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CĂRBUNE EXTRAS

REALIZĂRILE LUNII IANUARIE

Un succes remarcabil 
ai minerilor Văii Jiului
S’ Toate întreprinderile miniere ale Văii Jiului, cu activitate de 

subteran, și-au îndeplinit prevederile de plan ale lunii ianuarie.
• Producția fizică de cărbune brut a • Cea mai mare producție extrasă sa

fest depășită cu peste 17 700 tone plimentar o înregistrează întreprinderea
minieră Vulcan — 6 500 tone de cărbune

• Producția de cărbune net realizată — întreprindere care s-a remarcat prin
este superioară sarcinilor de plan cu constanța realizărilor și ritmicitatea depă- 
4 100 tone șirilor.

Ing. IOAN BESSERMAN, inginerul șef cu producția din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu privind a- 
tît rezultatele înregistrate în prima lună a acestui an, de minerii Văii Jiului, 
cît și posibilitățile, condițiile create, preocupările și direcțiile de acțiune, rezer
vele de care dispun întreprinderile miniere pentru sporirea continuă a produc
ției de cărbune extras’ pentru îmbunătățirea calității acestuia.

sau c« untura

încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 

sovietice, condusă de 
A. A. Gromîko 

încheierea convorbirilor

Situația 
realizărilor 

pe luna ianuarie 
(ÎN PROCENTE)

1. I.M. Livezeni
2. I.M. Paroșeni

109,8
108,6

3. LM. Uricani 108,6
4. LM. Petrila 106,4
5. I.M. Dîlja 105,8
6. LM. Vulcan 105,5
7. I.M. Aninoasa 104,6
8. I.M. Bărbăteni 100,9
9, I.M. Lupeni 100.6

10. I.M. Lonea 100,3
ÎL Cariera

Cîmpu lui Neag 65,6
C.M.V.J. 102,0

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

LA MINA PETRILA

Promovarea noului și hărnicia 
oamenilor iși vor spune, 
in continuare, cuvîntul

In anul precedent, mi
nerii Petrilei au scos la 
lumină cea mai mare pro
ducție din istoria minei; 
s_a depășit, de asemenea, 
planul lucrărilor de des
chideri - cu 450 ml, iar al 
pregătirilor cu 1500 ml. 
Motiv de mîndrie, în re
centa adunare a reprezen
tanților oamenilor mun
cii. Dar participant! i ia 
discuții, ne referim la cu- 
noscuții șefi de brigadă 
Ștefan Alba și loan C. 
Radu, maiștrii Constantin 
Nicula, loan Penu, ingine
rii Anton Hoffman, Iosif 
Drumuș, Benone Costinaș 
și alții, au cumpănit cu 
luciditate rezultatele ob
ținute, au dezvăluit unele 
neajunsuri care au condus 
la neîndeplinirea unor in
dicatori calitativi, atră-
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INDIVID-COLECTIVITATE

— Cele peste 17 700 tone 
de cărbune extrase su
plimentar în luna ianua
rie sînt rezultatul efortu
rilor depuse de toate co
lectivele întreprinderilor 
noastre miniere, sub con
ducerea organizațiilor 
partid, pentru realizarea 
și depășirea 
prevederilor de plan. Con
ducerea combinatului a- 
duce mulțumiri tuturor oa
menilor muncii care prin- 
tr-o mobilizare exempla
ră au obținut aceste suc
cese ce dovedesc puterni
cul lor atașament la înțe
leaptă politică a partidu
lui nostru, ele constituind 
totodată răspunsul mineri
lor Văii Jiului la grija 
permanentă pe care le-o 
poartă partidul și statul 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

gînd atenția asupra rezer
velor revalorificate în în
tregime.

— Pentru desfășurarea 
unei mai bune activități 
în viitor, sublinia direc. 
totul întreprinderii, ing. 
Benone Costinaș, trebuie 
să aducem perfecționări 
modului de aplicare a a- 
cordului global, pentru a 
cointeresa întreg persona
lul minei în creșterea pro
ducției de cărbune. Intr-a
devăr, îr ceea ce priveș
te interpelările privind o- 
biectivele de investiții de 
la suprafață, subliniem că 
I.C.M.M. a abandonat u- 
nele lucrări chiar de mai 
mulți ani.

Ion VULPE
(Continuare în pag. a 2-a)

în marea întrecere pen-. 
trU a da țării cît mai 
mult cărbune s-au eviden
țiat în mod deosebit co
lectivele întreprinderilor 
miniere Vulcan, Petrila, 
Paroșeni și Uricanl prin 
cotele ridicate ale produc
țiilor suplimentar extra
se, prin ritmicitatea rea
lizărilor și constanța de
pășirilor. ■

Remarcabile au fost în 
această lună eforturile 
minerilor și cadrelor teh
nice de la Lupeni care au 
găsit resursele necesare 
depășirii momentelor gre
le de la începutul anului. 
Prin valorificarea rezer
velor interne de care dis-

Intervîu realizat de
Dorin G1IEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Strungarul Nicolae Ia- 
cob, unul dintre vete
ranii secției 1 de stîlpi 
hidraulici din orașul 
Vulcan.
Foto: Șt. NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Raid- 
anchetă

IERI, LA ORELE PRÎNZULUI

Am fost „oaspeții" localurilor 
de alimentație publică

- CÎT PRIMEȘTI, CÎT DAI SOCIETĂȚII ? -
Miercuri, 1 februarie, ora 11,30. împreună c.u ma

iorul de miliție Florin Bică și it. major Nicolae Bră- 
nișteanu, doi dintre reporterii ziarului „Steagul 
roșu" au fost „oaspeți" ai unităților de alimentație 
publică din Petroșani. Consemnăm.

După întrerupătoare... la „Central"
Pentru cei care nu știu 

și mai ales pentru condu
cerea I.P.E.G. Deva, secția 
Petroșani, anunțăm, pe a- 
ceasta cale că la barul de 
zi „Central" din Petro
șani nu se găsesc instru
mente electrice. Andrei 
Brelan de la secția amin
tită, precis nu știa acest

Miercuri dimineață s-au 
încheiat convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și delegația de partid 
și guvernamentală a U- 
niunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Â.A. Gromî- 
ko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim.vicepreședinte al Con

Miercuri la amiază a 
părăsit Capitala delegația 
de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul A.A. 
Gromîko, membru al Bi

Vizita primului ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau

Sosirea
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, miercuri, 1 
februarie, a sosit în vizită 
în țara noastră, primul 
ministru al Canadei, Piepre 
Elliott Trudeau.

La aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, 
oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului român, de 
alte persoane oficiale.

lucru. Altfel cum se ex
plică faptul că drumul 
întrerupătoarelor l-a între
rupt (că doar de întreru
pătoare e vorba) la „Cen
tral"; aici îl atrăgeau ^tă
riile" din rafturi, nu în
trerupătoarele căutate, sor
timent de care barmana 

siliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

în cadrul acestei ulti
me runde de convorbiri a 
continuat schimbul de pă
reri într-o serie de pro
bleme ale politicii inter
naționale.

în încheierea convorbi
rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
A.A. Gromîko au apreci
at utilitatea și caracterul 

Plecarea din Capitală
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al Uniu
nii Sovietice, care, La in

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat au început, 
miercuri, 1 februarie, con
vorbirile oficiale diritre 
președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau.

