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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI
componentă esențială a procesului extractiv

' In cadrul acțiunilor con
secvente desfășurate de 
către Cornitetui municipal 
de partid vizînd găsirea 
soluțiilor pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui 
— problemă de maximă 
însemnătate a întregii ac
tivități extractive din Va
lea Jiului —, la secția de 
preparare din Luperii a 
I.P.C.V.J. a fost organizată 
o amplă analiză privind 
materializarea acestui dezi
derat Ia cele trei între, 
prinderi. miniere care ex
trag cărbune cocșificabil 
din vestiți bazinului — 
Lupeni. Urieani și Barbă, 
teni —- și preparațiâ Ld. 
peni. începută cu urmări
rea modului de culegere, 
prelucrare și interpretare 
a probelor de calitate, prin 
vizitarea fluxului de pre
parare intre punctele de 
recepție a cărbunelui piuă 
la produsul finit livrat be
neficiarilor din siderurgie, 
analiza a continuat cu o 
coiisfăiuire de lucru ce 
și-a propus șă stabilească

pentru eonduc’erile tehnice, 
organizatorii producției și 
organizațiile de partid din 

întreprinderile miniere mă
surile cele mai eficiente ce 
trebuie întreprinse în ve
derea creșterii contribuției 
lor la îmbunătățirea indi
cilor de calitate a cărbune
lui. . < i ■ , ,

Concluzii desprinse 
dintr-o consfătuire pe 

tema calității 
cărbunelui 

cocșificabil de la 
preparația Lupeni

Din conținutul materia
lelor și graficelor prezen
tate, din dezbaterile vii' 
purtate, la c-are au partici
pat președinți ai e.o.m., di
rectori și directori 
tehnici din între
prinderile miniere, șeii 
do compartimente econo- 
niico-financiare, specialiști 
din compartimente de

calitate din C.M.V.J. și în
treprinderi, organizatori și 
conducători de procese teh
nologice din preparație a 
rezultat că acestei laturi 
inseparabile ’a producției 
nu i s-a acordat în ultimul 
timp atenția cuvenită, ma. 
nifestindu.se mari lacune, 
soldate prin neîndeplinirea 
în prima parte a acestui 
an a sarcinilor la sortul 
de : cărbune pentru cocs. 
Aceasta, în pofida faptului 
că întreprinderile miniere 
analizate și-au realizat și 
depășit sarcinile fizice la 
producția de cărbune. Sla
ba preocupare in urmărirea 
respectării conținutului ad
mis de cenușă în cărbune
le extras, probată preg
nant chiar și cu prilejul 
vizitei în preparație, dar,

Anton HOFFMAN

Soare de primăvară în 
geometria nouă a Vulca
nului;

Foto : Ion LEONARD

SECTORUL III AL I.M. AN1NOASA

Productivități sporite in abataje
t

La sectorul III al l.M. A- 
ninoasa au fost întreprinse 30 și, 
în ultimele două luni ac
țiuni multiple pentru re
dresarea extracției. Planul 
lunilor februarie și martie 
a fost depășit astfel cu a-
proape 2000 tone de căr
bune, în luna aprilie co
lectivul sectorului ocupînd 
locul de frunte în depăși
rea sarcinilor la zi. In pe
rioada săptăminii încheia
te, brigăzile de
conduse de Sava Robii și 
Alexandru Mate au depășit 
nivelul planificat al pro
ductivității muncii cu 1 — 
1,2 tone/post, exlrăgînd

abataje ționate

zilnic peste prevederi cîte 
respectiv, 35 tone 

de cărbune. Printre căile 
organizatorice utilizate 
pentru sporirea produc
ției medii zilnice pe sec
tor cu circa 100 tone între 
lunile ianuarie și aprilie 
a.c., în prim-plan S-au si
tuat introducerea de mo- 
noraiuri pentru transportul 
materialelor precum și a 
ferăstraielor mecanice, ac- 

pneumatic, pentru
dimensionarea direct la lo
cul de muncă a lemnului 
folosit la susținerea abata
jelor.

„Tribuna democrației"
Sub ecjidu Frontului Democrației și Unității So

cialiste, a se< (iei de propaganda a comitetului muni
cipal do partid, in Valea Jiului se vor organiza în 
perioada următoare, acțiuni politico-educative sub ge
nericul „Tribuna democrației11. Acestea se înscriu pe 
linia lărgirii cadrului democratic, de participare a 
tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului la înfăptui
rea istoricelor hotărîrî ale Congresului al XII-lea al 
partidului. Prîina < acțiune va fi organizată vineri, 11 
aprilie, la Luperii, prilej cu care un colectiv de cadre 
cu munci de răspundere, lectori ăi comitetelor ju
dețean și municipal de partid vor răspunde la între- 

■fl;,ă.t ile pușe de oamenii muncii din . această localitate.
Asemenea acțiuni, la care o deosebită atenție se 

acordă cunoașterii și însușirii politicii interne și ex
terne a partidului, a mobilizării tuturor oamenilor 
muncii la ridicarea nivelului calitativ al activității e- 
conomico-so.ciale, vor fi organizate și în celelalte o- 
rașe și comune ale municipiului. (C. Val.)

(Continuare In pag. a 2-a)

Brigadierul Andrei Anta), șeful de schimb Gheorghe Cuzulov și ortacii 
Iosif Constantin, Constantin Oștovan și fon Căpiță de Ia sectorul V al minei, Lo- 
nea au ieșit din mină după un schimb rodnic la locul lor de muncă.

IMBOLD
Zilele săptăminii care 

se încheie, săptămlna ce 
inaugurează cel de al 
doilea trimestru al anu
lui, au fost marcate de 
un eveniment semnifica
tiv pentru Valea Jiului: 
celei mai mari întreprin
deri producătoare de căr
bune cocșificabil i s-au 
decernat Drapelul ți Di
ploma de întreprindere 
fruntașă în întrecerea 
socialistă pe țară, pe a- 
nul 1979. Concomitent, 
pentru rezultate deosebi
te în muncă, a început 
înmînarea în cadrul gru
pelor sindicale a insigne
lor de fruntași în întrece
rea socialistă. In total, 
1310 muncitori, , ingineri, 
maiștri și tehnicieni, din 
care peste 800 mineri, 
sînt distinși cu aceste 
steluțe — însemne ale 
vredniciei și iscusinței 
închinate înfloririi pa
triei socialiste. F.le repre
zintă un puternic imbold 
în muncă pentru toate 
colectivele miniere, în 
intensificarea eforturilor 
in vederea realizării e- 
xemplare a sarcinilor spo
rite la extracția de căr
bune în acest ultim an 
al- cincinalului,

Din aceste zile, pre
mergătoare întîiului mai, 
să facem cu prisosință 
dovada hărniciei întru 
cinstirea sărbătorii mun
cii și a primăverii, cu 
rezultate de excepție, așa 
cum ne este tradiția. 
(I-D.)

Noile măsuri pentru gospodărirea judicioasă 
a energiei electrice și termice 

primite cu satisfacție și aprobare de oamenii muncii din Valea Jiului

Vom asigura oamenilor confortul necesar Beneficiul este al nostru, al tuturor
Piin recentul Decret. al 

Cgri îiiulul de Stat al Re. 
puiriteii Socialiste Româ
nia, eaie modifică și com
pletează Decretul de anul 
trecut eu privire ia slabi. 
Urea unor măsuri pentru 
goSj.aJăi irea judicioasă și 
reducerea consumului de 
energic- eijctrică, energie 
terni că șr gaze naturale, 
nouă, personalului de la 
întrep»<nderile și unitățile 
de exploatare a centrale, 
lor și punctelor tei mice ne 
revin sarcini deosebite, dar 
binevenite întrucât toate 
conduc ia creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor 
muncii (p/ia sumele cu ca
re se majorează fondul de 
participare Ia beneficii; și 
eșalonarea plăților in luni, 
le de vară, a costurilor din 
lunile de iarnă) dar și a 
gradului d<* confort.

