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Mecanizare E Productivitate E Rentabilitate

Verticale arhitectonice moderne ale noului cen
tru civic al Petro,șaniului, Foto : Șt. NEMECSEK

Ieri, la Petroșani a avut loc

I.M, PAROȘENI

Productivități înalte 
în abatajele 
mecanizate

Colectivul întreprin
derii miniere Paroșeni 
a obținut în această 

lună, la zi, o producție 
suplimentar extrasă — 

3000 tone de cărbune —, 
superioară producției 
peste plan realizată in 
primele două luni ale 
anului — 763 tone.

O contribuție deosebi
tă la obținerea acestui 
succes al lunii martie 
au avut-o brigăzile de 
frontaliști dotate cu 
complexe mecanizate de 
la cele două sectoare de 
producție. Astfel, bri
gada condusă de mine
rul Nicolae Andrașic, 
de la sectorul II, depă- 
șindu-și productivita
tea muncii planificată 
în abataj cu aproape 
3000 kg/post, obține 0 
producție peste planul, 
la zi, al acestei luni 
de 1212 tone de căr
bune ; formația vete
ranului mecanizării 
complexe de la mina' 
Paroșeni, Titu Teacen- 
co (sectorul I), obținînd 
peste prevederile la 
productivitatea muncii 
aproape 2000 kg /post 
realizează un plus de 

474 tone, iar brigada mi
nerului specialist Fran- 
cise Fazakas (sectorul 
I). realizează o produc
ție suplimentar extrasă 
de 726 tone de cărbune.

Un colectiv minier își autoimpune

Amplific area 
realizărilor

,,Trebuie să menținem 
același ritm, să nu ne 
culcăm pe laurii suc
cesului". Aceasta este 
frîntura dintr-un dialog 
pe care l-am surprins 
pe cînd intram în biroul 
șefului sectorului II al 
I.M. Lupeni. Cuvintele 
aparțin șefului de sec
tor, ing. Ioan Gif Deac, 
Despre semnificațiile lor, 
secretarul organizației 
de partid, Gheorghe 
Stoiehin, ne-a împărtășit 
următoarele: „In acest an 

ț colectivul sectorului a
I pășit cu dreptul. De la
J începutul anului plusul
1 de cărbune extras însu-
| mează la zi 3668 tone,
i existînd premise ca, pînă
1 la sfîrșitul lunii în curs,
ț să fie majorat. Sporul
I de cărbune a însemnat.
J totodată. și o creștere
1 substanțială, cu 125 kg/
i post. a productivității
i muncii în abatajele fron-
» tale ale sectorului".
j Pe ce se baza șeful de 
ț sector cînd afirma
’ ritmul trebuie menținut?

CINCI UNITĂȚI MINIERE

60000 tone de cărbune extras 
suplimentar in acest an
■ Cinci unități miniere aparținînd C.M.V.J. - Vulcan, Paroșeni, 

Lupeni, Bărbăteni si cariera Cîmpu lui Neag - au extras, împreună, 
de la începutul anului 60 000 TONE DE CĂRBUNE PESTE SARCINILE 
PLANIFICATE.

■ Unitățile din vestul bazinului nostru carbonifer - Lupeni, Băr
băteni și cariera Cîmpu lui Neag -, întreprinderi producătoare de căr
bune cocsificabil, au obtinut peste prevederile la zi ale acestui an 
47000 TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL

■ De la începutul acestei luni, cele cinci unități miniere amintite 
anterior au extras peste sarcinile de plan 12 000 TONE DE CĂRBUNE.

■ Numai într-o singură zi, 18 martie, aceleași întreprinderi au 
obținut față de sarcinile zilei un plus de 1 100 TONE DE CĂRBUNE.

trebuie să constituie unPuterea de mobilizare, 
dîrzenia și priceperea, bu
na organizare a muncii la 
fronturile de lucru direct 
productive, aproviziona
rea ritmică cu materiale
le și piesele de schimb 
necesare formațiilor de 
lucru, exploatarea efici
entă a dotării tehnice, 
îmbunătățirea calității

„Se poate și mai 
mult și mai bine“ afir
mau, la ieșirea din mi
nă, brigadierul Ion Bu- 
duliceanu din sectorul 
II al I.M. Lupeni, și 
ortacii Traian Tritan 
și Gavrilă Bran.

Foto : O. GEORGE

Pe faptul că, în- stratul I 
5, blocul II, la 15 grade / 
înclinare, grupa condu- 1 
să de minerul Nicolae ( 
Bălan, avînd în dota- i 
re o combină de înainta- > 
re de mare productivi- | 
tate, pregătește un nou l 
abataj (preconizat să / 
intre în funcțiune la ) 
sfîrșitul lunii martie) . 
prin care se va crea li- ? 
nie de front și premisa } 
depășirii în Continuare a ( 
sarcinilor de plan. Tre- i 
cerea la profile mari 1 
(pînă în prezent, 80 la 
sută din lucrările mi
niere din sector sînt ar
mate în profil TlI-6) a 
condus la crearea unor 
spații mari de circulație 
și la îmbunătățirea trans
portului. înfăptuirea pro
gramului de mică me
canizare constituie un 
alt obiectiv spre care 
sînt îndreptate eforturi- i 
le colectivului: pînă la

Gheorghe OLTEANU 

iCentinuare in pag. a 2-a

reviziilor și reparațiilor 
la utilajele de mare pro
ductivitate și valorifica
rea din plin a tuturor 
rezervelor de care dis
pun colectivele de oameni 
ai muncii de la minele 
Vulcan, Paroșeni, Lu
peni, Bărlrateni și cariera 
Cîmpu lui Neag pot și (Continuare in pag. a 2-a)

Picătură cu picătură crește... balta neregulilor
Marți dimineața, ora 7. 

împreună cu lt. Lucian 
Ecobescu, de Ia miliția 
municipală Petroșani ne 
oprim în fața unității 114 
de desfacere a cărnii. Aș
teptăm deschiderea uni
tății. Pe geam e afișat o_ 
rarul. La ora 7 unitatea 
ar fi trebuit să fie des
chisă. Pe la 7,20, lacătul 
de pe ușa unității este 
deschis de un cetățean ne
cunoscut. care pătrunde 
înăuntru și deschide ușa 
din spate, pe unde intră 
două femei, una din ele 
purtînd în mină o sacdșă. 
Intrăm și noi. Aflăm că 
„necunoscutul" se nu
mește loan Haiducsi. Nu 
este încadrat, ci... pensio
nar. „Ajut și eu pe aici, 
la tranșatul cărnii, în 
timpul meu liber", în
cearcă să se scuze. In re
alitate. fapt notoriu în 
nartea de ios a cartieru - 
In: Aeroprrt — Petroșani, 
emul cu prici, a a fost văzut

exemplu pentru celelal
te întreprinderi miniere 
din Valea Jiului care, cu 
două zile înainte de în
cheierea celei de-a II-a 
decade a ultimei luni a 
trimestrului I, încă nu

vînzînd carne la tejghea. 
Mai mult chiar, dovedeș
te lipsă de politețe în re
lațiile cu clienții... în
trebat, dacă are. con
form normativelor in vi
goare carnet de sănătate 
ni-1 prezintă. Carnetul 
in cauză', eliberat in 1'JÎ7, 
este semnat „indescifra
bil" la rubrica „director" 
fără ștampilă. Cit despre 
vizele obligatorii lunare... 
Ici-colo, se pot zări cîteua. 
In 1981, ultimele vize 
sînt la 21 ianuarie și 
poartă parafa dr. Ilieș Va- 
leriu.

