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Realismul robust al politicii de întărire economică a patriei

prime și resurse energetice
Partidul Comuniști 

Român a câștigat imensa 
încredere a poporului 
nostru, devotamentul mi
lioanelor de oameni ai 
muncii prin cutezanța re
voluționară, realismul 
politicii sale profund ști
ințifice, claritatea cu 
care și-a fixat obiective
le acestei politici de fău
rire a celei mai drepte 
și mai umane orînduiri 
—societatea socialistă și 
comunistă. Un mare a- 
devăr se cuvine spus : 
poporul nostru a urmat 
cu încredere și devota - 
ment cîrmaciul său în
cercat pentru că partidul, 
în întreaga sa existență 
și activitate a rămas fii 
del principiilor, progra
mului și tacticii revolu
ționare pe care le_a ela
borat pu strălucită clar- 
vizrunc, cu profunzime 
științifică și robust rea
lism.

La baza mărețelor îm
pliniri socialiste care în
cununează politica parti
dului stă aplicarea crea
toare a principiilor so
cialismului științific, a 
concepției materialismu
lui dialectic și istoric, la

condițiile României. Sînt 
orientări de o inestima
bilă valoare promovate 
mai cu seamă ta peri
oada inaugurată de Con
gresul al iX-lea al P.C.R, 
— cea mai rodnică eta
pă și mai bogată în În
făptuiri din întreaga is
torie a țării, nemijlocit 
legată de activitatea se
cretarului general al 
partidului tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
De la Congresul al iX.lea 
la Congresele al X-lea 
și al XI-lea, iar apoi ia 
cel de.al Xll-lea Con
gres poporul nostru, pu- 
nînd cu încredere la baza 
activității sale politica 
realist-științifică a parti-

Mîine, la posturile noastre de radio 
și televiziune

Luni, in jurul orei 9,00, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct de la Sala Palatului Re. 
publicii ședința de deschidere a Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

In organizațiile desindicat

Preocupări, inițiative pe 
tărîm economico-social

IM. LONEA

O Concomitent cu rea
lizarea la timp și de cali
tate a reparațiilor efectua
te utilajelor miniere, mun
citorii electromecanici din 
grupa sindicală nr. 8 ate
lier și-au fixat ca obiectiv 
de întrecere și inițiativă 
pe acest an — economisi
rea și recuperarea materia
lelor. Grupa sindicală a i- 
nițiat, începînd de la mij
locul lunii martie, o Jar- 
gă acțiune de recuperare a

metalelor — oțel, fontă 
cupru, aluminiu — din u- 
tilaje scoase din uz. de
gradate, casate. De la în
ceperea acțiunii au fost 
recuperate astfel de ma
teriale din 60 de motoare 
electrice de diferite puteri, 
cantitativ acestea însumînd 
1 000 kg cupru. 400 kg alu
miniu, 600 buc șuruburi- 
bornă de alamă. 60 cutii 
— bornă și tot atitea scu-

I. BĂLAN

(Continuare tn pag. a l-a'.

Astăzi în toate localitățile

Ample acțiuni gospodărești
■ Orașul, oglinda gospodarilor 

■ Să sprijinim activitatea desti
nată înfrumusețării mediului în ca
re trăim, întrucît gospodari sîntem 
noi, toți locuitorii ■ Să îmbogă. 
țim mediul urban înconjurător ast
fel îneît munca noastră să reflecte 
pasiunea și hărnicia cu care acți
onăm pe șantierele înfrumusețării, 
vaste terenuri de afirmare a răs
punderii cetățenești înaintate.

dului, a obținut înfăptu
iri uriașe în dezvoltarea 
impetuoasă și moderni
zarea bazei tehnico-ma_ 
teriale a întregii econo
mii, în înfăptuirea re
voluției tehnico-științi- 
fice contemporane în toa
te domeniile, creșterea 
în ritm înalt a forțelor 
de producție, sporirea 
avuției sociale și a ve
nitului național, în ridi. 
carea nivelului de viață 
al celor ce muncesc. 
In acest context stat 
deosebit de semnificati
ve aprecierile făcute la 
plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU: 
„Consider că este bine 
să menționez cu acest 
prilej faptul că în dece
niul anilor ’70, care s-a 
încheiat, producția in
dustrială a României a 
crescut de aproape 3 ori; 
vorbind la figurat, am pu
tea spune că din punct 
de vedere industrial
România a devenit de 3 
ori mai mare, mai pu
ternică1*.

(Continuare in pag. a l-a)

Doi dintre cei mai harnici și pncepuți șefi 
brigadă de lp sectorul II al I.M. Uricani: minerii 
Dumitru Bornoiu și Gheorghe Drănău.

Creșterea potențialului 
economic al municipiului
Zilnic, 

cărbune peste 
prevederi

Revenirea tînărului co
lectiv al I.M, Livezeni in 
rîndul întreprinderilor mi
niere fruntașe este afir
mată în aceste zile de de
but într-un nou trimestru 
prin plusuri zilnice de ex
tracție. Cel mai substan
țial aport în depășirea 
producției fizice de căr
bune continuă să-l dețină 
colectivul sectorului II, cu 
700 tone extrase peste 
prevederi în numai trei 
zile din această lună, co
ta depășirilor colectivului, 
de la începutul anului, ri. 
dieîndu-se astfel la 2000 
tone cărbune. La zi în a- 
ceastă lună, ca și la bilan
țul lunii precedente, toa
te brigăzile din sector ra
portează realizarea planu
lui propriu.

Ritm accelerat de lucru la
Deschiderea și pregătirea

viitoarelor capacități 
productive

Luna martie a fost rod
nică pentru minerii secto
rului VI — investiții de la 
I.M. Lonea. Cu cei 89 ml 
realizați suplimentar față 
de sarcinile de plan, ei au 
reușit ca la finele trimes
trului I să acumuleze un 
total de 133 ml lucrări mi
niere de deschideri și pre
gătiri peste prevederi. De 
asemenea, planul valoric a 
fost realizat în proporție 
de 106 la sută.

Aceste rezultate pun în 
evidență efortul făcut de 
harnicul colectiv al secto-

rului VI, care asigură căi
le de acces pentru sectoa
rele de producție, ca aces
tea să-și poată desfășura 
ritmic activitatea de ex. 
tracție. Din cele relatate 
de ing. Andrei Loy, șeful 
biroului programare și ur
mărire a producției, mina 
Lonea va înregistra o creș
tere a capacității de pro
ducție între primul și ul
timul an al actualului

Teodor ARVINTE

(Continuare In pag. a l-a)

în sprijinul activității

din abataje

Piese de schimb, 
armături realitate 

peste plan
I.R.I.U.M.P., 
comuniștii, 

ta
ce; cu- 

mun- 
pea- 

rezul- 
i de-a 
P.C.R., 

Și

Colectivul 
în frunte cu 
este angajat ferm în 
trecerea socialistă 
prinde toți oamenii 
cii din Valea Jiului 
tru a întîmpina cu 
ta te remarcabile cea 
60-a aniversare a 
Congresul sindicatelor 
ziua de 1 Mai.

