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Un imperativ în fața constructorilor șantierului 
de la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni Viitorul centru civic al Petroșaniului, mereu îrt 

creștere, l oto t 1. LEONARD

Acțiune hotărîtă pentru intensificarea Ctitor at umanismului
ritmului de execuție! revoluționar

a

La I.F.A. „Viscoza" Lupeni, se dez
voltă un nou obiectiv industrial, care 
se înfăptuiește la indicația conducerii 
partidului — instalația de fire celulozice 
lip mătasă. Despre valoarea deosebită a 
acestui obiectiv de investiții privind creș.— Finalizarea noii capacități, de 5000 tone firepe an, va conduce la triplarea producției intre, prinderii. Pe plan social, urgentarea finalizării cit mai grabnice a investiției este determinată de faptul că aici urmează să muncească peste 600 de tinere muncitoare, din care o mare parte se află deja 1a cursuri de pregătire profesională prin liceul de specialitate din oraș. Precizez aceasta, deoarece ritmul în care "executan- ții desfășoară lucrările — antreprenor principalT.C. Ind, -Craiova — nu ne satisface deloc. La restanțele mari înregistrate în anul trecut s.au a- dăugat în primele două luni ale acestui an alte

NERITMICITATEA IN ANCHETĂ

Mina Livezeni

„Gin punct de vedere tehnic

le, de pestelei, realizindu.se mai puțin de 10 la sută din. plan. Nici în luna martie,
Investițiile de azi 
producția fizică 

de miine

nu se înregistrează revirimentul dorit.Ne.am deplasat în șantier pentru a vedea care este situația pe teren. La viitorul depozit de materii prime, Ia preparația chimică, la baia de filare —obiective cu volumul cel mai mare de lucrări în

terea volumului producției de fire arti
ficiale, creștere înscrisă armonios în dez
voltarea de ansamblu a Văii Jiului, ne_a 
vorbit economistul Ludovic Venczel, șe
ful compartimentului plan-dezvoltare al 
întreprinderii:10 milioane ansamblul investiției și 

cu duratele de execuție cele mai lungi ..— stadiile fizice corespund unor pre. vederi din grafice pentru... anul trecut. La o oră cînd ritmul de lucru ar trebui să se desfășoare poate cel mai intens — 10,20 — am întîlnit pe șantier... - un grup de 15 muncitori în jurul unei barăci, neangrenați în vreo activitate, în timp ce pe amplasamentul lucrărilor nu se zăreau decît cîțiva muncitori. Maistrul Mar-' cel Cama, responsabilul punctului de lucru, ne relata :— La ora aceasta nu am primiț încă nici un metru cub de beton . din cei 40 . mc. programați să ■se toarne în fundațiile băii de filare. Ieri am primit 20 mc, iar în urmă eu două zile doar 10. Stația de betoane, cu o
Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu pianul trimestrial 
îndeplinit

Sectorul IV 
al minei Lupeni a înde
plinit sarcinile primului 
trimestru al anului la 
producția fizică de căr
bune. Cele patru bri
găzi dotate cu comple
xe mecanizate din sec- - 
tor, conduse de Teodor 
Boncalo, Constantin Lu- 
pulescu, loan Sălăgean 
ți Valentin Tofană, au 
realizat în medie pe a- 
ceastă lună o produc
tivitate a muncii de 11,3 
tone de cărbune pe post, 
cu 3 tone peste nivelul 
planificat. Productivita
tea de „vîrf" — de 17 
tone/post — o obține 
brigada condusă de mais
trul electromecanic Teo
dor Boncalo. Producția 
extrasă de la începutul 
anului, de către acest 
vrednic și priceput co
lectiv este de 9 700 tone 
cărbune. Eficiența mun
cii colectivului este ex
primată semnificativ și 
prin cele 2 300 000 lei e- 
conomii realizate față de 
costurile sie producție 
planificate. (A.H.)

Se împlinește un deceniu și jumătate de mari înfăptuiri oare consolidează puternic și pentru totdeauna conștiința de sine a unei ■ națiuni libere și stăpîne pe soarta s-a- Un arc de timp luminos în care partidul și poporul, 
1965 - 1980

Cea mai fructuoasă etapă a construcției 
socialiste pe pămîntul Românieiîntsr-o unitate de voință și acțiune, sub conducerea înțeleaptă a secretarului general, tovarășul Nicola'e Ceaușescu, au ridicat România pe trepte supe- riare de civilizație și progres. De numele secretarului general al partidului nostru se leagă în această fertilă perioadă și umanismul revoluționar. Plecînd de la fondul de valori morale fundamentale ale poporului nostru, decantate și cristalizate de-a lungul a. două milenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a situat conceptul de omenie la un rang fără precedent în societatea noastră socialistă re- voluționînd gîndirea des- 

pre om și rosturile sala în istorie.In contextul în cara lumea contemporană sa află în oăutarea febrilă, pe căi adeseori divergeți* te, a unui nou chip al u* manismului configurat du-' pă solicitările și spiritul

epocii, poporul nostru, călăuziț de partidul său comunist în frunte cu to varășul Nicolae Ceaușescu, a optat, între mijloacele instituirii unui nou umanism, pentru soluția radicală : reconstruireadin temelii a societății pentru a.i conferi o na« tură și o finalitate realmente umană. Accentul pe care 1-a pus cu atîtea ocazii secretarul ..general al'partidului, pe necesitatea și căile modelării unui nou chip moral și spiritual al omului este revelator pentru dimensiunea ți esența viziunii
(Continuare m pag. a S-aj

probleme deosebite nu avem"Cu două șăptămîni î- nainte de încheierea primului trimestru al anului am avut o nouă discuție eu cadre din conducerea minei Livezeni — cu tovarășul Nicolae Novac, secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii, și tova
1. Ce măsuri concrete ați întreprins pentru 

înlăturarea cauzelor care au generat nerltmi. 
citatea realizării sarcinilor de plan ?

2. Care smt perspectivele la întreprinderea 
dumneavoastră pentru a repune în drepturile 
legitime ritmicitatea realizării prevederilor ?

NICOLAE NOVAC, secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii :1. Măsurile întreprinse de comitetul de partid și birourile organizațiilor de bază vizează în primul rînd creșterea rolului adunărilor generale de partid; Prin aceasta urmărim a- firmarea mai puternică ; a organizației de partid în conducerea întregii activități a întreprinderii. Depunem, în același timp, e. forturi pentru perfecționarea activității consiliului oamenilor muncii. Este a_ devărat, toți cei ee muncesc sînt proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor societății ; dar trebuie să asigurăm și participarea lor nemijloci
In pagina a III-a:

la & dumiaieă la alta

rășul Radu Tomescu, di- rectorul minei — cărora le-am adresat două întrebări, pe care le vom pune și conducătorilor din alte întreprinderi, undo neritmicitatea realizării sarcinilor de plan continuă să se manifeste pregnant :

