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nn 12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

< ------
Combinatul minier Valea Jiului

a

20000 tone de cărbune 
peste prevederi

O Producția extrasă suplimentar de minerii 
Văii Jiului in ziua de 7 februarie a ridicat cota 
depășirilor acumulate de combinat, de la începu
tul anului, la 20 000 tone de cărbune,

■ Mina Vulcan a înregistrat ■ Mina Uricani, importantă
cea mai mare producție extrasă furnizoare de cărbune cocsifica
în acest început de an peste sar- bil, a totalizat un plus, la zi, în. 

1984, de aproape 8000 tone de 
cărbune. '

cinile planificate : 10 500 tone 
de cărbune.

Bl De la începutul lunii februarie, cele mai 
mari depășiri le-au înregistrat întreprinderile mi
niere Vulcan (plus 4000 tone); Livezeni (plus 
2626 tone); Petriia (plus 2357 tone) și Uricani 
(plus 2076 tone)

■ in ziua de 7 februarie, cea mai mare pro
ducție suplimentară au extras-o minerii de la 
Paroșeni — 614 tone de cărbune

In ultimii ani oamenii1 
; muncii de la întreprinde

rea de utilaj minier din 
. Petroșani s-au afirmat prin 

spiritul lor creator în in
dustria constructoare de 
mașini. A vinci în vedere 
numărul mare de mașini 
și utilaje miniere, precum 
și piesele de schimb pen
tru acestea, destinate ex
ploatărilor miniere din
țară — și, din acest an,
partenerilor de peste ho
tare — s-a trecut la con
ceperea și proiectarea u_ 
nor standuri pentru veri
ficarea pieselor și suban- 
samblelor în vederea ridi
cării gradului de funcțio
nare și creștere a produc
tivității produselor desti
nate exportului.

Colectivul de proiectanți 
din cadrul A.P.S.D.V.A., 
condus de ing. Mircea 
Munțeanu, a proiectat un 
stand de încercat aparate 
de cuplare a vagonetelor 
de funicular. Datorită gra
dului mare d,e 
ce trebuie să_l prezinte 
aceste aparate de cuplare, 
standul a fost conceput ast
fel îneît să asigure aproxi- 
mativ toate condițiile con
crete de funcționare. O 
contribuție deosebită în 
proiectarea acestui dispo
zitiv complex l_au avut 
sing. Iosif Bordea și teh
nicianul Marin Florea. (Du_ 
niitrtt Gârjoabă, corespon
dent)

v

Consfătuire de lucru
la C.

Din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în zilele de 
7—8 februarie, la C.C. al 
P.C.R., a avut loc o cons
fătuire de. lucru consacrată 
analizării activității în in
dustrie și investiții, asigu
rării măsurilor ce se im
pun pentru înfăptuirea în 
cple mai bune condiții a 
sarcinilor pe acest an.

In prima zi. participan
ții la* consfătuire s-au reu_ 
rut pe grupe de lucru.

Miercuri, 8 februarie, lu
crările consfătuirii ș-au 
desfășurat în plen sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

împreună cu conducă
torul partidului și statului, 
în prezidiu au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

C. al P. C. R.
La consfătuire au parti

cipat membri ai C.C. al- 
P.C.R. și ai guvernului, 
primi-secretari și secretari 
cu problemele economice- 
ai comitetelor județene 

de partid, vicepreședinți 
ai consiliilor județene de 
control muncitoresc al 
activității economice și so
ciale, conducători ai unor 
instituții centrale, activiști 
de partid, ai organizațiilor 
de masă si obștești.

în legătură cu unele 
probleme ridicate în cursul ~ 
analizei, au .răspuns mi
niștrii industriei construe- dezvoltate și înaintare 
țiilor de mașini, industriei • ~ 
de mașinî-unelte, electro
tehnică și‘ electronică, me
talurgiei, petrolului, mi- 
nelor, construcțiilor indus
triale, energiei electrice, in
dustriei ușoare, comerțu
lui anterior, precum și ca
dre din-conducerea altor 
ministere, economice.

Participanții ia dezbateri 
au subliniat importanța 
consfătuirii, care se înscrie (Continuare in pag. a 4-a)

în practica întîlnirilor 
permanente/ nemijlocite 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le are sistematic 
cu activul de partid și de 
stat, cu cadre de conduce
re și oameni ai muncii din 
toate domeniile de activi
tate, în vederea stabilirii 
celor mai potrivite căi și 
mijloace pentru înfăptuirea 
planului național unic de 
dezvoltare economică și so
cială a țării, pentru trans-' 
punerea în viață a Progra
mului de edificare a soeie- » 
Lății socialiste multilateral

României spre comunism.
Vorbitorii au exprimat 

înaltă prețuire pe care co
muniștii, toți oamenii mun
cii din patria noastră o 
acordă contribuției hotărî- 
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia elaborarea și 
înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, 
la ' mobilizarea întregului

Ieri s-a încheiat
A

Ieri 
treaga . 
animalelor domestice, 
țiune cu semnificații im_ 
portante în fundamentarea 
măsurilor care să conducă 
la creșterea producției în 
sectorul zootehnic, la - în
deplinirea prevederilor pla
nului de dezvoltare a țării 
în 1984. Și în Valea Jiului 
lucrările recensămîntului 
(desfășurat în perioada 1— 
8 februarie) s_au aflat sub 
influența stimulativă a 
sarcinilor ce rezultă din
Programul Unic de crește-

s_a încheiat în în- 
țară recensămîntul 

, ac-

re a producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori și 

-în gospodăriile producăto
rilor particulari.

In aceste opt zile echipe
le cate au efectuat recen- 
sămîn'ul în municipiu s_au 
deplasat în toate gospodă
riile țărănești și în cele 
ale unităților economice, 
înregistrînd, odată cu. e_ 
fectivele existente, con
tinuarea tradiționalei o- 
cupaț'i de creștere a ani
malelor. Ințelegînd sen
surile complexe ale acestei

acțiuni pentru creșterea 
producției animaliere 
valorificarea integrală 
condițiilor naturale
Văii Jiului, cetățenii au 
sprijinit activ procesul de 
inventariere, exprimîn. 
du-și hotărîrea de a con
tribui și mai mult la dez
voltarea economiei națio
nale, la îndeplinirea pro
gramului de autoconducere 
și autoaprovizionare in

T. SPATARU

și 
a 

ale

(Contiiiuar* in pa*, a 2-aI

Dispozitiv
de încercare

I.U.M. PETROȘANI

Brigadierul Alexan
dru Laszlo, alături de 
trei prtaci, componen. 
ții uneia dintre forma
țiile de lucru fruntașe 
din cadrul «actorului 
IV, investiții, de la mi
na Paroșeni,

