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în plus 4 500 tone
sectoarele

Pe-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

La jumătatea ultimei decade a lunii aprilie 

fost extrasă cea mai înaltă producție zilnică

32500 TONE DE

Echipa de dulgheri 
condusă de Emeric Fa- 
zekas execută lucrări la 
silozul nr. 2 al puțului 
pilier Est Lupeni. <
Foto : Gh. OLTEANU

CĂRBUNE
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în casă nouă i
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Printre 
fruntașe ale minei 
trila merită a fi eviden
țiat sectorut V. Bri
găzile sectorului au re
ușit să. producă de la 
începutul anului, 
4281 tone de cărbune 
peste plan, pe baza de
pășirii cu 103 kg pe 
post a productivității 
muncii. S-au obținut 
totodată, în primul tri
mestru al acestui an, 
peste 8 lei economii la 
costurile de producție 
pe tona dc cărbune. Din
tre brigăzile cu cele mai 
bune rezultate se evi
dențiază 
de- Iszalov Mihai, 
plus 1087 tone, ! 
cenatu Gheorghe, 
678 tone și Radu 
Ioan, plus 596 
cărbune față de 
Colectivul 
de la l.M. Petrila 
angajat ca în cins 
zilei . internaționale 
muicii să extragă 
ie- plan 4500 tone 
cărbune. (T.R.)
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IH spirit ciiicl 
: Niciodată Petroșaniul 
: n-a cunoscut o atît de 
• dinamică și amplă acți- 
i une de urbanizare ca în 
; prezent. In unele zone se 
\ pune temelie noilor 
i blocuri, în altele se lu- 
i crează la finisări interi- 
i oare, la fațade, în alte 

locuri —■ prin demolări 
— se pregătesc viitoarele 
obiective. Prind consis
tentă, prin verticala nu
meroșilor stîlpi de beton, 
lucrările supermagazmu- 
lui...

Niciodată Petroșaniul 
nu a trăit cu atîta stră
danie pentru înfrumuse
țarea lui. . Apar zone 
verzi, se dă o nouă via
ță celor vechi.

Adăugind și inițiativa 
organizării unui concurs 
privind alegerea celui 
mai valoros proiect de 
sistematizare a zonei ce 
va constitui viitoiul nos
tru centru civic, precum 
și măsurile de amplasa
re a unor monumente 
vom înțelege și aprecia 
mai bine noul spirit ci
vic ce tinde să devină o 
caracteristică a vieții 
Petroșaniului.

Dar pentru a avea un 
oraș modern, frumos, 
nevoie de o mai largă 
participare a locuitorilor 
la acțiunile de Înfrumu
sețare și mai ales de 
multă grijă față de ce 
s-a realizat și se va rea
liza. - ' .

Nici un cetățean ’ nu 
trebuie să rămînă indi
ferent față de actele ce
lor care sfidează munca 
și dorința celor care con
tribuie la înfrumusețarea 
orașului unde muncim, 
învățăm, trăim.

M. MIRCEA

" v J a -aIn 25 aprilie, la jumătatea ultimei de
cade, a fost extrasă în Valea Jiului cea 
mai înaltă producție fizică de cărbune a 
acestei luni și una din cele mai ridicate 
de la începutul anului aproape 32 500 
tone. Șase întreprinderi miniere au depă
șit sarcinile zilnice care le revin: Uri
cani cu 253 tone, Bărbăteni cu 241 tone, 
Lonea cu 164 tone, Vulcan cu 151 tone, 
Lupeni cu 108 tone și Livezeni cu 97 de 
tone.

Intensificîndu-și eforturile pentru întâm
pinarea Zilei Muncii cu rezultate cit mai 
rodnice în onorarea angajamentului de a 
da țării cărbune cit mai mult și de calitate 
mai bună, colectivele miniere ale Văii Jiu
lui au extras în ultima semidecadă, zilnic, 
peste 31 800 tone. Această perioadă a fost 
cea măi bogată în realizări de la începu
tul anului.

• Colectivul, minerilor din Bărbăteni 
— muncitorii, inginerii și tehnicienii care 
sărbătoresc în aceste zile zece ani de 
cînd, din acest nou cîmp minier au fost

extrase primele tone de cărbune cocsifi- 
cabil — se situează și în această lună, 
prin procentul de depășire al planului, pe 
locul întîi al întrecerii pentru mai mult 
cărbune. Noua cotă a depășirilor, atinsă 
ieri de către vrednicul și priceputul co
lectiv, este de 16 000 tone de cărbuije coc- 
sificabil de la începutul anului. Minerii 
din Bărbăteni raportează în cinstea aces
tui eveniment și a zilei de 1 Mai înde
plinirea integrală a angajamentelor anu
ale la toți indicatorii tehnico-economici.

• Colectivul I.M. Uricani a reușit să 
extragă în perioada ultimei decade a lu
nii producții record de cărbune cocsifi- 
cabil — între 250 și 350 tone peste preve
derile zilnice, recuperînd în cinci zile 
peste 1200 tone de cărbune din restanța 
primei părți a lunii. Cele mai bune rea
lizări le obține și în luna aprilie unul 
din colectivele fruntașe pe întreaga Vale 
a Jiului, sectorul II, al cărui plus de la 
începutul anului se ridică la peste 15 000 
tone de cărbune.
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La Vulcan, 40 de familii 
de oameni ai muncii 
primit în aceste 
ia noilor 
blocului 
locui. In 
levardul
lui centru civic al orașu
lui vor fi date în folosin
ță alte 250 apartamente 
confortabile din blocuri ce 
vor îmbogăți zestrea edi
litară a frumosului oraș 
din centrul Văii Jiului.

Ia aceeași zonă au fost 
date în folosință în ulti
mii ani aproape 300 apar
tamente noi și 1800 mp 
spații comerciale, urmînd 
ca în final să se înalțe, în 
total, blocuri cu 5000 de 
apartamente, magazin uni
versal, un nou sediu ad
ministrativ, școli și casă 
de cultură.
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PARCURSUL

cincinalului au fost

ml

Plus 1215 ml la lucrările
de pregătire

REALIZĂR1LE BRIGĂZII PE 
CINCINALULUI

• Sarcinile piimilor trei ani ai 
depășite cu 750 ml • In 1979 depășirile se ridică la
aproape jumătatea plusului din primii trei ani — 350 
ml • La zi, pe anul 1980 au lost excavați suplimentar 
115 ml lucrări miniere.

an s-au rea- 
prevederi, la

1215 ml excavați su-
cin-
trei
< a-

pe. lente. de 
a muncii.
sf ieșitul a- 

fi prezentate

ex<avuți 
planificate 
cincinalu-
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ÎNAINTE DE TERMEN Is

Brigada condusă de Francisc Kovacs

cele cionduse 
, cu 
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Cabinet modern de 
protecția muncii
La Uzina electrică din 

Paroșeni funcționea
ză un cabinet modern 
de protecție a muncii, ln- 
cepînd din această săp- 
tămînă la cabinet se 
proiectează cu regulari
tate flme 
pi >tecție

Pipă . la 
ui tui, vot 
50 ;de films dintre, ca-; 
re unele în culori. Noul 
cabmel de proteclie a 
muncii es c dotai, d? a- 
semenea, cu aspcctomat, 
rctroproiecior, epidia- 
școp, diascop, precum și 
cu o instalat!0 de testare 
a cunoștințelor cu mij
loace optice și acustice.