tă, tot mai a-ctivă la conducerea. acestei activități. Intr.o recentă ouvîntare, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea: „Ro
lul politic conducător nu 
presupune drepturi aparte, 
ci o muncă mai susținută 
din partea comuniștilor 
pentru înfăptuirea neabă
tută a legilor țării, a ho. 
tărîrilor partidului, a prin
cipiilor eticii și echității 
socialiste, a normelor de 
conviețuire socială — obli
gatorii și identice pentru 
toți cetățenii patriei". In lumina acestor indicații, a acestor sarcini se înscriu și acțiunile pe care le-am întreprins pen.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Conferința organizației municipale a U.T.C-La Pelroșani, a avut loc, ieri, conferința de dare de seamă și alegeri a organizației municipale a Uniunii Tineretului Comunist, eveniment de majoră însemnătate în . viața organizațiilor de tineret, a tuturor tinerilor din Valea Jiului. Intr-o atmosferă de elan tineresc și puternică angajare patriotică, revoluționară, conferința a analizat cu răspundere activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. în perioada scursă de Ia alegerile precedente. De asemenea, a adoptat măsuri în vederea intensificării preocupărilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin organizației municipale, în actuala etapă din Programul partidului, din hotărîriie Congresului al XH-lea al P.C.R. și indicațiile tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU, secretar general al partidului, în vederea creșterii contribuției tinerilor la înfăptuirea o- biectivelor economice și educative, pentru dobîndi- rea unei calități superioare în întreaga viață de organizație. .La lucrările conferinței au luat parte tovarășul .Petra 
Barb, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid, Ilie Lavu, membru al Biroului tului județean de partid, prim-secretar ai Comitetului județean al U.T.C., Fierea 
Măciucă și Nicolae Haneș, secretari ai Comitetului municipal de partid, Mihai 
Guraliuc, secretar al Comitetului județean al U.T.C. Au fost, de asemenea, prezenți activiști de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, 

comite- îmbunătățirea

conducători de întreprinderi și instituții din Valea Jiului.Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Cărăi-- măneanu, prim-secretar ai Comitetului municipal al U.T.C., a scos în evidență că sub îndrumarea și conducerea organelor și organizațiilor de partid, organizațiile U.T.C. din întreprinderile și instituțiile Văii Jiului au obținut succese importante reflectate în indicatorilor economici în formațiile de muncă. în care activează tineri, în perfecționarea activității educative, formarea tinerilor în spiritul dragostei și respectului față de muncă, față de cuceririle revoluționare ale poporului, al atașamentului profund față de patrie și partid. Darea de seamă a 

subliniat, totodată, neajunsurile din activitatea comitetului municipal și a unor organizații ale U.T.C., insls- tînd asupra îndatoririi de a se acționa pentru creșterea răspunderii față de sarcinile de producție îti* deosebi în extracția cărbu* nelui și pe șantierele de construcții și intensificarea activității tinerilor în activitatea patriotică, educativă și culturală, în viața de organizație.
Pe marginea dării de șea* mă au luat cuvîntul Gheor- 

ghe Goleanu, Silviu Năsta- 
se, Valeriu Ursan, Viorel 
Hărănguț, Viorica Cojocaru, 
Ștefan Cugereanu, Doina 
Filip, Vasile Arbagic, Cons
tantin Pîrîia, Ioan Chirvaș, 
Mlu Simionescu, Nicu Că
lin, Mircea Baron, Constan
tin Cățan, Ilie Botgros și Vasile Bîcoi. In . spirit critic și autocritic, vorbitorii au reliefat preocupările actuale ale tinerilor pentru valorificarea de noi resurse și posibilități în vederea creșterii participării orga* nizațiilor U.T.C. in proce* sul de. producție, pe șan* tierele muncii patriotice, în procesul de învățămint și educație comunistă, au fă*

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din timpul con
ferinței organizației mu
nicipale a U.T.C.

realizindu.se
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Grija și preocuparea susținută s-au concretizat în

Meniu bogat și consistent 
la cantinele miniere

I 
c 
i 
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La indicația personală a tovarășului NICOLAE 
CEAUșESUU, toți muncitorii din subteran, din Va
lea Jiului, primesc la intrarea în șut, gratuit, o ma
să gustoasă și consistentă, Vizitind în cadrul unui 
schimb de experiență, la ora mesei, cîteva cantine 
miniere, discutînd cu cîțiva din beneficiarii acestei 
mese, am putut constata că din partea colectivului 
Întreprinderii pentru administrarea cantinelor și ca
zare din Valea Jiului există preocupare permanentă 
privind consistența și diversificarea mîncării.Ea cantina I.M. Eu peni iau masa în fiecare zi 2700 mineri, maiștri, și < al ți muncitori din subteran. Cele două săli de mese asigură condiții optime de servire. Fețele de masă curate, chiuvete pentru spălaț, prosoape, totul dovedește preocuparea pentru o servire cît mai bună. Cît despre calitatea mîncării, am auzit numai cuvinte de laudă.„Mîncare bună, suficien- . iă, gătită cu gust, iarmeniul diferă de la o zi -la alta ca varietate" —ne-a spus, exprimîndu-și mulțumirea Victor Nutoai- - că, telefonist la sectorul XIII. Același lucru l-a afirmat și Gheorghe A- voaică, maistru electromecanic. ;„Doresc să fac o pro- _ punere. Atunci cînd interesele producției o cer, ’ se întîmplă să rămînem în șut două schimburi. E drept că primim din nou briasa, dar ar fi bine să exis-

te la cantină ambalaje în care, în asemenea situații, să putem duce mînca- rea în subteran. E vorba de carne, eîrnăciori, pîine, fructe sau prăjituri, pe care le putem servi și în mină".Debarasarea de veselă se face cu operativitate, așa că mesele sînt mereu curate, gata să primească noi musafiri. Toate resturile sînt adunate cu grijă-— La noi nimic niu se pierde, ne spunea tovarășul Radu Smaranda, responsabilul cantinei. In gospodăria anexă avem 90 de porci pe care îi hrănim numai cu resturile de lâ cantină. Deci, practic, hi’ănirea lor nu costă nimic. In plus, avem posibilitatea să ne asigurăm carne proaspătă de porc, cu cheltuieli reduse.Cînd am ajuns la I.M. Bărbăteni, în noua sală de mese, curată luminoasă, serveau masa cei ce

Munca 
și talentul

Festivalul 
național 
,CÎNTAREA 
ROMÂNIEI"

f

t
municipale

(Urmare din pag. 1)

de

NERITMtCIT ATE A fN ANCHETA
(Urmare din pag- 1) nouri, am extins tăierea mecanizată la ambele panouri — inițial unul se exploata prin . pușcare. La alte dopa abatajș am separat punctele de încărcare, astfel incit să poată funcționa independent, să nu se mai condiționeze rinul pe celălalt. Vom insista în continuare pe îmbunătățirea organizării activității la sectorul I, sector cu pondere mare în producția minei, pe creșterea posturilor în cărbune care au scăzut cu 11— 12. la sula, vom continua să insistăm pe îmbunătățirea activității electromecanice, atît nivelul întreprinderii, și al sectoarelor.Drept urmare a măsurilor întreprinse pînă a- cum, producția realizată în această lună a crescut față de aceeași perioadă a xolvăm operativ; Vom spol ? iunii P^Cedente eu 1000 

ri în continuare producția zilnjcă și sperăm ca în. eurînd să trecem la o rea. lizare ritmică a sarcinilor planificate.
Ing. RADU TOMESCU, directorul minei :1. Au fost rezolvate cîteva din problemele cu care mina se confrunta de multă vreme : fluxul de transport din subteran a fost pus la punct în întregime, astfel incit să nu ne mai dea bătaie de cap și s.au montat dozatoarele la puțul cu skip, probleme cu c’.’ cărbunelui nu vom Am introdus <. de abataj. în stratul 3, jar în stratul. 5, unde aveam un abataj cu două