1

i METAMORFOZELE
UNEI BRIGĂZI

e-Nu întotdeauna tno- ducției. In ianuarie, 
meritele de revoluție ’ tn forturile colectivului n-au 
gîndirea tehnică sînt du- fost răsplătite decit cU 
blate de clipe de . '
facție, căutările unor so
luții noi, dar și tendința 
vechiului de a se cram
pona în atitudini de re
zervă, ba chiar de 
piciune generează 
flicte de cumpănă, 
insuccese temporare, 
perioada de stabilizare, 

noul îmbrățișează însă 
nu numai soluția tehni
că, dar și mutațiile în 
conștiința oamenilor. Un 
exemplu elocvent în a- 
cest sens tl constituie 
sectorul II al minei Vul
can : adoptarea unei 
tehnologii not, frontul 
scurt cu susținere me
talică, în locul abataju
lui cameră, n-a produs, 
instantaneu, saltul pro-

tone|satis- un plus de 30 de 
de cărbune, prima zi a 
lunii următoare a adus , 
la lumină o cantitate su
plimentară de 115 tone, 
în schimb, de la început, 
s-au văzut avantajele , 
noii metode de exploatd-. 
re, economii substanția
le de timp și materiale 
(în special lemn), recupe- l 
rarea și refolosirea stil-) 
pilor și grinzilor etc. ,

O formație a întrecut i . 
totuși așteptările în a- 7 
ceasta perioadă de me- » 
tamorfoză tehnologică, \ 
este vorba de o brigadă » 
care altădată se lăuda ) 
doar cu rezultate foarte 1

’ion VULPE »

(Cohtinuare în pag a 3-a' ț 
__ ____________ _______ ______ .1 •

sus- 
con- 

ori 
In

Minerii de la Lonea sînt hotărîfi sU-și îndeplinească sarcinile

siguranță

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Lonea 
a analizat în spirit de răs
pundere și exigență mun
citorească activitatea e- 
conomico-financiară desfă
șurată în anul 1983, stabi
lind măsuri ferme pentru 
ca anul 1984 să fie rodnic 
la producția de cărbune.

Darea de seamă a scos 
în evidență că minerii de 
la Lonea au realizat, în 
1983, o producție măi mare 
cu 15.7 000 tone de cărbu
ne față de anul precedent, 
creștere o'bținută în primul 
rînd pe baza mai 
bunei organizări a 
producției și a muncii, 
trecerii la noul program 
de muncă în trei schim
buri, aplicării acordului 
global și a noilor măsuri

privind majorarea retribu
ției. De asemenea, condu
cerea colectiva a soluțio
nat o seamă de probleme 
tehnice care privesc .finali
zare! lucrărilor pentru con
centrarea producției pe

concentrate spre stabiliza
rea forței de muncă și în
tărirea disciplinei. Aceste 
măsuri, cărora li se adau
gă cele vizîrid întărirea a- 
sișț nței tehnice și a dis
ciplinei, și ridicarea pre-

(Aurel Negru, Ludovic 
Gheorghe Bunea,

baza

de 13 000 tone de cărbune, 
iar pentru 1984 se angajea
ză să extragă suplimentar 
însemnate cantități de căr
bune (numai în ianuarie a

de tone), Alți partieipanți 
la discuții au insistat pe 
necesitatea ca și probleme
le sociale, de muncă și 
de viață ale minerilor să , 
stea mai mult în atenția 
consiliului oamenilor mun
cii, a sindicatului (Marla 
Boghianu), pe respectarea 
cu strictețe a normelor de 
protecție a muncii (loan 
Cherecheș) — probleme ca
re odată rezolvate vor con
duce nemijlocit la crearea 
condițiilor pentru realiza
rea planului și a angaja
mentelor la producția de 
cărbune.

Teodor RUSU

ție
Repaș,
Traian luMwț, Tivadar Dol-
ha) au pus accentul pe a- 
sigurarea fronturilor de 
lucru cu materiale și pie- ■ . depășit, sarcinile cu 1000 
se de schimb, pe stabiliza-

A-unlrî generale ale reprezentanților oamsnlfor muncii
benzi la orizontul 400, ex
tinderea de noi tehnologii 
de exploatare eu tavan 

.artificial de rezistență; a- 
Sigurare;^ capacităților de 
producție. Pentru anul 
1934 se prevede punerea în 
funcțiune s unui monorai 
necesar îmbunătățirii a- 
pro vizionării formațiilor de 
lucru din sectorul I. Preo
cupările sînt, de asemenea,

gătirii profesionale, dau 
garanția că mina Lenea va 
îndeplini sarcinile de plan 
în anul 1984. Realizarea 
planului de extracție din 
prima lună a acestui an,' 
demarajul bun în luna fe
bruarie sînt g dovadă,con
cludentă in acest sens.

In cuvîntul lor, reprezen
tanții oamenilor muncii 
din sectoarele de produc-

rea oamenilor în abataje, 
întărirea ordinii și disci
plinei. Fiecare luare de 
cuvînt a fost însoțita de 
angajamente concrete pen
tru realizarea și depășirea 
planului. Se cuvine eviden
țiată în acest sens hotărî
rea brigăzii lui Grigore 
Mindruț din sectorul IV, 
care și în anul trecut și-a 
depășit planul, cu mai bine
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Exigența, răspundere profesională 
în „secția de bază" a întreprinderii

La I.F.A. „Vîscoza", 
despre locul și rolul sec
ției finisaj textil în con
textul general al activi
tății acestei cunoscute În
treprinderi, ne-a edificat 
secretara organizației de 
bază, Irina Hribal: „Sec
ția noastră este cea care 
realizează produsul finit. 
De la noi, următoarea e- 
tapă de lucru o constituie 
desfacerea produselor1'.

Am făcut această pre
cizare pentru a consem
na importanța „secției de 
bază" a întreprinderii, 
răspunderea deosebită ce 
revine organizației de 
partid în afirmarea rolu
lui său de conducător po
litic. Pornind de la aces
te repere, biroul organi
zației de bază, acționea
ză în permanență pentru 
intensificarea muncii po
litice, organizatorice și 
educative în vederea mo
bilizării colectivului Ia o 
activitate economică tot 
mai bună.

Discuții cu interlocu
toarea noastră a pornit, 
cum era firesc, de la ac
țiunile întreprinse de co- 
.muniști pentru îmbună
tățirea rezultatelor eco
nomice. Secția nu a rea
lizat planul fizic pe 1983, 
dar a obținut depășiri 
substanțiale la producția 
marfă și valoarea pro
ducției nete. Pentru a 
compensa în măsură cît 
mai mare nerealizările 
datorate unor cauze o- 
biecțive — calitatea scă
zută a unor loturi de 
materie primă, rezidu-
\__

urile existente în apă, în
treruperile în alimentarea 
cu energie electrică _
biroul organizației de 
bază și conducerea sec
ției s-au preocupat de re
ducerea pe cît posibil a 
efectului celorlalte cauze, 
a celor subiective. S-a . 
acționat pentru organiza.

VI AT A 
DE PARTID

rea cît mai bună a locu
lui de muncă, întreține
rea și exploatarea cores
punzătoare a utilajelor, 
întărirea climatului 
disciplină.

