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ZILEI DE 1 MAI
IN ÎNTÂMPINAREA

Peste 
de

23 000 tone 
cărbune

Calitatea — 
mereu în atenția 

preparatorilor

de

extras 
de către

suplimentar 
minerii Petrilei
mineri de la I.M. Petrila în-• Colectivul de 

tîmpină marea sărbătoare a muncii cu succese însem
nate. Cu cele 690 tone de cărbune extras peste pre
vederi în ziua de 25 aprilie, producția suplimentară 
a minei Petrila se ridică la 2731 tone de la începu
tul lunii în curs. Producția extrasă suplimentar de 
la începutul anului depășește 23 000 tone de cărbu
ne.

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la sec
toarele IV, III și V. Depășirea acestor sectoare se ci
frează la 2000, 1363, respe ctiv 608 tone cărbune.

• De remarcat că extragerea acestei producții su
plimentare a avut la bază depășirea productivității 
muncii. Numai în luna aprilie acest indicator a fost 
depășit cu aproape 500 kg/poșt. Și la acest indicator 
tot sectoarele IV, III și V se situează pe locuri de 
frunte.

Preocupările preparato
rilor de a livra beneficia
rilor cărbune de calitate 
superioară sînt materiali
zate în rezultate remarca
bile. De Ia începutul anu
lui, la nivelul întreprin
derii de preparare a căr
bunelui Valea Jiului, s-a 
înregistrat O îmbunătățire 
de 1,5 puncte la recupe
rarea globală și 0,2 puncte 
la extracția în cărbune 
pentru cocs și semicocs. A- 
ceste realizări au permis 
depășirea producției marfă 
cu peste 2,5 milioane lei.

Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colecti
vul secției de preparare 
Lupeni, care a depășit toți 
indicatorii tehnico-econo- 
mici.

Desfășurată pe terenul 
fructuos al prieteniei din
tre țări cu vederi politice 
apropiate, progresiste, vizi
ta întreprinsă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și 
tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU, de-a lungul 
unui itinerariu care a cu
prins opt state africane, 
s-a încheiat sub auspicii 
dintre cele mai bune. Pre
tutindeni, inalții soli ai po
porului român au fost în- 
tîmpinați cu sentimente de 
aleasă prețuire, de stimă și 
respect, cu manifestări de 
entuziasm. Pretutindeni, în
tâlnirile și convorbirile la 
cpl mai înalt nivel s-au 
desfășurat în atmosfera 
specifică a cordialității și 
înțelegerii dintre țări cu 
o identitate de vederi a- 
supra rolului mereu cres- 
cînd ce revine îndeosebi 
statelor mici și mijlocii, în 
soluționarea pe cale paș
nică a marilor probleme 
ale contemporaneității, în 
instaurarea unei noi ordini 
economice și politice in
ternaționale care să repu
nă în drepturi popoarele 
împovărate secole de-a rîn- 
dul de avatarurile colonia
lismului.

Pretutindeni, în capitale
le țărilor vizitate, în cele
lalte orașe, opinia publi
că locală a dat glas sen
timentelor de prietenie nu
trite față de poporul 
român. Sînt sentimente fi
rești, știind că România se 
numără printre națiunile 
care au stabilit relații di
plomatice cu multe țări de 
Pe continentul african'încă

din primele zile ale exis
tenței lor ca state libere.și 
independente, că a sprijinit 
chiar înainte de dobîndirea 
acestor istorice cuceriri, 
lupta de eliberare a popoa
relor africane de sub ju
gul colonialismului. De aici, 
terenul fructuos al unor) 
relații prietenești durabile.

La Benghazi, a doua ca
pitală și primul centru in
dustrial ai Libiei, în fru
moasele orașe gaboneze, 
Libreville și Franceville, 
în Luanda, capitala unei 
țări aflată în al patrulea 
an de cînd și-a cîștigat in
dependența, ’ Angola, apoi 
în celelalte capitale, Lusa
ka, Maputo și Bujumbura, 
ale Zambiei, Mozambicului 
și Republicii Burundi — 
aceasta din urmă
pentru prima dată gazda 
unui conducător de 
străin — precum și în Is- 
mailia orașul din sudul E- 
giptului situat în apropie
rea unor importante o- 
biective industriale și ves
tigii istorice, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU au făcut cu
noscute marile realizări ale 
poporului român în opera 
pașnică a construcției so
cialiste, experiența bogată 
dobîndită de țara noastră 
în procesul de dezvoltare

fiind

stat

rapidă, multilaterală a tu- 
turor ramurilor economiei 
naționale, preocuparea 
constantă pentru ca în- 
tr-un timp istoric relativ 
scurt România să se îns
crie printre țările cu o dez
voltare medie.

Itinerariu! rodnic al pre
ședintelui NICOLAE 
CEAU.ȘESCU, în toate ă- 
ceste țări prietene, trata
tele și convențiile semnate 
pe baza principiilor reci
proc avantajoase aii des
chis iibi orizonturi relați
ilor bilaterale, de colabora
re și cooperare, contribuind 
la întărirea solidarității mi
litante și apropierea între 
țări situate la mari distan
țe geografice, dar unite 
prin dorința de a înregis
tra noi ritmuri de progres, 
de a contribui la lichidarea 
racilelor colonialismului, în 
primul rînd ale subdezvol
tării. Prin acțiunea i- 
nițiată de președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
personalitate de prestigiu a 
contemporaneității, Româ
nia socialistă a înscris o' 
nouă pagină în efortul ge
neral pentru statornicirea 
și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare și co
operare între toate statele 
lumii, în folosul destin
derii și consolidării păcii 
Pe planeta noastră.

Tradiții muncitorești
în Valea Jiului (I)

î Mai — sărbătoarea mun
citorimii, a luptei maselor 
pentru eliberarea de exploa
tare — a fost pregătit de 
timpuriu în țara noastră. în 
numărul din 3 martie 1890, 
ziarul „Munca" scria „Tot 
muncitorul să lase lucrul, 
în această zi, și să sărbăto
rească frățește întâia mișca
re uriașă a muncitorilor din 
toată țara, care vor cere cu 
acest prilej ca ziua de mun- 
cr» „ să scadă pretutindeni la 
8 “Ceasuri. Ceea ce fac frații 
noștri din toată lumea ■ să 
facem și noi ; avem suferin
țe ca și ei, ca și dînșii mun
cim azi mai mult decît dau 
voie puterile omenești". Ziua 
de 1 Mai 1890 a fost sărbă
torită prin demonstrații și 
manifestații în majoritatea 
orașelor din Transilvania, 
fiind un prilej și de regru
pare a forțelor și. elanurilor 
muncitorești. în centrele mi
niere din .județul nostru, în 
ciuda unor interdicții, multi 
muncitori au părăsit lucrul, 
demonstrând pentru drepturi 
și libertăți democratice. La 
minele din Valea Morii, s-au .

produs ciocniri, între forțele 
jandarmerești și muncitorii 
demonstranți, care au durat 
cite va zile, soldate cu morți 
și răniți din rînduT demons
tranților. La Petroșani au
toritățile n-au împiedicat 
coloanele de demonstranți. 
Sărbătorirea primului 1 Mai, 
prin greve și demonstrații cu 
caracter de masă, evidenția 
și creșterea influenței socia
liștilor asupra mișcării mun
citorești din Valea Jiului.

Autoritățile și patronatul 
n-au recunoscut, nici atunci, 
nici mai tîrziu, existența or
ganizațiilor profesionale (sin
dicatele) în Valea Jiului. De 
fapt — după cum reiese din 
publicațiile vremii — minerii 
erau considerați ca „servi
tori" prin „efectul legilor" 
din 1854 și 1866, dar mai a- 
les prin „practica" din „ne
norocita Vale a Jiului". Si
tuația lor jalnică a fost ex
pusă, de pildă, în 1903, la
Prof. Dumitru PELIGRAD

(Continuare in pag a 2-a)

In cronica evenimente
lor internaționale ale a- 
cestei luni, vkitele ofi
ciale de prietenie între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Romăn, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în unele 
țări de pe continentul afri
can — Jamahiria Arabă 
Libiana Populară Socialis
tă, Republica Gaboneză, 
Republica Populară Ango
la, Republica Zambia, Re
publica Populară Mozam- 
bic, Republica Burundi, 
Republica Democratică Su
dan și Republica Arabă E- 
gipt — reprezintă o stră
lucită reafirmare a politi
cii, dinamice și constructi
ve, promovată cu consec
vență și fermitate de țara 
noastră.