.. tru creșterea răspunderii comuniștilor din .domeniul electromecanic, pentru m;. bunălățirea stării disciplinare, în general, șj a coeficientului de prezență, în special, pentru realizarea unor lucrări de revizii și reparații de o foarte bună calitate, pentru executarea unor lucrări miniere la un ■nivel calitativ superior. Pe scurt, măsurile ’ întreprinse și acțiunile stabilite vizează îmbunătățirea tății muncii noastre.2. Deși nu am atins nivelul prevederilor, ducția medie zilnică Uzată este în
cali-

la cît

si la . dinas-

urmau să intre în schimbul II. Meniul din acea zi — varză cu carne de porc și eornuri.Ioan D. Rusu, ajutor miner în brigada lui Sigismund Kovacs din sec. torul II, Ștefan Rusu, mi. ner în brigada lui Carol Marton din același sector, precum și ceilalți interlocutori au avut numai cuvinte de laudă cu privire la calitatea, cantitatea diversitatea mîncării, ordinea și curățenia cantină.Impresionant estepectul în sala de mese a cantinei I.M. Livezeni de pe strada Independenței din Petroșani.„Lucrez la I.M. Livezeni și locuiesc în căminul ce se află la doi p-âși de cantină — ne spune Vasjle Luca — masa e bună, consistentă și la un preț de cost acceptabil, 17 lei- pentru trei mese pe zi. Azi, spre exemplu, am avut o ciorbă gustoasă eu carne, pui pane cu cartofi pai. E firesc, deci, să fiu abonat la c anti n ă“. In sala de mese a fiecărei cantine miniere este afișat la loe vizibil meniul pe întreaga săptămînă.
★Toate aceste Constatări și încă multe altele au reieșit și cu prilejul unui schimb de experiență, organizat de Consiliul municipal al sindicatelor între responsabilii și bucătarii cantinelor din par- tea vestică. a Văii Jiului. In fina], în cadrul cons. făturii de lucru, partici- panții au făcut propuneri concrete menite să ducă Ia îmbunătățirea activității cantinelor. . ES'te preco. nizat ca schimbul de experiență să eontinuie și la celelalte cantine din Valea Jiului, în urma căruia vom reveni.

D. CRIȘAN 
iUrmare din pagina I)

Elevii claselor 1-IV la Școala generală Ani- noasa, în colaborare cu taraful clubului muncitoresc din localitate, au realizat joi spectacolul „Ne e drag tuturor ui lumea copiilor". Gingășia, spontaneitatea, bucuria s-au contopit in a- cest act cultural. Poezia, muzica, dansul, momentele. vesele ne-au trans- \ pus în lumea minunată i și fericită a copiilor. De- i corul deosebit de plăcut, ; interpretarea micilor ar- ' tiști au impresionat spectatorii de diferite vîrste. De fapt la Școala generală din Aninoasa activității culturale i se acordă toată atenția : în cele două e- ; diții ale Festivalului na- i ționa.1 „Cîntarea Româ- ; niei" munca elevilor și I cadrelor didactice de a- . ici, hărnicia și talentul ; copiilor âu fost răsplăti- ; te prin titlul de laureat. I Spectacolul pe care l-am • vizipnat dovedește o vie ; activitate și în cadrul : celei de a Hl-a ediții a i Festivalului național i „Gîntarea României". Fe- î Iul in care înțeleg să se \ dăruiască culturii . elevii [ acestei școli, sprijinul ; primit din partea cadre- ; lor didactice — Ileana i Siehitiu, Banay Eufro- i șina,' Ana Vulpe, Elena i Maracu —, pasiunea învă- i țătoarelor Magdalena Fa- : rago, Emilia Mărcoiu, Zo- : ița Drăgănescu, Carolina i Șimo, Elena Prața, Ghi- 
i /ela Nagy anunță, în ; continuare, o bogată ac- : tivilale culturală, pentru ; care toți merită sincere i felicitări.

Prof. Teodor TRIP A

5

c

1

c

î

cut propuneri privind diversificarea și îmbunătățirea conținutului acțiunilor desfășurate de tineri în dezvoltarea bazei materiale destinate activităților cultural-educative.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Petru Barb care, în numele Biroului comitetului municipal de partid, a adresat participanților la Conferința, întregii organizații de tineret a Văii Jiului, calde felicitări pentru activitatea și rezultatele obținute în creșterea potențialului economic al municipiului, aplicarea metodelor înaintate și perfecționarea tehnologiilor în procesul de producție. Referindu-se la sarcinile mari ce stau în fața Văii Jiului, vorbitorul a accentuat necesitatea creșterii contribuției tinerilor la dezvoltarea extracției de cărbune, realizarea programului de investiții industria- . le .și sociale, cu cerința permanente a norilor, de a . ________participarea la acțiunile or-- gânizaie in cadrul Festivalului național „Clntarea României" și Ia cele patriotice, de înfrumusețare a localităților.Dînd glas hotărîrii de a acționa cu tot. elanul tineresc pentru perfecționarea activității și creșterea rolului organizației municipale a U.T.C. în viața economică și social-culturală a Văii Jiului, conferința a adoptat o telegramă adresată conducerii de partid și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, .printre altele se. spune:
„Cu inimile vibrtnd de bucu
ria nemărginită pentru mă
rețele înfăptniri ale popo
rului nostru, sub conduce
rea partidului, însuflețiți de 
viitorul măreț ce ni se deș

concomitent îmbunătățirii educației ti- intensifica

chide în față prin realiza, 
rea istoricelor hotărîri 
Congresului al XII-lea 
P.C.R., noi ntecișlii, 
tinerii Văii Jiului 
gajăm solemn de 
cu devotament 
Comunist Român, 
dumneavoastră 
mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușesțu, pă
rintele drag al tineretului 
român, de a munci și învă
ța fără preget, pentru 
contribui cu tot 
mul și întreaga 
energie tinerească 
plinirea exemplară 
nilor de producție 
ie ce revin municipiului 
nostru, în acest cincinal și 
in cincinalul viitor, la în
făptuirea viitorului prosper 
și luminos al scumpei noas
tre patrii".Conferința a ales noul comitet municipal al organizației U.T.C., biroul comitetului municipal, comisia municipală de cenzori precum și delegații la Conferința organizației județene a U.T.C. și au fost desemnați candidați! propuși pentru a fi aleși în Comitetul județean al organizatei U.T.C. și Comisia județeană de cenzori. In funcția cțe ’ prim- secretar al Comitetului municipal U.T.C. a fost reales tovarășul Ion Cărăimănea- 
nu. Au mai fost aleși Cons
tantin Cățan, secretar cu probleme organizatorice, 
Andrei Glăvan, secretar cu probleme de propagandă și cultură, Emil Hogman, secretar, președintele consiliului tineret-muncilOresc, 
Dumitra Miron, secretar președinta consiliului municipal al elevilor, Mircea 
Baron, secretar, președintele organizației municipale a pionierilor, Valeria Ursan, secretar, președintele U.A.S.C. 
de la I.M.P., Ștefan Cuge- 
rean, șef sector evidentă, informare.

