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început de drum într-o nouă etapă 
a dezvoltării armonioase a municipiului
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Acest început de primăvară, din. anul de la confluența a două cinci
nale a imprimat — prin evenimente politice de însemnătate istorică — o infuzie de prospețime, optimism șj dinamism întregii vieți social-econo- mice a țării,, a poporului nostru,înaltul act de voință și înțeleaptă opțiune națională, ai realegerii secretarului general al parii-, dului, tovarășul NlCOLAE 
CEAUȘESCU, în suprema funcție de Președinte al Republicii Socialiste Romania vine să confere noi temeiuri eroicei opere constructive a poporului nostru, însuflețind conștiințele și oțelind ' brațele milioanelor de oameni ai muncii care dau viață cu abnegație istoricelor ho_ tărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului. Cu noi dimensiuni ale progresului și bunăstării se conturează în acest context ■viitorul municipiului hbs- tru, al celor ce muncesc și trăiesc pe aceste străvechi meleaguri. Ca urmare a succesului politie de la 9 martie, îți aceste zile s.au desfășurat in localitățile Văii Jiului; ca de altfel în întreaga țară, sesiunile de constetuire a 

Utilaje miniere peste planColectivul de oameni ai muncii de la I.R.I.U.M. Petroșani și-a depășit sarcinile de plan la cel mai important indicator — mașini și utilaje miniere — cu 9 tone. Totodată, au fost livrate în plus unităților, miniere din Vale peste 600 bucăți stîlpi hidraulici, a- gregate de înaltă presiune și piese de schimb în valoare de peste 157 000 lei.Semnificativ de menționat este faptul că harnicul colectiv și-a îndeplinit și depășit ritmic, lună de lună, sarcinile de plan pe primul trimestru al anului 1980. De pildă, indicatorul producției gloteale a fost depășit în această perioadă cu 673 000 lei, iar producția marfă cu 729 000 lei. Valoarea pieselor de schimb livrate peste prevederi întreprinderilor miniere din bazinul nostru carbonifer este de 423 000 lei.Realizările obținute dovedesc hotărîrea oamenilor muncii de aici de a realiza în mod exemplar sarcinile de plan ale anului în curs, ultimul an ,al cincinalului.

consiliilor populare, municipal, orășenești și co
munale — eveniment de o deosebită însemnătate care marchează intrarea într-o nouă etapă a dezvoltării armonioase a muni. cipiuluj nostru.îndeplinirea optimă a mandatului încredințat de alegători, ridică mari răspunderi politice și civice în fața deputaților, a tuturor celor care au fost aleși în funcții de răspundere în organele de conducere ale consiliilor populare. Pornind la activitate în actuala legislatură la înfăptuirea sarcinilor multiple din localități, cu toții — aleșii/ națiuni, iar alături de ei alegătorii au, deopotrivă, drept • far luminos și călăuzitor de muncă și acțiune, înșu- flețitoarea chemare a- dresată întregului nostru, popor de președintele 
NlCOLAE CEAUȘESCU în discursul rostit la realegerea sa în suprema funcție de conducere a țării : 
,4Je la înalta tribună a 
Marii Adunări Naționale, 
adresez, încă o dată, în
tregului nostru popor, che
marea înflăcărată de a 
întări tot mai puternic 
unitatea în cadrul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, sub con
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ducerea Partidului Co
munist Român — forța po
litică conducătoare a so
cietății noastre — asigu- 
rînd ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de pro
gres și civilizație".Acum, cînd se inaugurează noua legislatură a consiliilor populare, pentru deputați, pentru mineri și toți oamenii muncii din Valea Jiului, chemarea președintelui țării semnifică necesitatea mobilizării tuturor forțelor, sub conducerea organizați, ilor de partid, pentru re-

(Continuare in pag. a 2-a)

Realizarea în termen a investițiilor sociale 
obligă toți partenerii la:

Unitate de acțiune, colaborare rodnică, 
respectarea obligațiilor contractualeAzi își exprimă punctul de vedere ing. loansecției din Livăzeni a S.U.T.Pădurariu, coordonatorul Deva.— Vă reamintiți situația prezentată de conducerea grupului de șantiere Petro, șani al T.C.H. Deva : 

„S.U.T. Livezeni — planul 
care trebuia realizat era 
de 31 000 tone și au fost 

transportate numai 6000 to
ne. In procent — 20 la 
sută. Pe tipuri de utilaje 
realizările sînt următoare
le: 17 la sută cu autobeto- 
niere de mare capacitate 
(CIFAROM) și 23 la sută 
cu autoutilaje speciale 
(trailere pentru transportat 
panourile de prefabricate)**.— Cifrele prezentate de Grupul de șantiere Petro-

Bobinaloarele Aurelia 
Vandras și Mariana Fu- 
iorea, două meseriașe de 
nădejde de la mina Vul
can, verifică motoarele 
electrice ale mașinii de 
extracție de la puțul cu 
schip al minei.

Depășire de 
productivitate

Colectivul sectorului 
IV al minei Lu
peni a obținut . pe 
seama depășirii produc
tivității muncii planifi
cate în cărbune cu 1 200 
kg/post un spor de pro
ducție de 1 300 tone de 
cărbune cocsificabil.

Realizările acestui În
ceput de trimestru, adă

ugate celor aproape 
13 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar în 
primul trimestru, conduc 
la înfăptuirea înainte de 
termen a angajamentului 

asumat de colectivul sec
torului prin chemarea la 
întrecere lansată către 
toate sectoarele de pro
ducție ale întreprihderi- 
lor miniere.

șani al T.C.H. Deva nu sînt cele reale. In primul rînd, noi nu avem stabilit plan la transport. Nu știm din ce motive. Avem însă realizări. Valoric, pe luna februarie, am realizat 130 000 lei, iar fizic, am transportat peste 11 000 tone de materiale. Grupul de șantiere nu a avut probleme, nu s-a confruntat cu lipsa de prefabricate la locurile de muncă.
— Aceasta este părerea 

dumneavoastră ?— Sigur. Spre exemplu, avem două tractoare mari, de mare capacitate, dar pentru care nu avem tractoriști. Cînd a fost însă nevoie, am primit de la Deva un tractorist cu ajutorul căruia am evacuat rampa de primire a prefabricatelor pentru că nu mai a- veau unde să le descarce, deci nu pentru că ar fi dus lipsă-de panouri pe șantier.
— Conducerea grupului

echipa de dulgheri condusă de Eftimie lanăș exe- 
cutînd lucrările de betonare a fundației noului complex 
comercial „Big" din Lupeni. Foto : Gb. OLTEANU

Sesiuni de constituire 
a consiliilor populare comunaleLa Aninoasa și Bănița s-au desfășurat, ieri, lu. crările primelor sesiuni din actuala legislatură a. le consiliilor populare comunale. In prezența deputaților a. Ieși la 9 martie în cir. cumsCripțiile electorale comunale, sesiunile au înfăptuit actul de cons, tituire a consiliilor populare din cele două localități. Pe baza propunerilor Frontului Democrației șj Unității Socialiste, tn cadrul sesiunilor au fost aleși membrii birourilor executive ale celor două

acuza, în general, întîrzierl 
din partea conducătorilor 
utilajelor la sosirea pe 
șantiere și plecarea aces
tora înainte de terminarea 
zilei de lucru.— Cred că se referea la macaragiii de pe macaralele turn, care nu locuiesc în Valea Jiului, și s-ar putea să plece sîmbăta mat repede și să sosească lunea mai tîrziu.