I 2.5 de oameni, o traini- 
| că familie minerească, bri- 
! gada condusă de Francisc 

Kovacs, a obținut prin 
i sporirea vitezelor de avan

sare 
plimentar in actualul 
cinai. Dacă în primii 
ani minerii, in fruntea 
rota se aflau șefii 
schimb Eugen Crăsuc, 
tan Mayăi, 
Merlon, Constantin 
și Iosif Fabian, au 
zal, in a\ans, 750 
lr-un singur an, in 
plusul realizat se 
la peste 350 ml, 
jumătate din întreaga de
pășire a primilor Irei ani 
a; cincinalului 1976-1980,

Alecsandru
Vișan 
reali- 

mi in- 
1979, 

ridică 
aproape

iar în acest 
Uzat peste 
zi, 115 ml.

Cei 1215
peste sarcinile 
de la începutul 
lui asigură pentru briga
da condusă de minerul 
f'rancisc Kovacs realizarea 
integrală a sarcinilor do 
plan ce le reveneau pen-

tru întregul cincinal și 
chiar depășirea acestora 
cu 415 ml.

Meseriași de înaltă ținu
tă profesională, minerii 
brigăzii execută fără pre
get și cu aceeași îndem
nare care le confirmă pe 
deplin măestria și nivelul 
ridicat de calificare, lucrări 
miniere pe orizontală sau

înclinare, în cărbune sau 
steril și mixt, lucrări care 
au în final o singură ca
racteristică după care se 
recunoaște mîna oamenilor 
lui Francisc Fazakas — 
calitatea execuției.

Români și maghiari, u- 
niți într-o trainică familie 
muncitorească, lucrează u- 
măr la umăr animați de un 
gînd statornic înălțător — 
prin munca lor de zi cu; 
zi să contribuie din răs
puteri la . crearea condiți
ilor necesare sporirii pro
ducției de cărbune, sursă 
atît de importantă pentru 
industrie, pentru dezvolta
rea României socialiste.

Dorin GHEȚA

Azi, invitatul nostru NICOLAE 
KASEOPA, inginer principal la I.M. 
Lupeni, afirmă:

Pentru I.M. Uricani, anul 1980, ultimul an al Cinci
nalului aciuai e.tc anul introducerii pe scară largă in 
subteran a noilor teanologii de extracție. Pe lingă cele 
Irei complexe mecanizate aflate în Pfezent în exploa
tare, mina va mai ii dotată cu încă trei utilaje moderne, 
de mare randament. Product.vitatea muncii în abata
jele mecanizate, in primele patru luni ale anului, este 
sub nivelul planificat.

Ce trebuie făcut la mina Uricani pentru creșterea 
productivității muncii în aceste abataje ?! Lăsăm să-și 
spună pă.erea invitatul redacției, care în ziua de 25 

aprilie a c. ne-a însoțit în subteran, și oamenii abatajului.

La mina Uricani există condiții pentru
Ain

NICOL AE RASPOPA, in
giner principal în cadrul 
biroului programare și ur
mărirea producției, I.M. Lu- 
peni:

— La 
abatajul
stratul 18 bloc 6 orizontul 
400, sectorul III. Din dis-

ora 11 am ajuns în 
mecanizat din

cuția purtată cu șeful de 
brigadă a reieșit că piuă la 
ora respectivă se făcuseră 
curățirea făgașului lăsat 
din schimbul IV, riparea 
transportorului și pășirea ca
drelor. începuse operația de 
tăiere a făgașului, dar du
pă circa 10 m s-a oprit flu-

xul de transport și, odată 
cu acesta, combina. între 
timp am aflat că tăierea u- 
nui făgaș durează 50—60
de minute și că pe fiecare 
schimb se poale tăia un 
făgaș, dar cum combina nu 
a mai pornit pînă la sfîrși- 
lul schimbului, 
„micilor" 
flux.
mai tăiat, 
piu calcul, rezulta că 
patru făgașe se pot 
liza peste 450 de vagoneți 
ceea ce înseamnă o pro-

din 
defecțiuni 

nici făgașul nu 
răcind un

cauza 
din 
s-a 

sim- 
din 

rea-

ductivitate, raportată 
numărul oamenilor din a 
bataj, de 15 tone/ post și 
nu 6,54 tona cit se reali
zează cu aceste utilaje, 
(n.r. — deficiențe „mici" 
care trag mult la cîntar și 
pe care după cum vom vedea, 
inginerul șef al minei nu 
vrea să le recunoască). Un 
alt aspect sesizat în abataj 
este faptul că plugul de 
la combină este necores
punzător. De asemenea, am 
asistat la pășirea unei sec
ții și am observat că fur-

tunele erau sparte. Toate 
aceste deficiențe din aba
taj, corelate cu cele de pe 
fluxul de transport și cu 

■ lipsa de „goaie“ au 
făcut ca brigada să nu-și 
realizeze preliminarul în 
schimbul 1 al zilei de 25 
aprilie a.c. Printr-o mai. 
bună organizare a produc
ției și a muncii la toate 
nivelele — brigadă, sector, 
mină — prin respectarea cu 
strictețe a disciplinei teh
nologice, și mai ales, prin 
receptivitatea, calitatea și

pregatirea oamenilor, aces
te deficiențe pot fi înlătu
rate. La mina Lupeni, în 
abatajele mecanizate mine
rii au reușit să înlăture 
toate aceste nereguli, să 
întroneze o disciplină fer
mă, muncitorească,, să lu
creze practic șase ore în 
abataj, lucru foarte impor
tant pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

PETRU CHINGA, maistru, 
șef de brigadă, sectorul III, 
l.M. Uricani:

— în data de 17 aprilie 
a.c. am preluat abatajul 
mecanizat. Chiar din prima 
zi am început să fac ordi
ne, să disciplinez și să o- 
mogenizez brigada. Rezul
tatul — 800 kg/post în 
plus la productivitate. Nu 
ue vom opri aici, avem. 
front de lucru bun, utilajul 
merge și brigada este ho- 
tărîtă ca în scurt timp să 
atingă productivități de

Constantin GRAURE

(Continuare în pag i>
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Tradiții revoluționare ale muncitorimii 
din Valea Jiului legate de sărbătorirea 

zilei de 1 Mai
Prih manifestări bine

organizate, cu dirzenia cu 
care muncitorimea și-a
cucerit și apărat drepturi
le, sărbătorirea zilei de 
1 Mai s-a transformat în
Valea Jiului într-o a*
devărată demonstrație a 
forței muncitorești. .,40 000 
de bărbați, femei, tineri și 
vîrstnici", — relata în 
L922 ziarul „Socialismul" 
— cu steaguri în frunte, au 
format un cortegiu impu
nător, pe care .detașamen
tele poliției și . jandarmeria 
nu l-au putut destrăma". 
Ziua de 1 Mai 1922 a fost 
aniversată în centrele 
miniere —- Lonea, Petrila, 
Aninoasa — unde munci
torii și-au ridicat glasu
rile de protest împotriva 
nepăsării direcției mine
lor, datorită căreia se pro
duceau numeroase acci
dente de muncă.

Din anul 1923, se păs
trează mai multe mărtu
rii documentare din care 
reiese că au fost trimiși
în judecată mai mulți 
muncitori ce au făcut pro
pagandă cu ocazia zilei de 
1 Mai. „Ei se acuză de de
lictul de propagandă pre
văzut și pedepsit de art. 
172 al cod. penai, fiindcă, 
cu ocazia sărbătoririi zi
lei de 1 Mai 1923, mun
citorii au ținut o întruni
re la care s-a votat o mo
țiune și au răspîndil prin
tre muncitori manifeste 
prin care caută să pro
voace ura clasei munci
toare contra clasei condu
cătoare, zicîud despre a- 
ceastă clasă, în moțiunea 
mai sus amintită, că le 
face traiul imposibil și 
creează numai legi de în
cătușare a muncitorilor, 
ehemînd pe muncitori la 
luptă contra clasei do
minante". Ziua de 1 Mai

1929, a fost aniversată în 
condițiile crizei econo
mice și stării de spirit pro
testatare a maselor mun
citoare. In această peri
oadă, sarcinile de luptă ale 
proletariatului erau tot
mai complexe. „Pe do o 
parte trebuie să luptăm
pentru a ne apăra cuceri
rile de pînă acum —
scria un ziar muncitoresc 
— iar pe, de altă parte, 
pentru a cuceri noi reforme 
și pentru înfăptuirea inte
grală a ideii socialiste".