Alături do 
por, oamenii
Valea Jiului, angajați cu 
responsabilitate comunistă 
în aplicarea în viață a po-

întregul po
rn uncii din

Brigadierul Constantin 
Păuncscu de la I.M. Lu- 
penj a ieșit, împreună cu 
ortacii, din mină după o 
zi fructuoasă pe fron
tul cărbunelui.

l oto : I. LICIU

liticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru își exprimă, prin tele
grame, scrisori și mesaje, 
deplina aprobare și satis
facție față de această no
uă solie de pace, bunăîn- 
țelegere și colaborare.

„Vizita dumneavoastră 
în țări din Africa, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă o 
nouă expresie a solidarită
ții cu țările în curs de 
dezvoltare, în lupta îm
potriva imperialismului, 
colonialismului și neoco- 
lonialismului, în condam- 

. narea fermă a politicii de 
discriminare rasială și a- 
partheid, o nouă recunoaș
tere a strălucitei dumnea
voastră activități pentru 
găsirea de soluții noi, ori
ginale, în scopul rezolvă
rii pe cale pașnică a mul
tiplelor probleme cu ca
re se confruntă omenirea 
— se spune în telegrama 
adresată de Comitetul mu-

(Continuare în pag. a 2-a)

Consfătuire pe tema generalizării
inițiativelor muncitorești

Valorificarea materialelor secundare
economică majoră

de dezvol- 
tot mai 

prime și 
economiei

Ritmurile înalte 
tare și necesarul 
mare de materii 
energie specifice 
contemporane readuc în ac
tualitate problema lărgirii 
și valorificării optime a re
surselor, a' creșterii gradului 
de reciclare a materialelor 
și energiei secundare. Este 
semnificativ pentru a ilustra 
aceste preocupări — de 
gospodărire mai bună a re
surselor solului și subsolu
lui — că studii recente au 
arătat că cel puțin două 
treimi din resursele mate
riale utilizate în țările in

dustrializate ar putea fi re
ciclate eficient în condițiile 
t.hnologiilor actuale.

Ca urmare a preocupări
lor din ultimii ani, a pre
vederii unor sarcini cantita
tive pentru recuperarea u- 
nor materiale, în economia 
țării noastre s-au înregistrat 
o serie de îmbunătățiri în 
această privință, în prezent 
ponderea fierului vechi 
producția de oțel fiind 
42 la sută (față de 63 la su
tă în Italia,, 53 la sută în 
S.U.A. el?.), ponderea ma
culaturii în producția de 
hîrtie și cartoane fiind de

în 
de

în

s a 
și în 

din

21 la sută (60 la sută 
R.F. Germania, 40 la sută în 
Franța).

O preocupare sporită pen
tru mai buna valorificare a 
materialelor secundare 
înregistrat în acest an 
unitățile economice
Valea Jiului, care au incluse 
în cifrele de plan colecta
rea unor materiale diverse, 
între care : fier, fontă, cu
pru, bronz, plumb, aluminiu, 
hîrtie, textile, uleiuri uzate, 
anvelope etc.' La fierul vechi

B. MIHAI

(Contmuarc în pag. a 2-a)

La Casa de cultură din 
Deva a avut loc ieri o 
consfătuire organizată de 
Consiliul județean al sin
dicatelor, pe tema : „A-
plicarea și generalizarea i- 
nițiativelor muncitorești 
în întreprinderile eco
nomice ale județului Hu
nedoara". *

La consfătuire au parti
cipat șefi de brigadă și 
echipe care s-au eviden
țiat prin aplicarea cu suc
ces a inițiativelor. pre
ședinți ai consiliilor te
ritoriale și ai comitete
lor sindicatelor din 
treprinderi, 
cu întrecerea 
generalizarea 
ței înaintate din 
directori, ingineri șefi și 
șefi ai compartimentelor 

în-
responsabili . 
socialistă și

experien- 
unități,

de organizare a produc
ției și a muncii, activiști 
de partid.

In cadrul consfăturii a 
fost prezentată o infor
mare cu privire la preo
cuparea biroului Consi
liului județean al sindi
catelor pentru aplicarea 
și generalizarea inițiati
velor muncitorești și a a- 
vut loc un, rodnic schimb 
de opinii cu privire la 
mijloacele de propagandă 
folosite de comitetele 
sindicatelor în vederea 
generalizării acestor 
țiâtive.

Au prezentat din 
riența lor: Eugen 
cu de la I.M. I’elrila — 
„Brigada înaltei produc
tivități" ; Marin Bina, de 
la I.M. Hunedoara — „Bri-

ini-

expe-
Voi-

produetivi-
Nicolae 
„4 nr. 

reali - 
de 
cu

gada înaltei 
tați și calități" ; NI 
Vonica, de la Uzina
2 a C.S.H. — „Să 
zăm angajamentul 
30 000 tone de fontă 
cocs economisit la fur- 
nale și produs peste 
plan" ; Ioan Coca, de la U- 
zina cocsochimică a C.S.H. 
— „Fiecare, om al muncii 
factor activ în respectarea 
normelor de protecție a 
muncii" ; Petru Dobrescu, 
de Ia întreprinderea „Vic
toria" Călan — „Contul co
lector de economii 
grupei sindicale" : 
tantin Borșa, de la I.M. 
Barza — „La navetiști a- 
casă" ; loan Clep, de la 
Autobaza Hațeg — „Să lu
crăm o zi pe luna cu ben
zină economisită".

al
Cons-
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Politica externă a României Atelierul de zonă CJ.R. Petroșani
(Urinare din pag. 1) poli ti-- 

perso-
.ziicipal de partid. Avînd 
în pernranență ca model 
strai ici tui dumneavoastră 
exemplu de muncă și dă
ruire în .slujba intereselor 
patriei și poporului, mine
rii, toți, oamenii muncii din 
Valea Jiului în frunte cu 
comuniștii, și-au sporit în 
aceste zile eforturile iii 
muncă pentru a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru. Organizîridu-ne mai 
bine producția și munca, 
prin introducerea tehnicii 
noi în cit mai.multe locuri 
de muncă, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră

- mult stimate tovarășe se
cretar general, am reliăiț 
să obținem în primul tri
mestru din acest an rezul
tate îmbucurătoare, mate
rializate in depășirea pro
ducției cu peste 2 000 tone 
cărbune net șiș a planului 
de 
hc
ce 
Pi

ridicarea pregătirii 
ce și profesionale a 
naiului muncitor, prin or
ganizarea mai bună a pro
ducției și a muncii , și în
tărirea ordinii și discipli
nei în muncă, am reușit 
să depășim planul și anga
jamentul asumat. La pro
ducția fizică de cărbune 
înregistrăm un plus de 
34 000 
netă i 
lei. 
tori 
trat 
dintre acestea Pe 
plan situîndu-se 
tivitatea muncii 
te superioară eu 12 la su
tă. Sîntem 
promovând 
principiile

: muncitorești

' tone, la producția 
un plus de 7100 mii 
Și' la ceilalți indica
ția plan am înregis- 
depășiri însemnate, 

primul 
produc- 

care es-

hotărîți ca, 
cu fermitate 

autoeondticerii 
și autogestiu-, 

hii economico-financiare să 
obținem rezultate tot mai 
bune, contribuind astfel la 
înfăptuirea politicii inter-

ne și externe a partidului' 
și statului nostru, la pro
gresul multilateral al 
României socialiste".

„în acest nou turneu al 
păcii, colaborării și dez
voltării ați fost permanent 
însoțit de prețuirea, res
pectul și atașamentul nos
tru total — se spune în 
telegrama trimisă de Insti
tutul de mine. Gîndurile 
noastre s-au îndreptat me
reu spre dumneavoastră, 
cu nestrămutată încredere 
în exemplara clarviziune, 
principialitate și fermitate 
comunistă ce ați dovedit-o 
în fiecare moment’ăl aces
tei vizite de larg răsunet 
internațional. Renumele in
ternațional al României so
cialista și strălucitul pres
tigiu al marii dumneavoas
tră personalități’ au fost.- 
din nou potențate de des
fășurarea și rezultatele vi
zitelor în țările africane".

evidențiat,. . > pe ramură
Pentru rezultatele obți

nute în întrecerea socialis
tă pe anul 1978, Atelierul- 
lui de zonă C.F.R. Petro
șani i-a fost acordată Di
ploma de întreprindere e- 
vidențiată pe ramură. Es
te răsplata binemeritată 
pentru eforturile ceferiști
lor din Petroșani de a 
spori siguranța circulației 
feroviare. Rezultatul are 
la. bază realizarea planului 
de producție exprimat în 
reparații curente la vagoa
nele echivalente în pro-: 
porție de 139 la sută, re- 

‘ ducerea cu 31 la su lă
imobilizării vagoanelor a- 
flate în repartiții și depă-

a

șirea productivității mun
cii planificate eu aproa
pe 40 la sută. Semnificat iv
ește faptul că feroviarii din 
Petroșani și-au realizat sar
cinile de plan pe anul 1978 
în 8 luni și jumătate.

