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Pentru creșterea extracției de cărbune
Dumitru Leib un mese

riaș de nădejde de 
I.U.M. Petroșani.

Steagul roșu
IN ZIARUL DE AZI:

© Dezbateri vii, a- 
tractive, care con
duc la întărirea 
răspunderii în mun
că, la realizarea e- 
xempiară a sarcini
lor

în centrul preocupărilor — creșterea 
capacităților de producție
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© De la o dumini
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O NOUĂ COMBINĂ 
DE ÎNAINTĂRI

In stratul 5, blocul VI 
al sectorului I al minei 
Lonea a intrat în func
țiune o combină de înain
tări în cărbune pentru e- 
xecutarea lucrărilor de 
pregătiri în vederea des
chiderii a două abataje 
frontale de mare capaci
tate.

Brigada condusă 
Traian Ionuț a 
zat din primele trei 
de lucru cu noul
o viteză de avansare de cî
te 2,5 ml pe zi. Prin pu
nerea la punct a transpor
toarelor și a celorlalte a- 
menajări de la locul de 
muncă, se preconizează 
pentru săptămîna viitoare 
dublarea vitezelor de a- 
vansare și realizarea u- 
nui spor de productivita
te de 1,5 mc/post.

de 
reali- 

zile 
utilaj

ABATAJE IN
La toate sectoarele pro

ductive ale minei Dîlja 
se depun eforturi susținu
te în scopul deschiderii 
de noi capacități în vede
rea redresării producției. 
La sectorul I sînt în exe
cuție lucrările de . deschi
dere a două abataje, ur- 
rnînd ea din decada a tre
ia să se deschidă un al 
treilea abataj, cea ce va 
determina atingerea unei 
producții zilnice deproducții zilnice de 500. 
tone pe zi, deci dublă fața 
de producția medie zilnică 
realizată în trimestrul I.

In blocul II al stratului 
3 din sectorul II s.atu fi
nalizat lucrările de re
deschidere a abatajului 
frontal nr. 8. Preabatajul 
direcțional în vederea des
chiderii 
executat 
dusă de

DESCHIDERE
Abatajul, ce va fi susținut 
cu stîlpi individuali și ta
van de rezistență, urmea
ză să intre în producție 
la sfîrșitul lunii cu o pro
ducție zilnică de 140 tone 
cărbune.

Concomitent, în secto. 
rul III care a avut de tre. 
cut cu exploatarea stratu
lui 3 peste orizontul de 
transport 440, este în curs 
finalizarea unui flux de 
benzi și deschiderea de 
noi capacități de produc
ție la camerele 6 și 8, în 
blocul III, 1 și 3, iar ul
terior numărul 4, în blocul 
IV, toate în stratul 3. 
Noile capacități vor asigu
ra creșterea producției 
sectorului la peste 700 to
ne pe zi.

INVESTIȚIILE DE AZI - PRODUCȚIA FIZICĂ DE MÎINE

La demararea lucrărilor de suprafață la puțul principal de extracție
al I.M. Lupeni

Beneficiarul și executantul, cooperind fructuos, afirmă:
Vom devansa punerea în funcțiune 

a obiectivului

frontalului este 
de brigada con- 

Gheorghe Matei.

La I.M. Lupeni a demarat 
execuția unui obiectiv de 
investiții hotărîtor pentru 
materializarea programului 
de creștere a capacităților 
de producție ale minei în 
perspectiva viitorului cin
cinal — puțul principal de 
extracție. Același obiectiv 
este de un interes ... major 
pentru dezvoltarea întregii

producții de cărbune cocsili- 
cabil a Văii Jiului, avînd în 
vedere că I.M. Lupeni preia 
o parte însemnată din creș
terile Ia producția fizică de 
cărbune ce revin întregului 
bazin în perioada 1981— 
1985, corespunzător sarcini
lor cuprinse în documentele 
Congresului al XII-lea al 
partidului. Modul în care

Complex mecanizat in curs de montare
Intr-un abataj frontal 

de 50 ml lungime în blo
cul I din stratul 3, la sec
torul I al I.M. Aninoasa, 
se află în curs de mon
tare al patrulea complex 
mecanizat de susținere- 
Lucrările de montare sînt 
executate de formații 
mixte de mineri și elec- 
trolăcătuși din care fac 
parte brigăzile conduse 
de minerii Vasile Ungu. 
reanu .și Mihai Grijuc, 
ajutate de echipa servi
ce a minei.

Organizarea bună a 
muncii, dirijarea judici
oasă a lucrărilor eoni.

plexe în curs de execu
ție, ordinea și disciplina 
de care dau dovadă for
mațiile de muncă an
grenate în executarea o- 
perațiunilor de monta
re a secțiunilor și a ce
lorlalte lucrări asigură 
un ritm înalt de execuție 
a lucrărilor.

Noul abataj frontal do
tat cu modernul com
plex de susținere ur
mează să intre în func
țiune pină la sfîrșitul 
lunii și va avea o capa
citate de 450 tone eărbu. 
ne pe zi.

Căminul de nefamiliști
școală de educație

Dat fiind faptul că pes
te 5 000 de oameni ai mun
cii din Valea Jiului, mai a- 
les tineri, locuiesc în că
minele de nelamiliști, sin
dicatele și consiliile oame
nilor muncii din întreprin
derile miniere, din celelalte 
unități economice, îndeosebi 
I.A.C.C.V.J. au mereu în 
preocupările lor îmbunătăți
rea condițiilor de cazare, 
sporirea contribuției lor la 
educația muncitorească și 
civică a iîner'ior locatari.

In cadrul acestor pre >c,ti
pări, Consiliul municipal al 
sindicatele; a organiza!

s-a trecut la înfăptuirea a- 
cestei mari investiții consti
tuie o valoroasă experiență 
privind răspunderea, hotă- 
rîrea cu care beneficiarii, 
executanții și proiectanții ac
ționează pentru pUnerea_ la 
termen în funcțiune a noii 
capacități de extracție. O- 
piniile exprimate de partici- 
panții la ancheta de față e- 
vidențiază, totodată, dorin
ța tuturor factorilor care 
cooperează la realizarea o- 
biectivului de a descoperi 
resursele care să asigure 
predarea Iui înainte de ter
men.

Ing. PETRU CHERESTEȘ, 
compartimentul investiții al 
I.M. Lupeni: La punerea sa 
în funcțiune, pe noul puț 
de extracție se va extrage 
întreaga producție rezultată 
din abatajele Lupeniului, de 
peste 2,8 milioane tone a- 
nual. In subteran, extracția 
se va concentra astfel la 
orizonturile 400 și 300, iar 
în perspectivă, pe măsura 
adîncirii exploatării, și de 
Ia orizontul 200. Capacitatea 
instalației de extracție, cu 
două skipuri de 15 tone fie
care, va constitui o premie
ră și un record în Valea 

suprafață, cit 
lucrările se 
ritm intens.

cent o consfătuire tu fac
torii care au atribuțiuni pe 
linia gospodăririi căminelor. 
Cu acest prilej au fost dez
bătute probleme ce privesc 
viața din cămin a nefamiliș- 
tilor, s-au stabilit jaloanele 
activității de viitor pentru 
a se asigura o bună func
ționalitate tuturor căminelor 
din Valea Jiului., Din dez
bateri s-a desprins necesita
tea unei preocupări mai sus
ținute din partea sindicate
lor, a organizațiilor U.T.C., 
conducerilor unităților mi
niere și I.A.C.C.V.J. pentru 
a veghea în permanență ca 
aceste cămine să răspundă 
din plin funcției lor, să dez
volte sentimentul răspun- 
dflfii, a simțului gospodă
resc, ca fiecare cămin să 
devină o școală de educație 
civică. S-a subliniat foarte 
clar că aceste cămine

îh- 
dinceȘi e-unităților

Conducerea
i-

Foto: Gh. OLTEANU

Echipa de zidari condusă de comunistul Gheorghe 
Radeș executînd lucrările de finisare Ia fațada blocului 
21 AB din Vulcan.