— în secția noastră, 
datorită răspunderii do
vedite de întregul colec
tiv, nu se vorbește de 
mai mult timp despre 
„nemotivate", ne-a 6pus 
secretara® de partid. Pu
nem accent pe valorifi
carea cît mai bună a cu
noștințelor profesionale 
ale muncitoarelor, și a- 
cest lucru ne ajută mai 
ales la creșterea produc- 

. tivității muncii și înca
drarea în consumurile 
specifice planificate.

La succesele înregistra
te de organizația de ba
ză a secției — succese 

• care nu pot fi minimali
zate, avînd în vedere 
mobilizarea colectivului 
pentru a contracara efec-

.. 
de

tele cauzelor amintite — 
a contribuit în mod deo
sebit exigența imprima
ntă în munca și viața de 
partid, în activitatea pro
ductivă. O dovadă de e_ 
xigență o constituie în
săși preocuparea pentru 
întărirea continuă a or
ganizației. în anul' 198'3 
au fost primite în rîn_ 
durile partidului 29 mun
citoare, fapt ce vorbește 
de la sine despre o a- 
tentă muncă politică, des
fășurată cu cele mai bune 
tinere din cadrul secției. 
Afirmarea lor în 
colectivului este 
tq de pildă prin locul 
fruntaș, cîștigat în între
cerea socialistă pe ' în
treprindere, în anul tre
cut, de către tînăra co
munistă Ecaterina Cq_ 
chină. Și alte membre 
ale organizației de bază, 
cum sînt Ioana Roșoiu, 
Gica Apostol, Sanda Ga
vrilescu, Iolanda Tamaș, 
Janeta SevacOvan, oferă 
zi de zi tot atîtea exem
ple de dăruire și price
pere profesională, de 
răspundere înaintată ce 
caracterizează * 
colectiv.

Un colectiv 
cu un grad ridicai 
pregătire 
caracterizat 
răspundere 
că —. așa

liU,
viața 

dovedi-

întregul

omogen, 
de 

profesională, 
de o înaltă 
muncitoreas.

.este cunoscut 
colectivul secției finisaj’ 
textil, secția de bază a 
întreprinderii de fire ar
tificiale „Vîscoza" din 
Lupeni.

Ion MUSTAȚĂ

In vederea asigurării unui transport fluenț de călători, 
autobaza I.T.A. Petroșani pune -— începînd de azi — la 
dispoziția transportului local autobuzele sale, șoferii fiind 
obligați să oprească la parcursul gol și să preia călătorii pe 
bază de bilete. :

Autobuzele LT.A. vor circula după următorul program, 
pe distanțele menționate în tabelele alăturate :

Instantaneu de muncă din cadrul secției 
Vulcan a Autobazei de transport a C.M.V’.J. în ima
gine, echipa de mecanici auto condusă de Constan
tin Gavrilescu, lucrează la repararea unui motor.

(Urmare din pag. 1) terea nivelului de trai al 
populației fiind-, un obiec
tiv fundamental al politi- 

i statului
profil teritorial. Organizat 1'
în mod temeinic de consi- cii partidului și ............. 
liile populare municipal, nostru. La Cîmpu lui Neag 
orășenești și comunale, 
recensămîntul • animalelor 
domestice, încheiat, în cele 
mai multe localități cu
noscute prin continuitatea 
preocupărilor din acest do
meniu, înainte de terme
nul stabilit prin Decretul 
nr. 1/1982, a evidențiat a- 
tît conștiința civică a lo
cuitorilor, responsabilita
tea lor moral-politică, cît 
și creșterea efectivelor în 
comparație cu datele sin
tetice din anul 1983. Cu
noașterea exactă a situa
ției existente de fapt are 
implicații majore în buna 
aprovizionare a minerilor, 
a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, eres-

sau Bănița, la Petrila sau 
la Aninoasa, în toate loca
litățile . municipiului, efec
tuarea recensămîntului a- 
nimalelor domestice a pri
lejuit și stabilirea unui 
dialog necesar și util cu 
cetățenii despre modali
tățile prin care pot 
participe mai mult, 
contractele încheiate, 
aprovizionarea populației 
Văii Jiului. Și aceste con
vingeri ale țăranilor cu 
gospodărie individuală din 
municipiu, pornite 
conștiința 
sînt sprijinite de un 
samblu de măsuri stabilite 
de stat

să 
prin 

la

I SPECTACOL. Teatrul 
de stat din Petroșani pre
zintă astăzi, la ora 11,30, 
pentru tineretul școlar din 
oraș o nouă reprezenta
ție cu piesa de anticipație 
„Ionuț și extraterestrii" 
de Nicolae Gherghe, rea
lizată în»regia autorului, 
(T.S.)

RENOVĂRI. Dispensa- ». 
rul medical din cadrul 
minei Uricani a cunoscut 
în ultimul timp ample 
lucrări de .renovare, spa- - 
țiul unității medicale fi
ind extins. .Tot în aceas
tă acțiune s-au efectuat 
renovări la cabinetul de 
fizioterapie, intrînd în 
funcțiune și un nou apa
rat de tratament. (I.D.)

ÎNTÎLNIRE. Astăzi, la 
ora 10, la Casa de cultu
ră din Petroșani are loc 
o întîlnire a elevilor din 
școlile orașului cu scri
itorii CoStathe Anton și 
Constantin Diaconu, au
tori ’ de literatură pentru 
copii. (T.S.)

ÎN TURNEU. Formația 
de teatru pentru copii, 
grupurile vocal-instru- 
mental „Acustic" și „Trio 
veselia", de la Casa de 
cultură din Petroșani, se 
vor afla mîine într-un 
turneu de spectacole or
ganizat la Orăștie. For
mația de teatru pentrv , 
copii va prezenta piesa 
„Fotbal cu peripeții" de 
Gheorghe Negraru. (T.S.)

Rubrică realizată de 
T. SPATARUdin

lor patriotică,
an-

PETROȘANI — ANINOASA

Stația Aninoasa Iscroni Aeroport III Aeroport II Piața Victoriei Aeroport II Aeroport III Iscroni F’ț Aninoasa

Ora 4,25 4,49 5,01 5,04 ' 5,10 -
4,35 . 4,59 - 5,11 . 5,14 5,20). "țț.
4,40 5,04 .5,16 5,19 5,25
4,45 5,09 . i 5,21 - ' ' ' 5,24 • 5,30
4,50 5,14 .. 5,26 ' 5,29 .5^25, ț

5,19 5,31 ' 5,34 ."■‘țț 5,40
6,00 : . 5,24 5,36 . 5,39 5,45

13,10 13,16 13,19 13,31 13.55
13,15 13,21 13,24 13,36. 14,00
13,20 13,26 13,29 13,41 14,05 ’
15,00 15,06 15,09 15,21 15,40
15,05 15,11 15,14 15,26 15,45
15,10 15,16 15,19 15,31 15,50

