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pentru convocarea 
Marii Adunări Naționale

Scurtarea ciclului de asimilare- 
proiectare-fabricație

minier vor per
ia anul 1980, ul- 
al cincinalului re- 
tehnico-științifice, 

producției globa- 
mai mare cu 249,7

Preocupări în activitatea constructorilor 
de utilaje miniere

Rezultatele obținute în 
ultimii ani de constructorii 

. de. utilaj
mite ca 
timul an

; voluției 
valoarea 
le să fie
ia sută față de 1976, cres
când în această perioada 
intr-un ritm mediu anual 
de 30 la sută. De menționat 
că sporul producției globa
le din primele două luni 
ale anului în ciirs s-a rea
lizat pe seama creșterii 
productivității muncii cu 
6,9 la sută. Paralel cu 
creșterea volumului pro
ducției, în genera], și a 
producției fizice in special, 
s-au produs î 
schimbări și in 
acesteia. Dacă în 
an al cincinalului

. aici se • fabricau utilaje cla- 

. sico de mică tehnicitate, 
astăzi, se confecționează u- 
tilaje moderne, de mare 
complexitate tehnică și ran
dament. Semnificativ in 
dezvoltarea producției fi
zice este evoluția structurii 
acesteia dacă ținem seama 
de cele 5 tipuri de complexe 
mecanizate și două tipuri 
de combine do abataj ne 
rare le fabricăm in u- 
zină. Astfel, a devenit

însemnate 
structura 

i primul 
actual

colectiv, in ceea ce privește 
urmărirea pe faze de opera
ții a produsului pînă Ia 
execuția finală, aducînd îm
bunătățiri constructive care 
au dus la scurtarea duratei 
de fabricație. De mare folos 
ne-au fost și beneficiarii, 
în special T.M. Lupeni. care 
au venit cu soluții practice, 
specifice activității din a- 
bataje. Experiența pozitivă 
acumulată Ia complexe am 
aplicat-o și la asimilarea 
si fabricarea combinelor de 
abataj CA-1 și CA-2, a fo- 
rezelor electrohidraulice și 
transportoarelor.

Desigur, aceasta nu
seamnă că am făcut deja 
totul, mai avem mult de 
făcut pentru scurtarea ciclu
lui de fabricație, a tipizării

posibil ca ponderea 
produselor noi și moderni
zate să reprezinte în pre
zent 95 la sută din produc
ția industrială a întreprin
derii, existînd posibilitatea 
ca indicatorul producție 
fizică să crească mult peste 
sarcinile planificate.

Aspectul cel mai impor
tant care trebuie consemnat 
în înfăptuirea programului 
de mecanizare, program 
inițiat de conducerea su
perioară de partid și de 
slat, este scurtarea cîc’ului 
de așimilare-proiectăre-fa- 
bricație. In acest domeniu 
în anul 1979 s-au înregis
trat unele . succese. Dacă 
realizarea primului complex 
tip CMA-3 a durat aproa
pe 2 ani, în prezent ciclul producției, a realizării utila- 
mediu de fabricație a unui jelor în sistem modular. A- 
complex mecanizat tip SMA 
s-a redus la 6—-7 luni, a- 
ceasta fără să mai amintim 
și gradul de tehnicitate 
mult mai mare al acestora. 
Rezultatele obținute au fost 
posibile în primul rînd da- _.......
lorită priceperii, și dăruirii mecanizării rapide, a

în-

ceasta este de fapt, și in
dicația dată de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în uzina noastră.

Pornind de la necesitatea 
... -------- .—... ......... a lu

mi care a acționat întregul orarilor din abataj, colecti-

vul nostru are în vedere 
pentru viitor asimilarea u- 
nui nou tip de complex 
pentru strate Înguste, pre
cum și alte utilaje. Faptul 
că oamenii muncii de 
I.U.M.P. sînt hotărîți 
grăbească mecanizarea 
Orarilor din subteran 
dovedesc cu prisosință 
zultatele obținute. Mai pre
cis, în perioada care a 
trecut din acest an au fost 
livrate unităților miniere 
din Vale 5 complexe meca
nizate, 1 
tai. 25 
TR-2, 
curbe, o 
draulică,

Ia 
să 
lu

ll 
re-

combină de aba- 
de transportoare 
3 transportoare 
foreză eWbtrohi- 

4 colivii de 
extracție, peste 2 900 grinzi 
de susținere etc. Altfel 
spus, s-au livrat minerilor 
peste 1930 tone utilaj.

însuflețiți de mărețele 
biective trasate de 
de-al XII-lea Congres 
partidului, constructorii 
H f 1 î A î m in

o- 
cel 
al 
de 

utilaj minier sînt hotărîți 
să scurteze tot mai mult 
ciclul de asimilare-fabricație, 
acțiune care va duce Ia 
modernizarea .continuă a 
producției de utilaj, la creș
terea eficienței 
și a calității 
precum și la 
superioară a 
combustibilului

economice 
produselor, 

valorificarea 
metalului, 

și energiei.

Ing. Ionel BOTOROAGA 
șef serviciu producție 

I.U.M. Peiîoșani

In temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii £_— 

România decretează:
Articol unic - Se convoacă Marea Adunare 

Națională în prima sesiune a celei de-a opta le
gislaturi în ziua de 28 martie 1980, ora 10.

NICOLAE CEAUSESCU 
PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Socialiste

Luni, Ia
Și

posturile de radio
televiziune

orei 11,00 posturile de radio șijurul
vor transmite direct ceremonia sosirii

Luni, în 
televiziune .... 
generalului de corp de armată Mobutu Șese Se- 
ko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, președintele, 
fondator al Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii' Zair, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, va efectua o vizită ofi
cială în țara noastră.

De la
In pag, a 3-a

o duminică

Șantierul Petrila al I.C.M M.

Se intensifică ritmul de execuție

Constructorii și montării 
șantierului nr. 1 al 
I.C.M.M., care participă în 
acest an la execuția și fi
nalizarea unor obiective de 
importanță deosebită pen
tru dezvoltarea economico- 
socială a orașului Petrila, 
își întăresc prin fapte de 
vrednicie votul dat candid

a obiectivelor
daților F.D.U.S. la 9 mar
tie. Un fapt semnificativ 
înregistrat chiar în aceste 
zile de constructori este a- 
tacarea mai multor obiec
tive ale incinte; Petrila- 
sud — o nouă capacitate a 
producției de cărbune care 
va fi pusă în funcțiune la 
începutul cincinalului vi
itor. Odată cu asigurarea 
condițiilor de execuție de 
către beneficiar, a început 
în ritm susținut execuția in
stalației de extracție, a 
funieularului pentru eva

cuarea sterilului, a circuite
lor de transport, a platfor
melor și capacităților| de 
depozitare din noua incin
tă, I-a toate punctele de 
lucru, activitatea este con
centrata în scopul creșterii 
realizărilor față de luna 
precedentă cu peste 40 la 
sută, astfel incit la finele 
trimestrului I colectivul de 
constructori să poată ra
porta îndeplinirea integra
lă a sarcinilor valorice și 
fizice cuprinse în grafice.
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însemnări de reporter

pre- 
cen- 
Bar- 

în 
sute

I.upcniul, veche vatră a 
mineritului din Valea Jiu
lui, a cunoscut în ultimii 
am o dezvolt ne fără 
cedent. Din vechiul 
tru pînă la marginea 
băteniului, au apărut 
ultimele două decenii
de blocuri cu apartamente 
confortabile, moderne, 
spații comerciale și de pres
tări de servicii către 
populație, un cinemato
graf, grădinițe, cămine 
pentru ne familiști și alte 
obiective social-culturale, 
care au dat noi valențe 
calității vieții celor ce 
smulg din adîncuri bogă
ția aurului negru...

Dar cele mai spectacu
loase mutații urbanistice 
sînt prevăzute aici în ur
mătorii ani. Pentru ex.

UN ORAȘ!
de 
ni 
de

care începe să 
contur. v.