în timpul convorbirilor 
s-a făcut un larg schimb 
de păreri . în legătură cu o 
serie de probleme actuale 
ale vieții internaționale șl,, 
în mod deosebit, cu iniția.

O însemnată măsură privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea producției în acest sector 

A început recensământul 
animalelor .domestice

Sporirea producției a- 
gricole, în mod deosebit a 
producției animaliere, 
constituie un factor. de 
seamă în cadrul măsurilor 
menite să asigure ridica
rea continuă a nivelului 
de . trai al oamenilor mun
cii. Fundamentarea măsu
rilor tehnico-organizatori- 
ce privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea pro
ducției animaliere, în con
formitate cu liniile direc
toare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a Români
ei pe perioada 1981—1990 
și stabilirea unor baze 
reale pentru elaborarea 
programelor de autocon- 
ducere și autoaprdviziona- 

ml; auzise să-1 fi avut 
vreodată. Cum întrerupă
toare nu a găsit, iar o- 
mul era pornit pe cumpă

Se specializau în specialități
de... restaurant

LM. Anina îi trimisese 
la specializare la Centrul 
de perfecționare a cadre
lor de la C.M.V.J. De spe
cializat s~ău specializat cît 
a durat delegația, dar ce
va le scăpase, specializa
rea în specialitățile... ba
rului de la complexul 
„Jiul11 din Petroșani. Să se 
îfitdărcă oamenii acasă 
(Nicolae Moisiu și Iota M. 
ghînS) cu goluri în cu
noștințe ? Nu «e făcea, așa 

deschis, prietenesc al dia
logului purtat și au ex
primat convingerea și spe
ranța că el va contribui 
Îs dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

După încheierea convor
birilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o scurtă 
întîlnire cu tovarășul 
A.A. Gromîko.

vitația Comitetului Cen
tral al Partidului . Comu
nist Român și Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în ța
ra noastră.

Nicolae 
premierul 
Trudeau 

profunda 
de agrava-

tivele și acțiunile ce tre
buie întreprinse în vederea 
asigurării păcii și securi
tății pe continentul euro
pean și în lume.

Președintele 
Ceaușescu și 
Pierre Elliott 
și-au exprimat 
îngrijorare față 
rea situației intei-naționa- 
le și au subliniat impor
tanța intensificării efortu- 
(Continuare în pag. a 4-a) 

re teritorială impun ob
ținerea unor informații 
detaliate cu privire la 
structura, caracteristicile 
și potențialul de produc
ție ale șeptelului. De ace
ea, sînt necesare date sin
tetice care să caracterize
ze efectivul de animale pe 
specii, numeric, calitativ 
și pe grupe de vîrstă. în 
acest scop, Consiliul de 
Stat al Republicii Socia-

Dr. Petra VERDEȘ, 
secretarul Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu

lar al municipiului. 
Petroșani

rături, a luat ce a găsit... 
o vodcă și asta nUmai așa 
ca să nu se spună că a 
pierdut vremea în zadar.

că aU . trecut la treabă, în 
plină activitate i-am gă
sit și noi, miercuri 1 fe
bruarie, la ora 12.15, la 
barul sus-amintit. O ast
fel de preocupare pentru 
completarea cunoștințelor 
nu poate fi trecută cu ve
derea, sperăm, de condu
cerea I.M. Anina.

Anchetă realizata de 
Gh. BOȚEA și Gh. SPINU

11 " , i u f......." ——
(CgntjmiMe Î8 pag. » 3«a)
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Muncă responsabilă în 
fiecare compartiment 

de activitate

(Urmare din pag. I)

Anul în care am intrat 
ridică exigențe sporite în 
fața organizației de 
partid, a întregului co
lectiv al sectorului nostru. 
Odată cu darea în func_ 
țiune a puțului cu schip, 
în activitatea sectorului 
au intervenit o seamă de 
modificări calitative. Dis
punem de instalații noi, 
de un nou flux de trans
port. Toate înnoirile teh
nologice au impus mă
suri pentru adaptarea din 
mers a muncii formați
ilor de lucru cerințelor 
noi. Printre al
tele, deși activita
tea sectorului s-a extins

personalul tehnic al sec
torului s-a asigurat ins
truirea la locul de mun
că a tuturor cadrelor.

Comitetul nostru de 
partid, birourile organi
zațiilor de bază urmă
resc în continuare întă
rirea răspunderii în mun
că a tuturor formațiilor 
de lucru, mai ales a ce
lor cărora li s_au încre
dințat întreținerea și 
exploatarea noilor insta
lații. Comuniștilor cu o bo
gată experiență politică și 
profesională, cum sînt
V a s 1 1 e
C or n e

Muscariu,
Borza, Ion

Cîndea, Tiberiu Brașo-
odată cu preluarea noilor veanu li s-au încredințat 
instalații, e- 
fectivul s_a 
menținut la 
același nu
măr, iar pen
tru
cu schip 
și instalațiile

puțul

EXIGENȚE SPORITE 
ÎN AFIRMAREA 

ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL 
ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID

sarcini în
legătură cu
preluarea de 
către 
cu 
a 
sectoarelor IV 
șl V, res_

puțul 
schip și 

producției

anexe am redistribuit 120 
de oameni, mai ales e_ 
lectrlcieni, lăcătuși și
mecanici. Dar prin sim
pla redistribuire a oa
menilor nu s-au rezolvat 
problemele pe care le ri
dică funcționarea noilor 
instalații. Ceea ce a ur
mărit comitetul nostru de 
partid a fost să asigure 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a oameni
lor, stăpînirea noilor 
tehnologii, și chiar mai 
mult, perfecționarea a- 
cestora, prin îmbunătă
țirile și adaptările adu- 
se de electromecanicii 
noștri diferitelor instala
ții și utilaje de transport.

Toate aceste cerințe, 
sarcinile ce revin în a- 
cest an organizațiilor de 
partid au fost dezbătute 
pe larg în comitetul de 
partid, în adunările ge
nerale, stabilindu~se răs
punderi concrete mem
brilor comitetului, ai 
b.o.b. și celorlalți comu
niști. însușirea noilor 
tehnologii îi interesează 
pe toți cei repartizați la 
instalațiile de curînd da
te în funcțiune. Prin

pectiv a celei colectate 
pe orizontul 400. în a_ 
cest scop, urmează să în
ceapă montarea liniei a- 
eriene pentru introduce
rea transportului cu tro_ 
ley. Concomitent cu re
alizarea acestor lucrări 
prioritare, organizațiile 
noastre de partid urmă
resc prin toate mijloa
cele muncii politice să 
întărească responsabili
tatea în muncă a între
gului colectiv față de în
treținerea căilor de trans
port, față de calitatea 
lucrărilor de revizii și 
reparații la toate instala
țiile ce le avem în pri
mire, întărirea ordinii și 
disciplinei în toate com
partimentele de activitate. 
Colectivul nostru își va 
aduce din plin contribu
ția la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le 
revin în acest an mine
rilor din Lupeni privind 
sporirea producției de 
cărbune.

Marin COLȚAN, 
secretarul comitetului de 
partid din sectorul XII 
— transport, I.M. Lupeni

puneau — mai .ales în or
ganizarea muncii _ au
contracarat neajunsurile 
create de condițiile geotec- 
tonice potrivnice 
din a n u m i t e zone 
ale cîmpului minier și ca
re au impus adoptarea ur
gentă a unor soluții efici
ente cu aplicabilitate ime
diată.

