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12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

Rezultatele primei decade din februarie, o certitudine
Minerii Văii Jiului 

vor continua șirul succeselor
■ Opt întreprinderi miniere au extras, împreună, peste prevede

rile de plan ale decadei I, 18 300 tone de cărbune.
cantitate de cărbune extrasă suplimentar au în- 
la Vulcan: 4 718 tone.

- ■ .Cea mai mare
regisfrat-o minerii de

Ș1TUATIA 
REALIZĂRILOR

decada I

1) l.M. Livezeni
I.M. Vulcan 

Petrila /;; 
Uricani 
Paroșeni 
Oiljr 

Aninoasa

l.M.

I.M.

2)
3)
4)
5)
«) l-M.
7) l.M.
8) l.M.
9} l.M.
10) l.M.
11) Cariera Cimpu 

lui Neag

Lonea
Bărbăteni
Lupani

C.M.V.J.

120,8
111,1
109,7
108,9
108,5
107,4
104,2
103,0
95,4
90,5

51,5

100,5

Ing. MIRON REBEDEA, din cadrul serviciului produc
ție al C.M.V.J., ne-a acordat un interviu cu privire la rea
lizările primei decade a lunii februarie ți perspectiva în
deplinirii sarcinilor -in cea de-a doua decadă.
•— Și în această decadă 

minerii Văii Jiului au de
monstrat hotărîrea lor fer
mă de a obține producții 
superioare sarcinilor de 
plan. îmbucurător 
faptul că întreprinderile 
care în cursul anului tre
cut nu reușeau să ridice 
realizările la nivelul sar
cinilor planificate, acum, 
în acest început de an și, 
bineînțeles, în decada I a care trebuia să intre 
lunii februarie, continuă să • funcțiune, la 1 februarie, 
se mențină printre frun
tașele Văii Jiului. Este ca
zul minelor Livezeni, Ani
noasa și . chiar Uricani. 
Deci Condițiile care au fost 
create sînt valorificate 
mod corespunzător•

— Tovarășe inginer, 
na Lupeni, cea mai 
portantă furnizoare 
cărbune cocsificabil 
Valea Jiului, nu ți-a 
deplinii prevederile de 
plan decadele, ca dealt
fel nici mina Bărbăteni, 
o jaltă importantă furni
zoare de cărbune cocsifi-

' cobii...

1 Ag. Minusurile pe care 
le au cele două furnizoare 
de cărbune pentru cocs la 
încheierea acestei decade 
nu sini alarmante. Sint

este mai mici decît producția 
medie zilnică planificată.

La mina Lupeni cel mai 
mare minus îl are sectorul 
III — 3 700 tone de căr
bune. Condițiile sînt oare- 

- cum obiective. Un abataj 
în

-i 
a întîrziat cu 10 zile din 
cauza lipsei lanțului pen
tru transportoarele din 
fluxul principal de trans
port. Cariera „Victoria", a 
acumulat un
2 000 de tone. Cauzele sînt 
cunoscute : nu au avut mo
torină suficientă pentru 
mijloacele de transport și 
vremea nefavorabilă des
fășurării activității din

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

în

mi- 
im- 
de 

din 
în-

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

La nivelul întreprinderilor miniere, sec
toarelor și brigăzilor, la sfîrșitul primei deca
de a lunii februarie:

1. M. Livezeni
Sectorul TII — plus 1388 tone ; abataje frontale 

— Aftonie Costea — plus 1787 tone ; abataje came
ră '(—); lucrări de pregătiri — Petru Molocea; lu
crări de investiții — Mircea Secrieru.

l.M. Vulcan
Sectorul V — plus 2479 tone; abataje frontale

— Mircea Murărașu — plus 250 tone ; abataje ca
meră — Traian Borșa — plus 670 tone ; lucrări de 
pregătiri — Grigore Porcariu; lucrări de investiții
— Constantin Niță.

„Victoria" 
minus de

T E L E G RAM Ă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST

AL UNIUNII SOVIETICE, 
PREZIDIULUT SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

' MOSCOVA1
de interes comun, amplificării schimbu
rilor pe linie de partid și de stat și 
intensificării conlucrării pe planul rela
țiilor internaționale.

Colaborarea și cooperarea dintre 
România și Uniunea Sovietică, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice consti
tuie un aport însemnat la construcția 
noii orînduiri în cele două țări, la cau
za generală a socialismului, păcii șî 
progresului în întreaga lume.

împreună cu întregul nostru popor 
și partid îmi exprim convingerea efi 
raporturile de prietenie, înțelegere și 
colaborare dintre cele două partide și 
state ale noastre vor cunoaște și în vi
itor o evoluție mereu ascendentă, că 
prietenia româno-sovietică se va dez
volta tot mai puternic, pe multiple 
planuri, în interesul ambelor țări și 
popoare, al socialismului și comunismu
lui, al păcii și înțelegerii în lume.

în aceste momente de grea încerca
re pentru popoarele Uniunii Sovietice 
prietene, vă exprimăm, dragi tovarăși, 
sentimentele noastre de adîncă compa
siune., Partidul nostru, comuniștii și între
gul popor român împărtășesc durerea 
profundă a oamenilor sovietici — șl 
își exprimă ferriia convingere că, sub 
conducerea P.C.U.S., Uniunea Sovietică 
va obține, în continuare, noi și impor
tante victorii în opera de făurire a so
cietății socialiste și comuniste, în lup
ta pentru afirmarea politicii de colabo
rare, securitate și pace în întreaga lu
me.

Vă“ rugăm să transmiteți .familiei în
doliate cele mai sincere condoleanțe.

Am aflat, cu tristețe, despre înceta
rea din viață a tovarășului Iuri Vladi- 
mirovici Andropov, secretar general ai 
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialis-

;te. ,.;■■■
în numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Guvernului Republi
cii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, vă adresăm 
dumneavoastră, partidului și guvernului 
Uniunii Sovietice, comuniștilor, popoa
relor U.R.SJS., cele mai sincere condo
leanțe pentru greaua pierdere suferită 
prin moartea tovarășului Iuri Vladimi- 
rovici Andropov.

Militant de sejtmă al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, și, — în ul
tima parte a vieții sale — secretai 
general al Comitetului Central al Parti
dului, președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem, tovarășul Iuri Vladimiro- ' 
viei Andropov a depus o activitate sus
ținută pentru înfăptuirea politicii 
P.C.U.S, de edificare a socialismului șî 
comunismului în Uniunea Sovietică.

De asemenea, în funcțiile de ' înaltă 
răspundere încredințate de partid, to
varășul I. V. Andropov â militat pen
tru cauza păcii ,și colaborării internațio
nale, pentru soluționarea marilor și 
complexelor probleme ce confruntă lu
mea contemporană.

Comuniștii, poporul român acordă o 
mare însemnătate dezvoltării continue a 
colaborării și prieteniei româno-sovietice 
lărgirii cooperării economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte domenii

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Ședința Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R.al >< :

în ziua de 11 februarie, 
Comitetul Politic Executiv 
al C C. al P.C.R. s-a în
trunit în ședință, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, .în legătură cu 
încetarea din viață a to
varășului I. N. Andropov, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie-

tice, președintele 
lui Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

Comitetul Politic Execu
tiv a luat următoarele ho- 
tărîri:

O delegație de partid și 
de stat, condusă de secre
tarul general al Fartidu-

■ lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soc ia-

Prezidiu- 
ai

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să par
ticipe Ia funeraliile tova
rășului I. V. Andropov.

în ziua de lț, februarie, 
ziua funeraliilor, se decla
ră doliu național.

In această zi, posturile 
de radio și televiziune» 
precum șl instituțiile ar
tistice vor prezenta pfd*^ 
grame adecvate.