In frigider găsim o na
vetă plină cu carne de 
vită tocată și cîteva bu
căți tranșate gata pen
tru vînzare. Unde e șeful 
unității ? E în schimbul 
de după amiază. Vînză- 
torul de serviciu ? „Ală
turi, la alimentara". ni 
sc răspunde. Trimitem 
după el, Sosește destul 
ce repede. Intre timp cons

Conferința 
municipale 

In viața politică a mu
nicipiului, a femeilor de 
pe aceste înfloritoare me
leaguri a avut loc ieri un 
eveniment major cu pro
funde semnificații: confe
rința organizației munici
pale a femeilor. Alături de 
delegate, în sala confe
rinței au luat loc activiști 
de partid, sindicat, U.T.C., 
conducători ai unităților 
economice, comerciale și 
prestatoare de servicii, de 
învățămînt, sanitare și de 
cultură. La lucrările confe
rinței au luat parte tova
rășul Petru Barb, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, membrii 
secretariatului Comitetu
lui municipal Petroșani al 
P.C.R.

Au participat, de aseme
nea, tovarășele Ana Boșo- 
rogan, secretar „ al Comi
tetului județean Hunedoara 
al P.C.R. Eugenia burducea 
și Ana Maria Ciucu din 
partea Comitetului jude
țean al femeilor.

Intr-o pronunțată atmos
feră de lucru, conferința a 
ascultat darea de seamă a 
comitetului municipal al 
femeilor, precum și pro
iectul planului de măsuri 
aflat pe ordinea de zi a 
conferinței.

In cadrul conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul 
Petru Barb.

Pe marginea celoi- două 
materiale, s-au purtat am
ple și rodnice dezbateri. In 
spirit critic și autocritic, 
d' angajare pentru crește
rea rolului și contribuției 
femeilor din Valea Jiului 
la dezvoltarea economico- 
socială a municipiului. în 
procesul de educare socia
listă, patriotică a tinerei 
generații, în toate dome- 

tatăm că unitatea este cu
rată. Cîntarele sînt echi
librate corect. Cerem vîn- 
zătorului Gheorghe Bo
țea explicații. Cine e loan 
Haiducsi ? Fostul șef al 
unității,- „om cu expe
riență" cpre ajută la 
tranșarea cărnii. Despre 
ce fel de ..experiență" e 
vorba, ne lămurește cu 
ceva mai tîrziu tovarășul 
Cazimir Davidovici, di
rectorul I.C.S.A. și A.P. : 
„loan Haiducsi a fost 
destituit din funcția ■ de 
șef de unitate pentru în
călcări repetate ale nor
melor de comerț, în ur
mă cu doi ani. După des
tituire s-a... pensionat (?!)

Cine sînt cele două fe
mei intrate prin ușa din 
spate ? Amelia Neacșu 
si Nicolița Brîncuș, de ia 
Creșa nr. 1 Petroșani. Ve_
Raid anchetă realizat' de

Viorel STR A UT

(Continuare in pag.- a 2-a)

organizației 
a femeilor
niile de activitate au luat 
cuvîntul tovarășele Elena 
Diaconu, Maria Chetroiu, 
Geta Cristia, Maria Sîrbuș- 
că, Maria Urs, Eufrosina 
Banyai, Dumitra Popescu, 
Ghizela Iuga, Felicia Bo- 
deanu. Elena Suciu, Ana 
Bîtcan. Lucia Tatra, Ana 
Băcăianu și Maria Omotă.

In încheierea dezbateri
lor conferinței, a luat cu
vîntul tovarășa Ana Bo- 
șorogan.

Conferința a ales noul co
mitet municipal al femei
lor. Președintă a Comitetu
lui municipal al femeilor a 
fost aleasă tovarășa Voi- 
chița Micheș.

La încheierea lucrărilor 
conferinței, îhtr-o insufle- 
țitoare atmosferă de vi
brantă trăire patriotică, 
conferința a adoptat o te
legramă adresată conducerii 
partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 
cel mai iubit fiu al popor i- 
lui nostru.

si

ii

Sprijin concret 
dat producției ’

• Dimineața de 15 mar
tie — zi ele repaus — 
a fost folosită de comi
tetul sindicalului de la 
I.M. Lonea pentru ini
țierea unei aCțiunj pa
triotice în sprijinul ac
tivității productive din 
sectorul V. Zeci de par
ticipant — ingineri
subingineri din perso
nalul TESA, organiza
tori de grupă sindicală, 
membri ai biroului co
mitetului sindical in 
frunte cu președintele 
acestuia, tineri alături 
de care se află Secreta
rul comitetului U.T.C. 
pe . mină — au intrat în 
subteran, împreună cu 
unii dintre membrii 
brigăzilor. Ținta? acțiu
nii patriotice : abataje
le cameră din stratul 5 
blocul H ale brigăzilor 
conduse de minerii Lu
dovic Repaș și Ion Da- 
mianovici. Pentru fie
care brigadă aii fost 
transportate, pînă în a- 
propierea locului de 
muncă, cîte 10 cărucioa
re de material, precum 
și tuburi de aeraj, fă- 
cîndu-Se o aprovizionare 
pentru 24 de ore. De 
asemenea la brigada lui 
Ludovic Repaș, un nu
măr de 10 participanți 
la acțiunea patriotică au 
încărcat cărbunele de pe 
lîngă transportor și de 
la frontul abatajului. 
Pe sector s-au încărcat 
și expediat la ziuă 162 
vagonete cu cărbune, în 
care este materializat 
și aportul muncii pa
triotice.
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PAR SI IMPAR E

(Urmare din pag

știe re-

Picătură cu picătură crește

..Rom u- 
încoace

CRONICA F I L M U L U 1

KM IZARILOR
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e ■- ...
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jumătatea lunii aprilie, 
în toate abatajele și ga
leriile vor fi montate 
monoraiuri in vederea 
unei aprovizionări o- 
perativ? a brigăzilor care 
lucrează in cărbune și 
la lucrările de pregătiri.

— Dar, în primul rînd, 
mă bazez pe comuniști, 
a ținut să ne precizeze 
șeful sectorului. Prin 
munca lor pilduitoare, 
sini autorii succeselor de 
azi și ai celor ide mîine...

Brigada comunistului 
Ion Buduliceanu. cea mai 

, bună din cadrul secto
rului, nu are nici o ab
sență nemotivată pe lu
nile februarie și martie, 
s-a angajat să încheie 
luna martie cu o depă
șire de peste 3 000 tone 
de cărbune, deci o conti
nuare a plusului înre
gistrat’ de la începutul a- 
.cestui prim an ai cinci
nalului calității și efi
cienței, Angajamentul, 
cît si rezultatele de pînă 
acum, ținînd seama că 
ortacii brigadierului Bu
duliceanu exploatează un 
strat înclinat, susținut cu 
stîlpi și grinzi. tăierea 
cărbunelui făcîhduse cu 
combina, plasează briga
da printre fruntașele 
J.M. Lupeni. Alegerea 
șistului direct în abataj 
constituie un alt aspect 
al conștiinciozității și dă
ruirii în muncă, atribute 
ale minerilor brigăzii. De 
altfel, deviza in muncă a 
brigăzii este : „La zi, cît 
mai mult cărbune de ca
litate foarte bună

Am relevat cîteva suc
cese din. activitatea secto
rului II, unul din sectoa
rele de frunte ale minei 
Lupeni. care dedică suc
cesele de pînă acum și 
cele viitoare sărbătoririi 
a 69 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân. făuritorul destinelor 
noastre noi, socialiste.

0ywfj-

Comedia „Par și . im
par", de Sergio Corbucci, 
a fost turnată cu treA*ani 
în urmă, prilejuind V- 
cum o revenire nu lipsi
tă de oarecari sa.. 
tii a unui cineast, care-așa cum 
ne-a convins că 
teta succesului.

Desigur, de la 
lus și Remus" 
(trecînd prin filiera pe
liculelor „Cel alb, „per 
galben, cel negru11, „Ca
mionul de cursă lungă1'.