CÎMPU LUI NEAG

Stația Cîmpu lui 
Neag Uricani Lupeni Paroșeni Vulcan Iscroni Aeroport 

II
Piața

Victoriei
Aeroport

II Iscroni Vulcan Paroșeni Lupeni Uricani Cîmpu 
lui Neag

Ora
7,45 8,15 8,33 8,51 9,06 9,30 9,42

1,00
9,50

1,10 1,22 1,45 .2,00 2,15 2,30 3,00

7,50 8,20 8,38 8,56 9,11 9,35 '9,47 9,55

7,55 8,25 8,43 9,01 9,16 9,40 9,52 10,00

8,00 8.30 8,48 9,06 9,21 9,45 9,57 . 10,05
ANINOASA — PETROȘANI — LUNEA

Stația Aninoasa Iscroni Aeroport II Piața Victoriei I.U.M.P. Strada minei Complex Liceu Miliția Cap linie Lonăa

' :Ora" ■ ■ 4,30 4,54 5,09 ■■ ț:. 5.15 5,18 5,21 : 5,33 5,39 5,42 5,51
17,39 17,33 17,30 17,18 17,12 17,09 17,00

*. 1 
iStația i Cantina restau

rant Lupeni Centru Lupeni Șohodol Paroșeni Vulcan Iscroni Aeroport III Aeroport 11 Casa de cultură 
Petroșani Piața Victoriei

j j 4,45 5,00 5,15 5,30 . 5,33 - 5,36 s>4q "

I '4-... • . j.- ' 7,45 7,50 .3< 8,00 8;06
:.... 10,50 ■.: 10,20 10,11 10,05 9,50 : ,

r-w- 12,45 . . 13,00

1 14,55 14,40 14,25 14,10 14,03 14,00

-"'3 - 17,09 16,54 16,51 16,48 16,45
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i Individ —- Colectivitate • Individ Colectivitate
Reușitele bătăliei cu 

muntele-pe care o desfă
șoară cu tenacitate, zi 
de zi, minerii și mecani
zatorii carierei din Cîm- 
pu lui Neag sînt depen
dente de o cerință „tac
tică" de primă însemnă
tate: asigurarea perma
nentă a fronturilor de 
lucru. Adică, la '
cotele, toate treptele a- 
cestui mare abataj de su- • 
prafață, să aibă ce „rupe“ 
cupele ,JPromex“-urilor, 
— ale nesățioaselor ex
cavatoare. Cu ajutorul 
lor, cărbunele ajunge în 
benele autobasculantelor 
de mare capacitate care 
le duc spre destinație. 
Totul este însă ca stratul 
de cărbune să fie scos la 
lumină, eliberat de strîn- 
soarea milenară a roci
lor. Iată o misiune, pe 
cit de necesară, pe atît 
de dificilă. Pentru că 
excavarea rocilor, desco- 
pertarea cărbunelui ne
cesită a operație care 
are sorți de reușită doar 
cu ajutorul forței de ru
pere a dinamitei. Or, puș
căturile — această ope
rație dificilă, de 
rigoare, dar și de mare 
efect în lupta cu stîncile 
nu sînt de conceput fără 
aportul echipelor de fo
rezori, fără găurile de 
sondă, bătute în roca 
dură. în care se încarcă 
explozivul.

Am fost zilele trecute 
oaspeți — la cota 780 — 
ai forezorilor echipei con
duse de Victor Hîrșovescu,

treținerea și exploatarea 
utilajului, asigurarea e- 
fectului maxim al pușcă- 
turilor incumbă pricepe
re și rigoare în fixarea 
prăjinilor, in manipularea 
forezei, respectarea stric
tă a monografiilor de 
pușcare. Tuturor acestor 

tot exigențe, șeful de echipă 
toate zilnic cu .cite 30—50 me-

cea mai bună echipă 
de profil din carieră, pe 
care adunarea generală a 
oamenilor muncii a de
clarat-o formație frun
tașă pe 1983.

Formația are ca normă 
zilnică forarea a 
100—110 ml găuri de 
dă. Și o depășește

cite' 
son-

conștiință
■ .'JF.-*.....

a datoriei
B 8 Bfl B.B W ■ B B ■ I fl B B I B B BB B B B B B B

tri. Totul e că găurile să 
{ie gata la timp, să 
puște la timp, să 
excavatoarele front 
lucru. Pentru aceasta 
folosirea din plin a tim
pului reprezintă un im
perativ permanent pen
tru forezori. Fie că e 

mare ger, viscolește sau plouă 
ca din găleată, foreza 
trebuie să funcționeze, 
forezorii să-și facă dato
ria. Dar mai necesar este 
ca pușcăturile să aibă și 
efect, .să rupă din plin. 
Or, dacă folosirea din 
plin a timpului de lucru, 
funcționarea neîntrerup
tă a forezei presupun 
dăruire și înaltă răspun
dere profesională în în-

se 
aibă 

de

Victor Hîrșovescu, fost 
sondori azi forezor de 
elită, le răspunde cu pri
sosință,, Și, urmîndu-i e- 
xemplul, își fac datoria 
și membrii echipei. Aju
tor mecanic al forezei e 
Lenuța Neagu, o tînără 
absolventă a școlii pro
fesionale, care a renunțat 
la funcția de. pontat oare 
pentru o se specializa ca 
mecanic de fareză. Va 
reuși ? „Cu siguranță, 
ne asigură șeful echipei. 
Este o fată vrednică și 
ambițioasă care știe ce 
vrea“. La fel își face da
toria și mecanicul moto
compresorului — Marian 
Culă. Deci, trei oameni, 
de virste diferite, mun
citori cu o înaltă conști
ință a datoriei.

— Sîntem comuniști, 
ne spune Victor Hîrșo- 
vescu, și știm ce înseam
nă cărbunele pentru'ța
ră, pentru dezvoltarea 
el. Mai presus de toate 
știm însă că acest cărbu
ne trebuie să-l asigurăm 
prin munca și dăruirea 
noastră. Iată de ce ne 
facem datoria cu priso
sință, așa cum ni se cere.