PROf'E!
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încă prore a. continuă creștere. Din punct de vedere tehnic, nu sînt probleme deosebite de rezolvat, iar cele care mai apar - depind doar de noi, de co. ■ lectivul minei că șă le re-
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tone, iar producția medie zilnică, de asemenea, a crescut in comparație eu realizările lunilor anterioare cu 160 de tone. Dacă raportarea producției medii zilnice obținute facem trecut, 50—60 două ne-am de producție, consumul de energie 15 kWh /tonă, iar în ceasta lună calitatea cărbunelui s.a îmbunătățit față de prevederile anterioare eu 10 puncte.2. In perspectivă vom crește producția medie zilnică. Acesta este obiectivul nostru principal,

___ . _ ____j o la realizările anului creșterea este de la sută. Pe primele luni ale anului încadrat în costurile am redus cu a.

capacitate de 300 mc/zi, condusă de maistrul Constantin Alexandru, este defectă.De la tehnician,ui nor- mator Constantin nă am aflat că deșt tierul se confruntă acută criză de forțăCochi-șan- cu o de muncă, formațiile de lucru au obținut realizări scăzute, în unele cazuri doar de 40 la sută din sarcinile planificate. Iată ce ne declara, în context, ing. Cornel Dumitrașcu, din partea unui antreprenor secundar, T.L.S. București :— Urmează să executăm izolația lucărilor e- fectuate de T.C. Ind. Craiova. Așteptăm de anul trecut.să ne fie creat front de lucru, motiv pentru care nu numai că se pierd valori de investiții pe care le-am putea realiza, dar am ajuns în situația să trimitem pe alte șan. tiere echipele specializate de care dispunem,..Din cauza întîrzierilor . cauzate de T.C. Ind. Cra. 
iova, va stagna în viitor și aetivitatea montorilor instalațiilor de automatizări ale I.M.I,A. Bucu

rești, iar utilajele pentru montaj, a căror țivja- re de, către furnizori a început deja, creează deocamdată doar cheltuieli ne- economicoase. Care punctul de vedere al . cutantului principal?exprimat inginerul
este exe-L.așef

fapt frontul me. ne alteideschid de de lucru celorlalte serii. Utilajele care deservesc aparțin unități, care ne sprijină sau nu, după plac. Ea nivelul deosebit de mare al lucrărilor de executat . dispunem de mai puțin cere
Intensificarea ritmului 

de execuție I
al șantierului din Lu. peni al T.C, Irid. Craiova; 
Alexandru Ciocoiașu :— Nu am atacat încă toate lucrările, pentru u- nele din ele lipsind amplasamentul. Trebuie să intensificăm ritmul la cele cu condiții asigurate. Ne confruntăm , însă cu lipsa forței de muncă, îndeosebi calificată. Pe plan local am depus toate eforturile în acest scop. Sprijinul de pînă acum trustului . nostru le insuficient și al es- necores- punzător calitativ, în sensul că nu ni se asigură formații compacte din meseriile de bază necesare, ■ cum ar fi dulgherii care

decît mînimu] de utilaje de excavațli, macarale de ridicat, cofraje metalice și mijloacele de transport, Jn plus, cele existente se defectează des, iar intervențiile se fac de către e- chipe din Craiova, firește cu mari întîrzieri.Avem în vedere să tensificăm ritmul de crăci prin atacarea obiective care ză obținerea ductlvițâți înalte — coșul de dispersie, de pildă — și să creăm fronturi de lucru pentru subantrepre. nori. Din luna aprilie trebuie să înregistrăm revirimentul așteptat. Sperăm eă eforturilor noastre li

intuim or favorizea- unor pro- înalte

se voa- adăuga cele promise de trust: cu formâ- ții calificate, redistribuite din alte șantiere, cu utilaje de mecanizare și a- si-stență tehnică.In concluzie, sesubliniată o idee de esență de care au obligația șă țină seamă toți factorii angrenați în materializarea investiției de la „Vîscoza" Lupeni — beneficiarul, proiectantul, toți executan- ții, mai cu seamă antreprenorul general — T.C. Ind. Craiova, al cărui aport este hotărîtor în realizarea la termen a acestui nou obiectiv industrial. Anume, că eficiența investiției este strict condiționată de intrarea cît mai grabnică în circuitul productiv a capacităților noi create la „Vîsco- za". De aceasta depinde nemijlocit realizarea producției planificate de fire artificiale în Valea Jiului, corespunzător necesităților economiei românești, a sarcinilor înscrise în planul de stat, lată de ce, trebuie acționat cu hotă- rîre și toată răspunderea pentru urgentarea înfăptuirii acestui important obiectivi

Ji
I
J

i

<
î

î

I 
I 
I 

ti

• La Institutul de mi. ne din Petroșani este in cut's.de desfășurare „Săp. tămîna culturii și edu. cației socialiste" (Pînăla 27 martie) a anului III organizată de A.S.C. din facultate sub conducerea comitetului de partid din institut.

• In întîmpinarea Congresului al Xl-Iea al U.T.C., tinerii de la mina Petrila au chemat la întrecere la muncă patriotică toate organizațiile din oraș. Ei și-au propus să extragă 2000 tone de cărbune, să descongestioneze 2500 ml galerii, să repare 100 de utilaje miniere și să obțină 7000 lei peste sarcinile plani, ficate la economii finanțate. ■■

• Astăzi (ora 10) la clubul sindicatelor din Vulcan are loc întîlnirea de lucru a cenaclului literar „Orfeu".• La gazeta de perete „Mecanizatorul" .de la S.U.T. Iscroni cele mai recente articole sînt... din luna august 1979. Halal periodicitate!• Aflăm că pentru ă opta oară în decurs de un an — de cînd a fost dat în folosință — locatarii

din blocul 2A, seara 7, strada Șt. O. Iosif — Petroșani au fost inundați de vecinul lor de la a- partamentul 88. Și acum reîncepe... zugrăvitul! Cine plătește ?.• Ieri, la Institutul de mine din Petroșani a a. vut loc concursul de'matematică -„Traian tal'Os- eu"<• Ansamblul folcloric „Măgura" din Valea Jiului susține astăzi speeta-

cole la Sălașul de Sus, Baru și Banița.• Astăzi, de la ora 18, la Casa de cultură din Petroșani în programul discotecii tineretului va fi un concurs a cărui temă este „Stima și res-. pectul reciproc",• Marți, la Vulcan (sala clubului sindicatelor), sub genericul „Dialog hu. nedorean", va fi organizată o trecere în revistă

a orchestrelor și grupurilor de muzică ușoară din oraș. Vor participa formații de la clubul tineretului, I.M. Paroșeni și cele de la club („Astral" și „Color").
Rubrică realizată de

T. SPĂTARU
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Așa cum. am mai afirmat, creș- slraie- zei daci, populația dacă romanizată obiceiurile, încercat să le adapteze ritului crfeștin. Oare nu este elocvent faptul că un cuvînt de origine latină, cu semnificația de necredincios — paganus — însemna pe atunci 
locuitor al satului, adică tocmai component al colectivității conservatoare, care refuză multă vreme .să ia cunoștință de morala misionarilor creștini ? In această încercare de readaptare a comportamentului și identității personajelor biblice, unul din cei 12 apostoli se bucură de o popularitate deosebită Ia români și popoarele balcanice. Izvorul principal de referință a- supra credințelor și riturilor magice legate de 
apostolul Andrei este constituit din variata zestre a povestirilor pdpulăre apocrife. Sărbătorit la sfîr- șitul lui noiembrie, Andrei nu mai este fratele lui Simon zis Petru, aniîndoi pescari, ei stăpînul lupilor