Terence Hill, fost Mario
Girotti), cu ajutorul 
substanțial al fratelui 
său, nu 
lă cursă 

atisfac- veni de

cu 
al

fără o veritabi- 
de obstacole, va 
hac ' mafioților, 
se cuvine.
oprim mai cu- 

profesiona- 
Sergio Cor- 

. asupra felului în 
știe să tina trează 

; spectatorului, 
si . a c e s t

Să ne
rînd asupra 
lisitiului lui 
burci, 
care. : 
atenția 
Evident 
profesionalism sigur, me

'Urmare din pag îl

Echipa de fierar-betouișli și dulgheri, condusă de Alexandru Kiss 
crea-ă la montarea cofrajelor pentru turnarea betonului la structura 
rezistență a viitoarei tipografii din Petroșani. . Foto: Șt. NEMEC'SEK

balta neregulilor
Urtnarț din pag. I) vînzătorul orarul

niseră să ridice repartiția 
de carne destinată hranei 
copiilor dm cămin pen
tru două zile. De ce li se 
livrase carne tocată (fapt 
prin care se încalcă 
poziție clară în h 
cu vînzarea cărnii) 
earn;
înțelegere'1, 
mașină de 
tatea 114 
cjstc dotată 
Deci...

, Răsfoim avizele de 
vrare din ultimei? ;
Aproape zilnic s-au 
mit la unitatea 
cantități de carne, 
de porc fără grăsime,

o dis- 
gătură 
și nu 
„mica 

nu are 
iar uni-

tranșată ? La
Creșa... i 
tocat,

„îniîmplător'1 
cu așa ceva.

11- 
zile. 
pri- 

nr. 114 
Carne 

pui 
de pasăre calitatea I, car
ne de vită, organe de 
porc, Ultima repartiție a 
intrat sîmbătă, 14 mar- 
tie a.c., carne de vită. 264 
kg. Ceea ce am găsit 
frigider s-a confirmat 
fi cu exactitate, 
cîntărită pe loc, 
destinată creșelor nr. 
nr. 2 și cantinei de 
tor social. Dc ce n-a res-

în 
a 

la gram 
carne 

1 și 
a.iu-

nerealizări constituie 
motive temeinice pentru 
analizarea grabnică a s>- 
tuațil.or create,. . analiză, 
care -să se , finalizeze cu 
măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea /activității, 

rale ale oamenilor mita- extractive. înăspri Care 
cij, recent încheiate, a- să conducă la recupera- 
eeste colective care in rea minusurilor înregis- 
locui realizării sarcini- trate pînă acum, ,1a în- 
tor de pian a cumulează, dephiiirea • integrală 
zi de zi, noi restanțe, s-a.u 
angajat nu. numai să-și 
îndeplinească prevederile 
de plan ci să le depă-

; s'eașeă,
Dapâ la unele întreprin

deri miniere cum sînt 
Lunca, Petrila și Live- 
z.eni minusurile acumu
late, nu depășesc - pro
ducția medie planifica- 

' lă pentru o zi normală 
de.. iu tu,. la- minele Dîl- 

-ja Aninoasa. și 
; fes ia Urieani, 
: acestei . luni a 

producția medie 
tica’-ă pentru o 
mala. de lucru.

s-au ridicat, prin rezul
tatele obținu e, la nive
lul sarcinilor p.anitica- 
te, ea sa nu mai _ amin 
tim că in adunările genu

a-

a 
prevederilor de plan. .

Ne ș.mai despart ■ mai 
puțin de două săptămini 
de- bilanțul, primului tri
mestru ai ' noului- ’cinci
nal,, bilanț care trebuie 
să .evidențieze . o ■ activi
tate deosebită, . pe .mă
sura sarcinilor ce revin 
tuturor oamenilor mun
cii din acest important 
domeniu al economiei 
noastre naționale, două 
săptăjnînl de activitateina i

minusul exemplară, de mobilizare 
depășit fermă, de mutică plină 
plani- de abnegație pentru creș- 

zi, nor- teren producției de căr- 
; Ăcesi# bune. t'U -'U.

I
I

I
I
I

• LA CINEMATOGRA
FUL 7 NOIEMBRIE rulea
ză, pînă duminică inclusiv, 
filmul românesc „Porțile 
dimineții", o ecranizare du
pă romanul „Semnul del
finului11 de Romulus Zaha- 
riâ. Intr-unui din rolurile 
principale evoluează cu
noscutul actor al Teatrului

I de stat „Valea Jiului", Șer- 
I ban Ionescui 
I • UNIVERSITATEA acest pțilej 
l CULTURAL — ȘTIINȚIFI- minarea insignelor

toate ședințele de consi- 
. - . a-

trag atenția asupra nece
sității stirpirii acestui sis
tem de... vînzare. Am dat 
'șî în scris șefilor de uni
tăți că nu au voie... dar. 
se vede treaba că nu o 
respectă". Și ce e de fă
cut? „pe cine prind, că 
încalcă dispozițiile îl ard'1 

de la Centrala Bucii- (a se citi îl sancționez!) 
înșir

pectat ___ _____ ___
de deschidere ? Ne spune liu cu șefii de unități 
cu toată sinceritatea: „Am 
greșit. Am fost întii la o 
cafea. Iar în loan Hai- 
ducsi avem încredere de
plină11. Chiar așa ? !

In biroul directorului 
Cazimir Davidovici. în 
prezența inspectorului 
controlor F.milian Ercea- 
nu, 
rești a BiN.R.S.R, 
nuăm că situația toleră
rii „vînzătorilor cu expe
riență", dar neîncadrați 
legal ca... vînzățori se mai

uni-
nu

constată'și la alte 
tați. Interlocutorul 
neagă că așa stau lucruri
le, ci ne spune deschis : 
„Cunoaștem situația. In
• •••••••••••• ••••••• • • • • • • •

ne asigură tovarășul di
rector. Așa și trebuie. Așa 
Zișii „tranșatori cu ex
periență'1 n-au ce căuta 
pe lingă vinzători. Vin- 
zătorii trebuie lăsați să-si 
facă datoria. Altfel... pi
cătură cu picătură se a- 
dună și crește balta nere-. 
nulilor... z

„Pentru un teanc de 
bancnote'1)- această rețe
tă a suferit mutații, gus
tul publicului se schim
bă și el. Dar iată că 
Sergio Corbucci dovedeș
te o certă mobilitate, 
înregistrind dexter pulsul 
succesului. Scurt : „Par 
și impar11 este un film 
elaborat ' din această 
perspectivă, despre care 
criticii mai severi ar 
spune că este oportu
nism.

Oportunistă sau nu. 
comedia lui Sergio Cor
bucci este deconectantă, 
narînd într-un ritm a- 
lert cum o competiție 
sportivă dintre armata 
și marina americană este 
eompronjisă de matra- 
pazlicurile mafiei.

Scenariul grupului Ma
rio Amendola, Bruno trată 
Corbucci. Sabatino Ciu- ea nu-i de lepădat, 
ffini, Sșrgio Corbucci 
este îndeajuns de stufos 
ca să-1 putem repoves
ti. Reținem, așadar. e- 
sențialul, anume că un 
justițiar isteț și frumu
șel. Johny Firpo (inter
pretat de eternul tînăr

reu vigilent, poate fi 
considerat mai curînd 
rutină, decît artă. Dar 
să recunoaștem foarte 
cinstit, Corbucci nu rîv- 
ne.ște laurii lui Fellini, 
chiar dacă sînt co
legi de platou la Cineci- 
tta.

Corbucci — amănunt 
nu lipsit de semnificație 
— practică genul fil
mului comercial cu o a- 
numită eleganță, cu de
zinvoltura. celui care e 
sigur pe b instrumenta
ție regizorală verifica
tă. Fără-ndoială acestui 
fapt se datorează satis
facția spectatorului de 
cinema, acea senzație 
de mulțumire, care în
soțește happy-end-ul. Si 
chiar dacă această setlj 
zație de bine e orches- 

în gamă minoră,

In afară de Terence 
Hill, îl revedem și pe 
simpaticul’ Bud Spencer, 
la locul său și aici; în 
acest film menit să ofe
re un amuzament lejer, li
neari necesar.

c. alexandrescu
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Debut în campionatul județean
Pentru formația anino- 

seana ue lotuai anțrenacă 
de Gheorg.ie Anisie Și 
Gheorgne Cosroa,' at 
obiectiv în -gelurul 
pionalului județean 
menținerea in virful . 
midei, vacanța da iarnă a. 
fost foarte scurta. începu
tul noului an a însemnat 
și începerea preocupărilor^ 
menite să conducă ia a- 
cumulările capabile să a- 
sigure o prcgă-.ire fizi ă 
optimă, pe care, Spre slîr- 
.șitul perioadei precompe- 
tițiortale, s-a. grefat cu 
multă eficiență'2 pregătirea 
tehnicortactică. Conform 
calculelor, obiectivul câști
gării campionatului este 
realizabil, dar suporterii 
doresc cu ardoare promo
varea echipei favorite în 
divizia „C. In această idee 
'ani solicitat un interviu 
inginerului TosiT ;'&ă'giidă- ’ 
nu,- președintele secției.