„Casa educației sanitare"

e- la participat ca. din
Vineri, 11 aprilie a.c., a avut loc la Lupeni deschiderea „Casei ducației sanitare" care au dre medico-sanitare localitate, muncitori de la întreprinderile miniere, preparațle, filatoare, elevi și pensionari. Pringle ac-

țiuni au și fost organi
zate la casa educației 
sanitare : o expunere 
prezentată pe tema- „E- 
fectul fumatului asu
pra sănătății", precum 
și acordarea distincției 
„Pentru merite dosebi- 
te în munca medico- 
sanitară^

Avem în Valea noastră, 
la intrarea în Petrii», o 
pacoste. Da, bariera. 
Cînd ți-e lumea mai 
dragă, se închide. U- 
rreofl pentru 5-10 minute, 
alteori pentru... și pentru 
o oră, sau aproape. Și 
atunci stai și aștepți, 
și-ți toci nervii privind 
la locomotiva care pufăie 
de două ori și împinge 
convoiul cîțiva metri,, a. 
pol ii trage înapoi și se 
oprește tot în bariera. 
Și stai... Dar nu singur.

adună de-o parte și 
alta, mașini do toa-

nu (Continuare în pag. a 2-a)

Jiului. Atît la 
și în subteran 
desfășoară în

A. HOFFMAN

(Continuare in pas. a 2-a)

în întîmpinarea Congresului al Xl-lea al U.T.C.

Ample acțiuni tinerești
• In toate organizațiile 

U.T.C. din întreprinderi 
miniere, preparații, cons
trucții, se organizează în 
această perioadă „Zile re
cord în producție". C 
acest prilej vor fi inițiate 
acțiuni de muncă patrio
tică direct la fronturile de 
lucru, pentru a spori pro-

ducția de cărbune, în 
scopul descongestionării 
galeriilor, pentru recupe
rarea unor materiale.

• Tinerii de la mina 
Cu Lupeni întîmpină Congre-’

te categoriile și mici și 
mari, și camioane și bas
cule în care „îngheață" 
betonul, autobuze cu su
te de cetățeni.
și așteaptă...

Dar tovarășii de 
preparație nu se
dese că rup transportul 
în comun în două, 
se provoacă un gol 
autobuze, că prin 
stau mii de

Stau

la 
gin

că 
de 

stații 
oameni care

sul al Xl-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist cu 
noi și importante realizări.

Participînd la numeroase 
acjiuni de muncă patrio
tică, ei au colectat peste 
200 tone de fier vechi, an- 
gajîndu-șe ca pină la fo
rumul tineretului să rea
lizeze aproape în întregi
me angajamentul economic 
anual.

Ah, bariera!
pierd șutul, trenul, ori 
pur și simplu, timpul. 
Ce.ar zice dacă s-ar' a- 
fla printre ei ?

Așa s.a întîmplat 
miercuri, 9 aprilie. Au 
făcut manevră pe barie
ră, de s.au adunat, fără 
exagerare, sute de ma
șini. S-a stat aproape o 
oră. Dar cite ore 
pierdut ?

Nu se poate face 
ordine în bariera 
Să se introducă

odată 
asta ?

bloc

automat de linie, să se stabilească un orar precis —• ca la calea ferată — după care să-și facă turnusul și A.U.T.I-. pentru autobuze. Noi zicem că se poate dacă se manifestă înțelegerea cuvenită, bunăvoința de rigoare și răspunderea față de sarcinile proprii, dar și față de ale semenilor pe care buie să.i ajuți să și îndeplinească, în folosul societății, al nostru, al tuturor.
Dragoș CĂLIN
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Viața de partid

Oezbaleri vii, atractive, care conduc la intărirea răspunderii
muncă la realizarea exemplară a

La sectorul II al minei 
Urieani, p deosebită a- 
tenție se acordă activi
tății politico-educative, în 
scopul formării 
nou, conștient de 
nile ce-i revin în 
procesului de producție. 
Printre formele care 
și-au dovedit eficiența se 
află și învățămîntul 
partid, . .care este axat 
principalele probleme 
frămîntă acest 
fără insă a "neglija asp

loan Stoi, dar nu prea 
stăm bine cu consumurile 
de materiale. Din punct 
de vedere teoretic, și prac- 

căile 
reducerii acestora ar fi 
următoarele... :

Și le-a enumerat pe fie
care în parte, subliniind

omului tic în același timp, 
sarci- 

eadrul

producție de cîteya 
de lei...". Dezbaterile 
continuat în aceeași 
de exigență și gîndire co. 
muniștă, de împletire a 
aspectelor teoretice cu ce
le practice, în scopul gă
sirii. unor soluții optime 
de acțiune.

mii 
au 

notă

de 
pe 
ce 

colectiv.

tul teoretic, de înarmare 
a comuniștilor eu princi
palele idei desprinse . din- 
doeuinentele de partid. 
De acest lucru ne.am- con
vins în discuțiile. .pur
tate cu : comuniștii de la 
acest sector, ..participînd 
la una din dezbaterile ca. 
i'e au avut loc recent. Te
ma pusă în discuție s-a • 
referit la gospodărirea ju. 
dicibasă a bazei de mate
rii prime, materiale, corn, 
bustibil și energie, sarci
nile ce revin organizației 
de partid, fiecărui comu
nist pentru ridicarea e- 
ficiențși întregii activități 
a sectorului.

— Avem realizări fru
moase la nivelul secto
rului, a spus în ' fața 
eursanților propagandistul

posibilitățile de ' acțiune 
nominalizînd. cîteva din 
brigăzile de mineri care 
trebuie să acționeze cu 
mai multă perseverență 
pentru a economisi mate
rialele, energia și com
bustibilul. „Sînt sigur că 
prin funcționarea utilaje
lor la parametrii proiec
tați putem".economisi mult 
mai multă energie" — a 
spus minerul Constantin 
DeCebal. „înaintarea fer
mă a României pe calea 
progresului și prosperită
ții — a adăugat minerul 
Aurel Idniță —• depinde și 
de noi. Acțiunile pe care 
le întreprindem pentru 
recuperarea unor , mate
riale din subteran cu sco
pul de a fi refolosibile, ne 
pot aduce lunar o eco
nomie la cheltuielile de

In final propagandistul 
a subliniat problemele e- 
sențiale, insistînd din nou 
pe latura practică a acti. 
vității, după care șeful 
sectorului, ing. Iacob Stoi. 
ca, a răspuns la unele pro. 
bleme. neclare, arătînd că 
rezultatele economice bu
ne care au fost obținute 
în luna martie (plus 4100 
tone de cărbune), precum 
și demarajul corespunză
tor din această lună, au 
drept bază modul în care 
comuniștii înțeleg să se 
achite de sarcinile ce le 
sînt încredințate.