— Deci alte cazuri de 
întîrzieri nu sînt ?— De regulă, șoferii, conducătorii auto șe plîng că stau prea, mult la descărcat, spre exemplu, că nu sînt bene suficiente sau că toc. mai constructorii care lu. crează l-a fundații părăsesc mai repede locul de muncă.

— Au fost cazuri cînd 
nu s-a găsit de lucru pen. 
tru utilajele dv. pe șan
tier?— In ultima vreme ajuto- betonierele sînt solicitate

Dorin GHEȚA 
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consilii populare, prima, rii comunelor, care. împreună cu deputății, au depus jurămîntul de-credință și devotament față de ^Republica Socialistă România și popor. In funcția de primar a«u fost aleși tovarășii: Valentina 
Cerchez, secretarul comitetului comunal de partid — A'ninoasa și loan 
Dragotă, secretarul comitetului comunal de partid — Bănița.Sesiunile au ales, de asemenea, comisiile per. manente ale consiliilor populare comunale.
lUOMXX «AX* MXXM ■ «x «xiOiXXXXXXXIXWWXXxtobcCTXXKXXM*:

Vacanța de 
primăvarăDe mîine, după ultimele ore de curs și pînă i în 20 aprilie, inclusiv, se : desfășoară vacanța școla- ; ră de primăvară. Aceas- ■ i tă perioadă, va cuprinde ! : un bogat program de ma- ; '■ nifestări educative, cui- ; : tural-artistice, sportive, î recreativ-distractive. : Cea mai mare parte a■ tineretului școlar din ș Valea Jiului va fi antre- = nată în tabere, drumeții■ și excursii, în acțiuni j politico-educative și cul- j tural-artistice din cadrul; ci u teu r ii o r va# , ; canței.j In perioada ■■ vacanței de primăvară —- ; • marcată de acțiuni pre-; gătitoare ale Congresului ; al XI-lea al U.T.C., Con- : ferinței a Xll-a a î U.A.S.C.R. și a lV-a Con- ; ferință Națională a Or- = ganizației Pionierilor, ca- î re vor avea loc în 5—7 î mai a.c. — vor avea loc : în cadrul Festivalului ț național „Cîntarea Româ- i niei", concursurile pe ț discipline de învățămînt, ; faza pe țară, alte mani- i festări sportive integra- i te în întrecerile „Dacia- î dei“.
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Acțiuni gospodărești la UricaniIn orașul Uricani acțiunile de muncă volun- tar-patriotică au început încă de la jumătatea lunii februarie. Lucrători ai consiliului popular din localitate au luat legătura cu comitetele de blocuri care, la rîndul lor, au mobilizat locatarii la muncă patriotică. Ince- pînd cu 15 februarie, o săptămină încheiată suta, de cetățeni au muncit la curățirea zonelor Verzi din jurul blocurilor, a trotuarelor încărcînd totul în containere. Tovarășul, Iosif Florănescu de la

ăl

consiliul popular al orașului, împreună eu tovarășul Petru Culda, șeful E.G.C.L, Uricani, au asigurat mașinile necesare transportului reziduuri, lor menajer e. Printre participanții la acțiunea de curățenie a orașului se numără Gheorghe Heți, Francisc Muter. lordache Ciobanu, Elena Hurloiu, Ion Gălan, Ferdinand Piloiu, Taehe Săndulache și mulți alții.
D. CRIȘAN ,

străzilor și trotuarelor. La aceasta participă cu regularitate locuitorii orașului, elevii, lucrătorii din unitățile comerciale, membrele comitetului de 1 femei, în frunte cu deputății și comuniștii din organizațiile de bază de partid din cartier.Deci, la Uricani, acțiunea ( gospodărească de primă, vară a început de mai bine de o lună. Pentru a se < păstra însă curățenia orașului e necesar ca părinții, cadrele didactice să desfășoare o vie activitate educativă în rîndul copiilor pentru a nu mai „pigmentă** cu hîrtii zonele verzi, străzile și trotuarele, să nu arunce rein prezent se desfășoară ziduurile menajere lîngă acțiunea de curățire a containere.zonelor verzi și scuaru- rilor din localitate, a
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Analiza exigentă, la fața locului, 
intervenții operative, măsuri eficienteComitetul municipal de partid, biroul și secretari-: aiul său a :adoptat și perseverează ui a menține un stil de muncă dinamic : 

locui de desfășurare a pro- 
priîib- activități politico- 
educative — unitățile pro
ductive ale municipiului -— a schimbat biroul și sala J-’ ședințe cu . contactul nemijlocit cu realități e vieții economice și politice din unitățile și întrepr,nder;le inștiiut.?le și instituțiile municipiului, îndrumînd și. călăuzind, cojitrielind . și stabilind măsuri eficiente, pe loc, direct ta fronturile de lucru.Un viu exemplu în acest sens a constltuit.o și recenta analiza ce a avut loc ra mina Livezeni, desfășurată sub însemnul e- atigențelor partinice privind stilul și metodele de muncă folosite de com.teiul de partid, U.T.C., organ izațiile mocrației și unității cialiste și consiliul

țări făcute în subteran și )a celelalte locuri de muncă ale minei. Coriciziu- nea părerilor exprimate, măsurile formulate, la o-, bleet dar mai ales temeinicia propunerilor făcute au demonstrat, prin buna cunoaștere a realităților, justețea și eficiența a. ceștui stil de mumă a- preeiat, în mod deosebit, ca fiindu-le .de un.

țic a muncii, au constituit obiectul analizei. Au fost evidențiate preocupările privind : ferea rolului generale în organizarea membrilor de
realizările și cre.ș- adunărilor mobilizarea, și educarea partid, a tuturor oamenilor mim. cii; îmbunătățirea continuă a în vîi țămîn tulii i de partid ; promptitudinea intervențiilor propagan.

Un stil de muncă dinamic, 
< mobilizator

STRICIvor fi rezolvate operativ. Așa cum s-a apreciat în secretariat, sînt caracteristici specifice colectivului minei Livezeni; la care trebuie adăugate vactivita. tea bună desfășurată ■ de organele și organizațiile de Părtid, preocupa.rea pentru . asimilarea și introducerea în Subteran a noilor tehnici și tehnologii. Mal sînt însă multe dc făcut — și a- cea.sta va trebui să' constituie direcția de acțiune prioriitară pentru fiecare comunist al minei — în ceea ce privește îmbunătățirea ordinii și disciplinei, întărirea preocupărilor pentru respectarea eu strictețe a normelor de protecție a muncii. Lipsadi/șcutată în această ședință de lucru poate fi suplinită prin executarea la timp și de bună calitate a reviziilor șj reparațiilor, priitl acțiuni care să prevină uzura prematură a Utilajelor din dotare, dar și printr-o mai susținută ac. țiune de asimilare în producție proprie a unor repere, piese de schimb, și subansamble. Comuniștii minei, conducerea întreprinderii pot și trebuie să ducă- la îndeplinire aceste sarcini pentru că toate. conduc spre același țel — realizarea prevederilor' de plan la producția de cărbune.

I v''

■*o ’.

Preparația cărbunelui Coroeștl, fabrica de briche
te. Operatorul Gheorghe Voicu—Pascu la panoul pu- 
pîtrului de comandă urmărește funcționarea utilajelor. 