întregul nostru colectiv 
este hotărât să asigure o 
exploatare rațională a uti
lajelor. centralelor termi
ce, astfel incit în 
lunile de vară să facem
0 economie substan

țială de combustibil, pe 
care să-l putem folosi in 
lunile, de iarnă, in așa îel, 
incit să avem asigurat 
combustibilul necesar,
chiar dacă, datorită condi
țiilor atmosferice potriv
nice, să spunem, se vor 
depăși consumurile maxi
me normale. Ne vom stră
dui să asigurăm o între, 
ținere fără cusur a centra
lelor și conductelor, a tu
turor instalațiilor, pentru 
a nil se pierde agentul ter
mic intre furnizor și be
neficiari. Sîntem convinși 
că vom avea o colaborare 
mai bună cu furnizorul de 
cărbune in ceea ce priveș
te calitatea combustibilu
lui care trebuie să cores
pundă normativelor legale.

Vom face tot ceea ce de
pinde de noi pentru a res
pecta întocmai litera legii, 
pentru a asigura oamenilor 
confortul necesar.

Ing Nicolae IONAȘCU, 
directorul E.G C L.

Lupeni

Ca președinte al unei a. 
soeiații de locatari, am ci
tit cu mare atenție, modi
ficările și completările a- 
duse la prevederile Decre
tului nr. 283/1979 privind 
stabilirea unor măsuri pen
tru gospodărirea judicioasă 
și reducerea consumului de 
energie electrică și termi
că. O importantă comple
tare a Decretului 283 so 
referă la stabilirea normei 
de consum de combustibil, 
pe categorii de centrale' 
termice. Cunoscut fiind fap. 
tul că pînă acum nu a exis
tat practic o astfel de 
normă, iochiștii consumînd 
cît credeau ei de cuviință, 
iar locatarii trebuind săj 
plătească uneori consumuri 
exagerate. Noua reglemen- 
tare va cointeresa într-o 
mai mare măsură 
E.G.C.L „pl, mai precis o 
va obliga, să asigure a. 
partamentelor căldura re
glementată de lege și apa 
caldă necesară cu un con
sum mai mic de combusti
bil. In consecință, vor tre

bui să se reducă și chel, 
tuielile suportate de loca
tari. Pentru atingerea a- 
Cestui scop I.P.C.V.J. va 
trebui să furnizeze pentru 
centralele termice — atîla 
timp cît acestea vor mai 
fi folosite —- cărbune 
de calitate corespunzătoare, 
cerință în care va fi mai 
mult și mai direct intere
sată și E.G.C.L. In același 
timp E.G.C.L. este obliga
tă să asigure funcționarea 
instalațiilor de încălzire și 
apă “caldă la parametrii 
cei mai buni, să se preocu
pe îndeaproape de efectua, 
rea operativă a reparați
ilor necesare pentru a e- 
vita risipa de combustibil, 
de căldură și apă caldă. 
Decretul fixează astfel o- 
bligații concrete și eficien
te. pentru îmbunătățirea 
servirii populației cu căl
dură și apă caldă în condi
țiile reducerii consumului 
de combustibil.

Marin BĂLAN, 
președintele Asociației do 

locatari nr. 5, Petroșani
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Căminul de nefamiliști - !
gazdă ospitalieră a tinerilor i
Aflat în imediata apro- primit spre găzduire 16a 

piere a cantinei l.M. Li- tineri de la 1-M. Ariinoa- t
vezeni, căminul de nefa- sa și 9 de la I.M. Lonea. ț 
miliști are 80 de camere,’ Tot ieri însă, au ‘
în care locuiesc 32O„.de ti
neri. încă de la intrare, 
holul spațios, mobilat cu 
fotolii, scaune, mese, îm
podobit cu tablouri și cu 
flori, dă o notă de intimi
tate. In birou, Elena Gru- 
mezea, administratora 
căminului, împreună cu 
cîteva muncitoare lucrează 
la confecționarea perdele
lor pentru gemuri, Vizj- 
tînd căminul și din discu
țiile purtate cu administra- 
tora și cîțiva tineri, am 
aflat lucruri interesante.

— La ora actuală avem 
în cămin tineri de la mi
nele Livezeni, Dîlja, Ani- 
noasa, Petrila, Lonea, 
I.P.C.G. Deva, I.U.M.P. 
I.R.I.U.M.P., S.T.R.Â.. Deci, 
din multe unități economi
ce și instituții.

— Vă produce acest lu
cru greutăți în activitate 2

— Nu. Nu aceasta ne 
produce greutăți, ci fluc
tuația unora dintre tineri. 
Unii dintre ei trec prin 
cămin ca... valiza prin ga-_ 
ră. Ieri, spre exemplu am IConlinuare în pag. a 2-a

plecat i 
din cămin 8 tineri (doi de ’ 
la l.M. Aninoasa, patru de ț 
la l.M. Dîlja și doi de la 1 
l.M. Livezeni) și în atare ? 
situație e. tare greu să-i ’ 
.cunoști, să afli cît au de l 
gînd să răniină în cămin, i

— Acestea sînt, cred. 1 
cazuri de excepție...

— Așa este. Majoritatea t 
tinerilor sînt corecți, au / 
o atitudine civilizată, pri- ț 
vesc căminul ca pe pro- i 
p'ria lor casă, îngrijesc bu- 
nurile date spre folosință. 
Spre lauda lor, cete mal 
puține probleme ne ridică 
cei 65 de tineri de la mina 
Livezeni. Printre aceștia 
se numără Gheorghe loan, 
Valeriu Popa, Țeofll Doa- 
nă, loan lonescli; Chera- 
șim Szigeti, Ștefan Țepu
șe, Nicolae Rusan și mulți 
alții care păstrează cură
țenia și liniștea în cămin.

— Ce mijloace de re- 
creere și educative găsesc 
tinerii în cămin ?

D. CRIȘAN
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Multiple acțiuni politico-educative 
în întîmpinarea înaltului 

Forum al tineretului
la

asemenea, prin 
consumului de 

ți

răspundere modul

PRINT R-O
PERMANENTA MUNCA 

DE LA OM LA OM
Sub îndrumarea comite

tului de partid. birourile 
organizațiilor de bază de 
la mina Uricam desfășoară 
o permanenlă mumă de 
ia om la om in scopul mo
bilizării minerilor la reali
zarea sarcini'oi la produc
ția de < ărbimo Organiza
țiile de parlid di» sectoa
rele de nrodur lie un anali
za’ i u
In caro comuniștii, toți oa
menii muncii iși aduc a- 
portul la realizarea zilni
că a planului. Discuțiile 
Purtate cu fiecare comu
nist au scos în evidență 
posibilități noi de acțiune 
pentru a spori producția 
de cărbune ia I.M. Uricani. 
Datorită acestui fapt, a 
scăzut considerabil numă
rul cotor care nu își rea- 
Mzeazâ sarcinile planifica
te, reușind ca la finele 
trimestrului. colectivul în-

treprinderii să raporteze 
depășiri la producția glo
bală de peste 2 milioane 
Iei. precum și Ia produc
tivitatea muncii de 0,3 la 
sută. De 
reducerea
materiale, combustibili 
energie s-a obținut o im
portantă economie la chel
tuielile de produi ț ie. do 
0.50 lei pe fiecare tonă de 
cărbune extras.