— Pleeînd de la ce
ea- ce a fost pozitiv în 
tur, ce se întreprinde 
concret, pentru retur ? '

— -Noi am înțeles, din 
practica- anilor- trecuți, 
faptul că- pregătirea unei 
echipe valoroase - este o 
permanență, ea neavînd 
voie decît teoretic să fie 
împărțită în perioade, mo-

cărei 
cam- 

, este 
pira-

fruntași în întrecerea sp

tiv pentru care în vacan
ta de iarnă s-a muncit 
foarte mult. Aninoasa a 
fost întotdeauna bine re
prezentată in campiona
tul județean. S-a pornit 
de fiecare dată eu loturi 
valoroase, care au ținut 
pasul eu plutonul fruntaș,

<♦

privesc cu op 
dar anumite momente de . 
«liseoniinuitate apărute m 
pregătire au amendat e- 
ehipa, trimițînd-o pe po
ziția a treia sau a patra, 
privînd-o de dreptul ța 
.promovare. . . •

— In acest campio- 
• nat se pare că ■ * fvst 
găsită cheia succesului, 
ta ce constă el ?

în muncă, înțr-o pre^ 
gătire asiduă, in ■ modul 
responsabil in care fiecare 
jucător a înțeles să se pre- 
găteiașeă, in dăruirea as 
care au dut dovadă toți 
eomponenții lotului, pe 
parcursul celor unspre
zece, partide ale turului

in care nu au curioscul Urieani, Minerul Vulcan,
înfrîngerea. Minerul Lupeni, Metalur-

— Care sînt compo- gistul Sadu, Metalurgistul
nenții lotului cu care - - - -
veți aborda returul ?

— în mare parte aceiași 
cu care am încheiat turul. 
Lui Fodor, Danciu, Do- 
brescu, Faur, Dosza, Du- 
mitraș, Alftiășan, Sătmă- 
rfianu, Radu, Tudor, Bălo- 
su, Bălan, Părăușan, Cro-

aninosem

itoru, Hădărfan, Tismănaru 
și Burducea, nu li s-au a- 
dăugăt decît Rotaru, Șteț 
și Parnol. . : S-.d "U"

' — In ce a constat 
pregătirea Precompetiți- 
onală ?

— Pe attest parcurs ana 
efectuat antrenamente -zil
nice cu intensitate’; maxi
mă. jocuri școală, jocuri 
de antrenament, care > au 
duș la progrese în depă
șirea plafoanelor și’ li
mitelor organismului 2fîes;. 
cărui jucător in parte.

— Care, stat echipele 
V.țjcți-catțe ați efectuat me

ciuri de verificare ?
— Am jucat cu Minerul

Cugir, în vederea realiză
rii scopurilor tactice ale 
echipei, pentru definitiva- > 
rea echipei de bază și a 
rezervelor, căutind varian
te ale echipei care să poa
tă fi folosite în timpul re
turului, tealizîrid, altfel, o 
concepție proprie de joc, 
capabilă să dea maturitate 
și personalitate 
practicat 
noastră.

— Ca spectator avi
zat, pot spune că între- ' 
cerile dintre valori sint.

— mult mar -disputate pe 
parcursul' returului. Ce 
vă spune_ acest adevăr ?

— Deținem la această 
oră o poziție -rîvnită mult, 
de Constructorul Hunedop-- 
ra, Minerul Urieani, Î.M.C.* 
Bîrceg și Părîngul Lpn.ea. 
Sintem conștienți de fap
tul că ne așteaptă o peri
oadă de grele încercări.

; Vom face însă totul pentru* 
a le oferț minunaților 
susținători ai echipei noas
tre satisfacția cuceririi-ti-' 
țiului de campioană jude
țeană. precum și a bara
jului pentru promovarea 
în divizia C. în acest mod. 
vom răsplăti deosebitele

- condiții- care ' au "fost cre
ate acestui sport la Ani- 
noasa. , ?

Ptof. Teodor TRIFA

jocului -
de promoția 1

eolaborare cu cadrele di- ț 
dactice ale școlii. I

• UN NOU CARTIER; I 
In orașul Vulcan au ince- J 
put primele lucrări de I 
construcție a unui nou car

tel Ivănescu de la secto- tier. Este vorba de cartie
rul cunoscut, deocamdată, 
sub denumirea de „ansam

blul 378 apartamente11. Noul 
cartier va li construit din 
blocuri cu patru etaje.

Rubrică redactată de 
Tudor MUNTEANU

din fața blocului, înfriimu- pentru întîrzierr repeta- 
sețînuu-și cadrul de viață, te din procesul de produc- 
(A.M). ție tinerii ; Marian Mun-

• CALEIDOSCOP X UL- teanu, Ana Căsândruc și 
TURAL. Miercuri, 111 mar- Maria Goghi de la sectorul 
tie, în cadrul aceleiași u- 9, electromecanic, și Cos- 
niversități cultural-științi-

CA din Petroșani a susți
nut la c u.isiil „Stressul în ciali->lă pe anul 19gu, 
.viața co.iuianâ’1 iecțîa a . „ __
Xl-a. Medicul Constantin- VARĂ. Cîțiva locatari ini- 
Gheorginu și-a prezentat, moși din scara 1 a olocuiui 
marți, 17 martie, expunerea a 1, strada Gh. ț>mcai, Lu- 
in fața lucrătorilor din ca- șj_au. propus să gră-

■ • -- bească sosirea p.imâveri fice a. fost prezentată, sub rul 12, transport,
pe .zonele Verzi din preaj-

. • SEitlNt VKlMA

rCS.A. și AP.-drul
• ZIUA BRIUADiERU

LUI. Astăzi, la l.M, Uri- -ma blocului, ți se numesc 
câni are loc Ziua brigadie- Mariana și. Viorel Bogdan, 
rului. unde mineri, șefi de 
schimb și de brigadă 
aici își împărtășesc 
experiența de muncă.

are loc și

de 
uin 
Cti 
în
de

genericul „Civilizații slrâ- 
.vechi11 tema „CiviLzația 
Maya".

• CU MICROFONUL 
PRINTRE INTIRZIAȚI 
a fost acțiunea organizată 
de comitetul 
Jaborare cu 

mâ- diotieare de

loan Nicula, Dorbft i Sa- 
martineanu, loan Pankoc 
și Mihai Vădănes.cu. Cu 
multă dragoste ' pentru 
frumos, acest mie gruc de 
locatari a greblat s;
turat zena verde și aleile Vulcan. Au

U.T.C. in 
stația de 
la

fost

20-

mina
vizați

• MASA ROTUNDA. 
La Școala generală nr. 3 
din Petroșani a avut loc o 
masă rotundă cu tema 
„Relația părinți-copii" ia 
care au participat peste 30 
de părinți. Acțiunea a fost 
organizată de Casa de 
cultură din Petroșani,

I
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Unitate fruntașă
PE ȘANTIERELE gospodarilor

In cadrul cooperativei lația din Valea Jiului, se 
„Straja" din Lupeni fim- intenționează deschide- 
țează o secție de maro- 
chinărle, cu subsecții . în la Vulcan.- Planul valo- 
Lupenî și Uricanî. Aici ric al secției pe anul tre- 
își desfășoară activitatea cut a fost realizat și de- 
un colectiv de 30 de fe- pășit cu peste 17 la sută, 
mei sub conducerea 
competentă a celor doi 
șefi de unitate, frații 
Costică și Petrică Tolea, 
ce produce o largă gamă 
de produse de marochi- 
nărie, printre care: po
șete, serviete, genți di
plomat, curele de ceasuri, 
curele,etc., precum și o 
serie de produse execu
tate la comandă pentru 
populație. Produsele
confecționate aici sînt 
desfăcute în peste 20 de 
județe aie țării, princi
palul beneficiar fiind 
I.C.S. Bijuteria București. 
Avînd în vedere extinde
rea serviciilor către popu-

deschide
rea a încă unei subsecții,

valoarea totală a produ 
selor depășind . 4 009 000 
lei. planul la zi al pri
mului trim^§tru al a- 

. cestui an fiind realizat 
și depășit cu peste 20 la 
sută. Dintre cele mai 
harnice muncitoare ce 
lucrează aici se număr- 
ră și Vasilica Anghelina, 
Nordica 
Orban, 
Rodica 
Venter, 
pasiune 
realizează produse deose
bit de apreciate de toți 
beneficiarii.

