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DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din 
Consiliul de Stat ăl Republicii 

nia decretează:
Articol unic. — Se convoacă

Națională în a treia sesiune a celei de-a opta le
gislaturi în ziua de 26 martie 1981, ora 10,00

Constituție, 
Socialiste Româ-

Marea Adunare
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• Tribuna muncii de 
partid : Pe agenda 
adunărilor genera
le, SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE 
CĂRBUNE

NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele 
Republicii Socialiste România

VALEA JIULUI 
Ascensiuni pe verticala dezvoltării

Lu- 
silvice 
Lupeni

Creșterea producției 
pentru export — 

ilustrare a dezvoltării și modernizării 
potențialului productiv al Văii Jiului * 

ac- 
de export, 

Petroșani, 
„Vîscoza"

Sublinieri

10 fete și o singură pasiune
dit atîta ?

if

I

(Continuare în pag. a 2-ai

fi lipsit... 
decît un 
sie. Ilar 
vine cînd

!

un 
monoton, 

uniformă

eu familie, 
gîndit la ei; 
se descurcă, 
îs mult» de

vine, totuși... 
e bine. Și va 

că 
au reușit operațiile. Îs 
buni medici la Cluj. Șol-

oasele s-au prins și... nu 
mă las eu ! Trei luni o 
să stau. Așa mi-a reco
mandat profesorul din 
Cluj. După două luni, cit

Să mă prindă toc- 
pe mine, pe mine, 
veci nu am avut 
foaie de boală I Darfață de dul mă mai supără, dar

Citind cifrele de 
graficul de mai 
deslușim, cu îndreptăți
tă satisfacție și mindrie, 

^nificații ale impre
sionantei dezvoltări prin 
care trece economia 
municipiului nostru ală
turi de întreaga țară. 
Și fie că e vorba de in
dicatorul producției ne
te — cazul de față — 
sau de ceilalți indica
tori de bază oglindiți în 
cifre ce indică ascensi
unea fără precedent pe 
verticala dezvoltării c- 
conomico-sociale a Văii 
noastre. De unde izvo
răsc asemenea succese 
și ce energii le gene
rează ? Cronica impe
tuoasei dezvoltări oferă 

de la sine răspunsul. 
O singură completare : 
energiile ce stau la ba
za dezvoltării, ’a împli
nirilor socialiste de pe 
aceste meleaguri — ma
sele de oameni ai mun
cii — sint puse în miș
care de acea forță con
ducătoare și transfor
matoare a societății 
PARTIDUL,

La creșa cămin nr. 1 din 
Petrila, 10 fete inimoase, 
educatoarele micuților fii 
de mineri, și-au făcut pro
fesiune de credință din ac
tivitatea culturală. „Bucu
riile muzicii", programul 
formației de satiră și u- 
mor, înființată aici sub e- 
gida clubului sindicatelor 
din Lonea și cu sprijinul 
nu mai puțin inimoasei di
rectoare Speranța Popescu, 
a întrunit sufragiile juriu- 
rului fazei județene a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României". Un text 
dens satirizează aspectele
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De la o duminică 
la alta

concrete din viața socială a 
orașului Petrila, critică u- 
nele racile care încă per
sistă în activitatea între
prinderilor și instituțiilor. 
Melodii bine alese, ținută 
scenică fără reproș, inter
pretare la un nivel artis
tic, toate acestea adăugate 
la pasiunea celor 10 tinere 
educatoare și iată 6 forma
ție artistică reprezentativă 
a Văii Jiului la confrunta
rea interjudețeană.

10 fete și o singură pa
siune... Le dorim mult suc
ces !

Mircea BUJORESCU

Considerată ca uit 
obiectiv prioritar în an
samblul economiei na
ționale, producția pen
tru export prezintă în 
acest an o importanță 
cu o semnificație deo
sebită și pentru activi- 

ta tea economică a Văii 
Jiului, Ca urma'r’c a 
dezvoltării și moderni
zări; capacităților de 
producție, a diversifi
cării producției indus
triale, prin crearea u- 
nor noi unități econo
mice, sarcinile 
la producția 
tă exportului 
considerabil, 
ba atît de

de plan 
destina- 

sporit 
vor- 

o creștere 
cantitativă, totalul pro-

Un compartiment se- 
miluminat într-un 
accelerat gata de 

plecare din reședința ju
dețului. Pe aceeași ban
chetă, în colțul de lingă 
geam, se foia un tinăr 
dolofan, rumen și cu un 
zîmbet neastîmpărat pe 
buze; în colțul celălalt, 
un bărbat in uniformă mi
nerească, vînjos, cu fața 
trasă, se mișca și el. dar 
mult mai rar, parcă fie
care mișcare provocîndu.i 
suferințe. Se cunoșteau 
dinainte. Au fost, proba
bil, tovarăși de călătorie. 
Și, indiferent 
ceilalți trei călători ca
re intrașeră în comparti
ment, molcom și cu 
glas aproape 
bărbatul în 

ducției pentru export 
urmînd să crească în 
acest an de peste două 
ori în raport cu reali
zările anului trecut, pre
cum și de o îmbunătă
țire sortimentală, ma
joritatea produselor a-

vînd un grad superior 
de prelucrare.

După ce în anii 
cedenți a realizat 
produse destinate 
portului care au

pre- 
unele 

ex- 
avut 

Insă o „pondere scăzută 
în totalul fabricației, în 
acest an întreprinde
rea de utilaj minied 
Petroșan; urmează să 
producă un volum în
semnat de piese, sub- 
ansamble și confecții 

monologa, fără să se a- 
dresezc cuiva anume :

— Parcă asta mi-ar 
și nu mai am 

an pînă la pen- 
parcă beleaua 

te aștepți ?! De
fapt, cind se așteaptă o- 
mui să-l „fe
ricească" vreo
belea
Niciodată

Uite, că 
Dar acum 
fi și mai bine. Bine 

reușit operațiile. 

metalice în cadrul co
operării cu firme străi
ne în fabricarea com
plexelor mecanizat^ și 
a combinelor de aba
taj. Deși puse în func
țiune relativ recent, cele 
două unități de indus
trie ușoară, întreprin
derea de tricotaje Pe
troșani și întreprinde
rea de confecții Vul
can, urmează, ca în 
acest an să realizeze o 
parte însemnată din 
producție în vederea 
livrării unor beneficiari 
străini. Angrenate 
în anii trecuți în 
tivitatea 
U.F.E.T.
I.F.A, 
peni, ocoalele 

?i 
sporite 

U.F.E.T. 
livreze

Petroșani 
au sarcin; 
acest an. 
mează să 
rie de sortimente 
lemn rășinos și foios, 
I.F.A, „Vîscoza" va e

B. MIHAI

(Continuare tn pag. a 2-a)

Sectorul V de la IM, 
Petrila are în compo
nență brigăzi harnice ca
re reușesc lună de lună 
să obțină rezultate deo
sebite. Printre brigăzile 
fruntașe ale sectorului se 
numără și formația de 
lucru condusă de mi
nerul Nicolae Dinescu.

In imagine șeful 
brigadă, alături d 
Iacii Ludovic Kiss 
Costel Piroșca.

Foto. Șt. NEMECSEK

am stat acolo, m.am în
vățat. N-aș fi crezut că 
se poate trăi și așa, să 
stai toată ziua și să nu 
faci nimic, să stai și să 
te gîndești...