Pregătirea minuțioasă 
și cu răspundere, încă din 
a doua parte a anului tre
cut, a producției acestui 
an, la toate întreprinde
rile miniere și mai ales la 
cele care se confruntau în 
1983 cu' nerealizări la pro
ducția de cărbune extras 
cum sînt minele Lonea, 
Livezeni, Aninoasa și U- 
ricani a dat roadele scon
tate. Toate aceste unități 
și-au realizat și depășit 
prevederile de plan, une
le situîndu_se chiar în 
fruntea întrecerii pe a- 
ceastă lună. De aseme
nea, la obținerea acestor 
succese a contribuit și co
relarea judicioasă a indica
torilor de plan și eșalona
rea acestora pe luni și tri
mestre.

— Care este situația 
la exploatarea de cari
eră Cîmpu lui Neag ?

— Deși nu și-a realizat 
prevederile de plan ale 
lunii Ianuarie, colectivul 
carierei a obținut media 
realizărilor zilnice la cele 
mai înalte niveluri atinse 
în 1983. Nerealizările se

datoresc șî unor condiții 
obiective — neasigurarea 
cu carburanți la nivelul 
necesar și lipsa unor pie
se de schimb la autobas
culante —, dar și cauzelor 
subiective cum ar fi 
exemplu nerealizarea

— Chiar totul este 
asigurat ? Nu mai este 
nevoie să se întreprin
dă nimic ?!

— în ceea ce privește 
condițiile generale, acestea 
sînt asigurate la toate în
treprinderii'’ miniere. Este 
adevărat la unele mine mai 
trebuie luate unele mă
suri, dar aceasta pentru 
o mai mare certitudine a 
îndeplinirii sarcinilor de 

— Care este perspec. plan. Mina Lonea trebuie 
tiva realizărilor în lu- să-și definitiveze lucrările 
na februarie ? de întreținere din sectorul

de 
____ în 

trimestrul IV 1983 a volu
mului de descopertă ne
cesar asigurării frontului 
de lucru în cărbune la ni
velul sarcinilor de plan.

Un succes remarcabil
— Realizarea 

șirea prevederilor, și în 
luna ianuarie, a planului 
lucrărilor de pregătiri și 
deschideri, asigură condi
țiile necesare îndeplinirii 
Hanului în luna februarie 
și în continuare. Insist, cu 
toate că media zilnică la 
producția de cărbune ex
tras este superioară în a- 
ceastă lună, celei planifi
cate pentru luna preceden
tă cu 462 tone de cărbu
ne, .oate întreprinderile 

miniere chiar și exploata
rea de carieră Cîmpu lui 
Neag, au toate condițiile 
create pentru realizarea 
ritmică și integrală a pre
vederilor de plan stabili
te pentru luna februarie 
și chiar pentru depășirea 
acestora.

și depă- I, sector Ia care producția 
va fi concentrată pe flux 
de transport continuu. Co
lectivul minei Livezeni 
urmează să-și sporească 
preocupările pentru creș
terea productivității în a- 
batajele mecanizate din 
stratul 5 și pentru întreți
nerea utilajelor din fluxul- 
de transport pe benzi. La 
mina Aninoasa este nece
sar să se pună un accent 
deosebit pe realizarea lu
crărilor de pregătiri din 
stratul 3 blocul II, unde 
se va introduce al treilea 
complex S.M.A. și trebuie 
finalizate lucrările fluxu
lui de transport de la o- 
rizontul XI mediu.

— Producția planifica
tă de cărbune net a fost

>. depășită cu 4100 tone. 
Să tragem concluzia că 
în ceea ce privește ca
litatea cărbunelui nu 
sînt probleme ?

— Cu excepția minelor 
Dîlja și Vulcan care s-au 
încadrat în indicatorii de 
calitate stabiliți, toate ce
lelalte întreprinderi au 
depășit procentele admi
se. Cele mai mari depășiri 
le-a avut mina Paroșeni 
— 8 puncte. Mai rău este 
însă că mari depășiri au 
înregistrat minele furni
zoare de cărbune pentru 
cocs: Uricani — 6,6 puncte, 
Bărbăteni — 6,5 puncte și 
Lupeni _  5,7 puncte.

în acest domeniu de ac
tivitate, preocupările nu 
au fost la nivelul exigen
țelor. Aici rezervele de 
care dispune fiecare mină 
nu au fost suficient valo
rificate. Deși conducerea 
combinatului a insistat de 
nenumărate ori asupra a- 
cestui aspect o 
de această dată, 
că este absolut 
ca toată lumea să înțelea
gă, să fie convinsă, de Ia 
director la șef de schimb, 
că acest indicator — cali
tatea;— afectează direct 
eficiența muncii în SUbte- 
răn. ' "

Avem convingerea că 
minerii Văii Jiului vor ob
ține și în februarie noi și 
importante succese, că 
vor spori producția de căr
bune extras și-i vor îm
bunătății substanțial cali
tatea.

facem și 
pentru 

necesar

(Urinare din pag I)

liste România a adoptat 
Decretul 1/1982 privind e_ 
f ectuarea recensămîntului 

animalelor domestice.
în baza acestui act 

normativ, recensămîntul 
animalelor se efectuează 
la începutul lunii februa
rie a fiecărui an (1—8 fe
bruarie) în comune, orașe 
și municipii, pe întreg te
ritoriul țării. Se înregis
trează animalele aflate în

ționabilă dacă persoanele 
fizice nu declară întreg 
efectivul de animale din 
gospodării pentru a fi în
registrate; animalele ne
declarate se consideră că 
nu le aparțin și se preiau

Recensămîotul 
animalelor

Șeful de lucrări dr. ing. Ioan Bolunduț, urmăreș
te expunerea studentului Marius Podar, din anul 
II, ingineri, curs seral, electrician la Preparația 
Petrila, la examenul de Tehnologia materialelor și 
mașini unelte. Foto : N. ȘTEFAN

Promovarea noului

gospodăriile populației, 
precum și cele existente în 
afara localităților, în mun
ți, sălașuri, transhumanță, 
în deplasare pe drumuri, 
în mijloace de transport 
feroviare, auto, naval, în 
oboare și tîrguri, în orice 
altă situație de excepție.

Recensămîntul stabilește 
— pe baza declarației pro
prietarului și a Urmăririi 
de către' recenzori la fața 
locului — întreg efectivul 
de animale, păsări, fami
lii de albine, existent la 
momentul de referință în 
proprietatea unităților so
cialiste Și a altor unități, 
precum și a gospodăriilor 
populației.

Recensămîntul animale
lor domestice a început 
pe întreg teritoriul , țării 
la 1 februarie 1984, ora 
8. Data începerii recen
sămîntului constituie mo
mentul de referință al tu
turor înregistrărilor la re- 
censămini,

încălcarea dispozițiilor 
Decretului Consiliului de 
Stat nr. 1/1982 este sanc-

fără plată în proprieta
tea statului. Declararea, de 
către o unitate socialistă a 
unui număr de animale 
mai mic decît cel real a- 
trage preluarea fără plată 
la fondul de stat centrali
zat, a animalelor nedecla
rate. Persoana vinovată 
de încălcarea obligației de 
declarare va suporta con
travaloarea pagubei adusă

unității. Declararea unui
număr mai mare de ani
male decît cel deținut e_ 
fectiv constituie de ase
menea, infracțiune și se 
pedepsește potrivit legii
penale. Persoanele care
împiedică controlarea de 
către recenzori sau mem
brii echipei de verifica
re, la fața locului, a nu
mărului de animale do
mestice din gospodării se 
sancționează cu amendă 
de la 1000 la 3000 lei.