COMUNIȘTII, IN IRUNTEA 
ACȚIUNILOR DE 

ECONOMISIRE
In anul care a trecut, 

la nivelul orașului Lupeni 
s-au economisit 13,6 mili
oane Kwh energie electri
că, s-au predat peste 2 000 
tone do fier vechi, J21 to
ne de fontă, 3,6 tone de 
bronz. 11,6 tone cupru și 
139 tone oțeluri etc. A- 

• casta este rodul acțiuni
lor de muncă patriotică 
desfășurate de organizați
ile de . sindicat, tî.T.C, și- 
pionieri, sub directa îndru-

Programul de înfrumusețare și completare a de
taliilor gospodărești ale orașului Lupeni pentru acest 
an cuprinde 160 de obiective. Un „circuit" făcut re
cent prin cartierele orașului, ne-a permis să constatăm 
că cetățenii, sub 
locală, au trecut

îndrumarea organelor de conducere 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite.

Muzica și florile fac casa bună
chenar 

blo- 
zona 

mi- 
în-

viu și mulți arbori 
Amprenta spi-

In preajma unui 
pentru flori din fața 
cului D 2, situat în 
Monumentului eroilor 
neri din Lupeni, l-am
tîinit pe Alexandru Drăgan, 
electrician Ja I.M. Lupeni, 
în particular, muzician trom
petist, șeful fanfarei din lo
calitate și, după cite aveam, 
să aflăm, mare pasionat de 
flori. Dintr-o pungă ținută 
în mină și din altele din 
buzunar, folosindu-se de un 
țăruș, electricianul și mu
zicianul Drăgan semăna 
flori. Spații’e din jurul blo
cului D 2 — responsabil Pa
tru Gros —, sînt adevărate 
grădini de trandafiri și al
te flori, împrejmuite cu

Initiative si

gard 
ornamentali, 
ritului gospodăresc, a hâr
tii' iei locatarilor blocului se 
impune aici de departe și 
nu doar din acest an. Li, 
oamenii iubitori de frumos 
din acest bloc — și din cel 
vecin, D 1 —, nu s-au lă
sat și nu se vor lăsa n>ai 
prejos nici în acest an. Au 
greblat resturile vegetale, 
săpat rondurile pentru flori, 
iar electricianul Alexandru 
Drăgan le îmbogățea cu al
te și alle specii de flori.
Florile și muzica, spunea 

el, fac r asă bună. Ele în
nobilează sufletele oameni
lor, îi sensibilizează, ii fac 
mai buni".

o solicitare
‘Ia blocul 76 din aceeași 

stradă, Tudor Vladimires- 
cu, i-ara întîlnit, de aseme
nea, pe zona verde pe mine
rul de la I>M. Bărbăteni loan 
Boca împreună cu vecinii 
lui Aurel Damian, Mihai 
Socaci, Wilhelm Becsuk 
Petru Gheorghe Bader, 
ei au greblat zona verde 
au îndepărtat pietrele 
hîrtiile. Locatarii de la 
Ierul acestui bloc au 
o doleanță. Anume 
E.G.C.L. Lupeni să le 
pare terasele pentru 
Am \

Și 
Și 
și 
și

par- 
însă 

ca 
re- 

flori. 
zut și noi aceste te

rase, au multe din cărămizi 
căzute ori erodate, aspect 
ce contrastează cu... florile 
pe care ele le vor găzdui.

Dorința de frumos i-a 
îndemnat și pe pensionarii 
Otlo Tomsa, Marin Ncgres- 
cu. Petru Ciontoiu și mine
rul de la LM. Bărbăteni, 
Nicolae Cornaciu, să astupe 
mai intii o groapă din apro
pierea blocului 84 în care 
locuiesc, iar apoi să facă 
ordine, imprimînd peisajului 
din jurul lor o nota 
bun gust.

de

S.O.S. pentru 42-HD-2719

se

Numărul de înmatriculare
42—IJD-^2719 este al unei 
remorci uitate undeva pe 

■ malul Brăiței, după cite
presupune, din septembrie 
1979. Stă acolo la marginea 
cartierului doar pe trei 
pneuri și acelea sparte, al 
patrulea fiind dispărut cu ■ 
totul. A cui o fi? Cine se

încumetă să o ducă unde 
trebuie, s-o repare ? Obli
gați să-i schimbe locul cit 
mai curind sînt desigur stă- 
pînii ei. Pentru că remorca 
ore, în mod sigur, niște 
stăpîni. Nu le lipsește la 
inventar ?

Tonta ȚAȚARCĂ

• După cum este cunos
cut, de astă noapte, de la 
ora 0, s-a trecut ia orarul 
de vară. Unitățile de des
facere a produselor ali
mentare din municipiul 
nostru, care funcționează 
pe două schimburi își vor

după 
zilnic 
20,30, 
orele

desfășura activitatea 
următorul program : 
între orele 6,30 — 
iar duminica, între 
7 — 11,30.

® Prin sectorul munici
pal de gospodărie comuna
lă și locativă s-au procu
rat 2 000 kilograme sămîn- 
ță de iarbă. 2 600 arbori 
ornamentali. 5 000 arbuști, 
majoritatea trandafiri,
înalți ți pitici, ți 10 000 ti

rnare a organizațiilor 
partid. In acest an au 
întreprinse numeroase 
țiuni — atit ta întreprin
derile minere Lupeni și 
Bărbăteni, la preparație. 
I.F.A. Vîscoza, cooperativa 
„Straja" cît și la școlile 
din localitate — care au 
ca scop economisirea și 
rpducerea consumului _ de 
materiale, energie și 
combustibili. Liste edifica
tor exemplu) comuniștilor 
de la mina Lupeni care în 
primul trimestru a), anuhii 
au recuperat din sul -ran 
peste 1 000 do armături, 
peste 500 de stîlpi meta
lici, alte materiale a căror 
valoare se ridică la peste 
3 milioane lei. In fruntea 
acțiunilor se situează echi
pele și brigăzile conduse 
de Petru Boroș. Nicolae 
Bălan, Teodor Vraja, Du
mitru Drăgan și alții.

Val. COANDRĂȘ

de 
lost 
ac-

Metale
recuperate
Sub conducerea organi

zației de partid 18 e, co. 
lectivul atelierului electro
mecanic de la I.M. Petri la 
a colectat și valorificat în
lunile februarie — martie 
1800 kg cupru, 1078 kg 
plumb, a căror valoare to
tală scVidică la 56 200 leh 
Economiile realizate astfel 
provin din recuperarea 
materialelor din resturi de 
cabluri, acumula'oarc vecin 
și alte piese degradate.

In finalizarea acestei ac
țiuni s-au evidențiat tova
rășii Cibin Popa, Rudolf 
Keiling, loan Ciorbă, Eu. 
gen Filip, Ioan Pândele, 
Iosif Simo, Matilda Brin, 
dușa și Valeria Alexa.

Tiberiu SVOBODA, 
Subredacț a I’eîrila

Realegerea în înalta func
ție de Președinte al Repu

blic ii a celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ccaușes< u, priete
nul și ce) mai apropiat în
drumător al tineretului. a 
deschis o etapă de puterni
că efervescență politică în 
rindul slujitorilor Almei 
Maior de ia Ins'ilutul de mi
ne Petroșani. Intîmpinînd
Congresul al Xl-lea al
U.T.C., Conferința a Xll-a a 

. U.A.S.C.R., în întreagă lor 
activitate — în amfiteatre 
și laboratoare, în colective
le de cercetare științifică, 
în abatajele întreprinderilor 
miniere, în . acțiunile cultu
ral-educative și de muncă 
patriotică — studenții comu
niști de la l.M.P, acționea
ză cu hotărîrea de a-și în
deplini îndatoririle cu cea 
mai mare responsabilitate 
poliiică și socială. Pe agen
da de lucru a Consiliului U-

niunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din institut, 
sint înscrise multiple acți
uni pc.liti o.educative.