(Continuare tn pag. a 2-a)

Februarie
în alb și negru

I

Brigada condusă de Mihai Dudescu se menține 
și în acest an, pe loc de frunte în întrecerea pentru 
mai mult cărbune. în imagine, 'brigadierul cu șeful 
de schimb Gh. Slabu și ortacii acestuia din secto
rul I al I.M. Vulcan.

După cîtevp amăgitoa
re zile de primăvară — j 
cu soare cald, ghiocei și 
trotuare uscate -- a reve
nit iarna cu frig și mai ’ 
ales cu multă ninsoare, j 
E totuși iarnă, chiar dacă ; 
Moș Geriiă o fost conce
diat din vitrinele care 
și-au adoptat ținută nouă 
£u ghiocei și mărțișoare. '

INSCRIPȚII
'illiniiliiinimiiiMiiiiiiii

I. M. Petriia
Sectorul IV —■ plus 1866 tone ; abataje frontale

— Ștefan Alba — plus 1200 tone; abataje came
ră (—) ; lucrări de pregătiri — Frani isc Kovacs; lu
crări de investiții— Vasile Pavel. ........

I. M. Uricani
Sectorul II A — plus 2 266 tone ; abataje fron

tale —■_ Petru Mandriș — plus 1 200 tone ; abataje

(Continuare în pag. a 2-a)

‘in pagina a 3-a

De ia o duminică ia alta

i Reușitele se nasc numai cu
i „In cursul anului tre-
J cut merite deosebite -au
ț avut minerii sectoarelor

I
I

Pe trotuare și șosele, | 
luptă permanentă im- i 
potriva abundenței zăpe- i 
zii. In schimb, bucuria co- J 
piilor e fără margini. i

Copacii dorm sub pova- I 
ra omătului, iar printre ; 
fragilii arbuști ornamen- 
•tali ■ consemnăm citeva 
victime datorită... fragili- i 
tații caracterului unor ce- i 
tâțeni...

E greu și pentru cons- j 
tructori, dar lucrările con- ț 
ținuă pentru ca zăpada • 
iernii viitoare să primeas-, | 
că „repartiție" pentru—.; 
țiglele acoperișurilor 1

Mai ninge-n februarie i 
peste case și oameni, pes
te munți și văi, peste „dia
mantul negru" ieșit prin 
trudă și dragoste mine
rească spre lumină și 
pentru lumină.;- •'.j

prețul dăruirii j
tate și care i-a asigurat 1 
funcționarea la paiante- I 
Mi superiori de -care nti » 
se auzise pină atunci la 1 
Uricani. Dar prima pro- ț

t

două brigăzi, evoluția cea 
mai „problematică" a a- 
vut-o formația de fronta- 
liști condusă de binecu
noscutul maistru electro
mecanic Ilie Amorăriței 
din sectorul II B.

Brigada de care e vor-

I II A și II B, îndeosebi 
brigăzile celor două aba-

I taje mecanizate care, în
I -pofida greutăților intim-- 

pinale, nu . ____
! încrederea în forțele pro- ba ngscit de fapt a-

și-au pierdut

prii, ci au săvîrșit ade
vărate acte de eroism 
pentru a demonstra va
loarea utilajelor moderne 
din fronturile lor". ,A~ 
precierea a fost' formu
lată in adunarea genera- complex 
lă a reprezentanților oa
menilor muncii de lapmi- 
na Uricani și viza mine
rii celor două abataje 
frontale de pe stratul 
17—-28. dotate cu comple
xe mecanizate de mare 
capacitate. Dintre cele

bia din primăvara anului 
trecut, fiind constituită 
intr-un scop de mare 'în
semnătate pentru desti- 
hul minei — introduce
rea celui de-al doilea 
___ . mecanizat de 
mare capacitate. Cine e- 
ra mai nimerit pentru o 
asemenea misiune ? Nu 
putea fi altul decît mais
trul Ilie Amorăriței — 
cel care: a introdus cu 
doi ani în urmă primul 
complex de mare capaci-

se auzise pînă

blemă — la introducerea 
celui de-al doilea com
plex mare nu era sufi
cientă doar experința și 
priceperea lui Ilie Amo
răriței. Ce putea face un 
singur om ?! Era nevoie ? 
de experiența și pricepe
rea întregii sale formații 
cu care, timp dedai ani, 
învinsese atitea greutăți 
și cîștigase o experiență 
de mare valoare. Or, toc
mai de experiența și pri
ceperea aceasta colectivă

Ioan DUBEK
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întărirea calitativă și numerică 
a rîndurilor partidului

Minerii Văii Jiului vor continua șirul succeselor

Principalele obiective 
ale colectivului minei A- 
ninoasa pentru anul 1984 
sfnt creșterea producției 
fizice pe abataje și recu
perarea restanțelor la des- 
chideri-pregătiri. Punîn- 
du-ne în temă cu aceste 
probleme majore ale în
treprinderii, tovarășul Pe
tru Șoșoi, secretarul co
mitetului de partid pe 
mină, ne-a explicat că și 
munca politică, acțiunile 
întreprinse de organele și 
organizațiile de partid, 
sînt subordonate înfăptui
rii acestor obiective.

Se are în vedere, de 
pildă, intensificarea preo
cupărilor pentru întărirea 
numerică și calitativă a 
organizațiilor de partid. 
Efectivele organizațiilor 
de bază, față de totalul 
muncitorilor din cadrul 

sectoarelor de producție 
nu este corespunzător, 
prezentind proporții cu
prinse între 26—30 ja su
tă. Sectoarele de investi
ții au o situație mai bu
nă, dar avînd în vedere 
că acestea sînt în conti
nuă dezvoltare, se cer in
tensificate preocupările 
pentru a asigura, și în 
cadrul lor în aceeași mă
sură, creșterea numerică 
a organizațiilor de partid.

Cerința întăririi organi
zațiilor de partid porneș
te de la complexitatea 
crescîndă a sarcinilor e- 
conomice. In condițiile în 
care se impune realizarea 
unor producții medii și 
viteze de avansare spori

Reușitele se nasc numai cu prețul
(Urmare din pag. I) 

• joși nevoie și la primul 
«tomplex.

! llie Amorăriței a fost 
nevoit să-și îndeplinească 
misiunea cu o brigadă nou 
constituită. O formație de 
mineri, electromecanici, hi- 
draulicieni — 45 de oameni 
întotal. Cu aceștia a intro
dus complexul în panoul 
0, cu aceștia l-a adaptat 
condițiilor de zăcămînt, în
clinării mari a frontului, 
eu aceștia și, desigur, cu 
ajutorul specialiștilor, a 

modificat sistemul hidrau
lic de comandă al comple
xului și tot cu aceștia a a- 
juns la o viteză lunară de 
avansare de peste 23 ml și 
la un randament de peste 
48 tone pe post. E adevă
rat aceasta doar fu ultime

MOBILĂ PESTE PLAN
De la tovarășul Traian 

Marin,, contabilul șef de 
la Fabrica de mobilă din 
Petrila, aflam că sarcini
le de plan ale lunii ia
nuarie au fost depășite 
de această unitate la 
principalii indicatori. La 
producția fizică, prin ex
pedierea către beneficiari 
a unui număr de 12 gar
nituri de mobilă în plus, 
s-a realizat o depășire a 
sarcinilor de peste 180 000 
lei. Acest succes a fost 
obținut pe baza depășirii

«
v « 

I 
I 
I 

l

flte >:a>i i .i i. \, ora
șul Urieani, s-a stabilit 
locul de construire a u- 
nui magazin general pen
tru extinderea spațiilor 
comerciale pe măsura 
dezvoltării urbanistice. 
Noul, magazin este ampla
sat în zona centrală și 
este programat să fie pus 
în funcțiune la finele a- 
cestui an. (V.S.)