Din cele 733 de 
mente

a ,

prindăplantarea celor mai bine 
de 30 milioane de tone 
cărbune imobilizate 
pilierul de siguranță 
sub jumătatea de est
orașului, în cîțiva ani vor 
fi dezafectate și ultimele 
case de colonie, 
un întreg oraș se 
ta spre Vest, pînă 
de Bărbăteni. In 
scop sînt, în curs ,. 
fi efectuate lucrări de Toma, 
mare complexitate. Ștalia 
C.P.R. va fi mulată ca 
cîțiva kilometri mai sas, 
în Bărbăteni. Drumul na
țional și conducta magis
trală de apă potabilă de 
la Valea de Pești vor fi 
deviate. Tot aici va apare 
mult amplificat, ansarii- 
blat rațional și mai efi
cient, noul centru civic

Prăctic, 
va mu
ci încolo 

acest 
și vor

aparta- 
să tie 

în Băr- 
în

prevăzute 
date în folosință 
băteni, în 1980, pînă 
prezent au și tost predate
„la cheie" 56, în blocul 
A 2. Pînă în anul 1935 
aici vor mai fi date în 
folosință, după cum ne-a 
informat tovarășul Horea 

al 
de
a-
cu

primul secretar 
comitetului orășenesc 
partid, încă 3100 de 
parlamente moderne, _ 
spații comerciale la parter, 
noi școli, un cinemato
graf, o casă de cultură, 
un rriagaiin universal de 
tip Big, un complex de:ali
mentație publică, un ho
tel și întreg sistemul de 
depozite necesar pentru

asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației 
cu mărfuri industriale și 
alimentare: Numai în
anul 198Q valoarea inves
tițiilor destinate dezvol
tării orașului Lupeni se 
ridică la 800 000 000 lei. 
Evident, aceasta constituie 
o expresie elocventă ti 
grijii permanente pe care 
partidul și statui, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă 
pentru ridicarea neconte
nită a nivelului de viață 
al minerilor și faniiliilor 
lor.

Pînă în 1983, ca urmare 
a construirii unei țesătorii 
de mătase și a extinderii

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-aj
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; Acum, cînd iarna încă 
î ne mai necăjește, gînduri- 
î le își adună aripile,, j-ăs- 
: foind imaginai- filele ma- 
î rit cărți a literaturii ro- 
ă mâne, privirea mi se în- 
i cârcă de numele atîtor 
: femej^ce și-au legat des- 
: finul de poezie, proză, 
: teatru. Sufletu-mi lăcri- 
; mează peste versurile, 
î brodate cu fior, d.P talent 
î și tinerețe, ale unor poete 
î care au părăsit prematur 
î grădina vieții : Iulia Haș- 
: deu, Veronica Micle, Mag- 
j da Isanos, Veronica Po- 
î rumbaeu.
î îmi întorc apoi priviri- 
i le spre alte petale ale 
: cărților ninse cu versuri 
; de Otilia Cazimir, Maria

Banuș, Agatha Grigores- 
cu-BacQVia, Florența Al- 
bu, Ana Blandiana, Cons
tanța Buzea... Pe copii îi 
văd aplecați peste pagini 
de Nina Cassian, prin-

Martie
zînd curaj de la „Nică i 
fără frică", de la Elena 
Farago, încercînd să lege i 
prietenii eu „Cățelușul i 
șchiop"... Zăresc figura i 
distinsă a Luciei Dețne- i 
trius. care zîmbește cînd 
amar, cînd înțelegător, ; 
cînd complice reprezen- i 
tantelor celor „Trei ge- i 
neral, ii". i

Dar, iată, ca dintr-un i 
copac se desprind frunze ; 
care cresc:, se apropie, se î 
transformă în cărți pe a ; 

tcărpr copertă revăd ti- i 
tluri de nuvele, romane, 
povestiri. Autoarele-mi ! 
sînt cunoscute : Anișoa- i 
ra Odeanu, Maria Belciu, l 
Ioana Postelnicu, Maria 
Luiza Cristescu, Sînziana 5 
Pop... 3

Anii s-au scurs, filele 3 
se unesc sub povara co- ș 
perților ce mi-au prile- ? 
ju.it reîntîlnirea cu litera- f 
tura unor scriitoare căro- T. 
ra și acum le mulțumesc. 3

Mircea MUNTEANU j
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Uricani

întărirea disciplinei muncitorești 
și de organizație

Dezbaterile conferinței 
de dare de seamă și ale
geri a organizației orășe
nești Uricani a U.T.C, a 
evidențiat aportul valoros 
al tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor cconomico-socia- 
le și obștești, faptul că u- 
teciștii au organizat siste
matic acțiuni în sprijinul 
producției la l.M. Uricani 
și au fost realizate 210 000 
Iei economii finanțate și 
peste 5 milioane economii 
nefinanțate, m perioada a- 
nalizată.

Dezbaterile s-au oprit in
să îndelung, cu exigență, 

. asupra unor aspecte nega
tive privind disciplina ti
nerilor în muncă și viața 
de organizație. Darea de 
seamă, delegații în cuvân
tul. lor au criticat pe unii 
tineri, cum sînt Marinei 
Băltărețu, Nicolae Due, 

Victor Natu, Marin Neagoe, 
Nicolae Tărăbuță, Dumi
tru Băltărețu, Tiberiu Ne- 

gomireanu. Viorel Spiridon, 
Adrian Vătafu, loan Mai- 
damav. Aurel Jipescu, Au
gustin I’opa, Gheorghe Ba
tă care au absentat nemo- 
tivat ele la lucru cu zecile 
de zile, lipsesc de la adu
nările generale și acțiunile 
U.T.C. Au fost aduse critici 
unor organizații U.T.C. din 
întreprinderea minieră și 
din comerț-, care s-au preo
cupat insuficient de orga
nizarea unor acțiuni în 
rîndui tinerilor pentru cu
noașterea legislației mun
cii, a normelor privind 
<:;>nviețuirea socială. Nea
junsuri de domeniul disci
plinei se manifestă și în 
școli.

In vederea îmbunătățirii

Eliberarea actelor de identitate și preschimbarea 
celor cu termen de valabilitate expirat

In activitatea desfășura
tă în compartimentele de 
evidență a populației din 
cadrul organelor de miliție 
din Valea Jiului, se întâm
pină uneori greutăți dato
rită unor încălcări ale pre
vederilor legale cu privire 
la eliberarea actelor de i- 
dentitate, precum și la 
preschimbarea tor înainte 
de expirarea termenului 
de valabilitate. Astfel, deși 
Legea nr. 5/1971 prevede 
că cetățenii români trebu
ie să solicite organului de 
miliție eliberarea buletinu
lui de identitate Cu cel 
puțin 15 zile înainte de îm
plinirea vîrstei de 14 ani, 
unii s-au prezentat cu 
foarte mare întârziere. In 
această situație s-au aflat 
Camelia Covaci, din Petro
șani, strada Sașa nr. 20, 
Gheorghe Dragomir, din 
strada Funicularului nr. 
46, Silvia Becheru, din 
strada Sașa nr. 4, Crinu 
Feneș, din strada Indepen
denței nr. 26/17. Desigur, 
o mare part,.-. din vină ;o 
poartă părinții tinerilor 
respectivi, care nu au dat 
importanța cuvenită aces
tui moment din viața co
piilor lor.

Legea evidenței popu
lației precizează că buleti
nul de identitate se elibe
rează cu termen de valabi
litate de 10 ani, iar persoa
nelor care au împlinit vîrs-

I

• Sectorul de gospodă
rie comunală și locativă 
din Petroșani ne-a ipfor- 
mat că la intrarea în Pe
troșani au fost plantați 

acum 530 de pini, 
vor planta, 

drumu/rilor

pînă
iar azi, se 
de-alungul 
publice încă 300 de pini
miei și 100 de salcâmi.
In. total în aceste zile, se 

climatului de disciplină, u- 
teciștii care au luat cuvin- 
tul în conferință au făcut 
propuneri concrete pentru 
ridicarea ștachetei muncii 
politico-ideologice, cultu
ral-educative, perfecționa
rea stilului și metodelor 
folosite de organizațiile 
U.T.C. în munca cu tine
rii. In adunările de partid 
să se dezbată mai . mult 
teme privind modul cum 
sînt îndrumate și contro
late organizațiile U.T.C. 
pentru ea acestea să-și în-

e.— .... .................-'„.-ULiȘUM.. .. ,."

Conferințe de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile orășenești ale U.T.C.

deplin cască mai bine me
nirea în educarea tinerei 
generații (Ștefan Decebal); 
să se reamenajezp grabnic 
clubul tineretului unde să 
se înființeze o bibliotecă a 
tehnicii, iar cercul tinere
lor fete și toate formațiile 
artiștilor amatori să fie re- 
ac’tivizate (Veronica Dece
bal); mai multe acțiuni de 
educație sanitară să fie or
ganizate în școli (Constan
tin Pătrășcoiu).