Rezultatele obținute ta 
primul trimestru al anu
lui confirmă priceperea și 
răspunderea muncitoreas
că ce caracterizează a- 
cest colectiv, hotărit să 
îndeplinească exemplar 
angajamentele asumate in 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii, pentru anul 1981. 
Producția netă a fost rea
lizată în proporție de 103,5 
la sută, producția mar:ă, 
de 101,6, iar producția giiî- 
bală in proporție de 106,8 
la sută. La piese de 
schimb și reparații capi
tale precum și la întreți
nere utilaje miniere s.au 
obținut depășiri de 
12 713 000 lei și, respectiv, 
3 221 000 lei. Au fost rea
lizate peste plan 600 ar
mături de mină. Planul 
la piese de schimb re
condiționate a fost depășit

Teodor RUSU

(Continuare in pag. a l-a)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE I
Ora oficială de varăT E R M O F I C Â R

viitoru- 
universal 
lucrează

Constructorii 
lui magazin 
din Petroșani 
la definitivarea structu
rii de rezistentă de ia 
primul nivel al edificiu
lui.
l oto: Șt. NEMECSEK

în săptămîna 
încheiem astăzi, 
erul termoficării Petro- 
șaniului a debutat o im
portantă acțiune. Este 
vorba de începerea cu 
sprijinul a 33 unități e- 
conomice. a unor lucrări 
în zona intravilană a Pe. 
troșaniului pe traseele vi
itoarelor conducte și re
țele de termoficare de la 
magistrală pînă ia consu
matorii de agent termic. 
Bilanțul acestei acțiuni

pe care o 
pe șanii-

se face 
tămînă. 
bilanțul 
lă unele aspecte îmbu
curătoare. în conformi
tate cu graficul cuprin- 
zînd desfășurarea lucră
rii pe termene și stadii 
fizice precise, majorita
tea unităților care au 
promis sprijin_ și-au fă
cut simțită prezența pe 
șantier. Merită evidenți
ate colectivele de Ia

în fiecare săp- 
Ieri, la ora 7, 
a scos la ivea-

C.C.S.M., Institutul de 
mine, I.R'.I.U.M.P., I.M. 
Dîlja, I.U.M.P.

Au fost identificate în 
ședința de ieri și unele 
probleme legate de eli
berarea traseului ampla
samentelor conductei și 
rețelei de termoficare și 
s.au stabilit pe loc s.ir-

Viorel STRAUț

(Continuare în pag. a 2-a)

■ A intrat în vigoare, începînd 
de astăzi, 5 aprilie, pînă în data de 
27 septembrie, ora oficială de va
ră ■ întreaga activitate economico- 
socială din țara noastră va fi coor
donată după noul orar ■ Reamin
tim că măsura are drept scop eco
nomisirea de energie electrică prin 
creșterea timpului de folosire a lu
minii naturale a zilei ■ Ne-am po
trivit cu tofii, ceasurile ?
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Agendă pionierească
H Fapte de vrednicie 

și educație au loc tn 
fiecare zi in școlile din 
Lupeni, pionierii și ele
vii participînd în aceste 
zile de primăvară la ac
țiunile de bună gospodă
rire și înfrumusețare a 
orașului. O acțiune com- 

. plexă, organizată în cins
tea aniversării a 60 de 
ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, 
s-a desfășurat pînă ieri 
la Școala generală hr. 3
— „Săptămîna realizării 
angajamentului de mun
că patriotică-'. Numai pî
nă la mijlocul acțiunii, 
pionierii au colectat sti
cle și borcane în valoare 
de 13000 lei și fier vechi
— 8 200 lei. Odată cu 
această acțiune, s-au or
ganizat și multe ore de 
muncă patriotică cu 
scopul de a se amenaja 
zonele verzi din vecină
tatea școlilor, au fost în
grijite cele două parcuri,

?i 
și

Vll-a F care și-au reali, 
zat și depășit sarcinile 
ce le-au fost încredința
te, întreaga acțiune s-a 
încheiat ieri printr-o ac. 
tivitate model organizată 
de clasa a VIIl-a B (pio
niera Ni ura Fudră, sub. 
redacți i „Cutezătorii" din 
1 -upeni).

H Și ia Școala gene
rală nr. 2 din Lupeni s-a 
acordat multă atenție ac
tivităților destinate să 
contribuie la realizai ea 
planului economic al u- 
nității de pionieri. Sînt 
multe clase care l-au în
deplinit (aV-a Ași a VIl-a 
O — în 17 martie; I B 
în 28martie și a VII-a 
A in 31 martie), ne in- 

. forma înv. Maria Vîlcea- 
nu. Valoarea educativă 4 
tuturor manifestărilor, in. 
tegrate în activitățile de 
muncă patriotică, spo
rește dacă se acordă 
multă atenție elementului 
atractiv, care-l face pe co
pil să înțeleagă ce con
tribuție poate aduce la 
viâța social-ecohomică.

întreținute de elevi, 
s-au plantat arbori 
arbuști ornamentali. Prin 
participarea însuflețită a 
pionierilor ți elevilor la Aceste acțiuni de educa, 
obiectivele <_ 
ale acestei săptămîni ș-a 
realizat 52 la sută din 
planul nostru economic. 
S-au remarcat clasele a 
VIII-a A, B. C și D, a 
Ill-a A, a IV.a C, a

gospodărești ție prin muncă și pentru 
muncă șl cele cultural- 
educative sînt organizate 
in întâmpinarea aniversă. 
ții a 60 de ani de la cre
area Partidului Comunist 
Român.

Termoficarea
(Urmare din pag. I)

ci ni de rezolvare operati
vă, sub deviza lucrativa : 
„Nu avem nevoie de mo
tivări și justificări, ci de 
rezolvări și fapte" din 
partea tuturor celor ce au 
atribuții și sarcini pe ma
gistrala termoficării. în 
acest context este greu <J 
înțeles de ce uriele con
duceri de întreprinderi și 
alte unități din municipiu 
nu.și respectă propriile 
angajamente. In mod ne
justificat nu au trimis c- 
fective la lucru pe șantier, 
conform 
săptămîna 
Aninoasa, 
E. G. C. L.
C.M.V.J., Direcția comer
cială. Alte unități au fost 
reprezentate, dar oamenii 
nu și-au făcut pe deplin 
datoria. Bunăoară I.M. Li- 
vezeni, care a avut de e- 
xecutat 83 ml reprezentînd 
circa 650 mc săpături, a tri
mis sub supravegherea 
sing. Juliu Pavel 11 oa
meni pe șantier. Dar „res
ponsabilul" n-a asigurat 
supravegherea lucrătorilor. 
Iar lucrătorii au făcut doar 
simple acte de prezență, 
rezultatul fiind < conclu
dent... O problemă e&- 
re_și așteaptă rezolva
rea este evacuarea de 
urgență, (pînă nu va plo
ua !> a pămîntului rezultat 
din săpături, îndeosebi în 
zonele cu intensă circula
ție. Sînt necesare asisten
ță de specialitate, atitudi
ne din 
P.T.T.R., 
avarierea 
conducte.