A T I T U D IN I

A vrea sau
„Năduful" minerului șef 

de brigadă Gheorghe Pari- 
zek, de la mina Livezeni, 
este explicabil. împreună 
cu 16—12 ortaci, locuiește 
în colonia de jos a orașu.. 
lui Petroșani. Pe acolo 
trece autobuzul Aeroport 
— Dîlja. Este o rută spe
cial înființată pentru mi
nerii de la Dîlja. Nu asta 
îi deranjează. îi supără, 
și pe bună dreptate, faptul 
că autobuzul nu oprește 
și în zona barierei. La ora 
3—4 dimineața e greu s-o

a nu vrea...
iei pe jos și apoi să 
„tragi" în subteran 8 ore._ 
Ce îi miră pe acești oa
meni este că unii șoferi 
opresc,. alții însă se fac 
că... plouă. Uneori și plouă, 
iar oamenii rămîn în stație. 
Deci, problema e faculta
tivă : a vrea sau a nu 
vrea. Sau, după marele 
Will, a fi sau a nu fi... șo
ferul binevoitor. Sîntem 
siguri că, în acest caz, con- 
ducerea A.U.T.L. va da do
vadă; de receptivitate. Dar 
nu... facultativă I

Petele de pe conștiință
Trecea tacticos la vola

nul unei „Lada 1500“. Ră
mășițele zăpezii topite se 
prelingeau pe carosabil că
tre o gură de canal. Pe 
trotuar, o femeîe, de la 
țară, așezase frumos, în_ 
tr_un vas de ceramică, pri
mele semne ale primăve
rii— ghioceii. Bolidul sem
nalizează, piciorul apasă 
accelerația și, de sub 
roți, o„ploaie" de apă 
murdară împroașcă tre
cătorii. Gest pedepsit, de-

/ S-adus...
„Vineeee !“.. Răspunsul 

prompt i al ospătarilor de 
acum cîțiva ani, răspuns 
mai prompt decît servirea 
la solicitarea clienților, dar 
care totuși atesta faptul 
că te-a observat, nu mai 
răsună în localurile de a- 
limentație publică sau, ca 
să le spunem mai pe de-a 
dreptul, în restaurante. Și 
este oarecum firesc pentru 
că astăzi, cînd totul este 
mod „mizat. chiar și servi
rea (mai ales ar trebui să 
fie), cînd ospătarii provin

altfel, prin legea circula
ției. Dincolo însă de acest 
aspect, în vasul de pe tro
tuar clopoțeii albi și gin
gași ai ghioceilor stăteau 
aplecați sub povaja noro
iului. Mîhnită, dar calmă, 
femeia i-a ridicat, i-a spă
lat și i_a pus la loc. Rede- 
veniseră frumoși, după 
spălarea petelor de noroi. 
Dar petele de pe conștiin
ța proprietarului acelei 
„Lada" cine le spală ?

Bujor MIRCESCU

„vineeee!“
din școli de calificare spe
cializate un răspuns care 
să dea numai iluzia promp
titudinii nu mai corespun
de situației. Asta este 
doar „oarecum firesc" pen
tru că odată cu „vineeee!" 
și cînd totuși venea cineva 
acel cineva fiind ospătarul, 
s-a dus și promptitudinea 
servirii. Nu credeți ? Vi
zitați unitățile noastre de 
alimentație publică din

; Petroșani, nu și cele cu... 
autoservire și o să vă con
vingeți că „vineeee !" s-a 
dus odată cu promptitudi
nea ospătarului.

I 
I 
I
I
II
I
I
I 
I

I
I
I
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METAMORFOZELE
UMEI BRIGĂZI

(Urmare din pag. I) locutorul nostru, Cle
ment Arcana ,frații Ma
rin și Dumitru Mită, 
Constantin Ciugulan, 
Constantin Popescu și 

ceilalți 
și-au 

nume 
Formația 

și 
sarci-

modeste. în noiembrie, 
anul trecut, în abatajul 
cameră nr. 1, din stratul 
5, blocul IV, la propune- Teofil Lungu, 
rea organizației de partid 
și conducerii sectorului, 
a fost promovat șef de 
brigadă Adam Azamfi- 
rei, un miner cu multă 
experiență, al cărui cu- 
vînt a fost întotdeauna 
în consens cu faptele.

— Bun organizator al 
locului de muncă, re
marcă tînărul inginer Li- 
viu Florescu, dar ceea ce 
este esențial, atitudinea 
sa comunistă față de 
muncă și ortaci a contri
buit la instalarea unui 
climat sănătos în front. 
Oamenii au înțeles că 
trebuie să pună umărul 
cu nădejde, să ia greută
țile in piept.

S-au dus deci zilele de 
blazare, cînd mulți filo
zofau a pagubă, mulțu- 
mindu-se cu puțin, „nu 
ne facem planul, nu luăm 
banii toți". Primele re
zultat^ i-au trezit la rea
litate, i-au ambiționat și 
iată că deja despre bri
gadă se vorbește în ter
meni laudativi. vunuu.ru ișr. vu u ;

_  Da, confirmă inter- muU. așteptatele roade. J 
.. _ _. _ —_ __ __ __ __  ->

; ortaci mai tineri 
dobîndit deja un 
de prestigiu, 
lor își îndeplinește 
depășește ritmic 
nile de plan.

Aclam Azamfirei a 
mai întîrziat în. acea zi, 
mai mult în abataj, cu 
cei din schimbul II, așa 
că am fost siliți să a- 
mînăm dialogul cu el. 
Rămăseseră insă și cei- 

' lalți ortaci din schimbul 
I. lată o demonstrație 
concretă și copleșitoare 
în frumusețe etică a i 
vorbei bătrînești „Unul l 
pentru toți și toți pentru < 
unul“. De acum, brigada, ? 
omogenizată și maturiza- ! 
tă, are aceeași coordona- i 
tă fundamentală de con- ) 
știință — mai mult căr- i 
bune extras înseamnă 
mai binele obștesc, dar | 
și al familiilor minerilor. | 
Și odată întipărită în | 
minte, după lunga perioa- i 
dă de căutări, această în- ? 
vățătură își va arăta ’

Petru Vasiu, șeful com
partimentului personal de- 
la mina Lonea rîde și a*i 
cum cînd își aduce amin
te de întîmplarea aceea, 
din noiembrie, anul trecut. 
Minerilor Nicolae Șutacu 
și Roman Țîr, după 28 și 
respectiv, 30 de ani de sub—i 
teran, le venise vremea de' 
pensie. I_au bătut Ia ușă, 
cu o rugăminte.

— Du-ne și pe noi pe la 
birourile pe uncie trebuie 
să semnăm hîrtiile de 
pensie, a zis încurcat.

Adevăratii
mineri

Dan STEJARU

»

. Zăpada cade dens pes
te pădure, estompînd con
tururile arborilor. O pace 
eternă parcă învăluie 
lumea. Am lăsat mult în 
urmă sunetele cabanei. 
Este exact ceea ce cău
tam. Momentele calme,. 
de împăcare cu lumea și 
cu mine însumi.

Revăd eu ochii min
ții sala de mese a caba
nei, înțesată de tineri 
care dansează în ritmul 
muzicii. Cîțiva dintre ei, 
iertată să-mi fie consta
tarea, se cam... clătinau. 
Mă despart doar doi-trei 
ani de vîrsta lor. Și teu. 
tuși, îmi pare de-a drep
tul puerilă comportarea 
lor — veniți, cred, să se 
destindă. De la unul la 
altul se plimba o sticlă 
de vodcă din care înghi- sfîșiată de sunetul elec_ 
țeau copios. Fetele încer- tronic al muzicii. Ne în- 
cau să_și ' ascundă vîrsta 
prea fragedă in spatele

: fumului de țigară, ce le 
învăluia mîna ridicată cu 
un rafinament . studiat, 
ținînd o țigară Kent. Bo
xele magnetofonului a- 
saltau continuu, cu deci
beli prea mulți, timpa
nele celor prezenți, fără 
a face discriminare, între 
dansatori și schiorii sau 
drumeții vlăguiți, ce se

încălzeau în sală, după 
cîte va ore de coborîre pe 
pîrtie, ori după o lungă 
plimbare prin nămeți.