Recensămîntul animale
lor este o acțiune în care 
se concentrează, deopotri
vă, responsabilitatea in
dividuală și patriotismul, 
fiind o contribuție im
portantă la dezvoltarea și 
perfecționarea acestui sec
tor de activ'tate cu conse
cințe directe în sporirea 
calității vieții în societa
tea noastră socialistă.

De Sa Institutul 
de mine

Institutul de mine din 
Petroșani informează că, 
începînd de la 5 februarie 
a.c., pe lingă cursurile de 
pregătire pentru candida- 
ții la concursul de admi
tere în învățămîntul su
perior miner, cursuri de 
zi — care au loc în fie
care duminică, între orele 
9—12 —, se inițiază și 
cursuri speciale destinate 
pregătirii candidațiior Ia 
forma serală de învățămînt. 
Pentru început, pregătirea 
va fi la matematică și fi
zică, urmînd ca la disci
plinele opționale să se 
stabilească un program ca
re va fi comunicat în timp 
util. Informații suplimen
tare pot fi solicitate de la se
diul Institutului de mine, 
telefon 42580, 42581.

(Urmare din pag I)
Dialogul fructuos ■ pe 

marginea documentelor 
prezentate a reliefat calea 
saltului substanțial al pro
ducției și depășirilor de 
plan — creșterea produc
tivității muncii, în condi
țiile adoptării unor teh
nologii moderne, dar s-a 
insistat cu precădere asu
pra necesității întăririi 
disciplinei, eliminării ab
sențelor nemotivate, a al
tor abateri de la normele 
de exploatare.

— Am rămas datori, în 
■anul trecut, sublinia cu a- 
mărăciune maistrul Aurel 
Petric, de la sectorul VI, 
cu multe tone de cărbune, 
întărind munca polltico- 
educativă, luînd măsuri 
ferme împotriva absento- 
manilor și indisciplinați- 
lor, promovînd cu curaj 
conducători de formații 
energici și buni organiza
tori ai locului de muncă, 
am reușit ca, în ianuarie, 
să ne depășim, pentru pri
ma oară în ultimii ani, 
planul. Iată, o dovadă eloc
ventă că greutățile pot fi 
și trebuie învinse de în
tregul colectiv.

— Pentru a cîștiga timp, 
împărtășea din experien
ța sectorului III sing. 
Ion Floca, dar și pentru a 
spori productivitățile, am 
adoptat susținerea preaba- 
tajelor direcționale cu stîlpi 
și grinzi metalice, tehno
logie pe care vrem s-o 
generalizăm. în acest sens 
vom obține și economii 
mări de lemn.

Multe din opiniile par- 
ticipanților la discuții s_aU 
referit la luarea unor mă
suri pentru înjbunătățirea 
condițiilor de viață,* pen
tru înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a ora
șului lor, fapt ce demons
trează : responsabilitatea ci
vică a minerilor între
prinderii. Concluzlbnînd, 
din dezbaterile adunării 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la mina Petrila 
rezultă că întregul colectiv 
va depune toate eforturi
le pentru a scoate Ia lu
mină cît mai mult căr
bune, contribuind astfel la 
asigurarea într-un timp cît 
mai scurt a independenței 
energetice a țării. Această 
hotărîre a prins deja con
tur, dacă avem In vedere 
faptul că angajamentul a- 
nual inițial prevedea de
pășirea sarcinilor la căr
bune cu 4000 de tone, 
dar plusul lunii ianuarie 
întrece cu mai bine de 
2000 de tone acest anga-' 
jament. în consecință, fo
losind eficient fondul de 
timp, beneficiind de o or
ganizare mai bună a mun
cii, în condițiile adoptării 
unor tehnologii moderne, 
de mare randament, anul 
acesta va fi încununat cu 
rezultate prestigioase, pe 
măsura abnegației și înal
tului nivel de conștiință 
muncitorească. Bineînțe
les că, în astfel de condi
ții, care ilustrează res
ponsabilitatea comunistă, 
angajamentul anual Ini
țial s_a dovedit deja ana
cronic, va fi nevoie de re
înnoirea Iui. j

I MANIFESTĂRI. Astă 
! seară, o premieră sui- 
I generis, . la Casa de cul- 
I tură a sindicatelor din

!' Petroșani. Comitetul
U.T.C. de la IPSRUEEM 

I organizează, începînd de 
la ora 18, o seară disco 
pentru tinerii din aceas- 

Ită întreprindere, seară
„brodată" cu un bogat

| program cultura’-educa- 
I tiv și distractiv.

ÎNCEPÎND DE LA GI
RA 10, mîine diminea
ță, sala de lectură a bi
bliotecii așezămîntului 
de cultură amintit va 
fi gazda unei expoziții 
de carte social-polltică, 
în cadrul manifestărilor 
desfășurate sub generi
cul „Cadran politie", Du- 
pă-amiază (ora 16), în Sa
la artelor, tineri din în
treprinderile reședinței 
noastre de municipiu sînt 
invitați să audieze ex
punerea „VShoașterea Is
toriei — îndatorire cetă
țenească și patriotică".

susținută de prof. Dumi
tru Peligrad, directorul 
Muzeului mineritului.

CONSERVANT. Fru
moasele garoafe de Cod- 
lea sînt însoțite, în ma
gazinele de profil din 
țară, cu plicuri de con- 
servant, care are meni
rea de a lungi conside
rabil viața florilor din 
vază. Pe cînd asemenea 
plicuri (0,50 lei/buc.) și 
în florările din munici
piul nostru ?

PREMIU. Acum, în 
plină iarnă ne parvine 
vestea că la cea de-a

Vl-a ediție a Festivalu
lui de umor de la Anglet, 
de pe coasta bască a 
Franței, desfășurată sub 
girul cunoscutului carica
turist Jean Kiraz, lui Ion 
Barbu din Petrila i s-a 
decernat premiul de o- 
noare pentru lucrările 
trimise în cadrul, temei 
„Bucuriile verii". Vorba- 
aceea, fă-ți vara carica
tura, ca să ai iarna de., 
premiu.

SPECTACOLE. De mii- 
ne (ora 18), pe scena Tea
trului de stat „Valea Jiu

lui" se reiau spectacole
le cu comedia „Steaua 
fără nume" de Mihail 
Sebastian. Spectacolele a» 
ca invitați abonații tea
trului și colective de oa- | 
meni ai muncii din Vale I 
și Hațeg (6 februarie). |

Rubrică realizată de i
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...Victoria. Numele u- 
nei cariere de extracție, 
de unde „aurul negru", 
cărbunele urmează dru
mul hotărît 
Un drum al 
tru oameni.

...Victoria, 
lumina zilei, 
moașă de iarnă 
cu o oarecare 
drumul ce se abate din 
Lupeni către carieră. 
Pantă grea, uneori pînă 
la 45 grade, drum des
fundat, curbe, serpenti
ne. Ajunși sus, ne-am 
convins insă că efortul 
merită făcut. Ne-am tre
zit dintr-o dată intr-o 
atmosferă de film, în- 
tr-un decor de canioane.