Să sperăm că aceste 
ajunsuri vor dispare 
săptămîna care urmează. 
Pe șantierul termoficării 
este nevoie de fapte, nu 
de amînări sj justificări !

graficului din 
trecută, I.M.
I. P. C. V. J.,

Petroșani,

partea S.D.E.E., 
pentru a evita 

unor rețele și

ne- 
în

resurse energetice
creșterea

a producții

Dezvoltarea bazei proprii de materii prime
si>

(Urmare din pag. I)

Viitorui ni se înfățișea
ză măreț, luminos, prefi
gurat de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului 
XII-lea. Pornind de 
strălucitele realizări 
ținute de națiunea 
tră în anii c. 
socialismului, 
Comunist Român 
nuă neabătut. Pe un plan 
calitativ superior, politi
ca sa realist-științifieă, 
clarvăzătoare, pregnant 
exprimată de Directivele 
Congresului al XII-lea cu 
privire la planul cincinal 
1981-1985 și orientările
de perspectivă pînă în a. 
nul 1990. Trăsătura e-
sențială. definitorie, a 6- 
rientărilor pentru urmă
toarea etapă o constituie 
afirmarea accentuată a 
revoluției tehnico-știiiiti- 
fice contemporane, viito
rii ani de puternică În
florire a țârii urmînd să 
fie marcați de realizarea 
unei noi calități în toate 
domeniile de activitate. Ca 
o necesitate obiectivă

al 
la 

ob- 
i noas- 

conștrucției 
Partidul 

conți-

i Urmare din pag. ii

Elevii Școlii generale din Uricani, la acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare a localității.

Foto : Gh OLTEAN U

Preocupări, inițiative 
pe tărîin economico=soeial
f Urmare din pag. I)

turi din oțel turnat pre
cum și 40 bucăți plăci — 
bornă tot din oțel, toate 
aceste piese fiind refolo- 
site la reparații
I.M, DILJA

în atelier.

de sindi- 
Dîlja a- 

sporită 
de mun-

un
calificate 

pe care-1

9 Organizația 
cat de la mina 
cordă o atenție 
pregătirii forței 
că. Recent 13 ajutori rni-
neri au absolvit cursul de 
calificare pentru mineri. In 
februarie s-a deschis 
nou curs de 
pentru mineri
frecventează 25 muncitori, 
în timp ce alți 17 munci
tori urmează un alt curs 
pentru aceeași calificare, 
început în toamna anului 
trecut. Preocupare susți
nută manifestă sindicatul

și consiliul oamenilor mun
cii pentru pregătirea perso
nalului muncitor si în ce
lelalte meserii specifice 
mineritului, pentru polica
lificare și perfecționarea 
profesională a personalu
lui. Din nou cîteva cifre 
semnificative : 39 munci
tori urmează un curs de 
calificare pentru meseria 
de elect rolăcâ tuș, desctiis 
la 15 martie; 10 muncitori 
au absolvit de curînd 
cursurile de calificare pen
tru mecanici mașini și u- 
tilaje; la policalificare 
funcționează în prezent un 
curs urmat de 28 de mi
neri (pentru lăcătuși) și 24 
electrolăcătuși (pentru pro
fesia de miner). In total 
în procesul de calificare 
se află cuprinși în pre
zent 250 oameni ai muncii 
din întreprindere, iar la 
perfecționare 500.

• BUNI GOSPODARI.
Din inițiativa gospodarilor 
de pe strada Coasta, din 
marginea cartierului Ae
roport — Petroșani ă fost 
reparat drumul de acces
din spatele stației trafo
spre locuințele individuale. 
Acest drum, afectat 
toamnă de lucrările de la 
magistrala termoficării, a 
fost nivelat și așternut cu 
zgură de la centralele ter
mice din apropiere.

• INIȚIATIVA LĂUDA
BILA. In dorința de a 
spori atractivitatea zonei 
de agrement în curs de 
amenajare în apropierea 
orașului, consiliul popular 
Uricani și-a propus să 
planteze în jurul acesteia 
circa 4 hectare cu specii ca 
paltin, pin, molid,, 
scoruși etc. Prima 
de plantare se va 

în ‘ astăzi cu sprijinul 
nilor orașului.

• UNDE SE VALORI
FICA METALELE VECHI?
Aflăm de la unitatea din 
Valea Jiului (IscrOni) a In-

larice, 
acțiune 
efectua 
eetățe-

acestei noi etape — decur- 
gind din situația crea'ă de 
criza mondială de energie 
și petrol — fundamentarea 
viitoarei dezvoltări a eco
nomiei românești, in ritm 
înalt, prevede punerea 
unui accent mai mare pe 
ramurile industriale cu un 
consum de combustibil și 
energie mai redus, iar 
industria prelucrătoare să 
asigure o valorificare m- 
perioară ® materiilor pri
me și materialelor de care 
dispunem. Pornind de la 
necesitatea ca în viitorul 
deceniu România să 
vină Independentă 
punct de vedere 
bustibiluîui și 
prin „Programul 
de cercetare și 
re în domeniul energiei pe 
perioada 1981-1990 și e- 
rientările principale pînă 
în anul 2 000" s-a stabi. 
lit explorarea aprofunda
tă a tuturor zonelor geo
logice ale țării în vederea 
descoperirii de noi 
minte de cărbuni, 
gaze și alte resurse 
getice. Referitor la 
bustibilul solid — 
nele — programul

de-' 
din 

com-al 
energiei, 
direct’vă 

dezvolta-

zăoi- 
tiței, 
ener- 
com- 

cărbu- 
ener-

getic prevede pentru Va
lea Jiului obiective 
prese : descoperirea 
noi rezerve, elaborarea de
soluții pentru recuperi- 
rea în proporție mai ridi
cată a rezervelor din ba-

ex-
de

zinul nostru, 
în ritm rapid 
ei fizice de cărbune. In a- 
cest context creșterile ce 
se prevăd pentru acest 
cincinal vizează un nivel 
de 15-16 milioane tone 
în 1985 al producției de 
cărbune în Valea Jiului 
— în cca mai mare parte 
pe seama mecanizării — 
semnifică sarcinile mari 
și răspunderile ce revin 
minerilor din acest colt de 
țară în înfăptuirea pro
gramului energetic elabo
rat de partid. Ca dc fiecare 
dată minerii noștri iși 
respectă cuvîntul dat de 
• contribui prin munca 
rodnică ia înfăptuirea a- 
cestui program. Cu a-
ceste gînduri angajante, a- 
vînd deja acoperire in
fapte de muncă, mine
rii Văii cărbunelui au pă
șit în noul cincinal, iar 
faptul că el au încheiat 
primul trimestru din 1981 
cu planul realizat pe 
C.M.V.J. în proporție de 
100,2 la sută constituie 
un semn de înaltă cins
tire adusă partidului la 
a 60_a aniversare, un act 
de transpunere în viață a 
hotărîrii de a munci fără 
preget, de a contribui la 
realizarea obiectivului pri
vind dobîndirea indepen
denței energetice a pa
triei noastre socialiste.