în jurul Carpaților, tiriisinul a îmbrăcat le străvechilorși-a păstrat noua biserică a
si tuturor fiarelor sălbatice, de, altfel luna decembrie este numită la români, cehi și germani (dialectal) 
luna lupilor. Această noapte constituie „timpul ideal11 pentru farmece și vrăji,: pentru aflatul

mai mică — în onomastica românească. Lingviștii a- duc argumehte comparative, în Sardinia luna 
iembrie este tradusă 
Santandria, în spaniole apare
Sanahdres, în cele albaneze coexistă Shendre și

no_prin dialectele forma
„ur-

de la formarea2050 de aniprimului stat dac
situiui11. Or, cum vechimea acestor obiceiuri nu poate fi contestată,; se trage con. cluzia că, încă înainte de venirea slavilor, o parte din populația nord-dună- reană era creștinată, de vreme ce în limbajul popular, pînă acum, numele, lunii decembrie a p a r^ 
Indreă sau Undreâ, dovadă a faptului că onomastica latină se continuă •— într.o măsură, e drept,

centralizatindependent

' în flagrant'1, Ifectua o de- erea de piciul Vulcan, ?! auto Gheor- iîn loc să-și !greșeala a țmenințe. I-a ferului agent Filip Che- oprise din jnjez eu I O ?, mina mea ucă'-mi reții
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Concertul coral

bofiterul și-a 
i fteținindil i ’onducere.>b.aba că mai juli. Rămîne !*! -de „ara finaliza acum. <i -suspendat $i conducere.
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vatră strămoșească^menea, programul - formațiilor corale poate cuprinde o prelucrare folclorică și o piesa din reper tariul clasic universal- Sînt invitate la . acest concert coruri mixte,. co-

t

„Sarmiiegetusaîmtîmpinînd sărbătorirea a 2050 de ami de la crearea primului stat dac een. tralizat și independent, Centrul județean de îndrumare a creației populare și mișcării artistice ------de masă, în colaborare cu ruri pe voci egale, gru-Conșiliul județean al- sin. puri corale și. coruri de ... dicatelor, . Comitetul ju- ' dețean U.T.C., Inspeetbra. tul școlar județean, Con. siliul județean al pionierilor și Uniunea județeană a .cooperativelor meș- . , . ...teșugărești organizează .. derilor .și cooperativelor‘ „Sarmize. meșteșugărești din. jude- vatră strămo.

cameră, „care activează pe lingă așezămintele culturale . municipale, orășenești și comunale, ale liceelor și șco<lilor generale, ale instituțiilor, ir.treprin-
Abilitate*șî — proba- <nță dar ca- iz 4 — dau le«ponsa)»ilx- pe drumu- |ăfă să resale securită- ^.tfel, cetă- a’țjhe Bal doliu- a stradă-: S In comuna 1 ea, noaptea, mar. Numai ției de care ? un conduși. Petroșani. > în ultimă •unirea cu...
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ktie, este alația auto 1 proprietate p au nume- Sculare fără jdăm celor a drum să nic insta’a- ă, luminile, șiunea pne- >ecte viteza legală și să fenție sporirea podețe- ■>r umbrite, vi pe neaș- pi de drum ilar acoperii ță. de po-

concertul coral getusa — șească“, de fapt o suită de manifestări artistice de masă care se vor desfășura în mai multe etape : sîmbătă, 29 martie — pe scena caselor de cultură din Brad și Hunedoara (în- cepînd de Ia ora 17), duminică, 30 martie la așe. zămintple de cultură similare din Deva (ora 11) și Petroșani (ora 10). Concertul are drept scop stimularea activității formațiilor corale, creșterea nivelului interpretativ și îmbogățirea repertoriilor cu piese din fondul muzical clasic și contemporan, dedicate luptei poporului român pentru independență națională și libertate socială, istoriei glorioase a P.C.R., avîntului revoluționar al oaimenilor muncii pentru edificarea României socialiste și traducerea în fapte a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll.lea al P.C.R., cultivării dragostei față de patrie, partid și popor, internaționalismului socialist și prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate. De ase-

țul nostru. La faza care se va desfășura, duminică 30 martie, la Petroșani, și-au anunțat , participarea corurile mixte ale Casei de cultură â sindicatelor din Uricani, clubului sindicatelor din Lupeni, corurile feminine ale comunei Aninoasa, Casei de cultură din Petroșani, sindicatului învățămîntului din Vulcan, corul I.F.A. Vîscoza Lupeni, corul bărbătesc al. I.M. Vulcan, co. rul de limbă maghiară al clubului sindicatelor din Vulcan și grupul coral de cameră al secției de muzică a Școlii generale nr. 1 și Școlii populare de artă din Petroșani. Formațiile corale promovate în faza județeană își vor disputa întîietatea (concretizată în decernarea de diplome și plachete), în ziua de 6 aprilie, incepînd eu ora 10, pe scena Casei de cultură a orașului Orăș. tie, care găzduiește spectacolul final al concertului coral desfășurat sub egida Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Hunedoara.
Sever NOIAN
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Shenendre, în slavonă, dar pentru luna decern, 
brie, se întîlnește forma 
Andreisciak, iar în unele dialecte germane Andreis- 
rnaint. Necesitatea de a nu părăsi matca obiceiului dacilor, pentru a păstra populația nord-dunărea- nă în sfera religiei creștine, a determinaț „reorganizarea" biografiei apostolului. Astfel, poate ulterior, autorii hagiografii lor conturează ipoteza că a- 
eest apostol ar fi ajuns 
înalt prelaț in teritoriile 
dacQ.scitice. Evident, noua legendă încerca să teze ideea unui contrafăcut.Ce legătură este

aeredi- adevărCe legătură este însă între Andrei și zeii daci? . Enigma ne va fi dezlegată lot de etimologia prenumelui. In greacă Andreas se explică prin substantivul andreia, tradus prin 
bărbăție, curaj, încă din perioada homerică andros intră în combinații onomastice de tipul Androma.

ca, Andromeda, Androni- 
kos, etc. Bineînțeles, hipocoristicul, prezent în lumea greco-romană, se răs. pin,dește datorită apostolului și în rîndul popoarelor român, slave, germanice. Rădăcina semantică bărbat ne trimite cu gîndul la 
Burebista, după cum am demonstrat bttrre înseamnă bărbat, soț, numele regelui este pus în legătură 
cu triburile burilor de la 
izvoarele Vistule», din sub. 
carpații Olteniei și Munte
niei, cu al comandantului ilir al gărzilor pretoniene din vremea piromanului împărat roman Nero, Bur
rus. Unii specialiști în refacerea rădăcinilor indo- europene îl derivă din 
bu, bhu, cu sensul de a 
umfla „ceea ce ar duce la aceeași reprezentare a căpeteniei militare cu acea religioasă11? Or, după părerea noastră, numele dinastice la daci reprezintă a- poziții de preamărire, de divinizare sau chiar porecle, nu . este exclus ca, precum la Roma, Caesar (post mortem) și Octavian (încă din timpul vieții), Burebista să fie considerat nu numai rege, ci și 
reprezentant al zeilor in mijlocul muritorilor. Andrei este însă stăpînul lupilor, în povestirile apocrife românești. In aceste fiare sălbatice , recunoaștem ca moștenire simbolul 
totemic al steagului de 
luptă , al viteazului rege Burebista. Pe această temă a apărut o bogată literatură, între care opera marelui cercetător al miturilor universale, Mircea Eliade, este la loc de cinste.