Concomitent c.u acprdarea 
distincției acestui colec
tiv destoinic, s-au înmî- 
nat diplomele și insignele 
de fruntaș în întrecerea so
cialistă formațiilor de lu
cru care .au obținut rezul
tate deosebite. Printre pur
tătorii insignei 
și diplomele de 
se numără loan 
ful Atelierului, 
Ioan Hîuță, lăcătușii Cons-

de fruntaș 
evidențiați 
Susan, 'șe- 
operatorul

tantin Pașpan, Ionel Radu 
și Ioan Costca, maistrul 
loan Straja, forjorul A- 
vram Horea, strungarul 
Voicu Ungur.

Cu acest prilej, colecti
vul s-a angajat să execute 
lucrări de cea mai bună 
calitate, să reducă la ma
ximum cheltuielile mate
riale, consumurile- de e- 
nergie și combustibil. De 
asemenea, pentru realiza- 
roa sarcinilor de plan la 
toți indicatorii, feroviarii 
de la Atelierul de zonă 
C.F.R. sînt hotărîți șă dea 
un sprijin substanțial uni
tăților C.M.V.J. prin rs- 
parareu întregului parc _de 
vagoar.e apte pentru încăr
carea cărbunelui.

Nicolae. COIXER, 
tehnician principal 

Atelierul de zonă C.F R.

Foto : I. LICIU

de primăvară.

27 aprilie — 3 mai
(Urinare din pag. 1)

Valorificarea 
materiale'or

investiții. Sîntem ferm 
tărîți să dezvoltăm suc- 
sele obținute, să îhtîm- 
raăm evenimentele anului 

Congresul al Xll-lea al 
partidului., a 35-a aniversa
re a eliberării patriei și Ziua 
m nerutai — cu toate an
gajamentele ce ni le-am 
asurnaț îndeplinite. Ne pre
gătim să vă așteptăm, iu
bite tovarășe secretar ge
neral, de Ziua minerului, 
cu un. bogat buchet de în
făptuiri". j.

„Minerii, inginerii și teh
nicienii din întreprinderea 
noastră — se spune în te
legrama adresată de mina 
Lupeni — vă raportează 
mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că, 
pe primele, patru luni ale 
acestui an, prin introdu
cerea mecanizării procese
lor de producție, promova
rea de noi tehnologii, prin

1.,
(Urtnare din pag. 1)
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Tradiții muncitorești 
. 8 ore (nefradus insă în prac

tică,'atunci).
Se poate considera că pen

tru prima dată 1 Mai a fost 
‘sărbătorit în Valea Jiului în 
1914. Autoritățile — cum își 
aminteau unii martori ocu
lari — s-au alarmat și au 
instituit starea de asediu în 
toate localitățile miniere. 
Toate gările au fost „ocupa
te militărește" și s-a zvonit 
„că se va porni răscoală în 
tot ținutul". „întrunirea" nu 
s-a putut ține, dar în munți 
grupuri — grupuri de mun
citori s-au întrunit la 
bă verde", . sărbătorind 
internațională a celor 
muncesc..

Tradițiile de luptă 
muncitorilor mineri din

clasa 
unor 

la 
re- ■

conferința din Budapesta, 
unde s-a arătat că „14 ore 
de lucru pe Zi este mult 
prea mult" și că „âr fi bine 
dacă barem duminica ar fi 
liberă, că salariile nu ajung 
nici pentru hrană, că pensi
ile sînt atit de mici incit 
cerșetoria rămîne salvarea 
bă.trînețelor..."

1 Mai 1904 găsea 
muncitoare, în pragul 
acțiuni menite să ducă 
îmbogățirea experienței
voluționare' de luptă, la a- 
firmarea viguroasă a . miș
cării socialiste din România. 
Mergînd pe linia îndemnu
rilor de luptă, se publica un 
apel în vederea orientării 
muncitorimii din Transilva
nia : „Poporul proletar din 
Transilvania este de. aseme
nea obligat să manifeste în 
spiritul iubirii internaționale, 
ca să-și aibă și el partea 
din lupta pentru emancipa
re și progresul proletariatu
lui, ca să se audă și glasul 
lui acolo unde numai o forță 
unită poate determina sur
zenia prefăcută a celor pu
ternici ca să-și desfunde u- 
rechea, pentru ea șă afle că 
poporul are revendicări și 
interese drepte și că ele tre
buie îndeplinite".

In vara anului 1906 a iz
bucnit o primă grevă gene
rală in Valea Jiului, soldată 
cu aproape 30 de răniți și un 
mort în „Lunca de singe". 
Ca o consecință a grevei pu
tem menționa acceptarea de 
către societățile miniere a 
unui deziderat arzător al 
minerilor.: ziua de lucru de

.iar- 
ziua 

ce

lea Jiului, indiferent de na
ționalitate, s-au evidențiat 
cu pregnanță .și in anii pri
mului război mondial. Cărbu
nele era cerut, în mod ex- 

, preș, de mașina de război, 
așa incit capitaliștii au ex
tins jefuirea acestuia. O se
rie de mine cu productivi
tate mai scăzută au fost pă
răsite : au fost deschise, tot
odată, altele noi, fără să fie 
luate măsuri 
protecție a muncii. In < 
șecință, a fost prelungită 
rata muncii la 65 ore 
săptămînă, iar salariile 
fost reduse cu 15—20 la 
tâ.

1 Mai 1918 a însemnat, 
să, o mare sărbătoare

efective de 
con
du- 

pe 
au 

su-

în- 
în 

Valea Jiului. Miile de mun
citori din toate localitățile 
s-au strîns in cîmpia Sur- 
ducului, și au manifestat 
pentru prima dată cu stea
guri roșii.

Concurs „Cine știe, răspunde"
în întîmpinarea zilelor 

de 1 și 2 Mai. Comitetul 
municipal al U.T.C., a ini
țiat un concurs „Cine știe, 
răspunde" pe teme de is
torie, politică economică • 
și dezvoltare a municipiu
lui nostru. Răspunsurile 
se vor expedia cu taloane-

le de participare la Comi
tetul municipal al U.T.C., 
pînă cel mai tîrziu în 28 
aprilie a.e. Vor fi acorda
te următoarele premii în 
obiecte : un premiu locul 
I (1000 Iei), 2 premii lo
cul II (450 lei), 2 premii lo
cul III (250 lei) și două 
mențiuni (200 lei). (C. Val.)

Trenuri suplimentare
Pentru satisfacerea solicitărilor sporite de transport 

pe calea ferată, in perioada 27 aprilie — 3 mai vor fi pu
se in circulație o serie de trenuri suplimentare. Astfel, 
din București vor pleca : spre Craiova — acceleratul 125, 
partea a doua, in zilele de 28. 30 aprilie și 2 mai, la ora 
19 ; spre Brașov — acceleratul 331, în zilele de 28, 29, 30 
aprilie și 2 mai, la ora 13,55 ; spre Suceavă, acceleratul 
525, partea a doua, în zilele de 27, 28, 29, 30 aprilie și 2 
mai, Ia ora 23,15 și acceleratul 517, in ziua de 3 mai ora 
3,24 : spre Iași — acceleratul 621, partea a doua, în zilele 
de 27, 28, 29, 30 aprilie, la ora 21,15 ; spre Constanța 
rapidul 91, în zilele de 28, 29 30 aprilie, 2 și 3 mai, 
ora 6.15.

Trenuri suplimentare vor circula, de asemenea, 
spre Capitală, precum și între diferite orașe din țară, 
trafic de călători mai mare. Sint prevăzute astfel 37
trenuri suplimentare. în plus, vor fi atașate la cursele 
obișnuite cile unul pînă la trei vagoane, în medie 150 
de vagoane pe zi.

la

și 
cu 
de i

(Agerpres)

valorificat prin I.C.M., de 
exemplu, planul primelor 
patru luni ale anului a fost 
îndeplinit in proporție ele 
111 la sută, colectîndu-se și 
o cantitate suplimentară de 
93 "tone de fontă. în această 
perioadă și-au depășit pla
nul la colectarea metalelor 
o serie, de întreprinderi, în
tre care I.M. Diija, I.M. Vul
can, I.M. Paroșeni, I.P.C.V.J., 
I.U.M.P. .și unele unități ale 
Consiliului popular munici
pal, Organizațiile - U.T.C. și 
pionierii din școli au predat 
în primul trimestru mai bi
ne de 50 de tone de metal.