La 28 aprilie 1931, or
ganele de represiune ra
portau următoarele: „Va
facem cunoscut că, cu în
cepere de astăzi, comu
niștii vor căuta să răspîn- 
dească manifeste în vede
rea zilei de 1 Mai. Luați 
măsuri pentru împiedicarea 
răspîndirii acestora și a- 
restarea autorilor". Dar cu 
toate măsurile luate, mun
citorii mineri din Lupeni 
au stabilit sărbătorirea zi
lei de 1 Mai. Organizarea 
programului de plecare la 
Surduc s-a transformat în
tr-o adevărată demonstrație 
a maselor, conduse de co
muniști, împotriva exploa
tării. Convoiul care s-a în
dreptat spre Surduc era 
compus din muncitori ti
neri, mai vîrstnici, pensio
nari, femei, copii. Manifes- 
țanții purtau drapele roșii 
și intonau cintece revolu
ționare. Organizarea a 
fost făcută în așa fel in
cit la Bărbătenii de Jos 
s-au întilnit alte grupuri 
de muncitori din împreju
rimi, continuîndu-și dru
mul spre Surduc, unde la 
O anumită oră pe platou 
erau prezenți muncitorii 
de la toate minele din 
Valea Jiului. Acest lucru 
a demonstrat că ayîntul 
revoluționar al muncitori
mii de aici nu s-a redus, 

că după sîngeroasele eve
nimente de la Lupeni, din 
1929, Partidul Comunist 
Român a reușit in scurtă 
vreme șă obțină rezultate 
însemnate în organizarea 
luptei maselor muncitoa
re de pe aceste meleaguri.

Roadele bogatei activi
tăți propagandistice și 
organizatorice depuse de 
Partidul Comunist Român 
și-au găsit deplina concre
tizare în acțiunile revolu
ționare ale muncitorimii 
cu prilejul zilei de 1 Mai 
din anii următori. Astfel, 
în preajma zilei de 1 Mai 
1943, comuniștii îndemnau 
clasa muncitoare să ma
nifesteze prin Orice for
mă pentru ieșirea țării din 
războiul antisovietic . im
pus de Germania hitleris- 
tă și doborîrea regimului 
dictaturii militaro-fasciste. 
Răspunzînd acestui în
demn, sub conducerea or
ganizației locale a Parti
dului Comunist Român, 
muncitorii mineri din Va
lea Jiului nu au lucrat în 
ziua de 1 Mai, sub pre
textul lipsei de vagoane.

Desfășurate sub semnul 
unității de luptă a mase
lor populare, acțiunile oa
menilor muncii organizate 
la 1 Mai au contribuit la 
crearea de "către Partidul 
Comunist Român în iunie 
1943, a Frontului patriotic 
antihitlerist. Lupta clasei 
muncitoare s-a întărit, ac
tivitatea desfășurată de 
partid în cadrul campani
ilor politice de 1 Mai au 
avut o însemnată contribu
ție la doborîrea dictaturii 
militaro-fasciste, la înfăp
tuirea revoluției de eli
berare națională și socia
lă, care a deschis o nouă 
eră în viața și istoria po
porului nostru.

Prof. Ion FRAȚILA

JURĂMÎNT OSTĂȘESC
Ieri, la compania de 

pompieri din Petroșani 
s-a desfășurat, într-un ca
dru solemn, festivitatea 
prilejuită de depunerea 

■jurămtatului militar de 
către tinerii încorporați 
în noul contigent de 
ostași chemați sub arme.

Așa cum este tradiția, 
solemnitatea depunerii ju- 
rămîntului militar a cons
tituit pentru tinerii ostași 
prilejul vibrantei angajări 
de a străjui mărețele cu
ceriri ale poporului ro
mân, de a apăra avuția 
națională, viața și avutul 
oamenilor muncii, ordinea 
publică și liniștea popu
lației Văii Jiului, iar, la 
nevoie, să nu-și precupe

Exemplu de omenie
Autobuzul 31-11D-5257 de 

pe ruta Aeroport Petroșani 
— Lonea a oprit în stația 
din Piața Victoriei. Ca în 
orice stație unii călători 
au coborît, alții au urcat. 
După ce a închis ușile, șo
ferul era gata s-o por
nească la drum, cînd a ză
rit' o bălrînică îndreplin- 
du-se grăbită spre stație. 
Ușile autobuzului s-au 
deschis clin nou, iar bătci
nica a urcat ■ satisfăcută. 
Discutînd cu tovarășii Ilie 
Liciu, șeful serviciului leh- 

- nic, și cu Nicolae Mirea, 

țească viața pentru apă
rarea patriei.

Jurînd credință cu mi
na pe drapel, tinerii mi
litari s-au angajat să 
muncească temeinic pen
tru perfecționarea măies
triei de luptători, să ob
țină rezultate bune și foar
te bune în pregătirea de 
luptă și politică, să-și în
deplinească cu responsa
bilitate, curaj și abnega
ție înaltele îndatoriri ce 
le revin în slujba patriei, 
a poporului muncitor.

Au fost prezenți invi
tați, părinți și rude ale 
tinerilor militari, tineri 
purtînd uniforme albastre 
din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea 

șeful secției de transport 
în comun In cadrul 
A.U.T.L., mi-a fost dat să 
aud și alte cuvinte de lau
dă la adresa șoferului Ni-, 
co.'ae Badea. Mașina pe 
care o conduce este în
grijită și pusă la punct 
Incit funcționează cum 
scrie la carte. Șoferul 
Nicolae Badea muncește 
cu tragere de inimă, este 
preocupat să facă econo
mii de carburanți și lubri- 
iianți. „In autobază avem, 
e drept, mulți. șoferi buni, 
dar dacă toți șoferii noș

patriei, cadre de condu
cere din unități economi
ce, . reprezentanți ai orga
nizaților de masă și ob
ștești, pionieri.

După depunerea jură- 
mîntului, tinerii militari 
au fost felicitați de către 
comandanții lor, de către 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat, de pionieri care le-au 
urat mult succes în pre
gătirea de luptă și poli
tică.

In încheierea solemni
tății, pionierii Școlii ge
nerale nr. 7 din Petroșani 
și tovarășii tinerilor 
ostași care au depus ju- 
rămîntul, au prezentat un 
frumos program artistic.

tri ar fi la fel de conștiin
cioși atunci cu siguranță 
că în ceea ce privește 
transportul în comun n-am 
mai avea probleme", ne-a 
spus interlocutorul.

Gestul plin de omenie 
al șoferului, aprecierea de 
care se bucură in cadrul 
colectivului autobazei ne-au 
determinat să scriem a- 
ceste rlnduri, dorind ca 
exemplul Iui să fie urmat 
de toți șoferii de pe auto
buzele ce asigură trans
portul în comun din Va
lea Jiului.

D. CRIȘAN

MECANîZAREÂCOMPLEXÂ
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10—12 tone/post. De ase
menea, trebuie șă mai a- 
mintesc, că, împreună cu 
ortacii am hotărît să pre
luăm inițiativa „Să prelun
gim cu un ciclu durata de 
funcționare- a complexului", 
lansată de omologul meu 
de la Lupeni, Constantin 
Lupulescu,

FRANCISC HEGEDUS, in
giner eleclromecaniț, ad
junct șef, sector 111 :

— Avem probleme cu a- 
provizionarea cu piese de 
schimb. De pildă nu avem 
întotdeauna și nici la timp 
cap de acționare pentru TR, 
cuplaje, axe canelate etc., 
fapt care conduce la pre
lungirea duratei de stațio
nare a utilajelor, la nere- 
alizări de producție.

