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Vești din întrecerea
pentru mai mult cărbune

♦

secretarul comitetu- 
partid din sectorul 
I.M. Lonea, Aurel 
ne spunea : „Acți-

teaqul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PCS ■
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL 1

IN PAGINA A 3-A:
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Confectioners Mana 
Ignat de la I.C. Vulcan, 
se numără printre cele 
mai harnice și pricepute 
muncitoare *<• între
prinderii.

z"

1921—1981 Strîns uniți în jurul partidului, minerii 
acționează neabătut pentru înfăptuirea 

politicii de dezvoltare multilaterală a patriei
Se apropie o sărbătoare scumpă întregului nos

tru popor, pe care comuniștii, milioanele de oameni 
ai muncii de pe cuprinsul țării o întîmpină cu un 
plus de abnegație și dăruire în activitatea, consa
crată înfloririi patriei. In preajma jubileului de 
8 Mai, gîndurile noastre se îndreaptă, pline de 
credere, spre inițiatorul .organizatorul

• și conducătorul celor mai strălucite ac
țiuni politice, revoluționare, a celor mai 
răsunătoare victorii înscrise în istoria 
României suit stindardul marelui nostru 
.partid, cel care cu șase decenii în ur
mă și-a asumat misiunea istorică de 
stegar al luptei clasei muncitoare, a 
maselor populare împotriva exploatării 
și asupririi, pentru dreptate și libertate 
socială și națională.

încă de la înființare, Partidul Comu
nist Român, s-a afirmat ca apărător al 
idealurilor de pace și progres, de viață
demnă și luminoasă ale întregului popor. In spiritul 
celor mai înaintate tradiții revoluționare, partidul 
nostru a acționat cu exemplară consecvență pentru 
înfăptuirea acestor țeluri, inaugurînd, prin actul 
istoric din August 194-1, epoca profundelor transfor
mări socialiste care au schimbat din temelie 'înfă
țișarea patriei, au îmbogățit viața celor ce muncesc 
și trăiesc în România nouă de azi.

Din perspectiva mărețelor realizări obținute de 
poporul nostru în opera construcției socialiste, cea 
mai fructuoasă perioadă cuprinde anii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al partidului. Prove- 

X........... ......................... ................ ....................................

Trecerea la o nouă ca
litate a muncii și vieții, 
minerii o înțeleg anga- 
jîndu-șe plenar, alături 
de întregul rțpstru popor, 
în realizarea exemplară 
a sarcinilor 
de_ plan, ma- 
nifestîndu-și'.

prin 
le 
ciei 
mul
hotărîrea 
a urma 
oicațiile

Noua inițiativă, porni
tă din brigada cunoscu
tului miner Gheorghe 
Scorpie, de Ia sectorul 
II, se încadrează orga
nic în puternica emula-

t
ț

I
l

4

fapte a_ 
vredni- 

patriotis- 
socialist. 

de 
in
da

te de tovarășul

sul dezvoltării social-economice a dobîndit dimen
siuni noi, care pun în lumină spiritul creator, ști
ințific, cutezanța în gîndire și acțiune ce caracteri
zează personalitatea politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, investit de Congresul al IX-lea în supre
ma funcție de conducere a partidului. Din inițiativa 

secretarului general al partidului au 
fost elaborate programe cuprinzînd o- 
biective din cele mai îndrăznețe care 
au condus la o puternică dezvoltare a 
bazei materiale a societății, la perfec
ționarea structurilor economice, a rela
țiilor sociale, adîncirea democratismu-'' 
lui orînduirii noastre, înflorirea științe; 
și culturii. Practic, în fiecare zonă a 
țării, în fiecare localitate — oraș sau 
comună — sînt evidente transformările 
obținute în acești ani, mutațiile calitati
ve indisolubil legate dc numele și acti
vitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Aniversarea celor șase decenii de la crearea 
partidului ne oferă un prilej de bilanț, de satisfac
ții. Iată, de exemplu, mina Lupeni, orașul în care 
trăim, munca și viața minerilor se situează astăzi, 
la dimensiuni calitative care nu mai suportă com
parații cu trecutul. Activitatea de extracție a căr
bunelui cunoaște un avansat grad de mecanizare, 
rezultat al politicii științifice a partidului și rod al

Marin CUCU, 
secretar al comitetului de partid 

al I.M. Lupen;

Țelul tuturor brigăzilor - onorarea 
angajamentului

Ieri, 
lui de 
rv al 
Negru, 
uni le întregului nostru co
lectiv sînt îndreptate în 
aceste zile pentru onora
rea unui angajament — 
1 000 tone de cărbune ex
trase peste prevederi pînă 
la finele primului trimes
tru al anului". Este un tel 
pînă la atingerea căruia au

{Continuare în pag. a 2-a) J

Hptârîrea minerilor de la Uricani

Vom fi exemplu în muncă 
familie și societate"

litate de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai 
bunurilor materiale. Lan
sarea inițiativei „EXEM
PLU ÎN PRODUCȚIE, 
SOCIETATE ȘI FAMI- 

-.LIEi', a avut 
loc într-un 
cadru festiv 
la care 
participat 

ț neri, șefi 
schimb si 
brigadă, 
cretari

“partid, organ i- 
ai grupelor sind:- 

tchnicieni

se- ■
ele

mai rămas de extras su
plimentar circa. 100 tone da 
cărbune. La zi, brigăzile cu 
cele mai bune rezultate din 
sector — Iosif Clamba, Ca
rol Repaș și Nicolae Go
lea — au realizat, în plus 
față de sarcini, 390, 296 șt, 
respectiv, 197 de tone, ni
velul productivității mun
cii obținute în cele trei a- 
bataje fiind superior cu 
peste 1,2 tone pe post.

Combine la deschiderea noilor capacități 
productive

Prin temeinice pregătiri că a minei. Utilajul a fost
efectuate în ultimele zile, încredințat spre exploata-
începînd cu a treia decadă re unei brigăzi complexe,
a acestei luni va fi pusă (-u multă^ experiență, con-
în funcțiune o combină de 
înaintare pentru realizarea 
galeriei principale de la o- 
rizontul 300 al I.M. Dîlja 
— lucrare de bază pentru 
deschiderea capacităților 
productive din zona vesti-

dusă de Grigore Circov. în 
a cărei componență intră 
numeroși muncitori polica- 
lificați, capabili să stăpî- 
nească- acest utilaj de mare 
randament și să realizeze 
viteze zilnice de avansare 
de 5 ml.

Schimbul de experiență interjudețean de la mina Lupeni

O generoasă tribună a promovării 
noului în munca de partid

NICOLAE 
CEAUȘESCL, secretar ge
neral al partidului la 
Plenara Consiliului Nați
onal al Oamenilor Muncii. 

In această atmosferă în- 
suflețitoare, de responsa
bilitate comunistă, mine
rii- de la Uricani au lan
sat in premieră in bazi
nul nostru carbonifer o 
nouă inițiativă, care iz
vorăște de lain din ma- 

a muncii,
— „colectiv mo- 
muncă și viață".

rea inițiativă 
a țării 
del de

ție pentru mobilizarea și 
participarea conștientă a 
tuturor oamenilor muncii, 
in frunte^ cu comuniștii, 
la realizarea exemplară 
a . sarcinilor, ce revin fie
cărei brigăzi. Această i- 
nițiativă constituie nu 
numai o problemă a eti
cii și echității muncii, ci 
și dorința de aumdepăși- 
re a celor care au lan
sat-o. Inițiativa exprimă 
totodată angajamentele a- 
surnate de ortacii 
Gheorghe Scorpie, în

lui 
ca-

zatori 
cale, 
neri.

Din 
velor 
ampla 
rilor 
producției 
cocsificabil.