Foto: Șt. CRISTIAN

Intr-unt cute, cu control îr lltie, a f< tre altei 21-HD-315 Deva, col țeg. La v conducălo Berbeniță, vehicul er bovine, h legale ne un astfel < , la Cîmpul î Hațeg 1) 5 ■ pus un tîi ' „Hai să n< I și dumnea 
I tre și să i -tneni“.Desigur n-a mai av ca legea s vîntul. Și, meni...

Dezvoltarea armonioasă 
a municipiului g

real foloe, de membrii comitetului de partid al minei, de cadrele din conducerea întreprinderii care au participat la ședința cu un pregnant caracter de lucru.Creșterea/ producției de cărbune și a prodactivită- ții muncii pe barza iriten- sificărti mecanizării, îmbunătățirii condițiilor de transport în subteran, probleme privind calitatea c-ărburielui extras care în. că nu se încadrează în indicatorii planificați, gospodărirea locurilor de muncă, valorificarea resurselor secundare, slaba calitate a pieselor de schimb, descongestionarea lucrărilor miniere subterane și a incintelor de fierul vechi, respectarea normelor departamentale de protec-

del vizuale ; eficiența discuțiilor individuale membrii de partid și îmbunătățirea stilului șj metodelor de muncă folosite atît de comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază, cît și de consiliul oamenilor muncii, de conducerea întreprinderii. A. precieri deosebite s.au făcut cu privire la munca colectivă, la unitatea de acțiune și la climatul sănătos de .muncă instaurat de comitetul de partid și conducerea minei. .Analiza a evidențiat e- xistența unui climat munca sănătos. Eforturile colectivului pentru realizarea producției prezintă garanția că sarcinile de plan se pot realiza, problemele care se

cu pieselor de schimb mult
(Urmare din pagina 1)sindicat,de.SO- oame- nilor muncii pentru realizarea sarcinilor politice, economice și sociale.Controlului complex, îmbinat eu îndrumări și o- rientări ]a fața locului, e. fectuat de un comitetului j partid i-au urmat baterile c.are au avut, suport, pe lîngă ziile prezentate, furiile constatări ie «de membri ai ji secretariatului,

WAA«.W.VAWA<^.WA’.".W.V.WAVAW.V.

Pionierii întîmpină forumul purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor• Sînt tot mai numeroase și bogate în diversitate tematică acțiunile politico-educative de masă pe care purtătorii cravatelor roșii cu tricolor le dedică celei de a IV-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor. Ieri, Casa pionierilor și șoimilor patriei, în colaborare cu școlile generale din Petroșani au organizat, sub genericul „Raportăm cu mîndrie partidului", o întîlnire a activelor pionierești cu tovarășul Florea Măciucă, secretar al Comitetului municipal de partid.• Conferința Națională a Organizației Pionierilor este întîmpinată de unitatea de pionieri de la Școala generală nr. 5 Petroșani cu 50 la sută din întregul angajament economic pe. anul 1980 realizat. Valoarea fierului vechi, a sticlelor și borcanelor, a altor ambalaje și materiale recuperate de pionieri pentru a fi reintroduse în circuitul economic, se cifrează la pesle 9000 de lei.

> Colectiv al municipal de dez- ca conduși pro- efeetua- biroului consta-•>

împotriva neglijentei 
măsuri drastice!Cînd scriam acestefîn. duri — vineri 4 aprilie ora 10 — se împlineau 20 de ore de cînd 20 000 de locuitori din cartierul Aeroport al Petroșaniuiui nu beneficiau de unul dintre cele mai importante, vitale elemente ale naturii și atribut al civilizației moderne, APA, apa rece, apa curentă, potabilă (eu absența apei calde, a neregularitații cu eâre aceasta este furnizată, oamenii .s.au obișnuit de multă vreme).Celor 20 000 de; locuitori mai trebuie să le a- dăugăm spitalul, cantine. ». le minerilor, căminele de nefamiliști, unitățile de alimentație publică etc.Nimeni nu contestă, nu pune la îndoială, că ne.‘ prevăzutul poate acționa, o avarie se poate produce, oricînd și poate afecta o conductă fie ea chiar magistrală.Așa cum am fost informați de conducerea i.G.C.L. această defecțiune sedatorește lotului Paroșeni al Șantierului Ilnergoconstrucții Deva? care la Livezeni a forfecat eonducta principală de apă., fără a anunța a- varia provocată. Sesizată de lipsa apei în cartierul Aeroport, conducerea I.G.C.L. și secția apă, după multe căutări, a loca, lizat defecțiunea pe conductă. In condiții natura, le foarte vitrege, în frun.

te cu Adolf Hitter, Grigo- re Pop, Andrei Donise, Grig ore Ciucur și alți muncitori au lucrat toată noaptea pentru repararea conductei.Nu am fi scris aceste, rînduri dacă asemenea practică nu ar tinde să devină o obișnuință. Cu o săptămină în urmă o situație asemănătoare a fost în cartierul Carpați Petroșani și a durat cam■ tot- a't’îța timp, cînd Grupul de construcții al T.C.H. a racordat la con-' duda de apă noul bloc de lingă piață. Intreruperea alimentării cu apă nu a fost anunțată locatarilor din cartier. . . .Oamenii sînt înțelegători și apreciază munca celor care remediază a- ceste defecțiuni, care se străduiesc sa asigure apa potabilă în condiții u- neori atît de vitrege incit trebuie să facă adevărate eroism, la nevoie rezerva necesară dar să fie anun. singur lucru este înțeleg totuși; de și
acte de își fac de apă, tați. Un greu de...................ce nu este anunțată populația., locatarii blocurilor ? De ce nu este a- nunțată «întreprinderea care răspunde de furnizarea apei ? Pentru ca a- semenea abuzuri — pen. tru că așa se numesc — să nu mai aibă loc trebuie aplicate măsuri drastice de sancționare a celor vinovați !
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(Urmare din pagina l)foarte mult. înainte însă nu executau mai mult de 2—3 curse pe zi ceea ce reprezenta 25—30 la sută din timpul lor efectiv . de .. muncă. Acum însă pot să lucreze și 12 ore pe zi. Oamenii sint mulțumiți cînd au mult de lucru pentru că în felul acesta și câștigurile sînt mari.
— Deci utilajele sînt fo. 

losite la capacitatea lor...— Nu aș putea spune că toate utilajele. Spre exemplu nici lin excavator nu lucrează la planul fizic. Și pe urmă, cum poate să spună că pleacă mai repede șoferul de pe șantier cînd raportul de lucru al fiecărui om în parte este semnat de reprezentanți ai grupului de șantiere care le confirmă prezența și cantitatea de muncă executată și știu că în fune. ție de acest raport se sta. bilește nu numai remune-

rarea conducătorului auto, < i și taxarea grupului pentru folosirea utilajului. In orice caz, cei care trebuie să se ocupe de folosirea rațională a utilajelor pe

alizarea exemplară a sar-
. .. . . .. -_i--------1 țjeeconomia mu- cărbunele,cinilor la produsul bază din c. nicipiului — iar cu nimic mai prejos eforturile să fie concentrate spre îndeplinirea planului în profil teritorial, atingerea ritmurilor planificate în dezvoltarea economico-socială. Consiliile populare, comisiile permanente ale . acestora, toți deputății, în strînsă unitate de acțiune cu cetățenii, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, să a- corde tot sprijinul sar șantierelor de trucții î-n vederea lerării lucrărilor de vestiții și predarea- la termen a obiectivelor social- culturale, să acționeze pentru o mare mobilizare de forțe, în aceste zile de primăvară, în cartiere, pe străzi, av.ordînd tot ajutorul la buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, întrecerea patriotică în aceste ample acțiuni de masă, puternic animată de organizațiile U.T.C., consiliul pionierilor, comisiile temei, asociațiile de loca, țari, comitetele de cetățeni,. deputațij .consiliilor populare, sub egida F.D.U.S., să atingă în scurt timp cotele : maxime în desfășurare și cu rezultate pe măsură.