■ -ULTIMA VINA-

te, este necesară prezen
ța activă a comuniștilor 
la toate locurile de mun
că, pentru intensificarea 
ritmului de lucru și folo
sirea la maximum a e- 
fectivelor și dotării teh
nice.

Pe plan calitativ, pen
tru întărirea organizați
ilor de partid a fost pro
movată o exigență spori
tă față de conținutul fie-

Pe agenda de lucru 
a organizațiilor 

de partid

cărei acțiuni politice în
treprinse. Se are în ve
dere activizarea cadrelor 
de conducere, în sensul 
că acestea să participe 
lunar la mai multe dez
bateri în adunările ge
nerale de partid, să nu se 
limiteze deci, la o singu
ră participare, în orga
nizația de bază din care 
fac parte. Este 6 măsură 
oportună, care va trebui 
să fie însoțită și de o acti
vă participare a membri
lor biroului comitetului 
de partid pe mină la 
dezbaterile curente ale 
conducerilor de sectoare
— pe ambele căi urmînd 
să fie asigurată cunoaște- 
terea nemijlocită a pro
blemelor cu care se con
fruntă colectivele, a mă

le două luni —■ în decem
brie și ianuarie.

Pînă la aceste succese 
b 'r ida s s răbi fut, însă, 
un drum lung — drumul 
propriei sale omogenizări 
și maturizări profesionale 

și moi (îl- uo/itit », dl umil! Hț- 
• dîrjiî clor căutări și străda
nii pentru adaptarea și 
perfecționarea utilajelor din 
dotare, pentru ridicarea 
gradului de organizare a 
muncii fiecărui schimb, a 
fiecărui compartiment al 
formației la nivelul tehno
logiei de vîrf din acest a- 
bataj — adevărată uzină 
subterană — de 100 metri 
lungime și de 4,2 metri 
înălțime. Doar cu prețul 
acestor strădanii îndîrjite, 
a eforturilor conjugate, a 
schimburilor prelungite, a 
soluționării din mers a 

productivității muncii cu 
1,5 la sută.

De un deosebit succes 
și bune aprecieri din 
partea beneficiarilor s-au 
bucurat și se bucură ca- 
merele combinate „Cor- 
vinul", garnituri realiza
te în furnir de nuc. Cele 
mai bune formații de lu
cru sînt cele conduse de 
maistrul Teodora Codar- 
cea (finisaj), montaj (loan 
IJea), montaj dulapuri 
(Susana Vargosti) și for
mația de lăcuit. (M.B.)

TOARE DE MISTREȚI a 
sezonului actual pe fon
durile aflate în folosința 
filialei Petroșani a 
A.J.V.P.S. are loc azi. No
ta aparte a acestei ac
țiuni constă în aceea că 
mistreții împușcați sînt 
destinați.... tolbelor vînă- 
torilor. Succes ! (T.Ț.)

■ INVITAȚIE. Casa de 
cultură din Petroșani vă 
invită în această dimi
neață, la ora 10, la 
concurs de șah, dotat 
premii. Tot în cursul 
mineții, în sala mare 
avda loc un spectacol 

un 
cu 
di
va 
cu

surilor stabilite pentru 
soluționarea lor.

Afirmarea spiritului 
critic, a combativității

O experiență bună a 
fost acumulată, la mina 
Aninoasa, și în domeniul 
propagandei vizuale. In 
mod operativ, colectivul 
este informat despre suc
cesele brigăzilor frunta
șe. Sînt prezentate, de a- 
semenea, abaterile de la 
disciplina de producție, 
.,nemotivatele“ săvîrșite 
de abonații la acest gen 
de absențe, care fac 
greutăți brigăzilor mai 
ales a doua, și a treia zi 
după plată și avans. Con
secvent unei exigențe ca
re nu trebuie să cunoas
că jumătăți de măsură, 
comitetul de partid pe 
mină a indicat ca spiri
tul critic să fie îndrep
tat mai cu seamă asupra 
membrilor de partid care 
săvîrșesc asemenea aba
teri, precum și a birouri
lor organizațiilor de bază 
și conducerilor sectoare
lor care tolerează repeta
rea lor, să fie intensifi
cată preocuparea birouri
lor organizațiilor de ba
ză pentru promovarea 
combativității și întrona- 
rea unul climat de ne- 
îngăduință față de aba
teri, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în ca
drul sectoarelor.

' Ion MUSTAȚĂ

problemelor tehnice și or- 
ganizato ice a ijuns bri
gada să atingă in ianuarie 
randamentul de |»«.r ■ " 

* l . T -V și n odu i c
iplimenta ă de peste 20!>0 

tone de cărbune Est un 
succes care .aparține atît 
minerilor policalificați :ît 
și electrolăcătușilor celor 
trei schimburi conduse de 
Felix Csavldvics, Mihai 
Matei și Beld Vcreș, ce
lorlalți ortaci din brigadă 
— Petru Chițimia, Andrei 
Kovacs, Martin Sațiu, 
Gheorghe Milescan, Cons
tantin Riti—■ mineri și 
mecanici, oameni care în 
frunte cu inimosul lor bri
gadier, cu sprijinul specia
liștilor au reușit să domi
ne și să învingă dificultă
țile tehnice și tectonice, 
chiar și propriile slăbiciuni 
și să-și afirme vrednicia.

Zi de februarie pe bu
levardul Petroșaniulei. Se 
acționează pentru înlătu
rarea zăpezii abundente. 
De fapt in toate localită
țile municipiului edilii au 
luat in aceste zile măsuri 
operative pentru înlătura
rea urmărilor ninsorilor a- 
bundente pentru asigura
rea de condiții desfășură
rii normale a circulației 
rutiere, a transportului 
feroviar și a celorlalte ac
tivități economico-sociale.

Foto : Șt. CRISTIAN

piesa pentru copii „Fot
bal cu peripeții", de 
George Negraru. (M.B.)

■ PRODUSE DE SE
RA. De la sercie din 
Arad, a sosit la 'Lupeni 
un transport de ' circa 
30 000 căpățîni de salată 
verde. De la începutul a- 
cestej luni, C.P.V.I.L.F. 
Petroșani a aprovizionat 
populația din Valea Jiu
lui cu circa, 80 000 bucăți 
salată verde. (T.Ț.)

1Ș URBANISTICA. Din 
activitatea secției de goș-, 
podărie comunală din Pe
trila în săptămîna în-

'Urmare din pag. I)

carieră. La sectorul VI — 
care are un minus de 1 700 
de tone — au intervenit 
defecțiunile electromecani
ce, din cauza cărora un 
abataj echipat cu complex 
mecanizat a siat 36 de o- 
re.

Mina Bărbăteni are un 
minus d£ numai 700 de 
tone și se datorește unei 
defecțiuni, în ziua de 6 
februarie, la banda de la 
orizontul 650 a cărei reme
diere a durat un schimb și 
jumătate și mina a rămas 
sub plan cu aproape 600 
de tone.

- Care este perspectiva 
acestor două întreprinderi 
miniere ?

— Incepînd de luni, la 
Lupeni va intra în func
țiune abatajul mecanizat 
din panoul „0“ și mina își 
va realiza prevederile de 
plan și va trece la recu
perarea minusului, iar co
lectivul minei Bărbăteni va 
recupera, la rîndul său, 
în săptămîna viitoare, mi
nusul în întregime.

- Cum apreciați că 
vor incheia decada a 
doua celelalte întreprin
deri miniere î

— Toate întreprinderile 
își vor realiza prevederile 
de plan, pentru că au 
deja toate condițiile crea
te. Nu există practic nici 
un motiv temeinic să nu-și 
îndeplinească și să nu-și de
pășească sarcinile de plan1 
Sîntem convinși că succe
sele vor continua.