— Dar Ia ce te-ai gtn-
— vine inso
lentă întreba
rea din par
tea Umărului, 
care, între 

timp, trăsese cîteva în
ghițituri dintr-o sticlă ro
tundă scoasă din sacoșa 
ce și-o așezase alături șl 
începea să înfulece din- 
țr-o pulpă rumenă, de 
parcă... ar fi ieșit din spi_ 
tal. Dar, cel căruia i s-a 
adresat întrebarea parcă 
nici nu a auzit-o și, du
pă o pauză, a continuat

Cea mai mare 
producție zilnică

Vineri, 13 martie, mi
nierii Lupeniului au rea
lizat cea mai mare pro
ducție zilnică din această 
lună, înregistrind un pro
cent de îndeplinire a pre
vederilor zilei amintite 
de 108 la sută. La baza 
obținerii acestui succes 
a stat depășirea înregis
trată la productivitatea 
muncii planificată la ni
velul întregii activități e- 
conomice a întreprinderii 
cu 321 kg ’ de • cărbune 
cocsificabil pe post.

La nivelul sectoarelor, 
cele mai mari depășiri la 
producția de cărbune ex-

La I.M. Lupani
............- .. . rd

tras le-au obținut minerii 
sectorului III, cu un plus 
de 555 tone de cărbune 
cocsificabil, pe seama în
registrării unei producti
vități superioare prevede
rilor de plan la nivelul 
sectorului cu 375 kg de 
cărbune pe post. Produc
ții peste sarcinile plani
ficate ale zilei de 13 mar
tie raportau și minerii 
sectoarelor I, V, și VI.

Cu producția extrasă 
peste prevederi în aceas
tă lună la zi, 2 165 tone 
de cărbune, minerii Lu- 
peniului au totalizat de 
la începutul anului un ■ 
plus de aproape 28 000 to- ș 
ne de cărbune cocsifica- 
bil, cărbune extras supli
mentar care sporește op
timismul justificat al în
tregului colectiv privind 
realizarea integrală a an
gajamentului asumat în a- 
dunarca oamenilor mun
cii de la I.M. Lupeni și 
majorat în adunarea re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul Combi
natului minier Valea Ji
ului.

pe același ton molcom, 
în ritmul legănării tre
nului care se pusese de 
mult în mișcare.

— Am și 
copii, M-am 
ce fac, cum 
Intr-o casă 
făcut... și pentru, o fe
meie singură, numai ■ cu 
copiii nu « ușor. Ajung 
eu acasă și, cit ol putea 
pun și eu mina. Tree e- 
le, cumva aceste trei luni 
și de mină tot nu mă las, 
Hei! . .........
mai 
care 
vreo 
s-a întîmplat, la mutarea 
unui cadru. Or, de cînd

Ioan DUBEK

iI 
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Pe agenda adunărilor generale
SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

Pentru organizațiile de 
parțid de la întreprinderea 
minieră Bărbăteni proble
mele producției, mai ales 

: cele legate de sporirea rit
mului de extracție la căr
bune cocsificabil, s-au în
scris eu precădere pe a_ 
genda adunărilor generale 
ce au avut loc în perioada 
care a trecut din acest an. 
Dezbaterile ce au avut loc, 
măsurile și mai cu seamă 
propunerile făcute de mem
bri de partid au scos în 
relief noi modalități și re
zerve privind îmbunătăți
rea procesului de produc
ție, a calității cărbunelui 
și a lucrărilor miniere. Se
cretarul comitetului de par
tid pe mină, Vasile Pupă- 
zan, ne spunea : „La I.M, 
Bărbăteni adunările gene
rale au devenit de multă 
vreme un cadru larg de 
conducere a activității pro
ductive. Fiecare comunist 
Vine aici cu propuneri de 
soluționare a anumitor si
tuații ivite in abataj. Pro
blemele principale ale , .
muncii de partid, ale co- din 24 de propuneri făcute

niuniștilor de aici sînt în
deosebi sporirea producți
ei de cărbune cocsificabil1’, ... ____ _______ ,
Și, într-adevăr, realizările ș-au rezolvat 23, una fiind 
obținute în acest an la pro- în curs de soluționare. De

de comuniști în adunările 
generale ce au avut loc în 
lunile acestui trimestru,

ducția fizică confirmă efi- asemenea, s-a instituit 
ciența acestui stil de mun- practica raportării lunare.ciența acestui stil de mun- ...   .......     
că. Plusul de 12 000 tone în adunările generale, din 
de cărbune și realizarea pe partea membrilor de par-

TRIBUNA MUNCII DE PARTID

aceste două: luni ale anului 
a producției nete în pro
porție de 116,5 la sută sînt 
rezultatul unei intense 
munci politice, al unei ho- 
tărîri ferme a comuniști
lor, a tu tur oi- oamenilor 
muncii de aici de a da tot 
mal mult cărbune cocsifi- 
cabil patriei.

Un rol însemnat în obți
nerea de succese 
urmărirea atentă, 
rentă de către 
organizațiilor de
măsurilor și propunerilor 
stabilite în adunările gene
rale de partid. De pildă,

l-a avut 
perseve- 
birourile 
bază a

. tid, a șefilor de brigadă 
asupra stadiului realizării 
sarcinilor ce le-au fost în
credințate în legătură cu 
rezolvarea problemelor pro- 
ducției.Totodată, în adună
rile generale sînt analizate 
lunar cazurile de indisci
plină, absențe nemotivate. 
Au fost atenționați cu acest 
prilej tovarășii Constantin 
Florea, Gheorghe Canea, 
Dumitru Ursu, Nicolae 
Nagy, Ștefan Coloi și Du
mitru Florea. Rezultatul a- 
cestei intense munci politi
ce, în cele mai multe ca
zuri avîn’d rădăcini în adu
nările generale — sporirea

zilnică a producției de căr
bune. Tot ca o preocupare 
a comitetului de partid, 
c.o.m. și comitetului de sin
dicat privind rezolvarea
operativă a problemelor. 
impuse de procesul de pro
ducție, se înscriu și iniția
tivele „Cea mai bună lu
crare minieră", „Cea mai 
bună brigadă", inițiative 
care au fost lansate recent 
și care vor fi generaliza
te, militînd și acționînd in 
acest sens printr-o susți
nută muncă politică.

In prezent, comitetul da 
partid, birourile organiza
țiilor, de bază căută . noi ; 
forme de acțiune spre a 
aborda, mai concret, , cu 
mai bune rezultate proble
mele producției insistînd 
îndeosebi ca fiecare om al 
muncii să manifeste cea 
mai înaltă responsabilitate 
pentru realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor de 
plan trimestriale. Calitatea 
muncii organizației de par
tid, a fiecărui comunist, a 
fiecărui om ăl colectivului 
este apreciată prin modul 
în care sînt realizate sar
cinile de plan și angaja
mentele asumate în între
cerea socialistă.

La Lupani se construiesc 
sute de apartamente în
tr-un ritm fără precedent. 
Se construiește într-un ast
fel de ritm îneît șantierul 
4 Lupeni al Grupului. de 
șantiere Petroșani al T.C.H. 
îi revine mai puțin de un 
sfert din numărul total de 
apartamente care se cons
truiesc în acest oraș. in 
aceste condiții un .volum 
deosebit de important de 
lucruri de construcție au 
fost încredințate unor 
constructori din alte jude
țe. Ceea ce începe să 
contureze în prezent 
zona Bărbăteni, zeci 
blocuri printre care 
numără deja și cîteva

Constantin GRAURE

. .. 4'
(Urmare din pag I)

w
La Liceul industrial 

Vulcan, se află în fa
ză avansată de montare 
studioul de emisie al u- 
nui circuit de televiziu
ne cu program local.