Geantă, Hainalki 
Mariana Chirilă, 
Olarii, 
care, 

Și

Elisabeta 
cu multă 
pricepere,

Text și foto :
,Ștefan NEMECSEK.

munală nu string decît 
materialul de la borduri. 
Strada, presărată și de 6 
serie de gropi' adînci, are 
un aspect jalnic. A- 
ceasta atît de pe strada 
„Cloșca", cit și de pe stră-

,Republicii",. „Vasile 
„I.B. Deleanu",

.Roaită", „Ion 
și altele, pe care

tului că este îngustă, acum 
noroiul, iar pe vreme us
cată praful, sînt antrena* 
nate' de' mijloacele 
transport care circulă 
viteză , și - proiectate - 
trotuare, pe pereții și 
restrele caselor. .

Noroiul formează 
prezent un . strat gros 
acoperă trotuarele, 
greunîrid, circulația 
nală, iar lucrătorii 
rului de gospodărie

Șantierele formează o adevărată salbă ce împodo- 
. bește toate localitățile din Valea Jiului, fără excep

ție. Se înalță noi obiective economice și sociale pen
tru ca viața oamenilor să urce, acum și in viitorul 
apropiat, noi trepte de progres și civilizație. Am scris 
și vom mai vorbi despre toate aceste șantiere. De 
data aceasta, ca in fiecare primăvară din ultimii ani 
de altfel, ne propunem să consemnăm, cu un senti
ment de satisfacție și angajare, inaugurarea acțiuni
lor <le pe șantierele marii întreceri gospodărești ce 
dorim să cuprindă și în această primăvară, în mod 
amplu și cu rezultate cît mai bogate, toți cetățenii 
din Valea noastră.

Intenționăm deci să reflectăm măsura în care 
organele de conducere din fiecare localitate, condu
cerile unităților economice și sociale, cetățenii, în 
frunte cu deputății, înțeleg să întreprindă acțiunile 
gospodărești și de înfrumusețare- si să participe la 
finalizarea lor efectivă, înmănunchindu-le sub gene
ricul „Pe șantierele gospodarilor".

Aflîndu-ne la început, este necesar, credem, 
subliniem cîteva din cerințe, începînd cu/; .

Cele mai urgente lucrări
că ce participă îa acțiune 
sînt însă necorespunză
toare în raport cu volumul 
de material aflat pe străzi. 
Un exemplu demn de ur
mat în. această privință o- 
feră strada Cuza Vodă (cu 
excepția porțiunii din dreo- 
tul atelierului și halei în 
•onstrucție pentru I.C.M.M.), 
unde majoritatea cetățeni
lor au strîns în 
zgura și nisipul 
duri, au spălat 
iar sectorul de 
comunuală 
E.G.C.L. a început să trans
porte grămezile, strada că- 
pătînd aspectul firesc, ci
vilizat. îndepărtarea zgu- 
rei și a nămolului este 
în curs și pe strada „Cloș- 

ca**, 
tuală a acestei artere 
circulație 
rea unei probleme 
portante < 
vedere gospodăresc al ora
șului. Și anume : datorită 
circulației intense șj fap-

Iarna a constituit o pe
rioadă în care anumite lu
crări de întreținere a Căi-- 
lor de circulație au fost 
întrerupte ori înlocuite cu 
cele specifice. între care s-a 
numărat și împrăștierea Pe 
suprafețele carosabile a u- 
nor mari cantități de ma
terial antiderapant — zgu
ră și nisip. Aceste materia
le, la care s-au adăugat ce
le transportate de roțile 
autovehiculelor, trebuie 
sfrînse acum de lă borduri 
și de pe trotuare și înde
părtate. Acțiunea a fost 
începută de sectorul de 
gospodărie comunală pe 
străzile „Ion Creangă", 
„Cuza Vodă", „Cloșca" și 
altele din Petroșani. Ritmul 
de lucru și forțele de mun-

grămezi 
de la bor- 
trotuarele, 
gospodărie 

din cadrul

Din scrisorile sosite la redacție
Starea deplorabilă ac- 

de 
impune lămuri- 
. : im-

din ptrnct de

in 
ce 

în- 
pieto- 
secto- 

co-

de 
în 
pe 
fe-

. zile ,.
Conta",
„Vasile
Creangă"

■se desfășoară întregul tra
fic de tranzitare al oașu
lui.

Să nu se mai împrăștie 
pămînt și beton!

legată. „Vă puteți închi
pui cu cită indignare am 
putut afla această „ispra
vă" — îmi spunea Radu 
Grasu. Secția E.G.C.L. Lu
peni este datoare să dea . 

am scris despre o inițiativa explicațiile, necesare refe- 
lăudabilă a asociației rh-tte ^;J.jțo{țre ja acest caz și să 
locatan Viscoza Iii din Lu- dispună recuperarea, pa- 
peni. Administratorul a- . . . , .
castei asociații. Radu Gra- fiube‘ de la cel v‘no'al‘-
sil, un bun gospodar, a A. MICA, Lupeni
colectat de la cetățeni și 
din recipienții de rezidti-

., uri mai bine de 300 kg de 
f< liîrtie pentru a -o“; valori

fica. Nedispunfhd de spă- 
țTuțnnecesar,' prihtr-p înțe
legere cu un maistru de la 
E.G.C.L, din localitate, a 
depozitat hîrtia într-o în
căpere ’ din cadrul centra- 

. lei de-încălzire ce servește 
locatarii, asociației și a a_ 
nunțat consiliul popular al 
orașului pentru ă-1 sprijini 
pînă la sosirea’ reprezen- . respectă programul. In da- ..... .

ta de 24 februarie 1981, Umblăm la , șut 
spre exemplu, vîrizătoare- 
le au închis alimentara la 
ora 19,15 și au plecat cu 
autobuzul la ora 19,30, iă- 
sînd cumpărătorii să se 
descurce cum pot. Vă rog 
foarte mult să publicați a- Cimpa-

• # aw « a »aaa^ a aaa^ a a ama^ a

Ce a adunat cu grijă 
gospodarul, au ars 
fochiștii. De ce ?

Cu cîtva timp în urmă,

Programul de lucru 
trebuie respectat

o 
alimentară cu autoservire 
care, ca toate magazinele, 
are un ■ program de func
ționare. Potrivit orarului 
afișat, alimentara noastră 
ar trebui -să fie deschisă 
în zilele de lucru pînă la • 
ora 20, însă niciodată nu-și

cest caz ca .să nu se mai
repete pe viitor.

Mircea VISTREANU, 
mecanic locomotivă 

subteran, I.M. Aninoasa

Să ni se dea lumină
•Vă rugăm. să faceți lu

mină într-o-problemă 
care electrician ii de

In Aninoasa avem

teniilor centrului de co
lectare. Ei bine, de la con
siliul popular ’ nu a primit 
nici un fel de sprijin, iar 
fochiștii de la centrala 
termică, nu se știe din a 
cui dispoziție, au ars . puf 
și simplu hîrtia balotată si
«■aaar a'^aaia a « aMW * *■■■» .flWV.’ A.-MM

ÎU 
la ' 

S.D.E.E. au făcut întune
ric. Despre Ce este vorba? 