- Tovarășe inginer, ră- 
minerile in urmă la deca
da I la lucrările de pre-

dăruirii
Dar succesul — cu orice 

preț s-ar fi. obținut — o- 
bligă! Obligă la reușite de 
și mai mare valoare. In 
vii ulei acestf rațiuni, 
brigada Și-afixat drept o- 
Oiectiv obținerea în lunile 
ce urmează a unei viteze 
de avansare de 35 ml, a 
unei productivități de 20 
tone pe post și unei pro
ducții suplimentare pe mă
sură. .

— Brigada e pornită pe 
fapte mari și va fi capa- 
il le ealizări superioa

re, ne spune brigadierul. 
Totul e să meargă fluxul 
de transport, ceea ce de
pinde de moi, vom face eu 
prisosință. .A 

cheiată : s-au efectuat lu
crări de izolații la două 
tronsoane ale blocului 49, 
din cartierul 
Continuă, de 
lucrările de eliberare 
noi amplasamente 
strada Republicii și 
crările de’ reparații 
spitalul din localitate. 
(M-B.)

■ MASURI OPERATI
VE. Eliberarea amplasa
mentelor viitoarelor
blocuri din zona cartie
rului Petroșani-Nord a 
impus mutarea ori coma

„8 Martie", 
asemenea, 

de 
Pe 
lu- 
la

pitire nu vor crea pro
bleme in asigurarea liniei 
de front in perspectivă V

— La nivelul Văii Jiului, 
restanțele la pregătiri nu 
vor constitui o problemă 
în realizarea sarcinilor de 
plan, pentru că linia de 
front este asigurată la 
nivelul prevederilor. De 
fapt, mai slabe sînt realP 
zările la minele Petrila, A- 
ninoasa și Paroșeni, dar 
minusurile vor ii recppe- 
rate.

- Planul la producția 
de huilă netă este reali
zat ?

— Nu numai că este rea
lizat, dar este și depășit 
cu peste 1 600 de tone. Dar

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

r rmare din pag. I»

cameră — Traian Pop — plus 350 i .ne; lucrări de 
pregătiri — Victor Mezambrovsky; lucrări de inves
tiții — lanoș Doboș.

I. M. Paroșeni
Sectorul I — plus 1083 tone ; abataje frontale

— Gavrilă Mesaroș — plus 574 tone ; abataje came
ră (—); lucrări de pregătiri — Viorel Poșa; lucrări
de investiții — Alexandru Laszlo.

i. M. Dîlja
Sectorul II — plus 421 tone ; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Gheorghe Matei — plus 353 
tone; lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții 
(—).

I. M. Aninoasa
Sectorul V — plus 822 tone; abataje frontale — 

Pavel Dediu — plus 400 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri ■— Marcel Cohol; lucrări de in
vestiții — Ion Suceveanu. -

I. M. Lonea
Sectorul IV —plus 1158 tone ; abataje fronta

le — Grigore Mîndruț —- plus 561 tone ; abataje 
cameră — Dumitru Ene —- plus 235 tone ; lucrări de 
pregătiri — Dumitru Costinaș ; lucrări de investiții
— Mihai Anton.

I. M. Bărbăteni
Sectorul I — plus 1 330 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Andone Grumăsescu — plus 
80 tone; lucrări de pregătiri — Ion Nichita; lucrări 
de investiții (—).

1. M. Lnpeni
Sectorul IV — plus 382 tone; abataje frontale

— Aurel Manda — plus 383 tone; abataje cameră
— loan Trif — plus 25 tone; lucrări de pregătiri — 
Nicolae Kalman ; lucrări de investiții — Costică Ne- 
guț.

Cariera Cîmpu lui Neag
l -------------------------- J

sarea a numeroase ma
gazine, între care și cen
trul de desfacere a lap
telui. Cu operativitate, 
conducerea J.C.S.A.—A.P. 
a dispus măsurile nece
sare pentru aproviziona
rea populației din aceas
tă zonă a orașului cu 
lapte în cadrul centrului 
de pîine nr. 133, mutat 
în localul fostei Bănci de 
investiții și de la maga
zinul nr. 132 din strada 
Constructorul. (T.Ț.)

■ BLOCURI NOI. Noi 
blocuri de locuințe, cu o 
arhitectură originală, vor 

să nu trageți concluzia că 
ne-am încadrat, la toate 
întreprinderile, în indica
torul de calitate. Meritul 
este al preparatorilor și 
mai puțin al întreprinde
rilor miniere ; majoritatea 
nu s-au încadrat în indica
torii de calitate planificați, 
îmbunătățirea în continua
re a calității cărbunelui 
rămîne una dintre princi
palele noastre preocupări, 
6 preocupare prioritară 
pentru colectivele miniere 
și specialiștii combinatului. 
Economia națională are ne
voie de cărbune și îl asi- 
guțăm, dar trebuie, nea
părat, să-i îmbunătățim ca
litatea. Și o vom face I

fi construite în acest an 
în orașul Vulcan. Este 
vorba de blocuri din că- 
rămizi, cu cîte două eta
je. Aceste blocuri sînt 
amplasate pe versantul 
sudic al orașului, între
gind în mod armonios 
modernul peisaj arhitec
tonic actual. (V.S.)

Rubrică realizată de
3UJORESCU

I
II
I
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Bătălia B îi- 
. *»“Zi itela o aumintcă la alia

Am în față o lucrare a 
istoricului italian Paolo 
Mario Monti apărută în 
1980. Titlul ei„ La Colon
na Traiana", este prea bi
ne înțeles de cititorii 
noștri astfel că nu mai 
e nevoie de vreo tradu
cere. Drept simplă curio
zitate a textului introduc
tiv la prezentarea foto
grafică, notez faptul că 
autorul, vorbind despre 
al doilșa război (el spune 
„campanie dacică") îi a- 
dăugă un an, adică 105— 
107, nu 106, an acceptat 
pînă acum. Nu cunoaștem 
sursa informațiilor sale; 
în ipoteza că 
știrea are

poate cele mai dramati
ce, șe desfășoară în ac
tualul județ Hunedoara... 
In primele trei scene ale 
seriei, apărătorii cetății 
resping un atac roman, 
invadatorii se retrag în 
derută. Are loc apoi o 
consfătuire de stat major 
sub conducerea lui Tra
ian, apoi atacul se reia 
din nou. încă un asalt 
roman este respins. Din 
motive pe care nu le cu
noaștem acum, dacii fo
losesc acest răgaz pentru 
a se retrage din 
— posibil 
alte poziții

cetate . 
o repliere pe 
mai favorabi
le. Frumoasa 
cetate cu o 

un suport de Sîntem dintotdeauna mulțime de 
natură do- pe aceste locuri clădiri, este 
cumentară ___________

necontestabi- “ 
lă, rezultă un fapt deo-

clădiri, 
dată pradă 

“ flăcărilor,
chiar de apărătorii ei. 

sebit: chiar în condițiile Dacii se retrag apoi în- 
mai grele decît ale primei tr-o relativă liniște spre 
campanii", al doilea răz- o pădure. Este posibil ca 

boi a durat mai mult (2 lipsa de apă să fi fost 
ani I). în spatele acestei unul din motivele retra- 
durate trebuie să vedem gerii, cum ar rezulta 
capacitatea militar-politi- dintr-o imagine al cărei 
că a suveranului dac. Dar înțeles se mai discuta în- 
nu numai atît, mai tre
buie avute în vedere re
zistența fortificațiilor au
tohtone și mai presus de 
toate îndîrjirea neamului 
dac. La sfîrșitul lucrării 
se găsește o anexă cu- 
prinzînd desenele 
columnă, executate

că.
Ce fac romanii cînd 

află despre retragerea da
că ? Răspunsul îl dă o 
scenă pe care istoricul i- 
talian o denumește pu
dic „distribuirea provizi
ilor". Un număr de sol- 