In imagine, subingi- 
nerul loan Drăghici, co
ordonatorul lucrării, ur
mărește activitatea unui 
grtip de elevi practi- 

canți care execută mon
tarea monitoarelor vii
torului studiou de emi
sie.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI PENTRU EXPORT "1
(Urmare din pag t)

sortimente 
pentru 

Pă- 
comes- 

lemn 
rezul-

defructe
ciuperci 
vînat

celuloză
întreținerea -

Și

ca
de 
îri- 

indus-

încă' documentațiile de 
execuție și fișele teh
nice ale produselor, 
producția destinată li
vrării la export nu are 
asigurate în, toate 
zurile contractele 
desfacere, iar la 
treprinderile de
taie ușoară nu s-a asi
gurat aprovizionarea cu 
o serie de materiale și 
produse auxiliare.

Pe lingă efectuarea 
demersurilor necesare 
soluționării acestor pro

bleme, toate unitățile men
ționate și-au propus și 
este necesar să acțio
neze consecvent pen- 

deplihirii lor. O recentă tru realizarea lor prin- 
analiză de ansamblu a 

îndeplini- 
obiectivelor de

porta-incepînd cu tri
mestrul II — fire de
vîscoză, iar ocoalele sil
vice au ca 
nominalizate 
export 
dure, 
tibile, 
pentru
•tat din 
pădurilor.

Desigur, aceste sar
cini sporite, atît ca vo
lum, cîț și ca diversita
te sortimentală, impun 
adoptarea unor măsuri 
adecvate, acordarea li
nei atenții prioritare în

' stadiului de
re a
plan pentru export ne 

' arătă
U.F.E.T.. care _ 
cantitățile de lemn pre
văzute și de ocoalele 
silvice, toate celelalte 
unități. înregistrează u- 
nele restanțe sau difi
cultăți în realizarea a- 
testor sarcini. La 
IU.M.P. si I.F.A. Vîs- 
eoza nu sînt asigurate

că în . afară de 
a livrat

tr-o serie de măsuri 
menite să asigure pre
gătirea corespunzătoa
re a producției. Este 
vorba de organizarea su
perioară a fabricației, 
asigurarea efectivelor 
necesare — la un 
vel corespunzător 
calificare —, 
lățirea dotării pe 
xurile respective 
producție.

Sporirea rapidă
acest

ai
de 

îmbutiă- 
flu- 

de

m
an a producției

destinate exportului a- 
rată că economia Văii 
Jiului dispune de ca
pacitățile de producție, 
de nivelul tehnologic 
și cadrele necesare re
alizării unor produse 
la un nivel calitativ 
superior, urmînd ca 
în continuare să fie 
identificate noi resurse 
în această direcție, atît 
la unitățile existente, 
cit și la capactățile ce 
urmează să fie puse în 
funcțiune, în activita
tea de concepție tehni
că desfășurată în insti
tutele de cereetare- 
proiectare, Impunînd 
exigențe deosebite de 
natură calitativă, pro
ducția destinară expor- 

/ tul ui va contribui ia 
continua îmbunătăți
re a activității tehni- 
co-productive din uni
tățile economice ale 
municipiului, Va valo
rifică într-un domeniu 
prioritar al economiei 
naționale competența și 
responsabilitatea colec
tivelor, de oameni ai 
muncii din Valea Jiu- 
lui.
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mont ne reamintesc: „Ve- 
niți, privighetoare cîntă!"
• MULȚI CITITORI 

din Aeroport au solicitat 
reînființarea . chioșcului 
pentru difuzarea presei ca
re deservea cerințele

cu care întîmpinăm mai mare cartier al 
nicipiului. Așteptăm 
nerăbdare, alături de 
tori, un răspuns concret.

• PUNCTUL TURISTIC 
din Lupeni al O.J.T. face 
înscrieri pentru o excursie 
cu autocarul în R.P. Bul
garia, pe itinerariul Ruse

•- SA NU UITAM: înce- 
i pind de mîine, timp de 
• trei zile evenimentul mu

zical 
primăvara îl constituie în- 
tîlnirea publicului melo
man din Petroșani cu re
putatul și îndrăgitul Tu
dor Gheorghe, actor și cîn_ 
tăreț cu inepuizabile re
surse interpretative. Or- 

k ganizatorii acestui cveni-

a-

Si

celui 
mu- 

eu 
citi-

— Varna — Sofia — Tîr- 
novo șl alte frumoase lo
calități din țara vecină și 
prietenă. Excursia va 
vea loc în luna august și 
va prilejui, la plecare
înapoiere, cite un popas în 
Capitala patriei noastre.

• CONCURS AL VIITO
RILOR POMPIERI. La Pe- 
trila s-a desfășurat recent, 
în cadrul „Daciadei", con
cursul organizat de Con
siliul orășenesc al pionie
rilor pe tema prevenirii in
cendiilor. Cele mai com-

carc lucrează în zona șan
tierelor Bărbăteni. Sînt 
asigurate condiții normale 
de transport pînă la locul 
de muncă. Un singur lu
cru, nelipsit de importan
ță, nu li se rezolvă de 
luni de zile. „Pentru a fa
ce o baie — ni se des
tăinuia deunăzi ing. Mi
hail Năulea, constructor al 
blocului 16 Bărbăteni, ve
nit la Lupeni de la Grupul 
de șantiere Vîlcea al T.C.I. 
Pitești, — sîntem nevotțl 
să plecăm de sîmbătg pî
nă luni tocmai la Vîlcea. 
Blocul E 3 din Uricani în 
care locuim împreună cu 
alți constructori are insta
lație de încălzire centra
lă. Căldură și apă caldă 
există. Dar apa caldă, în 
ciuda tuturor insistențe
lor noastre la factorii de 
decizie din orașul Uricani, 
nu se livrează după ora 
19". După o zi de muncă 
pe șantier, oamenii nu pot 
să facă o baie, spală ru
fe cu apă rece sau așteap
tă să 11 se încălzească apa 
pe rcșoUri. Printre cei ce 
ne-au confirmat această 
stare de lucruri se numă
ră zidarii din brigada lui, 
loan Drăghici, betoriișȘii-

. montori din brigada lui 
Vasile Filip, geamgiul Va
lerian Ciuculescu, zugra
vul. Ioan Dinu și multi al
ții. La solicitarea lor ce
rem cu toată fermitatea 
celor ce au posibilitatea să 
rezolve această „problemă"

Iu

se 
în 
de 
se 

................ ca
re au fost ocupate de noii 
locatari, sînt în mare mă
sură opera anonimilor 
constructori veniți în Lu
peni pentru înfăptuirea u- 
nor 'lucrări de construcții 
care vor situa în curînd 
orașul printre cele mai 
frumoase din Valea Jiu
lui. Pentru munca lor a- 
cești constructori merită 
deci, cu prisosință stima 
noastră, a tuturor. Cu 
mai mult eu cît acești

< meni sînt departe de 
tniliile lor. In funcție 
posibilitățile locale, 
s-au asigurat condiții 
cazare. Ei servesc hrană 
caldă o dată pe zi, la prînz, 
Ia cantina din apropierea 
șantierelor, iar dormitorul 
li se asigură în cămine 
pentru nefamiliști. Prin 
reamenajarea unor spații _ - - - —— —
de locuit în orașul Uri- să nu mai tărăgăneze 
câni au fost repartizați aici ci mile.
mulți dintre constructorii

atît 
o a- 
fa
de
li
de

Viorel STIIĂUȚ

i

într-un compartiment de accelerat |
■ i" ■ - : . "ȘȘ: . ș ...»