nepe- cons- acce-iri-

■ Acordind atenția cuvenită problemelor de sistematizare a localităților, de aprovizionare și gospodărire la nivelul ' exigențelor sporite, pe agenda preocupărilor prioritare din această perioadă ale Comitetului executiv, ale birourilor executive ale consiliilor populare, municipal, orășenești și comunale din localității^ Văii Jiului, a comisiilor permanente, ale tuturor deputaților să stea, tbto. dată, rezolvarea propunerilor făcute de ' alegători la. întîlnirile de lucru cu candidații F.D.U.S. și la adunările electorale, asigurîndu-se ca în toate problemele ridicate să se dea răspunsul cuvenit. Adoptînd un stil de muncă dinamic, avînd o prezență permanentă în mijlocul cetățenilor, . ți."i strînsă comitetele

i

nînd o legătură cu masele, eu i de cetățeni; cd asoviați ile de locatari, cu alte organizații obștești — deputății, consiliile populare, ' toate organele administrației locale de stat trebuie să pună mai presus de orice onorarea cu devotament a încrederii pe care Ie-a de acordat-o obștea, participarea cu lot efortul de gîndire și muncă la dezvoltarea armonioasă eco.' nomico-socială a municipiului nostru, la propăși. rea și înflorirea patriei socialiste.

I 
i
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AUTOR?
1In timp conducător pun strada; nomisirea se mai întî încalcă prt le. Autobas 2164, apar Deva a f circulînd f ra. „Ii duc șantier și maistru la cat să se j tru Vitez, autotoascul; na.Să se f ditamai e de 7,5 ton tru ? Cine tuielile cu irosit*?"

‘DIN NOV

• La clubul sindicatelor din Vulcan este organizat astăzi (ora 16) un spectacol în cadrul „Dialogului hunedorean"’. Participă formații artistice de amatori din Vulcan și Paroșeni.

• Astăzi și mîine (de la orele 19) actori de la Teatrul de stat Valea Jiu. lui din Petroșani prezintă în sala C.M.V.J. spectacole de muzică și poezie patriotică.
© O depășire de aproape 200 000 lei a sarcinilor planificate la desfacerea mărfurilor. în primul trimestru al anului, are unitatea nr. 31 din Lonea. Numai în

aceste zile ale lunii aprilie, planul z i iile a fost depășit cu aproape 10 000 lei.• Un grup de tineri ta- lentați și entuziaști de Ia Preparația cărbunelui din Lupeni, îndrumați de colegul lor de munca Ion Pârău, se află într-o perioadă de intense pregătiri pentru realizarea artistică a noului text de brigadă „Si brigada face sport". (Al. Cor.)

Altfel nu pot să-mi explic ppntru ca, numai cu un u- tîlațj de mare capacitate cu remorcă transportăm pe zi 1-10 de tone, iar în numai 20 de zile realizăm a-
Unitate de acțiune, 
colaborare rodnicășantiere, probabil că au prea multe probleme de .rezonat si lo scapă tocmai acest lucru din preocupări.

— Cum vă explicați a- 
ceastă diferență mare în
tre cifrele care reflectă 
realizările sau ar trebui să 
le reflecte, între evidențe
le dv. și ale grupului de 
șantiere ?

r- Probabil că este p greșeală sau au un alt sistem de a ține evidența.
— In condițiile in care 

aparțineți aceluiași trust ?— Și în aceste condiții.

proape întreaga cantitate raportată de grup. De fapt, pe primele două luni rie-ării realizat și depășit sarcinile planificate la indicatorii la care avem stabilite sarcini de plan. Și pe luna martie ne-am realizat și d e p ă ș i t planul valoric. Amintesccest lucru pentru că noi avem un singur beneficiar — grupul de șantiere Petroșani.
— Colaborarea dintre dv. 

și grupul de șantiere poate 
i'i îmbunătățită ?

d-

— Nu cred, că se poate pune problema lipsei de colaborare atîta vreme cît zilnic, la ora 7, mă îritîl, nesc personal cu șeful serviciului producție al grupului de șantiere și destul de des cu inginerul șef, Nu întotdeauna este necesar să ne întîlnim cu directorul grupului, dar dacă dorește?..O propunere mai veche era ca secția să aparțină direct de. grupul de șan. tiere. Atunci poate aceste discuții vor dispare. • '
— Și rămine totuși o 

propunere ?— Rămine, de ce nu 7 Oricum, chiar dacă noi ne.am realizat sarcinile de plan, ne străduim să-i a. jutăm, pe cît putem, și pe dinșii să-și realizeze prevederile. Doar aparținem a. celuiași trust, avem, același țel — realizarea în termen a pianului investițiilor sociale.

Conducă! hai Belfi a bare cu... teiner (3 I.G.C.L.) r< orele 21. iontrol, s-< e afla sub .durilor ale ’fapta sa a nat confort legale. Sur ușurința ci cat la voiai nerului. b controlat „în cursă < la poarta

î

ATENȚIE

• Formația de teatru ă artiștilor amatori de la clubul muncitoresc din Arii- noasa a început repetițiile la piesa „Burebista". Punerea oi în scenă se înscrie în manifestările cultural- educative dedicate aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent.
• Informăm posesorii de 

păsări, cîirii și alte anima-

le că în orașul Petroșani se 
efectuează o amplă acțiune 
de dezinlecție a platforme
lor pe care se află contai
nerele pentru reziduuri me
najere, a rampelor și altor 
locuri. Substanța folosită în 
acest scop este toxică, pu- 
nînd în pericol viața păsă
rilor. 
nimaJe 
1 i b e 
ajung

cîinilor 
care, 

r e 
prin

și a altor a- 
fiind lăsate 

de posesori, 
a c e s t e

locuri. Pentru a fi evitate 
pierderile, posesorii 
avertizați să le țină în 
manență închise, atît 
cît și noaptea, pe toată 
rioada primăverii și verii

Rubrică realizată de
T. SPATARU
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ITENT1C
fanfarei participă instrumentiști din orașele Văii, din Aninoasa, precum. Victor Csulay, Ion Bedovan,

La Festivalul de teatru contemporan
zilele tre jui unu ins do mi prilă prin autoșaua I.S.A.I.A.auto Flasc utoin auto- icărcăte 10 nd actele e pentru «sport (de Neag la ®. a pro- lițianului: «cam. Ia nci albas- ai știe ni-

aflaZenu
t

s

Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a Comitetului de cultură și

iansportul e,-WfgJ?nd spună cu- aflat ni- <
i

lantă ciajoritatea auto de- ntru eco- uranților unii care rile lega- rta 31-HDI.A.P. ,1 surprinsă ș ncărcătu- eful de tovarășul încer- Dumi- de pe prici-a :e ul tu