IOAN DANILA, inginer, 
șeful sectorului III :

— Am început Operațiile 
de introducere in subteran 
a unui nou complex me
canizat. Odată cu punerea 
in funcțiune a acestuia, 
sectorul își va realiza în 
mod ritmic sarcinile de 
plan. La ora . actuală ne

mai confruntăm cu unele 
greutăți, dar consider că 
ele depind de noi, de mo
dul cum știrii să le înlă
turăm.

La ieșirea din mină, in
vitatul redacției, ing. Ni
colae Răspopa, și-a pre
zentat concluziile in iața 
unor cadre din conducerea 
uniiăț i. Dialogul purtat cil 
Constantin Teodorescu, in
ginerul șei al minei, a fost 
pur și simplu penibil. Chiar 
de la începutul discuțiilor, 
inginerul șef nu numai că 
s-a dovedit nereceptiv la 
propunerile formulate de 
invitatul nostru, dar nici 
măcar colegial nu S-a pur
tat. Ne permitem să vedem 
în acest mod de a gîndi al 
inginerului șef unele dintre 
cauzele neregulilor pe cart? 
le-am întilnit in subteran.

Ing. Carol Schreter, di
rectorul minei, și Cornel 
Bololoi, secretarul comite
tului de partid, președin
tele c.o.m., după ce au a- 
preciat ca deosebite sugesti
ile făcute de invitatul re
dacției, ne-au informat că 
I.M. Uricani, prin măsurile 
luate merge pe calea re
dresării producției.

resta :- 
închisă,
11 si 

stabilea
la ora

„Șeful motelului ?“ „Ei, dîn- 
sul este la București". In 
sfîrșit, cineva care deși lip
sește nu este „la călcat".

— De fapt ce doriți ?
— O gustare și trei ca

fele.
Am luat loc la masă (și 

ne-am ales masa, fiindcă e- 
ram singurii clienți), masa 
cu cea mai curată față de 
masă. Ne-au fost aduse la-

sătesc, de ce nu ar fi fost 
și paharele de la o unitate, 
cel mult de a Il-a.

— Vă rog, nu aveți la 
mașină ceva benzină? Uitați 
în ce hal m-am pătat de 
vopsea! — ni .se plîngea 
cu năduf ospătară (sperăm 
că și dîrisa, ospătară era, 
așa că nu aveam după ce

• INTILNIRE. La Mu
zeul mineritului a avut loc 
o întîlnire de lucru a edi
lilor municipiului cu nu
meroși arhitecți din țară 
care au răspuns invitației 
de a participa la con
cursul pentru sistemati
zarea orașului -Petroșani.

• O NOUĂ PIESĂ DE

TEATRLT, Colectivul Tea
trului de stat Valea Jiului 
pregătește punerea în sce
nă a.unei noi piese de 
teatru pentru copii și tine
retul școlar. Este vorba de 
piesa „Vrăjitoarele' 
Dimitrie Stelaru, 
regie va fi semnată 
Nicolae Gherghe.

• CURSURI DE CALIFI
CARE. La I.C.M.M. Petro
șani și-au început activi
tatea două cursuri de ca
lificare pentru macaragii.

de 
a cărei 

de

Ospitalitatea cu care am 
fost tntîmpinați în 25 apri
lie la motelul „Valea de 
Pești" nu le-o poți dori să ai- 
be parte de ea nici celor 
care te-au omis de pe liste
le de premiere sau ți-au 
tăiat o treaptă din retribu
ție, fără să știi de ce.

La prima vedere totul pă
rea normal dacă nu încer
cai să intri pe ușa 
rantului care. era. 
deși trecuse de ora 
programul afișat 
deschiderea unității
8, Dar cum deschisă era 
ușa din spatele motelului, 
totul s-a rezolvat. Am luat 
loc la masă și... așteptăm. 
Fiind singurii clienți, nă
dăjduiam... dar cum orice 
răbdare are margini... am 
pornit în căutarea cuiva, 
care să ne dea măcar unele 
lămuriri. La recepție era 
închis, la bar era- deschis, 
dar nu era nimeni înăuntru, 
doar ia bucătărie se auzea' 
zgomot de spălat vase. Bu
cătăreasă (sperăm că asta îi 
era funcția, deși aspectul 
„echipamentului" de lucru 
da naștere la îndoieli) ne 
dă unele .explicații în fugă 
în timp ce lua comanda. 
„Bucătăreasa șefă este jos 
la călcat, la călcat lenjeria". 
„Barmana ?" „Și ea tot 
jos". „Dar persoana de la 
recepție este tot la călcat?". 
„Și ea tot la călcat, că bar-- 
mana este și recepționeră".

Așa ospitalitate... mai rar 
in Valea Jiului

«imurile: trei cuțite de trei, 
•feluri (pe unul erau urme 
sigure că fusese spălat — 
se uscase.ră pe alama sa pi
căturile de. apă nu tocmai 
curată); trei furculițe de 
doua feluri (de această da
tă, nu am găsit urme că ar! 
fi fost de curînd spălate) și 
trei pahare, care, să recu
noaștem, toate erau la fel, 
deși nu credem că ar fi co- 
respuns categoriei localului 
(categoria I), dar cum și 
solnița era ca a unui bulet

să o identificăm — ecuson 
nu, iar din ținuta, uniforma, 
localului nu avea decît ju
mătate).

Ne-a părut rău că nu am 
putut să o ajutăm, dar, nu 
am putut scoate nici petele 
dc vopsea proaspătă de pe 
haina unuia’dintre noi. Mai 
ușor a fost să înlăturăm 
vopseaua de pe paharul de 
apă (sticla se curăță mai 
ușor). De unde să fi fost 
vopseaua ?!

Abia" cînd am văzut în 
bucătărie zugravii sau 
vopsitorii, — (cam aceasta 
trebuie să le fi fost meseria 
după șalopetele pline de 
vopsea, — in bucătărie, luau 
gustarea, nu lucrau) ne-am 
dat seama că tot ce eră alb 
era proaspăt vopsit, deși nu 
eram avertizați prin nimic 
(în afară de vopseaua care 
se luase pe hainele noastre). 
V-arn spus și ce le zicea șe
ful lor, al zugravilor (un 
ins fără salopetă și cu șap
că în carouri), care mai 
strecura din cînd iu cînd în 
conversație cite o vorbuliță 
de duh sau de... ducă-se... 
dar nu am auzit decît frîn- 
turi de discuție din cauza 
șcîrțîitului ușii de la grupul 
sanitar, ușă care , nu putea 
fi convinsă să stea locului, 
iar scîrțîilul ei pătrundea 
insistent în șala de servire 
a localului.

La plecare ne-am luat 
rămas bun de la gazde, ca
re ne-au răspuns politicoa
se... din bucătărie.

Așa trebuie întâmpinați 
oaspeții, sau ce-am văzut 
e... specialitatea casei ?

Tudor MUNTEANU

• O GAMĂ variata 
DE BOILERE. La magazinul 
de produse electrice din

în 
vînzare o gamă variată de 
boilere, avînd capacitatea 
de 15, 50, 85 și 100 litri. 
Ele pot fi cumpărate 
cu plata în rate

• pregătiri'
SE. Formațiile 
de amatori de la 
din -Lonea se

mi- Petroșani a fost pusă 
uti. ~

la

Participă la cursuri perso
nalul muncitor, atîț de pe 
șantierele de investiții cit 
și din întreprinderile 
niere care dispun de 
laje pentru ridicat.