de schimb, 
armături 
realizate 

peste plan 
tUrmare din pag. I)

24 la sută. La cheltu
ieli totale la i 000 lei prcL 
ducție marfă s-a obținut 
o economie de 26,6 lei, 
iar ia 
le la? 
marfă,

' muncă 
răspundere, în vederea e- 
cqnomisirii resurselor ma
teriale s_a realizat, la
metal, o economie de
peste 20 tone și lOOMWh 
la energie electrică. S-au 
evidențiat in mod deose
bit muncitorii, maiștrii ți 
Inginerii de la atelierele 
de reparații capitale 14- 
vezenî I, reparații elec
trice Varnița și confecțio
nat armături de mină și 
țevi flanșatg Paroșeni,

Analizînd posibilitățile, 
resursele interne de care 
dispun, printr-o mal bună 
organizare a producției și 
a muncii, folosirea efici. 
entă a timpului de mun
că și a dotării tehnice, co
lectivul I.R.I.U.M.P., mo
bilizat de organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C., 
se angajează, în cinstea zi
lelor de 1 ți 8 Mai, să 
obțină rezultate pozitive 
la toți indicatorii econo- 
mico-financiari, să asi
gure minerilor utilaje și 
piese de schimb la timp 
și de calitate.

26,6 
cheltuieli materia- 
1 000 lei producție 
de 8,3 lei. Printr-o 
atentă, plină de

Deschiderea și pregătirea 
viitoarelor capacități

partizați muncitorilor cu 
experiență ridicată. Așa 
am reușit șă stabilizăm 
tineri care astăzi ne fac 

_____  4____,..... ........... . cinste, Francisc Halasz, 
lor de *la deschideri ți fiul șefului de brigadă 

, Gheorghe Halasz, Mihai 
Codreanu, Petru Ichimos, 
Ioan Nicoară, Florea Gai- 
că și alții".

Argumentele șefului de 
sector își au acoperire in 
faptele muncitorești care, 
zi de zi, sînt tot mai Do
gate. Colectivul sectorului 
se mîndrește eu formați, 
ile conduse de brigadierii 
Dumitru Costinaș, Mihai 
Anton, Mihai Bartaliei, 
Gheorghe Halasz. Ion 
Hosu, Gherasim Fiîto și 
alții.

„Lucrările executate de 
acești șefi de brigadă au 
mare importanță pentru 
viitorul minei noaistre, 
pentru creșterea producției 
de cărbune în anii cinci
nalului actual — continua 
inginerul Borșa. După ter
minarea betonării unei in
tersecții de galerii de către 
brigada lui Gherasim, lu
crare de mare dificulta’e 
tehnică, vom introduce o 
combină de înaintare spre 
blocul II, în vederea săpă
rii galeriei direcționale. 
Brigada condusă de Mihai 
Anton pregătește stratul 5, 
tot în blocul II pentru pu
nerea în funcțiune a unei 
noi capacități" de 120 tone

cincinal de 80 000 tone. 
Această creștere solicită 
intens potențialul mineri-

pregătiri, care, numai în 
anul acesta, au de execu
tat un volum de 3636 ml 
galerii. „Avem formații 
foarte bune, omogene ca. 
re obțin rezultate de preș, 
tigiu în întrecerea socia
listă, ne mărturisea ing. 
Martin Borșa, șeful secto
rului VI. Bunăoară, anga
jamentul pentru anul aces
ta a fost depășit încă din 
trimestrul I. In cinstea ma
relui eveniment — 60 de 
ani de la crearea 
partidului, — colectivul 
nostru și-a suplimentat 
angajamentul pentru anul 
acesta cu încă 244 
condițiile realizării 
rilor de mai bună 
te și economicitate, 
exemplu, pentru a 
misi lemn la lucrăriie d!n 
stratul 5 folosim bandaje 
pînă la brățara armăturii, 
iar de acolo în jos utili
zăm plasă de sîrmă. A- 
ceastă metodă, pe lingă 
faptul că aduce economii 
do lemn, prezintă siguran
ță, scurtează și timpul de 
lucru la bandajarea gale
riei. Pentru stabiliza
rea muncitorilor în
formațiile de lucru, 
noii încadrați sînt re-

productive
cărbune pe zi. Continuăm 
cu lucrările urgente, dar 
le avem în vedere și pe 
cele de perspectivă. Con
tăm mult pe mecanizarea 
lucrărilor miniere, astfel 
incit, la cele două combi
ne de înaintări care au 
funcționat în trimestrul I, 
se vor adăuga alte două 
în cursul lunii aprilie".

Pregătirea forței de 
muncă, mecanizarea lucră, 
rilor miniere. întărirea dis
ciplinei de producție Ia 
toate formațiile existentă 
din cadru] sectorului VI, 
sînt premise ale creșterii 
în viitor a producției de 
cărbune la mina Lonea, 
în conformitate cu cerin
țele economiei naționale.

ml, în 
luc pă
călită-

Spre 
econo-

Pentru
aprovizionarea 

populafiei 
cu trufandale

în primul trimes-, 
anului •— cu ex- 
1 unii martie 

timpurii

treprinderii pentru achizi- Ana Bălan) a realizat vin- resc din Lupeni este Orga- 
ționarea, preindustrializa- zări în valoare de" 1063 000 nizat astăzi (de la ora 10) 
rea și valorificarea mate- lei, sarcinile de plan fiind concursul de șah ~ 
rîalelor refolosibile că, 
odată cu alte materiale, se 
preiau de la populație 
metale vechi. Punctele 
achiziție: în Lupeni 
strada 6 August nr. 59, Vul
can, strada Republicii nr, 
13, Petrila, strada Repu
blicii nr. 224 și 253, Pe
troșani în strada Zorilor 
si la Iscroni.

• in primul Trimes
tru al acestui an linia 
de autoservire „Cai-pați" 
din Petroșani (gestionară

si
de
pe

„Cupa 
depășite. La baza adestui preparatorul". Competiția, 
important volum de vîn- la care pârtieipăjdameni ai 
zări se află producția pso- mUncii de la preparația 
prie. Unitatea realizează 
zilnic vînzări medii de 
14—15 000 lei, în care pro
ducția proprie reprezintă 
circa 10 000 lei, fapt ce 
reflectă străduință colecti
vului pentru pregătirea u- 
nor meniuri apreciate de 
consumatori și servite în 
condiții optime.