și ingi-

conținutul 
inițiativei 
mobilizare 
pentru 

de

obiecti- 
rezultă 

a mine- 
sporîrea 
cărbune 

conștiința
faptului de care ei dau 
mereu, dovadă că, pentru 
a avea’ mai mult, trebuie 
să lucreze fiecare 
bir.e. să producă 
mult.

Constantin GRAURE

mai
mai

<1 țVI
I I

I II II II
(Continuare în pag. a 3-a)

ex- .
ințerjudețean 

de Comitetul 
aI 

„Munca 
te-

Brigada condusă de minerul Gheorghe 
pie de la sectorul II al minei Uricani.

După cum a fost anun
țat, ieri prestigiosul co
lectiv al minei Lupeni, 
întreprindere carboniferă 
de primă mărime, a fost 
gazda schimbului de 
periență 
organizat
județean Hunedoara 
P.C.R. și revista 
de partid". Abordînd 
ma : „Sporirea produc
ției de cărbune — supor
tul unor ample acțiuni 
politico-organizatorice și 
educative", această am
plă manifestare urmă
rind generosul scop al 
împărtășirii experienței, 
a întrunit sufragiile unei 
largi participări a oas
peților — secretari și se
cretari ad juneți ai comi
tetelor de partid, cadre de 
conducere din întreprin
derile miniere — invitați 
din județele cu profil

industrial carbonifer Gorj, 
Caraș-Severin, Prahova, 
Dîmbovița, Bacău, Sălaj, 
Vilcea, precum și din 
Valea Jiului, a activiști
lor comitetelor de partid 
județean Hunedoara, mu
nicipal Petroșani și oră
șenești.

Schimbul de experiență 
s-a desfășurat în pre
zența tovarășilor Tranda_ 
fir Cocîrlă, adjunct d(! 
șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Ciucu, prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., Petru Barb, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid Pe
troșani, Petre Lungu și 
Maria Mitrofan, secretari 
ai Comitetului județean 
de partid. Paul Radovan, 
redactor-șef al revistei 
„Munca de partid", ac
tiviști ai comitetelor ju-

dețean ■ și municipal de 
partid.

Acțiunea a debutat cu 
o vizită in subteran la 
sectorul III. Orele petrecu
te în compania minerilor, 
la locurile lor de muncă, au 
prilejuit, în contactul di
rect cu realitățile mun
cii din abatajele com
plex mecanizate ale minei 

. Lupeni, un fructuos 
schimb de opinii în pro
bleme privind creșterea 
producției de cărbune pe 
baza introducerii tehno
logiilor moderne în aba
taje, capabile să asigure 
productivități înalte, pri
vind
nală
cian.

formarea profesio- 
a minerului-tehni- 
De asemenea, au

I. BALAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Spiritul de competiție 
se- resimte in tot mai 
multe domenii. Oamenii 
nu se întrec 
procesul de 
acolo i 
bucuriile 
pe plan 
cultură, 
educație.
de emulație care există 
aici, ft stare care tinde 
să atingă mereu cote 
tot mai înalte, aș vrea 
să scriu aceste rinduri .

Generosul festival 
„Cîntarea României44 re
unește astăzi torțe de-a 
dreptul impresionante 
care se află într-» ade
vărată competiție, care 
mai de care dornice să 
se califice. Referin- 
du-mă la aceasta, îmi 
stă în gînd un fapt pe-

numai în • 
producție, 

unde se făuresc 
: materiale, ci fi 

spiritual —■ in 
în procesul de 

. Despre starea

Competiție cu sine
trecut în serile trecute, 

-cind 'lă rampa luminoa
să a festivalului pe sce
na Casei de cultură din 
Petroșani s-au prezentat 
cerurile din Valea Jiu

lui.
rînd
aici
ce
nă
Jiului in ceea ce priveș
te mișcarea corală, este 
imposibil să nu fi sesizat 
prezența unui om sub a 
cărui baghetă au apărut 
pe scenă cite va formații
— cele mai aplaudate de 
altfel — de o calitate ar
tistică ce a impresionat
— Vladimir Ureche, căci

*

Irit o floare. Ne gîndeam 
alunei cu toții la acest 
om care, pregătind 
multe jormații ; 
concurs, ar fi greu 
decidă la care să 
mai mult, pentru 
să lupte să ciștige, 
tru care să pună 
mult suflet ca dirijor. 
Dar nici vorbă să facă 
• cit de mică diferenți
ere între o formație și 
alta. El, dirijorul Vladi
mir Ureche, se luptă in 
această competiție în pri
mul rînd cu sine, se în
trece pe el însuși într-o 
luptă care îl va duce la 
rezultatele 'dorite pe mă
sura efortului .depus la 
crearea unor valori ar
tistice autentice.

mai 
pentru 
i să se 

țină 
care 
peri
mai

despre el este vorba 
un neobosit și ardent 
nimdtor coral, a dirijat 
de trei sau - patru ori, de 
fiecare dată fiind răsplă
tit cu vii și îndelungi a-

L-am
cu 

reve- 
scenă 

Valea (sub ropotul puternic al 
sălii, care n-a mai ținut 
cont că pe scenă se află 
un concurs și nu un spec
tacol.) L-am văzut apoi 
bueurîndu-șe cu toată fi
ința sa, tremurîndu-i mi
na, atunci cind cel mai 
tînăr spectator — un co
pil de ctțiva anișori — a 
urcat pe scenă și i-a ofe-

Act mi
cii toții ' C' tot ceea & 
înseam-

mai bun în

plauze. 
admirat 
toții 
nind m

a-

I 
I
w

I
Val. CODREAN!.' I
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atelierele

Acțiuni educative
cu pionieriiale 

si 
or- 
de

in
ie-/.:
cu 
în 

loc

vizitate 
minei.: ;/;

In . partea 
schimbului de 
tâ. programul

Prin autodotare
Pornind de Ia dorift^ < . 
obține economii de maie-

0 GENEROASA TRIBUNĂ 
A PROMOVĂRII NOULUI 
ÎN MUNCA DE PARTID

finală a 
experic 1- 
acestuia a 

fost rezervat dezbaterilor. 
Au luat cuvîntul tovarășii 
Marin Cucu, Mihail Cră
ciun. Beniamin Coapși, 
Florea Sjntion, Mihail 
ComănițiU, Nicoiae Pre
da, Petrii Barb. Gheorghe 
Sultăael.■■■ - ;: i: -i
: Vorbitorii au apreciat 
experiența pozitivă a co
lectivului gazdă, l.M. 
Lufjfeni, in înfăptuirea 
programului de mecani- 

; zare a lucrărilor din 
subteran, în valorificarea 
potențialului tehnic și to
man în realizarea și de
pășirea planului produc
ției fizice de cărbune — 
direcții în care organiza
ția de partid și-a mani-

festat din plin, cu 
ciență, rolul său condu
cător. Dezbaterile — o 
veritabilă tribună a pro
movării noului în munca 
de partid — au abordat 
pe larg probleme 
perfecționării stilului 
metodelor folosite de 
ganele și organizațiile
partid pentru asigurarea 
unei susținute activități 
politice, organizatorice și 
educative în întreprinde
rile miniere — premise 
ale dezvoltării .spiritului 
angajant în muncă, de răs
pundere comunistă, ordi
ne și disciplină.