Concursul tematic ..File 
din istoria II. T. C. ți 
I I.A.S.C.R.". simpozionul 
, 2 050 de ani de la constitu-

Agendă Studențească

irea primului stat dac cen
tralizat1*, acțiunile de munca 
patriotică la obiectivele pro
prii de investiții social-cul- 
turale și cele ale muni< ipiu- 
lui, afirmarea spiritului de 
combativitate ideologică prin 
crearea unui climat de exi
gență și răspundere în în
treaga viață universitară, 
constituie numai o parte din 
acțiunile dedicate 
forumului tineretului.
Un loc aparte va ocupa în 
suita de manifestări „Sesi
unea de comunicări științi-

fire studențești", din 12 a- 
prilie a.c, corolar al muncii 
de creație și cercetare știin
țifică a cadrelor didactice 
universitaro și studenților 
din institut și, totodată, un 
nou pas în întrecerea socia
listă ,,Tineretul — factor ac
tiv în înfăptuirea obiective
lor deceniului științei, teh.- 
nicii, calității și eficienței".

însuflețiți de caldul îndemn 
adresat tineretului României 
socialiste- do către secreta
rul general al partidului de 
la tribuna istoricului Forum 
al comuniștilor, de a învăța, 
de a munci, de a acționa Jn 

/spirit revoluționar^ studen
ții din Valea Jiului tși vor 
face o datorie de onoare în
deplinind fără șovăire, ală- 
turi de tînăra generație co
munistă, Programul făuririi 
societății socialiste muitila- „ 
teral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Ștefan COSTEA

Căminul de nefamiliști - gazdă 
ospitalieră a tinerilor

(Urmare din pagina I)

— Spre regretul nostru, 
nu prea multe. Avem o bi
bliotecă cu 130 do volume 
de la care tinerii împru
mută cărți. Deși modestă, 
biblioteca noastră numără 
70 cititori, dovadă ca avem 
mulți tineri în cămin cu 
asemenea preocupări. Prin
tre cei mai pasionați citi
tori se numără Tir,ei Ape- 
trei, loan Radar, Teofil 
Doană, Mihalache Moraru, 
ți, mai ales, Mihai Pricop, 
poetul nostru. Avem ți o 
modestă sală de lectură 
unde tinerii pot citi in li
niște.

Am constatat în schimb 
< ă te'evizorul clubului este 
defect, că nu există piese 
de șah, rummy sau table. 
Ii drept că unii tineri po
sedă asemenea jocuri, ba 
cei stabili ți prieteni au

pus mină de la mină și 
și-au cumpătat televizoare. 
Dar, cînd ne referim la 
club, ne gîndim la posibi
litățile de petrecere a tim
pului liber pe care căminul 
le oferă pentru toți tinerii.

— Aparțineți din punct 
de vedere administrativ de 
I.A.C.C.V.J. dar cum sin- 
teți sprijiniți In organizarea 
timpului liber al tinerilor 
de către comitetele U.T.C. 

unitățile 
cei

ți sindicat din 
unde muncesc 
care-i găzduiți ?

— Sint rare 
cînd sîntem

pe

cazurile 
vizitați -de 

tovarășii respectivi. Mai 
recent au venit tovarăși 
de la toate unitățile cu 
prilejul alegerii comitetu
lui de cămin, dar noi am 
dori să vină mai des, șă 
vadă cum trăiesc tinerii 
în cămin.

După cum am constatat 
vizitînd căminul și din 
discuțiile cu tinerii Gheor
ghe Pall de la I.M. Live- 
zeni, Filip Mihalache, Iosif 
Oprea, ambii de la I.M. 
Dîlja și alții, au solicitat 
în unanimitate rezolvarea 
problemei apei potabile 
care lipsește zilnic, intre 
orele 12 — 1.5, precum și 
a apei calde, care nu este 
asigurată decît de două 
ori pe săptămînă, cec-a ce 
este mult prea puțin pen
tru un cămin de nefami
liști.

Cu remedierea neajun
surilor semnalate și cu rea- ..
lizarea unor obiective ce 
pot fi. realizate cu spriji
nul noului comitet, al tu
turor tinerilor de aici, că
minul de pe strada Inde
pendenței poate deveni o 
gazdă mult mai primitoa
re; și ospitalieră.

lmbunăță(irea calității cărbunelui
(Urmare din pagina 1)

mai ales, de situațiile ex. 
puse la consfătuire, a 
avut implicații economice, 
întreprinderile miniere au

- suportat din acest motiv 
serioase penalizări bănești 
care au diminuat valoarea 
producției nete a întreprin
derilor. S-a subliniat că 
cel mai adesea penalizări
le pentru calitate pe între
prindere nu s-au regăsit 
și la nivelul formațiilor de 
lucru, element care confir
mă că din partea conduce
rilor nu s-a acționat, coin, 
teresarea brigăzilor și sec
toarelor față de alegerea 
sterilului încă la locul de 
muncă și în alte puncte 
stabilite p.nlru claubaj. 
Au fost imobilizați astlel, 
ziinie, sute de vagoneți 
pentru transportul sterilu
lui, în timp ce formațiile 
direct productive au stag, 
nat ritmul de lucru. Se 
înregistrează din aceeași 
cauză uzura prematură a 
utilajelor de tăiere și 
transport, dese defecțiuni 
iar amortizarea utilajelor 
se face nu pe. seama creș
terii producțiilor de căr-

bune net extras, fiind ex
cavat și transportat steril 
care nu are nici o valoare 
economică.

S-a cerut factorilor de 
decizie la nivel de combi
nat și întreprinderi să-șj 
schimbe radical optica ma
nifestată pînă acum față 
de calitatea cărbunelui și 
rolul ei în creșterea efi
cienței economice a activi
tății productive. Este 
biigație elementară 
factorilor tehnici să 
gure, plecînd de la 
gramarea producției 
preliminarie anuale și* tri
mestriale, iar apoi, prin mă
surile concrete pe care le 
aplică, respectarea norms, 
lor interne de calitate. Se 
cunosc — sia evidențiat 
în concluziile consfătuirii 
— toate căile menite să 
asigure alegerea sterilului 
din cărbune încă din abata
je, lucrări de pregătire și 
pe căile de transport. Dar 
aceste căi nu sint valorifi
cate, ele. scapă interesului 
organizatorilor, nu sînt ur
mărite, deși aduc mari pre
judicii economice între
prinderilor. Se impune deci

re gard viu. Acest mate
rial se plantează în aces
te zile în Petroșani, în re
gia propie a sectorului și 
cu sprijinul asociațiilor de 
locatari.

• Marți dimineața, la 
ora 9, pe viitorul stadion 
din lunca Jiului se. va des
chide Șantierul tineretului 
din Petroșani. Peste 500 de 
tineri din oraș vor parti
cipa în perioada aprilie —-

♦

o o- 
a 

asi- 
pro- 
prin

septembrie la acțiuni de 
muncă patriotică pe șantie
rele de construcții și la 
construirea altor obiective 
economice.

• Azi, 6 aprilie, în ora
șul Petroșani are loc faza 
municipală a concursului 
„Stăpîni pe volan", la 
participă tineri șoferi 
Valea- Jiului.