Umanismul revoluționarîn cîmpul muncii își află locul de înflorire a valorii sale precum și solidaritatea, colaborarea și ajutoa. rarea reciprocă.Promovarea cu exemplară consecvență a principiilor și normelor eticii și echității "socialiste constituie, pe lingă altele, unul din aspectele palpabile ale implicării în viața cotidîa- ni a nou lui umanism. Construirea u- nui cadru social cît mai apt să permită, mai mult, să solicite și să stimuleze formai’ea multiplă a per- cuprinde — .

sale profund umaniste. 
„Formarea omului nou — preciza tovarășul NibOlae Ceaușescu —- constructor 
conștient al celei mai drep
te orînduiri sociale, cons
tituie cea mai mare și 
mai complexă sarcină, cea 
mai nobilă răspundere, 
îndatorirea revoluționară 
de onoare a partidului nos
tru comunist".Procesul îndelungat și alit de complex de făurire a unui nbu model uman, a unui nou tip de conștiință în ultimă instanță ’ 'atît o acțiune de eradicare, a unor mentalități, atitudini, concepții, cîț și una de- instituire, asimilare și ■ practicare a noilor valori, atitudini șj mentalități. De aici și concluzia firească după care umanismul revoluționar nu. înseamnă doar o nouă viziune asupra omului și demnității sale, ci și o nouă constelație de valori prin a căror încorporare, esența umană ; își află autenticitatea și multilateralitatea. Dintre a. cestea, munca, singura în. temeietoare de civilizație, se află pe loc de cinste — a,ș.a cum. în atîtea rîn- duri și cu temei a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această accentuare a rolului formativ al muncii izyorește din. tr.o cunoaștere și înțelegere profundă și superioară a naturi umane și a rosturilor vieții sociale. Căci prin intermediul muncii își exteriorizează și obiectivează omul atributele de. finitorii de ființă creatoare și sociabilă, prin muncă își potențează individul trăinicia legăturii cu viața colectivității și

sonalității este, de aceea, un obiectiv primordial. In cuvinte pilduitoare, clare, încărcate de tensiunea u- nei particulare trăsăturia omeniei, tovarășulNicolae Ceaușescu sintetiza astfel, la Congresul educației politice și culturii socialiste, corelația din. tre contextul social, dezvoltarea personalității și trăsăturile definitorii acesteia : „Urmărim 
rea condițiilor celor

-propice ca omul să se 
tă manifesta plenar 
toate domeniile vieții so
ciale, fiecare cu capacită
țile, personalitatea și felul 
său de a fi, în spiritul co

si 
Ș«" 
si

ale 
crea- 
mai 

poa. 
în

său de a fi, în spiritul 
mun întregii societăți, 
dragostei de dreptate 
adevăr, al curajului 
cinstei, al simplității, al 
hotărîrii de a lucra îm
preună cu semenii săi 
pentru fericirea proprie, 
pentru fericirea întregii 
societăți". Iată deci lini-.,ile principale ale contextului social prograniat'ie . creat în societate^ noastră, prin grija partidului.' în vederea cultivării și manifestării personalității tuturor oamenilor muncii și a fiecăruia în parte.
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uleiului, vinului sint depistate. Concomitent este stabilită și ponderea substanțelor poluante.
...în timpul operațiuni

lor de conservare la ca
re a fost supus sfinxul, 
în ultima vreme, piciorul 
său drept a fost rupt ? Drept urmare, lucrările de restaurare au fost întrerupte pînă cînd expertizele la care va fi supus celebrul monument al an- tichității egiptene vor permite găsirea celei mai adecvate metode de sudare a piciorului rupt. Operațiunea de conservare a sfinxului a fost declanșată, dată fiind poluarea puternică a aerului și creșterea nivelului apelor freatice ce amenință „paznicul de piatră al pirtmidelor11.

... de fiecare dală cînd 
plouă, pe pămînt cade a- 
cid ?... Oxizi sulfurici și nitrici produși prin combustia cărbunelui și a benzinei automobilelor, de vulcani precum și de incendiile din păduri, măresc în fiecare an aciditatea ploilor, unul din cele mai mari pericole pentru mediul înconjurător.

...la Dijon funcționează 
de cîtva timp umil din 
primele centre de diag
nosticare antipoluantă 
din Europa ? Se utilizează tehnici noi, printre care și „torța cu plasmă". Datorită acestei tehnici, în mai puțin de trei minute, toate simptomele infestării apei, laptelui,

...pînă acum nu se știa 
că floarea-soarelui inhi

bă creșterea buruienilor? Este o descoperire recentă prin care se încearcă să se identifice substanța e- xaclă care acționează a- supra buruienilor. Este un dublu avantaj : economie de produse derivate din petro], (folosite la fabricarea ierbicideldr), ceea ce, în actuala criză de energie, este de natură să stimuleze asemenea cercetări, iar de altă parte, folosirea unor ier-. bicide naturale e interesantă in acțiunile antipo- luaro.

și Tîndală eraiu la cataramă.'., chiar dacă acest produs nu se mai pe piață timp.Racală _ că un rost în viață, drept pentru care fu îndrumat la „Asociația găinilor ouă- toare". Aici i se puse în mînă o ștampilă de ■ cauciuc cu trei inițiale: C.T.C. „Și ce, trebuie, să fac eu ea?“ _ ■ ■ ■ - Păcală.aplici' pe ouă11 — punse găina șefă,■mai oua de mult.
XPăcală făcu ce ajunse director. Intr-o bună zi, cînd Tîndală veni în vizită pe la el, găsi pe verde pe alb : dumini?12-

Teatrul radiofonic C.F.R
Intensitatea vocii uma

ne este o mărime modes
tă prin, excelență. Chiar 
și o voce de director, 
ric.lt de exersată ar fi. 
nu poate depăși un anumit 
număr de decibeli. Și de 
data aceasta tehnica ne i vine In ajutor, făcîndu-ne i cadou stațiile de amplifi-

Dimineața: Din absolut 
toate difuzoarele țișneșc 
vocalizele unui acar răgu- o- șit : „Foaie verde busu
ioc / Vino mîndro să te 
joc / llop și-așa! 
și-așa. / llei 1“

MICROFOILETON

Hop

I
I
V
I 
IL

care.
Un asliel de sistem de 

ampliiicare intră și în in
ventarul stației C.F.R, Pe
troșani, în intenția de a 
ușura desfășurarea activi
tății feroviarilor. Dar, 
din păcate, in afară de 
comenzi și dispoziții, difa 
zoarele debitează și ase 
menea momente :

Mai tlrziu: Recital de 
versuri, „producție" loca
lă, O înșiruire de... vorbe 
pentru care orice hîrtie e 
prea subțire.