• EXPOZIȚIE. Ieri,
muzeul Unirii din Alba 
Iulia s-a deschis expoziția 
de pictură realizată de cu
noscuta colaboratoare a zia
rului nostru, Maria Dincă. 
Lucrările, inspirate din rea
lități contemporane, s-au 
bheurat de un viu interes.

Șî

1NTEN- 
artistice 

clubul 
pregătesc

intens în vederea progra
mului ce îl vor susține în

cinstea 
Peste 80 
cuprinși 
muzică 
de teatru și. brigada artis
tică se află zilnic la repe
tiții.

• O NOUA 
SPORTIVA. pe 
teren viran de la intra
rea în incinta preparației 
Coroești au fost amena
jate două terenuri de te
nis și un teren de fotbal 
pentru competițiile de

zilei de 1 Mai. 
de artiști amatori 
în formațiile de 
populară, ușoară,

BAZA
fostul

masă. Noile baze sporti
ve au fost realizate prin 
munca patriotică a prepa
ratorilor, tineri și vîrst
nici, care 
renul, l-au 
prejmuit.

au nivelat te- 
taluzat și îm-

realizată deRubrică
Valeriu COANDRĂȘ

I 
I
I

■
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Onomasticqnul țăranilor 
jieni, mai concentrat de
cît al românilor în ge
neral înregistrează o 
frecvență deosebită a u- 
nor nume vechi, prove- 

'nite din latină sau grea
că, nume legate în genere 
de ob>c< iuri oăgîne, ajun
se piuă în zilele noastre, 
prin filiera sărbătorilor 
creștine. Astfel, Filip și 
perechea etimologică Da
mian (Dămian, Demian) 
provin din greacă și au în-. 
ielesul inițial de iubitor 
de cai și îmblînzitor de cai. 
Dinastia macedoneană a 
Filipilor a trăit cu vreo 
patru secole înaintea erei 
noastre, cel de-al doilea 
dintre regii omonimi a 
fost tatăl lui Alexandru 
cel Mare. La români însă, 
Filip (atestat documentar 
pe Ia 1500, dar mult mai 
vechi) este legat de sărbă
toarea populară a Filipilor, 
Pilipilor sau Gădineților, 
desfășurată, iarna sau 
toamna, în rîndul păsto
rilor. Filip este conside
rat, ca și Petru sau alte 
personaje ale calendarului 
popular, stăpînul lupilor, 
care fac parte, după cum 
se știe, din stindardul to
temic al dacilor. Cu pri
lejul acestor sărbători, ca
re perpetuau „vechi credin
țe și practici magice păs
trate doar sub alt nume“ 
(Christian Ionescu —
„Mica enciclopedie ono
mastică", 1975) se invoca 
numele patronului pentru 
a fi ferite turmele de 
lupi. Or, în această prac
tică magică se recunosc 
ușor Lupercaliile celebra
te Ia romani în februarie.

Prenumele Filip este le
gat semantic de Marcu 
și Martin. Marcu are obîr- 
șie latină tradueîndu-se i- 
nițial prin „dedicat lui 
Marte", zeul războiului, 
sub acest, nume erau înre
gistrați băieții născuți în

De ta o duminica Io alta
W—I  — ' ■■■■'■   ■■■■■■■ ——■■■■If Hill'll       ■»

A venit totuși, primăvara.

CADRAN 
tehnico-știtoțific
DE CE SE ÎNGRAȘĂ 

OAMENII?
înainte de toate, din cau

za unei pofte exagerate de 
mîneare. Dar acest apetit 
neobișnuit de ce depinde ?

Unii oameni grași spun 
că mănîncă mult... din plic
tiseală, aceasta determinin' 
du-i să ingurgiteze mereu 
ceva gustos.

Psihologii și-au propus 
să verifice această afirmație. 
Pentru aceasta, au ales su
biecți din care jumătate a- 
veau o greutate normală, 
iar jumătate cântăreau cu 
cel puțin 15 la sută peste 
limita ideală. Ei au fost des- 
părțiți în două grupe, în fie
care dintre acestea fiind un 
număr egal de „grași" și 

prima lună a anului pînă 
la Caesar. Inițial, sabinii 
semnificau prin Marte 
o divinitate protectoare a 
agriculturii și animalelor. 
Din acest prenume deri
vă Martius, care a ajuns 
în românește Martiri. 
Numele personal devine a- 
poi frecvent în evul me
diu nu numai în popoare
le romanice, Saint Martin

2050 de ani 
de la formarea 

primului stat dac 
centralizat

și independent

de Tours este considerat 
patronul francilor din tim
pul dinastiei merovingie- 
ne. Românii au avut însă 
o sărbătoare populară, 
Mărtinii, prilej cu care, 
similar ca la Lupercaliile 
romane, se desfășurau în 
februarie o suită de prac
tici magice, în zile neapă
rat nelucrătoare, pentru 
ocrotirea turmelor de pri
mejdia lupilor și urșilor. 
De altfel, din acea vreme 
ursul este cunoscut prin 
metafora Martin sau moș 
Martin, în calendarul popu
lar Mărtiniile coincid cil 
ziua ursului sau stretenia.

Ar merita discuții deta
liate istoria prenumelor 
frecvente in Valea Jiului: 
Luca, Nistor, Pavel, To
ma, Voichița, Roman, An- 
dronic (înrudit cu Andrei, 
asupra căruia ne-am re
ferit), Dumitru și Gheor- 
ghe, ultimele două fiind 
legate însă de cultivarea 
cerealelor (misterele zei
ței Demeter din Eleusis, 
numele zeiței fiind tra
dus prin pămîntul-mamă,

„slabi". Unei grupe i s-a 
dat o ocupație foarte plicti
coasă — caligrafierea unor 
litere, în vreme ce celeilal
te grupe i s-au propus niște 
teste psihologice interesan
te. Lingă fiecare dintre su
biecți a fost plasată o' cu
tie cu un număr egal de 
fursecuri.

După un anume timp s-a 
procedat la numărarea fur
securilor rămase în cutii. Ei 
bine, s-a constatat că în 
grupa cu ocupația plicticoa
să s-au' mîncat mult mai 
multe dulciuri decît în gru
pa în care persoanele testa
te nu se plictiseau. Dar 
cînd s-a comparat numărul 
fursecurilor mîncat e de 
„grașii" și „.slabii" din am
bele grupe s-a văzut că 
primii s-au aflat intr-un a- 
vans net, indiferent de gru
pa în care au fost supuși 
la greaua. . încercare I 

în greacă georgos înseam
nă lucrător al pămînlului, 
țăran). Să luăm însă în 
seamă un nume frecvent 
la Cîmpu lui Neag și Uri- 
cani — Pantelimon. In vre
mea împăratului . Maximi
lian s-a făcut cunoscut un 
martir cu acest nume ca
re „săvârșea" minuni ca
racteristice zeilor traci. 
Ca și Ilie, postură urani

că a marelui zeu dac, 
desigur jnoștenindu-i în
sușirile, Pantelemon era 
considerat protectorul oa
menilor și animalelor 
împotriva fulgerelor, trăs
netelor și arsurilor. Săr
bătoarea apocrifă dedica
tă lui Pantelimon (ajuns 
și patron al Veneției) se 
desfășura (ca și a lui Ilie) 
în miezul verii, cînd cala
mitățile naturale puteau 
compromite recoltele.