• CUPA PREPARATO
RUL, La clubul muncito-

Lupeni, face 
manifestările 
versării ă 60 
crearea partidului.

parte din 
dedicate ani- 
de ani de la

Rubrică redactată de 
Toma ȚAȚÂRCĂ

Dacă 
tru al 
cepția 
vc-rdețurile timpurii au 
lipsit din unitățile speci. 
alizate, într-o discuție, So
lomon Sicoie, șeful de. 
pozitului central nr. 1 al 
C-.P.V.l.L.F., ne-a declarat 
cu optimism că în luna 
aprilie va satisface în mai 
bune cbndiții cerințele 
populației la verdețuri 
timpurii și alte legume. „In 
luna martie — afirma in
terlocutorul — am vîndut 
populației peste 250 000 
bucăți salată, iar în apri
lie am debutat cu 
kg spanac, 
cumpărătorii 
tă lună vom 
tități sporite 
verde, spanac, 
ceapă și usturoi 
castraveți șl ardei iuți. De 
asemenea, sîntem în mă
sură să satisfacem cerin
țele populației la cartofi 
și ceapă uscată". (T R ).

2 000 
Informăm 

că în aceas- 
desface can- 

de salată 
gulioare, 

. verde.
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^Ocuparea Daciei înfățișată pe monede romane
ride romane aii emis, în 
decembrie 102, un aureu» 
care îl înfățișează pe îm
părat avînd în mîna stin
gă o lance, iar la picioa
rele sale un dac care în
tinde mîna dreaptă în 
chip. de implorare ' în 
timp ce stingă o spriji
nă de pămîqt. Pentru a 
fixa șl rnai bine în min
tea privitorului înfrînge-

După cum se știe mo
nedele au, avut și dețin 
în continuare un rol eco
nomic, facilltînd schim
burile de bunuri, grație 
Unor caracteristici ce le 
sînt proprii. In toate tim
purile ap îndeplinit și un 
rol formativ — educativ 
prin ceea ce înfățișau pe 
o parte sau alta a banu
lui. Dacă ne referim Ia 
monedele romane, bine 
cotate de altfel, circulmd 
pe vaste teritorii, este les
ne să înțelegem importan
ța mesajului pe care îl 
purtau. Intr-o lume cu 
posibilftăți de informare 
și comunicare destul de 
greoaie, monedele, între, __ ...... ........
care gi cele de mică va- Moisil, rar se poate vedea 
loare, ajungeau în col- jn numismatica romană o 
țurî mal îndepărtate ale " ' '
Imperiului, propagînd PÎ- 
hă departe simbolul în- 
genunchlaț al noilor te
ritorii cucerite, proslăvind 
astfel instituțiile și for
ța română. Ele constitu
iau si un memento pen
tru populații abia subju
gate, un îndemn la supu
nere în fața învingători
lor, fată de împărat.

De altfel abia se în
chiriaseră ostilitățile pri- ..... . _.
muhii război între Traian bărbat cu togă care 
șt Decebal cînd monetă-

• ••S TI TI C
...In comuna Barzan din 

Turcia. 42 de locuitori 
poartă același nume și 
prenume: Mustafa Veisal? 
Cînd sosește în sat vrep 
scrisoare pe acest numeK 
ea se citește în piața pu
blică în fața tuturor, pen
tru a se deduce din text 
cui îi este adresată, Bățrî- 
nul satului — Mustafa 
Veisal. evident! —- susți
ne că problema scrisorilor 
nu este atît de tragică față 
de cea a telefonului, care 
a devenit o adevărată ca
lamitate : cînd este che
mat la telefonul primăriei 
vreun Mustafa Veisal. toti 
cei 42 trebuie să se pre
zinte ca să afle care dintre 
ei e cel chemat...

„.fără să se tundă deloc 
timp de 18 ani o japoneză, 
Hiroko Yamasaki, are acum 
cel mai lung păr din lu
me ? „Cosițele" e> măsoară 
nu mai puțin de 260 centi
metri !

...pentru a nu se risipi 
hîrtia pe care se aștern 
note provizorii sau planuri 
care nu sînt definitive, re
cent îp Japonia a fost rea
lizat un stilou care func
ționează cu o cerneală spe
cială ? Aceasta se poate 
șterge ușor cu puțină âpă ; 
ea dispare și singură, după 
mai puțin de 24 ore. O 
particularitate în plus : cu 
acest stilou se poate scrie 
atît pe hîrtie cit și pe ma
teriale plastice sau texti
le.

...cuvîntui „mansardă" 
î>i are originea în numele 
celui care a inventat-o ? 
Numele este Jules Mansard 
(1646—1708), arhitect fran
cez, exponent al barocului 
clasicist, ]a ale caiMi clă
diri se întîlnește pentru

prima dată construcția 
mansardă.

...în iulie 1938. la spita
lul „St. George“ din Lon
dra s-a înregistrat un caz 
excepțional ? S-a născut o 
fetiță care avea 14 degete 
la mîini și 12 degete la pi
cioare.

.„scoțianul James B. 
Dunlop, cel care, în 1890, 
a inventat roțile pneuma
tice, a fost medic veterinar?

...deși ca disciplină ști
ințifică, acvaristica a luat; 
naștere abia către sfîrșitul 
secolului 18, această In-' 
deletnfcire este mult mai 
veche ? Cu 6 000 de ani în 
urmă, egiptenii de pe ma
lul Nilului creșteau pești 
ornamentali în bazine de 
piatră. Piscine, bazine si 
vivaril au fost descoperite 
la Roma, Pompei și Sar- 
mizegetusa, iar în China 
antică au fost create ne
numărate specii da carași 
aurii, deosebit de frumoa
se, aduse șl în Europa.

...Gernino, faimosul cap 
al pieilor roșii Apache, a 
fost ultimul care s-a pre
dat albilor, în 1886, după 
ce „a ținut în șah" timp 
de 1 an și jumătate, cu o 
mină de urmăritori, . mai 
mult de 5000 de soldați ?

...în Danemarca, după o 
veche tradiție, se păstrea
ză cioburile de sticle, far
furii, borcane. pahare 
sparte în timpul anului, 
pentru ca apoi să fie a- 
runcate în semn de felici
tări (urări) în casele prie
tenilor, în noaptea de 31 
decembrie ?