— Rezultatele bune ob
ținute de colectivul sec
torului II de la mina 
noastră — ne confirmă to
varășul Cornel Bololoi, se
cretarul comitetului de 
partid pe mină — sînt

în bună parte efectul 
pregătirii politico.ideologi. 
ce a comuniștilor, a mo
dului în care se preocu
pă de transpunerea în 
viață a sarcinilor și in
dicațiilor reieșite din do
cumentele de partid, pe 
care le aprofundează la 
cursurile de învățămînt. 
Aș putea spune că acest 
cui-s este model, dezba. 
teri le care au loc fiind 
concrete și la obiect, in
tr-un cuvînt atractive.

La sectorul 11 al minei 
Urieani s-a acumulat o ex
periență bună. Scăderea 
numărului actelor de in
disciplină și creșterea răs-* 
punderii fiecărui om al 
muncii pentru îndeplini
rea exemplară a sarcini
lor, este o dovadă eloc
ventă a înțelegerii și în
sușirii documentelor de 
partid, a eficienței învă- 
țămîntului și a celorlalte 
activități politico-educati. 
ve întreprinse, a stilului 
de muncă dinamic pro
movat de organizația de 
partid, pe linia înfăptui,- 
rii 'neabătute a hotărlrilor 
Congresului al Xll.lea al 
partidului.
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Valeriu COANDRA.Ș

Căminul de
fllrmare din pagina I)

Moarte pe Nil
Simpla referire la nu. găselniță în plan 

mele Agathei Christie es,- 
ste suficientă să creeze 
și în domeniul filmului o 
plăcută senzație a aș
teptării pline de făgădu. 
ințe. In această ordine 
de idei, este evident că 
o bună ecranizare — cum 
este cazul „Morții pe 
Nil", turnată în 1978 —
nu poate dec îl să cîș t i.

cine-
matografie.

Singura licență pe ea. 
■ re și-o îngăduie regizo
rul este aceea că Poirot 
poartă alte trăsături de- 
cîț cele precizate de scri
itoare, anume pe acelea 

. ale excelentului Peter
Ustinov. Dacă amănun
tul nu e deranjant, al i-

Cronica filmului t

i
noi adopți pentru e.

1 Agathei 
Poirot,

ge i ...
roul perfect al
Christie, Hercule ruilu>, 
detectivul imbatabil. Pu- 
nindu-l să repete de 
mad multe ori p artă po
etică foarte originală, A- 
gațha Christie exprimă 
de fapt propria credință 
în virtutea căreia ni
mic nu poate fi spectaeu. 
Iar decîț jocul rlogica de 
fier, at’el joc pe ’ care 
nu-1 pot realiza docil — 
cum spune Poirot — mi
cuțele celule cenușii.

Dacă filmu 1, realizat
de John Guillermin, este 
o reușită , incontestabilă 
(deoarece pelicula este 
cel puțin atît de bună, 
pe cîț de ratată a . fost 
„Crima din Orient Ex
press’), faptul.se dato
rește respectului regi
zorului față de scriitoa
re. Regizorul și scena, 
ristul știu foarte 
că 
nu

ic, mașini de spălat lenjerie, 
mașini, electrice . de gătit,' 
boyiere electrice și altele.

Prin colaborarea tuturor 
factorilor s-au organizat a-, 
donările locatarilor cu care’ 
ocazie au fost analizate as
pecte ce privesc activitatea 
politico-educativă și spor
tivă, funcționalitatea cămi
nelor. stadiul concursului 
„Căminul—școală a muncii și 
vieții în colectiv", au fost 
alese comitetele de cămin și 
s-au stabilit programele de 
activități pe anul în curs.

Cu acest prilej tinerii și-au 
propus o serie de activități 
care să le asigure petrece
rea timpului liber în mod 
plăcut și util. Dar, tot cu 
acest prilej s-au adus cri
tici la adresa sindicatelor, a 
organelor U.T.C. și condu
cerilor de întreprinderi care 
nu acordă în toate cazurile 
atenția cuvenită acestor; că
mine. Semnificative în acest 
sens au fost intervențiile fă
cute de tinerii de la mine
le Bărbăteni, Livezeni, Dîlja, 
Lupeni și Vulcan care s-au 
declarat nemulțumiți de 
faptul că foarte rar se de
plasează în cămine ihembri 
ai comitetelor sindicale, ai 
comitetelor U.T.C. și cadre 
de conducere pentru a ur
mări respectarea Regulamen
tului de ordine interioară, 
condițiile oferite de cămin, 
să discute despre viață și 
preocupările tinerHor. să 
organizeze acțiuni pentru o- 
mogenizareă colectivelor din 
aceste cămine. S-a. criticat . 
faptul că sindicatele și or-' 
ganiZațiile de tineret orga
nizează foarte rar acțiuni 
cultural-educative dedicate 
tinerilor din căminele de 
nefamiliști pentru a-i forma 
oameni integri, disciplinați,

nefamiiișli
, cu principii de muncă și 
viață înaintate, demne de 
societatea , socialistă. A re
ieșit și faptul că la cămine
le din Urieani, Lupeni și 
Petroșani se manifestă din 
partea tinerilor o slabă gri
jă față de avutul obștesc, 
iar lucrătorii I.A.C.C.V.J. nu 
execută întotdeauna lucrări 
de calitate pentru întreține
rea și repararea imobilelor 
și a instalațiilor. In multe 
cazuri, colaborarea dintre 
administratori și comitetele 
de cămin nu se face la ni
velul cerințelor și a sarci-, 
nilor celor doi factori, deși 
această colaborare s-a do
vedit utilă de fiecare dată, 
mai ales în asigurarea or
dinii, curățeniei și liniștii în 
cămine. Administratorul și 
comitetul de cămin tre
buie să întreprindă aseme
nea acțiuni prin care să 
creeze o- atmosferă de exi
gență în fiecare cămin, In
ert tînărului să-i fie jenă 
cînd nu este corect, să de
vină conștient de respec
tul pe care trebuie să-l ai
bă față de sine și față de cei 
din jurul său, față de bu
nurile obștești.

Sindicatele și consiliile 
oamenilor muncii trebuie 
să conceapă existența cămi
nelor pentru nefamiliști, 
funcția lor socială și educa
tivă, ca parte componentă 
și importantă pentru bunul 
mers al producției, al trece
rii la o nouă calitate sub 
toate aspectele vieții so-

. cial-economige. . In acest 
scop se cer depuse eforturi 
mai mari pentru ca aceste 
cămine să țină cu succes lo
cul casei părintești, iar tî- 
nărul muncitor să se inte
greze ușor în noul său 
mediu de muncă și de via
ță.

Tehniciană Toarță Iuliana și siibinginerul Florea 
Kircea de la A.P.T.A. — I.U.M.P, verifică pe planșetă 
ultimele repere ale unui nou utilaj minier.

Foto: I. BALOI

bine 
factologia romanului 
are nevoie de nici o

A — i

Consiliul A.S.C. al

gulilor de proiecție a mun
cii.

• La mina Paroșeni s-a 
desfășurat, joi, o consfătuire 
pe teme de protecția mun
cii în subteran, organizată 
de comitetul sindicatului 
din întreprindere. A fost 
un util schimb de experien
ță pentru toți factorii răs
punzători de respectarea re-

ta se datorește farme
cului special al actoru
lui, umorului său sec, 
perfect Integrat in tonul 
romanelor Agathei Chir, 
stîe. :\

Gulliermin izbutește să.. 
creeze în filmul său acea 
atmosferă in '„absență, că
reia suspense.ul, 
tul vital al 
polițiste, n-âr 
colți. Cu un 
simț al detaliului 
pe parcurs 
semnificații ueMO1, «, 
Criiillermin derulează în 
decorul exotic o acțiu
ne trepidantă, cu ten
siune bine gradată.