. In' ltina decembrie 1980; ,m 
■ localitatea Cimpa — Bur-. 
; dești, conductorii • .perțtru 

iluminatul public au tost 
trecuțj de pe 'stîlpi de lemn ' 
pe stîlpi, jtș .beton. Un;lu
cru, foarte bun ! Dar 
sțîlpii. de lemn au fost’be
curi care luminau locali
tatea. Cind. ■ au fost nmța-

. te sirmele,. atn « rămas - pe 
întuneric. Așa no aflam , 
de trei luni, mai ales pe 
ulițele de la podul- pe ca- . 
re șe trece Ia Dăjont încor 
lo, -vreo 70—80 de familii.

’ . 1 noaptea
pe beznă completă. ’ Ru- • 
găm ;,3.D.E.E. să, ințgryină 

-în cît inai scurt timp pen
tru a restabili . iluminatul 
public în localitatea ' noas
tră. ' '

Tra an MUNTEAN, 
Burdești, nr. 89

Răspundem cititorilor
• M.D.J., Petroșani j

Prin modul cum /semnați 
critica la adresa șoferului 
de pe autobuzul 31 HD 
5257, oferiți conducerii 
A.U.T.L. un „cienci" de 
care s-a „legat" exprlmîn- 
du-și îndoiala că faptele 
s-ar fi petrecut așa cum le 
prezentați. Intr-adevăr, cri
tica nesusținuiâ de p per
soană care iși asumă, des
chis responsabilitate^ pen
tru cele afirmate orin

semnătură, nu inspiră bună 
credință...

• GcORGETA FANĂ, 
Vulcan: Abordați în ulti
mele scrisori toț telul de 
probleme și nu tratați 
nici una complet, Rezu- 
map-vă la o singura iernă.

• ION MOLDO» AN, Pe
troșani ; Dadă ne precizat) 
cu ce tei de legitimație — 
bilet sau abonament — aii 
călătorit înainte de 9 fe
bruarie a.c. pe distanța

stația Dacia '■— Pia.ța Vic
toriei, totul era • iar: Ne-, 
expncinu acest amanunt, 
conducerea A.U.T.l.. cu 
care am discutat, presupu
ne că ați folosit pe dis
tanța respectivă abona
mentul valabil, de tapt. 
numai pentru traseul Pia
ța Victoriei — l.M. Paro- 
șeni, ceea ce 
rect.

l<.:;ă/ȘUȘANA, 
șani: Situația
dv o va elucida conducerea 
A.U.T.L.P. Vi-.ovații și 
vor primi „recompensele" 
meritate. (T.V.)

nu este co-

EN1. Petro ■ 
relatată de

Numeroăse străzi din 
municipiu sînt desfundate 
periodic și murdărite cu 
pămînt și beton împrăștia
te de mijloacele de trans
port ce deservesc diferite 
șantiere de construcții, fă
ră ca factorii obligați să 
intervină eficient pentru 
preîntîmpinarea acestui 
aspect s-o facă. Nu se poate 
pretinde ca străzile sau por
țiunile din străzi din 
preajma șantierelor să nu 
cunoască praful, dar nici 
să fie pur și simplu, înnă
molite. Aspecte cu 
totul ieșite din comun 
înfățișează strada „V. Roși
tă*’. De ce autobasculantele 
intră și ies de pe cele două 
șantiere din această zonă 
pe unde cred șoferii de 
cuviință, inclusiv pe zonele 
verzi împrejmuite cu găr- 
dulețe .metalice și aleile 
dintre blocuri. distrugîn- 
du-le și făcînd făgașe a- 
dinci în teren ? 
șantier 
rampă de balast, nici 
șofer nu curăță roțile au
tovehiculelor. Iată de ce 
recomandăm asociației de 
locatari de aici să acțio
neze șantierele la comisi
ile de judecată ori la ju-

Nici un
nu are amenajată 

un

decătorie și să pretindă 
recuperarea de la cei- vi- 
novați a pagubelor care au 
fost aduse cetățenilor. Nu 
se pot tolera la nesfîrșit 
atitudinile de dispreț- față 
dc amenajările făcute prin 
acțiuni patriotice și cheltu
ieli de bani de către loca
tari. Am mai făcut-o Și 
subliniem, din nou obliga-.,

i ția organelor competente, 
inclusiv a miliției, de ă 
identifica mijloacele de 
transport care împrăștie 
pe străzile orașului pă
mînt, beton și alte mate
riale poluante și de 3 c- 
bliga pe vinovați la su
portarea costului strînge- 
rij șl transportării acesto- 
r%

Este necesar, de aseme
nea, să se intensifice trans
portul reziduurilor și în
treaga activitate de salu
brizare a tuturor localită
ților, mobilizarea cetățeni
lor la plantările de primă
vară și realizarea obiecti
velor gospodărești-edili
tare-, adoptate de recenta 
sesiune a consiliului popu- 

ț Iar municipal.
Toma ȚĂȚÂRCĂ

A

Nu-i prea mult opt luni și o calitate reproșabil^ ?
de calitate cerute. In 
pius.'după cum au putut 

constare și ane orga- 
coinpclente, echipa
lucrători repartizată 
blocul nostru a fost 

mâi. >huit • <ie 
utiorăparta-

în . condiții avantajoase 
pentru lucrători, care, e- 
vident, nu le-au făcut pe 
de gratis".

Rezultatul final .. 
astfel de stil de munca 
nu putea fi altul decît o 
lucrare de foarte proastă 
calitate- care, firește, nu-i 
mulțumește pe locatari.

„In luna iulie a anului 
„ trecut — ne spunea Eu- . 

gemă Cazan, responsabi
la șcăi-iia 111-a a blocu- 
lur rir. 19 din strada ln- 

’ dependenței Petroșani — 
prin asociația de locatari, 
am pțe/e.ilat la E.G.C.L. 
șl ni s-a acceptat co- 
mand..pentru zugrăvirea 
și vopsirea celor trei ca
se- de scări ale blocului.' 

-Comanda a fost insă _i>- 
f norață — dacă • se poate 

spune așa — abia id Iu-. 
ha-februarie 1981, ,, ------—
opt lupi de zile,’ cinii. trețineril caselor șcări-
dm -cauza condițiilor at-- foci deci plătite de Ipca- 
.mpslerice și.. supțțriic^a- tari, șt în detrimentul
lității .lucrătorilor, i nu calității lucrărilor pre- norafea,
s-au respectat condițiile văzute în comandă, 'dar

Sistem, nu chiar original, de purtat oamenii 
pe drumuri

furca de la roata din fa
ță a bicicletei. Lucrătorii 
de ia atelierul din Vul
can mi-au notat pe certi
ficatul de garanție o pre
cizare lapidară — „La 
Lupeni", lâmurindu-mă 
că ei h-au specialiști pen-, 
tru reparațiile de bicicle
te. M-am deplasat la Lu
peni. De aici tovarășul 
vicepreședinte Ciobanu 
mi-a dat un bon de mină 
în care se spune negru 
pe alb: „Conform adre
sei 11 791/1979 reparații 
auto, moto, velo in ga
ranție, în cadrul jude-, 
țuiui Hunedoara, execu
tă numai cooperativa 
„Mureșul" — Deva, care 
are autorizație și asigu
rate condiții necesare e- 
xecutării acestor repara
ții. In consecință adre-

să-
ne 
de 
la 
preocupată 
zugrăvirea 
mente' de pe scările res
pective decît de onorarea 
comenzii. Desigur, aceste Ei cer ca pentru sumele 

pe care le-au plătit 
4500. lei/s c a r ă și 
13 500 lei în total — să li 
se tacă o’ lucrafe* de ea- 

! corespunzătoare.

al unii.

lității lucrătorilor.

ztigrăveli — e vorba de 
apartamentele 58 din 
sȘără a HI-a și 1 din

_ seara I —- s-au făcut cu ... __ _ „
Jupă’ materialele destinate in- litale corespunzătoare. 