In încheierea dezbateri
lor s-a sublinia! ca o cerință 
de prim ordin în fața noi
lor organe alese, a organi
zației orășenești a U.T.C., 
întărirea exigenței în în
treaga muncă de educare a 
tinerilor.

I. BALAN

ta de 44 ani li se eliberea
ză buletin de identitate fă
ră termen de valabilitate. 
Prin aceasta se înțelege că 
la expirarea termenului de 
valabilitate toate actele se 
preschimbă și numai cu 
această ocazie se eliberea
ză acte fără termen de va
labilitate.

Actul de identitate . tre- 
bpie preschimbat și înain
te de expirarea termenului 
de valabilitate, îp situația 
când au intervenit modifi
cări în datele de stare ci
vilă ale titularului, la ex
pirarea sau revocarea in
terdicției de a se afla în 
anumite localități. în cazul 
anu'ării și în alte cazuri. 
In activitatea de pre
schimbare a actelor de 
identitate expirate, organe
le noastre întâmpină serioa
se greutăți, deoarece mul
te persoane nu-și verifică 
adele la timp, altele, fără 
motiv, nu se achită de a- 
ceastă obligație lega'ă aș
teptând invitații repetate 
din partea organului de 
miliție, invitații care, în 
mod firesc, se soldează și 
cu sancțiuni contravențio
nale, cum a fost cazul nu- 
miților Alexandru Czip- 
czer, din Petroșani, strada 
A. Vlaic'u nr. 6, Petra Mi- 
turș, din strada Saturn 
nr. 13/23, Ștefana Petres
cu, din strada Păcii nr. 
20/13 etc. Alți cetățeni

vor planta în municipiu 
1 300 de puieți.

• Anunțată pentru 
trimestrul I al acestui an, 
noua carte de telefoane 
a județului Hunedoara 
își amînă cu perseverență 
data apariției spre ziua 
încărcată de cele mai 
multe termene scadente : 
1 aprilie. Rămînem totuși 
încrezători... (Ion MUS
TAȚA).

O Pentru posesorii de 
mi j loaee de transport 
auto, plata taxelor fisca
le pentru anul 1980 se

Vulcan Preocupări tn vederea 
educării prin muncă și pentru 

muncă a tinerei generații
O amplă dezbatere a re- 

eultatelor obținute de or
ganizațiile de tineret din 
Vulcan a prilejuit conferin
ța orășenească de dare de 
seamă și alegeri.

Dat fiind numărul mare 
de tineri care activează în 
unitățile economice ale o- 
rașului, fără îndoială că 
accentul a fost pus pe spo
rirea contribuției acestora 
la realizarea sarcinilor ce 
revin colectivelor de mun
că din care fac parte. Este 
semnificativ faptul că in

întrecerea utecistă des
fășurată sub. deviza „Ti
neretul, factor activ în rea
lizarea cincinalului revolu
ției tehnico-șliințifice“
sînt cuprinși paste 5009 ti
neri. Dintre aceștia, peste 
80 la sută își realizează 
ritn#c sarcinile de plan, 
iar peste 100 au fost decla
rați fruntași în producție. 
Aceasta demonstrează cu 
prisosință rolul crescînd 
al organizațiilor de tineret, 
atenția pe care acestea o 
acordă educației prin mun
că și pentru muncă a tine
rei generații. In acest sens 
se evidențiază numeroși ti
neri de la cele două uni
tăți miniere — Vulcan și 
Paroșeni — preparație, 
S.S.H., uzina electrică și 
din colectivul de la tînăra 
întreprindere de confecții.

In discuțiile lor, vor
bitorii — Constantin Partia, 

sînt așteptați și în prezent, 
printre ei se află: Alexan
dru Cșete, din Petroșani, 
strada Independenței nr. 
43/15, Iren Moldovan, din 
strada Funicularului nr. 
21 /7, Gavril Dobai, din 
strada K. Marx nr. 23 și 
alții.

Dacă astfel de cetățeni 
reușesc să s« „descurce" 
un timp fără acte de iden
titate șau cu acte nevala
bile, vinovațj se fac și fac
torii, care, prin natura a- 
tribuțiilor de serviciu, au 
obligația de a verifica ac
tele de identitate ale aces
tora. Ne referim la toți 
casierii din întreprinderi 
și instituții, 
funcționarii de ia servici
ile de personal, factorii 
poștali, personalul care a- 
re atribuțiuni p^, linie de 
acces în diferite unități, 
cărora le cerem să respec
te prevederile legale cu 
privire la verificarea te
meinică a actelor de iden
titate.

In mod preventiv rea
mintim celor predispuși să 
încalce prevederile legii e- 
videnței populației că ne- 
solicitarea eliberării bu
letinului de identitate cu 
cel puțin 15 zile înainte de 
împlinirea vîrstei de 14 

ani, precum și nepreschim- 
barea actului de identitate 
la expirarea termenului de 
valabilitate se sancționează 

mai poat-j face, fără apli
carea majorărilor pentru 
întîrzierj, pînă în data 
de 31 martie.

• „Săptămîna artelor 
în Valea Jiului" va fi 
organizată în perioada 
17—23 martie de către 
Consiliul municipal de „ 
educație politică și cul
tură socialistă în clubu
rile, casele de cultură și 
căminele culturale din 
Valea Jiului.

• Autoturismul „Dacia 
1 300“ de culoare albă, 
garat pe spațiul verde

Doina Filip, Florin Dragii, 
Cristian Dodoi, Ionei Voi- 
cu, Ioan Apostu, Mihai An
gliei, Arpad Sipos, Vasile 
Vișînar, Ioana Borbely, 
Verginia Roșea, Mozeș. Si
pos — s-au referit la unele 
lipsuri manifestate. în pe
rioada analizată, în activi
tatea organizațiilor U.T.C., 
făcând numeroase propu
neri menite să ducă la e- 
liminarea stărilor de fapt 
semnalate. Din dezbateri
s-a desprins hotărârea tine
rilor de a acționa neabă
tut pentru eliminarea ab
sențelor nemotivale, aspec
telor legate de nefoîpslrea 
timpului de lucru, comba-
terea risipei. Pentru aceas
ta e nevoie de mai multă 
hptărîre și inițiativă, per
severență, responsabilitate 
crescută din partea fiecă
rei organizații U.T.C., a 
cadrelor care îndeplinesc 
sarcini pe această linie.

Conferința a adoptat o 
cuprinzătoare hotărâre 
pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid or
ganizațiilor de tineret, în 
scopul mobilizării tinerilor 
la înfăptuirea operei de 
Construcție socialistă, pen
tru educarea lor în spiri
tul dragostei de patrie și 
partid, al tradițiilor glo
rioase și cuceririlor revo
luționare ale poporului ro
mân.

In încheiere a fost ales 
noul comitet orășenesc al 
U.T.C. In funcția de prini- 
secretar al comitetului oră
șenesc Vulcan al U.T.C. a 
fost reales tovarășul 
Gheorghe Golianu.

C.A. VOINESCU

cu amendă de la 200—800 
lei. Cum multi cetățeni se 
prezintă la organul de mi
liție cu acte incomplete, 
precizăm mai jos actele ne
cesare"

La împlinirea vîrstei de 
14 ani: certificatul de naș
tere al minorului, 2 foto
grafii 3/4, timbru fiscal 
în valoare de 3 Tei, 4 lei 
numerar și buletinul de i- 
dentițate ai unuia dintre 
părinți ;

Pentru preschimbarea 
buletinului de identitate 
expirat: buletinul de iden
titate expirat, certificatele 
de naștere și căsătorie, 2 
fotografii 3/4, timbru fis
cal de 3 lei, 4 lei numerar 
și actul de spațiu.

In final, adresăm tuturor 
cetățenilor invitația de 
a-și. verifica actele de i- 
dentitate, iar celor care po
sedă acte de identitate ex
pirate să se adreseze or
ganului de miliție pe raza 
cărora locuiesc, pentru a 
solicita preschimbarea a- 
cestora, precizînd că acte
le pot fi preschimbate și 
cu 2 luni înainte, de expi
rarea termenului de vala
bilitate.
maior Nicolae PATRUȚ, 

Miliția municipiului 
Petroșani 

de lingă blocul 4 de pe 
. strada Oituz din Petro
șani nu are nici o vină 
că trece prin mijlocul 
singurului parc al Aero
portului. Este adevărat, 
șleaurile drumului de ța
ră pe care le-a creat îi 
aparțin, dar vinovatul 
principal rămâne tot po
sesorul ei, care locuiește 
în blocul amintit, pe sca
ra 1, apartamentul... .