Stîncă, multă stîncă și, 
, în straturi ușor sesiza

bile, cărbunele. Un strat 
impresionant de gros, so- 

. cotit la cele 5 trepte de 
exploatare ajunge pînă 
la 100 m. Cărbune fru
mos, ,care strălucește în 
bătaia soarelui. Specialiș
tii sint înclinați să crea
dă că, in cazul cărbu
nelui din cariera „Victo
ria" âcesta poate să ple
ce direct în cocserii, pen
tru calitățile sale, pen
tru puterea sa calorică.

de oameni, 
luminii pen-

mina de la 
tntr-o zi fru- 

urcăm 
teamă, pe

...tn 1979, buldozeris
tul . Constantin Burilea- 
nu a răscolit prima dată 
aceste locuri, in căutarea 
Cărbunelui. Au trecut 5 
ani. Ani în care, de aici, 
din cariera „Victoria", au 
plecat mii și mii de tone 
de cărbune. Se exploa
tează in trepte. Acum in

blșnuiți cu ele. Noi mai 
puțin. Surprindem o dis
cuție Intre inginerul 
Naidin, șeful carierei, cu 
tehnicianul Stelian Dumi
tru. „Pe aici nu mai a- 
vansăm. Trebuie să îna
intăm mai sus de bază". 
Firesc: „să înaintăm".
Spus atît de simplu, fna-

autobas-
„buza" 
limita- 

Pri.

„0 singură meserie 
am cunoscut, aceea căreia 

m-am dedicat cu toată ființa**

„de stîncă". O 
culantă stă pe 
muntelui, lingă 
torul de distanță, 
vind-o ai impresia că se
prăbușește. Șoferul flu
ieră, cintă, ride cu 
legii din „groapă", 
teamă. De fapt, la 
ra „Victoria" n-a 
niciodată nici un 
dent. Singurul accident, 
între ghilimele pus, se 
întimplă cînd mai e cite 
un defect, la foreză, la 
vreun buldozer, cînd vi
ne de la mină lăcătușul 
Aretică Moldovan, un om 
tare „șod* și iute de min
te. Rezolvă rapid orice 
defecțiune la utilaje. Și 
aici in carieră, oamenii 
fac. totul ca treaba să 
meargă strună. Și mer- 

"ge. Zilnic pleacă de aici 
700—800 tone de cărbune 
și se descopertează peste 

. 1800 mc steril.
...Era soare la cariera 

Victoria și crestele mun
ților se aplecau tăcute 
peste „mina de la supra
față", ascultînd parcă 
simfonia muncii oameni
lor. Vom mai merge la 
„Victoria" !

lor de exploatare. Pentru
că, aici totul pare dur, Mircea BUJORESCU

„<

co-
Fără 

carie- 
fost 

acci-
1
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OAMENI MAI TARI
DECÎT STINCA

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER
mnummmmtummmMnmmutuHumuumuuHUțș
două. Stăm la baza „mun
telui" de cărbune, un 
strat lucios, gros de pes
te 20 m. Excavatoristul 
Petre Stîngaciu, colegii 
săi Oprea Manda și Va_ 
sile Pătroiu zimbesc ca 
la fotograf. Cupele ex
cavatoarelor mînuite de 
ei mușcă din stratul de 
„aur negru". Autobascu
lantele stau la rînd, „ca 
la moară", așteaptă ■ să 
fie încărcate. Drumurile 
sînt grele, desfundate. 
Oamenii carierei sînt o-

intăm in stîncă, de unde 
se vede că oamenii sînt 
mai tari dectt stîncă. Ni 
se explică: „Cu cit 
lasă stratul mai jos, 
atît cărbunele e mai
Aur curat!". Trece 
lingă noi o autobasculan
tă, condusă de Nicolae 
Iosif. Lingă el, Un boț 
de om, o fetiță blondă, 
cirlionțată. Nu știm cum 
nu-i este frică să urce 
pe serpentinele trepte-

se 
cu 

bun.
pe

î

I • Cariera „Victoria". In 
' bătălia cu stîncă, oa

menii și mașinile au un 
singur scop: cărbune

I de la lumina zilei pen- 
I tru lumina țării.

SCUMPA „AFACERE"...
Artificierul Gheorghe 

Rpsu, din sectorul IV al 
minei “Vulcan, a încălcat 
grav disciplina muncii în 
subteran în urmă cu mai 
bine de o lună, încredin- 
țînd minerului Constantin 
Manolescu o importantă 
cantitate de exploziv și 
capse pentru a efectua lu
crările de încărcare a gău
rilor din front. Manolescu 
nu era autorizat să ma
nipuleze și să folosească 
materiale explozive.

Fapta lui Gheorghe Ru_ 
su și’ Constantin Mano-' 
lescu pfezentînd un peri
col deosebit pentru secu
ritatea minieră urmează

Am fost „oaspeții" localurilor de alimentație publică
(Urmare din pag I) De la cancioc la... halbă

încurcate sînt căile transferului !—
Cit sînt de încurcate o 

6ă vă convingeți și dum
neavoastră numai din sim
pla relatare a celor pre
zentate de Aurel Baicu 
de la I.P.L. Deva, aflat în 
delegație la Secția de 
mobilă din Petrila. S-o 
luăm cu începutul. I.P.L. 
Deva l-a delegat pe mai 
sus amintitul să dea o mî- 
nă de ajutor Secției de 
mobilă din Petrila în pe
rioada 17 ianuarie — 16
februarie, perioadă în care

în mod firesc trebuia să 
se afle la Petrila, dsr sîm- 
bătă, 28 ianuarie a fost 
îrr SRL, iar luni și marți 
(aici intervine suspansul) 
s-a „preocupat11 de aranja
rea transferului nu la Sec
ția de mobilă din Petri
la, cum ați fi tentați să 
credeți, ci la o unitate tot 
din... Deva. Și am aflat că 
preocupările au fost zadar
nice, după cum singur a- 
firma cu mîna pe inimă la 
barul „Central11 unde își 
îneca deziluzia.

Tratament intensiv în Paring
Să eliminăm orice con. 

fuzie din capul locului. Ar 
fi- fost mai corect să spu
nem tratament intensiv la 
barul de la complexul de 
alimentație publică „Pa- 
jrîngul", dar asta ar fi în
semnat să renunțăm la 
poanta care v_a determi
nat să citiți această notă. 
Și totuși... Dar ce să mai 
lungim vorba, să trecem la 
fapte, concret, concis, la 
obiect. Petru Kovacs de 
la preparația Petrila și Mi
hai Leahu de la l.M. Li- 
vezeni, fiind fa concediu 
medical, au început tra
tamentul cu vodcă, e drept 
că nu știm pentru ce boa
lă e leacul acesta, dar ce

va pune pe picioare, poa
te, dimpotrivă...

Tot atunci și tot la acest 
bar, am mal întîlnit un 
„pacient11 care confundase 
barul cu cabinetul stoma
tologic. E "drept că uneori 
se mai întimplă ca la uni
tățile de alimentație publi
că să-și mai scoată unii 
măselele, dar pentru asta 
trebuie create și condiții, 
condiții pe care nu le crea 
spitalul unde era inter
nat Daniel Conta de ia 
S.S.H. Vulcan. No
rocul lui că pînă la sosi
rea noastră nu a dat pes
te nici un „stomatolog11 ca
re să-i scurteze... „sufe
rințele11 pe care și le îne
ca în paharul cu vodcă.