_____  , ... dați romani încarcă și 
Reinach. Am urmărit în transportă saci cu grîu, 
fotografii și desene „o 
mare bătălie din al doi
lea război, bătălia Sarmi- 
zegetusei. Lipsa unei sur
se documentare mai am
ple privind conflictele 
daco-romane poate fi su
plinită parțial, dar numai 
parțial și deci incomplet, 
prin descoperirile arheo
logice. Cum s-ar spune, 
una sau cîteva fotografii 
dintr-un film I Iată de 
ceîn anumite limite, fă
ră să se ceară prea mult, 
ne folosim și de spiralele 
sculptate ale columnei. 
De bătălia pe care o ur
mărim, distinct redată 
chiar de artiștii colum
nei, sînt legate circa ze
ce scene. în paranteză fie 
spus, o bună parte din 
acțiunile columnei, șl

V' '-.

după 
de

din grîul dacic aflat în 
cetate. Iată de fapt unul 
din motivelt pentru care 
romanii au trecut Dună
rea : grîu, aur...

Se știe că, pînă azi la 
Grădiștea Muncelului, în 
incinta venerabilelor rui
ne se găsește grîu car
bonizat. Este grîul care a 
apucat să ardă mocnit, 
aprins de apărătorii daci 
și care nu le-a mai fost 
de vreun folos romanilor, 
dar pentru noi semnifi
că mult, foarte mult... El 
a fost pîinea apărării 
dace, apărării pămîntului 
din care a crescut, a a- 
celui pămînt străbun pe 
care rodesc grînele zilelor 
noastre.

Dr. V. MORARU

S ti ati» •» •

...ambalajele de tot fe
lul au un rol nefast în 
poluarea naturii ? Bazîn- 
du-se pe anumite expe
riențe, oameni de știință 
au calculat următoarele: 
o cutie de tablă (tip con
serve) aruncată la întîm- 
plare într-o pădure este 
distrusă de rugină abia 
după 100 de ani: un amba
lai de aluminiu se maci
nă după 500 de ani: o 
pungă de plastic „supra
viețuiește" aproape 250 de 
ani, iar rezistența amba
lajelor de sticlă se men
ține între 4 000 și 5 000 de 
ani ! Nu mai bîne le-am 
aduna și preda unde tre
buie ? ■

...specialiștii englezi din 
domeniul transporturilor 
au propus recent un pro
iect de tren-autobuz care 
să circule pe căile ferate, 
iar acolo unde acestea nu 

■: există, să-și poată conti
nua drumul pe șoselei^ 
obișnuite ? Dacă proiectul 
va fi adoptat, trenul-au- 
tobuz va putea transporta 
pasageri și mărfuri 
plasîndu-se pe șine

c a .
beton ușor, amenajate 
special pentru el și care 
vor străbate țara în toate 
direcțiile, instalarea lor 
fiind incomparabil mai pu
țin costisitoare decît cons
truirea atît a liniilor fera
te cit si a șoselelor.

a-
a-
în

...o expediție arctică a 
depistat recent într-un 
ghețar din Groenlanda, la 
circa 10 km de localitatea 
Angmagssalik, sub un strat 
de 30 m grosime, opt 
vioane americane care 
terizaseră acolo forțat
anii celui de-al doilea răz
boi mondial din lipsă de 
combustibil ? Echipajele 
celor două bombardiere 
„B-17“ și șase avioane de 
luptă „P-38" reușiseră să 
se salveze, dar aparatele 
nu au mai putut fi găsite 
decît cu ajutorul t. ' 
logiei actuale. Ele 
menținut într-o stare 
celentă în „frigiderul' 
groenlandez și in scurt 
timp urmează a fi prezen
tate publicului în cadrul 
unei expoziții de „curiozi
tăți".

...in Japonia a fost
laborat proiectul extinde
rii teritoriului țării pe sea- 

?ma cuceririi terenurilor 
acoperite de mare, cu aju
torul pămîntului și rocilor 
luate din munți ? Doar 
Fiji, simbolul arhipelagu
lui nipon, va rămîne nea
tins. în acest fel, afirmă 
autorii proiectului, Japo
nia își va putea dubla su
prafața. Pentru realizarea 
acestui minuțios proiect, va 
fi nevoie de 200 de ani, 
iar eficiența Iui economi
că va trebui să depășeas
că de trei ori cheltuielile. 
După cum se știe, Japonia 
are o vastă experiență în 
acest domeniu, Tokio și O- 
saka fiind construite pe 
terenuri smulse mării.

telino-
s-au
ex-

...cel mai cunoscut mu
zeu al vinului se află la 
Ialta (U.R.S.S.) unde sint 
expuse peste 50 000 de 
sticle conținînd diferite vi_“ 
nuri din lumea întreagă? 
Cele mai valoroase expona. 
te ale acestei colecții sînt 
vinul Xerox din anul 1775 
și altul de Tokay de 
sfîrsitnl '•o-ț/.nlui trecut.

Ia

Cronica 
nerimafă

(118)
• Tocurile și aureola 

îi ajută pe pitici să 
crească. ■'.?

• Visez o discuție în
tre patru ochi. Cu ome
nirea.

• în sfîrșit, sînt ră
cit. Pot să beau vin 
fiert.

• Munții sint falnici. 
Modestia cîmpiei ne 
hrănește.

• Incapabil. Și totuși 
capabil de orice.

' • Trec drept zbură
tori chiar și aceia pe 
care Pămîntul îi aban
donează.

Valeriu BUTULESCU

Insolitul

•1

Culese de
Ilie BREBEN

| ti - se tniudiA C
amărît- de la tîrg, ducînd 
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X

■ ATERIZĂRI 
ȘI DECOLĂRI

All Yates și Bob Phoe
nix, în 14 h și 57 minute, 
au efectuat 193 decolări și 
193 de aterizări la bordul 
unui avion Piper Semino
le. Recordul a fost stabi
lit în 15 iunie 1979.

■ MÎNCĂTOR 
DE BICICLETA

Tn septembrie 1978, Mi
chel Lotitto denumit „Dom
nul Mîncă-Tot" a mîncal 
7 kg de... bicicletă în 12 
zile.

Invitația in Paring

Foto : Șt. NEMECSEK

sănătos, 
mănîncă bine, trage bine, 
este puternic, practic nu 

Un țăran se întoarce are nici un defect... Dar 
... .„„„J nu apucă să termine ce

de căpăstru calul pe care avea de spus căci proprie- 
nu a reușit să-1 vîndă.

vîndut calul,

Cite sporturi sînt pe lume..
— N-ai 

vecine ?
— Nul,
— Haide 

Ja tirg.
(CRONICA

De sedentarism, de vreți, 
fără veste să scăpați, 
un remediu-i indicat: 
de SPORT să vă'apucați. 
Nu e vorba de ziarul 
care poartă acest nume 
și la care dacă prinzi 
un abonament, iți faci 
printre „microbiști", renume, 
ei de exemplificări 
ca la un antrenament, 
pentru a le evita 
și pentru... amuzament. 
Vezi pe unii ce aruncă 
ambalaje, pe trotuare, 
astfel incit totul pare 
nins cu altfel de ninsoare. 
(Ăstora le spun, discret, 
dacă-s totuși „sănătoși" 
să se-nscrie la.:. BASCHET b 
că-ăia nimeresc la. coș) 
Unu-în orșice ședință 
se înscrie la cupint 
și încet, cu bună știință, 
și' cum crede de cuviință 
...el ii culcă la pămînt. 
Și ridică o problemă, 
dă exemple, iar ridică, 
fără nici o cerere, 
că de-atîta „ridicat" 
ăsta e, la o adică, 
foarte bun la... HA.LTERE. 
Pe o stradă, intr-o seară, 
doi inși fură acostați 
și de niște „turmentați" 
ei, fură nițel... bruscați, 
după care au fugit, 
nici că poți să-i mai ajungi 
(Asta e un fel de... OINĂ i 
dai cu bîta și-apoi fugi).