Nu-s eu chiar atît de slă- ț 
bănog". Iși frămîntă în- i 
tre degetele noduroase ? 
țigara și, după un timp. 1 
dus pe gînduri, se uită ( 
la ceas și exclamă buau^.ș 
ros : i ’“Z

„Ne apropiem des Pe-Ț 
doct, din nou, rotofeiul. troșani. E și timpul.. E l

Pentru cîteva momen. aproape miezul ndbtii.)
Oare ne așteaptă autobu-*
zul de Vulcan ?“ î

Și cu aceasta, muIțu-£
mit că a avut prilejul 
să-și spună ce avea pe 
suflet, a ieșit pe culoar < 
și-a aprins țigara, pri
vind în noapte; la fulge
rele de lumini Ce defilau 
prin fața geamului,

Cînd s-a oprit trenul 
în gară, primul care s-a 
furișat din compartiment, 
anonim, cu plasa după 
ei și nebăgat în seamă, 
a fost tînărul doct, bine-1 
hrănit. După ce a urat. 
„noapte bună tuturor", a 
ieșit și omul al cărui 
monolog, i-am ascultat, i 
rostit molcom, cu mo- î 
destie, ca o confesiune. î 

L-am urmărit pe pe- » 
ron. S-a înveselit cînd > 
a dat peste un cunoscut, ț 

Ies la pensie. O să ies cu tot vulcănean de-al lui. ț 
o pensie bună. Merit. în
că un an la complex, în. 
tre ortaci, o să treacă..

Monolog, la miezul nopții,

am introdus complexul și 
ne.am „împrietenit" cu 
el, am făcut minuni,

— Chiar minuni, dom
nule? sună ironic între
barea tînărului dolofan, 
căruia, după alte înghi
țituri din sticla rotundă 
și cîteva plescăituri din 
buze, parcă i-a venit chef 
de vorbă. Dar, nu avea 
cu cine. De fapt, nimeni 
nu-i băga în seamă nici 
plescăiturile, nici ■ între
barea gratuită.

— Odată cu introduce
rea complexului, pot să 
spun că, după douăzeclși- 
cinci de ani de mină, 
m-am simțit ca-n tinere
țe, cind m-am angajat la ninătate : 
Vulcan. Acum la Paro- 
șeni, cu complexul, 
brigada fruntașă a 
F„ parcă am prins 
teri noi. Așa e cînd 
crezi cu plăcere, cînd în 
brigadă te simți ca între 
frați. Adevărul e că bri
gadierul e om de treabă, 
priceput. E iubit și de 
noi, minerii, și de șefi. 
S-au mai schimbat ei, u-

nil din șefii mai 
dar la șefia brigăzii a 
mas tot el. Scoatem 
cîte 18—22 de tone 
post și...

— Dar de ce nu

mari, 
ră- 

și 
pe

mai 
mult, dacă e așa grozav 
complexu’ ăla ?, intervine

te se face liniște, se au
de doar -ritmul sacadat 
al roților. Bărbatul vîn- 
jos se ridică, E înait, 
drept ca un brad și îi stă 
bine uniforma minereas
că pe reverul căreia poar
tă, ca pe o distincție, in
signa jubiliară „Lupeni 
’29". Iși 6coate pachetul 
de Snagov și, parcă pen
tru șine, conchide cu se-

in 
lui 
Pu- 
lu-

„Am multi ani lucrați 
și mi-a plăcut în- mină. 
Cit am stat în spital 
mi-am dat seama cît țin 
la ea, la oamenii cu care 
am lucrat. Fac pe dracu' 
în patru șl mă fac bine. 
Musai ! Încă un an, și

Și-au strîns mîinile și au ț 
luat-o în grabă spre au_ 1 
tobuzul de Vulcan...

plete răspunsuri atît la nr. 2 și, respectiv, nr. 6. 
proba teoretică cit și la cea (loan CHIRIȚO1U, coresp.) 
practică au fost, date rde e- • . REȚIN ATENȚIA 
chipajul Școlii generale nr. preocupările stăruitoare a- 
5 format din elevii Auro
ra Ariichiței. Claus Asul- 
tanei, Melania 
Marius Marton, 
Ghionoiu, Adrian 
nescu. Cerasela Pitini 
Valentin Savin, care a cîș- 
tigat primul loc. Pe locu
rile II și III s-au situat e- 
chipajele școlilor generale

Iordache, 
Camelia

Mări
și

tă se vorbește, în rîndul \ 
femeilor, și despre polica- I 
lificare.

• ASTĂZI, (ora 18), clu
bul sindicatelor din Lu
peni organizează o seară 
cultural-educativă pentru 
tinerii de la preparație și 
mină..

Rubrică redactată de
1. MUSTAȚĂ

ultimul

unități

• REȚIN ATENȚIA

îe conducerii întreprinde
rii miniere și Preparațiel 
cărbunelui din Lupeni pen
tru calificarea tinerelor 
muncitoare. In 
timp, au dobîndit califica
rea la cele două 
peste 260 tinere, în meserii 
de lăcătuș, electrician, su
dor. mașinist și chiar me
canic. De dată mai reeen-
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Comorile
lui Decebol (III)

Sînt cifre, fără îndo
ială excepționale și se 
pare că undeva cei vechi, 
mai degrabă Criton, au 
exagerat încercînd să-l 
preamărească pe Traian 
atrîbuindu-i această cap
tură Impresionantă. U- 
nii cercetători români
precum V. Pârvan ți 
P.O. Popescu acceptă»
drept verosimile canti
tățile de aur _________
și argint je
fuite, rezulta
te din calcu
le și aduc 
drept argu
ment' bogă
ția filoa-

nelor din Dacia anti
că. V. Pârvan mai a-
firmă că la baza * mari
lor acumulări de aur
și argint au stat nu nu
mai lunga lor extracție și 
monopolizare 
stat, ci încă ceva i 
pedițiile peste hotare 
Plata primită de 
nari. Ultimele două ipo
teze nu au darul-șă con- 

■'* vlngă. Cercetătorul ro
mân LI. Russu comen
tând această problemă 
a comorilor spune; 
„Chiar dacă în chip cu 
totul arbitrar am tăia un 
„zero” din cifrele rotun
de adoptate de Carcopl- 
no... rămîn sume cam 
mari, destul de greu 
acceptabile: 16 000 kg 
aur, 33100 kg argint”. 
Mai sînt autori care nu 
a c c e p t ă fabulosul 
comorilor decebaliene. 
Bazîndu-se pe argumen
te arheologice și de or
din etnologii* ei afirmă 
că raritatea descoperirii

-.4

Uda o duminică la ana
Condițiile meteorologice 

favorabile din această iar
nă au făcut ca bogatul ca
lendar competițional din 
care nu au lipsit întrece
rile tradiționale. Cupa zia
rului „Steagul roșu", Cupa 
„8 Martie", Cupa U.G.SJB, 
alte competiții, să realizeze 
un deosebit succes de parti
cipare. Pîrtiile din masi
vul Paring au fost locuri
le preferate, la sfir'șit de 
săptămină, pentru practi
carea schiului. Sutele de 
iubitori ai acestui sport 
care au populat, duminică 
de duminică, muntele au

W*y -- • mele IO țări din Euro- 
pa care au introdus au
tomobilul încă de la în
ceputurile sale.