4

i

nsformat sculanta tajime- rtă chel-burantul .s

necunoscut și soția lui - de Peter Ustinov și Teatrul , ,, , Mic București cu' Evul nie-educație socialistă a) jude- diu întimplfitor dc Romulus Guga.
A intrat în tradiția festivalului, ca după prezentarea unui set de spectacole, acestea să se dezbată cu realizatorii lor și critici de teatru, oameni de specialitate și public. In legătură cu spectacolul nostru, ceea ce eta de așteptat s-a petrecut : șocul declanșat de forța imagistică, de puternica forare în problematica fierbinte a condiției umane, de Impactul ideologic și politic al spectacolului, â determinat o vie și fructuoasă dezbatere. Consemnăm doar faptul că spectacolul „Pluta Meduzei" a devenit punct de referință în festival. Juriul a confirmat a- ceasta prin acordarea a două premii: premiul pen

tru regie: Florin Fătulescu (după ce Ia ediția anterioară obținuse premiul pentru debut regie) și premiul pen
tru debut: Mirela Cioabă pentru rolul „Femeia" din spectacol. La acest „auto- examen lucid", cum se exprima Valentin Silvestru, colectivul artistic, tînăr și ambițios, și-a demonstrat posibilitățile și a confirmat angajarea teatrului. Fapt care a generat și i- deea să se organizeze, manifestarea seminarială Marin Sorescu la Petroșani luna

OOLULauto Mi- . la plim- autocon- 1768 al , după t pentru statat că ența bă- >. Pentru .sancțio- zederilor însă și s-a ur- tocontai- nu l-a plecarea irement" zei...

c

•J'DRUM !e, este : iția au- : rprielate ;poartă : atricula- i d în ve- 1meteo- i : primă- i ănița — ; undent!) ; >r care i să dea ; iță. Ploa- i a de pe i nducăto- i cule cu Ș să nu se ; leplasări i jmeinică i lației de i inalizare i jeamuri- i 3 ploaie i liții de : ă este i losească i pe faza 1 depăși- : rate nu- ; rare te- ■
tă deJJJ ■ iliției ii

i (ului Brașov, a A.T.M. și a ; Teatrului Dramatic Brașov, în perioada 21—29 martie s-a desfășurat la Brașov cea de a treia ediție a Festivalului 
de teatru contemporan. A- ceastă largă și prestigioasă manifestare în contextul vieții spirituale teatrale a țării reunește anual, în confruntare, instituțiile teatrale 
sub semnul a ceea ce este 
contemporan cu epoca In mișcarea teatrală românească. Din peisajul teatral al țării, răspunzând- a- cesteî exigențe, au fost invitate, în ordinea prezentării spectacolelor : Teatrul „C.I. Nottara" București cu Scoica de lemn de Fănuș Neagu, Teatrul de Stat „Valea Jiului" Petroșani cu premiera absolută 

„Pluta Meduzei" de Marin Sorescu (regia Flotin Fătu- lescu și scenografia Elena Buzdugan), Teatrul Maghiar de Stat Timișoara cu Solda
tul necunoscut și soția lui de Peter Ustinov și Teatrul German de Stat Timișoara, cu Jocul vieții și al mor- 
ții în deșertul de cenușă de Horia Lovinescu, Teatrul Național Craiova cu 
Un pahar cu sifon de Paul Everac, Teatrul . Giulești- București cu Haina cu două 
fețe de Stanislav Stratiev, Teatrul Național Tg. Mureș (secția română) cu Floriile 
unui geambaș de Siito Andras, Teatrul Tineretului Piatra Neamț cu Cuibul de Tudor Popescu, Teatrul Dramatic Brașov cu Muntele de D.R. Popescu și Soldatul

Vreo ,30 de oameni, majoritatea pensionari, sînt copleșiți de emoție, fiecare fibră a ființei lor ritmează cu melodia, care se derulează de pe banda de. magnetofon. Le citesc mîndria din priviri, este prima audiție a marșului concert compus de profesorul Ion Gorgan din Petroșani, realizată de „alămurile" fanfarei reunite a minerilor din Vale, laureată a Festivă) ului, național „Cîntarea României". După călduroasele aplauze, îl abordez pe unul dih veteranii fanfarbi Alexandru Roman, fost maistru electromecanic la mina Pctrila. De 58 de" ani din cei 73, eîți are, eîntă în fanfara minei.— Am îndrăgit de copil muzica. Intr-o fanfară te simți ca într-o familie. împreună, în muzică am văzut un act de cultură, pen. țra noi șî ascultătorii noștri. La repetiții sau cu prilejul concertelor am legat prietenii cu Dănilă, Săsăr- man, Gheorghe Moiș, Far. caș Gampi, Francisc Miha- ly, Teofil Chinta șî alții.Intre cei mai „tineri" membri ai fanfarei pare să fie moldoveanul Gheorghe Rotaru, electrician la mi. na Petrila. Are 38 de ani, o familie închegată, cu trei copii.— îmi fac timp pentru culturală, deși bligă . nimeni, mea să eînt.— Pe vremuri, însă, fanfarele susțineau . concerte în parcuri, în centrul orașului, acum se aud mai rar, doar cu prilejuri festive, concertele ritate...— Am cînta parc, dar dacăcondiții adecvate

Gheorghe Moiș, fost maistru minier, găsește o explicație a faptului că în fanfarele minerilor din Vale domină frunțile înză- ...... .... pezite de ani. din Petroșani, ca pensiona-
V/.'.'.WW.'.VAV.V.WA'.VJ.V.'.VAVAV.'.V.YJ.V

întinerite, fanfarele 
trebuie să devină 

mîndria 
întreprinderilor 

miniere!
— Trebuie dusă o mai rul Adam Lazăr și alții, susținută activitate de a. — In Valea Jiului, re. tragere a tineretului spre marca lăcătușul mecanicmuzică în general, spre șef de echipă Carol Stoc-.. formațiile de fanfară în ’ •undinsin-

de

Carnet■ • In fiecare an lună aprilie esle cunoscută ca „Lună a cărții în întreprinderi și instituții" concepută în trei decade: 1 — 10 aprilie — cartea social politică ; 10 — 20 — cartea tehnico- științifică; 20 — 30 — cartea beletristică. Intre 10 — 20 aprilie va fi organizată „Decada cărții in Valea Jiului", acțiune începută anul trecut.• Tea!rul de stat Valea Jiului din. Petroșani prezintă la sediu astăzi (ora 18) și mîine (ora 15) spectacolul realizat cu piesa „Pluta Meduzei" de Marin Sorescu în direcția .artistică a lui Florin Fă- tulescu.• Miine. la Orăștie, are loc faza județeană a concertului-concurs coral „Sarmizeqetusa, vatră strămoșească". Din Valea Jiului vor participa corul mineriloradîncului" de la I.M. Pe- trila și corul feminin al sindicatului- învățământ din Vulcan.