Culese de 
Ing. Hie BREBEN

monede reprezin-
Dacia, sub chipul 

femei

din
tă 
cunoscutei
— simbol așezată pe o 
grămadă de arme, cu mîi- 
nlle legate, alta înfățișea
ză aceeași femeie înge- 

mîinile

îngenunchiată. A- 
este transparen

tă: femeia adusă la su
punere Simbolizează Da
cia 
103 
siunl monetare 
care înfățișează aceeași fe- nunchiată avînd 
meie așezată pe un scut, strînse la spate ș.a. Chiar 
ținîndu-și cu stingă frun- prin țelurile războiului, 
tea într-un gest resemnat. 
Iar cu dreapta atingînd

femeie 
legoria

îhvinsă. Anul 
aduce alte emi- 

romane

Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri

> războiului, 
dacii nu puteau rămîne o 
veșnicie doar înfrînți sau 
învinși, iar țara, un teri
toriu inamic ajuns sub 
stăpînirea romană. Dacia 
a fost integrată curînd 
imperiului sub forma și
nei noi provincii, care s-a 
adaptat destul de repede 
la viața romană. Această 
schimbare se reflectă șl 
în numismatică, astfel că 
monedele apărute prin 
112 nu mai înfățișează O 

 _____________  Dacie îngenunchiată, ci 
după înfrîngerea definiți- femeia care o slmbolizea- 

- - - ___ ....______ț ’ *..-.II Li portul
autohțon tine In mîna 
stingă un vultur. Iar doi 
copil oferă struguri și 
spice, semne de prosperi
tate ale noii provincii. 
Cum era de așteptat Da
cia nu mai este VlCTA 
sau CAPTA, ci o Au guști 
Provincia.

pămîntul. De remarcat 
că sub scut se găsește li
beră (deci nu în mînă!) 
o sabie curbă, arma na
țională a dacilor învinși. 
Pe emisiunile anului 103 
apare de acum inscripția 
DACICUS, iar, mai tîrziu

vă și desființarea statului ză îmbrăcată în 
dac, emisiunile romane ă- 
propiate de proaspăta 
victorie vor purta ins- 

roman consfințește pacea eripția DACIA CAPTA, 
încheiată între cei doi re- La sfîrșitul războiului au 
dutabili adversari, este 
emisă o nouă monedă, un 
dupondius, pe care se 
poate vedea „geniul se
natului" în chipul unul

în
tinde mîna dreaptă spre o

rea Daciei, Traian apasă 
cu piciorul drept dacul 
căzut la pămint. După O- 
pinia specialistului G.

reprezentare atît de bru. 
tălă a înfrîngerii dacilor. 
Gestul dur al învingăto- 
Irrilui exprimă, pe de 
altă parte, îndîrjita 
rezist e n I ă a dar 
cilor. După ce senatul

fost emise o seamă de 
monede care, prin perso- 
naje și inscripții, glorifi
cau subjugarea dacilor și 
bineînțeles glorificau pu
terea romană. Astfel una

De fa o duminica ia uita
Semnalizator pentru bicicliști

Viorel MORARU

Cu ajutorul montajului 
din schema alăturată pu
teți semnaliza direcția de 
mers printr.o simplă a- 
păsare pe un comutator 
-care va aprinde becul a. 
flat pe partea laterală 
bicicletei și care va 
cu intermitențe 
In montaj se 
doi branzistori 
PNP cu B 20

a 
_ arde 
(filează), 

utilizează 
de tip

_ , (beta mai
mare de 20), din familia
EFT 321, 322, 323 etc.
Becurile de 3,5 volți 
lanternă) se introduc

deci se pot pune becuri și 
de alte valori apropiate 
după gustul fiecăruia. Di
mensiunile plăcuței cu ca
blaj imprimat sînt 30 / 35 
mm. (Sistemul de semnali
zare descris se poate apli
ca și 
ciclete

Sing.

la motorete, moto.
— n.n.).
loan DRAGIHCI,

Vulcan PLACA CABLAJ

Cronică nerimată 
(XXX)

+ Nu există culori 
rezistente la murdărie. 
Cel mult culori Pe care 
murdăria nu se observă.

■0U Săgeata — un vec
tor de orice sens.

< Gratiile nu sînt în
totdeauna de netrecut. 
Depinde ce distanță se 
află între ele.

+ Greșelile de gra
matică ale oamenilor li. 
cențiați se numesc... li. 
cențe.

In sinul lui Avram 
era excepțional. Tocmai 
făcuse baie.

+ Pentru mulți un 
lucru interesant trebuie 
să fie neaparat și co
mestibil.

rȘr Idealul suprem al 
artistului — să devină 
nemuritor înainte de 
moarte.

< Proștii au un merit 
de necontestat. Dau po. 
sibilitate deștepților să 
se remarce.
Valeria BUTULESCU

Rebus ■ Rebus
ORIZONTAL: 1) Ca

lupul I 2) Dințr-un ca
lup 1 — Nu sînt calupii) 
3) Gol dintr-o figură ■— 
Fîn, dar sec ! 4) Face 
calupul! — Pronume re-

6) Rămas de căruță ! — 
Pardon!; 7)
cu... roșu ; 8) Calupul de 
casă ! (pop.) — Delegat 
la Băița !

Teodor ȘTEFÂNUCA

flexiv ; 5) întrecere

VERTICAL'S 1) Făcut 
ca... lup ! (pl.); 2) Însem
nătate — Cei din trei; 8) 
Schilodit I (fem.); 4) Ca
lupuri (dim.); 5) A iubi 
în... Panama ! Avion ;

apă ! (fem. pl.); 6) E loc 
de. ajuns! (pl.); 7) O fi... 
adevărat — Rest de ca, 
fea; 8) Este ca... doi — 
Se1 face numai dm... gre. 
șeală (pl.)

(de însemnatl»4-U-bvU**5v

mă în-

Doar

ni-

pu- 
No-

timpul 
cărbu-

COLȚUL UTILITĂȚILOR

pahare mici de plastic, de 
culoare galbenă. Se fixea
ză pe bicicletă, două în 
partea stingă (față și spa
te) și ti oftă în partea dreap
tă (față și spate). Pe ghi
donul bicicletei se monteâ. 
ză comutatorul care tre
buie să aibă trei poziții, 
Tot montajul, inolusiv aii. 
mentarea, pot fi introduse 
întrm lanternă de mate
rial plastic, la care se des. 
ființează partea de ilumi
nat (bec, oglindă), rămî- 
nînd butonul de pornit și 
oprit. Frecvența de bascu
lare (pilpîire a becului) de
pinde de C2 R3 și Cl R2,

Cf50/iF Câ»2u0uF

Caricatură de Mihai 
Barbu prezentată la ex. 
Poziția de la Montreal.

Deunăzi înt Unesc un bun 
amic.

— Te-ai ajuns, dom-le I 
Nu-i șagă! îmi place 1 
Dar... parcă-ți lipsește ce
va, din stilul dumitale. >

— Multe îmi lipsesc, 
am recunoscut eu, auto
critic. Uite, ca prieten îmi 
poți spune...

Să nu te superi... 
Eu, să mă supăr ? 
mă cunoști!
Așa-i, ce serviciu 
face dacă aș coco- 

adevărul ? Tre
să fii mai critic,

ți-aș 
loși 
buie
mai insistent. Cînd intri . 
Intr-o problemă, s-o adân
cești, să vezi de unde vin 
neajunsurile, să le critici 
cu tărie, fără menajamen
te. Indiferent de gradul 
de rudenie și chiar de 
scaunul ocupat.