Am părăsit cabana, 
purtînd în gînd toate a_ 
ceste imagini. Deodată, 
vîntul începe să se înte
țească. Fulgii ne împun
geau obrajii. Gerul ne 
pătrunde încet, încet, fă- 
cîndu-ne să ne întoarcem

consumatori de vodcă. 
Zăpada s-a și așternut 
peste el. 11 ridicăm. Mai 
sînt cîțiva metri pînă la 
cabană. Spune mereu că 
vrea să doarmă. îl recu
nosc: e tînărul care se 
clătina la ușa cabanei 
cînd am plecat. Cred că 
atunci ieșise să ia pu
țin aer. Probabil că va
nitatea învinsese. Nu

Un anume fel de distracție
ummtHttuimmmmmmHHmmmmHimmiAimm
din drum, să căutăm din 
nou adăpost. Pe măsură 
ce ne apropiem de caba
nă, liniștea se destramă,

tîlnim cu un prieten al 
tovarășului meu de drum. 
E salvamontist, un sta
tornic iubitor al munte
lui care, ca și noi, se 
îndreaptă spre adăpostul 
oferit de ospitaliera 
bană. 1

în drum, o siluetă 
re părea doar o pată 
tunec'ată, face parcă 
mișcare.
Este unul dintre

ca-

ra
in-

0
Ne apropiem. , 

tinerii

putea să apară în mijlo
cul celorlalți în starea în 
care ajunsese. Fugise de 
ei și poate de el însuși. 
Aici nu-1 vedea nimeni, 
iar în' cele din urmă o_ 
boseala învinsese vanita
tea și a adormit în gerul 

■care se așternea încet, 
peste el, odată cu zăpada.

La intrarea în cabană 
o fată — aș Zice fetiță, 
pentru că nu avea 
mult de 16 ani — 
gă pe nume, șă_i 
Ion ;

— toane, unde. 
pînă acum ?

mai 
îl stri- 
zicem

ai fost
Întrebare^

pare-se, Țîr. Ajută-ne să 
terminăm mai repede cu 
birocrația.

— Păi, dumneavoastră 
nu știți pe unde sînt bi
rourile ?

— Noi, a replicat Șutacu, 
ri-am venit la mină 
cunoaștem coridoarele 
la birouri, ci galeriile 
abatajele. Am fost la bi
rouri cînd ne-am anagajat 
și acum cînd trebuie să 
ne luăm rămas bun. Or, 
de atunci s_au mai schim
bat între ele...

Petru Vasiu a rîs 
poftă. Lucrînd de 
ani la personal, a 
de_a face cu mulți descon- 
tați, absentomani, indisci- 
plinați, care uitaseră căile 
subteranului, dar '.știau cu 
precizie cîțl dinți falși are 
cutare sau cum se piaptă
nă secretara directorului, 
cînd ÎI apucă migrena pe 
normator și cîte și mai 
cîte cancanuri.'

— Intr-adevăr, cei care,, 
bătătoresc coridoarele nu
mai cu gîndul. Ia treabă 
n-au venit, în schimb cei 
care cunosc galeriile și a_ 
batajul, dar nu ca turiști, 
ci transpirînd la locul de 
muncă, aceștia sînt ade- 
vărați mineri. (S. NOIAN)

să-i 
de 
și

cu 
atîția 
avut

Printr-o temeinică 
Instruire productivă se 
formează în cadrul a- 
telierului-școală de Ia 
Liceul industrial minier 
din Petroșani o nouă 
generație de muncitori 
cu o înaltă calificare ce 
își ’vor desfășura acti
vitatea la întreprinde
rile . miniere din Valea 
Jiului.

a supat acuzator ! Fetița 
a continuat :

— Frate-tu (să-i zicem 
Gigi), te_a căutat peste 
tot !

Apare și fratele : >
— Unde ai fost, măi 7 

La fel de acuzatoare și 
această întrebare.

Indignat, 
tul zice :

— Cum 
fost ? Voi 
căutat ?

— Taci, 
bagi ? L_am căutat 
jumătate de oră !

— Unde, în cabană 7
— Da, în cabană peste 

tot, în dormitor, în sala 
de mese...

Supărat, încercînd . să 
spună ceva inexprimabil 
despre iubirea de frate
— Gigi îl ia pe Ion, și, 
împreună cu fetița.,.dis
par clătinîndu-se.

- Oare așa au înțeles ei 
să folosească liniștea. am_

” ’ zicem ' 
mij- 
veni

o
«.me

nească, nu înseamnă a 
renunța la atributul mar
cant al omului: civilizația)

salvamdntis-

adic^, unde a- 
de ce-nu -ați

dom'Ie, ce te
D

bianța, sau să-i ,■ 
libertatea găsită' în 
locul naturii ? A - 
în mijlocul naturii, 
înclinație specific

Eaiîl DUBEK

vunuu.ru
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popor pentru traducerea în 
viață a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XH-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului.

în spiritul . orientărilor 
și indicațiilor formulate 
de secretarul general al
partidului cu privire la
necesitatea perfecționării 
activității în toate sectoa
rele, în asigurarea unei 
calități noi, superioare, la 
fiecare loc de muncă, par
ticipanții la consfătuire au 
raportat în legătură cu 
stadiul înfăptuirii . progra-; , formulată 
melor speciale stabilite in

' v e d e r e a 
rii 
mare importanță 
economia noastră naționa
lă, au analizat în mod cri
tic și autocritic rezultatele 
obținute în . perioada care 
a- trecut din acest an, e_ 
vidențiind măsurile luate 
și făcînd propuneri pentru 
soluționarea problemelor 
de crre depinde realizarea 
integrală a sarcinilor pe 
anul în curs și pe întregul 
cincinal.

O atenție deosebită S-a 
acordat îndeplinirii ritmi
ce, integrale și la toți in
dicatorii a planului în con
dițiile asigurării unor pro
duse de cea mai bună ca
litate — aceasta fiind pro
blema esențială a activită
ții în întreaga economie, 
în acest sens, s_au evlden- 
țat o serie de acțiuni în
treprinse în vederea redu
cerii consumurilor de ma
terii prime, 
combustibili și 
pentru ridicarea eficienței 
economice. /

Subliniind 
creșterii mai 
a productivității

realiză-
unor produse de 

pentru

materiale, 
energie,

necesitatea 
accentuate 

muncii, 
ca factor determinant pen" 
trU progresul economic al 
țării, cei care au luat cui 
vîntul au evidențiat preo-

Cultural :LUPENI
a T Camionul de cursă lungă. 
•Jl URICANI: Fata care

I
I 
I
I 
I I

terelor, centralelor, indus
triale, a unităților econo
mice pentru asigurarea u_ 

echi
librat și eficient, pentru 
realizarea importurilor pe 
bază de compensație, 
biectiv care poate fi 
gurat în actualul 
de dezvoltare 
rpmândȘti.