Etimologiile onomastice 
legate de personaje reli
gioase traco-dacice (și 
prin compartamentul per
sonajelor) demonstrează 
că multe nume personale 
se păstrează încă dinain
tea venirii slavilor în zo
na dunăreană, se consti
tuie într-o probă edifi
catoare a creștinării româ
nilor înainte de acest e- 
veniment. Această - evoca
re istorică trebuie făcută 
însă neapărat în legătu
ră cu toponimia locurilor 
din munți, osmoza ono
mastică — toponimie adu- 
cînd noi argumente des
pre continuitatea locuirii

Foto : Ion LICIU

Pe teme

și alte resurse
...premiul întîi la un con

curs pentru economisirea 
energiei, organizat recent în 
Anglia, a-fost obținut de 
doi elevi, în vîrstă de 13 
ani ? Metoda, simplă, pro
pusă de aceștia are la bază 
constatarea că, în multe 
cazuri, în îndeletnicirile 
menajere, apa clocotită poa
te fi folosită mult mai ra
țional. Ei au convins juriul 

acestei vetre strămoșești 
de daci și români, forma
rea primelor ■ organizații 
statale numite „țari", a că
ror istorie este atestată 
mai tîrziu, prin secolele 
Xll-Xfll. Și ca să dovedim 
acest fapt, să dezvăluim o 
fantastică enigmă a isto
riei noastre, dezlegată în 
urma celor cîțiva ani de 
studiu al toponimelor și an- 
troponimelor din Valea 
Jiului. In Gesta Hunga- 
rorum, a secretarului ano
nim al regelui Bela, voie
vodul Menumorut se adre
sează soliei regale : „Spu
neți lui Arpad, ducele Un
gariei, domnului vostru 1 
datori srntem ca un amic 
unui amic, cu toate ce-i 
sînt necesare, fiindcă e om 
străin și duce lipsă de 
multe. Teritoriul însă ce 
l-a cerut bunei voințe a 
noastre nu i-1 vom ceda 
niciodată, cită vreme vom 
fi în viață. Și ne-a părut 
rău că ducele Salanus i-a 
cedat un foarte mare te
ritoriu, fie din dragoste, 
cum se spune, fie de fri
că, ceea ce tăgăduiește". 
Cine a fost ducele Salanus, 
nume neîntîlnit la ro
mâni ? In cadrul rubricii 
noastre duminicale am e- 
vocat etimologia toponi
mului Sălane din Șurean, 
demonstrînd că la hațe- 
ganl, poenari, jieni și aro
mâni, într-o lume păsto
rească deci, acest sub
stantiv comun latin evocă 
piatra, lespedea pe care se 
pune sare pentru oi (alte 
variante: sănuni, săruni 
etc.). Ori Menumorut, ori 
secretarul anonim care și-a 
scris opera în latină a rea
lizat comuna rădăcină 
semantică a substantivului 
piatră cu a prenumelui 
Petre, introducînd în tra
ducere un alt sinonim la
tin al substantivului co
mun pentru numele de 
persoană. Și astfel Petre 
a devenit Salanus. Unde se 
afla teritoriul lui rămîne 
ca istoria ,să descopere...

(Sfîrșit)

Prof. Ion VULPE

Cronică 
nerimată (VII)

Blocul Hermes — aii- \ 
tea destine suprapuse. j

In fața unui cojoc mo- ; 
dern orice oaie se sim- \ 
te complexată. ;

Morcovul e un fel de ; 
cartof cu idealuri. ;

Diabetul este boala î 
profesională a cofetari- : 
lor ? . 1

De cite ori mîncăm : 
din fructul unui pom ; 
e bine să ne amintim = 
și de rădăcină. :

Să nu vedem în tran- ; 
da firi numai spinii. ;

Orice regulă adormi- ; 
tă naște excepții. i

Ce poate fi mai ab- ș 
surd decît gloria, se i 
întreabă cei fără glo- Ș 
rie. :

Nu vă mulțumiți să : 
plutiți. încercați să îno- ; 
tați, fraților. Darul de a i 
pluti îl au numai lu- i 
crurile ușoare. :

B. VALER1U ;

printr-o demonstrație con
cretă că, de pildă, un
ou plasat intr-un vas cu
apă clocotită, dar care nu 
se mai’ află pe foc, se va 
fierbe in 6 minute, ca și 
cum vasul s-ar fi aflat pe 
foc timp de 4 minute. Ju
riul a apreciat că, dacă a- 
ceastă metodă ar fi aplicată, 
în toate cazurile cînd se 
fierb ouă, .economiile reali
zate ar putea fi de ordinul 
milioanelor.

...recent s-a testat un au
tovehicul care funcționează 
cu gaz provenit din combus
tia lemnului ? Inventatorii 
s-au declarat mulțumiți : o 
călătorie de opt zile de la 
un capăt la altul a Statelor 
Unite, a necesitat arderea 
unui singur pom.

Turiști și pseudoturiști
De obicei, sîntem tentați 

să numim turist pe oricare 
om care și-a cumpărat un 
rucsac. Studiind însă mai 
amănunțit problema ajungem 
la concluzia că din masa 
turiștilor se desprinde o 
grupă foarte numeroasă : 
pseudoturiștii.

In ce constă pseudotu- 
rismul ? .Este una din for
mele de snobism mai puțin 
grave. Spre deosebire de 
turiștii „pur singe", care 
colindă munții atrași de 
frumusețea lor irepetabilă, 
pseudoturiștii preferă să 
recurgă la binefacerile teh
nicii pentru a ajunge în 
Paring. De la cabana 
I.E.F.S. începe însă calvarul. 
Vrînd-nevrîiid sînt nevoiți 
să facă aproximativ o jumă
tate de kilometru per pedes, 
trăgînd după ei sacoșe dol
dora și... damigene.

La primul loc acceptabil, se 
face haltă. Urmează un os
păț copios pentru că, între 
noi fie vorba, trebuie recu
perată energia cheltuită cu... 
urcușul. Jur împrejur se 
string grămezi considerabile 
de hîrtii și alte materiale, 
ca să vadă posteritatea ce 
tipuri de. sticle Și borcane, 
foloseam noi in secolul vi- ■ 
tezei.

Firește, natura caută să 
nu ia în seamă aceste pro
vocări ale muritorilor de 
rînd. Vîntul împrăștie hîr- 
tiile, furnicile d’evorează 
resturile menajere. Dar, în 
viitor, arheologii care vor 
face săpături lingă ruinele 
telescaunului vor fi puși în 
fața unei enigme greu de 
dezlegat. De unde provin 
aceste mari cantități de oa
se fosilizate de curcan și 
cranii pietrificate de j>u.r-

...într-o tonă de reziduuri 
menajere se găsesc: 14 la 
sută sticlă, 23 la sută hîrtie 
și carton, 18 la sută mase 
plastice, piele și cauciuc, 5 
ia sută metale — inclusiv 
aur curat ? Nimeni nu bă
nuiește ce comoară zace în 
poleiala ambalajelor. Un 
metru cub de reziduuri me
najere dintr-un oraș conți
ne mai mult aur decît ace
lași volum de minereu de 
aur.

...în ultima vreme s-a pus 
Ia punct un procedeu mai 
economicos de captare și 
stocare a energiei solare ? 
In linii mari, este vorba de 
folosirea unor oglinzi sola
re pentru a încălzi amonia

celuși de lapte. Apoi, li
pind ciob cu ciob, vor avea 
plăcuta surpriză să vadă 
cum arăta, cu veacuri în 
urmă, o sticlă de bere de 
Hațeg. Iar atunci cînd se 
vor descoperi oase de peș
te (la proțap) se vor lansa 
ipoteze îndrăznețe, după 
care actualele meleaguri a- 
le Văii Jiului ar fi fost aco
perite, cu ani în urmă, de 
mări și oceane...