® Unitatea nr. 165 de

aplicarea unui control ferm 
privind respectarea calită
ții cărbunelui, pornindu-se 
de la luarea de măsuri pre
cise încă din normare în 
scopul cointeresării, prin 
formele specifice cunoscu
te, a brigăzilor. Se cer u- 
tilizate, totodată, scheme
le tehnologice optime cu
re să asigure selectarea 
sterilului din cărbune în 
lucrările de pregătiri, și, 
mai ales, pentru alegerea 
sterilului în puncte de 
claubaj cît mai apropiate 
fronturilor direct produc, 
tive, pentru a se avita 
transportul inutil al steri
lului. Compartimentelor de 
control tehnic de calitate 
să li se creeze posibilitatea 
să.și exercite competențele 
cu care sînt învestite prin 
lege, atît în propuneri de 
soluții, cît șj în urmărirea 
aplicării lor. Comisiile de 
calitate de pe lîngă consi
liile oamenilor muncii să 
se dovedească, prin măsu
rile proprii ce le între
prind, organisme vii, utile 
și eficiente în contracara
rea efectelor nedoi ite ale 
slăbirii interesului față de 
calitatea cărbunelui.

Prin calcule economice . 
prezentate atractiv și con
vingător, folosind „mo
mentul calității11 din sală 
de apel și „vitrina calită
ții" minei, printr-un sis. 
tem de urmărire și pre
zentare zilnică, minerii, 
toțj oamenii muncii din 
întreprinderi trebuie conș
tientizați asupra necesității 
interpretării problemelor 
calității cărbunelui prin 
prisma implicațiilor asu
pra eficienței eeonoiiiiee 
—■ cea care dă măsura rea. 
lă_ a contribuției efective 
prin muncă a fiecărui co
lectiv la propășirea patriei. 
Concluziile au subliniat 
clar că în stilul de muncă 
și acțiunile practice ale 
conducerilor colective din 
întreprinderi, ale organi
zațiilor de partid și tutu
ror formațiilor de lucru 
trebuie să se regăsească 
cu pregnanță în viitor spo. 
rirea interesului și.răspun
derii față de calitate^ căr
bunelui, ea reprezehtînd o 
componentă esențială a 
calității muncii în ansam
blu.

cofetărie și patiserie a 
l.C.S. Mixte Lupeni și-a 
depășit planul de vinzări 
pe Juna martie cu 60 000 
lei, ceea ce dovedește că 
dulciurile se bucură. de 
mare căutare la Lupeni. 
„Dacă am primi cantități 
mai mari de pepsi, apă to
nică, cico și alte răcoritoa
re, am putea dubla depă-

șirile de plan“, ne spunea 
lucrătoarea șefă a unității 
Maria Oprișa. Comunicăm 
aceste argumente Direcției 
comerciale municipale.

Rubrică realizată de
D. CRIȘAN
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De azi, se aplică.ORARUL DE VARĂ

■ Cercetători de prestigiu 
precum Ion Sîrbu, I.I. Rus- 
su, P. P. Panaitescu 
readuc in. atenție viața și 
activitatea nobilului ro. 
mân Daniel Zalasdi, parti, 
zan al domnului primei u- 
diri. Sursa documentară o 
constituie cronica istorio
grafului Stephanus Zamo- 
sius, contemporan cu eve
nimentele narate. Deși co
lorate de ură împotriva 
Viteazului și canalizate pe 
înguste căi ale unui.șovj. 
nism, informațiile, sale ră- 
mîn un important izvor 

’ * documentar. Daniel • din 
> Zlaștj, mic nobil de țară, 

a fost ridicat la această 
. . demnitate de către Balho. 
’' reșli. în situația complexă 

de la sfîrșitul • secolutui 
XVI, el a înțeles mersul is. 
toriei, punîndu.și cunoștin
țele, persoana și viața în 
slujba lui Mihai Viteazul. 
Originar din Zlaști — lo
calitate acum inclusă ora. 
șuluî Hunedoara, era unul

nume a fost derivat de la 
toponimice, așa cum 
petrecut în numeroase 
ztU'i. Zalasdi însemna 
din Zlaști", așa cum 
Transilvania medievală, Po. 
nori, Galaczi, Klopotivai brie 1599 — nm) "cînd din-

ne

însemnau tot atîtea nume 
de fruntași ai satelor ro
mânești, bineștiute, in. 
trate în pronunția și gra
fia maghiară. Noua lor si
tuație social-economică an, 
Irenează în opinia nobilimii 
centrale ș; conducătoare 
nu numai un adaus , la nu-;

tre gărzi unul eu 
Daniel Zalasdi, de 
după neam valah, 
tr-o dată din postul în care 
era pus, dînd pinteni calu
lui a trecut la Valah... El 
era de pe moșia familiei 
Toercek care stăpînea te
renuri întinse la castelul

numele 
loc și 

... din-

2050 de ani
de Ja formarea 

primului stat dac 
centralizat 
independentȘi

mele vechi, ci și o adeziune 
la acțiunile acesteia. Vom 
vedea cȘ . îh anumite ca
zuri, așa cum s.au petre
cut lucrurile și cu Daniel 
din Zlaști, chemarea ma
relui ideal ă găsit un răsu.

dintre acel români a căror net demn în sufletul aces

s-a
ca

ncel 
in

tei mici nobilimi de origi
ne românească. Dar, să 
dăm cuvîntul cronicarului 
citat. Iată ce ne spune el: 
„...abia s.a dat semnalul de 
începere a luptei (bătălia 
de la Șeiimbăr, 28 octom-

Hunedoara, iar prin bună
voința principilor Bathory 
a fost ridicat Ia rang no. 
biliar..." Cronicarul, după 
ce prezintă faptele, are cu- . 
vinte aspre împotriva „tră
dării"; cu aceasta exprimă ~ 
clar poziția sa de stipen- 
dat al unei aristocrații 
feudale ardelenești. Datele 
și informațiile aduse lui 
Mihai Viteazul de către Da
niel cu privire la dispozi. 
tivul de luptă, planul de 
bătălie, calitatea și dispu
nerea rezervelor forțelor

armate ardelene au fost de 
real folos domnului mun
tean, nemaivorbind de im
portanța psihologică pe 
care a avut-o „defecțiu
nea" în tabăra Cardinalu
lui. Efectele au fost de
zastruoase. „Daniel Zalâsdi 
(adaugă cronicarul) a tre
cut din garda Cardinalului 
la oastea Voevoduiui; prin 
aceasta a crescut mult cu
rajul ostașilor lui, Mihai". ' 
In anul următor Damei es. 
te în apropierea lui Mihai 
la Alba lulia și domnul îi 
cere să tălmăcească unor ■■ 
prizonieri slovaci și unguri . 
pe care îj eliberează „șă 
fie de aici înainte ■ blinz-îț 
rugați-vă lui' Dumnezeu 
pentru mine că să pot bi
rui dușmanii". La aproape.; 
doi ani după Șeiimbăr, Da. 
niel din Zlaști cade în tim. 
pul anei învălmășeli în 
mîinile lui Moise Secuiul- 
Nobilimea transilvăneană 
bucuroasă și plină de ură 
îl supune unui atroce -u_ ' 
pliciu — )a început, tîrît ' 
de coada unui cal, apoi tă
iat în patru bucăți. Era 
prețul grei; pe care dra. 
gostea de neam o plătea 
nobililor feudali răzbună
tori.