Vorbitorii 
angajamentul 
organizațiilor 
a-și perfecționa în conti
nuare stilul și metodele de 
muncă, de a-și spori con
tribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului pe 
1984 și pe întregul cinci
nal.

în încheierea consfătui
rii a luat cuvîntul tovâră- 
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele’ Republicii So
cialiste România.

Cuvântarea conducătoru
lui partidului» și statului 
nostru a fost urmărită eu 
viu interes, fiind sublinia
tă cu vii și puternice a- 

' plauze.
Aprecierile și îndemnu

rile cuprinse în cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și-au găsit un 
larg ecou și> deplină apro
bare în rîndul participan- 
ților ia consfătuire, care 
au exprimat hotărîrea co
lectivelor de oâmeni ai 
muncii din întreaga țară, 
de a acționa cu energie și 
abnegație pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru a întîmpina 
cu succese tot mai mari 
cea de-a 40_a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și .antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

logice, respectarea terme
nelor de punere în func_ 

, pentru reducerea 
duratei de execuție a noi- nui comerț exterior 
lor obiective de investiții.

Vorbitorii au subliniat 
importanța deosebită . a 
măsurilor adoptate recent 

__ _____ , de Comitetul Politic Exe- 
în cadrul consfătuirii au cutiv al C.C. al P.C.R. pri- 

fost abordate probleme vind sistemul de retribuire 
concrete ale cooperării 
colaborării în 
ale respectării 
a contractelor 
stabilite între 
deri.

Pornind de 
de

cuparea pentru moderni
zarea continuă a tehnolo
giilor, utilajelor și instala- țiune, pentru 
țiilor, ridicarea nivelului 
de pregătire a forței de 
muncă și mai buna utili
zare a acesteia, întărirea 
ordinii și disci
plinei în toate sectoarele.

o-
asi- 

stadiu 
a economiei

I
vinde flori.

TV.
15,30 Școala educației 

cetățenești.

și 
producție, 
riguroase 

economice 
întreprin-

la cerința 
secretarul 

general al partidului cu 
privire la folosirea cît mai 
rațională și eficientă a 
bazei de materii prime, de 
corelare a planului de a- 
provizionare cu normele 
de consum și producția 
stabiliță, vorbitorii au în
fățișat modalități pentru 
reducerea mai accentuată 
a consumurilor de materii 
prime, îndeosebi a celor 
provenite din import, în 
scopul obținerii unui vo
lum sporit de produse fă
ră cheltuieli valutare su
plimentare.

Consfătuirea a analizat 
modul în care șe înfăptu
iește programul de inves
tiții prevăzut în acest an, 
stadiile atinse în realiza
rea obiectivelor planifica
te, stabilind măsuri pentru 
punerea în funcțiune, cu 
prioritate, a capacităților 
industriale producătoare 
de materii prime și ener
gie, ca și a celor menite 
să asigure sporirea expor
turilor. S-au indicat, de 
asemenea, soluții pentru 
valorificarea mai bună a 
potențialului productiv, 
pregătirea temeinică a fie
cărei lucrări de investiții, 
elaborarea corespunzătoa
re a documentațiilor și a_ 
sigurarea utilajelor tehno-

în acord global a persona
lului muncitor care își 
desfășoară activitatea în 
construcții-montaj prin 
preluarea lucrărilor în an
trepriză, relevind că el 
întărește răspunderea cons
tructorilor pentru realiza
rea exemplară a investiți
lor. ■

în timpul dezbaterilor 
au fost analizate aspecte 
importante ale activității 
de comerț exterior, sub- 
linlindu-se cadrul deosebit 
de favorabil creat pentru 
extinderea relațiilor econo
mice internaționale ale' 
României ca urmare a vi
zitelor efectuate de condu
cătorul partidului și statu
lui nostru în diferite țărj, 
ale l-mii.

Cei care au luat cuvîntul 
s-au referit pe. larg la în
deplinirea sarcinilor în - a- 
cest domeniu. S-au eviden- 
țiat acțiunile întreprinse 
pentru sporirea exporturi
lor și reducerea importu
rilor, fiind supuse atenției 
o serie de probleme pri
vind asigurarea contracte
lor; pentru producția desti
nată export » realizaf-ea 
și livrarea 1.1 termen a 
mărfurilor solicitate de 
beneficiarii externi, di
versificarea sortimentelor, 
creșterea nivelului . tehnic 
și calitativ al produselor, 
ridicarea gradului de com
petitivitate.

Participanții la dezbateri 
au reliefat preocupările 
existente în cadrul minls-

au exprimat 
organelor și 

de partid de

odCTUZlLiTZlTg/4 ÎN LU/ME
Vizita ministrului afacerilor externe al României In Canada

OTTAWA 8 (Agerpres). 
Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, 
a primit pe ministrul a- 
facerilor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită în Ca
nada.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost trans
mis un salut, împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, primul mi-

nistru al Canadei, Pierre 
Elliott' Trudeau, a rugat# 
să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu un 
cald salut, împreună cu 
mulțumirile sale pentru 
ospitalitatea și primirea de 
care s_a bucurat cu ocazia

recentei sale vizite 
România, pentru dialogul 
pe care l-a avut cu acest 
prilej, precum și dorința 
de a saluta în Canada, cît 
mai curînd posibil, pe șe
ful statului român.

în

FILME»
PETROȘANI — 7 No- ....

iembrie: Alo, aterizează 15,45 Studioul tineretului, 
străbunica; Unirea : Chi_ 20,00 Telejurnal (PC), 
rurgul Schroth; Parîngul: 20,20 Actualitatea în eco- 
Sfîrșitul nopții. nomie.

PETRILA: Un petec de 20,35 Gala focilor celebre, 
cer. 20,50 ’ ’ * ’

LONEA: Familie trăs
nită. 21,00

VULCAN — Luceafărul:
Pe malul sting al Dună- 21,55 
rii albastre. 22,20 Telejurnal (PC). |

La zi In 600 de se
cunde.
Film serial. Vîntul 
fierbinte (color). 
Discorama (color).

U. M. T. C. F.
URI CÂNI

î N C A D R E A Z A:
pentru șantier depozit Bărbătcni

■'J ■■'șoferF*;-'

' ■ mecanici auto
■ electricieni auto.