Regia o secondată de 
colaboratori de primă 
mină : operatorul Jack 
Cardiff. compozitorul Ni
no Rota și actorii 
— toți vedete de anver
gură : Jăne Birkin, Bette 
Davis, Mia Farrow, Joint 
Finck, Olivia Hussey șl 
David Niven,

C. ALEXANDRU

•- . ... 
facultății de mine a lansai 
o interesantă inițiativă ia 
nivelul grupelor de sfe
clii: întrecerea „grupa cil . 
cea mai bună frecvență". 
Grupei eîștigătoare i se 
va oferi de către 
C.U.A.S.C. un premiu / pe 
măsură: o excursie gra
tuită.' ■ "v"

• La Clubul studențesc 
o săptămînă culturală in. 
teresantă a atras un nu. 
măr relativ, mare de stuc 
denți. Spicuim din agenda.: 
de activități : „Note criti
ce asupra' poeziei lui Ni. 
chita Stănescu" (prezintă 
Alexandru Robote), ex.
punerea „13 aprilie —
ziua primei Constituții' 

democratice din R.P.R.'

r
5

elemen- 
nărațiunii 
putea în. 

remarcabil 
care 

dobîndește 
decisive,

ș
I i

I
!

ș 

! 
i

1

(jurisconsult Ion Palița), 
seara de proiecții organi
zată de cercul foto cu ge
nericul „Theodor Pallady”.

• Ștafeta muricli patri
otice studențești în cadrul 
I.M.P. va fi preluată din 
această săptămînă de stu
denții Facultății de mașini 
și instalații miniere. Ei 
vo-r prelua de la colegii 
de la Facultatea de mine, 
obiectivele de pe platfor
ma viitoarelor corpuri dema viitoarelor 
învățămînt.

.• Pe bazele ___ _ ___
institutului se află în'pli
nă desfășurare întreceri
le sportive din cadrul „tru
pei Congresului al Xl-lea 
al U.T.C." la fotbal, volei, 
handbal și șah.

Ștefan COSTEA

sportive ale

Investițiile de azi — producția fizică de mîine
(Urmare din pagina l)

IOAN DASCĂLU, maistru 
constructor: Execuția tur
nului de extracție reprezin
tă lucrarea asupra căreia 
șantierul din Lupeni al 
l.C.M.M. își concentrează a- 
tenția în acest an. Conlu- 
crînd rodnic cu beneficiarul 
și cu mecanizatorii de la 
S.U.T. Iscroni, am reușit să 
realizăm în luna martie lu
crări în valoare dublă față 
de prevederile din grafice. 
Am organizat activitatea pe 
două schimburi, asigurînd 
folosirea la parametri ridi
cați a utilajelor grele de 
excavații care lucrează în 
fundația turnului. Avem a- 
sigurate capacitățile nece
sare de preparare a betonu
lui, astfel îneît sînt create

condițiile ca și în luna a- 
prilie să ne depășim sarci
nile. Dorința noastră, ca și 
a beneficiarului de altfel, 
este de a devansa din '82 
în '81 predarea tuturor ins
talațiilor de la suprafață, 
conștienți fiind ca dezvolta
rea minei Lupeni este 
strict condiționată de apor
tul nostru în grăbirea -pu
nerii în funcțiune a noii ca
pacități de extracție.

Subinginer NICOLAE 
marcau, șeiui s.u.t. is- 
croni: Deși activitatea se 
desfășoară in spații foarte 
înguste, în incinta minei, 
paralel cu fluxul actual de 
extracție, am reușit să me- 
canizăm’ în proporție în
semnată lucrările de funda
ții. Acest obiectiv se află 
cu prioritate în atenția noas

tră. Aici sînt îndreptate, pe 
două schimburi, cele mai 
bune utilaje de care dispu
nem. Este asigurată, de a- 
semenea, asistența tehnică 
de calitate. Au început să 
sosească subansamblelo ma
caralei de mare capacitate 
a cărei montare va facilita 
in continuare intensificarea 
ritmului de execuție.

PETRU BELEI, diriginte 
de șantier din partea 
C.M.V.J.: Noul puț de ex
tracție va rezolva problema 
de esență de care depinde 
creșterea producției dc căr
bune cocsificabil a l.M. 
Lupeni, corespunzător sar
cinilor cincinalului viitor. 
Tocmai de aceea s-a creat 
aici un front de acțiune 
prioritar, astfel îneît să se 
asigure devansarea punerii

în funcțiune a obiectivului. 
Există o fructuoasă colabo
rare în acest sens între 
C.M.V.J. și l.M. Lupeni, pe 
de o parte și, executant — 
l.C.M.M. Petroșani, prin 
șantierul său din Lupeni și 
stația proprie de utilaj și 
transport din Iscroni, pe 
de altă parte. Trebuie 
consemnat în acest cadru că 
la execuția lucrărilor com
plexe ale instalației de ex
tracție participă, împreună, 
echipe de mineri și de cons
tructori al căror unic țel 
este finalizarea turnului pu
țului pînă >a finele acestui 
an. pentru ca montarea și 
echiparea să sc poată e- 
fectua în cursul anului vi
itor, ceea ce va crea pre
misele punerii în funcțiune 
în avans a acestei importan
te capacități de extracție.

• Un frumos spectacol 
de poezie patriotică, muzică 
folk și hard-rock a fost 
susținut vineri seara de 
cenaclul muzical „Orizont" 
și formația „Diamantele ne
gre" în aula Institutului de 
mine din Petroșani. Specta
colul se integrează în seria 
manifestărilor de masă stu
dențești din cadrul Festiva-

lului național „Cîntarea 
României".

• Pionierii din orașul 
Petrila s-au întîlnit . zilele 
trecute cu minerul șef de 
brigadă Eugen Voicu de la 
l.M. Petrila. Acțiunea se 
încadrează in manifestările 
care preced a IV-a Conferin
ță Națională a Organizației 
Pionierilor.

• Direcția județeană și
Oficiul teritorial pentru pro-

bleme de muncă și ocrotiri cova — Tallin — Lenin- 
sociale din Petroșani au or- grad — Moscova) în perioa- 
ganizat o instruire a corni- da 28 mai — 9 iunie. Ins- 
siilor de pensii și asigurări trierile se pot face pînă la 
sociale din întreprinderile 20 aprilie.
și instituțiile municipiului.
Scopul acțiunii : îmbunătăți
rea activității acestor orga
nisme pentru a-și cunoaște 
și îndeplini atribuțiile ce le 
revin.

• Filiala O..I.T. Petro
șani organizează o excursie 
în U.R.S.S. (pe traseul Mos-

• Astăzi, de la .ora 17, 
căminul cultural din Pa
roșeni organizează un spec
tacol la care participă for
mațiile cultural-educative a- 
le artiștilor amatori din 
cadrul acestui așezămînt.