... la Vădastra,

unor obiecte lucrate 
aur reflectă 6 stare 
generală incompatibilă 
cu informațiile lui Criton. 
Rămîne fapt istoric 
brusca înflorire a Vieții 
economice romane 
diat după cucerirea 
ciei și aceasta sub 
nefăcătoarea ploaie 
aurului dac, Fiecare 
tră din marile clădiri ri

dicate de Tra
ian, fiecare 
relief al Co
lumnei con
țin un e- 

în 
aur dacic. 
Nutrim con

vingerea că următorul 
război al împăratului, 
acela împotriva părților 
care s-a terminat de alt
fel nedecis, a fost fi
nanțat cel puțin în bună 
măsură cu aurul și prăzi- 
le ridicate din Dacia. Du
pă o tradiție pe care LI. 
Russu o ' consideră „foar
te suspectă”, în anul 1540 
au fost descoperiți în 
albia Straiului de lingă 
Călan 40 000 „aurei 
regilor macedoneni 
lexandru cel Mare 
Lysimachos. Din păcate, 
Informația nu poate 
verificată.
ccastă
spun că la 
lului XIX 
locuri din 
getusei au 
lă, întimplător sau 
săpături ale căutătorilor, 
de comori, multe mone
de de aur macedonene și 
alte numeroase din tipul 
zis Coson.

Viorel MORARU

Sintem 
dintotdeauna 

pe aceste locuri chîvaient

de către 
ex-

ȘÎ
merce-

ime-
Da-
bi- 

pia-

Știri, dc 
dată sigure, 

începutul seco- 
în mai multe 
aria Sarmizc- 
ieșit la ivea- 

prin

...în Dacia au stațio- 
. at 2 „legiuni", 
„alac", 49 de „cohorte” 
și 19 „mnmeri" însu- tramvaiul? 
mind circa 70 000 de 
soldați, construindu-se 
peste 100 de castre și 
ridieîndu-se puternice, 
valuri de pămînt, pre
văzute cu puncte de 
observație ? Numai în 
Dobrogea, pe valul ri
dicat, se pare, de Tra
ian, erau 52 de aseme
nea puncte.

,..pc una dintre 
județului Olt, pe 
lea Dîrjovului, 
descoperit cele 
vechi dovezi de existen
ță a ființei umane 
această parte 
pei ?

...Timișoara 
mără printre

orașe din lume care a 
15 folosit ca mijloc de •

transport în comun,

Sâ ne cunoaștem 
patria

Văile 
Va- 
s-au 
mai

în
a Eu.ro-

...în grădina Institu- 
lui de medicină și far
macie din Tg. Mureș se 
cultivă peste 150 specii 
de plante medicinale ?

...în anul 1900 a a- ;
Bucu- 
auto- 
fiind 

în- 
sub

...în anul 1900 
părut pe străzile 
reștiului primul 
mobil ? Acesta 
primul automobil 
matriculat oficial 
numărul 1... Trebuie 
menționat că România 
se situează printre pri-

. În
județul Olt, s-a descope
rit cea mai vedic do
vadă despre domestici
rea calului pe terito
riul țării noastre (4 000 
ani î.e.n.) ?

...potrivit unor stu
dii efectuate asupra se
dimentelor depuse de-a 
lungul vremii în Marea 
Neagră, cercetătorii au 
stabilit că în urmă 
eîteva zeci de mii 
ani aceasta era doar un 
imens Iac de apă dul
ce? Legătura cu Me- 
diierana fiindu-i bara
tă de o limbă de pă- 
mînt, astăzi complet 
scufundată.

cu 
de

Muntele ca... 
medicament

se nu- 
primele

• Culese de
Ing. Ilie BREBEN

Cronică nerimată
Semne de primăvară

Titlul de doctor în chiulologie
Ca să obții un aseme- 

nea titlu trebuie să 
muncești nu glumă! 
Mi-a povestit intr-una 

i din zile o cunoștință ca
re nu lucrează mai mult 
de jumătate din cele 
365 de zile dintr-Un an.

i Are metodele lui. Une
le originale, pentru care 
a obținut chiar șl ti-

I . tlul de doctor în chiu
lologie, fiind remarcat 
pe plan...

— Cum a f»st? l-am 
întrebat în timp ce ne 

t sorbeam cafeaua.
i •— Cum să fie? Greu, 

foarte greu! Examenul 
ă fost aspru. Teorie și 
practică, neică!... Dar 
n-am probleme! Sint 
03...

Mi-a explicat pe larg 
„cum devine situația". 
In primul rînd pentru 
a te prezenta la un o- 
semenea examen trebu
ie să al. 
el nu se 
•pt ore. 
In rest... 
tru titlul 
chiulologie. La cafe-bar, 
în restaurante, la loto, 
cu prietenii la o șuetă... 
Și multe alte „bibliogra
fii" care pentru el ' 
„floare la ureche".

— Am prezentat 
misiei soluțiile cele 
eficiente de chiul, 
el discuția pe un

numeră pe rină. Vreo ță! —
douăzeci și patru... Dar 
una-i de nota zece. Mi-a 
spus-o cu
Să rămîi ca la dentist • 
cînd auzi ce-i trece o- 
mului prin minte. Cînd 
are o treabă mai „i 
gentă", fși lasă paltonul 
fi căciula pe cuier fi scopochiul 
pleacă. Ba nu, înainte 
de a pleca răvășește 
puțin hîrtiile de pe ma
să, să se vadă că se 
lucrează vlrtos și lasă 
ușa biroului întredes
chisă... Pleacă unde ape

Foileton

activitate. Și 
plînge. Din 
lucrează două, 
pregătire pen- 
de doctor în

sînt

co
ma i 
reia 

.... ton 
vibrînd de „importanță".

îmi expune metode
le. Nu de alea învechi
te, de acum o sută de 
ani. Nici un șef nu te 
mai crede astăzi că ți 
s-a îmbolnăvit soacra, 
că ți-a venit nu știu 
r- .

I tea „e furnale". 
! lui. „E altele n:\ 
i

ce rudă de la țară... As- 
verba

■ „E altele mai stila
te”, îmi zice. Și le e-

evidențiat permanenta lăr
gire a bazei de masă a 
schiului, valorificarea tot 
mai bună a condițiilor geo
grafice de care dispunem. 
Am rămas impresionați în 
fiecare dimineață de dumi
nică de numărul foarte 
mare al celor care au răs
puns „prezent" în decorul 
minunat al masivului Pa
ring. Schiul, ca mijloc de 
recrcere, adună în munto 
o numeroasă familie in a 
cărei componență intră ti
neri și vîrstnici, de dife
rite profesii, legați de a- 
ceeași pasiune — muntele.

Din noianul exemplelor 
pe care le avem Ia inde- 
mină menționăm cîteva, 
respectiv, Dumitru Birlida 
și loan Sin — lăcătuși, Io
sif Zlăgnean — inginer, 
Emerik Suhanek — revizor 
tehnic, Viorel Străuț ■— 
ziarist, Ileana Vladislav — 
elevă, Alexandru Heghe- 
duș — pensionar, Lcontin 
Ciortan —> proiectant, Tra- 
ian^Ianc și Ștefan Humer 
mineri, iElena Bolbiceanu 
— profesoară, Brigite He- 
geduș — studentă, Ștefan 
Szoke — procuror. Exem
plele la care ne-am fixat 
reliefează simbioza care 
se poate realiza între mun
că, învățătură și sport, ur
mărind să ne convingă, 
dacă mai este necesar, că, 
sportul ordonează viața și 
ne ajută să folosiitf util 
timpul liber. Muntele se 
dovedește astfel o adevă
rată revărsare de tinerețe 
și voioșie. Am urmărit e- 
moționați pe aceste par
cursuri evoluții modeste, 
dar și adevărate recitaluri 
oferite de virtuoșii schiu
lui.