Țara noastră are expe
riența din anul trecut în 
folosirea orei oficiale de 
vară. Măsura — stabilită 
prin Degetul. Consiliului 
de Stat — a adus și aduce 
eu sine o seamă de avanta
je pentru economia națio
nală privind economisirea 
energiei, ți combustibilului, 
•iar aceasta fără nici un e. 
fort suplimentar. Calcule 
economice făcute de Dispe. 
ceratul energetic național 
atestă că prin trecerea la 
orarul . de vară, îneepînd 
activitatea, în întreprinderi 
și, instituții, în școli, ' cu 
60 de minute mai devreme, 
anul acesta se va realiza 

o economie de energie elec
trică, la scara întregii țări, 
de peste 200 milioane kWh 
pentru producerea căreia 
ar fi necesar un consum de 
70 000 tone combustibil 
convențional. Să mai adău
găm la aceasta faptul că 
se va;, reduce puterea con. 
sumată în orele de vîrf de 
sarcină — cu 400 MW, la 
care se adaugă avantajele 
de-care beneficiază popu
lația. Folosind lumina zilei 
extensiv, in fiecare gospo
dărie se va restrînge llu-

minatul electric ceea ce es
te în avantajul bugetului 
familiei. Totodată, oamenii . 
muncii eîștigă o oră' în 
plină zi pe care o pot u. 
tiliza pentru reereere eu 
familiile în aer liber, in 
mijlocul naturii.

Iată, așadar, rațiuni ma
jore pentru care, in con
formitate cu Decretul Con
siliului de Staț din jfl mai 
1979, azi, îneepînd de la 
oră 0, s.a trecut la ora 
oficiată de vară pe ferite, 
riul țării noastre, stabilită 
pentru perioada 6 aprilie . 
— 28 septembrie 1980. Im
portant este de reținut 
pentru fiecare 'dintre - noi 
eă acele ceasornicului ■ au

. fost date înainte, azi. noap. - 
te, astfel că ora 0 a deve
nit ora 1. i<a 28 septem
brie, cînd vă expira orarul 
de vară, operația se va face

.. invers: acele ceasornicelor 
vor fi date cu o, oră înapoi 
și ora 1 va deveni din nou 
oră 0. Să ne integrăm ’ fie
care eu activitățile și preo
cupările cotidiene în orarul 
Oficial de vară, să profităm 
din plin de avantajele eco- 
noinico-sociale pe care ni

< le aduce !

s-a

cu-
de

Viorel MORARU

iar bărbații n-au mai

Culese de
ing. Ilie BREBEN

titutul de recensămînt ele 
pe lingă acest important 
organism.

ca,..

De/a o duminica la alta

...după studierea informa
țiilor furnizate de sateliți, 
astronomii sovietici au a- 
juns la concluzia că Pă. 
mîntul are o „coadă-1 mag. 
netică lungă de aproape o 
jumătate de milion de ki
lometri? Ea este formată 
din particule încărcate cu 
electricitate, care exercită 
o influentă permanentă a- 
șupra atmosferei din regiu
nile polare: ale planetei 
noastre.

...■un mic experiment so
ciologic a fost efectuat, re
cent în Japonia, la el con
simțind să ia parte 42 de 
familii? Pe timp de o lună 
acestea s-au angajat să re. 
nunțe la vizionarea orică
rui program de televiziu- 
lie acasă. Pentru toată lu. 
mea rezultatul a fost... ne
mulțumitor. Unele familii 
au rezistat doar o săptă- 
mînă, altele două și foarte 
puține o Iurtă încheiată. 
In respectivele case, copiii 
au fost foarte nervoși că 
nu li se permite viziona, 
rea programelor destinate 
lor,
rezistat și S2au dus să vi
zioneze meciurile preferate 
în altă parte..?

...populația globului pă- 
mînteșe numără acum, la 
începutul lunii aprilie, 4,5 
miliarde locuitori ? Ta
bloul electronic instalat pe 
una din străzile principale 
ale Washingtonului, , înre
gistrează în fiecare secun
da creșterea populației 
globului. Potrivit datelor 
înregistrate, populația lu
mii crește cu 172 de par. 
soaue Ia fiecare minut, cu 
250 000 pe zi și cu 90 mi
lioane pe an; Datele indi
cate de tabelul’ electronic 
provin din statisticile fur
nizate de paN.U. și de Ins-

Și lotuși vi'ne primă.

— Era atîta 
liniște incit au
zeam cum mă 
roade invidia.
— Pe la ora 3 

dimineața s-a 
născut un... 
semn de între
bare.
— După cîte- 

va 
i-am 
lliCș

pahare, 
Venit de... 
(!)
Musafirii

ne.au lăsat a- 
mintiri de neș„ 
iers atît pe fa. 
>a de masa cit

i pe covor și 
vardele.
Ing. Kiraly 

Zoltan jr.

ORIZONTAL: 1) Un...
cadou de 1 aprilie, (fem); 
2) Așa.i în... capul lui Pă. 
cală — Produs pentru că. 
ciula lui Păcală (fem); 3) 
„Meseria" de a păcăli bine 

„Condurul" lui Păcală; 
4)_ Orășel în antichitate — 
Păcălit; 5) Nod feroviar în 
Ardeal — Măsuri în satul 
lui Păcală; 6) Un prieten 
bun de-al lui Păcală — E- 
pocă; 7) Știință băbească 
pe timpul lui Păcală; 8) 
Un tun cam... sec! -— In 
picioarele unui nătîng; 9) 
Atitudinea lui Păcală în 
fața popii (pl); 10) Fiori 
(fig.) - Urmează după o 
glumă bună (fem. pl.?.

șaradelor — L-a urmă mă... 
duc!; 3) Pierde.varu ia 
Păcală (fem. pl.) O fală 
dintr.o... Păcăleală — ...și 
un băiat la... radio! 5) A
doua și ultima glumă! — 
Iși ia rolul în serios (mase);
6) Curs peste liman (pl);
7) II conduce pe Păcală 
fără din sat (mase) — Cîți 
numeri, atîția zici că ai 
(sing) — Este, dar pe ju
mătate!; 8) Minus... Mar
gret, actriță americană de 
cinema; 9) Statistici — Se 
lungește.n urma lui Păca
lă; 10) Puși tot timpul pe 
fapte — Cămașa lui Păca
lă.

I
*

*
* 
ț
I 
I
I

Petru CRIȘAN
VERTICAL: t) Nu. poate 

ține pasul (tem); 2) Luna...

BIR, ANN'EDicționar

PĂCALA

Foto : Ion LI< IU

Inainte de toate, < 
cauza unei pofte exagera
te de mîncare. Dar acest 
apetit neobișnut de ce de
pinde ?

Unii oameni grași spun 
că mănîncă mult... din plic
tiseală, aceasta determinîn- 
du-i să îngurgiteze mereu 
ceva gustos. ■ 1

Psihologii și-au propus 
să verifice această afirma
ție. Pentru aceasta, au a- 
les subiecți, din care jumă
tate aveau o greutate nor
mală; iar jumătate cîntă- 
reau cu cel puțin 15 la 
sută peste limita ideală. 
Ei au fost despărțiți în do
uă grupe, în fiecare dintre 
adestea fiind un număr e- 
gal de „grași" si „slabi". 
Unei grupe i s-a dat o o- 
cupație foarte', plicticoasă 
— caligrafierea unor lite
re, în vreme ce celeilalte, 
grupe i s-au propus niște 
teste psihologice, interesan
te. Lingă fiecare dintre 
biecți a fost plasată o 
tie cu un număr egal 
fursecuri.

După un anumit timp 
procedat’ la numărarea

DE CE SE ÎNGRAȘĂ fursecurilor rămase în cu- 
V. ;-OAMENII? tii. Ei bine, s-a constatat

că în grupa cu ocupația 
din plicticoasă s-au mîncat mai 

• multe dulciuri decît în gru
pa în care persoanele tes
tate nu se plictiseau. Dar 
cînd s-a comparat numărul 
de fursecuri mîncate de 
„grașii" și „slăbii" din am
bele grupe s-a văzut că 
primii s-au aflat într-un 
avans net, indiferent de 
grupa în care au fost su
puși la greaua... încercare!