• Vă informăm și pe 
această cale că în satul 
Iscroni, în fiecare dinii-

Se mută un oraș!
(Urmare din pagina 1)

l.F.A. Vîscoza, vor fi 
create 2 000 noi locuri de 
muncă, din cate majorita
tea pentru femei, pentru 
soțiile și fiicele minerilor, 
preparatorilor, constructo
rilor și chimiștilor din 
oraș, Lupeniui înflorește 
și devine tot mai prosper, 
se înalță ca un oraș pe 
măsura oamenilor noi 
care-1 populează, iar fie
care an de înfăptuiri so
cialiste, fiecare pas pe 
calea civilizației și bună
stării oamenilor de aici 
se face cu consultarea și 
participarea largă a cetă
țenilor.

Locatarii noilor cartiere 
ale orașului și-tiu făcut 
un titlu ele mîridrie din 
modul în care-șl gospodă
resc și înfrumusețează fie
care bloc, fiecare stradă 
Și cartier. Din cele 54 de 
obiective gospodărești- 
edililare propuse In 1979,

Sie vom bucura de mai multe flori
• Nu avem atîtea flori 

cite ne solicită populația
— Iacob Chioreanu, șeful 
secției Petrila a E.G.C.L. 
Petroșani.

• In Petroșani sînt soli
citate foarte mult florile 
tăiate. Prin ceea ce pro
ducem noi, sera, și vindem, 
satisfacem doar în parte 
cerințele — Constantina 
Crișan, tehnician horticol, 
șefa serei Petroșani.

• In fiecare primăvară 
dorim să cumpărăm diferi
te specii de flori pentru a 
le sădi pe zonele verzi, în 
jurul blocurilor. Nu le 
găsim întotdeauna. Ar fi 
necesar ca serele E.G.C.L. 
să ne ofere, contracost, 
florile pe care le solicităm
— Mihai Vișlovschi, pre
ședintele Asociației de lo
catari nr. 4 din cartierul 
Aeroport — Petroșani.

Așadar, oamenii din Pe
troșani și Petrila, din toată 
Valea Jiului au nevoie de 
mâi multe flori pentru a 
le dărui semenilor lor — 
ele simbolizând afecțiune, 
dragoste și stimă —, doresc 
să le aibă în preajmă, la 
ferestrele caselor, pe bal
coane, pe casele scărilor și 
zonele verzi, pe străzile 
orașului. Le au, le găsesc? 
Intr-o oarecare măsură, 
da, așa cum ani putut afla 
la serele din Petroșani și 
Petrila ale E.G.C.L. Ron
durile, peluzele și covoare
le de -flori, plantările și 
alte lucrări realizate în a- 
nul trecut de colectivul 
serei din Petroșani au în
sumat peste 600 000 lei, iar 
ghivecele și florile tăiate 
pentru vânzare, peste 
200 000 lei. In Petrila, 
planul „prăvăliei" de flori, 
de fapt un chioșc, a fost 
depășit cu aproape 20 000 
lei. Pe lingă florile pro
duse și valorificate prin 
magazinul E.G.C.L. și ofe
rite asociațiilor de locatari, 
Casei de cultură din Pe
troșani, colectivul serei din 
Petrila. format din tehni
ciană Maria Dîlja și floră
resele Irina Balea, Livia 
Csilik și Elena Bușe, a -rea
lizat pe zonele verzi, în 
scuarurile orașu’ui lucrări 
în valoare de 270 000 lei.

Cu toate acestea, n-am 
putea spune că atît în Pe
troșani, cit și în Petrila 
am avut destule flori. Este 
deci justificată întrebarea : 

neațâ, pînă în jurul orei
8, deși este suficientă 
lumină naturală, arde și 
iluminatul public, irosin- 
du-se cantități însemnate 
de energie. Cine răspun
de ? Dar mai ales cine 
plătește kilowații iro
siți ?

• Primăvara, chiar da
că mai întârzie, o să vi
nă și pe strada T. Vladi- 

• mirescu din Petroșani.
Asta pentru că, încă din 
toamna trecută cetățenii 
abia reușesc să iasă din

casele care sînt stropite 
pînă sub acoperiș și au 
intrările blocate cu... gră
mezi de noroi. Motivul? 
In apropiere se găsește 
stația de betoane a 
T.C. Ind. Brașov. Rezol
varea ? Se așteaptă de 
6 luni, de cînd, cetățenii 
sesizează, sesizează...

Rubrică realizată de 
Dorin GHETA

în adunările cetățenești, 
51 au prins viață, iar 3 
sînt în curs de înfăptui
re, datorită preocupării 
manifestată de deputați, 
dintre care-i amintim pe 
tovarășii Victor Brașdvea- 
nu, Ghizela Săbău Ion 
Pădureanu, loan Sav, Cor
nel Vasian, Titus Costache, 
Tudor Gegmănu, Cetățenii 
din Lupem și-au propus 
printre altele, pentru 1980, 
cu sprijinul deputaților 
aleși la 9 martie, să mo
dernizeze sala de sport a 
clubului sindicalelor, să 
construiască o nouă popi- 
carie la casa pensionari
lor, să amenajeze o alee 
a fruntașilor și o casă a 
tineretului...

Gdspdăfeșie, cu chib
zuință, oamenii Lupeniului 
de azi — mineri, prepara
tori, chimiști, constructori, 
participă activ la conti
nua edificare și înflorire 
a orașului lor, pe calea 
civilizației socialiste.

ce se face acum, pentru ca 
în acest an să fie mai mul
te flori în case, pe străzi 
și pe zonele verzi ?

„Pentru prima parte a 
sezonului, pînă la 15 mai 
— ne-a asigurat Constanti
na Crișan, avem pregătite 
și vor fi sădite în diferite 
puncte ale orașului peste 
35 000 fire de panseluțe, 
nu-mă-uita, bumbișori. 
Dispunem, de asemenea, 
de 1 000 de trandafiri pi
tici și 100 înaiți, 3000 fire 
arbuști pentru gard viu, 
500 fire conifere (pini, tu
ia, iuniperus) și 300 bu
căți salcâmi, sălcii, plopi, 
eâtalpa. Citeva sute de 
trandafiri din butași și' 
răsaduri de panseluțe vom 
pune la dispoziția asocia
țiilor de locatari, pe bază 
de comenzi, către E.G.C.L. 
In a doua parte a ‘sezonu
lui, după 15 mai, vor fi 
onorate mai bine denii 
pînă acum toate solicită
rile asociațiilor de locatari 
și ale populației. Le vom 
oferi dalia; begonia, petu
nia, salvia și alte flori.

Mii de diferite flori pre
gătește pentru zonele verzi 
și pentru a fi oferite popu
lației și sera din Petrila. 
Preocupările edililor petri- 
leni pentru extinderea ba'- 
zei floricole a orașului sînt 
demne ele relevat. Aici mai 
sînt de executat ultimele 
lucrări și conectarea la 
rețeaua de încălzire a unei 
noi sere eu o suprafață de 
500 mp, destinată în exclu
sivitate cultivării garoafe
lor. Noua seră — ne spu
nea tovarășul Iacob Chio
reanu —. va fi terminată 
în prima parte’ a lunii a- 
prilie. De aceeași părere 
era și șeful echipei de lă
cătuși care lucra aici, Pe
tru Lăzăreșc. Tot la Petri
la, prin demolarea unor 
construcții vechi, va fi e- 
liberat, amenajat și desti
nat cultivării florilor un 
teren cu o suprafață 
de peste 1 000 mp.

Atît la Petrila,. cît și la 
Petroșani, se creează, astfel, 
condiții pentru a- se putea 
oferi oamenilor mai multe 
flori, pentru a Ie face ca
drul de muncă și viață tot 
maj frumoase, demne de 
vremea minunată pe care 
o trăim. Le așteptăm !