nul fu recunoscut,

RIMATA)
tocmo-n toiul nopți*-. 
după ce spărsese-un bar. 
(Cam in dreptul porții) 
Cind ieșea avea o mapă 
plină cu... de toate, 
și astfel intră la apă.’ 
(200 METRI, SPATE)
dar... nici un record nu-l scapă. 
L-au numit in post central, 
că avu „pe cineva" 
insă cind venea „vre-un val" 
de nimic nu răspundea. 
Toți din întreprindere, 
fugii de răspundere 
vor să-i găsească nănaș. 
(Asta-i SLALOM URIAȘ). 
Unul plățile făcea 
pe la niște muncitori, 
și-azi așa, și mîine-așa, 
a umblat la „sunători".
Ce să-i spunem noi ? Halal.., 
(că un lup ce-a prădat stîna) 
Asta e ca la... FOTBAL. 
(Că nu-i voie să pui... mina). 
Doi vecini, pentru un gard, 
au ajuns pe la proces. 
Și s-au judecat cinci ani 
pină „praful s-a ales" 
Gardul ei l-au dărîmat 
și-au distrus niște răsaduri, 
s-au mai si încăierat... 
(400 METRI, GARDURI). 
In final, v-asigurăm,\ 

, toate fură inventate.
SPORTURILE doar rămîn 
vii, pentru eternitate. 
Chiar de-aceea am dori 
i avem ploaie de recorduri, 
'toi, în sporturile... toate.

el

rost!— N-are
— O să vezi eă are !

înapoi cu

®orin POPA,
Liceul matematică-fizică, 

. ^Petroșani

Ajunși la tîrg vecinul
I începe să strige în gura 

mare ;

tarul îl trage de mînecă 
și-i spune :

— Nu mai spune 
mic, mergem repede 
calul acasă.

— De ce ?
— Păi, dacă-i așa 

nu-1 mai vînd. Unde 
găsesc eu unul < ă

Culese de
D. R. GALĂȚAN

Bl
eu

bun 
mai 

el?

1

■ AVION DE HÎRTIE
Recordul de durată de 

zbor în exterior pentru un 
avion de hîrtie lansat de 
la sol este de 15 sec. Un 
avion de hîrtie a zburat 
2 km. Lansat de C.O. Re- 
hart de la o fereastră a 
unui birou de Ia etajul 10 
din Beover Stret, New- 
York, el a traversat East 
River pină în Brooklyn, în 
abgust 1953.

El s-a deplasat grație u- 
nui c.urent de aer cald 
provenit de la uzina de 
tratat cafea. Recordul de 
distanță (în interior) este 
de 42,72 m obținut de Tony 
Fleeh în auditoriumul Ma
ry Savoyer, Wisconsidn, în 
9 augiist 1978. Recordul de 
durată de zbor în interior 
este de 93 secunde, de pe 
o piesă de 3,65 m stabilit 
în 21 septembrie 1980 în 
fața camerelor de vederi 
din Tokyo.

Cuiere de 
Ion BARBU

Mircea ANDRAȘ

0 partidă 
pe saptămînă

PROBLEMA Nk. i
Poziția de control:
Alb : Rh5, De7, Cfl, pion 

ci. >
Negru : Rf?
Albul mută și dă. mat în 

două mutări.
(Din revista Magyar 
Sakkvilag — 1933)

COMERȚUL... ÎN CAREU
de treceri, după posibili
tăți ; 4) Ieșite Ia monetar ! 
— Expoziție florală cu 
vînzare la textile I; 5) A da 
faliment ; 6) Convenții co-' 
merciale ; 7) Vînzătoare 
răutăcioase — Cutie! —... 
luată în plus!; 8) Vîndută 
din căruță I ■— Unitate de 
măsură tolerată în inven
tar ! 9) Din nou, apărut în 
ziare ! — Scoase la vînza
re stradală ; 10) Unitate 
comercială de larg consum.

ORIZOaTmi. : 1) Consem
nare la registru (vb); 2)
Vine ca și... turnat — Pe
rechea de nurci din Arca 
lui Noe ! — Realizat în 
sală !; 3) Incluziune în lig
nit ! — Expoziții cu vînza
re de „tării" pentru con
sum ; 4) Purtate la în
ceput! — Bun de pus la. 
bancă ; 5) Duse cu preșul! 
— Oprite din chenzină ! — 
Zdrențe (fig) ; 6) Articol, 
deteriorat —... și 2,3 * bo
nuri !; 7) Specialist în ne
goț ; 8) Pare... a ft pus la 
vînzare ! — Ușițe I — Mar
fă de proastă calitate; 9) 
Cumpărături găsite la în
chidere — Mod de prezen
tare a mărfii — Trup vă
zut intr-o vitrină!; 10) Cli- 
enți inimoși ! — Marfă pu 
sa alandala.

VERTICAL : 1) Seoasi
d-in ,. grilă ! —Vînzătorii de 
pește... pe <tirum ; 2) Tîr- 
guială la propriu și la fi 
gurat ; 3) Băutură scoasă 
la vînzare ! — Marcatoare
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stat al S.II.A.
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navetei spațiale americane

președinte-
Socialiste

i c o 1 a e 
privire la 
înarmărilor

Intîlnirea ministrului 
afacerilor externa ai 

cu secretarul de
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). Ministrul afaceri
lor externe al României, 
Ștefan Andrei a avut o 
întîlnire la Washington cu 
secretarul de stat alS.U.A., 
George Shultz, în timpul 
căreia au fost discutate pro
bleme legate de dezvolta
rea relațiilor româno-a- 
mericane și a avut loc un 
schimb de păreri asupra 
unor probleme internațio
nale.

In acest cadru, minis
trul român al afacerilor 
externe a prezentat poziția 
și propunerile 
lui Republicii 
România, N 
Ceaușescu, cu 
oprirea cursei 
nucleare și trecerea la de
zarmare nucleară în Euro
pa și la adoptarea unor 
măsuri de creștere a încre
derii, la promovarea poli
ticii de pace și colaborare 
pe plan internațional.

FILME
Duninică 12 februarie

Calendar săptâminal

CAPE CANAVERAL 11 
(Agerpres). Misiunea na
vetei spațiale americane 
„Challenger" s-a încheiat, 
sînabătă, la ora 12,16 GMT, 
cînd astronava a aterizai 
pe pista Centrului spațial 
Kennedy, din Florida. E- 
chipajul — format din 
comandantul Vance Brand, 
pilotul Robert Gibson, spe
cialiștii Ronald Mc Nair, 
Bruce Mc Candless și Ro
bert Stewart, — au exe
cutat, începând de la

februarie, cînd a avut loc 
lansarea — o serie de ex
periențe și experimentări 
științifice și tehnice, in
clusiv ieșiri în spațiu 
fără cordon de legătură cu 
naveta. Misiunea nu a 
reușit să atingă toate o- 
biectivele fixate din cauza 
funcționării defectuoase a 
rachetelor de propulsie doi 
sateliți de telecomunicații 
neputînd, între altele, a fi 
plasați pe orbitele geosta- 
ționare preconizate.