în același timp, insă, o 
serie de unități, cum sînt în
treprinderile miniere Loneă, 
Petrila, Uricani, Livezeni, A- 
ninoasa nu au acordat aten
ția cuvenită acestei activi
tăți,. nerealizindu-și sarcini
le decit în proporție de mai 
puțin de 50 la sută, în timp 
ce. I.M. Bărbăteni nu a pre
dat nici măcar o tonă de 
metal vechi. însăși în acti
vitatea .secției Petroșani. a 
întreprinderii de colectare a 
metalelor (I.C.M.) se ma
nifestă o serie de lipsuri, în 
jurul sediului din Livezeni 
a acesteia, importante canti
tăți de metal fiind aban
donate în condiții impro
prii și supUse degradării. A- 
•șa cum a relevat o acțiune 
recentă a Consiliului muni
cipal dc control muncitoresc, 
continuă să se manifeste o 
serie de lipsuri în organi
zarea activității- de colectare, 
ilustrate de faptul că nu e- 
xistă amenajate spații de de
pozitare și de sortare a me
talelor, că nu se acordă a- 
tenția cuvenită găsirii unor 
soluții de autodotare pentru, 
mecanizarea acestor operații 
(cazul I.M. Aninoasa, I.M. 
Lonea).

La alte materiale colectate

secundare
sarcinile de plan au fost rea
lizate, în general, sub nive
lul posibilităților economiei 
municipiului : 75,6 la sută 
la llîrtie, 24,4 la sută la de
șeuri textile, 32,5 la sută la 
păr de animale etc.

îmbunătățirea activității de 
valorificare a materialelor 
secundare are o semnifica
ție deosebită în contextul 
sarcinilor actuale de spori
re a eficienței economice.’ 
Este foarte important că în 
fiecare unitate economică să 
fie identificate noi materia
le secundare; cum ar fi une
le produse rezultate în urma 
preparării cărbunilor, așchii 
rezultate la prelucrarea lem
nului etc., care să fie atrase 
în circuitul economic. ■ Uti
lizarea tot mai largă a cenu- 
șei de termocentrală pentru 
inămolirea focurilor subtera
ne, constituie doar un e- 
xemplu care proljgază efi
ciența găsirii unor soluții 
proprii de valorificare a ma
terialelor secundare specifi
ce Văii Jiului. Poate fi ex
tinsă, de asemenea, expe
riența pozitivă acumulată 
la I.M. Dîlja, unde au fost 
inventariate în subteran toa
te utilajele și materialele 
vechi, s-au creat condiții 
pentru colectarea și transport 
tul acestora, au fost stimu
late persoanele care au fost 
antrenate în aceste acțiuni.'

Atragerea unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii 
și elevi la colectarea materia
lelor secundare, organizarea 
riguroasă a acestei acțiuni ■ 
constituie o sarcină actuală,' 
deosebit de importantă pen
tru colectivele de muncă din 
unitățile economice ale ,Vțd 
Jiului, care vor putea coif-, 
tribui în acest fel la tot 
mai buna valorificare a re
surselor economiei naționale, 
la sporirea eficienței econo
mice a activității tehnieb- 
productive. . «

Cronica filmului Compania a 7=a sub clar de lună
Trei nume. garantează, în

că din generic/ succesul ex
celentei comedii franceze, 
intitulată „Compania a 7-a 
sub clar de lună". Primul 
nume este al regizorului Ro
bert Lamoureux, care, în 
filmul „Unde este compa
nia a 7-a?", a debutat mai mult 
decit promițător pe ecrane
le noastre. Celelalte două 
nume aparțin unor actori de 
un incontestabil prestigiu 
internațional : Pierre Mondy 
și Jean Lefebre, bihecunos- 
cuți de publicul nostru din- 
tr-o serie de pelicule pe ca
re și azi le-am revedea cu 
plăcere.

Reintorcmdu-ne la „Com
pania a 7-a sub clar de lu
nă" nu este greu de ghicit că 
acțiunea filmului continuă 
suita de evenimente din 
„Unde este compania a 7-a?“, 
reinlîlnindu-ne, așadar, cu 
riiște personaje cunoscute de
ja, care vor fi și de aceas
tă dată eroii unor aventuri 
palpitante, de un haz irezis
tibil.

Acțiunea filmului este pla

sată sub timpul ocupației 
germane in Franța, cind 
Rezistența întreprindea to
tul să amărască victoria i- 
luzorie a cotropitorilor na
ziști. De la început se iscă 
o interogație, in felul ei lo
gică, în legătură cu acest 
film : este posibilă brodarea 
unei comedii frenetice pe 
un astfel de fundal istoric 
grav ? Nu este oare un sa
crilegiu să inviți muza vese
lă să se adape la izvoarele 
unor vremuri de tristă amin
tire ? Răspunsul lui La
moureux este nu, pentru că 
— folosind
generoasă a satirei de 
temperament latin 
ridiculizează necruțător ma
șina de război a zugravului 
dement de la Berchtesgaden. 
Dincolo de comicul de si
tuație, descoperim la tot pa
sul filonul nobil al ideii in- 
citante la rîsul de atitudine, 
ris care nu mai are doar 

■ statutul fragil a reacției pur 
fiziologice. Și — ca să-l ci
tăm pe Caragiale — nimic 
nu-i arde mai mult pe tică
loși, decit risul.

instrumentația
un 

filmul

Chaudard, Pithivier și Tas- 
sin, cei trei camarazi din 
vestita companie a 7-a, ni
meresc, fără să vrea, ' in 
mijlocul celor mai năstruș
nice intimplărl. Chaudard nu 1 
știe, de pildă, că soția sa 
ascunde în pivniță un ma- 
chizard care face pregătiri 
secrete pentru aterizarea u- 
nui avion de la Londra, Du
pă buna regulă a comediei, 
aterizarea, trebuie să aibă loc 
chiar în noaptea cînd cei 
trei amici pleacă la bra
conaj. De aici evenimentele 
se precipită, iau turnuri cu 
totul neașteptate, Chaudard, 
Pithivier și Tâssin devenind 
din vinălori, vînați. Și se 
trage asupra lor nu cu alice 
nevinovate, ci cu gloanțe de 
mitralieră. Printr-o abilă 
răsturnare de situație, cele 
trei personaje (admirabil in
dividualizate de 
Lefebre, Pierre 
Henri Guybert) 
viața tihnită a 
devin luptători activi în 
zistență, înfăptuind chiar un 
act de eroism voluntar. De-

către Jean 
Mondy 
renunță 
provine,

la 
teiși 
Re-

sigur, spectacolul oferit de 
cest trio excepțional este, 
înainte de toate, vizual. Tre
buie văzut, deci (pentru că 
repovestirea pe hirtie a pe
ripețiilor de care au parte 
cei trei nu este posibilă), 
cum Chaudard și camarazii 
săi evoluează pentru menți
nerea aureolei eroice, cum 
acțiunile lor fac de ris fu
dulia prusacă șl cum “ se 
trezește în ei sentimentul 
necesității de a-și aduce 
contribuția la infringerea na
ziștilor. Fără îndoială, La- 
moureux știe să viÎTiuifiscă 
foarte inspirat firele multi
ple ale unei povestiri deose
bit de atractive. Grație aces
tei priceperi, rar inlîlnite. 
„Compania a 7-a sub clar de 
lună" este o foarte spiri
tuală reprezentație cinema
tografică, descinsă din fa
milia unor pelicule care au 
impus o viziune specifică a- 
supra războiului, cum a fost 
filmul „Babefte pleacă la 
război".