® La începutul săptămînii 
următoare la Liceul de

matematica-fizică din 'Pe
troșani va avea loc, timp 
de 3 zile, concursul „Turne
ul celor... cinci" Este vor
ba de cele cinci echipe de 
fotbal ale anilor de studii.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

faptul.se
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Porțile de îier ale Transilvaniei
Situată la > limita dintre 

județele Hunedoara și Caraș- 
Severin, trecătoarea amintita 
are pentru noi o importanța 
singulară, Două relatări a- 
le istoricului Cassius Dion 
— prima referitoare la lup
tele din anul 88, iar urmă
toarea, mai bogată, mai am
plă, privitoare la întîiul răz
boi dacic al lui Traian, per
mit localizarea anticului 
Tapae, aici. La același re
zultat duce studiul unui pa
saj din Geticele lui lorda- 
nes și, în fine, interpretarea 
unor scene aflate pe Co
lumnă. Ambele relatări ale

însă. Ceramică romană se 
găsește din abundență; să 
nu uităm că Tapae a rămas 
în mîna romanilor după pri
mul război cu dacii, chiar românesc, 
după vestita bătălie de Ia 
Tapae — vara anului 101. 
Transformarea mai tîrziu a 
Daciei într-o provincie ro
mană a adus cu sine și o 
nouă organizare, printre al
tele ridicarea unei noi ca
pitale. Cunoaștem, bazați pe 
o inscripție aflată la mu
zeul din Șarmizegetusa, că 
Ulpia Traiana Augusta a 
fost întemeiată de Traian 
prin împuternicitul său, ge-

și

2050 de ani
de la formarea

primului stat dac
centralizat 
independent

Coluni- 
Tapae

neralul guvernator Dc< imus 
Terentius Scaurianus. Ce a- 
nume l-a determinat pe în- 

. vingătorul dacilor să ridice

lui Cassius Dion și 
na, situează anticul 
într-o zonă păduroasă. La 
fața locului, în stingă și 
dreapta drumului, pe costi- noua capitală în apropiere . 
șele împădurite;cu fagi, se de Tapae? Existau cumva 
poate vedea o puternică ră
vășire a pămîntului. Există 
numeroase .vestigii: șanțuri, 
valuri de pămînt, puncte 
întărite, orientate spre Ba
nat. Desigur, nu vom că
dea în greșeala de a le atri
bui pe toate unor strămoși 
îndepărtați. Istoria mai re
centă și le arogă cu destu
lă precizie ; rămîne însă fapt 
descoperirea în timpul. unei 
periegheze arheologice a 
numeroase fragmente cera
mice dacice și nu este ex
clus ca unele valuri de pă
mînt situate în stingă Du
nării (privind spre Banat!) 
să fie cu adevărat vechi. 
Din informațiile culese re
zultă că ar mai exista in
ia două fortificații de pă
mînt la o anumită distanță 
de drum —- lucru neverificat

condiții naturale deosebite ? 
Era un loc apropiat de în
tretăierea unor căi de comu
nicații ? Tindem să credem 
însă că împăratul a avut un 
alt motiv, suficient de te
meinic ; Colonia Dacica Sar- 
mizdgetusa a fost întemeia
tă pe sau în apropierea u- 
nui loc de mare bătălie — 
obicei binecunoscut în an
tichitate, propriu și împă
ratului. O cercetare pasio
nală și responsabilă a Por
ților de Fier ar putea oferi 
noi elemente. Dacă terenul 
confirmă informațiile litera
re, ne-am găsi în fața li
nul cîmp de luptă, 
localizat care ne-ar 
sugera noi indicii 
dramatica încleștare 
cum 1879 de ani. Peste se
cole și secole, turcii intră

precis 
putea 

despre 
de a-

pentru prima dată în Tran
silvania tot prin pasul por
ților, la 1420. Aceștia traduc 
în limba lor toponimicul 

zicîndu-i Demir 
Capi. Ni se pare interesant 
să relatăm după vestitul 
turcolog Aurel Decei că tur
cii atribuiau intăriturile 
(deci mai existau niște în- 
tărituri! — n.n.) de la por
țile de fier, lui AL -andru 
cel Mare. In primăvara lui 
1142 Mezid bei avînd sub 
comanda sa o uriașă armie 
turcească este înfrînt și u- 
cis în zona porților de că
tre românul Iancu de .Hu
nedoara. In acele timpuri, 
referindu-ne la istoria mai 
„locală" stăpînii și condu- 
cătorii domeniului Riu de 
Mori erau membrii familiei 
Chende. Ei primesc în urma 
purtării vitejești drept mo
șii: Porțile de Fier, Sintămă- 
ria, Subcetate și Pasul Vil- 
can. Sint ridicați la rangul 
de magnați și ies de sub ju
risdicția comitatensă; răs
pund doar în fața reg'elui. 
Printre misiunile lor per
manente se numără apărare . 
trecătorii Vîlcan, Porților, 
și drumurilor din sudul co
mitatului. Asprirea jugului 

. iobăgesc pricînuiește o răs
coală a țăranilor pe moșiile 
Ghende; între 1459—61, mo
tiv pentru care nobilii cer, 
iar regele aprobă „dreptul 
de paloș". In zona Porților, 
mai precis la Grădiște are 
loc, în 22 noiembrie 1659, 
lupta între Seydi Ahmet și 
Gheorghe ’Rakoczi II. Peste 
aproape 2 ani, în jur de 15 
iulie 1661, trupe turcești 
au staționat 10 zile în preaj
ma Hațegului căruia îi zi
ceau Atok. La poruncă tur
cească au pornit și tătarii 
„să aducă la ordine pe răs- 
culații din Țara Ardealului". 
S-au perindat vremelnic 
multe seminții pc aici. Cei 
care eu rămas însă neciin-, 
tiți pe locurile strămoșești 
au fost oamenii acestor pla„. 
iuri, descendenți ai străbuni
lor daco-romani.

. Viorel MORARU

... Intrăm in Clicile Jiețu- 
lui. Pe de o parte rlul, su
focat de armura-i albă, mur
mură un cîntec monlon, a- 
dormitor. Pe partea opusă, 
argile de gheață ale izvoare
lor ; cascade seînteitoare de 
lumină, împietrite într-o po
ziție aproape incredibilă par 
să formeze frontonul imacu
lat al unei catedrale gigan
tice, pavoazate cu tulpini în
drăznețe de conifere.

Drumul urmează ascultător 
albia. La un moment dai, 
plictisit, jși arcuiește spina
rea de beton și trece de par- 

: tea cealaltă a apei. Am 
ajuns la podul Mijei.

De aici începe urcușul pe 
Murtcel, Poarta-i foarte a- 
b rupta. Micul nostru grup 
înaintează greu prin zăpadă 
mare. Fiecare pas trebuie 
bine calculat. Brazii, des
tul de neospitalieri de astă 
dată zgîrîie cu cetina lor pe 
acești intruși, veniți aici 
să Ie tulbure liniștea fireas
că.

Stupoare. La numai cîte- 
va sute de metri de șosea 
ne trezim față în față cu 
patru capre negre. Ihtîlnire 
extrem de surprinzătoare 
pentru ambele tabere. Pri
mele își revin, totuși, ca
prele care se retrag a-, 
tît de repede Incit nici mă
car nu reușim să ne scoa
tem inofensivele noastre
arme, aparatele de fotogra
fiat. Constatăm cu ., re
gret că am trecut pe Ungă 
o mare ocazie. Alții colin
dă zile în șir Retezatul de 
la un cap Ia altul, trăgînd 
după ei teleobiective grele 
fără să vadă copilă de 
pră. Și noi .'...