De ce bu s-a' făcut sșa 
în cele opt luni earc au 
fost necesare pentru p- 

am văzut cum l 
a unei comenzi 7

. „Cu factura nr. .9615 din 
ly aprilie 1980 — 
deciărat minerul 
la din Vulcan, 
Merișor nr. 33 
cumpărat ue ia 
pul 135 din Vulcan o bi
cicletă „Pegas", Așa, cum 
prevăd normele legale, 
magazinul mi-a atașat la 
factură certificatul de ga
ranție în care este speci- 

e- 
din

a o- 
tre- 
a te

al

■: ue -a 
ion l’i i- 

siracia 
— am 
magazi-

ficat clar că pentru 
ventuaiele reparații 
perioada de garanție 
biectuiui cumpărat 
bule să mă adresez 
liermui din Vulcan 
cooperativei meșteșugă
rești „Deservirea", ac
tualmente cu numele de 
„Straja" Lupeni. Exact a- 
șa am făcut, căci am avut 
ghinionul să mi se rupă

<- . - - -

sați-vă . unității respecti
ve". < .

Urmează dec) ca omul 
să se prezinte la atelie
rul cooperativei „Mure
șul" din Deva, uncie, în 
sfirșit, să presupunem co 
î șe va- repara bicicleta. 
Deplasarea la Deva in 
seamnă însă o altă z
pierdută, bani cheltui ți 
cu transportul, care ie- 
prezintă mai mult deci, 
valoarea piesei defecte 
de la bicicletă. Ueva nu 
este în ordine pe par
cursul întregului drum 
de la magazin la cumpă
rător și mai departe ia 
atelierele cooperației 
meșteșugărești. Ne poate 
spune Direcția comer
cială a municipiului ce 
anume ? (T.V.)

j
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Un nou volum din ciclul 
Ccaușescu—Opere Alese", 

apărut in R. P. Chineză
Volumul, care se deschi

de cu Raportul prezentat 
de tovarășul N icola e 
Ceaușescu la cel de-al 
X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, cu
prinde, în ordine cronolo
gică, rapoarte și cuvîntări 
din perioada 1969—1973.

Apariția în China a ce
lui de-al doilea volum din 
ciclul „Ceaușescu — Opere 
Alese" este un remarcabil 
eveniment politico-edito
rial care capătă un carac
ter deosebit deoarece are 
Ioc în ajunul celei de-a 
60-a aniversări a creării 
Partidului Comunist ~ Ro
mân, fiind o expresie e- 
locventă a prieteniei, soli
darității și colaborării din
tre partidele, țările și po
poarele noastre, o nouă do
vadă a stimei și prețuirii 
de care se bucură în Re
publica Populară Chineză 
lupta și realizările comu
niștilor, ale întregului po
por român, personalitatea 
și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

i,

BEIJING 19 (Agerpres). 
In Editura Poporului, prin
cipala editură politică din 
R.P. Chineză, a apărut al 
doilea volum din ciclul 
„Ceaușescu —‘ Opere Ale
se". Publicațiile centrale, 
Agenția de presă „China 
Nouă" și posturile de ra
dio și televiziune chineze 
subliniază că editarea în 
R.P. Chineză a operelor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
se înscrie ca o contribuție 
importantă pe linia cu
noașterii în China a ex
perienței revoluționare 
bogate a Partidului Comu
nist Român, a neobositei și 
fructuoasei activități teore
tice și practice a secretaru
lui general al 1 Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. A- 
ceasta — apreciază ] 
chineză — va întări 
mai mult relațiile 
prietenie dintre cele 
partide, dintre China 
România, va spor, cunoaș
terea de către poporul chi
nez a succeselor și expe
rienței României in cons
trucția socialistă.

presa
Și 

de 
două 

i și

LA BUDAPESTA a avut 
loc sesiunea a 39-a a Comi
siei Dunării. La lucrări au 
participat delegațiile statelor 
membre ale Comisiei (Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, România, Un
garia și U.R.S.S.), repre
zentanți ai Ministerului 
transporturilor din R.F. 
Germania, ai Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Eu
ropa, C.A.E.R. și ai Comi
siei Oderului. Sesiunea, ca
re s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare, a 
soluționat probleme nautice, 
hidrotehnice, hidrometeoro- 
logice, și de radiocomuni- 
cații, de natură să îmbună
tățească condițiile naviga
ției pe Dunăre.

PREȘEDINTELE Sierrei 
Leone, Siaka Stevens, aflat 
în vizită Ia Salisbury a fă
cut cunoscut că a trimis un 
mesaj președintelui S.U.A. 
în care îi cere să-și modifi
ce atitudinea de sprijin fa
ță de regimul de la Preto-

ria, Stevens, care este și 
președinte în exercițiu al 
Organizației Unității Afri
cane, a criticat, de aseme
nea, statele occidentale, ca_ 
re au lăsat să se înțeleagă 
că vor opune veto-ul lor 
oricărei rezoluții a O.N.U. 
care s-ar pronunța pentru

adoptarea de sancțiuni îm
potriva guvernului rasist 
sud-african.

NOUL PARTID social
democrat britanic va fi 
creat oficial la 26 martie, 
a anunțat Mike Thomas, 
membru al Consiliului pen
tru social-democrație, for
mat de lideripgrupării de 
dreapta care s-a desprins 
din Partidul laburist. La a_ 
ceeași dată va fi anunțată 
denumirea partidului. Pe 
d ■ altă parte, s-a anunțat

Vizita ministrului de externe 
al României in Malayezia

KUALA LUMPUR 19 (A-
19 mar-

Kuala Lum-
lu- hauddeen.

a
Comisiei mixte româno- 
malayeziene de cooperare 
economică și tehnică. De
legațiile celor două țări 
au fost conduse de mi
niștri; afacerilor externe.

gerpres). — La. 
tic, la 
pur s-au ' ■ încheiat 
crările primei sesiuni

România, Ștefan Andrei, 
și ministrul de externe al 
Malayeziei, Ahmad Rit-

A fost exprimată satis
facția pentru rezultatele 
vizitei oficiale în Mala
yezia a ministrului român 
de externe. exprimîn- 
du-se convingerea că dez- 

Ștefan Andrei și. respectiv, voltarea raporturilor dintre 
Ahmad Rithauddeen.

In după-amiaza zilei de 
19 martie au luat sfîrșit 
convorbirile oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste

România și Malayezia ser
vește intereselor celor două 
popoare, cauzei generale a 
păcii, destinderii, dezvoltă
rii independentei și co
operării în întreaga lume.

Agendă

economico-energetică

(Agerprcs).
al-

N

FILME

că 
de 
a_

SITUATIA DIN 
SALVADOR

SAN SALVADOR 19 
(Agerpres), Zona centrală 
a Salvadorului constituie, 
in prezent, teatrul unor 
puternice lupte între tor
țele Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Na
țională, care dețin contro
lul în regiune, și trupe ră
mase fidele Juntei de gu- 
vernămînt.

Potrivit declarațiilor fă
cute de militari din tru
pele juntei, insurgenții — 
al căror efectiv este esti
mat la 400 în zona Palo 
Grande și 1000 în regiu
nea Guazapa — sînt spri
jiniți activ de populație.

că alți patru membri ai Ca- 
ițierei Lorzilor au făcut cu
noscut că se vor alătura 
Partidului social-democrat, 
ceea ce ridică la 18 numă
rul lorzilor ce și-au procla
mat afilierea la noua for
mațiune politică.

AU TRECUT 35 de ani de 
cînd orașele japoneze 
Hiroșima și Nagasaki au 
fost victime ale bombarda
mentului atomic și conse
cințele tragice pentru oa
meni continuă și vor con
tinua să se facă resimțite. 
Potrivit datelor municipa
lității din Hiroșima, în si
nul 1980 au murit alți 2 279 
locuitori ca urmare a e- 
fectelor radioactivității. 
Nagasaki este și acum con
taminat cu plutoniu radio
activ — 239. După cum de
clară doctorul S. Okasi- 
ma de la Școala de me
dicină din Nagasaki „ur- _ 
mele contaminării radioac
tive se vor păstra in acest 
oraș timp de 24 360 ani“.