C. ALEXANDREȘCU
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In zilele de sărbătoare pe care ne pregătim să le pe
trecem in decorul primăvăratec al împrejurimilor, mon
tane? spre ionele de agrement ale municipiului va fi 
mare afluență de oameni ai muncii. Lor trebuie să li 
se asigure condiții din cele mai bune pentru a petrece 
aici, împreună cu familiile, clipe plăeute de destindere 
binemeritată. Cum sînt pregătite să întâmpine aceste 
cerințe firești ale oamenilor muncii gospodarii zonelor de 
agrement ? Raidul pe care 
s-'a întreprins în acest scop.

l-am efectuat, oglindește ce

O-

„La Brazi" un loc 
îndrăgit pentru 

recreere
Oamenii muncii din

rașul Vulcan vor . avea po
sibilitatea ca în zilele de 
1 și 2 mai să-și petreacă 
timpul liber la baza de 
agrement „La Brazi11. Loc 
pitoresc unde gospodarii 
orașului au amenajat două 
terase, mese de tenis atît 
pentru copii cît și pentru 
adulți. Au mai fost de. a- 
semenea pregătit și un loc 
de joacă pentru cei mici, 
două scene pentru desfă- 
.șurarca de spectacole în 
Țier liber, unde formații de 
ârtiști amatori din Vulcan 
și din întreaga Vale a Jiu
lui vor prezenta în fața 
minerilor programe artis
tice. Responsabilul cabanei, 
Silvia Ciortea ne spunea : 
„S-au luat toate măsurile 
ca minerii Vulcanului _să 
poată să-și petreacă în 
cele mai bune condiții 
timpul liber11. I.C.S. Mixtă 
Vulcan a luat din timp 
măsuri corespunzătoare ca 
aceste zile de sărbătoare 
să fie cît mai plăcute pen
tru oamenii muncii. Ast
fel s-au amenajat opt to
nete unde se vor servi be
re și răcoritoare, 18 gră
tare pentru mici, și, firesc, 
pe lîngă acestea 
pus la dispoziția 
torilor un bogat 
de preparate 
Dintre unitățile ___ _ 
vor aduce concursul ,1a o 

-cît mai bună aprovizionare 
și servire a consumatorilor 
amintim : unitățile nr. 1 
„Perla11, nr. 18 „Straja11, co
fetăria nr. 135, alimentara 
nr. 147.

„Brăița Lupeni" ~ în 
febra pregătirilor
Afluența tot mai mare 

de oameni ai muncii care

preferă să-și petreacă 
timpul liber în cadrul bi
nefăcător al naturii a de
terminat edilii orașului 
Lupeni să ia măsuri spre 
a oferi clipe de destindere 
tuturor celor ce optează 
pentru baza de agrement 
Brăița. Aici am găsit oame
nii în febra pregătirilor. 
Pînă în prezent s-au ame-
VJVJW.V.,AWA%%WWWiV.%W.WAV.W.,.W.V.".

va mai fi 
consuma- 
sortiment 
culinare, 

care - își

Răspundem
• PETRUȚA I. VASILE, 

Petroșani: Reveniți pentru 
a preciza întreprinderea în 
care sînteți încadrat.

• IANOȘ ANDRASY, 
Petrila : Coșurile se cură
ță contracost, eliberîndu-se

7 în acest sens chitanță. 
’Graficul sugerat de dv. cu 
privire la activitatea cb- 
•șarilor ' din Petrila există. 
Dacă nu este respectat în
tocmai, acest fapt se da
torează controlului insufi
cient cu privire la activi
tatea lor. E.G.C.L. Petrila 
va întări controlul și în 
această direcție.

• CORNEL VULPE, 
Lupeni: în orașul Lupeni 
se practică nu numai box 
și haltere, ci și fotbal, 
handbal, tenis de masă, 
popice, atletism și alte, dis
cipline sportive. ' 
am înțeles, dv. 
neri din Lupeni 
practicați judo, 
bărbătesc acest 
Ia Lupeni nici 
sportivă nu are o aseme
nea secție. Pentru aceasta 
e nevoie de un antrenor 
de specialitate și rnateria-

Din. cîte 
și alU ti- 
ați ciori să 
Frumos și 
sport, dar 

o asociație

c
I

£

Parcare pe

£

fi.

Deși e șofer, Petru 
Șteff e foarte supărat pe 
unii confrați de profesie, 
care, din lipsă de respect 
pentru cei ce participă la 
munca voluntar-patrioti- 
că de înfrumusețare a 
localității, parchează ma
șinile pe zona verde. A- 
ceasta l-a determinat pe 
Petru Șteff să sesizeze 
redacția că pe zona, ver
de d;' lingă blocul nr. 1 
de pe strada Independent

serie și cofetărie, 
nerală și, firesc, îngheța

ți tă..
... Așadar, după ultimele 
miei pregătiri, Brăița Lu
peni își așteaptă oaspeții. 
(C.I.)

Și fără reclamă, 
Peștera Bolii e 

ospitalieră

apă mi- tat eîteva panouri de re
clamă care avertizau încă 
de departe pe turistul ne
avizat ce se apropia 
șosea că îl așteaptă 
loc de popas. Ele au fost 
Scoase de către secția de 
drumuri și poduri. Oare 
cui îi strică reclamele ?
(A.H.)

Un nou loc de
inLa Peștera Bolii, 

pajiștea plină ..de farmec 
creată de bucla largă a 
țiului erodând pereții 
înalți de stîncă, soarele se 
reflectă fără zgîrcenie. Pe 

. zeci de metri.de iarbă din 
jurul cabanei— mîna gos
podarului se face simți-

agrement

Valea de Brazi

Locurile
de agrement își

așteaptă vizitatorii
WAVrtV.V.V.V.W.'.W.W.WVAV^.W.-Z.SV.W.S 

najat chioșcuri șî tonete la tă. Pe latura de lingă rîu 
care o contribuție deosebi- a terenului o tăbliță ănun-care o contribuție deosebi
ta și-au.adus unitățile in- . ță : loc de campare. In lo-

cui cel mai potrivit estedustriale din oraș, Prepa- 
rația Lupeni fiind prima amenajată o scenă pentru 
unitate care a terminat a- 
menajarea de chioșcuri și 
tonete, vopsirea . acestora. 
Am fost asigurați că'. pînă 
duminică și cele două în
treprinderi miniere — Lu
peni și Bărbăteni — vor 
încheia lucrările repartiza
te. '

Bineînțeles, că și unită
țile de alimentație publică 
acordă o atenție sporită a- 
cestor zile. S-au stabilit 
graficele de ieșire la a- 
grement pentru fiecare u- 
nitate în parte (din < 
patru planificate) locul 
amplasare al punctelor 
limentare, mijloacele 
transport și cantitățile 
produse prevăzute pentru 
desfacere. Se vor găsi din 
belșug mititei și bere, 
cremvurști, răcoritoare, 
grătare, produse de pati-

cititorilor

pe 
un

O experiență care se cere 
studiată și aplicată

cele 
de 
a- 
de 
de

deo- 
spre 
pot 
sau

le sportive, așa că, 
eamdată, orientați-vă 
alte sporturi ce se 
practica la Lupeni, 
încercați să vă Înscrieți la

■secția judo din Petrila,
• MARIA MURARU, 

Petrila : Și în prezent spa
țiile de folosință comună 
și zona verde din jurul 
blocului 36 în ’care locuiți 
fac dovada că locatarii de 
aici sînt buni gospodari. 
Cele sesizate de dv. eu 
privire la vasul de expan
siune, subsol și acoperiș 
au 1 fost discutate la 
E.G.C.L. Petrila și în bu
nă măsură remediate. Cît 
privește sporirea subsolu
lui, aceasta se face la ce
rerea locatarilor, contracost.

• SA VA CORNEL și al
ții, Petroșani: în confor
mitate eu prevederile art. 
4 din H.C.M. nr. 860/1973, 
în venitul mediu lunar, 
pentru calcularea chiriei 
legale a locuinței, se in
clud atît pensia de -asigu
rări sociale.. cît și pensia 
suplimentară. Acestea sînt 
prevederile legale pe care 
trebuie să le respectăm 
întocmai.

zona verde?
ței din Petroșani 
parcat în fiecare zi 
autoturism. Am consta
tat și noi acest lucru, 
dar n-am putut afla nu
mărul autoturismului cu 
pricina deoarece este a- 
coperit cu o prelată. Ca
zul nu este unic. Poate 
îl vor afla organele în
drituite s-o facă și săi 
oblige pe stăpîriîi mași
nilor să-și găsească alte 
locuri .di 
cînd ?

parca?

5

este
un

Pe ■

spectacole în aer liber. Pe 
terasa cabanei mesele sînt 

. proaspăt vopsite, scaune' 
confortabile.. Pentru cei ce 
doresc să consume altceva 
decît și-au adus în pro
priul rucsac, șeful unității 
îuliu Deneș prezintă o 
listă apetisantă : miei, cîr- 
nați, grătarele, 'chifteluțe, 
șnițele. „întotdeauna proas
pete, aduse zilnic de la la
boratorul de preparate11- —■ 
adaugă responsabilul. Pen
tru sete : fru-cola, pepsi, ■ 
sucuri, bere. Băuturile 
spirtoase nu sînt amintite. 
Și e foarte bine.