In încheierea dezbate
rilor au luat cuvîntul to
varășii Trandafir Cocîrlă, 
adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. și 
Ciucu, prim-secțetar. 
Comitetului județean 
partid Hunedoara.

nota Poftâ bunâ 
dacă ai unde și ia ce

Vineri, 13 martie 
ora 1:3,15. 
taurantul cu 
„Qarpați"

ac..
Intrăm în res- 

autoservire 
Petroșani, 

masa de 
cu greu-

din
pentru a servi 
prinz. înaintării 
tale prin mulțimea de oa
meni prazenți în unitate, 
pentru a ajunge în capă
tul opus al sălii. Cu gîndttl 
la o masă îmbelșugată, 
luăm tava și înaintăm de-a 
lungul standului cu mîn- 
care. Deși era ora mesei, 
cînd felurile de m încarc
trebuiau să fie numeroase 
si din belșug, a trebuit să 

..alegem doar ciorba de 
văcuță, iar ca felul doi ce
va între tocană de car
tofi, spanac cu ouă
pește prăjit?! Am ales 
ce am putut și cu tava în 
brațe, căutam un loc unde'■X '

. masă.

sau

să ne așezăm la
Vezi însă dacă ai unde. A- 
prpaps? Ia toăte mesele, trei

din patru oameni a-ozați, 
cu duzine de sticle de be
re, stăteau la o „șuetă", 
de .i, după cum se știe, 
berea se servește aici nu
mai cu mîneare. Cu greu 
ne-am găsit un loc la o 
masă, unde în prealabil 
cinci „precupeți" 
tîmpăraseră setea 
sticle de bere I

N-am început însă bine 
să mîncăm, cînd în dreptul 
ușii de la intrare doi ce
tățeni incep să se insulte, 
mai-mai să sa ia la bătaie. 
In hărmălaia produsă, în
ghițind cu noduri, termi
năm mîncarea și plecăm cu 
gîndu] la lipsa de respect 
față de cei ce doresc să 
servească masa aici. Ce 
părere are șeful unității 
și conducerea I.C.S.A.A.P. 
despre cele relatate ? Par
că ar trebui să fie altfel...

Cristian ȘTEFAN

PE ACELEAȘI TREP
TE ALE HĂRNICIEI" este 
tema întîlnirii de astăzi-â 
pionierilor: fruntași la 
vățătură de la Școala 
nerală nr. 1 Lupeni 
mineri-părinți, fruntași 
producție. Intîlnirea are 
în sala de apel a minei Lu-

perioada premer
gătoare celei de-a 60-a a- 
niversări a Partidului Co
munist Român. Astfel .pî- 
nă la începutul lunii mai 
a.c., în orașul Lupeni vor 
fi organizate mai multe 
vizite ale pionierilor si 
elevilor in unitățile eco_

pen; la sfîr.șilul schimbu
lui J de lucru. Tot astăzi, 
unitatea de pionieri de la 
Școala generală nr. 3 Lu
peni ÎI va avea ca oaspe
te- drag pe Eroul muncii 
socialiste Petre Constantin.
Tema întîlnirii 
COMUNIȘTI 
CUTEZANȚA'’.-

"Ambele acțiuni fac par
te dintr-un program bogat 
educativ pe care consiliu] 
pionierilor, al orașului Lu
peni și-a propus să-l finali-

— „DE LA 
învățam

vechi. 
părti

nite
ani- 

deta- 
al

nomice, în scopul orientă
rii lor profesionale, simpo
zioane, întîlniri cu

; și actuali activiști ai 
dului, spectacole si 
manifestări dedicate 
versării gloriosului
șament de avangardă 
clasei noastre muncitoare, 
conducătorul încercat al 
poporului în opera de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
patria noastră.

a
rial și energie și de a-și 
ușura munca, strungarul 
comunist Dumitru Micu de 
la S.T.R.A. Petroșani a 
conceput și realizat, din 
materiale recuperabile, o 
presă de stantat șaibe din 
tablă de cupru, și alumi
niu. „Aceste piese, simple, 
sînt foarte necesare și ca 
orice lucru necesită timp 
si materiale pentru con
fecționare — ne spunea 
strungarul Dumitru Micu. 
Da multe ori am fost ne
voit să întrerup alte lu
crări pentru a le confec
ționa. Din această situație merită 
s-a născut ideea că trebuie 
să-mi ușurez munca și să 
elimin risipa de material 
și energie". De la idee, 
strungarul a trecut la 
faptă. Din materiale recu
perabile, «1 a construit o 
presă de stanțat. Aceasta 
are un randament mare, 
asigurînd însemnate

de nomii de material și ener- 
gie. Dacă, spre exemplu, 
la strung se confecționau 
369 de șaibe într-o oră cu 
un consum de circa 6 KW 
și se pierdea cam 60 la su
tă din material, cu presa 
realizată de strungarul 
Dumitru Micu se execută, 
în același timp, 2 400 de 
șaibe, se pierde numai 
20 ia sută din material si 
se consumă cu 3,5 KW mai - 
puțină energie.

Munca și preocuparea a- 
cestui priceput 
dedicate găsirii unor 
pentru a obține 
de energie si

strungar 
căi 

economii 
materiale 

__  toată prețuirea.
(Vasile BELDIE, S.T.R A, 
Petroșani)

Bilanț rodnic
Colectivul de muncă al 

Atelierului de zonă C.F.R, 
î’etroșani a reușit ca la 
sfîrșitul lunii februarie a.c. 
să raport.eze realizarea 
producției fizice în propor
ție de 193 la sută. De ase
menea, s-a reușit ca timpul 
de imobilizare a vagoane
lor în reparație să fie 
dus cu 32 la sută.

La obținerea acestor 
zultate îmbucurătoare 
contribuit 
tiv al atelierului, 
de Dumitru 
evidențiindu-se 
deosebit forjorul 
lipea, operatorul 
trol ultrasonic 
Ion Iliuță, sudorii Victor 
Andraș, David Cosma, Ște
fan Mihalț. lăcătușii re
parații vagoane Ion Go-
deanu, Constantin Socea- 
nu, Vasile Oprișor, Ion
Costea, Petru Mocanu, 
maistrul Ion Straja. (Ing. 
Rodica ARDELEAN)

re-

1 Urmare din pag. I

gradinița cu pro- 
preîungit din car- 
Carpați. al Petro- 

e-

gram 
tierul 
șanțului copiii sînt 
ducațî și pregătiți pen
tru clasa I.
Foto: Șt. NEMECSEK

In pseudospectacol și citeva întrebări
Pe curind am asistat Ia 

un. spectacol pe scena Ca
sei de cultură Petroșani,. 
Această sală ne-a obișnuit 
eu spectacole realizate la 
un - înalt nivel artistic, in
tr-o ținută interpretativă , 
și scenica deosebită. Așa 
cum este și normal, de alt
fel. lată eă de această da
tă spectacolul formației de 
estradă a clubului sindica
telor dip Petrila a infir
mat. toate așteptările. Un 
spectator du bun simț 
n-a rezistat mai mult de 
10-15 minute la această re
prezentație. De ce? In pri
mul rînd pentru că pro-

niște melodii într-o limbă 
care nu era nici engleză, 

malgașă. Nici un 
românesc, iar cele 
n-au fost altceva 

interpretări snoabe

nici... 
cîntec 
aiizite 
decit 
ale unor șlagăre interna
ționale. Păcat de șlagăre !

spectator
estradei

Să nu mai vorbim despre 
lumini, unde un alt... „ar- 

' tist" cu o podoabă capila
ră dizgrațioasă s-a jucat 
cu... „jocul de lumini". Este 
foarte bine că încercăm săgramul a început cu 20 de h>arte bine ca încercam sa

minute mai tîrziu față de asimilăm mijloace tehnice 
ora anunțată.' Apoi, că so
norizarea a... fost sub orice 
critică, grupul vocal care 
a„.intrpdus programul au 
•s-a auzit , deloc. Următo
rul aspect; poate cel mai 
„greu" în alterarea spec
tacolului, a fost grupul vo
cal instrumental „Intim". 
Cîțiva băieți, despre care 
am mai scris, îmbrăcați 
fiecare cum s-au găsit, au 
început efectiv să „urle"

pentru o atmosferă intima 
de spectacol dar nici chiar 
așa... ' " _ . ’ '
discutau între ei în timpul 
cîntecelor, se 
să-și regleze stațiile, solis
tul striga la „luminist" (să; 
audă și spectatorii, nu?).. 
Și toate acestea pe lingă 
multe, multe altele.