Opinii ale unor lideri 
politici despre 

necesitatea
dezarmării nucleare

ATENA 11 (Agerpres). 
Primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, a de
clarat, îh cadrul ședinței 
Comitetului de pregătire a 
congresului partidului Miș
carea Socialistă Panelenă 
(PASOK), de guvernămînt, 
că mișcarea partizanilor 
păcii constituie o forță ca
re poate preîntîmpina de
clanșarea unui nou război. 
El a adresat tuturor țări
lor apelul de a-șî intensifi
ca eforturile îndreptate 
spre încetarea cursei înar
mărilor, realizarea dezar-ț 
niării și apărarea păcii.

WASHINGTON 11 -(A-
gerpres). Liderul Partidu
lui Laburist, de opoziție, 
din Marea Britanie, Neîl 
Kinnock, a reafirmat, la . 

‘New York, unde se află în 
vizită, pozițiile laburiste 
privind necesitatea des- 

' ființării bazelor militare 
americane de pe teritoriul 
britanic și a abolirii arma
mentului nuclear al țării 
sale, relatează agenția As
sociated Press. El a subli
niat că dezarmarea nuclea
ră unilaterală constituie cel 
mai bun răspuns al Eu
ropei occidentale la actua
la situație internațională, 
întrucît ea ar oferi o for
mă de securitate.

LUNI, 13 FEBRUARIE
— Se deschide a 47-a ședință a Seimului 

Polone.
— Președintele S.U.A., Ronald Reagan, are con

vorbiri, la Washington, cu regele Hussein al Iordaniei
— întrunirea de două zile, la Paris, a miniștrilor 

• de finanțe ai țărilor membre ale O.E.C.D.
MARJI, 14 FEBRUARIE
— Convorbiri la Washington între președintei 

S.U.A., Ronald Reagan, și președintele Egiptului, Hosr 
Mubarak.

— Bruxelles : Reuniune a miniștrilor resurselor 
energetice din țările C.E.E.

MIERCURI, 15 FEBRUARIE
— Sosește în vizită, în Belgia, președintele Fran

ței, Francois Mitterrand
— începe vizita oficială în Austria a premieru

lui italian, Bettino Craxi. (Este prima vizită oficială 
a unui șef de guvern italian în Austria în secolul 
nostru).

JOI, 16 FEBRUARIE
— Cancelarul vest-german, Helmut Kohl, face o 

vizită oficială în Belgia
— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de 

Cuellar, ia cuvîntui în fața participanților la Confe
rința pentru măsuri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare* de la Stockholm

S1MBATA, 18 FEBRUARIE
— începe, la Paris, reuniunea de două zile a mi

niștrilor de externe ai țărilor din Piața comună.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alo, aterizează 
străbunica ; Unirea; Chi
rurgul Schroth; Parîngul: 
Sfîrșitul nopții.

LONEA : B.D. la mun
te și la mare.

ANINOASA: Pe căi 
nelegale.

VULCAN: Pe malul 
sting al Dunării albastre.

LUPENI: Camionul
de cursă lungă.

URI CÂNI: Drumul spre 
victorie. I-II.

TELEX

PERSPECTIVELE 
ALIMENTAȚIEI 

MONDIALE

Jocurile Olimpice de iarnă
BELGRAD 11 (Agerpres). 

Ninsoarea persistentă și 
vîntul puternic continuă să 
perturbeze programul Jocu
rilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo, mai ales în' 
probele alpine ce urmau 

să se dispute pe pirtiile de 
la Bielașnița și Jahorina. 
Pentru a treia zi consecu
tiv întrecerile masculine și 
feminine de coborâre au 
fost aminate. Organizatorii 
au declarat că vizibilitatea 
foarte redusă a . împiedicat 
chiar și desfășurarea an
trenamentelor prevăzute 
pentru sîmbătă la prinz. 
Cele două probe au fost 
reprogramate pentru lupi 

13 februarie. ,—x, ,—w, vcnvsiuvaua
Proba de biatlon 20 km Austria 13—0 (0—0, 6—0, 

s-a disputat în condiții ac
ceptabile deșî a nins în

cupă locul 13 cu timpul de 
2’08”931/1000.

La masculin în concursul 
de săniuțe, tot după trei 
manșe, conduce Paul Hild- 
gartner (Italia) cu 2’18”324/ 
1000. Ion Apostol (Româ
nia) este clasat pe locul 
14, cu 2’21”336/1000. Sîmbă- 
tă' s-a desfășurat și con
cursul de sărituri de la' 
trambulina de 70 m <.___
tînd pentru combinata nor
dică. Pe primul ioc s-a cla
sat Thom Sanberg (Norve
gia) cu 214,7 puncte (sări
turi de 86 și 88 m).

Rezultate din turneul de 
hochei pe gheață: U.R.S.S. 
— Iugoslavia 9—1 (4—0, 
1—1, 4—-0); Cehoslovacia

7—0). ■
, - . Astăzi se reia concursul

lot timpul cursei. Pe ^pri- patina j viteză cu proba
•> .„ „ masculină de 5 001) m, pe

muntele Igman se va 
desfășura proba feminină 
de schi-fond — 5 km și 
proba masculină de 15 km 
pentru combinata nordică. 
Vor avea loc de asemenea 
ultimele manșe in «»ompe- 
tiția de săniuțe.

★
In fruntea disciplinelor 

cu cel .mai mare număr 
de participant se al'lă 
schiul alpin (cu 227 de 
concurenți din 42 de țări), 
urmat de schi-fond (221 
din 32 de țări) și patinaj 
viteză (161 din 23 de 
țări). Un loc fruntaș în a- 
cest clasament ocupă de
sigur hocheiul pe gheață, 
la care participă 12 echi
pe. ■

•ir
Suferind cea de-a ~ doua 

înfrângere, consecutivă (1—4 
în fața Cehoslovaciei), e- 
chipa S.U.A., deținătoarea 
titlului olimpie, a pierdut 
practic toate șansele de a 
se califica în faza finală a 
turneului de hochei pe 
gheață. In schimb, celelal-  •-

inul loc s-a clasat Peter 
Angerer (R.F. Germania) 
eu timpul de 111 ll'52”7/10 
(2* penalizare), urmat de 
Frank — Peter Roetsch 
(R.D.G.) — la l’28”7/10/3), 
Eirik Kvalfoss (Norvegia) 
ia 2’09”7/10/5).

Proba de bob două per
soane s-a încheiat cu vic
toria echipajului secund al 
R.D. Germane care în ce
le 4 manșe a realizat 
3’25’*567100, urmat de R.D.

Germană I 3’26”04/100 si 
U.R.S.S. II 3’26”16/100. Pi
lotul echipajului învingător 
.Wolfgang Hoppe,' inginer 
mecanic de profesie a fost 
un polisportiv, remai-cîndu- 
se în tinerețe ea atlet (de- 
catlonist) și înotător. Echi
pajul român (Duminicel 
Petrariu) s-a situat pe 
locul 18, cu timpul de 

•S’32”36/100.
In competiția feminină 

ide săniuțe după trei man
șe conduce ; Steffi Martin 

de 
de 

csji’- ■ i ri îs
Schmidt 2’O5”227/10OO. Ga
briela Haja (România) o-

șe conduce; Steffi 
(R.D.G.) cu timpul 
2’04”998/100D, urmată 
coechipiera

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Omul păianjen 
se întoarce; Unirea > 
Drumul spre Rio ;. Pa
ring: Atenție ia gafe.

LONEA: Dosarul „Li
na de aur“.

VULCAN: Șatra. 
LUPENI : Concertul.
URICANI: Acel mi

nut, acea secundă.

te favorite au obținut noi 
victorii, după două etape 
un număr de sase forma
ții : Suedia, U.RS.S., R.F. 
Germania (grupa A) și 
Finlanda, Cehoslovacia și 
Canada (grupa B) totali- 
zînd cite 4 puncte.