Urmează coborirea. Deși 
rucsacurile s-au ușurat sim
țitor, se recurge tot la teh
nică. In aceste condiții pseu
doturiștii vor fi nevoiți, la 
întoarcere să aplice o-gaură 
suplimentară la cureaua de 
la pantaloni. Ei nu vor 
înțelege de ce cântarul se 
încăpățînează. să arate „su
ta" cu bătaie, după o zi de 
„mișcare" în aer liber.

Valea Jiului are o poziție 
turistică de invidiat, încon
jurată de piscuri superbe, cu 
nimic mai prejos decît Al- 
pii cei legendari. Dar <■ da
toria noastră- de cetățeni să 
ocrotim această comoară, 
să o apărăm, pentru ca ge
nerațiile viitoare s-o pri
mească la fel de pură și de 
frumoasă. Este interesul 
nostru comun să găsim o 
modalitate de a petrece 
timpul liber, modalitate mai 
puțin poluantă și mai bine
făcătoare pentru metabolis
mul nostru celular.

A venit primăvara... To
tul înverzește, totul renaș
te. Un dor de ducă plutește 
în aer...

Dragi turiști, frumoșii 
noștri munți.' ne așteaptă...

Valerin BUTULESCU 

cul și a obține separarea 
lui în hidrogen și azot. 
Căldura absorbită va fi din 
nou degajată cînd se va 
realiza combinarea hidroge
nului și azotului pentru a 
obține din nou amoniac. 
Această căldură va fi fo
losită ca sursă de energie. 
Hidrogenul și azotul pot fi 
transportate separat prin 
conducte, pînă la centralele 
de producție a energiei ca
re pot fi de dimensiuni mici 
și situate în locuri izolate. 
Datorită acestor avantaje, 
în viitor se prevede dezvol
tarea acestui procedeu.

Culese de

Ing. Hie BREBEN
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UN SEMINAR regional 
în problemele lichidării a- 
nalfabetismului în țările A- 
siei și Oceaniei a început 
în orașul vietnamez Ho Și

tiv Geolgău și Iriraescu),
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WASHINGTON 26 
țerpres) — La New 
-.-au încheiat lucrările 
dc-a V-a sesiuni a Cuinile- 
tullii O.N.U. pentru elabo
rarea strategiei internațio
nale pentru cet de-al trei
lea Deceniu al dezvoltării 
(1980—1990), care urmează 
să fie adoptată de sesiu
nea specială a Adunării 
Generale din august-—sep
tembrie a.c.

Lucrările comitetului s-au 
concentrat asupra măsuri
lor politice necesare pen
tru. îndeplinirea scopurilor 
și obiectivelor noii strate
gii. La baza discuțiilor din 
comitet au stat propuneri
le prezentate de „Grupul 
celor 77“ care conțin un 
ansamblu coerent de mă
suri ce urmează a fi luate

pe plan național și inter
național, pentru accelera
rea dezvoltării economice 
și sociale a țărilor în curs 
de. dezvoltare, în vederea 
reducerii marilor decalaje 
ce le separă de statele a- 
vansale. ale lumii.

Promovând activ concep
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
noua ordine economică in
ternațională și căile de li
chidare a subdezvoltării, 
delegația română a partici
pat direct, aducînd o con
tribuție concretă, la elabo
rarea propunerilor prezen
tate de „Grupul celor 77". 
Alături de alte țări în curs 
de dezvoltare, România a 
acționat în cadrul lucrări-. 
lor comitetului pentru pro
movarea și acceptarea de 
către celelalte state a pro
punerilor „Grupului celor 
77".

GENEVA 26 (Agerpres). ' 
— Corespondență., de Ia 
Viorel Popescu : La Gene
va s-au încheiat lucrările 
celei de-a 35-a sesiuni anu
ale a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E. / O.N.U.) la care 
au participat delegații din 
34 de state, precum și re
prezentanți ai unor orga
nisme și instituții speciali
zate ale O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale cu 
caracter guvernamental 
sau neguvernamental.

Ca o ilustrare elocventă 
a politicii externe a Româ
niei socialiste, a președin-. 
te.lui Nicolae Ceaușescu de 
promovare fermă și consec
ventă a unei ample și ne
îngrădite colaborări și co
operări economice între 
toate statele, fără deosebi-

ROMA 26 (Agerpres). — 
Grupul . parlamentar al 
Partidului Comunist Italian 
a prezentat în Senat o mo
țiune prin care se cere gu
vernului să recunoască o- 
ficial Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei în ca
litate de reprezentant legi
tim al poporului palestinian. 
Recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporu
lui palestinian și la consti
tuirea unui stat propriu re
prezintă o condiție indis
pensabilă pentru o soluțio
nare pașnică a crizei din 
Orientul Apropiat care să 
salvgardeze dreptul tuturor 
statelor din regiune la su
veranitate deplină.

LA BERLIN au avut loc 
convorbiri între Erich Ho
necker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., și Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al P.C. Francez, aflat 
intr-o vizită în R.D.G. A- 
qenția A.D.N. informează că 
au fost examinate, cu acest 
prilej, probleme privind re
lațiile dintre cele, două par
tide și aspecte ale situației 
internaționale.

rului, desfășurat sub egida 
UNESCO, participă repre
zentanți ai unui număr de 
12 țări din zona amintită. In 
cadrul reuniunii vor fi dez
bătute probleme rezultîîid 
din experiența diferitelor 
țări în lupta pentru lichi
darea neștiinței de carte.

Fotbal, divizia A : Jiul — U. Craiova

Egal prețios pentru 
oaspeți

Neașteptat interes (20 000 
spectatori) pentru partida 
de la Petroșani, anemica 
galerie a gazdelor a su
combat însă înainte de flu
ierul inițial al bucureștea- 
nului Constantin Dinulescu. 
Astfel, cu . zgomotul . de 
fond ostil, Jiul a mai cu
mulat un complex de in
ferioritate în fața liderei, 
craiovenii au dorit și < 
reușit să-și spună cuvîntul 
asupra destinației titlului , _ ,.
de campioană încă din ga- proaspete ’ (Mușat; ■ respec-
zonul nostru. In același " \
timp, prudenta ambelor ta- dar cei 22 de fotbaliști ui-
bete a îndrumat balonul taseră... piperul fotbalului
mai mult spre mijlocul te
renului. Fotbaliștii Jiului 
au reușit să se detașeze 
strategic, în primul sfert de 
oră, și — au temperat, une
ori, cam dur adversarii, din 
păcate, în linia mediană a

rului mijlocaș Varga, 
min. 56 Boldici parează 
printr-o robinsonadă spec
taculoasă „ristul" lui Var
ga, 6 minute mai tîrziu, Bă
lăci ajunge în careul lui 
Moise și doar „capacul" op- 
tarului nostru, deviază ba
lonul în corner.

Spre final, poate șî liniș
tite oarecum de epilogul 

au partidei de pe malul Șome- 
șului, ambele combatante 
introduc în luptă forțe

în vestiare. Altfel nu se 
explică de ce nu s-au înre
gistrat faze fierbinți și go
luri, altfel spus, doar apă
rătorii și-au făcut datoria, 
ceilalți coechipieri au cam ; 
sărit peste balon, ferindu-se 

' ‘ ' ... 5-, . Si
datorită propriei lipse de 
zel. Minutul 90 aduce sa
tisfacții studenților, care-și 
păstrează intacte șansele de 
a-și adjudeca titlul de cam
pioni.