Dar natura, vrînd pe 
deva să ne consoleze 
cepe tot mai clar

latele de fotografiat lucrea
ză în raiale prelungite... ,

Privind prin poiană viț
iul Cîrja ne apare îrttr-b 
superbă ipostază de rege 
al înălțimilor. Un colos ce 
sfidează cerul cu tiara lui 
de perle reci, secundat de 
Parîngul Mic, evident com
plexat.
. Vîrfuf... Materia încreme

nită în starea ei de euforie 
apotetică... Aposttoiarea sc-

pîrîul Ursului
meață a spațiului sideral.* 
sau poate simbolul unei as< 
pirații, cioplite-n piatră... 
Din stana lui pare că-ți vor* 
bește, cu glas de o securi*, 
late tristă :

— Călătorule, oricare vâj 
fi. tu, aruncă-ți o privire a- 
supra singurătății și nc: nun
tirii mele... Apoi urmează-ți 
calea...

ca-

un- 
în- 

să-șr 
dezvăluie lormele sale sta
tice. Odată ajuns la stlne- 
le din pîrîul Ursului, ai im
presia că ai pătruns în- 
tr-o lume ireală, ele vis, 
decorată cu peisaje feeri
ce, aproape inelabile. Bi
neînțeles, aceste mostre de 
'frumos perisabil nu trebuie 
numai contemplate, savura
te dar și conservate... Apa-

Valeriu BUTULESCU

B

Pe văile montane se menține o lume ca de vis, de 
corată cu peisaje feerice. Foto : Aurel DULA

CAD RAN
tehnîco-științific

2>e la o duminică la alia
ORIZONTAL: 1) Diamantul negru al țarii — Releu 

<le protecție folosit în minele grizutoase pentru urmă
rirea rezistenței de izolație a instalației electrice de 
iluminat 2) Coleg de muncă al minerului — Locuri un
de se introduc și se scot vagorieții din mină 3) Minis
terul minelor — Nota elevului eminent — Sport cu ar
ma 4) Obstacol improvizat — Soare în Egipt 5) Leagă
nul" legendar al popoarelor indo-ariene •— Spune! —
Zălog 6) Primele nestemate — Rînduială a unei cere
monii 7) Togă redusă la zero1: — Face uz de inele. 8) 
începe perforarea! — Unitate de măsură pentru terenuri 
9) Operație termică la cuțitele combinei — Leră 134. 10) 
Unguent — Brigadier învechit! 11) Baie! — Sticlă 
termică.

VERTICAL: 1) Utilai mecanizat folosit in mină pen
tru tăiere — Combinat Industrial Minier 2) Procedeu 
de consolidare a abatajelor — Susțin (nu tavanul). 3) 
La mijloc ul transportorului I — Suport peniru lămpile 
electrice minerești 4) Regiune carboniferă — Element 
component ce deplasează pelicula (filmul). 5) UCECOM 
.'ară nici un om ! — In fața rambleului — Literă qre- 
cească G) Pentru băi — Prefix pentru un plan... zbură
tor 7) Do la urmași 8) Combină, transportor etc. 
(sing.) 9) Releu maximal — In mină ca și în fotbal 10) 
Burghie — Localitate în Africa Centrală 11) Compar
timent ce se ocupă cu Aerisirea galeriilor —* Teta — 
Radu Avram. ■

DICȚIONAR : TGA ; AEN

ca,.:
SAREA CEA DE TOATE

ZILELE
...cu toate ca organismul 

sănătos al Unui om necesi
tă 10 gr. sare pe zi, nu toa
te popoarele folosesc sarea 
drept condiment. Mulți in
dieni din America de Nord 
nu consumau sarea, iar. es
chimoșii manifestă dezgust 
față de ea. Dar încă din ve
chime majoritatea populați
ilor o căutau și o prețuiau. 
Popoarele care i se împo
triveau, regele hunilor Atila 
le distrugea înainte de toa
te ocnele și sărăriile, 
evul mediu, 
al unui comesean se <~ 
cia după locul pe caro 
o< upa 
zarea..

iar în 
rangul social 

apre- 
îl

așe-

descoperite, deosebit
bine conservate, circa o trei
me din toate familiile 
insecte cunoscute 
zer.t.
ELECTRONICA IN

DOICA ELECTRONICA
Zawadski, din

de 
în pre-

DELICT

banala 
exa- 

in- 
un

REA5CA

loan BALO!, 
electronist

la masă față de . 
. solnițelor.
CHIHLIMBARUL
lingă frumusețea sa-Pe

de piatră semiprețioasă (dc 
culoare galbenă, brună, roș
cată, mai rar verzuie, trans
parentă ori translucidă) 
chihlimbarul — numit și 
„piatra soarelui" — fiind un 
material didactic ideal este 
de mare utilitate în radio*, 
tehnică și electronică, la pre
pararea lacurilor extrafine ? 
Recent oamenii de știință au 
stabilit că prelucrarea sj 
mînțelor de cereale cu acid 
obținut din chihlimbar spo
resc substanțial recolta.

Fiind rășină fosilă pro
venită din diferite specii de 
pin, pietrele de chihlimbar, 
cu incluziuni (fragmente de : 
crenguțe de copac sau frun
ze- de ferigă, furnici etc) au 
însă o mare valoare mai 
ales pentru știință, dgarece 
în orice incluziuni au fost

;e-

...tradiționala și 
„fițuică" utilizată la 
mene de cei leneși sau 
capabili și-a găsit acum

• înlocuitor ultramodern 
calculatorul electronic 
maturizat. Acest „gadget' 
după cum s-a constatat, 
pare frecvent -în sălile unde 
se sutin examene de admi
tere, în universitățile japo
neze. Mascate în cureaua 
ceasului brățară sau monta
te în stilouri „Greierele" e- 
lectrice liliputane pot fi ac
ționate prin simple apăsări 
din vîrful creionului. Peda
gogii niponi au intrat în 
alertă. Cei din zona Osaka, 
cel puțin, au și pornit ma
rea bătălie împotriva frau
dei echipate cu tehnică „de 
vîrf" !

mitt
a-

Culese de ing. llie BREBEN

Gemma
Londra, în vîrstă de... patru 
săptămîni, a primit un ca
dou neobișnuit, cu ocazia 
venirii sale pe lume: com- 
puterul-doică „Orca 1111“

Doica electronică nu este 
altceva decît un computer 
obișnuit, adaptat de părin
ții Gemmei — specialiști în 
materie. Ea poale să repro
ducă vocile tatălui și ma
mei, să liniștească copilul a- 
tunci cind plînge, indiferent 
dacă esle zi sau noapte, să-i 
cînte cîntece de leagăn și 
să-i spună povești, care în
cep întotdeauna cu „a fost 
odată ca niciodată..." și se 
șfirșesc cu „și trăiesc de a- 
tunci fericiți împreună..." 
Un singur lucru nu poate 
să facă doica electronică — 
să schimbe scutecele copilu
lui ! Este, însă, de mare a- 
julor în gospodărie — a- 
prinde și stinge luminile, 
deschide ușile garajului, a- 
prinde aragazul și păzește 
casa de hoți.

VIRTUȚILE PRAFULUI 
DE.. CĂRBUNE

la utilizarea intensivă a pra
fului filtrat de cărbune brun 
in instalații moderne de ci
ment. Acțiunea s-a realizat 
pe baza experiențelor reali
zate de colectivul acestui 
obiectiv industrial In coii- 
textul măsurilor vizînd trans
punerea mai rapidă în prac
tică a rezultatelor cercetă
rii. Aceste măsuri contribuie 
atit la accelerarea progre
sului tehnologic, cit și la 
realizarea unor importante 
economii ia capitolul ener
getic. Astfel, experiențele 
de la Karlsdorf au demons
trat că instalații de mare 
randament pot lucra cu 100 
la sută praf de cărbune 
brun. In consecință, păcura 
folosită pînă acum poate fi 
economisită. Și iată, deci, 
o virtute a prafului de căr
bune, nebănuită pînă acum!