Toma țAțARCA

I
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Dintotdeauna poporul 
nostru și-a avut datinile și 
obiceiurile lui, obiceiuri și 
ritualuri legate de viața 
cotidiană, de munca sa. 
Peste acestea s-a suprapus 
creștinismul — prin emisa
rii săi — care au folosit e- 
lementele autohtone, obice
iurile laice ale pămîntului 
dîndu-le, evident în timp, 
conținut creștin. Astfel în 
calendarul creștin ortodox 
sînt cuprinși 27 de sfinți 
și martiri. Petre, în conști
ința românilor a rămas însă 
deasupra tuturor, Sîmpetru, 
păstorul ciobanilor, urmaș 
direct, cum am demonstrat 
al ipostazei Zamolxis al 
Marelui Zeu dac. Un alt 
personaj biblic, Ilie Tesbi- 
teanul, capătă la români o 
nouă biografie, 
ipostaza 
leizis), uranică a 
wen. De ce neapărat 
Pentru că săvîrșește 
prăvi asemănătoare 
zeu al vegetației — 
copilul unei văduve, 
darul profeției, locuiește în 
peșteră, prevestește ploaia, 
desparte apele Iordanului 
lovind fluviul cu cojocul. 
Profetul cîștigă „proba fo
cului" în disputa cu prooro
cii lui Ball, însăși etimolo
gia ebraică a teoforicelor 
El și Jahve semnifică nu
mele divinităților. El este 
nume general al divinității 
în diferite perioade și limbi 
— la arameeni, ugariți (zeul 
suprem Moth). In povești
le apocrife românești, care 
au ca izvor anticele sărbă
tori păgîne, dedicate ciclu
rilor vegetației, interferate 
de cultul martirilor . și sfin
ților creștini, Eliu (în gre
cește), devenit Elias în la
tină și apoi Ilie în româ
nește, este sărbătorit, nu

întîmplător de colectivități
le agricole, în vremea cînd 
se coc și se string recolte
le. Intîmplările care-1 au ca 
erou principal izvoresc din- 
tr-un mai vechi cult al focu
lui, al soarelui, de aceea 
este adesea numit Ilie Pa
lie, ca urmaș a lui Helios 
și Jupiter. La bulgari și 
sîrbo-croați, luna lui cuptor 
se numește Luna lui 
la huțuli acest apanaj 
vine lunii august.

Cercetind povestirile

Ilie, 
re

Labdakos, doar tatăl. Să- 
vîrșind paricidul, Ilie se 
pocăiește, cere stăpînului' 
cerului trăsnetul pentru a-i 
pedepsi pe draci. Vreme de- 
trei ani ajunge cioban 
munte, apoi omoară pe cel 
care-i furase sora. El este 
un damnat, ca stăpîn al 
norilor, ploii, fulgerelor și 
vînturilor. Un portret fizic 
este revelator pentru filia
ția Iui din Nebeîeizis șchiop, 
alteori paralizat de o mînă 
și un picior, în unele le-

în

2050 de ani

moștenind
Nebeîeizis (Gebe-

Marelui 
Ilie? 

is- 
tinui 
învie 

are

de la formarea
primului stat dac

centralizat
și independent

pocrife, în concordanță cu 
limbajul creștin de origine 
latină, descoperim istoria 
neatestată a creștinării da- 
co-romanilor, începută în 
primele secole ale erei 
noastre, cu mult înaintea 
slavilor. Creștinarea in 
nordul Dunării nu s-a pro
dus printr-un edict oficial, 
ci prin misionari nu prea 
instruiți, care au ținut însă 
cont de fondul mitic al au
tohtonilor, contrafăcînd in 
acest' sens viețile sfinților. 
Sîntilie, patronul agriculto
rilor români este un... Oe- 
dip. Este sortit să-și ucidă 
părinții, pe post de Sfinx 
apare, de această dată, dia
volul, care-I minte că ne- 
vastă-sa doarme în șură 
altul. In unele variante 
ucide soția și părinții, 
altele, precum Oedip

cu 
își 
în

Pe

gende, chior și surd. Mina 
dreaptă uscată este urmarea 
unei pedepse, cînd a trăznit 
„atît de tare de șapte ani 
la rind s-au stîrpit animalele 
și femeile de pe fața pămîn
tului", speriindu-se chiar si 
Maica Precesta. Șchiop este 
pentru că, intrat ca slugă 
la diavol, a furat zapisul 
prin care omul era juruit, 
jumătate viu și întreg mort, 
diavolului. La scaldă, 
voiul a fost înghețat 
lac, sfîntul aleargă 
pisul, dar aproape 
este prins de talpa 
lui de cel înșelat, 
du-i carnea. La unele 
riante, departe 
biblic, Sîntilie
vîntul și focul.
au vrut să-și 
terile,

ci ia- 
în 
za- 

cer,
cu 

de 
picioru- 
rupîn- 

va- 
de textul 
e văr cu

Cînd cei doi 
încerce pu- 

sfîntul a fost trimis

să-i supravegheze, dar 
s-a înhăitat cu vîntul și 
cui. drept pedeapsă i 
luat o mînă și un picior. 
Sîntilie dă foc la grindină, 
Sîmpetru fierbe piatra în 
cer, Sîntilie umblă cu că
ruța pe nouri, cu maiul 
sparge gheața. Ca perso
naj al basmelor și legende
lor apocrife este 
lovește cu banița 
stăpînul necinstit 
arii de treierat, 
vins, la sfîrșitul lumii, pe o 
piele de bou, de Antihîrț, 
sîngele lui scurs 
gaură va aprinde 
tul. Mereu , sortit 
.pășească păcatele, 
odată recolta unui 
orfan cu grindină, 
primește răsplata, 
ajuns slugă în rai, îi rupe 
niîna.

Numai amintind 
legende apocrife, descope
rim un sfînt 
sfînt, ci un zeu dac, 
strunește fulgerele, mutilat, 
stîngaci, ciung, șchiop, 
chior, surd, chiar mut, îm
potriva căruia pămîntenii 
nu se sfiesc, precum odi
nioară dacii împotriva lui 
Nebeîeizis, să ia atitudine. 
Tipologia lui Ilie dezvoltă 
un fond mitic original și 
autohton predeist, precreș
tin, care trăiește de milenii 
in conștiința românilor și 
în acest sens ne gîndim la 
Nică al Petrii, eroul „Amin
tirilor din copilărie", ca
re îndrepta vremea cu rî- 
sul Iui, în vreme ce mama 
sa abatea norii, grindina 
și fulgerele, împlîntînd to
porul, ca substitut al ar
cului dacic, „în- pămînt, a- 
fară, dinaintea ușii".

un „dur", 
în cap pe 
al unei 

va fi în-

. printr-o 
pămîn- 

să-și ,is- 
distruge 

flăcău 
dar își 

flăcăul,

cîteva

nu tocmai...
care

Prof. Ion VULPE

Compania petrolieră
Ewing..

Era o zi cu soare, cînd 
Boby fu acostat de o fer- 
jhecătoare blondă (împru
mutată special din „Man- 
nix"). „Tu ești Boby Solo?" 
gînguri respectiva, la care 
băiatul ripostă: „Fii serioa
să, dragă, nu sînt solo, sînt 
cu Pamela".

X

Pamela avea un păr fru
mos colorat. Ea se dădea 
eu John Wist care e cea 
mai nouă marcă de șampon.

■ X ' • '.

Prin episodul 28, Sue E- 
len reuși sa se lase de 
băut. Nu se cunoaștea însă 
cărui fapt i se datora acest 
miracol. Nimeni nu știa că, 
cu o seară înainte, intrase 
să bea o bere la „Zori de 
zi", unitate I.C.S.A.P., cu 
flux continuu.

în
„Ești un băiat de aur". Sue 
Elen interceptează epistola 
și scrie în colțul din stin
gă, jos: „Erată. După cu- 
vîntul băiat și înainte de 
cuvîntul, aur în loc de se 
va citi cu".

■' X ■
Lucy vine prea devreme 

acasă. „Iar ai fugit de la 
școală", o interpelează Miss 
Ellie. „Aș, de unde I de da
ta aceasta a fugit profesoa
ra".

z\
„Și iată, Clif Barnes, cli

pa cea mare a sosit, ești 
senator I" „Oh, țin să vă 
mulțumesc 1“ spuse acesta. 
„Nu mie, domnule, nu mie 
să-mi mulțumiți, ci celuilat 
senator, Rudy Jordache, 
pentru că dacă nu murea 
el..."

X

„Unde e caietul tău de 
teme, Lucy Ewing" ? întrea
bă profesoara „L-am uitat 
în mașină" — răspunde a- 
ceasta surîzînd galeș. „Te 
jog să mergi și să îl aduci 
imediat". „Să vedeți... spune 
încurcată Lucy, am uitat 
în care mașină l-am pus".

X
Sora lui Sue Elen îi tri

mite lui J.R. o felicitare, în 
care șefie, printre altele:

pastile

„Dacă ai sa-rni urmezi 
sfatul, dragă Jock, în pri
vința tratamentului pe care 
ți-1 indic, ai să apuci chiar 
și episodul cincizeci", spuse 
doctorul curant al familiei.