Se impun cîteva între
bări : consiliul de con
ducere al clubului a vizi-

Membrii grupului

întorceau

onat programul formației' 
„Intim" înainte de a fi 
prezentat p.e scenă, în fa-l 
ța unor tineri cărora li se 
face educație estetică ? De 
ce nici măcar la acest spec
tacol în afară de tovarășul 
loan Carvațchij prim-secre- 
tar al comitetului _ orășe
nesc U.T.C. 
nemulțumit 
grupului) și același 
nie} Borcea,

. (idee.............
nereaîizată mai ales da-'
torită muzicii), n-a fost
nimeni din conducerea clu
bului sau chiar de la co- 

-mitetul de partid al mi- : 
nei ? Pe unde mai este to
varășul director N, Kul- 
csar? Unde sînt vremurile 
cînd la Petrila se juca 
„Silvia" (da, dar cu oameni 
mai serioși nu cu instru
mentiști ca la „Intim"). So
licităm consiliului de con
ducere al clubului un răs
puns detaliat în care să ■ 
fie înserate, eventual, 
locurile 
membrilor grupului „In
tim". Dacă au toți I

Mircea BUJORESCU

Petrila (total 
de evoluția 

" i Da-, 
instructorul 

lăudabilă.

.1
de muncă ale

• UN NOU BLOC. In 
zona noului centru civic al 
orașului Vulcan s-au ata
cat lucrările la blocul nr. 
17 BCD cu trei scări, 48 de
apartamente și spații 
merciale la parter.

• ÎNSCRIEREA DOBIN- animale în anul 
ZILOR. La agenția nr. 2

• DOTĂRI EDILITARE.
In dotarea Atelierului de 

I reparații auto și utilaje
din cadrul I.G.C.L. Petro- 

Ișani au intrat recent un 
repartizator de mixturi 
faltice si o autostrobitr

Banița și Petroșani se e- 
fectuează operațiunile de 
înscriere a dobînzilor in 
libretele de economii CEC

re- 
a 

întregul colee- 
condus 

Simionescu, 
în mod 

Avram 
de con- 
al osiilor

minerii acționează neabăiut pentru înfăptuirea 
politicii de dezvoltare multilaterală a patriei

și potențialul întreprinderii, să stimu
leze acțiunile creative ale colectivului 
pentru a obține succese pe măsura po
sibilităților ce ne-atf fost create. . Ca 
reflex al atitudinii înaintate față ’ -de 
muncă și societate, al înaltei conștiințe 
muncitorești, colectivul nostru s-a anga
jat ca în acest an ~ să extragă suplimen
tar o însemnată cantitate de cărbune 
eoesificabil. După reevaluarea forțelor, 
angajamentul a fost reînnoit, hotărîrea 
comuniștilor, a întregului colectiv fiind

. inițiativelor -șeemaFulul său general 
de modernizare a structurilor economice 
și industriale. . Parajnetrii țeare ilustrează 
nivelul tehnic at activității miniere se si- 
Vuează, în acest an, la proporții de peste" 
60 .la: suită — din totalul producției 60.5 ’a 
sută va fi realizată cu utilaje complexe de

. susținere și tăiere mecanizată, 64,5 la 
sută cu combine, pește 76*. la sută cu 
susținere metalică, in condițiile unui 
transport complet mecanizat, , Efortul ; aceea de a întîmpina evenimentul jubi- 
fizic al minerilor a fost redus conside- liar al aniversării partidului cu un bogat 
rabil, in beneficiul omului, al întreprin- raport muncitoresc în care alătur; de o 

producție suplimentară de 30 000 tona 
de cărbune, să fie înscrise depășiri subs
tanțiale la toți ceilalți indicatori tehni- 
co-economici și financiari ai întreprin
derii. Dorim ca, pe această cale, prin 
faptele noastre de muncă și atitudinea 
comunistă înaintată să răspundem spri- 

nă ia finele actualului cincinal, creștere jinulu; de care beneficiem, grijii și a- 
tenției cu care sîntem mereu înconju
rați de conducerea partidului, personal 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, Minerul de onoare al 
Văii Jiului, conducătorul din a cărui 
inițiativă a fost elaborat și este pus în 
practică întregul program de dezvol
tare economico-socială a Văii Jiului.

delii, al societății, lăsînd loc pentru 
afirmarea gîndirii înaintate a colectivu
lui nostru de muncitori, ingineri și teh
nicieni. Pe această cale este prevăzută 
dezvo'tarea continuă a activității noas
tre, ilustrată de o creștere expresivă ș 
•producției fizice, de pesțg 22 ia sută, pî-

care se va răstririge asupra întregii 
vieți sociale din așezarea noastră mun- 

? cîtoreașcă; asupra traiului și bunăstării 
minerilor. • .

In anul evenimentului jubiliar al ani
versării partidului, organizația de 
partid a .minei Lupen; se prezintă pu
ternică, capabilă să dinamizeze forțele 

l, ' ------------------------------—

co' • GOSPODARI HAR
NICI. De la 18 capete de 

trecut, 
cînd a fost organizată, gos- 

Braia-Lupeni și în^ orașul podăria anexă a companiei 
. *■ .. .. .. i ■ Cg-’ de pompieri militari din 
iâr' în' Petroșani Petroșani a ajuns în pre-

i as-
! faltice și o autostropitoare

pentru spălat rigole cu apă
la presiune. Noile utilaje
vor fi folosite Ia lucrările .
gospodărești-edilitare din pentru depunătorii din U- zent la 24 capete de porci- 
municipiu. ricani, Petrila, Aninoasa, ne, din care trei scroaie

Vulcan — pentru depună
torii din localitățile res
pective — i

gestante. Au fost deja va
lorificate din această gos
podărie anexă primele 360 
kg. carne de porc. Toto
dată uteciștii din cadrul 
Unității se ocupă susținut 
în aceste zile de extinde
rea „grădinii bucătarului". 
Ei și-au propus să sporeas
că suprafața acesteia cu 
circa 500 mp. (I.J.)

• LA ADRESA NOUA.
Odată cu predarea wnso-

nulu-, F al blocului nr. 69 
din Petroșani, prevăzut cu 
spații comerciale la par
ter s-au creat condiții op
time pentru mutarea unor 
unități comerciale. In a- 
ceste zile contirruă muta
rea din zona străzii Repu
blicii, care urmează
fie dezafectată, în spațiile 
special amenajate la parte
rul blocului 69 a magazi- 
nuij] de produse electro
tehnice.

• RECITAL. Aseară. în 
aula Institutului de mine 
din Petroșani, au avut loc 
recitalurile „Veniți, privi
ghetoarea cintă“ și „Ro
mantic cîntînd despre pri
măvară", susținute de cu 
noscutul interpret Tudor 
Gheorghe.sa

Rubrică redactată de
Toma ȚAțARCĂ
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Au ceva profesorii cu ea

Colectivitate

tnipMnirti 
.divehind

nr. 
civile 
Prin
ciare

fî“. 
îndeobște 
fără nici 
în spatele

Să muncim și să trăim in chip comunist
vom fi exemplu in muncă, familie și

(Urmare din pag. I)