Tot Ia ora prîrizului, în 
salopete de lucru, la res
taurantul „Carul cu bere11, 
trei nedemni urmași ai 
meșterului Manole au 
schimbat canciocul de mor
tar cu halbele. A iiu se în
țelege că folosesc halbele 
pentru ciment, dar nici 
canciocul pentru bere. 
Pentru a evita orice con
fuzie, facem precizarea că 
cei trei zidari, Aurelian 
Rus, Gheorghe Doja și

Controlorii
Viorica Pică și Daniela 

Berilă, merceolog, respec
tiv, economist la Direcția 
comercială a municipiu
lui, efectuau un control îm
preună cu Elena Peneș, 
merceolog la I.C.R.M. De_ 
y- și cum nu se poate ple
ca la lucru cu stomacul 
gol, ca orice... controlor ca
re se respectă, au început

loan Rusu, lucrează și pri
mesc retribuție de la 
E.G.C.L. Petroșani. Pen
tru ziua de 1 februarie su
gerăm să nu o mai pri
mească întreagă. Nu de 
altceva, dar în timp ce 
aceștia beau bere cu nemi
luita la „Carul cu bere", la 
blocul 8 de pe strada A_ 
viatorilor, lucrările ce tre
buiau executate îi aștep
tau...
controlați
acțiunea la restaurantul 
„Jiul". Un grătar și poate 
ceva „tărie11 înainte, și ca
feaua obișnuită, te inspiră 
întotdeauna, mai ales cînd 
este vorba despre un con
trol în unitățile comercia
le. Sîntem curioși ce ins
piră aceste rînduri Direc
ției comerciale municipa
le. Pînă atunci, controlați 
controlorii 1

ÎN LOC DE CONCLUZII, rezultatul anchetei 
noastre de ieri ne îndeamnă la reflexii asupra clima
tului de responsabilitate și disciplină, cu care se lu
crează la unele întreprinderi și instituții, asupra lip
sei de supraveghere a unor șefi mai mari sau mai 
mici, asupra înțelegerii aspectului etic al îndeplinirii 
atribuțiilor de serviciu. Cît primești, cit dai societății? 
Oare cîți dintre eroii anchetei noastre își pun această 
întrebare cînd ridică de Ia caserie retribuția ? Cum 
pot să meargă acasă liniștiți după o zi de lucru cînd 
trei din cele 8 ore, cît ar trebui să muncească, le 
petrec în localurile de alimentație publică? Este un 
semnal de alarmă la adresa tuturor celor vizați și 
nu .numai a lor, Așteptăm măsuri ferme. Vom reveni.

Cu 30 de ani în urmă, 
cînd a venit în Valea Jiu
lui, pentru a_și face un 
rost în viață, și-a zis: „Me
seria aceasta bărbătească 
trebuie s-o iei pe îndele
te, s-o înveți treaptă cu 
treaptă11.

Și a pornit de la vago
netar. Transporta cărbu
nele la rol; apoi ca ajutor 
miner, cînd șorolea lem
nul, după aceea ca miner.

în anul 1958, și-a zis 
din nou: „Dacă am ajuns 
pînă aci, atunci trebuie să 
folosesc mintea precum 
mîinile1*. în anul 1962 a 
absolvit cursurile serale ale 
liceului din Lonea. Deși 
pe atunci nu era un liceu 
de specialitate^ cunoștin
țele teoretice acumulate 
l-au ajutat mai tîrziu, cînd 
a fo6t promovat ca mais
tru să organizeze munca, 
să coordoneze activitațea 
a zeci și zeci de oameni din 
subordine din schimbul pe 
care-1 conducea.

Experiența acumulată în 
subteran l-a ajutat mult 
în ultimul timp, cînd își
desfășura activitatea ca
tehnician normator. O
muncă de răspundere în
care a pus mult suflet; do
vadă, nici un miner n-a re
clamat vreodată norma ce 
i-a fost stabilită. Nu era

cazul, deoarece aproape zil
nic intra în mină, se con
sulta cu toți ortacii ce-i 
găsea la un abataj came
ră sau abataj cu front 
scurt cu susținere indivi
duală, stabilea precis o- 
perațiile ce trebuiau exe
cutate timp de opt ore.

Aceasta este, pe scurt, 
biografia unui om care s-a 
împlinit profesional. Un 
om venit cu acest gînd în 
Valea Jiului și care as
tăzi spune: „Mă despart 
de toți ortacii și colegii 
de muncă cu gîndul Îm
păcat că tot ceea ce mi-am 
propus, cu 30 de ani în 
urmă, am realizat. Am 
realizat nu prin cuvinte, 
ci prin muncă, 
prin fapte, prin conti
nuă perfecționare profe
sională, așa cum aș dori 
ca și tinerii de astăzi s-o 
facă, și în special fiul 
meu, care a îmbrățișat me
seria de mecanizator mi
ner, fiind astăzi elev la li
ceul de profil din Lonea"

Acestea au fost cuvinte
le tehnicianului normator 
Aurel Marinescu, din Ca
drul sectorului III al l.M. 
Dîlja, în momentul Ieșirii 
la pensie după 30 de ani 
de muncă, din care 24 în 
subteran. . „ . • s ■

Gh. SP1NU ....

Contraste
să fie judecată, iar cei 
doi „inventivi11 să-și pri
mească pedepsele merita
te. Scumpă „afacere"...

HOȚUL „CINSTIT"
Pînă nu demult Gheor

ghe Lucan, domiciliat în 
Vulcan, strada Gh. Ba- 
rițiu nr. 12/1, conducător 
auto la punctul de exploa
tare din localitate al 
I.R.E. Deva, era cunoscut 
ca un om cinstit. Orga
nele de miliție au identi
ficat în persoana lui, cu 
puțină vreme în urmă un 
hoț notoriu. In „minide- 
pozitul11 de la domiciliul 
său au fost găsite nume
roase piese și materiale 
electrice sustrase de la 
întreprinderea unde lucra, 
un acumulator de mașină 
de 120 amperi și... sute de 
kilowați consumați pe ca
re contorul din locuința 
sa nu i-a înregistrat, fiind

blocat. Doi ani Gheorghe 
Lucan are posibilitatea 
să mediteze „în liniște1"' la 
faptele comise ce contra
vin' legilor și conduitei de 
om cinstit. .
ADEPT AL LUI BACHUS...

Pentru a doua oară în a- 
celași an, în data de 16 
decembrie 1983, a fost de_ ' 
pistat la serviciu, cu min
tea încețoșată de aburii 
alcoolului, Vasile Panciuc, 
electrician Ia sectorul I al 
minei Paroșeni. în fața 
oamenilor legii a negat că 
ar fi consumat băuturi al
coolice, afirmînd că fiola 
s-a înverzit din cauză că 
a mîncat cu puțină vreme 
înainte gogoșari în oțet I? 
încercarea de a vinde go
goși n-a avut ecou. în 
prezent suportă consecin
țele. Păcat de cei trei co
pii minori care suferă și 
ei din cauza inconștien
ței tatălui lor.

Cristian ȘTEFAN, ■ 
cu sprijinul Miliției ora

șului Vulcan
■ , ~: i

xuuepiTiiwerea ,-ue ojiiiecpi v uivetn» vumșuihuu- ,
zifâte, probitate profesională, calitate. Iată atribute
le activității desfășurate de maistrul Maria Duil, 
conducătoare de formație de lucru. în imagine, Ma
fia Dull verifică produsele realizate de confecțio- 
nera Oîga Aroșculesei. Foto : Șt. NEMECSEK
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Vizita primului ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau FILME

nceperea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

rilor în vederea opririi 
cursei înarmărilor, trece
rii la acțiuni efective de 
dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, 
de a se face totul pentru 
a se ajunge la înțelegeri ca
re să ducă la înlăturarea ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune, a celorlalte arme 
nucleare din Europa și din 
alte zone ale globului, la 
îndepărtarea pericolului 
unei catastrofe atomice.

în acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Pierre Elliott 
Trudeau au înfățișat pe 
larg propunerile Români

ei și Canadei, considerînd 
că între ele există foarte 
multe convergențe, propu
neri vizînd în esență opri
rea cursei înarmărilor nu
cleare, reducerea tensiu
nii internaționale, înlătu
rarea pericolului unei con
flagrații nucleare mon
diale și angajarea unui 
proces real de dezarmare 
și securitate internațională.

în același timp, șeful 
statului român și primul 
ministru canadian au sub
liniat că România și Ca
nada, ca țări semnatare ale 
Actului final de la Helsin
ki, acordă o mare însem
nătate Conferinței de la 
Stockholm, reuniune care,

în actualele împrejurări 
internaționale și în situa
ția ce s-a creat în Europa, 
poate avea un rol foarte 
important în adoptarea 
de măsuri concrete în di
recția întăririi încrederii, 
a înfăptuirii dezarmării, 
ceea ce ar exercita o in
fluență puternică asupra 
evoluției generale a vie
ții politice mondiale, ar 
contribui la dezvoltarea 
colaborării șl asigurării 
păcii pe continentul eu
ropean șî în întreaga lu
me. | . "Ă.

Convorbirile se desfă
șoară într_o atmosferă 
cordială, de înțelegere și 
stimă reciprocă. "■ i

Dineu oferit 
în onoarea 

înaltului oaspete
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, miercuri, un dineu 
oficial în onoarea primului 
ministru al Canadei, Pier
re Elliott Trudeau.

In timpul dineului, pre
ședintele N ic ol a e 
Ceaușescu și premierul 
Pierre Elliott Trudeau ' au 
rostit toasturi, urmărite 
cu interes și subliniate cu 
vii aplauze de cei prezenți.

I

i

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare

ROMA 1 (Agerpres). — 
Majoritatea covîrșitoare a 
italienilor ■ se pronunță 
împotriva amplasării pe 
teritoriul Italiei de rache
te nucleare americane, este 
concluzia unui sondaj de 
opinie desfășurat din ini
țiativa Comitetului națio
nal de luptă pentru pace. 
Potrivit sondajului, 91 la 
sută din persoanele chesti
onate S-au declarat împo
triva instalării de arme 
nucleare la Comiso, in Si
cilia.

WASHINGTON I (A.

gerpres). — O delegație de 
femei din Europa occiden
tală, alcătuită din cunoscu
te personalități politice, 
oameni- de artă și cultură, 
a sosit în Statele Unite 
pentru a-și exprima pro
testul împotriva amplasă
rii de rachete nucleare pe 
continentul european. Cu 
acest prilej, ele vor înmî- 
na Departamentului de Stat 
și Congresului S.U..A. un 
mesaj în care se cere o- 
prirea amplasării în Euro
pa occidentală de noi, ra
chete americane nuclea
re.

PENTRU PROCLAMAREA 
INDEPENDENȚEI 

NAMIBIEI
LOME 1 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la 
Lome, unde a întreprins o 
vizită oficială în cadrul 
turneului pe oare.l efectu
ează într-o serie de țări 
africane, secretarul gene
ral al Organizației Națiu
nilor Unite, Javier Perez 
de Cuellar, și-a . exprimat 
încrederea că Namibia va 
deveni independentă „la o 
dată, sper, cît mai apro
piată1*, a subliniat el. în 
pofida întîrzierilor în a- 
plicarea planului O.N.U. 
privind Namibia, Javier 
Perez de Cuellar a arătat 
că el .își va continua < e- 
forturile pentru proclama
rea independenței acestui 
teritoriu ocupat ilegal de 
R.S.A.

■ CANBERRA. — Po
trivit datelor publicate 
de Departamentul austra
lian al muncii, la sfîrșitul 
lunii decembrie 1982, în 
Australia erau înregistrați 
873 000 de șomeri, repre- 
zentînd 12,4 la sută din 
populația activă a țării.

■ MADRID. — După 
cum a anunțat Institutul 
național de etatlstică, in
dicele prețurilor de con
sum a crescut aqul trecut

Pe

Evolupa situa(iei din Orientul Mijlociu
AMMAN 1 (Agerpres). 

— Populația palestiniană 
din teritoriile ocupate con
tinuă să-și exprime pro
testul împotriva ocupației 
israeliene, transmite agen
ția WAFA.

Potrivit agenției, în car
tierul vechi ,al Ierusalimu
lui au avut loc demonstra
ții împotriva unei recente 
tentative a colonilor is- 
raelieni de a distruge mos
cheea AI_Acsa. De aseme
nea, la Universitatea arabă 
Bir Zeit a fost declarată o 
grevă de protest împotri
va măsurilor represive ale 
autorităților de ocupație.

Demonstrații de protest

ale populației palestiniene 
au avut loc și la Nablus.

*
RABAT 1 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, s_a în- 
tîlnit Ia Rabat cu pre
ședintele Guineei, Ahmed 
Sekou Toure, aflat într-o 
vizită în capitala maroca
nă. Agenția palestiniană de 
știri WAFA relevă că au 
fost examinate probleme 
privind relațiile arabo- 
africane, precum și rezul
tatele misiunii întreprinse 
de Comitetul islamic con

dus de Ahmed Sekou Tou
re în capitala Egiptului.

Yăsser Arafat a conferit, 
de asemenea, eu Tariq 
Aziz, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor ex
terne al Irakului, mem
bru al Comitetului isla
mic care a vizitat Cairo. 
Au fost abordate proble
me legate de misiunea în
treprinsă în Egipt.

Agenția WAFA adaugă 
că președintele Corni totu
lui Executiv al O.E.P. ur
mează să viziteze în zile
le urmgtoare o serie de 
țări africane, după care va 
începe un turneu în capi
tale arabe.

în Spania cu 12,2 la sută. 
Cele, mai mari creșteri de 
prețuri s-au înregistrat la 
alimente, la transporturi
le în comun și la unele 
prestări de servicii.

■ VIENA. — După cum 
rezultă din datele publica
te la Viena, numărul șo
merilor a ajuns în prezent, 
în Austria, ia 190 710. A- 
proximativ 25 la sută din 
șomeri sînt tineri sub 25 
de ani.

■ BRASILIA. — Rata 
inflației s_a ridicat, în lu
na ianuarie, în Brazilia la 
9,8 la sută, a anunțat Ins
titutul de studii economice 
Getulio Vargas, transmit 
agențiile EFE și IPS. In 
aceste condiții, prețurile au 
sporit în medie cu 9,7 la 
sută.

r
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Dublu delict; 
Unirea: Stop cadru la 
masă; Parîngul: Drumul 
spre victorie.

PETRILA: Sindromul, 
I—II.

LONEA: Milioanele lui 
Fairfay.

VULCAN — Luceafă
rul; Haiducii Iui Șapte- 
cai.

LUPENI — Cultural: 
Haiducii.

URICANI: Cîntec 
tru o rîndunieă.

pen-

15,00 Telex.
15,05 Monografii profesi

onale: 
pregătesc 
lucrători 
cultură.