Mircea ANDRAȘ

știați
...au existat crescători 

de cămile și în țara noas
tră? loniță Dumitru, agri
cultor din Palazu, a pre
zentat la expoziția din sep
tembrie 1897, organizată la 
Constanța, trei cămile. Re
ținem din „interviul" dat 
presei din acele timpuri: 
„Cămilele au mare putere 
de muncă, mănîncă orice 
nutreț, sînt blînde și supu
se, ari cu ele foarte bine 
și întrec în foloase vitele o- 
bișnuite".

...în a tara cerni din Pisa, 
se află încă patru turnuri 
celebre ? Este vorba de 
„Turnul Vînturilor"/din A- 
tena, construit cu două se
cole î.e.n., de macedonea
nul Andronius, în formă oc- 
tagonală și decorat cu 
sculpturi alegorice; „Tur
nul pagodă al tigrului" ri
dicat în China în secolul 
IV de un împărat în aminti
rea soției sale, ucisă de un

câ...
tigru în timp ce culegea 
flori; „Turnul de porțelan" 
aflat tot în China la Nan
kin, un splendid monument 
cu două niveluri, înalt de 
100 metri ; „Turnul hexago
nal" numit și „Miguelette" 
situat la Valencia, prețios 
monument de artă. ridicat 
în Evul Mediu

...motorul unei rachete 
cosmice dezvoltă o putere 
mai mare decît a tuturor 
mașinilor din secolul XIX, 
luate !a Un Joc ?

...recent s-a conceput o 
originală instalație de ara
mă și zinc, care. în contact 
cu... zeama de lămîie, pro
duce curent electric capabil 
să pună în mișcare electro
motoare minuscule ? Unul 
din acestea funcționează de 
mai bine de cinci luni. In
ventatorul a declarat pre
sei că are intenția de a re
peta „experiența" la o scară 
mai mare, dorind să-și ali-

ORIZONTAL: 1) Protector 
al limbii române în perioa
da pașoptistă și ctitor al 
limbii literare moderne 2) 
Adjectiv calchiat din fran
cezul „frumos" — Se află

în neoindiene I 3) Adverb 
derivat de la „a egala" 4) 
Radicalul substantivului „ca
nă" — Pronume personal, 
persoana a H-a singular, 
cazul A — Substantiv care...

„complică lucrurile" (pJ.) 5) 
Pronume personal, persoa
na a 111-a, singular, genul 
masculin, cazul N — Subs
tantiv • derivat din verbul 
„a citi" 6) Adjectiv sinonim 
cu „sacru" — Pronume in- 
terogativ-relativ 7) Se spu
ne despre cuvint —■ Adverb 
derivat de la verbul „a fu
ra" 8) Cuvînt de recunoaș
tere rostit de paznicii de 
noapte — Substantiv sino
nim cu „ceață" și „mulți
me" 9) Agenția la urmă! 
— Unii vor să fie „dolce", 
dar să nu muncească 10) 
Pronume personal, formă 
atonă, genul feminin, plu
ral, cazul A — Infinitivul 
lung al verbului „a regla".

VERTICAL: 1) Cel dinții 
instrument prețios în în-

I Ca d ran j 
tehnico-științific I

„Energia în următoarele trei decenii"
Volumul „Energia în următoarele trei decenii", 

lansat la librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală, i- I 
Inaugurează o nouă serie a Editurii Academiei Republi- I 

cii Socialiste România — „Probleme globale ale ome- I 
nirii". Seria, coordonată de prof. Mircea Malița, mem- I 

| bru corespondent al Academiei R.S. România, va in- | 
' sera, în afara volumului de debut, și alte lucrări romă- | 
Inești de o aleasă ținută științifică, abordînd teme ma- . 

jore ale lumii contemporane, precum: alimentația și I 
{agricultura, viitorul mărilor și oceanelor, electronica ' 

și informatica ș.a.
I „Energia în următoarele trei decenii", scos sub I 
i redacția lui Călin Mihăileanu, cuprinde lucrările sim- | 

pozionului pe această temă, desfășurate sub egida co- . 
Ilectivului de prognoză al Academiei Republicii Socia- I 

liste România. Sînt prezentate lucrări semnate de per- j 
Isonalități de seamă ale științei și tehnicii românești • 

privind posibilitățile de dezvoltare a energeticii ro
mânești în context mondial. Din cuprinsul acestora se 

| desprind o serie de soluții pentru reducerea conșumu- 
I lui de energie, pentru conservarea acesteia în industrie.

Autobasculantă de 50 tone

întreprinderea mecanică din Mirșa, a trecut în fa- 
Ibricație de serie autobasculanta de 50 tone sarcină u- 

tilă executată în două variante, .cu transmisie pe toa- 
■ te roțile și cu transmisie 4x2, și a autobasculantei de 
t 100 t. Primele 10 autobasculante de 50 tone și 100 tone 
'vor fi livrate, zilele acestea constructorilor de pe șan- 
’ tierul Canalului Dunăre — Marea Neagră. Colectivul 
I acestei unități a inclus, de asemenea, în producția de 
I serie traulere de 40 și 60 tone.

Pînă Ia sfîrșitul acestui an întreprinderea mecani- 
Ică din Mîrșa va înscrie în fabricația de serie un nu

măr de 13 produse noi.
(Agerpres)

menteze cu curent „citro" 
deocamdată televizorul și 
celelalte aparate casnice.

...în anul 1982, un sistem 
de tuneluri va lega pe sub 
fundul mării, insulele ja
poneze Hokkaido și Honshu, 
reprezentînd cea mai im
presionantă construcție de 
acest fel din lume, în 
lungime de 53,8 km?

Culese de
■ng. life BREBEN

• REBUS
vățarea limbii române 2) 
Antonimul lui „ilegalitate" 
3) Substantiv sinonim cu 
„avînt".—Perfectul simplu, 

persoana I, singular, de la 
verbul „a voi" 4) Perechea 
antonimică a substantivului 
„măgar", înlr-o expresie 
populară — Cunoștințele, de 
gramatică nu pot fi evalua
te cu acest instrument de 
măsură 5) Se găsește în 
itinerantă I 6) Adresa unei 
instituții pe o scrisoare —• 
Virgil Golgpțiu 7) Substantiv 
sinonim cu „zăpadă" 
Antonimul lui „util" 8) Par
ticipiul verbului „a dori" 
— A da greș 9) Prefix — 
I se spune, adeseori, elevu
lui care. învață în mod me
canic 10) Poartă fesul (pl.)

Prof. N. M1HAI

I 
î

Cronică I
i

nerimată |
‘ i: i: j
i • Reabilitare. A g idila ; 
; un copil bătut, să-1 fard • 
îsă rîdă. î> 3
I • Mărinimia Iui nu i 
ț vea margini. Pe însetaft i 
I îi arunca în mijlocul w 3 
I nui ocean cu apă dulce. | 
1 • In materie de con-* :
I fidențe, prietenii cei mai ; 
î adevărați șe arată a B i 
; peștii. i
i • Ora două fix. Idea- i 
î lurile umane aburesc în i 
? bucătărie. |
î s
J • Nu-i cereți să aler- ? 
; ge mai tare. Voi nu ve- i 
: deți că se încurcă-n a- fi 

Jripi, i
• Nevasta măcelarului |

crede că porcii se corn- | 
pun exclusiv din aiitri-' \ 
coate. •
• Insomnie. Zadarnf- ; 

că încercare de a pre-- î 
lungi viața,

|
• Interesant. Cei ce !

se tîrăsc nu se împiedi- j 
că niciodată, î

• Nu ucideți întuneri- = 
cui. încercați să-1 faceți Ș 
să lumineze. .. -S

s 
= Valeria Bl TULLSCU = 
I ■ I
i I
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Prezente romanești FILME

BRUXELLES 15 (Ager- 
pres). La Bruxelles a a- 
vut loc deschiderea celui 
de-al 12-lea Tîrg interna
țional de carte la care 
participă 1 200 de casc e- 
ditoriale din 34 de țări.

România este prezentă 
cu un important stand de 
cărți reprezentind lucră
rile publicate în ultimul 
timp de cele 22 de edi
turi din (ara noastră. Un 

Joc central în cadrul stan
dului îl ocupă ope 
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ra1 al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, lucrări ce se bucură 
de un viu interes din par
tea vizitatorilor.