Orele unsprezece : Pro
gram de bancuri. Presă
rate cu expresii 
și cuvinte trecute cu ve
derea de dicționare...

Seară de teatru: recep-

fie de proastă calitate, din 
vina condițiilor atmosferi
ce. Am notat doar unele 
triaturi de replici:

— Și tu... brută...
■— Zarurile au lost 

runcale... șase, șase, 
Marine...

■— Lumină bă, mai mul
tă lumină. Ce mama dra
cii...

De la gară ne-a parve
nit următoarea veste: sub 
bagheta iscusită a unui 
dispecer, feroviarii pre
gătesc Concertul brande- 
burgic nr. 4 de J.S: Bach. 
Va fi transmis, în primă 
audiție, duminică, 30 
martie... Orele 15.

Valerin BUTULESCU

...................    13“, „Măi să fie, ăsta lucrează și duminica11, își zise’ Tîndală. „Ba, nicidecum, îi răspunse secretara, zîm- bind blond, dar duminica 
e zi de tîrg, tocmai în celălalt sat".

XIntrîhd iritr-o zi la Unitatea „Cafea — Dulciuri" din Petroșani, Tîndală constată că împreună cana de cafea nu i se dă și „tradiționala11 furioară. „Le-o fi de buință în altă parte11, getă el. Apoi constată se renunțase și la rițe, fiind înlocuite proteze din material tic. „Inovația, mama lepelunii11, își zise nou...

cu mai far. trecură Jingu- cu plas- înțe- din De atunci Tîndală intră de cite trei, patru ori pe zi, în unitatea af- mintită, șă prindă marea clipă cînd se va renunța și la căni...
Mircea ANDRAȘ
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întreprinderea minieră
Prezențe

SOFIA 22 (Agerpres). Orchestra simfonică a Radioteieviziunii române, dirijată de artistul emerit Iosif Conta și a- ,vînd ca solist pe artistul poporului Ion. Voicu, a susținut în perioada 16— 21 mantie o serie de concerte în R.P. Bulgaria-Situația din Liban
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). Reprezentantul Libanului la Națiunile Finite, Ghassan Țueni, într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. și președintelui . Consiliului de Securitate a protestat „în modul cel mai energic" împotriva „unei noi serii de acte de agresiune comise de Israel împotriva sudului Libanului". Diplomatul libanez și-a rezervat dreptul de a cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate „în cazul în care situația se va agrava și nu ar fi întreprinsă nici o măsură pentru Cri narea escaladării actuale".

★Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu schimburile de focuri înregistrate în sudul Libanului, care par să fie declanșate de milițiile conservatoare comandate de Saad Haddad. Totodată, Waldheim•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦••••••••

Etapa a XXIV-a cu...
Ion Ciur, lăcătuș mecanic la preparațîa PetrilaContrar oricăror așteptări, iată că băieții noștri aureolați de punctul obținut în deplasare, la Tîr- goviște, au fost învinși pe teren propriu de tinerii și ambițioșii elevi ai fostului nostru „regizor" Traian Io_ nescu. Nu întîmplător, v-am solicitat pe dumneavoastră, fost fotbalist și antrenor, iar acum înflăcărat siipor- ter al Jiului, să vă exprimați părerea atît asupra meciului dintre echipa noastră șț Olimpia Satu Mare, cît și asupra celor, talie întîlniri da cadrul etapei de miine.

— După cum știți, rezul
tatele partidelor din etapa 
trecută, au cam încurcat 
multe socoteli. Le vedeți, 
oarecum, descurcate în 
etapa de miine ?— Strategul Traian Ionesco, cunoscîndu-ne jocul, a știut unde, cum și cind să „bată" și iată, 
că poarta lui Cavai s.a „deschis" de două ori, fapt ce a făcut șă alunecăm în clasament cu patru trepte mai în jos. Să sperăm însă că „dușul rece" primit de băieții noștri îi va mobiliza mai mult în teren și printr-un joc tehnic și , comBinativ, vom obține ■victoria în dauna unei e- ’chipe pe care în tur am

„Competițiile Daciadei1-

Șase judocani calificați in etapa <de zonăSala C.S. Școlar din Deva a găzduit etapa județeană a campionatului republican individual de copii la judo. Participînd cu un număr de 15 tineri de la Asociația sportivă 3iui Petrila (prof. Ioan Cordea) șase sportivi din municipiul nostru au reușit să obțină calificarea pen. tru etapa de zonă. Astfel,

româneștiSolii artei interpretați, ve românești au fost a- piaudați îndelung, bueu. rîndu.se de aprecieri elogioase din partea criticii muzicale, compozitorilor și iubitorilor muzicii simfonice di'n țara vecină și prietenă.
a lansat un apel tuturor părților angajate în conflict să coopereze cu UNTFIL în vederea restabilirii încetării fortului.

IN URUGUAY, costul vieții a crescut în luna februarie cu 4,4 la sută, potrivi^ datelor furnizate de Direcția generală de statistică din Montevideo. Se precizează că indicele inflației pe luna ianuarie a fost de 3,65 la sută. De la începutul anului și pînă acum, creșterea costului vieții în această țară a fost de 8,2 la sută. Cele mai mari majorări de prețuri în intervalul respectiv au fost înregistrate la produsele alimentare.
autoritățile rasiste din Republica Sud-Afri- cană, care ocupă ilegal Namibia, își intensifică represiunile împotriva populației din acest teritoriu. După cum s-a anunțat la Windhoek, în această lună 19 persoane și-au pierdut

învins-o și în fața propriilor ei suporteri.
— Mai mult de atît, cu 

victoria de astăzi, eu văd 
pe Jiul din nou pe locul 
șase. Dumneavoastră ce 
părere aveți ?— Normal, așa ar fi. Vîl- cenii nu au nici un fel
ua,» ■ lyiiu." «■—ț

Fotbal divizia A

de șansă în partida de la București, cu Steaua, iar tîrgoviștenij în lupta lor pentru salvare, vor reuși să „ghicească" armele secrete ale lui Teașcă și să obțină victoria. Apoi, gin. dindu-mă la datoria pentru realibitare în fața spectatorilor olteni, elevii lui Valentin Stănescu vor reu. și să.i învingă pe băcăuani, iar argeșenii, în lupta pentru titlu, vor obține ambele puncte puse-n joc în disputa cu studenții bucti- reșteni.
— Credeți că și în a. 

țeastă etapă se vor mai 
pierde puncte pe teren 
propriu ?— Fără surprize, fotbalul n.ar mai fi așa frumos. Atît la Slatina, cît și la Tg, Mureș, băimărenii și,

Daniel Ghenescu de Ia Școala generală nr. 6 din Petrila a obținut titlul de campion județean la categoria copii 26,500 kg, iar Emilian Hagiu, locul secund Ia categoria 35 kg. Iată și pe ceilalți judocani calificați : CristianȚinea, A tija Boyte, Florin Glișcă și Bogdan Grăjdan.