Rîndurile acestea însă 
se doresc (o mărturisire), 
o invitație pentru practi
carea schiului ca mijloc de 
recreere, de reconfortare, 
de petrecere plăcută a 
timpului liber. Prin al lor 
intermediu dorim să se în
țeleagă, de către cît mai 
mulți locuitori ai Văii, 
valoarea de „medicament" 
a orelor petrecute pe mun-

. - mi-a retezat-o.
Lucrez cu precizie. De 
ordinul secundelor fi al 

amănuntul. zecimilor de secundă...
Nu mai rezist. îmi 

face capul calendar cu 
cifre și date despre noua 

,ur- sa descoperire. Apara
tul în cauză — spectro- 

este ma
gistral. Detectează cu 
exactitate momentul in 
care te cheamă șeful.

Fără nici o eroare. Apeși 
pe buton și pe ecran•
citești ara și secunda la 
care vei fi căutat. Ui
mitor! Asta înseamnă 
ca șeful să te găsească 
tot timpul la post, 
zis cu critica, cu 
gresiile care ți-ati 
cut de nenumărate 
pe la ureche: „pe 

„C î n d

Omul acesta dă mereu din umeri. Dovadă a 
faptului că a zburat cîndva.

♦ Ce reflexe ciudate au atotștiutorii. Cum 
întrebi ceva pun Imediat mîna pe telefon.

♦ E .grav. Iar au început să mă laude.
> A sunat ceasul de apoi ? Ej bine, imagina- 

ți-vă că nu m-am trezit, ; :
Firește, lebedele bîrfesc prin semne.

< împăcarea conștiinței. Inscripția „Fumatol 
strict oprit” săpată pe fiecare scrumieră.

♦ In pianul acesta trebuie să fie o comoară — 
zise gestionarul. Tare frumos mai sună.

< Și cei care merg pe sîrmă susțin că duc o 
viață echilibrată.

< E suficient să 
cifre ca să-i măresc 
atotputernicul zero.

unde 
el nevoie. Chiar și in ■ umbli „C î n d te 

caut nu te găsesc nicio
dată" ș.a.m.d. <

— Este invenția mea! 
—• se răstește el la mi
ne, ca fi cum i-aș ’ 
luat vreun șurub 
aparatul cu pricina. Este 
munca mea de ani , 
zile... Uite brevetul.

Stau și mă minunez de- 
pasiunea cu care s-a ' 
dedicat acestei proble- I 
me. Ce mai, acestei ști- 
ințe (chiulologia) pe ca
re nu pretinde că a 
coperit-o el, dar 
cel puțin a pus in 
loare instrumentul 
lucru, asta în mod 
gur. Sorbeam ultima 
picătură de cafea, ima- 
glnîndu-mi-l pe inter
locutorul meu undeva 
sus, ridicat pe 
cînd l-am văzut 
rind ca ars de la 
striglnd în gura 
„Mă caută șeful !..." ,

Val. CODREAN U

mă așez în cîrca unei biete 
de zece ori valoarea — zise

Valeriu BUTULESCU

Parîng, sâ ia puțin aer. 
Cu ce ? Cu mașina pe 
care a lăsat-o la parca
re. Cu căciula fi pal
tonul pe care le ține tot 
timpul in portbagaj. Ce 
idee I Cind se întoarce 
își găsește șeful în fier
bere.

— Unde ai fost ? 
Te-am căutat, am avut 
nevoie... se năpustește 
asupra lui.

El nu se pierde cu 
firea. Răspunde calm, 
mirindu-se. Unde pu
tea să fie decît 
în clădire ?! Toți 
bează. Lovesc cu ; 
nii in masă. Numai 
surîde, explicîndu-și cu 
tact absența,

— Culmea a fost cînd 
am prezentat speetres- 
copochiul...

— Ce-i ăsta ? l-am 
întrebat imediat nedu
merit.

— Nu știi? Ești în. 
urmă cu tehnică, tăicu-

aici, 
tur- 

, pum- 
4 el

fii 
din

de

des-
că 1 

va- J 
de ) 
*1

socZu, 
să-

masă,
mare:

ORIZONTAL ; 1)
de importanță — ____
(fig.) i 2) Plin de farmec 
(fig.) — în mîna plină!; 3) 
Plin față de gol (fem.) — 
plini de.;, clești; 4) Plină 
la... potop ; 5) Plină goală 
la... limbă; 6) Plin de si
ne — plină cu... iluzii în 
deșert — O... măsură pli
nă; 7) Luciu de compozit 
ție — plin de învățăminte 
(fig.) 8) Pline de popula
ritate — K 1; 9) A relua 
din... întoarcere! — Plin de 
haz; 10) Aclamă din plin!
— Plini de... patimi ero
tice.

VERTICAL: 1) Plină cu 
apă în plină... stradă ; — 
Plin de nimic la... pomul 
lăudat; 2) Un soare plin 
în Africa și pere rebusiste
— Plin... la burtă; 3) A 
prinde din plin — Bilă!; 
4) Plină de închipuiri; 5) 
In plină... stare! Pline de... 
poame; 6) Cap de gorilă!
— Plin de ciudățenii; 7) 
Triere! — Un... nu... plin
— Doi cub!; 8) Ceva în 
Plus — pe... liber; 9) Plin

Plin de... eleganță — Plin de
Plină pete (pop.); 10) Zile cu.
“ ~ cupe pline*.

Petru CRIȘAN
Prof. Teodor TRIFA

7 8 9 40

9

40
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15 martie

9,35 Omul și sănătatea,
10,00 Viața satului. ■
11,45 “

unor mari obiecti- 
industriale — hidro- 

.ăle 
fa
ve- 
se

Din țările
MOSCOVA (Agerpres). 

In ultimul sfert de veac, 
în Siberia, pe malurile 
Angarei, într-o regiune cu 
O climă aspră, a fost.creat 
un puternic complex teri
torial de producție- In a- 
cești ani, populația din 
zona complexului a cres
cut de 20 ori, depășind 
la ora actuală 400 000 de 
oameni. Paralel cu ridi
carea 
ve
centrale, întreprinderi 
industriei lemnului, o 
brică de aluminiu — 
chile așezări rurale 
transformă în moderne
centre urbane. Printre â- 
cestea se numără orașe 
cunoscute ca Bratsk și 
Usti-Ilimsk.

Un nou oraș prinde con
tur în prezent în apropie
rea șantierului hidrocen
tralei Boguceansk, a patra 
centrală ce va folosi ener
gia apelor Angarei, Po
trivit proiectelor, noua lo
calitate — Kodinsk — va 
avea peste cîțiva ani 50 000 
de locuitori.

BELGRAD (Agerpres), 
In cadrul programului de 
ridicare a producției de 
cărbune, prevăzut pentru 
următorii cinci ani în Iu
goslavia, minelor din lo
calitatea Zivice, din R.Ș. 
Bosnia și Herțegovina, 
oare se numără printre

cele mai marț din țară, Ie 
revine o sarcină deosebită. 
Aici urmează să se extra
gă circa 7 milioane tone 
de lignit de calitate supe
rioară, ceea ce reprezintă 
cu 2,5 milioane tone mai 
mult decît în cincinalul 
anterior. Concomitent, se 
va realiza extracția unei 
cantități de aproximativ 
un milion tone de cărbu
ne special destinată be
neficiarilor de pe piața ex
ternă.

După cum menționează 
agenția Tanfug, 
producției se va 
prin deschiderea 
mine, cîț și prin 
zarea procesului 
gic în subteran.