care ne pot ajuta trebuie' să. facă totul ca fiecare fanfară din Vale să deviind cu adevărat mîndria întreprinderii miniere, un. - . fel de „emblemă sonoră" a ei, să ofere oamenilor muncii programe . atractive, cu un repertoriu mereu îmbogățit. :...Răsună, din nou, cadența melodioasă a marșului de concert. Membrii fanfarei reunite își ascultă vrăjiți propriile lor instrumente, parcă nu le vine a crede că melodia aceasta e întrupată de ei. Pe pereții sălii atîrnă diplome vechi și mai noi, care au răsplătit talentul fanfarei,fotografii îngălbenite și de vreme, din străbuniciicolbuite care zîmbesc fanfarei de azi și lucesc a. lămurile de o vîrstă cu secolul. Și apelul de inimă al lăcătușului șef de echk pă, tocmai în acestei tradiții Ie, ni se pare ca oricînd.
ker, există o lungă și frumoasă tradiție ă fanfarelor minerești, care nu trebuie numai menținută, ci și ridicată la o cotă valorică superioară. Conducerile întreprinderilor, comitetele sindicatelor, alte foruri

menținerea memorabi- maî actual
special. Ar fi necesar sprijin mai . eficient partea comitetelor de dicat, a conducerilor mină.Electricianul Iosif Far- caș, din 1956 membru al fanfarei, revine la problema tineretului.— Majoritatea prețuiește astăzi alte instrumente, electronice, sau cu coarde. Totuși o educație muzicală adecvată în cadrul secției de muzică, în toate școlile, pe lingă casele pionierilor și șoimilor patriei ar contribui la întinerirea fan- farelor-Discuțîi pe această temă am mai susținut cu dirijorul Al. Drăgan, cu lăcătușul Iacob Stoica, A. Muntean din Lupeni, Gheprghe Kerekeș din Lonea și alții. Fiindcă J.a repetițiile

Ion VULPE

sînt o ra-și acum înDumitru 
referent 
Teatrul 

Valea

Nicicând de via/â omul nu a fost mai dosnic 
aici, unde lumina din ad incuri se Întoarce, 
unde cadranul piettei-soarelui e ornic, 
dar și putere visului de a trăi In pace.

în căutarea

PRIMĂVARA TĂRII

VELEA, 
literar, 
de Stat
Jiului"

întotdeauna activitatea nu mă o- E plăcerea

mai.

r.. t
Autoportret — ulei de Doru Roman.

■

Pi
f ... i

Lucrările plastice ale tma- rului medic Doru Roman sugerează, la prima vedere, ceva din tehnica aplicării iii” cuțit al uleiului, dată fiind forma de. exprimare într-o căldură vibrantă a petei de culoare. Aceasta nu face decît să-l situeze printre cei ce-și caută originalitatea stilistică.Din cele 29 de lucrări expuse în holul Teatrului dș stât din Petroșani se remarcă două compoziții „Leda" și „Orașul", iar dintre peisaje „Umbra mestecenilor", „In sat", „Pe dealul Slalt- nioarei" și „Verdele pădu- rii“. Ele ne transmit căutările lăudabile ale coloristului în peisajele din împrejurimile Văii Jiului (Ion LI- ClUj. ■;
„Freamătul

• Mîine, la ora 10, în cadrul „Amfiteatrului artelor" organizat Ia clubul sindicatelor din Vulcan se. va prezenta tema „Arhitectura în Dacia", integrată în manifestările dedicate împliniri a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent..

Atît numele regizorului Oldrieh Lipsky, eît și acela al scenaristului Jiri . Hrdecka sînt foarte bine cunoscute spectatorilor de cinema. Cei doi au semnat un succes mondial : ecranizarea celebrului roman al lui Jiri Brdecka, „Joc Limonada". Nu este întâmplător făptui că autorii excelentei, parodii a genului' western se întâlnesc din nou în același perimetru al parodiei autentice, alegînd de această dată ca țintă figura lui Nick Carter, erou de romane captivante, alături de un Ar- sene Lupin șj Sherlock Holmes, foarte agreat cînd. va, azi înconjurat de un halou de desuetitudine. Stratul respectabil de colb,

Cronica filmului

99

Sini două mii cincizeci de ani 
de cind îi spunem Sarmizegetusei — țară. 
Sînt numai cincisprezece ani de cînd 
putem să-i spunem vieții noastre primăvară.

Nicicând pământul nu a lost mai lînăr 
ca-n acești ani de mare omenie. 
Avem copiii luminați dc adevărul muncii 
și fericirea noastră-i ca o torță, vie.

Trccul-au veacurile peste pișcul-Burebisla 
doar brazii străjuiesc lingă cetăți.
Cu-întîiul Președinte, cu cel mai iubit liu, 
vom Încheia mileniul in mari realități.

Andrei CAUCAR

.. • I.C. VANEA — Petro
șani. Cit privește ' opinia dv. despre „Filme bune, proiecție slabă" aveți dreptate în general, dar nu întotdeauna operatorii și aparatura cinematografelor din Petroșani sînt de vină. Unele pelicule „eu suspans" ajung, după multe rulări, „ciuntite" și de neglijența altor colegi de breaslă'ai operatorilor de la cinematografele noastre.;;

• VIORICA KARAS —' 
Lupeni: Există un număr

Reverberațiifix de bilete cu preț redus pentru spectacolele de film, pe care casierițele le eliberează în funcție de capacitatea sălii. ' Dacă mergeți la film cu copiii și vizionați filmul de pe același rînd, trebuie să procurați același fel de bilete. Dacă însă copiii vor să stea în primele rîndUri, repetăm, în virtutea locurilor disponibile, și casie. fița de ta cinematograful „Cultural" din Lupeni este obligată să vă elibereze . biletele solicitate.

Mck Carter, super detectivce s.a depus pe personajul Nick Carter a făcut din , acesta un subiect ideal de parodie, dar în același timp, realizatorii filmului „Nick Carter, superdetec- tiv" supun tirului .satirei, naivitățile, stângăciile inițiale, ticurile și șabloanele genului polițist.Cum filmul o demonstrează, obiectivul urmărit de tandemul Lipsky — Br- decka este mai mult decât generos în satisfacții. Pon. cifele genului polițist, reflectate în oglinda strîmbă

a comediei transformă izvoare nesecate ale râsului copios. Povestea este construită de așa manieră în- cît nici o clipă nu avem posibilitatea să realizăm; cavalcada situațiilor, tumbele absurde, nu o dată fantastice, ale firului acționai se fundamentează pe calcule precise, care au în vedere în permanență reacția promptă a publicului. Creatorii filmului nu disimulează, de altfel, nici o clipă care e miză jocului

satirice, se în tot atâtea
66

.frenetic: succesul necondiționat, aderența Isălii de: spectacol ? Dar nu trebuie să restrângem sistemul valoric intern al peliculei la amuzamentul manifestat prin rîsul fiziologic. Deconectarea pe care o propune acest film este de factură mai pretențioasă. Bo- bîrnacele date genului polițist au o anumită, eleganță, fiind înyeșmmtate în straiele umorului de bună factură.In cazul unui film polițist, chiar dacă e vorba de unul eu declarate intenții

parodice, nu se cuvine divulgarea detaliilor, Tocmai din acest motiv, nu intrăm în amănuntele subiectului. Este suficient să desprindem .un amănunt din textura filmului, amănunt ' re definește optica regizorală : Kratzmar ucide în sunetele dulci ale unui cîntec de leagăn al iui Mozart.O trupă:de comedie alcătuită din Michel Ddcdio- manșky, Rudolf Hrusinsky, Milos Kopecky, Ladislau Pesek, Kveta Fialova și frumoasa Olga Sehobercv'a dă viață personajelor acestui film antrenant,, care fără îndoială merită să fie văzut.
C. ALEXANDKESCU

i
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20,20
Situația din Ciad 21.10