Drept reclamă, cabana 
Peștera Bolii nu are nea
părat nevoie și de o altă 
prezentare decît privirea 
celui ce o zărește cînd tre
ce pe șoseaua națională. 
Și, totuși, cmdva au exis

Cetățenii Uricaniuluî vor 
avea la dispoziție dirt acest 
an un nou loc de agrement 
— Valea de Brazi. întinsul 
platou din Valea de Brazi, 
străjuit de imensa pădure 
de conifere oferă multiple 
posibilități de relaxare. Se 
vor amenaja chioșcuri și 
tonete cafe se vor face de 
către I.M. Uricani. Ele 
sînt deja confecționate, ur- 
mînd să fie transportate și 
amplasate, la locul de agre
ment. Din. cele trei uni
tăți de alimentație publi
că din oraș care . se vor 
deplasa la Valea de Brazi 
ponderea o deține unita- 

: țea nr. 168 Păltiniș. „în 
ceea ce ne privește — ne 
spunea loan Mojoatcă, șe- 
ful unității — am încheiat 
toate preparativele. Avem 
asigurată întreaga cantita
te de produse planii'.cată, 
împreună cu berăria ,.Ar
dealul11 vom deplasa la 
baza de agrement 0 mare 
cantitate de mici. grătare, 
c.remvursti, bere, răcoritoa
re, apă minerală, iar pro
dusele de cofetărie șî pati
serie vor fi asigurare de 
cofetăria „Violeta11. Avem 
convingerea .că spre deose
bire de anii, precedent!, ne 
vom prezenta incomparabil 
mai bine, și toată lumea va, 
fi mulțumită11. : , 1

Intr-adevăr, avînd în ve
dere măsurile luate. la 

. noul loc de agrement Va
lea de Brazi se întrevăd 
condiții optime de petre
cere a timpului liber. (C.I.)

marțea, joia, sîmbătă, în
tre orele 16—19. Acest lu
cru se poate late cu ușu
rință, centrala 
de două conducte de 
Prin noul program 
rezolvat și presiunea 
cana urcă în prezent 
mal la etajul IV. în

în această primăva
ră, la Lupeni, ca de alt
fel în toate 
le municipiului, : 
tul gospodăresc' 
materializat în 
acțiuni de muncă 
triotică, la care 
luat parte cetățeni, 
levi, oameni ai mun
cii din întreprinderi și 
instituții.

în foto : lucrătorii 
Ocolului silvic Ia ac
țiunea de înfrumuseța
re.
Foto : Gh. OLTEANU

dispunînd - 
apă. 
am 

apei 
nor- 
plus, 

cu programul zilnic se con
sumă mai puțină apă ca 
atunci cînd se distribuia 
numai în trei zile pe săp- 
tămînă. Sînt convins că 
noul program de apă cal
dă va fi riguros respectat 
de fochiștii Traian Coco- 
lan și Petru Surd, oameni 
vechi la centrala noastră.

Asupra noului program 
am cerut și părerea câtor
va gospodine.

—• Programul, zilnic de 
apă caldă bucură pe toți 
locatarii și îndeosebi pe 
gospodine — ne spunea 
Margareta Matei din blo
cul 10.

— Măsura luată de comi
tetul asociației, este bine- 

Programul venită și se bucură de 
multă apreciere din partea 
noastră — adăuga Maria 
Tărbuzan din blocul nr. 11.

Constantin DANILA,
Petroșani

ce

de

Comitetul Asociației de 
locatari nr. 4 din strada 
Independenței — Petroșani, 
împreună cu personalul de 
la centrala termică ce de
servește blocurile asocia
ției, au găsit o soluție op
timă pentru îmbunătățirea 
aprovizionării locatarilor 
eu apă caldă. întrunit de 
rezolvarea acestei probleme 
s-a ocupat îndeosebi ad
ministratorul asociației, 
Auiel Petrescu, i-am 
rut eîteva relații.

— Programul nou
furnizare a apei calde este 
întocmit pe perioada 20 a- 
prilie— 10 octombrie 1979 
și ‘ privește blocurile nr. 
2—12. Respectarea lui nu 
implică vreun efort în plus; 
nu Se consumă mai mult 
cărbune său apă decît în 
trecut ; numărul orelor de 
apă caldă este același, nu
mai că cele .18 ore pe săp
tămână se împart acum în 
trei ore pe fiecare zi și. nu 
la trei zile pe săptămâna 
cîte șase ore. P . 
este astfel întocmit îneît 
locatarii pot beneficia do 
apă caldă atît dimineața 
cit și după-amiază alter
nativ, lunea, miercurea și 
vinerea, între orele 9—12,

Continuă acțiunea de plantări
Conțin uînd acțiunea de 

amenajare, extindere a 
zonelor verzi, plantarea de 
arbori și arbuști ornamen
tali. valorificați de pe 
dealurile din împrejurimi, 
muncitorii- de la E.G.C.L. 
Petrila au adus de pe Gal
bena un mare număr de 
arbuști. O parte dintre ei 
au, fost plantați în fața blo
cului nr. 31, formînd aici 
un frumos gard viu. La să
parea și. amenajarea tere
nului au participat și lu-

oratorii din unitățile co
merciale și de servire a- 
flate la parterul bloculm 
Tot din. arbuști ornamen
tali procurați din resurse 
locale,. s-a amenajat un' 
gard viu. și în fața blo
curilor 33 și 36 de pe stra
da Republicii. Acțiunea de 
plantare a arborilor .și ar
buștilor ornamentali 
tinuă.

localității 
spiri- 

s-a 
multe

Nicolae JOSAN, 
Petrila

• Cu echipa de confrol al oamenilor muncii prin 
unitățile comerciale din Crividia

Am însoțit o echipă de 
control al oamenilor mun
cii prin eîteva magazine 
din cartierul Crividia al 
orașului Vulcan. împreu
nă cu membrii echipei con-, 
duse de maistrul minier 
Constantin Vișan și Du
mitru Milea,. delegat. din 
partea Consiliului munici
pal al sindicatelor, ne-am 
îndreptat spre unitatea nr. 
43 de legume și fructe. E- 
ra ora 13,30, dai' un lacăt 
agățat de ușă, ne-a oprit 
intrarea. Pe programul 
magazinului citim : 8—15.
Minerul loji Homescu, lo
catar al cartierului, aflat 
în apropiere, ne spune că 
nu este o intîmplare, ci o 
practică ec nsțaiită.

Dacă vreau să cumpăr 
de aici trebuie- să-mi 

repaus. Lucrez nu- 
schimbul I și nicio-

ceva 
iau 
mai

dată la ieșirea din șut nu 
găsesc deschis.

Pensionarul Eugen Gan
der, ne spune. că magazi
nul nu e nici aprovizionat 
cum ar trebui. Să nu fie 
oare cunoscută C.P.V.I.L.F.- 
ului Petroșani această si
tuație ? Greu de crezut, 
deși unitatea se află în 
punctul cel mai îndepăr
tat de centrul orașului. La 
numai 150 de metri, intrăm 
în magazinul alimentar nr. 
53. Curățenie, mărfurile a-' 
ranjate cu gust, deși spa
țiul nu-satisface în între
gime cerințele. Vînzătoarele 
Magdalena Șoimu și Au
rora Bălan ne conduc în 
magazie unde vedem o 
grămadă de ambalaj neri
dicat
Peste
cupă spațiul 
tea fi folosit pentru

de un an și șase luni.
250 de cartoane o-

care ar pu-
de-

pozitarea mărfurilor. Sîn- 
. tem informați că solicitări 

de a ridica aceste ambala
je s-au făcut, dar au ră
mas fără rezultat. Produ
se erau suficiente. Lipseau 
doar puii congelați. Cauza 
o aflăm de la vînzătoare.

— Noi putem desface 
într-o săptămînă circa 60 
kg, dar ni se : impune să 
luăm 200. Refuzăm deoa
rece este prea mult, pen
tru posibilitatea de desfa
cere a magazinului, iar 
pentru 60 kg nu se prea 
deranjează nimeni să vină 
pînă la noi.