BEIJING (Agerpres). 
In orașul Tianjin, unul
dintre cele mai mari cen
tre industriale ale RP.
Chineze, important port la 
Marea Galbenă, au fost 
construite, în anul 
locuințe cu o 
totalizînd 1,26 
metri pătrați. 
ile din acest sector 
ridicat la 55 la sută din to
talul celor utilizate 
domeniul social, față 
46 Ia sută anul precedent. 
S-au mai construit 45 de 
școli primare și medii, un 
număr de 190 magazine, 
spitale, precum și noi săli 
de cinematograf.

creșterea 
realiza 

de noi 
moderni- 
tehnolo-

, fost 
1980, 

suprafață 
milioane 
Investiți- 

s-au

în 
de

Pentru reglementarea situației 
din Orientul Apropiat

TRIPOLI 14 (Agerpres). 
— Jamahiria Libiană și 
Nicaragua consideră că nu 
se poate ajunge la o regle
mentare a crizei în Orien
tul Apropiat fără recu
noașterea drepturilor legi
time ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului 
de a crea un stat propriu, 
independent - — șe spune 
în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea dependență 
vizitei la Tripoli a minis- progres social.

trului nicaraguan de exter 
ne, Miguel d’Escoto. Cele 
două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta pa- 
trioților din Namibia pen
tru independență și liber
tate, pronunțîndu-se, toto
dată, împotriva discrimină
rii rasiale și a apartheldu- 

afirmă 
țări 

i din

lui. Comunicatul ; 
sprijinul celor două 
cu lupta poporului 
America I,ațină pentru in-

.. ... i economică și

Bucuriile muzicii 
— Enesdu și inter- 
preții săi.
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.

I n u n
FRAGA 14 (Agerpres). 

— După cum relatează a- 
genția C.T.K., nivelul ape
lor rîului Laba, în zona 
localității Usti nad Laben, 
a ajuns la 666 cm, depășind 
cu patru metri nivelul o- 
bișnuit, iar debitul apelor 
rîului este de șase ori mai 
mare decît cel normal. De
bitul apelor rîului Ogrze, 
în apropiere de orașul Lo- 
una, este de 20 ori mai 
mare decît cel obișnuit, 
fiind asemănător cu cel 
înregistrat în anul 
Aici apele revărsate 
inundat 3 000 de 1. 
de terenuri agricole. In a- 
propiere de Lițomirzice au 
fost inundate 1 000 hecta
re de terenuri agricole,

1943. 
' : au 
hectare

d ații
Creșteri ale nivelului a- 

pelor și 
registrat 
le țării.

LIMA

inundații s-au in
și în alte zone a-

PETROȘANI — 7 No
iembrie j ABBA ; Repu
blica : Rețeaua „S‘‘; 
Unirea : Bietul Ioanide, 
I—II.

LONEA: Pe aripile 
vîntului, I—II.

ANINOASA: Mijlo
caș la deschidere.

VULCAN — Luceafă
rul: în căutarea Tui 
Jupiter ; Muncitoresc : 
DrumpI oaselor.

LUPENI — Cultural i 
Roiul; Muncitoresc l 
Titanic vals. •'1

URICANI; Dumbrava 
minunată.

16 martie

12.30
13,00
13,05
16,00 Șah.
16,15 Telesport.
17,45 Ecranizări după O" 

pere literare ro- 
mânești: Citadela 
sfărîmată de Horia 
Lovinescu. Ultima 
parte.

18,40 Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 De pe marea sce

nă ■ a țării pe mi
cul ecran. La Cra- 

■ iova, în Dolj.
21,00 Film artistic: Va

porpl lui Emil. 
O producție a stu
diourilor france-

'' o ze. f Vo .■ ■jn'o V;
22.30 Telejurnal,

GUVERNUL SUEDEZ 
se opune producerii și 
amplasării în Europa occi
dentală a arme; cu neu
troni, a declarat în Riks
dag Ola Ullsten, ministrul 
de externe al Suediei. El 
și-a exprimat această po
ziție răspunzind la • i*1' 
terpelare în parlament 
referitoare la atitudinea 
guvernulu; suedez față de 
intențiile Washingtonului 
privind dezvoltarea 
amplasarea 
neutroni.

LA DAR 
a avut loc 
fricană regională la nivel 
înalt, la care au luat par
te președinții burundez, 
ruandez, tanzanian și u- 
gandez, vicepreședintele 
Kenyei și primul ministru 
al Zairului. In cursul con
vorbirilor au fost exami
nate aspecte ale cooperă
rii dintre cele șase țări în 
domeniile energetic, al 
transporturilor și comuni
cațiilor.

PESTE 10 000 de șo
meri au participat la Nea- 
poli la o demonstrație or
ganizată în sprijinul asi
gurării dreptului lor lă un 
loc de muncă. Poliția a 
intervenit, operînd ares
tări.

LA PHENIAN s-a des
fășurat o adunare popu
lară cu participarea re-

armelor
Și 

cu

ES SALAAM 
o reuniune a-

prezentanților partidelor 
politice și ai organizați
ilor obștești,, ai muncito
rilor, studenților și locui
torilor capitalei R.P.D. 
Coreene, în cadrul căreia 
a fost denunțat caracterul 
provocator al manevrelor 
militare de mare amploare 
„Team Spirit-81“, desfășu
rate în comun de forțele 
armate sud-coreene și 
mericane Pe teritoriul Co
reei de Sud — transmite 
agenția ACTC.

UN COMUNICAT al Or
ganizației Mondiale a Să
nătății (OMS), dat publici' 
tații la Geneva, informea
ză că, la recomandarea a- 
cesteij organizații, patru 
medicamente folosite în 
„curele .de slăbire* vor fi 
puse sub control interna
țional, avîndu-se în vedere 
posibilitatea ca ele să aibă 
și efecte nedorite asupra 
organismului. Evident, mă
sura constituie o pledoarie 
în plus pentru asigurarea 
unei greutăți normale a 
corpului omenesc printr o 
alimentație rațională, de 
natură-să evite recurgerea 
la procedee forțate și 
neori periculoase.

u-

14 (Agerpres). — 
Inundațiile și alunecările 
de teren care s-au produs 
în ultimele zile într-o se
rie de zone din Peru au 
provocat, potrivit aprecie
rilor autorităților peruane, 
moartea a cel puțin 20 de 
persoane, în vreme ce alte 
aproximativ 50 sînt date 
dispărute — relatează a- 
genția Reuter. Au fost dis
truse locuințe și a fost în
treruptă circulația pe nu-, 
meroașe căi rutiere. Dar, 
în pofida daunelor, minis
trul peruan al agricultu
rii a relevat, într-o decla
rație, că ploile au avut un 
efect deosebit de pozitiv 
asupra agriculturii țării, 
calamitată timp de trei 
ani la rînd de secetă.

. BUDAPESTA 14 (Ager
pres). — De-a lungul tutu
ror r jurilor din R.P. Un
gară, pe care se constată 
o importanță creștere a ni
velului apelor, au fost lua
te măsuri pentru combate
rea inundațiilor și înlătu
rarea efectelor lor, anunță 
agenția MTI în zona un
gară a Dunării, cotele ă- 
pelor au crescut .cu 32 de 
centimetri.

De asemenea, inundațiile 
afectează zonele limitrofe 
Tisei și afluenților aces
teia. .

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sub 4 stea
guri ; R e p u b l i- 
c a : Pumni în țarină ? 
Unirea : Par si impar,

LONEA: Roiul.
VULCAN — Luceafă

rul : Moscova nu crede 
în lacrimi I-II; Munci
toresc : Drumul oaselor.