FILME

NAȚIUNILE UNITE 4 (A- gerpres). — In cadrul acțiunilor de pregătire a sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din acest an,, consacrată noii ordini e- conomice internaționale, la New York se desfășoară lucrările Comitetului plenar 
al O.N.U. însărcinat cu e- lăborarea ordinii de zi, a procedurilor și. calendarului negocierilor globale care ar urmă să fie' lansate de sesiunea speciala în domeniul materiilor prime, ener-

giei, comerțului, dezvoltării sistemului monetar-finahciar internațional, pentru ă fi angajate efectiv în 1981.în dezbaterile de pînă a- cuin a avut loc un prim schimb de vederi între țările participante în legătura cu problemele negocierilor globale. Au fost prezentate propunerile elaborate în a- cest sens de Grupul, celor 77 la reuniunea sa ministerială din 1—martie a.c. de la New York,

LA BUDAPESTA a avut loc adunarea festivă prilejuită de cea de-a 35-a aniversare a eliberării Ungariei de sute dominația fascistă. Au fost prezenți Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., alți conducători de partid și de stat. Pal Losonczî, președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, a evocat ^momentul istoric al eliberării Ungariei, relevînd succesele dobîndite de poporul ungar în anii de după 4 aprilie 1945. Vineri, la Budapesta, a aVut loc, în cinstea sărbătorii, o paradă militară.
LA TOKIO au luat sfîrșit consultările dintre ministerele afacerilor externe ro mân și japonez consacrate analizării stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a raporturilor dintre cele două țări pe plan politic, economic, tehnologic, științific, cultural și în alte domenii de interes mutual. Totodată, s-a procedat la un larg schimb de vederi cu privire la unele probleme internaționale actuale.
CONSILIUL DE SECURI

TATE AL O.N.U. și-a întrerupt joi noaptea dezbaterile asupra problemei palestiniene, convocate la cererea Comitetului O.N.U. pentru exercitarea dreplurilor legitime ale poporului palestinian. Consiliul urmează șă reia lucrările la 8 aprilie.
SENEGALUL a hotărît să acorde oficiului din Dakar al Organizației pentru Eliberarea Palestiniei statutul de ambasadă cu toate a- tributele și imunitățile a-

cordate misiunilor diploma- j tice străine, informează un comunicat oficial difuzat în capitala senegaleză.
IN BRAZILIA a apărut prima ediție a noului săp- tămînal al Partidului Comunist Brazilian „Vocea Unității". Ediția este consacrată celei de-a 58-a aniversări a creării partidului.
POLIȚIA ITALIANA a arestat Ia Padova opt persoane bănuite de a face parte din gruparea teroristă autointitulată „Brigăzile Roșii". Cei opt au fost arestați într-un apartament, unde a fost găsită și o importantă cantitate de arme și muniții precum și uniforme militare. Persoanele a- restate, relevă agenția France Presse, au fost acuzate de deținere ilegală de arme și de constituire în asociație subversivă.
DUPĂ 16 ZILE DE CRI

ZA GUVERNAMENTALA, premierul desemnat, al Italiei, Francesco Cossiga, a prezentat vineri președintelui Alessandro Pertinl lista unui nou guvern <— al 39-lea cabinet italian din perioada postbelică. Este vorba de un guvern de coaliție, format din 27 de miniștri, dintre care 15 democrat-creș- tini, 9 socialiști și 3 republicani. ,

N’DJAMENA 4 (Agerpres), — In Ciad continuă luptele între grupările rivale, cele mai puternice ciocniri semnalîndu-se, potrivit relatărilor agențiilor de presă, în zona de nord a capitalei, unde se află și aeroportul internațional. Cu puține excepții, luptele ău loc în toate cartierele capitalei, care, practic, este Ta ora actuală un oraș fără locuitori, majoritatea aces-' tora refug.iindu-se în Games ' run șî în alte state africane vecine.Totodată, agenția France Presse informează că o nouă grupare — Forțele Armate Occidentale (F.Â.O.), conduse de Moussa Medela, ministru al sănătății în guvernul ciadian, — s-a alăturat forțelor care îl sprijină pe președintele Goukouni Oueddei, împotriva Forțelor Armate din Nord, al căror lider este Hissene Habre. Corespondenții agențiilor Reuter și A.F.P. opinează că, pentru moment, nu se întrevede nici o posibilitate de soluționare a conflictului, părțile implicate fiind, se pare, hotărîte să-și rezolve . disputa exclusiv prin mijloace militare.
-A'

NAȚIUNILE UNITE 4 (A- gerpres). — La Națiunile

Unite a fost dată publicității o declarație prin care secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, își exprimă „profunda îngrijorare față de tragipa situație existentă în prezent în Ciad" și face un apel către grupările rivale să pună capăt luptelor și să acționeze pentru restabilirea păcii și unității naționale în conformitate cu Acordurile de la Lagos.Totodată, Kurt Waldheim face un apel pentru ajutorarea ciadienilor refugiați pe teritoriile țărilor africane vecine, care au urgentă nevoie de asistență sanitară, corturi și alimente.
★

PARIS 4 (Agerpres). Intr-o declarație făcută Paris, secretarul generalOrganizației Unității Africane, Edem Kodjo, a lansqt un apel către grupările implicate în conflictul din Ciad șă înceteze focul. Cia- dienii trebuie să acționeze în vederea unei reconcilieri naționale și să nu încerce să reglementeze diferendele prin forța armelor, a spus el.Edem Kodjo a arătat, de asemenea, că O.U.A. trebuie să acționeze într-un fel sau altul în vederea unei reglementări negociate a conflictului din Ciad.

21.40
Film serial : Dal
las — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 32.Varietăți de simbă- tă seara.Telejurnal.

Mica publicitateVIND Skoda S100, stare bună, Vulcan str. Carpați nr. 4. telefon 70374, (308).VIND autoturism Renault 10 Major. Strada Unirii bloc 7 ap. 5 scara a II-a Petroșani, telefon 42235. (302)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Danciu Mioara, eliberată de ’ " Vulcan. Se declară (306)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Pîrlea Ioan, eliberată de l.M. Vulcan. Se declară nulă. (304)
I.C. nulă.de

ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIA îndoliată mulțumește tuturor care au fost alături la încercarea grea pricinuită de dispariția celui care a fost un bun soț, tată, bunic, prieten și tovarăș.SZKOBLEI LADISLAU plecat prematur dintre noi.Ii vom păstra o amintire vie. (307)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nick Carter,supe: detectiv • Repub’ica: Omul păianjen ; Unirea : Moarte pe Nil, seriile 1-11.LONL A: Teatrul cel Mare.ANINOASA: Răzbunarea panterei roz.VULCAN — Luceafărul Popeyb marinarul.LUPENI — Cultural î Safari Expres ; Muncitoresc : Tînăr și liber.UR1CANI : Sperîați-1 pe Compozitor.