15,20 Film serial;
„Karino".
(color).
Studioul tineretului, 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
conomie.

folcloric, 
contempo- 
confruntă- 

idei. Soci- 
și condiția

Unde se 
viitorii 

în agri-

15,45
16,30

20,20

20,35
20,50

Tezaur 
Lumea 
rană și 
rile de 
alismul 
umană.

U.
U

î

progra-

(parțial
în e_

21,05 Film artistic; 
„Fantezie pe tema 
dragostei".
(color). Producție 
a studiourilor so
vietice,

22,20 Telejurnal 
color).

22,30 închiderea 
mului.

RADIO
13,00 De la 1 

15,00 „Club univers XX* 
16,00 Buletin de 
16,05 Cîntec de împlini
re — muzică ușoară ro
mânească. 16,15 Melodii 
cu Ion Luican, 16,25 Ra_ 
diogazeta 
16,55 Sfatul 
17,00 Buletin _ ,.....
17,05 Tribuna radio. 17,35 
Te apăr și te cînt, pa
tria mea — program mu
zical. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal. 22,00 O zi 
într-o oră. Radiojurnal. 
23,00 Bijuterii muzicale. 
23,30-5,00 Non stop mu
zical.

(Buletine de știri la 
rele: 24,00, 2,00, 4,00).

PRONOEXPRES
Numerele extrase „ 

tragerea pronoexpres din | 
1 februarie 1984 : . |

Extragerea I: 35, 31, 2, i 
16, 18, 4. ■

Extragerea a II-a; 5, . 
21, 14, 20, 7, 36. ■

Fond total de cîștiguri: ' 
1 202 876 lei, din care 1 
105 875 lei, report la ca- I 
tegoria 1.

(parțial"
progra-

la 3,---
știri.

economică, 
medicului.
de știri.

0-
la

I

I

1
I
I
I
I
I 
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M. T. C. F.
RIC ANI
NCADRE A Z A:

șoferi ,
■ mecanici auto
■ electricieni auto.

încadrarea se face conform Legii 12/1971, 
iar retribuirea conform Legii 57/1974. Relații 
la telefon 180, Uricani.

Mica publicitate

■ MOSCOVA. Pe liniile 
metroului din Leningrad 
a fost experimentat un 
tip de vagon cu motor 
asincron. Trenurile de 
metrou din Leningrad cir
culă cu motoare cu cu
rent continuu care func
ționează cu consum mare 
de electricitate. Noul tip 
de motor este mult mai 
sigur în funcționare și 
are un consum cu aproxi
mativ 25 la . sută . mai mic 
decît cele cu curent conti
nuu.

<5 BEIJING. La Ansh,an, 
complex metalurgic de 
frunte al Chinei, două 
convertizoare au fost a- 
daptate pentru utilizarea 
unei noi metode, de efici
ență sporită, de elaborare 
a oțelului.

Metoda — una din cele 
mai noi fold'site în pre
zent în țările dezvoltate 
din punct de vedere in
dustrial — constă în insu- 
flarea de oxigen și de gaz 
inert atît prin partea in
terioară cît și prin dea

superioară a converțizoru- 
lui, față de insuflarea în
tr-o singură parte, cum 
se proceda pînă în pre
zent. Metoda contribuie la 
echilibrarea procesului de 
elaborare a oțelului, per
on ■■■>■■■■ mi amumma

genția France Presse. A- 
paratul, care, potrivit cons
tructorilor săi, constituie 
„un hibrid între un elicop
ter și Un balon dirijabil**, 
va avea o lungime de 110 
m, 60 m lățime și 40 m

••■•■■laiiiiaaaiiiiiiaiiiaii

Din lumea stiintei
♦ >

și tehnicii
mițînd economii de oxi
gen, în plus, pot fi reali
zate mai im ite tipuri de 
Oțeluri, inclusiv unele oțe
luri speciale cu conținut 
redus de fosfor.. In general, 
crește producția și se îm
bunătățește calitatea oțe
lului.

■ WASHINGTON. — 
Un balon dirijabil, consi
derat a fi cel mai mare 
din lume, puțind să ridice 
greutăți de pînă la 25 de 
tone, va fi lansat în toam
na aceasta, informează a-

înălțime. El va fi propul
sat de patru elice de eli
copter, pilotul aflîndu-se 
în nacela situată sub corpul 
navei.

TOKIO. — Compania 
japoneză _Vivtor“ a anun
țat intrarea în producție 
a celui mai mic și mai 
ușor magnetoscop din lu
me, respectiv o combină 
formată dintr-un aparat de 
filmat pe benzi magneti
ce și altul de înregistrare 
a sunetului. Acesta este 
ușor de manevrat și are o

greutate de numai 1,9 kg. 
Camera de înregistrare a 
imaginilor este încorporată 
în aparat, iar caseta poa
te fi derulată și Copiată pe 
alt magnetoscop. Noul dis
pozitiv este compatibil cu 
toate televizoarele aflate, 
în prezent, pe piața niponă.

H OTTAWA. — Cerce
tătorii de la Universitatea 
din provincia ‘canadiană 
Saskatchewan au desco
perit că tulpina cereale
lor conține o substanță ca
re face ca planta să re
ziste la temperaturi scăzu
te. Astfel, experiențele au 
demonstrat că grîul de 
toamnă, cultivat în condi
ții de laborator și injectat 
cu această substanță, re
zistă la temperaturi de 
minus 30 grade. Specia
liștii Canadieni au trecut 
la experiențe pe supra
fețe întinse în cîmp.

Ei susțin ■ că această 
descoperire are o deosebi
tă importanță pentru cul
tivarea cerealelor în regi
unile reci ale globului. i

CHIȚAC Vasile mulțu
mește medicilor Maior Ist
van și Csontos Iosîf, pre
cum și personalului mediu 
sanitar, pentru competen
ța cu care a fost îngrijit. 
Mii de mulțumiri. (188)

SOȚIA Anuța, capiii 
Maria, Ana și Ion șî nepo
tul Daniel, urează soțului, 
tatălui și bunicului lor 
Nica Virgil, cu ocazia ie
șirii la pensie „Multă să
nătate, fericire și viață 
lungă (189)

PIERDUT carnet student 
pe numele Duruian Rodica» 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (164)

PIERDUT diplome de 
lăcătuș, și preparator căr
bune pe numele Stoica Jolt> 
eliberate de I.P.C.V.J. Pe

troșani. Le declar nule. 
(175)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 963, eliberată 
de E.G.C.L. Petroșani, si 
legitimație specială nr. 145, 
eliberată de A.U.T.L. Pe
troșani. Le declar nule. 
(171)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Catar
gul Viorica, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupenî. O de
clar nulă. (185)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pan- 
ezok Lucia, eliberată de 
preparația Corcești. O de
clar nulă. (1.87)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beznă 
Gheorghe, eliberată de I.M.. 
Bărbătehi. O declar nulă, 
(192)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL atelierului ventile _  S.S.H. Vul
can-este alături de colegul lor ing. Aufniesser losif 
la adînca durere pricinuită de pierderea mamei sale. 

(186)

COLECTIVUL Topo de ia mina Petrila transmite, 
condoleanțe colegului lor Traian Jurcă, la pierderea 
tatălui său

JURCĂ IOAN
(190)

COLECTIVUL Topo de la mina Petrila, transmi
te sincere condoleanțe familiei Grăjdan Grigore în 
marea durere pricinuită de decesul tatălui 

GRÂJDAN GHEORGHE L
(191)
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