★
Deși plecat ultimul 

cursă, schiorul sovietic 
kolai Zimiatov a terminat 
învingător în proba de 30 
km demonstrind o tehnică 
excelentă și o bună condi
ție fizică. întrecerea s-a

con- desfășurat in condiții at
mosferice nefavorabile, ceea 
ce l-a făcut pe vesț-germa- 
nul Jochen Belle, clasat 
al 15-lea, să declare : „Es
te foarte dificil să concu
rezi în asemenea condiții 
și de aceea consider că 
locul 15 din 72 de partici- 
panți constituie o perfor
manță".

în
Ni-'

Perspectivele recoltei 
mondiale de cereale în 
1984 s-au îmbunătățit ca 
urmare a timpului favora
bil, înregistrat în nume
roase regiuni ale planetei, 
dar stocurile se vor redu
ce sensibil, se arată în 
buletinul „Perspectivele a- 
limentației“, editat de Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (FAO).

In baza estimărilor FAO, 
recolta de cereale din 1983 
s-ar ridica la 1 619 milioa
ne tone, sub nivelul record 
de 1706 milioane tone 
din 1982.

ta de 138 .ani. S-a născut 
~în anul 1845 și principala 
lui îndeletnicire a fost cea 
de agricultor. In pofida 
virstei sale înaintate, Cae- 
racre are o minte... foar
te tînără. Astfel, el ] 
te povesti la nesfîrșit 
timplări de acum 100 
ani, își amintește nume 
misionari, de cunoscuți 
care a avut de-a face 
decursul anilor. Totodată, 
el susține că s-a întîlnit și 
cu Livingstone, cunoscutul 
explorator.

poa- 
: în

de 
de 
cu 
în

I
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i

CEL MĂI VIRSTNIC 
LOCUITOR DIN 

ZIMBABWE

toxicomania in

I. Caeraere este fără 
doială cel mai vârstnic 
cuitor din Zimbabwe — 
curînd el a împlinit vîrs-

în- 
lo- 
de

Antrepozitele vămii din 
Buenos Aires sînt adevă
rate peșteri ale lui Aii 
Baba : peste 320 000 obiec
te a căror valoare totală 
depășește un miliard dolari, 
zac fără a fi reclamate de 
nimeni, a anunțat Adminis
trația națională a vămilor 
din Argentina. De la ma
șini-, tractoare, produse de 
iux, baloturi de cauciuc 
pînă la casetofoane și um
brele, în majoritate confis
cate, abandonate sau aflate 
încă în litigiu, toate aces
te obiecte umplu cîteva 
depozite din țară.

Dumnică 12 februarie

8,30 Teleșcoală" 9,00 
Almanahul familiei. 9,30 
De strajă patriei. 10,00 
Muzică pentru toți. 10,30 
Viața satului. 11,45"” Lu
mea copiilor. 12,35 Tele- 
filmoteca de ghiozdan: 
Pinocchio. 13,00 Album 
duminical. 18,00 Film se
rial : Viața lui Leonardo 
da Vinci, (color). Episodul 
8. 18,35 Micul ecran pen
tru cei mici. 18,50 1001
de seri. 19,00 Telejurnal, 
(p.c.) 19,15 Cîntarea Ro
mâniei. 19,55 Telecine- 
mateca: Ciclul: Mari
actori, mari regizori. Ta
tăl lui Eddie. Premieră 
pe țară, (color) 21,35 Va
rietăți muzicale. 21,50 Te
lejurnal. Sport.

' Luni, 13 februarie
20,00 Telejurnal, (p.c.) 

20,20 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 20,40 Film româ
nesc în serial. Ecranizări 
după opere literare 5 
Dincolo de pod. Ultimul 
episod. 21,05 Stop-cadru 
pe mapamond. 21,20 A- 
mintiri muzicale. 21,35 
Civica. 21,50 Telejurnal. 
(P.c.)i

I
I
I SCHIMB garsonieră, con-
* fort I, cu apartament 2

Mica publicitate

soanelor arestate pentru 
delict comis în aria stupe
fiantelor este în creștere, 
ca și al cantităților de co
caină și heroină descoperi
te de poliție. In 1978 for
țele de ordine au confiscat 
79 kilograme de heroină și 
15 de morfină. In primul

Drogul , este pe cale să 
se transforme intr-un mons
tru cu mii de tentacule 
care pătrunde, de fiecare 
dată mai profund, în socie
tatea italiană. Tinerii în
cep primele lor experiențe 
cu stupefiantele chiar la 
vîrsta de 12 ani, mulți din
tre ei sfîrsind în închisoa
re, în spital sau la morgă wmmmMHmmmumim.

NOTĂ
IIHIHIUHUSUtlilHII/tHlim

semestru al anului’trecut 
însă, cantitățile au fost de 
216 și, respectiv, 167 kg. 
Toxicomanii reprezintă as
tăzi 10 la sută din numă
rul deținuților de drept 
comun, față de 6 la sută 
în .urmă cu 4 ani. Datele . 
comunicate de poliție in
dică, de asemenea, că anul 
trecut, ca și în acest an, 
cazurile de ‘tineri narco- 
mani decedați în parcurile 
publice, în cafenele, teatre 
sau, pur și simplu, pe stra
dă sînt în creștere.

Potrivit cifrelor oficiale,

Aceasta este concluzia unui 
raport al Centrului național 
italian de statistică
(CENSIS), dat publicității 
de ministrul de interne, 
Oscar Scalfaro, care relevă 
o gravă situație afectînd 
întreaga țară, dar în spe
cial Roma și Milano.

Realizat la sfîrșitul a- 
nuluj 1982 și începutul lui 
’83, studiul evidențiază o 
creștere constantă a numă
rului persoanelor care și-au 
pierdut viața ca urmare a 
consumului de droguri: de 
la una singură în 1973, la 
62 în 1978, 126 în 1979 și 
252 în 1982. Totalul per-

creștere
luînd în calcul persoanele 
care primesc asistență pu
blică sau particulară, in 
Italia există astăzi 85 448 
consumatori de droguri.
Totuși, continuă raportul 
CENSIS, în această lume 
obscură și necunoscută a 
celor care iac uz de dro
guri puternice în mod 
continuu și regulat, estimă
rile variază mult, cifra os- 
cilînd între 180 000 și 
240 000. In provincia Lazio, 
a cărei capitală este Ro
ma. numărul „sclavilor 
drogurilor" se situează în
tre 50 și 60 000. La fiecare 
10 000 de locuitori, peste 110 
trăiesc această situație dra
matică. A doua regiune cu 
număr ridicat de toxico
mani este Lombardia, în 
nordul țării (capitala sa 

.— Milano) cu 20—30 000 de 
consumatori. Se poate a- 
precia însă -că nu există 
o singură localitate, oricît 
de mică, unde drogul să 
nu constituie o problemă.

L. M.

i

i

camere, același confort. Te
lefon 44718, după ora 17, 
Petroșani. (218)

Studentă, caut gazdă, 
prefer bloc. Informații, te
lefon 43537. (220)

PIERDUT carnet student 
și legitimație de bibliotecă 
(periodice) pe numele Cîm- 
pean Alexandru Iosif, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani. Le declar nu
le. (217)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Ilîeș Adriana, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(219)

DECES

Soția luliana, fiica 
Maria, ginerele Ghcor- 
ghe și nepoții Simona și 
Adi, anunță cu adîncă 
durere încetarea din 
viață a scumpului lor 
soț, tată și bunic

MIHALY LUDOVIC
Înmormântarea are 

loc mîine, 13 februarie 
1984, ora 16, de la ca
pelă. (222)
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