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

Record de sală, stabilit de 
Petra Drăgoescu

la
recentă

Cu 1:48,88, Petru
goescu (JiUl Petroșani) a 
sosit al doilea în cursa de
800 m, după polonezul 
Zerkowski, de care l-a se
parat doar o zecime de 

au secundă, La 1500 m, de
era- asemenea, clasat pe locul

Ploaie de recorduri 
„Sportcsarnok", 
gazdă a campionatelor de 
atletism ale Ungariei. în 
sala budapestană și_au e- 
talat calitățiile de sprinteri 
și cîțiva atleți români, în
tre care semifondiștii 
fost la înălțime prin 
iovencele Cristina Cojoca- secund, Petru Drăgoescu a 
ru, Maria Radu și "-1—- 
Drăgoescu, ultimul, 
cjirn se știe, student 
Institutul de mine..

Petru 
după 

la
realizat 3:43,84, timp ce 
reprezintă un nou record 
național de sală. (I.V.)

TELEX • TELEX

• ISLAMABAD. Potrivit 
ultimelor date statistice 
publicate la Islamabad, la 
sfîrșitul anului 1981, Pa
kistanul avea 88 800 000 de 
locuitori. în ultimii 30 de 
âni, populația țării a cres
cut de 1,5 ori.

: • LAGOS. în platoul
j. continental al statului ni- 

! gerian Cross-River au fost 
descoperite noi importante 
resurse petrolifere și de 
gaze naturale. Sondele- 
martor introduse de spe
cialiști în zăcămînt au a- 
testat o producție zilnică 
de 2500 barili de țiței. Du
pă cum se știe, Nigeria " 
este principalul , producă
tor de petrol din Africa, 
și 93 la sută din exportul 
său îl reprezintă petrolul. •, 
Rezervele de petrol ale 
Nigeriei se ridică, potrivit 
noilor estimări, la 17—25 
miliarde barili. ,

- • AMMAN. Specialiștii 
iordanieni depun eforturi 
considerabile pentru va

lorificarea bazei de mate- punct tehnologia de reali- 
rii prime existente în ța
ră. Astfel, recent s-a a- 
doptat o hotărîre privind 
construirea primei uzine de 
cupru din țară care 
prelucreze minereul 
ploatat de zăcămîntul 
Vadi-el-Arab, situat 
sudul țării. Capacitatea i- 
nițială a rafinăriei va fi 
de 2500 tone metal anual, 
urmînd ca, ulterior, să se 
dubleze.

' să 
ex_ 
din 

în

zare a unui combustibil 
lichid care ar putea înlo
cui cu succes petrolul. Este 
vorba despre un amestec 
de „păcură-cărbune" (60 
la sută păcură și 40 la 
sută cărbune). Noul com
bustibil, susțin specialiș
tii firmei, își păstrează ca
litățile în condiții normale 
de depozitare timp de 21 
de luni.

Valuri de frig 
în Statele

.V •

Unite

• KAMPALA. Guver
nul ugandez a adoptat o 
hotărîre privind construi
rea unei hidrocentrale j— 
rîul Ajago, menită să con
tribuie la satisfacerea ne
cesarului «rescind de ener
gie electrică 
naționale. în prezent, 
ganda are o 
drocentrală ■ 
Owen-Falls din orașul Jin- 
ja, care are o putere 
135 MW. Noul obiectiv 
avea capacitatea finală 
600 MW și urmează să 
dat în funcțiune în 1987.

• LONDRA. Firma „Bri
tish Petroleum* a pus la

al economiei
U-
hi- 
la

singură
- cea de

• BOGOTA. într-un in
terviu acordat agenției 
Prensa Latina, președintele 
Columbiei, Belisario Be_ 
tancour Cuartas, s-a pro
nunțat pentru soluționa- 

Pe rea tuturor controverselor 
pe căi politice, prin nego
cieri. „în America Centra
lă nu este vorba despre 
confruntarea est-vest, ci 
despre o serie de proble
me specifice regiunii, pro
bleme care trebuie să fie 
soluționate de către înseși 
popoarele din zonă" — a 
arătat el.

de 
va 
de 
fie

WASHINGTON 
preș). Valurile : 
de frig care s-au 
asupra unor zone largi ale 
Statelor Unite în luna de
cembrie 1983 au contribuit 
în mare măsură la înre
gistrarea unui număr re
cord de pierderi de vieți 
omenești. Potrivit experți- 
lor Centrului guverna
mental de informații din 
Washington, în decembrie 
1983, pe întreg teritoriul 
S.U.A. s_au înregistrat cu 
£012 decese mai mult de- 
cît în perioada corespun
zătoare a anului 1982.
mărul persoanelor care 
și-au pierdut viața ca 
mare directă a frigului, cei 
surprinși de îngheț de e_ 
xemplu, este relativ redus, 
majoritatea fiind răpuși de 
gripă, pneumonie și 
cidente rutiere.

8 (Ager- 
succesive 
i abătut

Nu-

ur.

ac-

Deschiderea celei de a XlV a .ediții a

Jocurilor Olimpice de iarnă
BELGRAD 8 (Agerpres). nității jocurilor, al înțele 

Miercuri, pe stadionul Ko- gerii și conviețuirii pașni
șevo, din orașul iugoslav ce între popoare. în aplau- 
Sarajevo, în prezența- a zele entuziaste ale specia, 
peste 50 000 de spectatori, torilor 
a avut loc festivitatea de 
deschidere a celei de-a 
XlV-a ediții _________
Olimpice de iarnă, ce reu- tr-o uriașă cupă de metal, 
nește, sub egida nobilelor unde va arde pînă Ia 19 
idealuri olimpice de pace- februarie ziua u-hide. și prietenie, sportivi din leoruarie, ziua de mcnide- 
49 de țări, între care și 
România. După intonarea
Imnului de stat al Repu- J500 de sportivi și sporti- 
blicii Socialiste Federati-
ve Iugoslavia, pe stadion ve carc ,au r>a,'te la J°cun- 
și-au făcut apariția echi- schiorul iugoslav Bojan 
pele participante, avînd Krizaj a rostit jurămîntul 
în frunte, potrivit tradi
ției, delegația Greciei, țara 
de origine a olimpiadelor.

La că-a 15,20 (ora locală), 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, a declarat deschi
se întrecerile celei 
XIV-a ediții a Jocurilor 
lim’-i j de iarnă de 
Sarajevo.

Apoi, pe stadion a 
trat ultimul schimb al i 
fetei ce a purtat pe terito
riul Iugoslaviei flacăra 
olimpică, simbol al pere.

gerii și conviețuirii pașni

pat.natoarea ar
tistică Sanda Dubravcici a 

a Jocurilor aprins „focul olimpic" în

re a Olimpiadei albe, 
în numele celor peste

olimpic
în ritmul muzicii „Mar

șul continentelor", sporti
vii au părăsit stadionul. 
Olimpiada albă de la Sa
rajevo a început. Astăzi, se 
vor decerna primele me
dalii: la schi alpin — în pro. 
ba masculină de coborîre, la 
patinaj viteză femei — în

de-a
O_
la proba de 1500 m, la schi 

fond femei — în proba de 
10 km. Vor avea loc', de a- 
seme.ea, meciuri dim tur
neul de hochei pe gheață 
și primele manșe în con
cursul de săniuțe.

in- 
șta-
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