La bufetul 
firma „ștearsă" 
avertizează că 
re nr. 44, dar 
pătară Ioana
aflăm că are nr. 2. La in
trare, geamul este spart ca 
și ]a frigiderul in care se 
aflau chifteluțe, pește pră- existenta unor preocupări ' 
jit și șnițele. Toate acestea serioase pentru comerțul 
erau oferite consumatori- acestui cartier.
lor fără piine. Ni se spu
ne că a fost, dar s-a vîn-

„M india11, 
de timp ne 
unitatea a- 
de la os- 
Ungureanu

dut. Pe un carton atîrnat 
de perete citim : tocai ca
tegoria III. O fi, dar cu
loarea pereților sălii și ma
gaziei ne-a lăsat impre- . 
sia unui local părăsit. Ioa
na Ungiireanu ne spune 
că geamul frigiderului a 
fost spart cu o zi înainte • 
și că va fi înlocuit, iar
despre pereți, că așa i-a
moștenit... Poate se va găsi 
totuși cineva la I.C.S. Mix
tă Vulcan care să vină cu 
măsuri de igienizare în fo
losul consumatorilor și al 
respectului pentru om. 
Pentru că ar fi: greșit ca 
cei răspunzători de la în
treprinderea comercială din 
Vulcan să considere că în 
Crividia, adică la perife
rie merge oricum;.1. în ori
ce caz, cele constatate de 

. echipa de control al oa
menilor muncii infirmă

Gh. POPESCU

metri.de
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O. N. U.

Pentru relații calitativ superioare 
in viața internațională

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). — 
nile Unite se desfășoară 
sesiunea Comitetului
O.N.U. privind întărirea 
eficacității principiului 
recurgerii la forță în 
lațiile internaționale, 
ganișm format din 35 
state, printre care

La Națiu-

ne- 
re- 
or- 
de 

,___ . ___ și
România. Scopul acestui or
ganism constă în elaborarea 

Tratat mondial pri- 
nerecurgerea Ia for- 
relațiile internațio- 
reglementarea păș
it diferendelor și 

recoman-

unui 
vind 
ță în 
nale, 
pică
formularea de 
dări în acest scop.

A luat cuvântul
dor Marinescu, reprezen
tantul permanent al ță
rii noastre la O.N.U.;, ca-

. Teo-

CHINA NOUA, infor
mează ca Han Niahlong, 
șeful delegației guvernu
lui chinez la negocierile 
de la Hanoi; a prezentat, 
la 26 aprilie, o propune
re în opt puncte pri
vind principiile care să 
stea la baza relațiilor din
tre China si Vietnam.

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d’Es- 
taing, a sosit joi la Mos
cova într-o vizită ofici
ală de lucru, la invitația 
lui Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

LA PARIS se desfășoa
ră „Conferința privind ro
lul societăților transnațio
nale și strategia dezvoltă
rii economice", la care par
ticipă. peste 150 de spe
cialiști din numeroase țări 
din Europa, Africa,1 Asia 
și America Latină, prin
tre care si din România.
- POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE de Biroul 
CEE din Bochum, salari
zarea muncii femeilor în 
R.F.G. este, în medie, cu 
27,5 la sută mai scăzută 
dec îl cea a bărbaților.

re a expus pe larg con
cepția președintelui
Nicolae Ceausescu, preo
cuparea constantă a Româ
niei în legătură cu adop
tarea unor norme de drept 
internațional și stabilirea 
de _relații calitativ su
perioare, care să facă im
posibilă recurgerea 
război, la folosirea 
ței și amenințării 
ța.

.Reprezentantul 
niei a subliniat 
tatea creșterii 
O.N.U. în reglementarea 
politică a diferendelor și 
a reamintit propunerile 
formulate în ultimii ani 
de țara noastră privind 

. elaborarea în cadrul 
O.N.U. a unui tratat ge
neral de reglementare paș
nică â diferendelor, a u- 
nui cod universal de con
duită, care să prevadă 
drepturile și obligațiile 
fundamentale ale statelor 
și crearea . unei comi
sii a Adunării Generale 
care să -exercite atribuții 
de mediere, bune oficii și 
conciliere.

la 
for- 

cu for-

Ramâ- 
inecesi- 
rolului

DESCOPERIRE

î Agenția ADN infor-
I mează că arhitectul Frie- 
i drich W. Hinkel, din
1 R.D.G., a descoperit, în 
i Sudanul septentrional, la 
? piramida de la Begra- 
: wiya, un plan de cons- 
! trucție a piramidelor, cu 
: o vechime de aproxima-
■ tiv 2 000 de ani. Este 
î vorba de o descoperire
: de mare importanță, în- 
‘ trucît .pînă acum nu se 
j știa nimic despre concep- 
; ția arhitecturală a cons-
■ tructorilor piramidelor 
I (proporții, volume, un- 
i ghiuri etc). Expertul din 
: R.D.G. estimează că, fo- 
! losind acest plan, gra- 
i vat pe o dală cu lățimea 
; de 160 cm și cuprinzînd 
Ș coordonatele rectilinii și 
j indicații privind unghiu- 
! rile, s-ar putea elucida
; unele din secretele eons- 

trucției piramidelor.

Orientul
■CAIRO 26 (Agerpres). — 

Președintele Anwar El 
Sadat a primit joi pe mi
nistrul israelian al apă
rării, Ezer Weizman, ca
re se află într-o vizită la 
Cairo, In cadrul convor
birii au fost trecute în re
vistă problemele apărute 
după încheierea acordu
rilor de la Camp David 
și semnarea Țratatului de 
pace dintre Egipt și Is
rael — informează agen-, 
ția MEN.

Mijlociu
BEIRUT 26 (Agerpres). 

— Comitetul Executiv ai 
Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, reunit 
la Beirut în ședință ex
traordinară sub președin
ția lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului E- 
xecutiv al O.E.P., a exa
minat situația din Orien
tul Mijlociu și repercusi
unile escaladării atacuri
lor israeliene - asupra su
dului Libanului și tabe
relor palestiniene ampla
sate în această zonă.

Mesaj adresat națiunii 
de premierul iranian

TEHERAN 26 (Ager
pres). — In cadrul unui 
mesaj radiotelevizat, a- 
dresat națiunii, și reluat 
de agențiile AP și AFP 

•— primul ministru al Ira
nului, Mehdi Bazargan, a 
făcut : apel la păstrarea u- 
nității naționale. El a pre
cizat că „activitățile des
fășurate de unele grupuri 
au provocat un fel de 
slăbiciune și chiar dezor

dine, ceea ce a creat pro
bleme noului guvern ira
nian". Primul ministru a 
cerut îndeosebi tuturor 
comitetelor și grupărilor 
revoluționare să se supu
nă guvernului și să nu se 
transforme intr-un „stat 
în stat". El a cerut toto
dată poporului iranian să 
acționeze pentru „reputa
ția și bunul său nume pe 
plan internațional".

AIAiMlMU — O
ISTORIE NU PREA

LUNGA

Aluminiul, metalul atît 
de utilizat astăzi, a fost 
descoperit de fizicianul 
danez Oested, în 1825, 
sub formă de praf. Abia 
în 1886 s-a descoperit, în 
S.U.A. și Franța, metoda 
obținerii electrolitică a 
aluminiului. La început, 
el a fost folosit alături 
de aur și argint la con
fecționarea bijuteriilor. 
Fiul împăratului Napo
leon al IlI-lea avea o ju- 
cărie-sunătoare din alu
miniu împodobită cu pie
tre prețioase. Din alumi
niu este realizat și vîr- 
ful monumentului lui

«■« o *5* « « • ’ «<»«•>«« «X«X «« țwm»
Washington, din capitala ; 
Statelor Unițe. Piramida 
de 25 kg de pe vîrful o- 
beliscului a fost expusă : 
la vremea aceea în vitri- ; 
na celui mai mare ma
gazin de bijuterii din i 
New York, pentru a fi ' 
admirată de lume.

. • .
STA11S1HI -ȚRISȚE i

>
Potrivit datelor publi- | 

cate de Organizația in- j 
țernațională a aviației ! 
civile, transporturile a- > 
eriene sînt cele mai si- i 
gure din lume. Prin corn- i 
pararea datelor furnizate j 
de 144 de țări, s-a stabilit i 
că în anul 1978. âu mu- ; 
rit din cauza accidente- 1 
lor de aviație -652 per- j 

. soane. Pentru compara- i 
ție se poate aminti că | 
numai în Statele Unite ■ 
au murit, ân același an, ; 
în accidente de automo- ;
Ml,, peste 50 000 de . per- :

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: între oglinzi 
paralele ; Republica i 
Tentacule; Unirea: 
Compania a 7-a sub 
clar de lună.

PETRILA : Detec
tiv particular.

LONEA : Totul pen
tru fotbal.

ANI NO AS A : Lan
țul amintirilor, seri
ile I—II.

VULCAN : Poliția es
te învinsă.

LUPENI — Cultural i 
Nea Marin miliardar ; 
Muncitoresc : Cum se 
hrănește un măgar.