LUPENI — Cultural: 
In căutarea Iui Jupiter; 
Muncitoresc; Titanic 
vals.

URICANI Dumbrava 
minunată.

TV

15 MARTIE
8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii : Contele de 
Monte Cristo. Ul
timul episod.

16 MARTIE
16,00 Emisiune în lim

ba maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică. înfăptuim 
obiectivele noii 
revoluții agrarei. 
Omul și “ 
tea. Fum, 
măgitor. 
mentar (II).
Roman foileton. 
Tăunul. Episodul 1. 
Cadran mondial. 
Seară de lieduri 

în interpretarea 
baritonului Nico- 
lae Herlea. 

22,05 Telejurnal.

19,55

20,20

sănăta- 
fum a- 

Docu-

CONVOCATOR
Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Petro

șani convoacă membrii săi la conferința de dare de 
seamă, ce va avea loc în ziua de 17 martie 1981, ora 
10, în localul Casei pensionarilor din strada A. Pann 
98, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Dare de seamă a Comitetului de conducere 

despre activitatea desfășurată, pe 1980. Prezentarea 
contului de execuție, a proiectului de buget pe 1981 
și a planului de măsuri.

2. Raportul Comisiei de cenzori.
COMITETUL

WASHINGTON 14 (A-
gerpreșj.- — Ordinatoarele 
sînt pe cale de a înlocui... 
șoarecii, iepurii, maimuțe
le și cobaii sacrificați pen
tru experiențele medicale, 
relevă un raport publicat 
la Washington de’ Institu
tul Național al Sănătății 
din S.U.A. Participanții la 
o conferință organizată în 
comun de Institutul națio
nal și de Congresul S.U.A. 
au apreciat, în unanimita
te, că tratarea informatică . 
a modelelor matematice es
te mai precisă și mai e- 
ficientă decît experiențele 
efectuate pe animale.

șe obțin consecutiv, de la 
un singur scorpion, cîteva 
picături de venin în locul 
uneia singure.

BANGKOK 14 (Ager
pres)'. — Autoritățile muni
cipale ale capitalei thâi- 
landeze au găsit un mijloc 
original de a-i determina 
pa pasageri să nu călăto
rească fără bilet cu auto
buzele. O dată pe lună,, la 
Bangkok are loc tragerea

Mica publicitate

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
—■ Specialiștii de la Ins
titutul de entomologie din 
Baku au reușit să pună la 
punct o metodă originală 
de obținere a veninului de 
scorpion —• materie primă la loterie a biletelor de... 
extrem de prețioasă pen-\ autobuz! Se scontează în 
tru industria medicamente- acest fel, ca tot mai mulți 
lor. Cu ajutorul unor im- călători să-și cumpere bi- 
pulsuri electrice se produce lete de călătorie și, apoi;
excitarea glandei care să nu le mai arunce pe
produce veninul și astfel' stradă ! Ă

SPORT ® SPORT « SPORT • SPORT 0 SPORT a SPORT 0 SPORT 0 SPORT • SPORT

Fotbal, divizia A : Jiul — Universitatea Craiova 2—1 (1—0)

I=am învins pe campioni !

INSTITUTUL DE MINE din Petroșani anunță că 
în ziua de sîmbătă, 21 martie 1981, ora 11, are'loc 
în Aula institutului susținerea Publică a tezei de doc
torat „CONTRIBUȚII LA PROTECȚIA CU SIGU
RANȚĂ INTRINSECA A ELEMENTELOR DE AUTO
MATIZARE ȘI TELEMECANICA, PENTRU ATMOS
FERA EXPLOZIVĂ", elaborată de ing. MANOLEA 
GHEORGHE,

Teza se află depusă spre consultare la biblioteca 
institutului. '

ANUNȚURI DE FAMILIE

Părinții, frații și surorile anunță că la 15 martie 
1981 se împlinesc doi ani de cînd a plecat dintre noi 
jubitui nostru fiu și frate > ' '

HAȘCA VIOREL
Nu-1 vom uita niciodată. (226)

2—I in lața campioanei 
„en titre", după ce . ia 
Hunedoara, Dinamo în
vingea Corvinul eu același 
scor. Oltenii au intrat în 
teren hotărîți să-și joace 
cartea. Dar, Giuchici, Nea- 
gu, Stoichiță, Sălăgean, 
Mușat și ceilalți băieți și-au 
știut lecția. 12 000 de spec
tatori au venit pe stadio
nul Jiul să urmărească un 
meci care atîrna greu în 
balanța ambelor 
tante. 
obținută 
relansat 
titlul de 
asigurat

a

comba-
Jiul“ prin victoria 

i în fața lidere; a 
disputa pentru 
campioană și și-a 
un loc mai „căi-

duț“ în clasament. Băieții 
lui Libardi și Tonca, au 
jucat ieri în forță, s-a 
făcut mare risipă de ener
gie, terenul foarte greu 
și-a pus amprenta pe ca
litatea jocului, dar nu
influențat rezultatul. Go
lurile marcate de Giuchici 
și Neagu, intervențiile 
salutare ale iui Cavai, 
travaliul permanent al lui 
Mușat (foarte bine plasat 
și cu o poftă de joc de zi
le mari), eforturile depu
se de Rușu, P. ‘ Gțigore, 
Vasiliu, Neagu și Bedd de 
a-i anihila pe tricolorii Că- 
mătaru, Bălăci și Geolgău,

spiritul de echipă dovedit 
de Stoichiță, Sălăgean și 
Stoica, ne-au convins că 
în tabăra Jiului există o 
atmosferă de lucru propi
ce practicării unui fotbal 
competitiv, fără scăderi 
sau creșteri bruște de for
mă. Oricum, totul e bine 
cînd se termină cu bine. 
De-acum, să cîștigăm tot 
acasă și dacă se poate un 
punct de afară să n-avem 
griji. Bravo băieți, și mult 
succes pe mai departe.

In ziarul nostru de marți 
vom publică cronica de
taliată a meciului de ieri.

Mircea BUJORESCU

REZULTATE TEHNICE :
Steaua — Chimia Rm.

Vîlcea 4—2 ; Sportul stu
dențesc — F.C.M. Bra
șov 1—0 ; Jiul — Univer
sitatea Craiova 2—1 ; 
Corvinul — Dinamo 
București 1—2 ; S.C. Ba
cău — A.S.A. Tg. Mureș 
4—0 ; F.C. Baia Măre — 
Progresul Vulcan-Bueu- 
rești 2—0 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Politehni
ca Iași 3—O ; F.C. Argeș 
— F.C.M. Galați 2—1 ; 
F.C. Olt — Politehnica 
Timișoara 1—2.

Cu sufletul plin de durere soacra Irina, fiul 
Alîn-Cacian, anunța că la 15 martie se împlinesc 
doi ani de la dispariția celui care a fost un ginere 
credincios și un tată bun

HAȘCA VIOREL
Amintirea lui va rămîhe veșnic vie în inimile 

noastre. (229) ; .

Cu suflete îndurerate nașii Pavel și Marioara 
anunță că la 15 martie se împlinesc do; ani de la 
dispariția fulgerătoare dintre noi a celui care a fost 

HAȘCA VIOREL
Ii vom păstra amintire veșnică. (230)

COLEGII din cadrul Grupului școlar minier Pe
troșani, exprimă cele mai sincere epndbleințe fa
miliei ing, Ștepăriescu pentru încercarea grea prici- 
nutită de pierderea celei care a fast

POLICSEK IULIANA 
mamă, bunică.
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