Inițiativa a determinat 
un viu interes în rîndul 
participanților la aduna
rea festivă, fiecare sub
liniind aceasta în cuvîn- 
tul lui: „A da mai mult 
cărbune țării înseamnă
a-ți face datoria față do 
patrie, față de tine în
suți, față de familie. Așa 
înțeleg eu aplicarea aces
tei inițiative (Gheorghe 
Scorpie, șef de brigadă). 
„Important este să reali
zezi ceea ce ți-ai propus. 
Noi, cei 80 de ortaci ai 
lui Gheorghe Scorpie 
ne-am propus să fim e- 
xemplu în muncă și via
ță, și vom fi. îmi cunosc 
bine ortacii, ei Ști" să-și 
respecte cuvîntul dat" 
(Ion Lefter, șef de 
schimb). „Munca este iz
vorul tuturor bucuriilor 
profesionale și materiale. 
Am fost întotdeauna în 
brigadă învățați ou lu
crul bine făcut. Deși sînt 
frate cu șeful brigăzii, cu 
Gheorghe. atunci cînd am 
greșit nu m-a iertat. în 
brigada noastră ortacii 
nu te lasă să greșești a 
doua oară" (Spiridon 
Scorpie, șef de schimb). 
„Calitatea vieții noastre 
depinde de modul cum 
știm să ne gospodărim 
materialele, să întreținem

societate
și să folosim utilajele. 
Acest lucru îl știe fiecare 
membru al brigăzii și ac
ționează ca atare" (Ilie 
Nicula, miner). „Inițiati
va pe care o lansăm as-

neri, șefi de brigadă, ca
re au participat la adu
narea festivă și care la 
rîndul lor, afirmau: 
„Faptul că o asemenea 1- 
nițiativă pornește din sî-

OBIECTIVELE INIȚIATIVEI
• Depășirea lună de lună a sarcinilor de plan 

cu 300 tone de cărbune • Recuperarea a 60 de 
•bucăți armături metalice în fiecare lună • întă
rirea ordinii și disciplinei, eliminarea îri întregime 
a absențelor nembtivăte • întreținerea corespunză
toare a utilajelor și sculelor necesare în procesul 
de extracție a cărbunelui, prelungirea duratei de 
funcționare a acestora • Aplicarea principiului 
autogestiunii și autoconducerii muncitorești, a 
noului mecanism cconomico-financiar. • Stabili
zarea noilor încadrați în brigadă, sporirea intere
sului pentru calificarea și policalificarea acestora 
• Spirit de echipă, întrajutorare muncitorească 
exemplară în procesul de producție și în viața 
cotidiană • Acțiuni comune de petrecere a timpu
lui liber • Participarea 
cial-cultiirale și obștești.

colectivă la acțiunile so-

tăzi — 17 martie a.c. 
n.n. — stimulează gîadi- 
rea și voința colectivă 
pentru valorificarea su
perioară a potențialului 
tehnic și uman de care 
dispune brigada" (loan 
Busicescu, secretarul co
mitetului de partid, sec
torul II).

De remarcat că obiec
tivele inițiativei lansate 
de ortacii lui Gheorghe 
Scorpie au . dinamizat 
gîndirea și modul 
acțiune al celorlalți

nul colectiv uliii minei U- 
ricani, de la ortacii noș
tri. ne bucură și desigur 
ne mobilizează pentru a 
o Îmbrățișa și noi, cei 
din brigada pe care o’ 
conduc" (Simion Budes- 
cu, șef de brigadă, sec
torul III). „Linie dc front 
avem, climat favorabil 
muncii, de întrajutorare, 
de asemenea. Așa că nu 
ne reține nimic să nu a- 
plicăm și noi această ini
țiativă" (Laufentiu Kele- 
men sef de brigadă, sec-

torul 11). „Inițiativa 
adresează in primul rind 
conștiinței noastre. Chiar 
dacă ne mai confruntăm 
cu unele lipsuri vom 
căuta să le eliminăm cît 
mai repede și să devenim 
o brigadă model în pro
ducție, societate și fami
lie" (Traian Pop, șef de 
brigadă, sectorul III). 
„Inițiativa EXEMPLU IN 
PRODUCȚIE, SOCIETA
TE ȘI FAMILIE este a 
noastră, a tuturor mine
rilor de la Urieani. A- 
vem posibilitatea s-o a- 
plicăm și să o extindem. 
Ea a izvorît din climatul 
moral, politic și profesio
nal sănătos in care mun
cesc și trăiesc mineri, de 
la Urieani" (Cornel Bo- 
Joloi, secretarul comite
tului de partid pe mină).

lată cum un colectiv 
dornic să se afirme prin
tre colectivele 
ale Văii, caută 
te noi forme și 
de valorificare 
ră a rezervelor 
dispune. Minerii de 
Urieani sînt coușticnți că 
numai prin sporirea pro
ducției de cărbune, prin 
rentabilizarea întregii ac
tivități productive își vor 
îmbunătăți continuu nive
lul lor de trai, își vor 
duce o contribuție 
seamă, la independența 
nergetică a țării.

fruntașe 
și găseș- 
mijloace 

superi oa- 
de care 

!a

Instantaneu din atelierul școală al cooperativei 
meșteșugărești „Straja" Lupeni, acolo unde se for
mează viitoarele cadre de "meseriași.

Virtuți ale unui 
miner adevărat

Lăcătușij Constantin Brînzăianu și Vasile Sfarț de la U.E Paroșeni se ajută 
reciproc la modificarea instalației uneia din turbinele -generatoare, care vor li
vrain viitorul apropiat, pe lingă energie electrică și energie termică.

Țin să anunț cititorul câ 
sînt 

și 
Așadar fata lui 
S. a trecut, nici 
dar nici prea 
după clasă si

numele amintite aici 
pur imaginare, dar nu 
situațiile... 
nenea Ion 
prea greu, 
ușor,’ clasă 
acum se găsește într-un an 
mare, la un pas de absol
virea liceului.

Mama, ocupată eu ăi 
mici, apoi cu serviciul, n-a 
prea dat pe la școală, iară 
tatăl... abia dacă știe un
de-i liceul...

— Lasă, zice el, aia-i 
meseria dascălului. S-o în
vețe carte. Eu îi dau de 
mîneare, o îmbrac, n-o 
pun la treburi, are timp... 
Așa că l-a cuprins mirarea 
cînd a fost invitat să mear
gă pînă la școală... Aici, 
mototolindu-și basca în mîi- 
nile transpirate a aflat că 
eleva Sanda S. are 4 la ma
tematică. 4 la fizică, 4 la 
chimie... A roșit, a îngăl
benit, apoi s-a încruntat.

— Cum se poate? Eu îi 
dau să mănînce. n-o pun 
la treburile casei, are timp, 
înseamnă că aici... S-a dis-

cutat la obiect cu nenea 
Ion. Cum își folosește ele
va timpul? învață acasă 
ori ba? E supravegheată?

— Tovarășe S„ i s-a spus, 
e vîrsta la care adolescen-

ATITUDINI

— Săraca. Grea-i mate
ria asta.

— Grea..,
In fine, cînd l-am în- 

tîlnit într_o zi, nenea Ion 
mi-a spus supărat: au ceva 
profesorii cu ea, o perse
cută... sărăcuța.

Viorel MORARU

0 secvență 
din viață

Perechea formată din 
Tiberiu Cantennr 1 opescu, 
inginer la compartimentul’ 
C.T.C. de ia prepafația Co- 
roești și profesoara Dumi
tra Miron au constituit că
sătoria înregistrată cu 
50 la oficiul stării 
din orașul Vulcan, 
tre ferici mie perechi 
și-au ales același drum în 
viața se numără șt Viori
ca Rotaru eu Viorel Pru- 
teanu, lmiana Antonie cu 
Ion Panaite, Floarea Bri
ceag cu lancu Crâciunes- 
cu «te. l’uturor le dorina 
multă -fericire și „casă de 
piatra*! /
• Micuțul Florin Cons- 

tantinescu, fiul minerului 
Vasile Constanținescu șl al 
Măriei Cons tantinescu este 
al 100-lea cetățean al ora
șului Vulcan, născut de la 
începutul acestui an și pî
nă in prezent. Printre cei 
maj țineri cetățeni ai Vul
canului îi amintim și pe 
Adrian Trăncău, Maria Vi j* 
dea, Sorana Plic, Mihaela ' 
Enache, Adrian Herceg, Li- 
via Lăcătuș, Elena Faragea 
etc. De consemnat faptul că 
din cei 100 de nou născuți, 
63 sînt băieți și 37 fetițe. La 
toți le dorim multă sănăta
te și... să crească mari.