URICANI : Colonel
în rezervă.

J6,30 Emisiune în lim- ■ 
ba germană.

18,25 Tragerea loto, 
18,35 La volan — e- 

misiune pentru 
conducătorii au
to.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.

1 Mai — fapte 
din întrecerea so
cialistă.

19,20 Documentar î 1
Mai 1939 — glo
rioasă aniversare.

19,40 Film artistic:
„Casa dintre cîm- 
puri“. Premieră pe 
țară — Film re
alizat de Televi- j 
zi unea română. I 

21,05 Muncitorești vo- , 
ințe '. unite în- I 
tr-un gînd — e- * 
misiune de ver- I 
suri. I

21,15 Atelier de ere- I 
ație litei-ar-artisti-

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemațeca.
12j00 Album coral.
12,10. Telex.

Mica publicitate
VIND motocicletâ MZ- 

175, în perfectă stare, cu 
piese de schimb. Lupeni, 
strada ‘ Parângului nr. 18, 
bloc A2, ap. 71. (293)

SCHIMB apartament “do
uă camere, Petroșani, U- 
nirii bloc 7 sc, 1/4 Aero^ 
port, cu garsonieră Pe
troșani sau Vulcan. . (299).

ABSOLVENȚII Liceu- . 
lui seral Petroșani pro
moția 1968—69, clasa a 
.XII-a B sînt invitați a 
lua parte la întâlnirea de 
10 ani în fosta clasă a li
ceului. Primesc înștiințări 
la adresa : Ghițan Islrate 
(Țiti)( casier stagiar, sta
ția C.F.R. Lupeni, județul 
Hunedoara. (298).

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA. MÎRZA Elena și Florin, anunță cu’ 
adîncă durere, dispariția neașteptată a celui care 
a fost bun soț și tată

MÎRZA SIMION 
.administrator la I.M.P.

îpliumarea va avea loc sâmbătă, 28 aprilie, ora 15, 
ia -cimitirul din Petroșani. (302) J

COLECTIVUL de muncă al Institutului de mine 
Petroșani, transmite pe această cale, sincere condo
leanțe familiei îndoliate, pentru pierderea colegului 
nostru de muncă '

SIMION MÎRZA ..
administratorul căminelor studențești nr. 1 și 2.' ((3®0).

FAMILIILE Crișan Iosif, Aurel și Ion Colda, a- 
nunță cu' dui'ere încetarea din viață a celui caro a 
fost

SIMION MÎRZA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (301).

FAMILIA .Dinuță, anunță încetarea din viață a 
celui care a fost soț, "tată,

Maistrul DINUȚA ARISTIDE 
înhumarea va avea loc în ziua de 28 aprilie 1979, 

ora 16, din capela bisericii unitariene. (304).

Duminkă, 29 aprilie

8,30 Gimnastica la domi
ciliu.

8,40 Tot 'înainte ! Agenda 
pionierească.

9,25 Șoimii patriei.
9.35 Film serial pentru 

copii. Insula miste
rioasă. Episodul 10.

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dv.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Desene animate. Gîs- 

ca .fermecată (IV).
15.20 Stockholm — Mal

mo — Goteborg.
15.35 Șah-mat în... 15 mi

nute !
15,50 Film serial. Dickens 

la Londra. Episodul 7.
16.45 Telesport.
17.30 Fotbal : Repriza a 

II-a a meciului Stea
ua — Universitatea 
Craiova. '

18.20 Muzică ușoară.
18.35 Micul ecran pentru 

cel mici.
19.00 Telejurnal.
19.30 Luptă, unitate, soli

daritate.
20,00 De pe marea scenă a 

țării. Spectacol reali
zat în colaborare cu 
Comitetul județean de 
cultură- și educație so
cialistă — Iași.

21,15 Filme documentar- 
artistice.

£1,45 Telejurnal.

Luni, 30 aprilie
l 

16,00 Emisiune in limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Țara în 

ajun de sărbătoare. ,
19.20 O primăvară eroică.
19,45 Cîntec de sărbătoare. 

Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.

20.20 Roman foileton. Pol- 
dark. Episodul 10.

21,15 Telejurnal.

Marți, 1 Mai

10,00 Cîntec de armindeni,
10,25 Bună dimineața, pri

măvară !
11,05 Faptele noastre — 

patriei socialiste.
11.30 Românie, țara mea 

de dor. Cîntece și 
jocuri populare de pe 
întreg cuprinsul țării.

12.10 Fruntași în întrecere 
—• constructorii clu
jeni.

12.30 Efigii lirice.
12,45 Partid, inima țării.
13,00 Telejurnal.
13.10 Album de mai.
17,40 Sufletul pămîntului. 

Reportaj.
18,00 Arh celebre din o- 

perete.
18.30 Sub semnul noii ca

lități.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Arcul de triumf al 

devenirii noastre — 
documentar TV.

20,00 Țară a muncii și a 
bucuriei. Spectacol 
festiv dedicat zilei de 
1 Mai.

21,05 Muzică populară, ro
manțe și cîntece de 
petrecere.

21,45 Telejurnal.

Miercuri, 2 mai

10,30 „Azi — pentru primă
vara țării". Manifes
tări dedicate Zilei

crosului tineretului și 
ale complexului apli
cativ pentru apărarea 
patriei.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 învățăm, muncim, 

construim. Spectacol 
festiv prilejuit de 
sărbătoarea „Zilei Ti
neretului".

20,20 Film artistic. Roș
covanul — O produc
ție a Casei de filme
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Tineretului și Anului 
internațional al Co
pilului.

10,45 Mugur, mugurel,.. 
Cîntece lși jocuri popu
lare.

11,30 învățăm muncind — 
reportaj.

11,50 Tinerii cântă tinere- 
' tea.
12,15 Sub drapel, la dato

rie; Reportaj.
12.40 Pe aleile parcului... 

Muzică interpretată 
de Fanfara (reprezen
tativă a Armatei.

13,00 Telejurnal. Album de 
primăvară.

17,10 Gala laureaților.
17.40 Noi, fiii tăi, părți dl 

Reportaj.
18,00 Finalele pe țară ale

„numărul patru".
21,50 Telejurnal.

Joi, 3 mai

17,00 Telex.
17,05 în direct, de la poli

tehnică.
17,45 Mozaicuri. Film do- 

cumentar.'Produoție a 
studiourilor de filme 

;; din Israel.
18,00 Consultații juridice.
18,15- Fes ti valul naționa-l

„Cîntarea 'României".
18,35 Film serial pentru 

copii — PovesțM .din 
pădurea verde. Episo
dul 8.

19;00 Telejurnal.
19,20 Strălucită solie a 

prieteniei, colaborării

și solidarității — 
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceausescu în 
Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socia
listă și Republica 
Gaboneză.

20,05 Ora tineretului.
20,45 Seară de teatru. Pro

fesoara — de Natașa 
Xanskal Premieră pe 
tară.

21.50 Telejurnal.
Vineri, 4 mai

9,0.0 Teleșcoală,
10,00 Film artistic (reluare). 

Mîndrie și (prejude
cată.

11,40 De la noi pin’ la O- 
rad-e. Cîntece și. jocuri 
din Bihor.

11,55 Telex.
16.30 Emisiune .în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Strălucită solie a

prieteniei, colaboră
rii și solidarității.
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Republica Populară 
Angola.

20,05 Muzică populară ro
mânească.

20,15 Film artistic. Acest 
„da" care înseamnă 

■dragoste. Preinieră pe 
țară. Coproducție â,. 
studiourilor -> italiene

și engleze.
21,45 Telejurnal.

Sîmbătă, 5 mai
12.30 Telex. ...
12.35 Curs de Umhă spa

niolă.
12.55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prânz.
14.15 Corespondenții ju

dețeni transmit... -..
14.35 Muzică populară.
15,05 Reportaj TV.
15.30 Muzică ușoară.
15.50 Un fapt văzut de 

aproape. Reportaj.
16,10 Reportaj TV. Oameni 

în alb.
16.35 Povestea lemnului 

care cîntă. Documen
tar artistic din tezau
rul folclorului româ
nesc.

17.25 Agenda culturală.
17.55 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică in

ternă și internaționa
lă.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. .
19.30 Strălucită solie a 

prieteniei, colaboră
rii și solidarității

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Republica Zambia.

20,05 Teleenclclopedia.
20.35 Film serial. în spa

tele ușilor închise. 
Episodul 9.

21.25 .Melodii românești de 
ieri și de azi.

21,45 Telejurnal.,
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