Juniorii Jiului nu au reu- 
colegilor

lipsit coordonatorul, deși, . de intrările dure, dar 
între Ștefănescu și Tilihoi, 
Sălăgean a luptat enorm. 
De fapt, prima ocazie, ivită 
abia în min. 35, se leagă 
tot de incursiunile înainta- 
șului amintit — după o

. cursă pe aripa stingă, sol-
șit să țină piept . . 
lor din Bănie, deși au evo
luat pe terenul din Lo- 
nea. In ambele reprize, cra
iovenii și-au materializat 
superioritatea, înscriind prin 
Gîrleșteanu (nepotul cunos
cutului șlefuitor de talente 
din pepiniera olteană) și Fi- 
rănescu, ultimul din lovitu
ră de pedeapsă.

Jiul: Moise, P. Grigore, 
Bădin, Rusu, Minculescu, 
Vînătoru (Mușat), Varga 
Stoica, Ștoichiță, Sălăgean . 
Bucurescu

Ion VULPE

dată cu o centrare exactă, 
Varga a șutat pe lingă bu
tul sting. Și după pauză, 
„falanga" oltenilor rezistă 
fără breșe, driblingurile lui 
Bucurescu au eșuat lesne, 
întrucît la dublaj Ștefăries- 
cu a intervenit salutar, o 
singură dată Boldici a a- 
vut emoții la șutul lui Vî
nătoru (50), pe care a reu
șit să-l devieze în corner.

. Pe
nări 
faze 
ales 
peți), 
periplu între caree al tină-

CEREREA GUVERNULUI 
englez de reducere a con
tribuției sale la bugetul 
C.E.E. a fost în centrul a- 
tenției iii cursul întrevede
rii dintre șefii de guvern ai 
Italiei și Marii Britanii, 
Francesco Cossiga și Mar
garet Thatcher, care a a- 
vut loc, vineri, la Londra.

PINĂ IN 1985, în Iugosla
via vor fi coustruiți- 500 
km de șosea modernă, per- 
mițîridu-se îmbunătățirea 
traficului intern și interna
țional. Noile tronsoane fac 
parte din șoseaua „Frăției 
și unității", careva traver-

de orîduirc socială, 
destinderii și securității 
continent și in lume, anul 
acesta președinția sesiunii 
a fost încredințată repre
zentantului țării noastre — 
adjunctul ministrului român 
al afacerilor externe, Con
stantin Oancea.

In cadrul sesiunii au fost 
adoptate prin consens, o 
serie de rezoluții și decizii, 
care vizează continuarea și 
intensificarea activității de 
dezvoltare a colaborării in- 
tereuropene în ’domenii de 
larg interes pentru statele 
din regiune, cum ar fi ști
ința, și tehnologia, comer
țul și cooperarea industri
ală, energia, mediul în
conjurător, transporturile, 
perspectivele economice pe 
termen lung etc.
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PETROȘANI - 7 No
iembrie : 
imperiului ; 
Speranța ; 
mionul de

PE TRII A :
Nil, seriile I—1

LONEA: 
preș.

ANTNOASA : Lovitu
ră pe la spate.

VULCAN — Luceafă
rul : Cine mă slrigă ;
Muncitoresc : Napoli se 
revoltă.

LUPENI — Cultural: 
Colosul din Rodos, se
riile I—II; Muncitoresc: 
Găină sau vultur,

URICANI : Artista, do
larii și ardelenii.

Luni, 28 aprilie 1980

Prin cenușa
Republica :

Unirea: (l.i- 
< ursă lunga.

Moarte pe 
-II.
Safari Ex-

sa întreaga Iugoslavie și va 
face, în același timp, legă
tura între vestul Europei și 
zonele sud-estice 
tinentului.

PE DANEZI îi 
acum o adevărată 
austeritate, scrie cotidianul 
economic „Les Echos", care 
menționează că dificultățile 
economice ale Danemarcei 
nu încetează să se agrave
ze, atît în ce privește de
ficitul balanței de plăți cit 
și al puternicei sporiri a 
datoriilor externe. Mai 
mult, șomajul continuă să 
progreseze.

PENTRU A TREIA LUNĂ 
.consecutiv, scrie buletinul 
agenției. France Presse, ba
lanța comercială a Franței 
s-a soldat înluna martie cu 
un important deficit 
miliarde franci 
Deficitul comercial, care 
ridică la 
franci pe 
al anului 
excendent 
în primul 
lui trecut 
deosebi majorării cu 127 la 
sută a prețului petrolului 
brut importat de Franța.

5,8 
francezi

se
14,7 miliarde de 
primul trimestru 

4 980, față de un 
de 1,5 miliarde 

trimestru al anu- 
este datorat in

căi ferate ut VA
strada Gh. Barițiu nr. 9—13, 

încadrează de urgență pentru cariera 
Bumbești — Porceni următoarele posturi :

— 1 artificier
— 4 mașiniști utilaje terasiere (excava

tor electric, buldozer)
sudor 
electricieni

- 1
- 2
— 3 lăcătuși mecanici
— 1 ajutor mecanic locomotivă
— 1 manevrant vagoane
— 1 șef coloană auto
— 1 revizor tehnic
— 4 muncitori
— 1 mecanic
— 1 strungar
Condițiile de

necalificați
auto

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 
și nr. 4/1978.

Se asigură permise de călătorie pe 
C.F.R. pentru titulari și familie, la fel se asi
gură transport gratuit pe C.F.R. de la do
miciliu la locul de muncă și retur;

I
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PETROȘANI — 7 No- . 
iembrie: Nici o dovadă • 
pentru crimă ; Republi- 

, ca : Omul Vineri; Uni
rea : Marea neliniște.

PETRILA :
Nil, seriile

LONEA:
Bethune.

VULCAN
. rul : Colosul

dos, seriile I—II; Mun
citoresc : Napoli șe re
voltă.

LUPENI — Cultural :
O casă sub soarele fier
binte ; Muncitorsc : Ul
timul vals.

URICANI -.
dolarii și ardelenii.

Reportaj TV. 
Tot înainte I 
Șoimii patriei, 
Film serial pentru 
copii : „Întîmplări 
din Țara Curcube
ului". Episodul 7. 
Viața satului.9,45

11,30 Box.— aspecte din 
finalele turneului 
internațional „Cen
tura de aur". 
Transmisiune de 
la patinoarul „23 
August".

strajă patriei.

Pe marginea Du
nării... ia Brăila. 
Woody, ciocanito- 
rea buclucașă -- 
desene animate. 
Călătorie prin ța
ra mea.
Șah ■ rubrică re
alizată și prezen
tată de maestru in
ternațională Lilisu- 
bot" Polihronnide. 
Telesport.
Film serbii: Război 
și pace.

I Mai - zi a so
lidarității. interna
ționale a celor ce 
muncesc.
C'întece de viață 
nouă.
Micul ecran pen
tru cei mici ,,O lu
me minunata" (V). 
Telejurnal. — 1
Mai — Zilei mun
cii — faptele de 
muncă ale țării. 
Cu răspundere, cu 
toate forțele la cea 
mai grabnică din
tre lucrările aces
tei primăveri: se
mănatul.
Antena „Cântării 
României".
Film
„Lancea
Premieră 
Producție 
burilor americane. 

21,55 Telejurnal.

1 1.45

1,5,10

Emisiune în limba 
maghiară..
100Î de seri. 
Telejurnal. — 
Mai — Zilei mun
cii faptele de mun
că ale țării, 
Reportaj serial (I). 
Cu răspundere, cu 
toate forțele la cea 
mai grabnică din
tre lucrările aces
tei primăveri : se
mănatul I 
Tinerelul, 
nică forță 
viitorul 
noastre.

20,10 Cîntece patriotice 
și revoluționare.

20,25 1 Mai zi mon
dială a luptei cla
sei muncitoare a 
popoarelor - pentru 
libertate, indepen
dență și pace.

20,45 Roman foileton : 
„La răscruce de 
vînturi". Episodul 
4.

2,1,35 Telejurnal.