Mihai Iszlay își face 
socoteala (inilor lucrați. 
La fiecare un adaugă 
un zîmbet, parcă nu-i 
vine să creadă că de. 31 
de ani coboară sub pă- 
minl; asta totalizează 
aproape 8000 dc zile bu
ne — spune el — în ca
re a luptat cu duritatea 
muncii, descoperindu-i 
frumusețea, strălucirea 
caratelor ei, ridieîndu-se 
pe sine. Este un om satis
făcut. îl privesc la pa
noul de onoare al minei 
Petrila; are zîmbetul as
cuns, ceva din tăria rocii 
i șe întipărește pe tră
săturile feței; nu pare a 
deveni Un viitor pensio
nar, lucru pe care —- se 
pare — și el și-l dorește 
ea pe ceva firesc, dar 
rostit fără prea multă 
frenezie, încercînd o tre
cere tntr-o categorie ne
lipsită de pulsul vieții, 
al realității cotidiene. 
Facem. socotelile mai de

oparte la sectorul V al 
minei Petrila. Ctțiva oa- 
«eni i-au a iat în ju , 
toți il cunosc pe nea 
Mihai -c itru c« 4 2 .’r i.,d 
din cei 
șef de 
care a 
minii: 
scos la 
pezind 
rii și ale acțiunii orta
cilor din brigadă, cres- 
eindru-i . ca pe niște co
pii, asemenea unui, pă-' 
tiflțe. doritor /să-și vadă 
fiii la casele lor Așa, 
eă, dincolo- de socoteala 
anțlor, există și o soco- 
teală a faptelor, un bi
lanț care in aceste mo
mente trebuie făcut, a- 
șezat acolo unde trebuie, 
in carter, de onoare, pe 
care fiecare ■ ortad o 
poartă in glndul său. 
Condeiul, vrînd-nevrînd 
ne poartă mai departe,

33 a fost numai 
brigadă, un om 
deschis cale lu- 
prin cărbunele 
suprafață, lim- 

șuvoaiele gîndi-

’. într-o socoteală precipi
tată, în dorința de

i imagina munții de 
bune scoși la ziuă

1 minerii conduși de 
Mihaî, un om care, 
modul în care știe să se

■ organizeze, depășește pe-
■ rimetrul empiricului, fi

ind tot mai aproape de 
științific, prin care

. înțelege să-și facă pla
nul „ori ce-ar
un postulat

■ cunoscut, dar 
o valoare dacă
lui nu stă ambiția, lupta 
cu inerția și cu greută
țile, eu ține însuți. N-a 
făcut încă nimeni legă
tura între această „teo
rie" și zecile de mii de 
tone de cărbune pe ca
re oamenii conduși de el 
le-au dat peste plan. .1- 
nalogia iese în evidență 
mai mult acum, în acest 
timp în care Mihai Iszlay 
se privește la panoul 
fruntașilor văzîndu-se *nu 
numai pe sine, ci și pe 
ortacii săi, cei care l-au 
înțeles și l-au spriji ih 
mulți dintre ei fiind ei 
înșiși w r.. ț de «..<;• 
ffau’ă și d schimb, în 
postura de a clădi ace .» 

5 . i*. / j • < cea»
Uzărilor, z ăl 
personaliioții, 
constructori demni ai. u- 
nei societăți tot atît de 

nreâ r. (*-. c
."»• S«i,r văzute la
mina Petrila despre Mi
hai ur.< r pra
gul primăverii; aceste 
rînduri care se vor un 
modest poem despre un 
um\ tot atît de modest, ' 
dar care muncește cu 
pasiune, făcindu-și din 
ace.asia un angafament, o 
datorie de onoare, toate 
fiind virtuți ale unui 
miner adevărat.

prin

Val. CODBEANU

tul trebuie, cu atît mai 
mult îndrumat și povățuit. 
Trebuie să știți ce se pe
trece cu fata... Dumnea
voastră împreună cu noi..; 
Tocmai asta nu știa Ion S. 
El o ținea morțiș că San
da nu i-a dat bătaie 
cap. Era un admirabil 
devăr, dar acesta se

tot mai 
matema- 

in favoarea

de 
a- 

re- 
ferea la un trecut. Acum,
Sanda „rupea" 
mult din timpul 
ticii, chimiei 
lui Gigi...

— Unde-i fata?
— S-a dus să învețe cu 

o colegă...
Ori :
— Unde-i Sanda ?
— E placată să se pre

gătească la fizică.

• CORIGENȚI LA 
CArffOLUL EDUCAȚIE. 
Voica Samoilă din Ani
noasa, de profesie fără, 
împreună cu soția Ilea
na Voica. ce lucrează la 
E.G.C.L. Petroșani, zi de 
zi își poartă odraslele 
prin restaurante. Oare 
așa înțeleg cei doi pă
rinți să-și educe copiii ? 
Găsiți fiind de multe ori 
în stare de ebrietate, ue- 
ranjînd liniștea publică, 
susnumiții au fost a- 
mendați, potrivit Decre
tului 153/1970.
• FÂRA OCUPAȚIE, 

în noaptea de 2 spre .3

martie, Olah Gheorghe, 
neavînd ce face, s-a gîn- 
dit să spargă magazinul 
de confecții și tricotaje 
Aninoasa. în timp ce se 
afla înăuntru, penlr^ a-și 
completa ^,qar 
deroba" 
dividul 
surprins 
paznicul 
noapte, 
cu sprijinul 
reușește să-l 
lizeze _ pe răufăcător 
să-1 predea organelor 
miliție. EL de acum, 
ind s: recidivist, lără

cetățenilor 
iniobi-

Ș> 
de 
ti- 
o-

cupație, va suporta conse
cințele legii.

• SA ȘTIE ȘI ORTA- 
CII. Raicu Stelian, mun
citor la I.M. Aninoasa de 

primește retri
buția se îm- 
oată și nu 
numai că se 
ceartă, bește
lește pe ci
ne ii iese în 

a doua zi nu

martie a.c. Poate citind 
aceste rînduri, ortacii vor 
încerca să-l aducă pe ca
lea cea bună.

Lt. Ioan DAVID,
' șeful postului Aninoasa

cale, dar
merge nici la lucru. Pen
tru faptele sale nesăbuite 
R.S. a fost sancționat, po
trivit Decretului 153 1970, 
de mai multe ori cu a- 
inendă, ultima dată în 10

AMNEZIE VINDECA
BILA. 'Loader Rusu din 
Lupeni suferea de amne
zie totală, cînd era vorba 
de îndatoririle sale. Alt
fel spus, odată diagnos
ticat pericolul contami
nării sale de parazitism, 
instanța i-a prescris, de 
urgență, un tratament e- 
ficient și intensiv timp de 
două huni într-un loc a- 
nume...
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FILME

în Malayezia de la
ministrului de externe 

al României
Reuniunea generabeuropeană 

Madrid
Independența 

Belizelor
18 

mi_ 
Ma- 
Mo-

pe

KUALA LUMPUR 
(Agerpres). — Primul 
nistru interimar al 
layeziei. dr. Mahtir 
hammad, l-a primit
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, 
care efectuează o vizită o- 
ficială la Kuala Lumpur.

Din partea tovarășului
Pre- 
So- 
fost 
pri- 

i al 
Onn, 

și

Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, au 
transmise, cu acest 
Iej, primului ministru 
Mal’ayeziei, Hussein ' 
calde salutări, precum 
urări de grabnică însănă
toșire. de fericire și suc
cese, de progres și pros
peritate poporului malaye- 
zian.

Primul ministru interi
mar al Malay ezlei a rugat 
să fie transmise tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din 
partea primului ministru 
Hussein Onn- și a sa per
sonal, vii mulțumiri, pre
cum și urări de sănătate și 
fericire personală, de pace 
și bunăstare poporului 
român.