FOLOSIREA ENERGIEI
SOLARE

La Uzina de ciment din
Karlsdorf (R.D.G.) s-a trecui

: NJ AMERICA. SORO CI OALE ' 
/ NOASTRE L-A(J -ACUT PE 
! COLUMB CELEBRU.

A,.

Tot mai mulți specialiști 
în domeniul energeticii îți 
îndreaptă speranțele spre... 
Soare. Intre ei — cei bra
zilieni manifestă o preocu
pare sporită față de posi
bilitățile folosirii practice a 
energiei marelui astru al zi
lei.

Astfel, în zona capitalei 
țării, Brasilia, soarele strălu
cește timp de 3-i() de zile 
pe an. De aceea, in ultimul 
timp, pe acoperișurile unor 
clădiri și-au făcnt apariția 
tot mai multe colectoare so
lare, care asigură încălzirea 
apei menajere în locuințe, 
ba chiar și apa tehnică in 
unele întreprinderi mai mici. 
Avantajele sînt evidente, 
chiar și în ce privește cos
tul instalațiilor respective: 
cheltuielile de achiziționai 
și montare a instalați,!» 
solare se amortizează în d . 
ani și jumătate. Mai mult, 
fabricile producătoare ga
rantează funcționarea lor,
neîntreruptă, timp de 20 d 
ani !
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Prezențe românești
STOCKHOLM 12 (A- 

gerpres), — In cadrul 
manifestărilor consacra
te împlinirii . a 2 050 
do ani de la crearea pri
mului stat dac centrali
zat și independent. Iu 
Ambasada Republicii So
cialiste România din 
Stockholm a avut loc 
o seară culturală roma, 
no-suedeză, dedicată e- 
venimentului sărbătorit.

A fost prezentat un 
film rhxmmentar, urmat 
de un program artistic 
susținut de formații ar
tistice suedeze. Au asis
tat personalități ale vie
ții social-culturale sue
deze si membri ai c >■ pu. 
lui diplomatic d n capi
tala Suediei.

★
OSLO 12 (Agerpres), — 

La Oslo a avui loc o în-

trunire a reprezentanți
lor grupurilor paria- 

■ mentare din țările euro- 
i pene, Canada și S.U.A., 

participante la reuniunea 
de primăvară a Uniu
nii interparlamentare.

Șeful delegației ro
mâne a evidențiat ne
cesitatea ca viitoarea con
ferință parlamentară eu
ropeană , să aibă ca 
principal obiectiv crea
rea climatului favorabil 
pregătirii și încheierii 
cu rezultate concrete a 
reuniunii de la Madrid, 
care să ducă la impulsi
onarea pe toate planurile 
a aplicării angajamen
telor asumate prin Ac
tul final, în mod deose
bit în ceea ce privește 
trecerea la măsuri ho. 
tărîte în direcția dezan
gajării militare și dezar. 
mării în Europa.

Rezolute a 
de Securitate

NAȚIUNII E UNITE 12 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a 
„condamnat energic", în 
unanimitate, Republica 
Sud-Africană pentru 
tervențiile militare 
treprinse împotriva 
biei, avertizînd că 
tarea unor asemenea ac
te va determina consi. 
liul să ia în considerare 
aplicarea de sancțiuni îm
potriva R.S.A.

i in- 
în.

Zam- 
repe-

Consiliului 
al 0. N. U.

Rezoluția adoptată ce
re Republicii Sud-Africa- 
ne să-și retragă imediat 
toate forțele militare din 
teritoriul zambian, să în
ceteze orice acțiuni de vio. 
lare a spațiului aerian al 
Zambiei și să respecte pe 
viitor cu 
ranitatea 
teritorială 
zambian.

strictețe suve- 
și integritatea 
ale statului

Obiective

SITUAȚIA
(A- 
con. 

gravă 
înre

gistrează o intensificare a 
luptelor, în ciuda tentați, 
velor de mediere întreprin
se prin intermediul Or-

N’ DJAMENA 12 
gerpres). — Situația 
tinuă să rămînă 
în Ciad, unde se

prioritare
în Zimbabwe

DIN CIAD

CONDUCEREA PARTIDU
LUI LÂBURIST din Marea 
Britanic a adoptat hotărîrea 
de a convoca congresul ex
traordinar al partidului la 
31 mai 1980 la Londra. Con
gresul va avea pe ordinea 
de zi discutarea „unei alter
native Ia actuala politică e- 
conomică a guvernului con
servator", s-a anunțat la 
Londra.

IN ARABIA SAUD1TA, 
la Taef, urmează să aibă 
loc, începînd cu data de 7 
mai, o reuniune extraordi
nară a miniștrilor petrolului 
din statele membre ale or
ganizației țărilor exportatoa
re de petrol ’— s-a anunțat 
oficial la sediul OPEC din 
Viena.

PARTIDUL NOU DEMO
CRATIC DIN COREEA M 
SUD, cel mai puternic par
tid de opoziție, a adresat o 
scrisoare autorităților de Ia 
Seul, în care se cere elibe
rarea tuturor deținuțitor po
litici și reinstaurarea liber
tăților democratice în a- 
ceastă parte a Coreei. Toto
dată, în scrisoare sînt re
clamate, abrogarea „stării 
excepționale" și a tuturor 
legilor antidemocratice afla
te în vigoare din perioada 
dictaturii lui Pak Cijan Hi.

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL IRAKULUI, Saadoun 
Hammadi, începe azi o vizi
tă oficială în Finlanda, un
de va avea convorbiri cu 
omologul său din țara gazdă, 
Paavo Vayrynen, cu care va 
aborda aspecte ale relațiilor 
bilaterale și unele probleme 
internaționale de interes co
rnul.

SALISBURY 12 (Ager
pres). — Președintele ales 
al viitorului stat Zimbab
we, Canaan Banana, a 
lansat, în primul discurs 
rostit în această calitate, 
un apel întregiri populații 
a țării pentru continuarea 
politicii de reconstrucție și 
reconciliere națională, pe 
care primul ministru, Ro.

bert Mugabe, a definit.o 
ca obiectiv prioritar al 
actualei etape.

Canaan. Banana va pre
lua efectiv funcția de șef 
al statului pe data de 18 
aprilie, cînd urmează să 
fie proclamată indepen
dența- Rhodesiei, ce va 
lua atunci numele de Zim
babwe.

ganizației Unității Africane. 
După cum informează agen
ția France Presse, în zona 
de nord și de sud a capitalei 
s-au înregistrat cele mai pu
ternice ciocniri din 
vreme. Intervenția 
rectă și masivă în 
flict a trupelor conduse 
de vicepreședintele țării, 
colonelul Kamaougue, a 
determinat creșterea pre
siunilor la care sînt su
puse unitățile ministrului 
apărării și, implicit, ® in
tensificare a luptelor.

Comisia de control a 
încetării focului — forma, 
tă din reprezentanți ai 
Togoului, Liberiei, Came
runului și Nigeriei în ur
ma unui acord de sistare 
a ostilităților, semnat luni 
de președintele Oueddei 
și ministrul apărării, Ilis. 
sene Habre, dar nerespec. 
lat— nu și-a putut începe 
activitatea.

ultima 
di- 

eon.

FILME
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PETROȘANI — 7 No

iembrie: Inspectorul și
braconierii; Republica: 
Teatrul cel Mare; Unirea: 
Cine mă strigă.

PETRILA: Iboli, s
I-II

LONEA: Julia.
ANINOASA:

Flekness.
VULCAN —

Safari Express; 
reset Patima.