Lucrările plenarei P. S. I.
ROMA 22 (Agerpres). La Roma se desfășoară lucrările unei plenare a Comitetului Central al Partidului Socialist Italian, care urmează să adopte poziția P.S.I. față de actuala situație politică a țării, marcată de declanșarea unei nai crize de guvern — informează a- genția ANSA. La deschiderea lucrărilor, Bettino Craxi, secretar general al -P.S.I., a prezentat un raport în care se arată, între altele, că actuala criză gu

viața ca urmare a „tratamentului" la care au fost supuse de autoritățile rasiste.
HUA GUOFENG, pre. mierui Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe Mohamed Ennaceur, trimis special al președintelui Tunisiei, Habib Bour- guiba, ministru pentru problemele sociale. Cu a. cest prilej, a fost examinat stadiul cooperării dintre cele două țări. și au fost abordate o serie de probleme internaționale actuale, transmite agenția China Nouă.
PRINTR.UN DISCURS 

respectiv, dinamoviștii vor pleca, cred, acasă cu cite un punct, dâeă mu chiar cu amîndouă.
— Se pare că zbaterile 

„șepcilor roșii" n.au fost 
zadarnice și Cîmpeanu II 
a făcut să renască mari 
speranțe pe malul Some
șului. De data aceasta stu
denții clujeni se deplasea
ză la colegii lor din Timi
șoara. Cum vedeți dezno- 
dămîntul acestei partide ?— Rezultatul disputei de i pe malul Begăi va fi de partea gazdelor, ceea ce va complica din nou situația clujenilor. Cît privește întîlnirea de Ia Buzău, eu cred că -în ciuda aprigei sportivități cu care-și apără șansele bu- BOienii, Politehnica Iași va face ca această partidă să se termine la egalitate.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

FILME
23 MARTIEPETROȘANI — 7 No

iembrie : Severino : Re
publica : Cobra; Unirea: Artista, dolarii și ardelenii.PETRILA; Inocentul, seriile I-II.LONEA: Pe urmele documentului 99.ANINOASA: DomnulMiliard.

VULCAN ;— Luceafărul: Mi.e teamă, seriile I.H; 
Muncitoresc: Poliția e învinsă.

LUPENI — Cultural : Totul pentru ciutec; Mun
citoresc: Alibi pentru un prieten, seriile III. 

vernamentală, „care devenise inevitabilă", „trebuie soluționată de urgență în mod pozitiv, favorizîn- du.se o colaborare cît mai largă și solidară între forțele politice". In document se cere ca tratativele în vederea formării noului guvern să fie duse fără i. dei preconcepute, pentru constituirea unui guvern de solidaritate națională, în stare să răspundă situației grave în <care se află Italia.radiodifuzat, șeful statului camerun ez, Ahmadou A- hidjo, a deschis campania electorală în vederea scru. finului prezidențial programat șă se desfășoare Ia 5 aprilie — informează a- genția France Presse.
PRIMUL MINISTRU al Norvegiei, Odvar Nordli, a adresat invitația șefilor de guvern din țările nordice de a participa, în zilele de 12 și 13 mai, la Oslo, la o reuniune consultativă în probleme ale energiei. După cum precizează a. genția DPA, în,cadrul reuniunii miniștrii industriei și energiei din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia vor prezenta rapoarte cu privire Ia situația actuală în domeniul energiei.

Mica publicitateVIND apartament 2 camere bloc 34, ap. 30, et. IV, Dacia — Deva, telefon 20096. (271)VIND Dacia 1300 în stare bună. Informații Lu. peni telefon 277, după ora 16. (259)VIND apartament 3 camere, etaj I — Deva, strada Minerului 43, bloc D, scara B, ap. 26, telefon 20331.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ro- meghea Victor, eliberată de I.M. Paroșeni. Se . declară nulă. (258)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bercea Ion, eliberată de l.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (26UPIERDUT foi de parcus seria 285910 și 285977 eliberate de T.C.I. Craiova pe numele Trtifan Ghiță. Se declară nule. (262)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Godor Iosif, eliberată de I.M. A- ninoasa. Se declară nulă. (266)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Oprea Sandei, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (265)
24 MARTIEPETROȘANI — 7 No

iembrie; Pălărie tare și 
nas de cartof; Republica: De ce să-1 împușcăm pe profesor? ; Unirea: Safari Expres.PETRILA: Inocentul,seriile I-IT.LONEA; Cazul Gor- gonova. seriile I-II.VULCAN — Luceafă
rul: Elefantul alb; Mun
citoresc: Poliția este învinsă.LUPENI — Cultural: Antichități; Muncitoresc: Alibi pentru un prieten, seriile I-II.URICAN1: Mingea strălucitoare.

TV
23 MARTIE9,00 Tot înainte! 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film

Livezeni
organizează

concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

— șef birou programare, pregătire și 
urmărirea producției

— adjunct șef sector II producție
— adjunct șef sector lucrări miniere 

montaje Livezeni
— șef birou administrativ
— maistru minier la raionul aeraj
Concursul va avea loc în ziua de 29 

martie 1980, ora 9, la sediul unității. Con
dițiile de participare la concurs și retribui
re conform Legii nr. 12/1971 si Decretului 
280/1979.

Informații la I.M. Livezeni, între orele 
7-15,30, telefon 43462.

Mina febra din orașul Brad 
organizează în ziua de 27 martie 1980, 

ora 9, la sediul unității :
Concurs pentru ocuparea postului de 

ȘEF SECTOR MECANO-ENERGETIC 
SUBTERAN

Condiții de studii Limite
inginer în specialitate

6 ani vechime 
subinginer în specialitate

8 ani vechime 
tehnician sau maistru elec
tromecanic, 10 ani vechime

Informații suplimentare la telefon 1370.

Autobaza uzină de 
transport local Petroșani 

SECȚIA I CĂLĂTORI 1SCRONI 

încadrează de urgență :
— conducători auto categoria C, D, E
— strungari
— lăcătuși
— mecanici auto
— muncitori necalificați (bărbați) perf- 

tru calificare în meseria de mecanici 
auto

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locati vă Petroșani 
încadrează conducători auto cu categoria C 

Retribuirea se face conform Legii 
57/1974. Informații la telefon 43144 și bi
roul personal. v

serial pentru Copii: Ih- 
liraplări în Țara Curcu
beului. Episodul 2. 10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13 00 Telex. 13,05 Album duminical. 14,00 Fotbal: F.C. Argeș — Sportul Studențesc în campionatul național al diviziei A. Transmisiune directă de la Pitești. 16,30 Arhitectura pakistaneză — documentar. Producție a studiourilor de filme din Karachi. 16,50 Film serial: 
Linia maritimă Onedin. Episodul fi. 17,40 R.P. Ungară — în ajunul celui de-al XH-iea Congres P.M.S.U. 1.8,00 Cutezători spre viitor. 19,00 Telejurnal. 19,15 Antena Cîntării României. Spectacol pre

de retribuire

3670—4890

3500-4670

3350-4450

zentat de jude(ul Bistrița Năsăud. 20,15 Film artistic: Sub semnul Iui 
Monte Cristo. Premieră TV. Coproducție franco- italiană. 21,45 Telejurnal.24. MARTIE1(5,00 Emisiune în limba maghiară. 18,50 ■ 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Dosarul resurselor refolo- sibile. 19,35 Fuziunea -- Documentar științific. Coproducție anglo-americană. 20,25 Cadran mondial. 20,45 Roman—foileton : 
„Primarul din Casterbrid- gc*. Episodul 6. 21,40 Telejurnal.
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