— Spune, spune nu te 
sfii. Recomandările tale 
parcă-mi încălzesc sufletul. 
Ești un prieten sincer. Să 
intru deci chiar în mie
zul problemelor ?

— Critica ajută la în
dreptarea multor lipsuri

: ■

și... La școală nu ai în-Cum, .cu mine vrei 
vățat că autocritica, șî 
mai ales critica, reprezin
tă arma cu care înlăturăm 
toate neajunsurile ?

— Ce bine le știi pe 
toate. Ca Ia carte !

să începi ? Intru în mi
nă. Pentru mine 
înseamnă tone de 
ne. •.

— Totuși vin !
Cu Incăpățînare,

și cu critica !
- FOILETON -

Si pieptul i se umflă <le 
însemn de măgulire. <

— Mie îmi spui... am a- 
cumulat experiență și v-o 
dau și vouă. Dar nu uita 
de intransigență față de 
cel- cu lipsuri. Fii activ, 
bătăios. Și acum, la reve
dere.

— O clipă, nu ești bun 
să-mi acorzi mîine doar 
cinci minute ? Sper să nu 
intri în mină pînă Ia ora 
7. ■■ ;

fățișez a doua zi la ora 6, 
la poarta minei. îmi era 
teamă să nu-1 acosteze al
tul.

— Să trăiești, tovarășe...
— Tu aici ?! Ce Iaci u- 

șa de dimineață ? Iiai sus 
Iu o calea.

— Merg, dar te rog spu
ne-mi cum ai reușit să în- 
tîrzii 10 minute ? '

— Lasă asta ! Omul mai 
are și el unele treburi.

—• Apropo, dar cu mun-

tele acela de fier vechi, t 
ce faceți? Dacă văd bi- ? 
ne sînt risipite prin el și ) 
seefii de complexe și chiar 
multe. Nu cumva ați în- 
tirziat introducerea com
plexului in subteran ?

— Nu confirmă stratul! 
Ce, vrei să-l introducem 
in subteran pentru ca să 
avem de unde-1 scoate ?

— Dar ați cerut utila
jul, în mod insistent I Cît 
costă secția ? Cite sînt 
ncutilizabile? Ce sumă se 
consumă anual pentru a- 
mortizarea_ acestor utilaje 
inactive ?

— Ei, prea multe în
trebări, prea intri în a- 
mănunte I Te rog, scuză- 
mă, am un necaz în mină 
cu... aerajul. Nu ne 
tem juca cu așa ceva, 
roc 1

— La revedere 1
Simțeam că nu are

mic în mină care să-l che
me urgent. Ce ți-e și cu 
critica asta !...

...am pierdut un prieten.
Teodor ARVINTE
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Manifestări dedicate cefei de-a 60-a

aniversari a Partidului Comunist Român
BEIJING 4 (Agerpres). 

In cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 60-a a- 
niversări a Partidului Co
munist Român, la ambasa
da României din Beijing, 
a avut Ioc o întîlnire prie
tenească dedicată prezen
tării volumului al doilea 
din ciclul „Ceaușescu — 
Opere alese", apărut re
cent în. „Editura Poporu
lui", din Republica 
Populară Chineză.

După cuvîntarea rostită 
de ambasadorul României

Du miIa Beijing, Florea 
trescu, a vorbit Wang Ziye, 
director adjunct al Direc
ției tipăriturilor din R.P. 
Chineză care a reliefat 
importanța lucrărilor in
cluse în volum și a subli
niat că aplicînd în mod 
creator principiile funda
mentale ale socialismului 
științific la practica con
cretă a României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat programul 
Partidului Comunist Ro
mân de edificare a socie
tății socialiste multilateral

dezvoltate și a stabilit di
recțiile juste pentru acti
vitatea partidului și sta
tului in toate domeniile.

„Apariția ediției în lim
ba chineză a operelor a- 
lese ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a arătat vor*. 
bitorul — este salutată de 
masele largi de cititori 
chinezi, care doresc cu ar
doare să poată cunoaște în 
profunzime și învăța din 
realizările și experiența 
istorică a României în re
voluția și construcția 
cialistă".

Prezențe .românești
ROMA 4 (Agerpres). 

cadrul bienalei internațio
nale a bronzului dantesc, 
organizată sub patronajul 
Centrului de studii dan
tești din Ravenna, marele 
premiu al juriului a fost 
acordat sculptorului român 
Nicolae Kruch.

Printre laureații acestui 
concurs internațional figu
rează și sculptorii : Ador- 
jani Endre, Fratieiu Dan 
și Răcită Leonard.

Participarea artiștilor 
români ,care a fost distin
să cu un trofeu oferit de

y,.

FILME

so-

TANZANIA ȘI INDIA 
urmăresc cu îngrijorare 
escaladarea prezenței mili
tare străine în Oceanul In
dian și, în special, extin
derea bazei Diego Garcia, 
relevă comunicatul comun 
dat publicității la încheie
rea vizitei de patru zile în
treprinse ia Delhi de șeful 
statului tanzanian, Julius 
Nyerere. Cele două țări 
au reafirmat necesitatea 
intensificării eforturilor 
pentru aplicarea rapidă a 
rezoluției O.N.U. privind 
declararea Oceanului In
dian ca zonă a Racii.

PRIMUL MINISTRU al 
Finlandei, Mauno Koivisto, 
a avertizat că își va pre
zenta demisia, dacă, in de
curs de o săptămină, nu se 
va realiza un consens în 
cadrul coaliției guverna, 
mentale pe care o condu
ce asupra politicii națio
nale in domeniul venituri
lor. Agenția Reuter subli
niază că declarația primu
lui ministru, făcută după 
întrevederea pe care aces
ta a avut-o cu președintele 
țării, Urho Kekkonen, in
tervine in contextul in
tensificării disensiunilor 
dintre membrii coaliției 
guvernamentale în proble. 
mele amintite. Aceste ne_

• înțelegeri au stîrijenit în 
ultimele sărtumini, acti
vitatea forului legislativ și 
a cabinetului.

jnwr

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 

(Agerpres). — Intr-un 
municat al Comandamen
tului general al Frontului 
Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională din 
Salvador (F.M.L.N.) se a- 
rată că insurgenții au des
fășurat cu succes în cîte- 
va cartiere ale capitalei o 
serie de acțiuni ofensive 
împotriva forțelor armate 
rămase fidele Juntei de gu- 
vernâmînt. Combatanții 
F.M.L.N. au distrus mat 
multe puncte întărite ale 
armatei.

Același comunicat preci
zează că în Zona Cerro

4
co.

Guazapa, din departamen
tul Cuscatlan, insurgenții 
au apărat cu succes pozi
țiile cîștigate, în ciuda u- 
nor atacuri repetate ale 
trupelor guvernamentale. 
Totodată, au avut loc noi 
acțiuni ale insurgenților în 
localitățile Santa Ana (la 
60 km de capitală), S|n 
Lorenzo, din apropierea 
vulcanului Sau • Vicente și 
în orașul cu același nume. 
Comunicatul F.M.L.N. a_ 
rată că în urma acestor 
acțiuni s-au înregistrat 
victime în rîridul forțelor 
adverse.