TV9,30 Curs de limbă franceză.9,50 Cultivarea limbii române în școală. 10,20 Telecinemateca. 11,55 Concert educativ. 13,00 Mozaic cultural- artistic-sportiv. 18,35 Săptămîna politică. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.Călătorie prin țara mea (XXIV). Dosarul energiei. Teleenciclopedia.10,4019,50

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6.0Q Radîoproqramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Audiența radio la Motru. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Revista literară radio. 10,40 Muzică populară. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Atlas cultural. 12,00. Buletin de Știri.12.30 Din comoara folclorului nostru. 12,45 Muzică de promenadă. 13,00 de la 1 la 3. 15,00 Meridian-club. 16,00 Radiojurnal. 18,00 Orele serii. 20,00 Romanțe, cîn- tece și melodii instrumentale. 20,30. Azi, în România. 20,40 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 22,00 Radiojurnal.22.30 Ring de dans. 23,00 Buletin de știri. 24,00 Buletin de știri. 0,05— 6,00 Non stop muzical nocturn.
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Funeraliile președintelui Ton Duc Thang
HANOI 4 (Agerpres). La Palatul Adunării Naționale a R.S. Vietnam a avut loc joi mitingul de doliu consacrat memoriei președintelui R.S. Vietnam, Ton Duc Thang.In sala unde se afla corpul neînsuflețit al Președintelui au fost prezenți De Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, Nguyen Tluti Tho, președinte interimar al R.S. Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adu-

nării Naționale, Fam Van Dong, prim-ministru al guvernului. alți conducători de partid și de stat vietnamezi.Truong Chinh a într.o cuvîntare, gata activitate de de stat a lui., Thang.A fost păstratmerit de reculegere. In sunetele „Internaționalei", cei prezenți au trecut prin fața sicriului cu rămășițele pămîntești ale președintelui R.S. Vietnam.

evocat, îndelun- parlid. și Ton Ducun mo-

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică

Petroșani
încadrează de urgență 

prin concurs :
— jurisconsult
Concursul va avea loc în ziua de 9 mai 

1980.
Doritorii vor depune cereri scrise la Bi

roul personal pînă la data de 8 mai a.c.
Pentru relații suplimentare se pot adre

sa la sediul întreprinderii, strada Republicii 
nr. 90, compartimentul personal.
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Rugbi, „Cupa Federației"

Știința Petroșani - „U“ Timișoara, 
o partidă *Pe un teren mustind de apă, cele două combatante universitare, mai de vază, ale rugbiului nostru propuseseră. inițial, meci de o factură cit cît speclaculoasă, Dar

fără istorie

Etapa a XXVI=a
Vaslle Codrea, miner la I.M.

CU...
Anlnoasa

■>

își un de .tiu a fost să fie așa, cu toate că Știința a avut pe a- locuri citeva sclipiri, rămase înscrise însă la capitolul : neconcludent!...Scorul a fost deschis in min. 16, cî'nd, după ratările succesive ale lui Dinu, Budică, Milcă. Bonea lansează o șarjă pe partea stingă pe traseul Budică — Mecca și, aripa Științei, punctează sigur. După trecerea altor minute, Milcă ratează mărirea avantajului și scorul rămîne 4—0. In continuare meciul se joacă în spațiul universitarilor- timișoreni, cărora nu le reușesc nimic, pe fondul atacurilor fără orizont ale echipei, gazdă. A doua parte a întîlnirii este viu disputată, fazele atac devin mai clare, dirijate de Orteleean, Bonea, Băloi, fără a se -realiza însă o creștere spectaculoasă a avantajului pe tabela de marcaj.La stabilirea _ sporului final au contribuit Milcă

(frumoasă reintrare...) priri- tr.o lovitură de pedeapsă și Budică printr-un l.p-c., acțiuni ofensive care in a- eelași timp putea să se constituie, în mod sigur și într-un eficient eseu. Deci 10—0, după o partidă fără istorie, în fața unei echipe timișorene pe care propriul antrenor și-a caracterizat-o cît se poate de bine: „Fiecare joacă aici pentru frumusețea Iui personală", replică la auzul căreia antrenorul Științei, Titi Loneșcu, și-a aprins o nouă țigară...
Ștefan C'OSTEA

— Credem că acest „res- 
piro“ fotbalistic a fost de 
bun augur și pentru Jiul 
și că în acest timp băieții 
noștri au putut să mediteze 
Ia slaba evoluție din ulti
mele etaipe. Sperați în re
dresarea echipei favorite, 
în partida de mîine de la 
Galați ?— Sigur că Jiul are de înfruntat mîine o echipă la „cîrma" căreia se află un excelent tactician. Chiar dacă întîlnirea pare destul de dificilă, amintiți-vă că în turul campionatului, tot într.o astfel de partidă (cu F.C. Argeș), băieții noștri, printr-o exemplară dăruire și mobilizare în teren, au făcut dovada că se pot constitui într.o echipă de temut -în deplasare. Cred

că această pauză a fost-un „sfetnic bun" pentru chipa noastră și, prin jocul ce-l va prestat la Galați va reuși să le „smulgă" un punct elevilor lui Teașvă. •
— Rezultatele din etapa 

trecută au dus la o regru
pare în fruntea clasamen
tului. Credeți că actuala 
configurație din vîrful cla
samentului va mai persis
ta Ș» după etapa d« mîine?— Primele două clasate („U" Craiova și Steaua) vor câștiga întîlnirile lor cu A.S.A. Tg. Mureș și, respectiv, cu Sportul studențesc, ceea ce va duce la rămînerea lor pe pozițiile actuale. Cred că dinamo- viștii nu pot aspira Ia mai mult de un punct în întîi- nirea de pe malul Begăi

mai de bine
• In toate localitățile Văii Jiului are loc duminică, începind cu ora 9, deschiderea oficială a celei de a lil-a ediții de vară a „Daciadei". Cu acest prilej la nivelul întreprinderilor, instituțiilor și în școli vor avea loc întreceri sportive de tenis de masă, șah discipline.• Fotbalul esteîn Valea Jiului duminică, ora 11, prin meciurile dintre divizionarele C Minerul I.upeni — Unirea Drobeta

Turnu Severin și : Știința Petroșani — Gloria Reșița. La aceeași oră au loc și
Avancronicăatletism,. și alteprezent meciurile' din campionatul județean de fotbal avînd drept protagoniste echipele Preparatorul Petrila — Minerul Uricani, C.F.R. Pe-

troșani — Minerul Paroșeni. Duminică, ora 9, pe terenul din Lonea are loc meciul dintre C.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș. Hunedoara contînd pentru campionatul republican de juniori I.• Duminică, ora 11, start în returul campionatului diviziei B (tineret) de handbar masculin. Pe terenul Clubului școlar din Petroșani, Utilajul-Știința din localitate își (dispută victoria cu A.S.A. Tîrgu Mureș. 
(C.D.)

cu studenții timișoreni însă, în partida de la Pitești, gazdele vor cîștiga fără drept de apel meciul cu F.C. Olt și astfel vom a- sista la o „rocadă" în clasament între Dinamo și F.C. Argeș.
— O altă pretendentă la 

un loc pe podium, F.C. Ba. 
ia Mare, întîlnește în de
plasare o „titulară" a re
trogradării. Cum vedeți 
deznodămintul acestei par
tide ? j,— Buzoîenii vor să răsească prima divizie fruntea șus. își vor apăra sportiv șansele, dar tînăra și tehnica echipă a lui Ma- teianu cred că 'va reuși să plece cu un punct.

— In celelalte întîiniri, 
credeți în victoria gazde
lor ?— Băcăuanii nu cred că-și vor mai permite Să piardă puncte acasă și vor reuși să stăvilească elanul și amb.iția Olimpiei de a se salva de la retrogradare, obținînd victoria. Atît la Rm. Vîlcea în întîlnirea dintre Chimia și studenții clujeni, cît și la Iași, în confruntarea dintre Politehnica Și C:S. Tîrgoviște, întrevăd victorii ale gazdelor. ceea ce va face ca poziția ultimelor cinci echipe clasate să rămînă neschimbată.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

pă-cu

kEDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, relroțani. str Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2-1 64 (sec(ii). l ll’ARULi tipografia Petroșani, sir. Republicii, nț, 0Î.
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