GEorge Bush va candi
da alături de ud pentru 
funcția de vicepreședinte,

3 la sută, !

încă

seIn R.P.D. Coreeană 
depun susținute eforturi 

trans- 
Anul 

ferate au 
milioane 

tone mărfuri în plus față 
d& norma de' tracțiune — , 
informează agenția ACTC. 
Se • construiesc, în conti
nuare, nul stații de cale 
ferată în care lucrările de 
încărcare-descărcare a măr
furilor se execută în mare 
parte mecanizat și prin 
sistemul de containeriza- 
re. De menționat că, 
prezent, aproape 90' < 
sută din transportul 
mărfuri al țării se 
zează ■ cu ajutorul 
motivelor electrice.

pentru dezvoltarea 
portului feroviar, 
trecut, pe căile 
rulat peste 25,2

■se va 
vre

au 
mai 

ei,

variabil mai mult noros • 
în a 2-a parte a decadei. 
Vor cădea precipitații 
slabe locale mai ales sub 
formă de burniță și 
ploaie în Banat și Crișana, 
și 
de 
ninsoare în celelalte regi
uni. Vîntul vă sufla mo
derat cu intensificări de 
scurtă durată mai 
în zona muntoasă, 
va viscoli zăpada, 
peraturîle .minime 
cuprinse între -minus 7 și ( 
plus 3 grade, izolat mai - 

Transit- . 
maxinie

sub formă
1 a p o v iță și

ales 
unde 
Tem- 

vor fi

cobori U’ in
vania, iar cele 
vor fi preponderent pozi
tive, depășind izolat în 
prinsele zile și valorile 
de plus 14 grade în Cri
șana, Banat, în zona

în 
la 
de

reali- 
toco-

■ LISABONA. Zilele 
naționale de luptă în spri
jinul revendicărilor clasei 
muncitoare portugheze 
s-au încheiat prîntr-o ma
re demonstrație care a a- 
vut loc pe străzile Lisa
bonei. Zeci de mii fie oa
meni din capitala lusitană 
și din suburbii au ieșit pe 
străzile orașului pârlind 
lozinci în sprijinul reven
dică ci tor for de a li «e a- 
sigura condiții mai bune 
de muncă și viață, de a sb 
adepta măsuri împotriva 
șomajului.

După cum ne comu
nică Institutul de Me
teorologie ■ șl Hidrologie, 
în luna februarie tem
peraturile medii se vor 
încadra în limitele nor
male, exceptînd vestul 
țării unde vor fi -ceva mai 
ridicate, și în centrul ță
rii unde vor fi ceva mai 
scăzute decât in mod obiș
nuit. Regimul pluviome
tric va fi deficitar, excep
tînd nordul țării unde pe 
alocuri cantitățile de pre
cipitații var depăși, va
lorile medii multianua- 
le. ”

Prima decadă
.caracteriza printr-o 
me ceva mai rece 
temperaturile cele ■ 
cobori te la mijlocul 
cînd minimele vor cobo- , 
rî izolat si «iste, minus 15 Subcarpatică și în sudul' ' ță,.ib

In a 3-a parte a lunii 
va predomina o vreme 
în general închisă. Vor 
cădea precjpltețir locale 
sub formă de ptoaie, Ja- 
poviță și ninsoare io 
Crișans. Banat, Dobro- 
gea, i«r în celelalte re- 1 
giuni mai ales sub foi mă ■ 
de idtiMorje. Vtatxfl va ' 
prezentă intensificări din 
sector^ Nord în Estul 
țării, viscclind local ză
pada. La munte va nin
ge viscolit. Temperaturi- ■ 
le •minime vor fi cuprinse i 
între minus 8 :și plus 2 [ 
grade, iar cele maxime în- . 
tre minus 4 și plus fi gra
de, mai ridicate ia Sud- , 
Vestul țării. Pe «tocuri 
șe va produce ceață.

(Agerpres.) •

grade în Transilvania, 
nordul Moldovei și ves
tul Munteniei. Tempe
raturile maxime se vor 
situa între minus 5- și 
plus 5 grade, mai ridica
te în ultimele zile ale 
decadei, îndeosebi în ves
tul țării. Cerul va fi 
variabil mai mult noros. 
Temporar vor cădea pre
cipitații predominante 
și sub formă de, ninsoa
re, exceptînd sud-vestul 
țării unde la începutul 

ales
«i 
fii
■a

decadei vor fi mai 
sub formă de ploaie 
lapoviță. Izolat vor 
condiții de producere 
poleiului.

In primate «iie ale'-de
cadei a 2-a vremea va fi 
în general caldă, apoi se 
.va răci ușor. Cerul va fi"

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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; U- 
rează- fi 1 ce i tor 
scumpe Folixeni la 
împlinirea a 18 primăveri 
„La multi ani .(

PĂRINȚII loan și 
riana Miclea, felicită pe 
această cale pe scumpa lor 
fiică Claud’.a, la împlM- 
rea a 10 primăveri. „La 
multi ani !**. (132) 

• ÎNGRIJESC copil,, Pe
troșani 1 iunie 1/1/4. (162) "

SCHIMB apartament 2 
camere Deva cu similar 
Petroșani, telefon 42202, OI- 
teanu — Petroșani. <160;)

PIERDUI? legitimație de* 
serviciu pel numele Aradi 
Gina, eliberată 
IPSRUEEM Petroșani, 
declar nulă. (151)

PIERDUT carnet de 
dent pe numele Fiorea 
Glieorghe. eliberat de Ins- : 
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (152)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pupă? 
ză Constantin,' .eliberată de 
Întreprinderea minieră Lo
rica.

Mă

de
O

știi- .

O declar nulă. (153)

ANUNȚURI
DE FAMILIE

Învățătorul pensio
nar .Moise Pătrașcu din 
Petroșani și întreaga fa
milie, anunță cu pro
fundă durere încetarea 
fulgetăii i re din viață 
a scumpei soții

EUGENIA
îrn.i-.. mintarea. azi, 

nreîte 1-4,30, din str. Pe- 
ira Mclor nr. 15 Petro
șani. 06.8)

Familia protopop Oc
tavian Pătrașcu împăr- ‘ 
tășește dur-erea tatălui 
Moise Pătrașcu și a în
tregii familii pentru în
cetarea fulgerătoare din 
viață a bunei soții 

EUGENIA -
Sincere condoleanțe. 

<169)

Părinții Jean și Ma- 
rioara, sora Cornelia 
și nepoatele Carmen și 
Corina anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
din viață a celei care 
a fost buna noastr? , țL 
teft, soră și

PĂTRAȘCU 
EUGENIA

înmornitotare* azi, < 
era 14,SB, In Petroșani. 
<157)
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