LUPENI —
Moarte pe Nil; 
resc: Răscoala.

URICANI Lovitura 
la spate.

Ultimul

Luceafărul: 
Muncito-

Cultural :
Muncilo-

pe

MOSCOVA (Agerpres) 
— In R.S.S. Ucraineană 
urmează să se constru
iască pînă în anul 1983 
o centrală electrică ca
re va folosi căldura in
ternă a Pămîntului, 
proiectarea ei s-a 
seama de faptul că 
tarile superioare 
scoarței Pămîntului 
țin o mare cantitate

semenea instalații va fi 
suficient de mare pen
tru centrale electrice cu 
o putere instalată 
300-350 MW, care

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

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

De asemenea încadrează direct sau prin
transfer :

— lăcătuș mecanic
— pompier
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

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

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

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821 
încadrează:

La 
ținut 
stra- 

ale 
con. 

i de 
căldură. La adtncimi ac
cesibile omului, de 3.5 
kilometri, temperatura 
rocilor ajunge în unele 
locuri Ia 200-300 de gra
de Celsius, De aici a 
pornit ideea forării în 
zonele respective a mai 
multor sonde care-să fie 
unite între ele la bază. 
In puțurile respective se 
va pompa apă lir mare 
presiune, care, trecînd 
prin „eazanele subtera
ne", se va încălzi și va 
ajunge din nou la su
prafață la temperaturi 
suficiente pentru 
rea în mișcare a 
generatoare electrice.

Randamentul unor a.

de 
vor 

putea funcționa neîntre
rupt timp de 25-30 de 
ani, fără, să polueze at
mosfera.

Agendă 
energetică 

internațională

pune. 
unor

Fratele
Colosul

seriile

LUNI, 14 APRILIE
PETROȘANI — 7 No.

iembrie: Chemarea primă
verii; Republica: 
călăului; Unirea: 
din Rodos.

PETRILA: Iboli,
I-II.

LONEA: Cine mă strigă
VULCAN — Luceafărul: 

Doctorul Bethune; Mun
citoresc: Patima.

LUPENI — Cultural : 
Julia; Muncitoresc: Răs
coala.

URICANI Lovitura 
Ia spate.

TV

pe

DUMINICA, 13 APRILIE
9,00
9,25
9,35

Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : intimplări
din Țara Curcubeu
lui. Episodul 5. .
Viața satului, 

muzicii.
10 00 ' .
11,45 Bucuriile

FRAGA (Agerpres). — 
Cel de-al doilea bloc al 
centralei electrice nu
cleare cehoslovace „V_l“ 
a început să furnizeze 
curent în rețeaua elec
trică națională. In cîteva 
săptămîni el urmează să 
ajungă la capacitatea sa 
prevăzută în proiect de 
440 Megawați. Primul 
bloc al centralei a intrat 
în funcțiune în urmă cu 
un an și jumătate.

Centrala electrică nu

Marile epoci crea
toare : J.S. Bach. 
De strajă patriei. 
Telex.

Album duminical. 
Umor și muzică. 
Desene animate : 
Popeye marinarul.

15,15 Șah.
15,30 Fotbal: Universi

tatea Craiova — 
F.C. Bai® Mare. 
In divizia naționa. 

Transimiune 
de la Cra. 
In pauză: 

masculin 
— Dinamo.

Linia 
Onedin.

12,30
13,00

13,05
14,00

lă A. 
directă 
iova, 
baschet 
Steaua 

17,20 Film seria] ;
maritimă
Episodul 9.
Cutezători . spre vi
itor.
Telejurnal.
Antena „Cîntării 

României". 
Film artistici

mon Templar 
născocitorii de

20.20

19,35

18,50
19,00
19,20

econo.
ceho-

20,30
20,50

16,00

cleară „V.l“ va produce 
în cursul acestui an a- 
proximativ 3 miliarde 
kWh de energic elec
trică, permițând 
miei naționale
slovace să economisească 
peste 3,3 milioane tone 
de cărbune.

JAKARTA (Agerpres) 
— Corporația națională 
petrolieră Perțamina din 
Indonezia și o firmă ja
poneză au anunțat des
coperirea unor zăcămin
te de petrol lingă Palem- 
bang, în sudul Insulei 
Sumatra. Forajele de 
explorare, efectuate la 
o adîncime de 1 610 me
tri s.au soldat — după 
cum informează un co
municat — cu o produc
ție de 1 500 barili de ți
ței și condesat de țiței 
pe zi, obținîndu-se de a-, 
semenea, 20 milioane 
metri cubi de gaze 
turale.

Alte foraje vor fi 
treprinse pentru a se de. 
termina importanța 
cămintelor

țrane. Premier;! 
TV. Producție a 
studiourilor engle
ze.

21,50 Telejurnal.
LUNI 14 APRILIE

Emisiune in limba 
maghiară. 
1001 de Seri. 
Telejurnal. 
Cu .răspundere 
cu toate forțele 
— la cea mai grab
nică dintre lucrări
le acestei primă
veri — semănatul. 
Combustibil pen. 
tru totdeauna. 
Cadran mondial. 
Roman foileton.

La răscruce de vin. 
turi. Episodul 

21,40 Telejurnal.

muncitori necaiiftcați (bărbați) absolvenți a 
8 clase în vederea calificării pentru I.U.M. 
Tîrgu Jiu în următoarele meserii :

- strungar
— lăcătuș
încadrarea se face conform prevederi

lor Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține la 

biroul personal al întreprinderii.

A

mtrepriiwea 
de gospodărie

tiva reiroșaro
încadrează:

inginer (subinginer) diriginte

i

— inginer (subinginer) diriginte șan
tier pentru termoficarea Văii Jiului cu cunoș
tințe în domeniul investițiilor

— maistru — automatizări pentru as
censoare din Vulcan și Lupeni *

zidari 
fochiști

— lăcătuși mecanici 
instalatori încălziri centrale 
sudori electrici și autogeni 
șoferi cu gradele B, C, E 
muncitori necalificați pentru a se ca

lifica în meseriile de mai sus
Informații suplimentare se pot obține 

zilnic la sediul întreprinderii din strada Re
publicii 31, telefon 41921-41920 și compar
timentul personal, învățămînt al întreprinde-

Mica publicitate
COLEGIUL, colectivul 

redacțional adresează fa
miliei Emil Demian since
re felicitări cu ocazia că
sătoriei, multă sănătate, 
fericire și „casă de piatră". 
La mulți ani I

. V1ND Dacia 1300 fabri
cație 1978. Strada Vasile 
Roșită 3/61, după ora 17. 
(329)

VtND Moskvici 412. stra
da Vasile Alecsandri nr. 7 
Petroșani. (319)

VIND casă liberă 3 ca
mere, gaze, canal, depen
dințe, curte, Deva. Informa
ții telefon

ROMEO 
sale buni 
„La mulți

FATĂ, caut cameră mo
bilată, cu chirie. Adresați

20045 Deva.
urează dragei 
Mitrache Hilda 
ani“l (317)

poarta cămin studențesc nr. 
2 camera 318. (318)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Min- 
teuan Vasile, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ale- 
xe Marcel, eliberată de 
T.M. Paroșciii. Se declară 
nulă (322)

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIA Vrăjitoru 

mulțumește tuturor celor 
care prin prezență și flori 
au fost alături la marea 
pierdere prematură pri
cinuită de dispariția celui 
care a fost

Vrăjitoru Gheorghe 
Emilian (Lulu) 

Ii vom păstra veșnică a- 
mintire. (326)
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