TELECOMUNICAȚII
AUSTRALIA — CANADA

Autoritățile australiene 
din domeniul poștelor șl 
telecomunicațiilor au a- 
nunțat inițierea de studii 
în vederea instalării unui 
nou cablu submarin, de 
dimensiuni impresionante. 
Inlr-adevăr, el va străbate 
Oceanul Pacific, legind A- 
ustralia și Canada. După 
cum s-a făcut cunoscut, 
viitorul cablu ar urma să 
aibă 1 800 circuite telefo- 
nice, care vor acoperi tra
seul Sidney — Vancouver, 
trecînd prin insulele Nor
folk, Noua Zeelandă, ca și 
prin două arhipeleaguri . 
Fiji și Hawaii.

Peripeții pe patru roți
tobuzul nr. 31—HD—5489, 
care a devenit foarte a- 
glomerat încă din prima 
stație. Ce s-a întîmplat în 
continuare este lesne de 
dedus. După cîteva stații 
parcurse, autobuzul deve
nise un adevărat infern 
pe patru roți, lnghesuiți 

în ;atenție. Sigur, peste măsură, călătorii au 
început să vocifereze, iar 
copiii aflați în autobuz să 
plîngă. Scene de nervozi
tate — în lanț. Cei care 
urcau din stații, pe orice 
ușă, blocau coborirea celor 
din autobuz. De la Lupeni 
încolo, conducătorul auto 
(fără să aibă vreo vină de 
această situație — din 
contră arii piitea spune că 
a făcut tot ce era posibil 
pentru a face față a- 
cestor condiții), a fost ne
voit să oprească la distan
ță de stații, pentru a e- 
vila supraaglomerarea au
tobuzului în continuare. 
Acest lucru a creat alte 
nemulțumiri în rîndul pa
sagerilor. Starea de tensiu
ne creată datorită neregu-

Să ne fie scuzată aceas
tă comparație la care am 
recurs din motive înteme
iate. Civilizația de azi nc 
impune un anumit mod de 
comportament, rezultat al 
anilor de școală și al aces
tui timp în care problema 
pregătirii omului se află 
mereu î ‘ "
din acest punct de vedere, 
au dreptate și cei care 
pretind să călătorească cu 
autobuzul într-un mod ci
vilizat. Acest . lucru îl ce
rem factorilor de răspun
dere din municipiul nos
tru, fiind sesizați de unele 
nereguli, pentru înlătura
rea cărora am insistat și 
vom insista îh continuare. 
Și iată de ce. Aducem la 
cunoștința conducerii
A.U.T.L. Petroșani un fapt 
concret, petrecut în ziua 
de 30 martie a.c. In acea 
zi, între orele 13.30—14,20 
nu a plecat nici un auto
buz spre Petroșani, de la 
stația terminus din Uri- 
cani. La ora 14,20. a .plecat 
în cursă spre Petroșani au- :

Iilor care s-au manifestat 
în ziua respectivă în ceea 
ce privește asigurarea u- 
nui transport corespunză
tor, au avut repercusiuni 
negative atît asupra șofe
rului și taxatoarei cit și 
asupra pasagerilor care au 
ajuns la destinație nervoși 
și cu înlirziere.

Situația întîlnită în ziua 
de 30 martie a.c. nu este 
singulară. Șthn că există 
greutăți, că se fac eforturi 
pentru a înlătura unele ne
ajunsuri care persistă în 
activitatea A.U.T.L., dar 
este necesar șă 2se insiste . 
mai mult pentru respecta
rea cu strictețe a graficu
lui de circulație, creșterea 
răspunderii fiecărui lu
crător pentru îndeplinirea 
atribuțiilor < e-i revin. îm
potriva celor care în ziua 
amintită au nesocotit a- 
cest lucru, creînd greutăți 
desfășurării transportului 
în comun cerem să se în
treprindă măsurile do ri
goare. .

Val. COANDRĂȘ
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Pregătirile 
pentru reuniunea 

de la Madrid
BELGRAD 5 (Agerpres). 

Referindu.se la reuniunea 
din toamna acestui an de 
la Madrid a reprezentanți. 
lor țărilor participante la 
Reuniunea pentru securita
te și cooperare în Europa, 
purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului federal pen
tru afacerile externe iugo
slav, Mirko Kalezici, a 
declarat că „Iugoslavia 
consideră că pregătirile 
pentru reuniunea de la 
Madrid și pentru desfășu
rarea cu succes a acesteia 
trebuie să fie continuate, 
deoarece ea constituie o 
contribuție pozitivă la de
pășirea actualei situații tul
buri din Iunie". Țările nea
liniate și cele neutre, din 
Europa sînt pe deplin de 
acord în acest sens — a 
conchis purtătorul de cu
vînt.

î AȘEZARE
î PRECOLUMBIANĂ
I In provincia cubane&ă 
| Granma au fost descope

ri rite urme ale unei așezări 
| umane din perioada pre- 
I columbi-ană. Suprafața 
1 totală a așezării este de 
! numai 150 metri pătrați. 
1 In apropiere s.a desco. 
j perit un șanț săpat în 
j stîncă care servea indîe- 
j nilor aborigeni pentru a- 

provizi-onarea cu apă. A- 
î tențîa arheologilor a 
I fost atrasă și de o mască 
ș ceramică . cu desene ase. 
: mănătoare celor folosite 
■ și în perioade mai tîrziî 
| de indieni în timpul ce- 
I remoniilor legate de rit. 
î ARGINT DIN... PELICULE
i UZATE
î Pornind de la faptul Că 
i pelicula foto și cinemato. 
: grafică conține săruri de 
; argint, un grup de cerce-

Manevrele militare americane și sud-coreene
PHENIAN 5 (Agerpres). — 

Intr-un articol apărut în 
ziarul „Nodon Sinmun" se 
arată că manevrele militare 
„Team Spirit-80" la care 
participă forțe militare ame
ricane și sud-coreene, ca
pătă o anvergură tot mai 
mare, ele reprezentînd o a- 
menințare a păcii în Co
reea și în Asia.

Ceea ce reține atenția -— 
se relevă în articol — es
te faptul că aceste manevre 
au loc în momentul în ca
re un nou contact a fost

realizat între Nord și Sud, 
iar lupta pentru democrație 
și pentru reunificarea pa
triei s-a intensificat în Co
reea de. Sud, în timp ce po
poarele din lumea întreagă 
cer tot mai hotărî! o solu
ționare pașnică a problemei 
coreene.

Ziarul subiinază că, dacă 
S.U.A. doresc cu adevărat 
pacea și reunificarea pașni
că a Coreei, ele trebuie să 
acționeze în acest sens și 
să nu împiedice contactul și 
dialogul dintre Nord și Sud.

Luptele din Ciad continua
N’DJAMENA 5 (Ager

pres). Luptele dintre gru
pările rivale din Ciad — 

. Forțele Armate Populare 
(FAP), fidele președintelui 
țării. Goukouni Oueddei, și 
Forțele Armate din Nord 
(FAD), care îl sprijină pe 
ministrul apărării, Hissene 
Habre, — au corttinuat și 
sîmbătă în capitala Cia
dului, N’Djamena. In cele 
două săptămîni care au tre
cut de la reizbucnirea in
cidentelor armate, _s.au 
înregistrat aproximativ 800 
de morți și 2000 de răniți, 
informează agenția Reuter.

Astfel, în pofida apelu
rilor la încetarea focului, 
adresate părților în con. 
flict de secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și de secretarul general al 
Organizației Unității Afri
cane, Edem Kodjo, conflic
tul continuă, agențiile de 
presă subliniind că, cel, 
puțin pentru moment, gru
pările rivale nu au, se pa
re, intenția de a accepta 
o încetare a luptelor și în
ceperea de negoceiri pen. 
tru soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului.