In cursul discuției care 
a urmat, au fost abordate 
probleme legate de stadiul 
actual și perspectivele de 
dezvoltare a raporturilor 
bilaterale, accentuîndu-se 
asupra necesității amplifi
cării și diversificării schim
burilor comerciale și a gă
sirii de căi și mijloace a- 
decvate pentru realizarea 
creșterii exporturilor româ
nești în Malayezia.

Convocarea Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

MADRID 18 (Agerpres), 
— Corespondență 
Radu Adrian: La 
Congreselor din 
continuă lucrările 
nii general-europene. Ară- 
tînd în cadrul ședinței ple
nare că procesul de 
dactare bate pasul pe loc. 
reprezentantul Belgiei a 
relevat că pentru ieșirea 
din actualul impas este 
necesar ca toate statele să 
dea dovadă de voință po
litică, de dorința sinceră 
de a obține rezultate con
crete la reuniunea de la 
Madrid. Arătînd' că una 
din cauzele principale a- 
le deteriorării situației in
ternaționale rezidă în con
tinuarea, într-un ritm ridi
cat, a cursei înarmărilor.

rie la
Palatul 
Madrid' 
reuniu-

•re-

inclusiv pe continentul eu
ropean, reprezentantul Po
loniei a relevat că organi
zarea unei conferințe de 
dezarmare în Europa este 
de natură să contribuie la 
inversarea acestui curs, 
să stimuleze procesul de 
dezarmare.

Reprezentantul Maltei a 
evidențiat că prin rezulta
tele sale, reuniunea de_la 
Madrid este chemată să 
contribuie la redresarea 
actualului curs periculos al 
evenimentelor internațio
nale, la reluarea și con
solidarea politicii de des
tindere, Ia stimularea po
liticii de pace, securitate 
și largă colaborare pe con
tinentul european și în ge
neral în lume.

LONDRA 18 (Agerpres).
— La Londra a fost dat 
publicității un comunicat 
care precizează detaliile a- 
cordului cu privire la in
dependența Belizelor. A- 
cordul amintit — preci- . 
zează agenția U.P.I. — a 
fost semnat la 11 martie, 
la Londra, de ministrul 
britanic al afacerilor ex
terne, lordul Carrington, 
de ministrul guatemalez de 
externe, Rafael Castillo 
Valdez, și de premierul Be
lizelor, George Price. Tn 
document se arată că cele 
două părți „recunosc statul 
independent Belize ca parte 
integrantă a Americii Cen
trale și vor respecta suvera
nitatea și integritatea sa 
teritorială, conform frontie
relor sale actuale".
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PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Porțile dimine
ții ; Republica: Intîlni- 
re de gradul III ,- Uni-, 
rea : Par și impar.

LONE A : Rețeaua S.' i

ANINOASA : Șapte zi- i 
le din ianuarie. i

VULCAN — Luceafă- j 
rul: Roiul ; Muncitoresc; i 
Animalele răspund.

LUPENI — Cultural: \ 
Zbor planat. i

URICANI 1 Prima i 
vară. imea

TV

î
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NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). Biroul de co
ordonare al țărilor neali
niate a hotărît să ceară 
convocarea Consiliului de 
Securitate la 21—22 aprilie, 
pentru a examina problema 
instituirii de sancțiuni o- 
bligatorii. împotriva regi
mului rasist minoritar în 
scopul de a-1 determina să 
accepte planul O.N.U. pri
vind accesul Namibiei la

independență. Potrivit a- 
genției UPI, se precizează 
că în cazul în care, din 
cauza recurgerii la drep
tul de veto, Consiliul de 
Securitate nu va adopta o 
asemenea hotărîre, Biroul 
de coordonare al țărilor 
nealiniate va cere convo
carea, la 24 aprilie, a unei 
sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
pentru examinarea acestei 
probleme.

Denunțarea unor atacuri rasiste» „ -
LONDRA 18 (Agerpres). 

Un document dat publici
tății de Comisia britanică 
pentru promovarea egalită
ții rasiale relevă necesita
tea adoptării unor măsuri 
urgente de natură să o- 
prească proliferarea atacu
rilor cu caracter rasist co
mise împotriva membrilor 
unor minorități care tră
iesc în Marea Britanie — 
informează agenția Reu
ter. In document se arată 
că familii întregi din rîn-

dul acestor minorități tră
iesc într-o atmosferă de 
spaimă, ca urmare a acte
lor de vandalism comise 
asupra locuințelor lor, pe 
pereții cărora sînt sorise 
sloganuri rasiste. ‘ 
țînd climatul de 
creat de autorii 
acțiuni și evocînd 
roase cazuri concrete 
atacuri rasiste, documen
tul arată că, dacă în tre
cut astfel de acte erau ra
re, în prezent ele au loc 
în fiecare săptămînă.

Denun- 
violență 
acestor 
nume- 

de

ELIMINAREA CAPITA
LULUI STRAIN. Guvernul 
Nigeriei acordă o mare a- 
tenție măsurilor de frînare 
a penetrației și de elimi
nare a dominației capitalu
lui străin în economia țării. 
După cum relatează ziarul 
„New Nigerian", din mo
mentul adoptării legii pri
vind nigerianizarea, în 
1977, un număr de 1856 de 
companii care aparțineau 
integral sau parțial unor 
cetățeni sau firme străine 
au fost trecute în mîinile 
nigerienilor.

CONVORBIRI. Hans Die
trich Genscher, ministrul 
afacerilor externe al R.F. 
Germania, și Emilio Colorn- 
bo, ministrul de externe al 
Italiei, aflat într-o vizită 
la Bonn, au avut o convor
bire în centrul căreia s-au 
situat probleme ale Pieței 
comune. Intre altele, a 
fost discutată criza cu ca
re e confruntată siderurgia 
țărilor membre ale CEE și 
au fost abordate disensiu
nile dintre „cei zece" în 
jurul politicii agricole co
munitare. La Bonn, s-a 
precizat că cei doi miniș-

de

tri s-au informat reciproc 
despre rezultatele vizitelor 
pe care le-au efectuat re
cent la Washington.

VIZITA. Secretarul
stat al S.U.A., Alexander 
Haig, va face vizite ofi
ciale la Madrid, la 8 și 9 
aprilie, și la Londra, 
9 și 10 aprilie, după 
turneu de cinci zile 
care îl va întreprinde 
Orientul Mijlociu — a 
nunțat Departamentul 
Stat american.

CURSE AERIENE ANU
LATE. In Franța s-a' a- 
nunțat anularea a 43 curse 
aeriene interne, 
programate pentru 
marți și miercuri, ca urma
re a începerii manevrelor 
militare denumite codifi
cat „Datex-81". La mane
vre — calificate de agen
ția France Presse ca fiind 
„cele mai importante ale 
anului" — participă circa 
700 de avioane militare

la 
un 
pe 
în 
a- 
de
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Sch; Cupa Energia*1
Comportare meritoriei 

a tinerilor fondiști

din Franța, R.F.G., Belgia, 
Spania, Marea Britanie, I- 
talia, Olanda și Portugalia, 
precum și forțe aeriene a- 
mericane staționate în Eu
ropa occidentală.

CRIMINALITATE. Ora
șul Miami din Florida se 
situează pe primul loc în 
S.U.A. în ce privește cri
minalitatea în marile cen
tre urbane americane, re
levă un sondaj efectuat de 
cotidianul local „The Mia
mi News". Se precizează 
că la 100 000 de locuitori 
s-au înregistrat, în 1980, 
1930 de acte criminale. Pe 
locul doi se situează New 
York, cu 1704 acte crimi
nale la 100 000 locuitori, 
urinat de Los Angeles.