ROMA
In cadrul 
consacrate

★
15 (Agerpreș). 
manifestărilor 
împlinirii a

2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac

centralizat și independent, 
la Universitatea din Sie
na a fost organizată o 
expoziție de carte româ
nească cuprinzînd . volu
me din domeniile social- 
politic, economic, al isto
riei, artei și beletristicii. 
La loc de frunte se 
află operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apăru
te în limba italiană și în 
limbi de circulație inter
națională.

Despre semnificația a- 
niversării a vorbit recto
rul universității, prof. dr. 
Adalberto Grossi. In nu
mele Senatului universitar, 
al celor peste 12 000 de 
studenți, el a exprimat o- 
magiul și înalta prețuire 
față de președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui, activi
tate neobosită este pusă 
în slujba colaborării, pă
cii și prieteniei între po
poare.

Document adoptat
ROMA 15 (Agerpreș). La 

reuniunea Direcțiunii
Partidului Socialist Italian 
a fcist adopat în unanimi
tate un' document' în care 
se afirmă „convingerea 
că parlamentul trebuie se
sizat de situația de criză 
ce a survenit" în țară — 
relevă agenția ANSA. In 
strînsă legătură cu aceas
ta, Direcțiunea PSI a

de Direcțiunea P.S.I
hotărît convocarea plena
rei Comitetului Central 
al partidului pentru 20—21 
martie, urrnînd ea aceasta 
„să ia hotărîri cu privire 

■ la' propunerile politice și 
programatice ale socialiș
tilor, spre a se putea for
ma uil nou guvern, capa
bil să înfrunte de ungență 
în mod pozitiv 
dificilă existentă 
dopte inițiativele 
impun".

situația 
și să
ce

a-
se

ȚĂRILE MEMBRE ALE
CEE au cerut vineri Paria-.. 
meniului vest-european 
să ratifice Convenția 
O.N.U. cu privire la elimi
narea tuturor formelor de 
discriminare a femeii. Ță
rile CEE au votat conven
ția respectivă îri luna de
cembrie. 1979, în cadrul se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U.

CEL DE-AL DOILEA 
„Festival cinematografic 
al țărilor „lumii a treia" 
\'a avea loc la Paris în 
perioada 9—29 aprilie. Pe 

■ lingă numeroase i-etrospee- 
tive între caro aceea a ci
nematografiei mexicane,

festivalul va prezenta pen
tru prima dată filme din 
Pakistan, Malayesia 
din alte țări.

LA TRIPOLI a fost dat -
publicității comunicatul 
privind vizita în Libia a 
lui Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulga
ria. In timpul convorbirilor
— transmite agenția BTA
— părțile au abordat pro-

COREEA DE SUD
PHENIAN 15 (Agerpreș). 

Intrun comentariu publi
cat de ziarul „Phenian 
Sinmun" este condamnată 
intenția S.U.A. de a traris- 
fera întrun viitor apropiat 
tn Coreea de Sud, cu ca
racter permanent, un grup 
de avioane de asalt „A-10".

De la începutul acestui 
an — se arată în comenta
riul transmis de ACTC — 
S.U.A. au efectuat în Co
reea de Sud manevre mi-

bleme ale relațiilor bila
terale, exprimînd dorința 
de a dezvolta legăturile 
economice pe o bază pla
nificată.

INTR-UN ARTICOL re
dacțional publicat de orga
nul său de presă, ziarul 

. „El Pueblo", - Partidul Co- 
- nwnist din Ecuador rele

va imperativul promovării 
democrației și progresului 
în țară. Atingerea acestui 
obiectiv — arată articolul 
— reclamă combaterea i- 
mixtiunilor imperialiste si 
adoptarea de măsuri de 
îmbunătățire a situației 
maselor populare.

iar la 1 martie 
manevrele 

americano-sud-core- 
,Team Spirit ■ 

forțelor 
intensele 
război 

amenințare 
coreean 

care 
și pune 

in pe-

litare, ; 
început 
tare 
ene 
Sporirea 
cane 
gătiri 
tituie 
dresa 
și un act agresiv 
sporește tensiun'ea 
în pericol pacea 
ninsula coreeană.

Ziarul — informează 
ACTC — arată că intensi
ficarea acestor pregătiri 
de război are loc tocmai 
in momentul în care se 
desfășoară contacte între 
delegațiile Nordului și 
Sudului Coreei în vederea 
pregătirii întilni.rii primilor 
miniștri pentru soluționa
rea problemei reunificării 
țării. Dacă Statele Unite 
doresc într-adevăr soluțio
narea pe cale pașnică 
problemei coreene — 
subliniază în articol — ele 
trebuie să acționez,, pentru 
promovarea contactelor și 
a dialogului dintre Nord și 
Sud și să creeze condițiile 
și atmosfera favorabilă 
înfăptuirii reunificării paș
nice.

și 
de

o
poporulti.

au 
mili-

- 80". 
ameri-

pre- 
cons- 
la a-

a
-86

17 MARTIE
PETROȘANI — 7 

ienibrie;-Ghinioniștii; Re
publica: Luca cel sărac; 
Unirea:jArtista, dolarii și ■ 
ardelenii.

PETR1L.A: Domnul Mi
liard.

LONEA: Pîin,, cu nuci.
VULCAN — Luceafă

rul: Pe urmele documen
tului 99; Muncitoresc: 
Profetul, aurul 
nii.

LUPENI —
Elefantul alb;
resc:

16,55 Zair — film docu
mentar. 17,30 I ilm serial: 
„Linia maritimă Onedin”.
18,20 Reportaj „Spre ză
rile lumii!" : 18’40 Micul, 
ecran pentru cei mici. 
19,00 Telejurnal. 19,15 An
tena „Cîntării României". 
20,15 Film artistic: Oaia 
cu cinci picioare. 21,10 
Telejurnal. Sport.

Cultural: 
. , Muncito-

___ Vestul sălbatic.
URICANI: Mi-e teamă, 

I-II.

TV
16 MARTIE
Tot înainte.! 
patriei. 9,35 

pentru copii:

seriile

1 9,00

I Șoimii
serial

I tîmplărî în Țara
I beului". Episodul 1. 10,00
I Viata satului, 

riile muzicii.
. strajă patriei. 

13,05 Album
1 14,00 Fotbal:
j Dinamo
I Să rîdem. cu Jerry Lewis, nai.

.9,25 
Film
„In- 

Curcu-

I 
I

11.45 Bucu-
12,30 De

13.00 Telex, 
duminical.

Divizia A.
Steaua. 15,50 terbridge .

17 MARTIE
In jurul orei 11,00 

Transmisiune directă, 
remonia sosirii generalului 
de corp <le armată Mobidu 
Șese Seko Kuku Ngbendu 
tta Za Banga președintele 
fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, Președin
tele Republicii Zair, care, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vi
zită oficială tn țara noas- ■, 
tră. 16,00 Emisiune în luio—. 
ba maghiară. 18 50 1001 :
de seri. 19,00 Telejurnal, i 
19,30 15 ani de mărețe I 
înfăptuiri sub semnul u- | 
nei politici clarvăzătoare, j 
al spiritului revoluționar j 
20,15 Orizont tehnico-ști- ' 
ințific. 20,40 Roman foile- I 
ton: „Primarul din Cas- I 

21,35 Teleiur |

Mica publicitate
VIND autoturism „Dacia serviciu

1 300"...'Vulcan, strada Pre- ranqozo Lerenle, 
partiției, Bloc I 7, ap. 14.
(242)

VIND convenabil magne
tofon Uvertură stereo, 
proape nou și boxe, 8 
Căminul 2, camera 330 
irpșani. (244)

VIND Wartburg 1000 
312, Lupeni, strada 
lor, nr. 10. (248)

PIERDUT legitimație

a- 
W. 
Pe-

tip 
Pom i-

de

Ce

IIIII
B

i
■III

IIIIII . J
pe numele Ffa- 

eliberat® 
de l.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (241)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cău- 
neac Cdn'stanlih; eliberată 
de l.M. PaToșeni. Se declară 
nulă. (243)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mormo
loc Gheorghița, eliberată 
de l.M. Aninoasa. Se. decla
ră nulă. (246)
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Sport • Sport • Sport * Sport * Sport • Sport
Azi start ei în returul campionatului diviziei C i Cu toate „pînzele sus“ pentru a evita 

retrogradarea

Una din echipele muni
cipiului nostru care, pola
rizează atenția multor iu
bitori de fotbal este Mi- ' 
nerul Lupeni. Avînd la cîr- 
mă un tandem, format din 
Mihai Basarab și Constan
tin Cotroază, fotbaliștii din 
Lupeni vor Incerta să 
transpună în realitate vi- 

. sul suporterilor lor, acela 
ca Minerul să reintre în 
dix izia B. Despre pregăti
rile efectuate în acest sens 
am primit citeva date de 
la noul antrenor, Mihai 
Basarab. .