KK

Carnet 
cultural

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— După cum se știe, ce
lebra pictură a lui Pablo 
Picasso „Guernica" urmea
ză să părăsească „Muzeul 
de artă modernă" din New 
York pentru a fi restituită 
Spaniei, conform dorinței 
marelui pictor dispărut. 
Conducerea muzeului a 
comandat însă artistului 
spaniol Santiago Garcia o 
copie după „Guernica" ce 
va fi realizată în lemn, în 
tehnica mozaicului. Lucra
rea va fi expusă în mu
zeul american în același 
loc unde se află astăzi o- 
riginalul. Ea va fi execu
tată din 280 000 fragmen
te din lemn, unele cit gă
mălia de ac, din 24 de 
specii de arbori, în majo
ritate esențe prețioase din 
Brazilia.

ROMA 19 (Agerpres). — 
Pupă doi ani de absentă 
de pe platouri, reputatul 
regizor italian Michelan
gelo Antonioni revine în 
activitate pentru realiza
rea noului său film, in
titulat „Identificarea unei 
femei''. Acesta înfățișea
ză povestea unui... regizor 
aflat în căutarea unui per
sonaj feminin pentru fil
mul său.

Rolurile principale femi
nine au fost încredințate 
unor „stele în urcare" ale 
ecranului -- Daniela Sil- I 
veiro șl Christine Boisson. I

ALGER
— Compania națională 
geriană a petrolului 
Sonatrach — a anunțat 
investițiile în lucrările 
explorări petroliere vor
tinge în Algeria, în cursul 
planului cincinal 1980—1984, 
peste 3 miliarde de dolari, 
in comparație cu un mi
liard de dolari în planul 
precedent. In această pe
rioadă, vor fi efectuate 
prospecțiuni pe o suprafa
ță de 450 000 kmp.

PARIS (Agerprcs). —In
tr-un interviu acordat pu
blicației „Petrole infor
mation", Jean-Pierre Ca
pron, director în Ministe
rul Industriei din Franța, 
a arătat că guvernul de la 
Paris va investi anul acesta 
peste un miliard de franci
— cu 20 la sută mai mult 
decît în 1980 — pentru 
cercetările geologice în ve
derea descoperirii de hi
drocarburi pe teritoriul na
țional. El a arătat că pro
gramul energetic al guver
nului francez prevede, în
tre altele, ca în 1981 pon
derea petrolului în balan
ța energetică a țării să 
scadă sub 50 la sută. Pen
tru anul 1990 s-a fixat ca 
obiectiv realizarea urmă
toarei ponderi în balanța 
energetică ; 30 la sută pe
trol, 30 la sută energie nu
cleară. 30 la sută cărbune 
și gaze naturale, iar 10 la 
sulă alte surse de energie.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Porțile dimine
ții ; Republica : Intîlni- 
rc de gradul III ; Uni
rea: Par și impar.

LONEA : Rețeaua S.
ANINOASA : Șapte zi

le din ianuarie.
VULCAN — Luceafă

rul: Roiul.
LUPENI — Cultural: 

Zbor planat; Muncito
resc : Privighetoarea.

URICANI : în căuta
rea Iu; Jupiter,

TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală»
16,30 Emisiune în lim

ba germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35
18,50
19,00
19.25

19,40

20,15

La volan. 
1001 de seri, 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Dosarele istoriei: 
Dreptul la viață, 
la pace și existen
ță liberă.
Film artistic. Di
rijorul. Premieră 
pe țară. Producție 
a studiourilor 

loneze.
Scrisul 
profund 
în actualitatea so
cialistă a țării. (II) 
Anchetă-dezbatere. 
Telejurnal.

eco-

po-

i
Ș

romanesc
implicat

21,40

organizează în data de 27 martie 1981, 
ora 11, concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi :

2 posturi — maiștri minieri

1 post — maistru electromecanic
1

Condițiile cl6 încadrare sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971.

înscrierile pentru concurs se fac la bi
roul personal de la I.M. Bărbăteni

Duminică, 22 martie 1981

Tot înainte.
Șoimii patriei.

Plinea — scenetă.
Film serial pentru 
copii ; Povestea dra
gostei (premieră TV). 
Omul și sănătatea.
Viața satului.
Fotbal : Rapid — 

C.S. Tîrgoviște. 
Transmisiune direc
tă de la București.
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical 
Crăiasa zăpezii, 
(episodul 2) 
Șah. 
Telesport. 
Filme inspirate
lupta P.C.R. Străzile 
au amintiri.

18,49 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran.

20,55 Film artistic. Asta-i 
tot ce s-a întimplat.

8,30
9,05

9,15

9,40
. 10,00
. 12,00

12,45
13,15
13,20
14,00

16,00
16.15
17.15 din

(premieră TV) — O 
producție a studio
urilor engleze.

22,25 Telejurnal.

Luni, 23 martie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,25

19,45

20,25

21,30
21,55

22,15

18,25

18,50
19,00
19,25

19,45

pionie- 18,50
19,00
19.25

Almanah
resc.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Fapte de eroi 
muncii și vieții 
cia liste.

eeono-

12.25 Telex.
16,00
16,05
16.25

19,25

ll),45
ai 

so_

1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
In întîinpinărea Con
gresului Uniunii Ge
nerale a Sindicate
lor.

19,40
de sti

Actualitatea econo
mică.
Orizont 
ințific.
Roman
Tăunul
Cadran
Mic concert de -ea- 
ră.
Telejurnal.

foileton, 
(episodul 
mondial.

2).

Marți, 24 martie

9,00
11,15

12,15
16,00
16,05
16,45

17,15
17,40

Teleșcoală,
Călătorie în univers.
Serial științific.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Profesiunile cinci

nalului.
Pakistanul azi.
Clubul tineretului.

PROGRAMUL ȚV

20,05 Partidului erou — 
eîntul inimilor noas
tre.

20,25 File de cronică 
revoluționară în dra

maturgia româneas
că Passacaglia.

22,05 Telejurnal,

20,05 Telecinemațeca.
Ciclul : Mari regi
zori. mari actori ;
Secretul din Santa
Vittoria — producție 
a studiourilor ame
ricane.

22,10 Telejurnal.

Telex.
Teleșcoală.
Cabinet TVS 
ințe sociale.

17,10 Bangladesh.
17.35 Viața culturală.
18.35 Desene animate, 

vestiri din pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea- econo

mică.
19,40 Ora tineretului.
20.20 Călătorie în Univers. 

Serial științific. Epi
sodul 12.

21.20 Pagini din istoria 
teatrului românesc. 
Episodul 11; Millo 
și Pascaly. 
Telejurnal.

20,10

Po-
21,40

22,05

Actualitatea; ; econo
mică.
Partidul năzuințelor 
și al împlinirilor so
cialiste,;
Film artistic. Chiri
așul. Premieră TV. 
Producție a studio
urilor spaniole.
Partidului , erou — 
eîntul inimilor noas- 
stre. Emisiune mu
zical-! iterară.
Telejurnal.

Sîmbătâ, 28 martie

9,00 Teleșcoală,
10,20 Film artistic. 
12,00
13,00

18,30
22,20

Concert Bela Bartok. 
Mozaic cultural-artis- 
tic-sportiv. .
Martie : Cronica eve
nimentelor politice. 
1001 de seri.

Miercuri, 25 marți Joi, 26 martie
Vineri, 27 martie

16.00

17,55
18,25

Fotbal : România — 
Polonia. Transmisi
une directă de la 
București.
Imagini din Grecia.
Forum cetățenesc.

9,00
11,00

12,05

Teleșcoală.
Homan foileton, 
unul.
Sindicatele și siste
mul democrației mun
citorești.

ii-

18.25
18,35
18.50
19,0C

Telex.
Politehnica TV.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto. 
l»a volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

18,50
19,00 Telejurnal.
19,30 Foarte bine.
20,00 Teleenciclopedia.
20,45

21,35

Film serial. Dallas.
Episodul 2.
Armonii de primă
vară.
lei, jurnal Sport.
Nocturna TV.
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