CONSILIU ECONOMIC.
— La Dakar s-au deschis 
lucrările primei sesiuni a 
Consiliului Economie si 
Social al Senegalului. Lu- 
înd cuvîntul. șeful statului 
Abdou Diouf, a făcut bi
lanțul dezvoltării țării pe 
anul trecut, relevînd in
fluența negativă a rece
siunii industriale din sta
tele occidentale asupra e- 
oonomiei senegaleze și. ca 
atare, agravarea dificultă
ților economice și finan
ciare în Senegal. In ace
lași timp, 
relevat că 
măsuri de 
economiei 
ganizare a 
bunătățire 
învățămînt.

juniorilor 
acest con- 
al copi
la catego

Zilele trecute, pe pîrti- 
ile amenajate la Dornâ 
Arini,. în preajma stațiu
nii Vatra Dornei, s-au 
desfășurat ultimele compe
tiții rezervate 
și copiilor. In 
curs republican 
ilor, Ion Crișu,
ria fcopii II, pe distanța pe 
7 km. a realizat timpul de 
26’37” obținînd locul IV. 
In întrecerea rezervată U- 
nităților școlare cu pro
fil de schi, pe distanța de 
2 km, cu timpul de 9'34”, 
la copile I, Luminița Trați- 
dafir a cucerit medalia de 
bronz. La junioare mari. 
Lucia Scurtu a obținut lo
cul IX, pe distanta de 5 
km, cu timpul de 30’09”. In 
ștafeta de junioare 3x5 
km, Paulina Frîncu, Lumi
nița Trandafir și Lucia 
Scurtu au obținut locul V, 
iar la ștafeta pentru copii, 
pe distanța 3x5 km A- 
drian Flaidăr, Francisc 
Czimbalmoș, Ion Crișu s-au 
clasat pe locul IX.

Prezenți și la Cupa Bis
trița, organizată de 
C.M.E.F.S. Bistrița Năsăud, 
reprezentanții C.S.Ș. Pe-

detroșanl în întrecerile 
schi fond ,au reușit o cla
sare bună, cîștigînd Cupa 
C.M.E.F.S., pusă în joc 
de către organizatori.

De remarcat că la probe
le individuale loan Crișu a 
obținut locul II, Grigore 
Mandia VI. Gabriela Pop
IV, Luminița Trandafir I, 
Adrian Flaidăr VIII.

In întrecerile desfășurate 
la Vatra Dornei, dotate cu 
trofeul „Cupa Domelor", 
loan Crișu a Obținut locul
V, Luminița Trandafir lo
cul VIII, Adrian Flaidăr 
IX, dar tinerii sportivi au 
acuzat oboseala a trei zile 
de concurs succesive și a- 
comodarea grea cu pîrtia 
de concurs.

Participarea la nume
roase concursuri a rodat pe 
tinerii sportivi, care au 
punctat în clasamentele 
F.R.S.B., dovedind că exis
tă elemente talentate ca 
Adrian Flaidăr, loan Crișu, 
Luminița Trandafir. Aceste 
tinere speranțe se află în 
prezent în atenția tehni
cienilor federației de spe
cialitate.

Prof. A. IMLING

Tradiționala competiție 
dotată cu trofeul „Cupa E- 
nergia" a reunit la cabana 
Vilcan și anul acesta -un 
număr mare de concurenți 
și spectatori, care s-au bu
curat și de frumusețea li
nei splendide zile de... pri
măvară. Concursul a avut 
o bună desfășurare dato
rită sprijinului dat de ing. 

. Alexandru Flaidăr, Lidia 
Chelț, Lică Aruncuteanu .și 
întreaga comisie de schi a 
C.O.E.F.S. Vulcan. Organi
zatorii competiției de la 
A.S. Energia Paroșeni __au 
oferit cîștigătorilor, pe ca
tegorii de vîrstă, ■ diplome 
ale Daciadei, plachete și 
cîte un schior în miniatu
ră, frumos lucrat de ini
mosul susținător al turis-

mului și schiului vuleânean 
Dănilă Moldovan.r

Cîștigătorii : SCHI AL
PIN — Laurențiu Șipoș, 
Alexandru Vass II, Carol 
Krauss, Profirei Todeică, 
Alexandru Vass I, Petru 
Baleia, Ladislau Deak, Be
la Vizi, 
Mirela 
Bogdan. 
Adrian Macovei, 
Pleșa, Cristian Ungureanu, 
Viorel Șipoș, Luminița 
Trandafir, Aurora Imling. 
La reușita competiției și-a 
adus contribuția și meca
nicul baby schiliftului Vic
tor Iliescu, mereu prezent 
la - solicitările schiorilor.

I. ALFRED 
Vulcan

Daniela Mureșan, 
Asandei, Maria
SCHI FOND —

Marcel

i

BREVIAR au dispus de cei din 
Gorj cu severul scor de 
8—2. S-au remarcat din 
echipa locală jucătorii 
Maria Rogobețe, Nico
lae Goldan și Alexandru 
Teglaș. (Eugen Sink)

POPICE. Campiona
tul mun ici pal: Construc
torul minier Petroșani 
— Minerul Lupeni 4764 
—4597 p.d.; Minerul A- 
ninoasa — Parîngul Lo- 

hiștii din Valea Jiului nea 4591—4941.

Cons- 
minier" a 

Petroșani, 
județului 

a întîlnit, 
Tg. Jiu, în 

Campionatului 
R.S.R. — echipe "mixte, 
formația „Sănătatea" 
din localitate, campioa
nă a județului Gorj. Șa-

Echipa de șah 
tructorul i 
I.C.M.M. 
campioana 
II unedoara, 
duminica, la 
cadoul

1

30 Teleșcoală,
)0 Roman-foileton : 
„Tăunul" reluarea 

episodului 1.
i Telex.
i Telex.
- Teleșcoală.

Viața culturală.
Fotbal internațio
nal: Rezultatele
meciurilor retur 
disputate miercuri 

în cupele europene 
inter-cluburi.

Desene animate : 
„Povestiri din pă
durea verde". 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică: înfăp
tuim obiectivele 
noii revoluții a- 
grare.
Ora tineretului.
Călătorie în Li

ni vers — serial 
științific. Episo
dul 2. Producție 
B.B.C.
Concert simfonic 

extraordinar sus
ținut de formați
ile muzicale ale 
Radioteleviziunii 

pentru muncito
rii de pe platfor
ma industrială a 
municipiului Giur- 
giu.

22,05 Telejurnal.

12,05
16,00
16,05
17,10
18,15

18,35

19,00
19,20

19,35
20,15

21,15

■
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organizează

Abdou Diouf a 
guvernul ia 

consolidare a 
naționale, reor- 
agriculturii, îm- 
a sistemului de

concurs pentru ocuparea a două posturi de 
mecanici auto.

Concursul are-loc în ziua de 26 martie
a.c. la sediul filialei. Informații la telefon 
42345 Petroșani.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pop 
Măria, eliberată de Spita'ul 

Semunicipa] Petroșani, 
declară nulă. (244)

PIERDUT (uitat) în ziua 
de 28 februarie in autobu
zul Petroșani — Uricani o- 
reie 16—18 un aparat ra
dio portativ Madrigal 2 
(într-o sacoșă neagră). In
formații Neetila Necolai, 
Vulcan, strada Republicii 
69'A bloc D9, sc .11 ap. 37. 
Găsitorului . recompensă. 
(245)

PIERDUT certificat zece 
clase, eliberat de Școala 
generală Cruset, județul 
Gorj și diplomă școală sa
nitară, eliberată de Școala 
sanitară Drobeta Turnu 
Severin. Ambele pe numele 
Stuparu Ioana. Se declară 
nule. (246)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Virgil, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (247)

REDACTIA Șl ADM1N1S1 RAȚIA : Petroșani, «tr .Republicii ax. 9b. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 2404 (setții). IlFAlilL : 1 Ipogrofia Petrusant.. »ti Republicii ar. 67.