— îmi dau seama că res
ponsabilitatea mea este 
foarte mare. Trebuie să a- 
sigur nu numai promova
rea echipei în B, dar 
satisfacerea dorinței 
mai bune galerii 
Vale: . aceea ca
pa favorită să 

și 
celei 

din 
echi- 

. preste
ze un joc de calitate, pe 
măsura valorii lotului de 
care dispunem și a-condi
țiilor ce ne sînt asigurate. ,

— Cum au decurs pre- Orăstie 
gătirile pînă acum ?

— După vizita medicală 
am efectuat un stadiu de 
adaptare la efort în loca
litate. De la 1 februarie 
am început să lucrăm cu - 
mingea și susținem seria 
partidelor de verificare.

— Care este lotul care 
va asalta divizia B ?

—- Avem un loț destul

de valoros pentru a putea 
aspira la locul întîi în gru
pă. lată de fapt cei 20 de 
jucători : Homan și Grigo- 
re, portari, Leordean, Bur- 
dangiu, Truică, Pop.a Ion 
și Dumitru — fundași, Mo- 
raru, Dosan, M. Mihai, Po
pa Petre și Boloș — mijlo
cași, Sătmăreanu, lacob, 
Tudor, Covaci, Leca, Voi
c'd și- Bălosu. Am promo
vat, de asemenea, pe junio
rul Burghel. Toți acești 
jucători sî'nt apți cu excep
ția lui Leca, are ruptură 
musculară și urmează un 
tratament la Centrul d,, re
cuperare de la Deva.

— La ce concluzie v-au 
dus partidele de verifica
re ?

— Cu toate că nu am 
pierdut nici una din aces
te partide de verificare 
(2—0 cu Jiul Petroșani, 1—0 
cu M.V.S.C. Debrețin — Un
garia, 5—1 și 2—2 eu Me
talul Sadu, 2—0 cu Pandu
rii Tg. Jiu și 1—0 cu Dacia

. j — acasă, 1—1 și 
7—0 cu Metalul Oțelu Ro
șu, 4—1 cu Minerul Ani- 
noasa, 2—0 cu Minerul U- 
ric'ani și 4—1 cu Pandurii 
Tg. Jiu în deplasare) vom 
mai avea de lucru pentru 
îmbunătățirea în 
blu 
tru 
lor.

ansam- 
■a jocului echipei, pen- 
sudura compartimente-

T. ALEXANDRU

Obiectivul principal la
Minerul Vulcan

omogenizarea echipei
Startul sezonului fotba

listic oficial pentru divi
zionarele C se dă azi. Un 
scurt dialog cu antrenorul 
Nicolae Bulbucau ne-a pus 
în temă cu pregătirile și . 
intențiile echipei din' Vul
can.

fapt,— Care este, de 
lotul actual?

— Vom aborda returul 
campionatului cu următorii 
jucători: Budușan, Oltea
na Și Constantin — por
tari, Văduva, Greu, Hai
duc, Cătuț, Pocșan și Mi- 
țelea — fundași, Chirițoiu, 
Frățilă, Postelnicu, Polgar 
și Lakatos — mijlocași, Ia- 
cov, Faur, Stafie, Arhip, 
Zlate, Arunc uteanu și 
Golea — atacanți.

— După cum ați enun
țat lotul, am observat 
tăți...

— Da. Este vorba 
Pocșan, transferat de 
Jiul, Postelnicu de la 
cia Orăștie și Golea de la 
Minerul Paroșeni. Sînt șan
se și pentru legitimarea lui 
Guran de la Jiul Petroșani, 
în măsura în care va primi 
avizul Centrului 
cină București, 
patita de care a 
Am promovat de 

nou-

de
la

Da-

de medl- 
după he- 

suferit. 
asemenea

doi. tineri din formația de 
juniori; Ferenczj și Popa.

— Ce ne puteți spune 
despre pregătiri ?

— Am disputat pin<i a- 
cum astfel de . întimiri' eu 
Minerul Aninoasa ' (1—2)>- 
Victoria Călan (1—5) și 

Minerul Uricani (1—1), toa
te partidele fiind rsusținute 
„afară" și alte meciuri de 
verificare.

— Car,, este obiectivul 
principal al echipei pe 
care o pregătiți cu secun-» 
dul dv., fostul portar 
Gheorghe Șarpe?

— In primul rînd do-
1-im foarte mult să finali
zăm omogenizarea echipei.

ca 
fie 

ce-i

Pentru aceasta vrem 
fiecare jucător să 
conștient' de sarcina 
revine în cadrul comparti
mentului de joc, a echipei. 
In al doilea rînd, este 
dorința tuturor, antrenori 
și jucători, c,a și compor
tarea echipei Minerul Vul
can să satisfacă așteptări
le numeroșilor suporteri, 
de a căror simpatie ne 
bucurăm. Pentru aceasta 
ne vom strădui ca în retur 
să avem o evoluție su
perioară celei din tur.

Convorbire consemnată de 
Alexandru TATAR

Acum, la începerea re
turului campionatului di
viziei C de fotbal, nu în
cercăm" să facem o retros
pectivă privind comporta
rea reprezentativei studen- 
ț.ior din l'eir. șaiii. Un lu
cru este,.însă; cert: ca ni
ciodată.. de cind „activează 
în divizia C, Știința Pe
troșani' abordează ,r.e turul 
de pe ultimul loc cu 3 
victorii, un meci egal, 11 
înlrîngeri, golaveraj 19— 
34 și 7 puncte, la o dife
rență de .5 puncte de pen
ultima clasată. .1. Evident 
că pe studeniți îi așteaptă 
cel mâi „fierbinte" retur 
din activitatea lor, dar cu

AVANCRONICA
• Întorși de la Tîrgoviș- 

te cu un punct, și moralul 
ridicat, jucătorii de • la 
Jiul au azi, începînd 
cu ora 16,00, parteneri de 
întrecere pe băcăuani. Oas
peții știu să lupte exem
plar în deplasare, dar gaz

dele doresc ca printr-un joc 
frumos, tehnic s_ă ofere 
înflăcăraților suporteri . o 
victorie. Azi, ora 11, 
se dă startul și la returul 
campionatului diviziei C, 
Știința Petroșani jucînd a- 
casă cu Minerul Orarvița. 
La aceeași oră, se desfă
șoară și meciurile din cam
pionatul județean dintre 
Minerul Paroșeni — Meta
lul Hunedoara (pe terenul 
II Minerul Vulcan), Mine
rul Uricani — Constructo
rul Hunedoara, Parîngul 
Lonea — I.M.C. Bîrcea și 
Minerul Aninoasa — C.F.R. 
Petroșani.

atît mai mult, au datoria 
să se mobilizeze, exemplar, 
să luptf, atît atașă' cit și 
în deplasare pentru victo
rie, pentru a cuceri punc
tele necesare evitării ’locu
rilor care ț duc la retrogra
dare în campionatul jude
țean, E greu, extrem de 

- greu, dan nu .. .imposibil.
Studenții, au . un lot valo

ros; s-au pregătit cu șe- 
. riozitate,:. iar în meciurile da 

verificare, majoritatea în 
cadrul „Cupei de iarnă" au 

. dovedit că sînt hotăriți să
abordeze returul < u „toate 
pînzele sus". Le dorim suc
ces 1 (C.D.)

• Campionatul munici
pal de șah programează, 
azi, ora 10, după ur» 
matorui program. Utilajul 
Petroșani — Constructorul 
minier Petroșani, Concep
ția Petroșani — Prepara
torul Petrila, C.F.R. Petro
șani — Minerul Dîlja, Mi
nerul Paroșeni — Prepara
torul Lupeni. ' ''

• Și în acest sfîrșit de 
săptămînă iubitorii schiu
lui sînt invitați în Paring. 
Azi au loc întrecerile 
tate cu trofeul „Cupa 
lajul".

do» 
Uti-

8.39• Tot azi, ora 
și tot la C.S.Ș. Petroșani 
au loc și partidele de șah 
ale etapei municipale din 
campionatul republican 
școli și licee. ■t
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