„Japonia și problema 
palestiniană"

TOKIO 5 (Agerpres). Mi
nisterul Afacerilor Exter
ne al Japoniei a dat pu
blicității, la Tokio, un do
cument intitulat „Japonia 
și problema palestiniană", 
care conține poziția oficia
lă a guvernului nipon în 
această problemă. După 
cum informează agenția 
Kyodp, în document se 
arată că poziția Japoniei 
se bazează pe convingerea 
că problema palestiniană 
constituie nucleul proble
mei. Orientului Mijlociu, 
că este necesară aplicarea 
rezoluțiilor Consiliului de 

Securitate al O.N.U. privind 
această problemă. Israelul 
— se arată — trebuie să 
se retragă din toate teri
toriile ocupate, inclusiv din 
partea răsăriteană a Ieru
salimului.

I
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FILME
6 APRILIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nick Carter,
superdetectiv ; Republica: 
Omul păianjen ; Unirea : 
Moarte pe Nil, seriile 
I-II,

PETRILA : Iphigenia, 
seriile I-II.

LONEA : Teatrul cel 
Mare.

ANINOASA: Răzbuna
rea panterei roz.

VULCAN —■ Luceafărul 
Popeye marinarul ; Mun
citoresc : Păcală, seriile 
I-II.

URICANI: Antichități.

7 APRILIE

tători sovietici a pus la 
punct o metodă de recu
perare a acestui metal 
din pelicula care în tre
cut se arunca după utili
zare. Aceasta se prelu. 
c’rează cu un preparat 
special care separă ară
rile de argint de gelatină. 
Dintr-o tonă de peliculă 
se extrag astfel zece ki
lograme de argint. Reac. 
tivul se recuperează și 
el, putînd fi folosit în 
total de zece ori.

gheață din... cer

In Spania s-a înregis. 
trat un fenomen meteo
rologic neobișnuit. In a- 
propierea orașului Ălora,

din provincia Malaga, a * 
căzut... din cer o bucată • 
de gheață. în greutate de | 
aproximaiv 50. de kilo- i 
grame. Potrivit relatărilor ș 
ziarului „Sol. d’Espana", i 
căderea acestui bloe de i 
gheață a fost însoțită de i 
un. fenomen acustic deo. | 
sebit. Astfel, un grup de • 
țărani care lucrau la o 
fermă din apropiere au 
relatat că, la început, au 
auzit un vuiet puternic, 
asemenea zgomotului pro
dus de căderea unei bom
be de aviație, La impac
tul cu solul, blocul de 
gheață, de formă sferică, 
s-a spart. în bucăți, ce 
s.au răspîndit pe o arie 
de circa 20 de metri.

Specialiștii spanioli se 
străduiesc să găsească o 
explicație științifică pen
tru acest fenomen meteo
rologie neobișnuit. :

FENOMENELE inflaționis
te au continuat să se ' a- 
graveze în Statele Unite 
în cursul lunii martie, iar 
șomajul a atins cel mai 
înalt nivel după luna octom
brie 1977 — a anunțat, la 
Washington, Departamentul 
american al Muncii.

DIRECTORUL GENERAL 
al Fondului Monetar Inter
național, Jacques de Laro- 
siere, care se află într-o vi
zită oficială la Roma, a fă
cut o declarație asupra si
tuației monetare internațio
nale. El a relevat că infla
ția este flagelul cel mai 
grav împotriva căruia tre
buie să se acționeze cu 
mai multă fermitate. Vorbi» 
torul, relevă agenția ANSA, 
nu a ascuns faptul că la 
orizontul monetar interna
țional se conturează și alte 
probleme dificile.

SIRIMAVO BANDARA- 
NAlKE, fost prîm-minisțru 
al Republicii Sri Lanka, a 
fost realeasa în funcția de 
președinte al Partidului Li
bertății. Ea a deținut aceas
tă funcție în ultimii 12 ani.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Julia; Republi
ca: Drumul razelor de 
soare; Unirea î Cine mă 
strigă.

PETRILA : Iphigenia, 
seriile I-II.

LONEA : Dragoste și 
statistică.

VULCAN — Luceafă
rul: Deducțiile colonelu
lui Zorin ; Muncitoresc : 
Păcală, seriile I-II.

LUPENI — Cultural: 
Po'st scriptura; Muncito
resc: Dacă vei pleca.

URICANI: Antichități.

TV
6 APRILIE

9,00 Tot înainte!
9,35 Film serial pentru 

copii : Intîmplări 
din Țara curcubeu
lui. Episodul 4.

10,00 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 

Umor și muzică. 
Desene animate — 
Popeye marinarul.

15.30 Fotbal: Corvinul
Hunedoara — F.C. 
Bihor în divizia na
țională B. Transmi
siune de la Hune
doara.

17,15 Șah.
17.30 Film serial: Linia 

maritimă Onedin. 
Episodul 8.

18.20 Ziua sănătății.
18,40 Micul ecran pen

tru cei mici: O lu
me minunată (IV).

19,00 Telejurnal.
.19,20 Antena „Cîntărli 

României".
20.20 Film artistic : „Or

chestra ambulan
ți -fă". Premieră TV.

Producție a studio
urilor americane.

21,45 Telejurnal.

7 APRILIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere și 

cu toate forțele — 
la cea mai grab
nică dintre lucrări
le acestei primă-' 
veri: Semănatul.

19.35 Dosarul energiei,
19.50 Cadran mondial.
20,10 Orizont tehnico- 

șllințific.
20,40 Roman — foileton: 

„La răscruce de 
vînturi”. Produc
ție a televiziunii 
engleze. Episodul 1.

21.35 Telejurnal.

iîmb
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Stajia de Utilaj și Transport

încadrează personal muncitor (bărbați) cu 
stagiul militar satisfăcut în următoarele me
serii :

— macaragii macarale turn
— tractoriști rutieriști
— fierar betoniști
Informații: Deva, strada Depozitelor nr.

21, telefon 16520-21.

Formația Mixturi Betoane 
Livezeni

încadrează urgent : 
următorul personal muncitor

— conducători utilaje
— tractoriști
— asfaitori
— pava tori
— zidari
încadrările se fac în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974.

informații suplimentare se pot obține 
la sediul întreprinderii, strada Livezeni nr. 
40, telefon 41301 sau 41754.

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. . .

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani
încadrează de urgență:

— 2 motoscuteriști, posesori ai permisu- 
lui de conducere categ. A și C

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii din strada Republicii nr. 
90, biroul personal.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani. sti. Republicii, nr. 90, telefoane 4 10 02 (secretariat), 4 24 64 (secții^

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează concurs în data de 24 aprilie 
1980, pentru ocuparea următoarelor posturi:

— contabil principal
— tehnician electronist
— instructor activități cultural-artistice 

De asemenea incadrează direct sau prin
transfer :

— lăcătuș mecanic
— pompier
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12 /1971 și Decretului 
188/1977. "

Cererile de participare ia concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la Biroul plan 
retribuire personal unde se obțin și relații 
suplimentare. Telefon 42973.

întreprinderea
de gospodărie comunală 

și locativă Petroșani
Secția apă-canaî

încadrează :

— instalatori la alimentare cu apă, su
dori și muncitori necalificați pentru localită
țile Petroșani și Vulcan.

; ANUNȚ DE FAMILIE

Cu adincă durere, soția Aurica, Marcela, fiică, 
Octavian, ginere, Marioara, noră și Adriana, nepoată 
anunță încetarea din viață a scumpului lor soț, tată 
și bunic

preot iconom BOCIAT LUCIAN 
înhumarea va avea loc în ziua de 8 aprilie, orele 

11, la cimitirul „Mailat" din Uricani.

îlPAKt'L» Tipografia Petroșani, str. tiepuoncii, ar. oî.

Referindu.se