In regiunea Emilia-Romagna, 
s-a remarcat prin înalta ți
nută artistică a lucrărilor 
și acuratețea tehnicii de 
execuție.

' & '■■■■-

ROMA 4 (Agerpres). In 
cadrul emisiunii literare 
săptămînale, postul italian 
de televiziune teletevere 
a prezentat un medalion 
consacrat vieții și operei 
lui Nicolae Iorga, Lucian 
Blaga și Duiliu Zamfires- 
cu și legăturile acestora cu 
Italia.

încheierea lucrărilor
Congresului al XII-lea al P.C. Bulgar

SOFIA 4 (Agerpres). — 
Corespondentă de Ia Al. 
Câmpeanu: Sîmbătă s-au 
încheiat, la Sofia, lucrările 
celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Bulgar.

Congresul a adoptat Ra
portul de activitate al Co
mitetului Central și sarci
nile partidului in perioada 
viitoare, prezentat de to
varășul Todor Jivkov.

Au fost, de asemenea, a. 
probate Tezele cu privire 
la activitatea partidului, 
cu privire la dezvoltarea 
socială, economică și cul
turală a R.P. Bulgaria în 
cursul celui de-al Vll-lea 
cincinal, precum și sarci
nile pentru cincinalul al 
VlII-iea 1981—1985 și pî. 
nă în 1990.
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POȘTA CU... CĂMILE 
în~ statul Radjasthan, 

situat în nord-vestul In. 
diei, funcționează unica 
poștă cu cămile din iu- _______ T.__  ____
me. Pașnicele dromadere .Nordului, poluate de a- 
asigură corespondența în
tre localitățile rurale si
tuate în rarele oaze ale 
pustiului Țar. Introdusă 
la început doar în peri
oadele de secetă, această 
poștă a fosț menținută și 
în restul anului, ajun- 
gînd să fie 
alte puncte 
țării.

PEȘTELE
Pe una din străzile lo

calității vest.germune 
Leverkusen, un artist, pe yer, care deversează ne- 
nume Pachel, a așezat 
sub nasul trecătorilor 
un pește fabricat din 
plastic și fire metalice. 
Este „Peștele viitoru
lui", un hering din ma
terial sintetic produs de 
concernul chimie Bayer 
— explică un panou ma-

re așezat alături. Acest 
„pește" nu are ochi, 
pentru că oricum nu poa
te vedea nimic în apele 
Rhinului și ale Mării

cizi și multe alte produ. 
se nocive... De fapt, este 
vorba de un mic specța-

FAPTUL DIVERS

extinsă și în 
populate aie

VIITORULUI
col montat de apărătorii 
mediului ambiant. In a- 
cest fel original, ei au 
vrut să protesteze îm
potriva consorțiului Ba-

stingherit în Rhin și Ma
rea Nordului o imensă 
cantitate de reziduuri to
xice și produse chimice 
puternic poluante.

INCENDIARII
Serviciul de pompieri 

din Londra a interzis 
concertele anunțate de

un „rock and shock", 
grup american, pe nu
me de „The Plasmatics". 
Motivul ? Cît se poate de 
plauzibil. Grupul 
instrumental cu i 
are obiceiul să-și 
ze și chiar să-și i 
minte spectatorii, 
în fața publicului, 
scenă, se dinamitează; 
mașini, televizoare și 
alte obiecte ale „culturii 
de consum". Este showul 
predilect al formației. 
despre a cărei „muzică" 
nu s-au prea auzit 
couri. Probabil au fost 
astupate de zgomotul ex
ploziilor ! Publicitatea 
făcută pentru „The Plas
matics" afirmă că, de 
doi ani, explozivii tineri 
au făcut să sară în aer 
70 de mașini, 157 de te
levizoare și 214 
Impresionați de 
mă", pompierii 
nezi au decis 
orice' risc.

vooal- 
pricina 
șoche- 
înspăi- 
Astfel,

e-
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Congresul a ascultat, a- 
poi, raportul privind unele 
schimbări și completări în 
Statutul Partidului. în ba
za acestui raport, Congre
sul a .hotărît, între altele, 
reînființarea funcției de 
secretar general al Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar.

Au fost aprobate, de a- 
semenea, raportul Comisiei 
Centrale de Control și Re
vizie și alte documente.

Congresul a ales noile 
Organe de conducere ale. 
Partidului Comunist Bulgar.

In prima ședință plena
ră a noului Comitet Cen
tral, Todor Jivkov a fost
ales in unanimitate în
funcția de secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar.

La lucrările Congresului 
al XII-lea al P.C. Bulgar 
a participat o delegație a 
Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Pentru încetarea 
ostilităților în Liban

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a adresat vineri un 
apel către toate părțile a- 
flate în conflict în Liban, 
pentru a înceta ostilitățile 
cît mai repede posibil, re
latează agenția France 
Presse.

Secretarul general, a 
declarat un purtător de cu- 
vînt al O.N.U., este „pro
fund preocupat" de inci
dentele care s-au produs 
din nou in Liban și „de-

chitare, 
„reda, 
londo- 

să evite

| plînge" pierderile de vieți

I*
I

omenești.
Kurt Waldheim „speră 

ca eforturile depuse in pre
zent de guvernul libanez 
să ducă la restabilirea pă
cii în regiune".
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Banca Centrală din To

kio a pus Ia dispoziția 
clienților săi un raport a- 
supra situației economice 
din țările Asiei de sud- 
est, publicat în buletinul 
„Tokio Financial Review". 
Pe baza analizei actualelor 
tendințe eeonomeie și a 
celor în perspectivă, auto
rii acestui raport ajung la 
concluzii pesimiste în ceea 
ce privește economia ma
jorității țărilor din regiu
ne ; reducerea ritmului 
producției agricole și in
dustriale, intensificarea in
flației, creșterea preturi
lor la bunurile de larg 
consum, reslrîngerea ex
portului. dereglarea balan
ței de plăți. Toate vor de
veni caracteristice pentru 
majoritatea țărilor analiza
tei Banca din Tokio ne a- 
Șjfertizează că indicii eco- 

JBomici vor evolua într-o 
iMirecție negativă și în anul 
bSitor. Autorii lui tind să

convingă că singura 
țauză a acestei situații ar 
fi creșterea preturilor la

„Bariere în calea dezvoltării"
petrol. Dar părerea exper- 
ților dintr-o serie de țări 
vizate vine însă în contra
dicție eu opinia acreditată 
de Banca japoneză, subli- 
niindu-se că nici pe de
parte creșterea prețurilor 
la petrol nu reprezintă sin
gura sau principala cauză 
a situației.

Asemenea opinii și-au 
găsit ecoul și la recenta 
sesiune de la Bangkok,^ a 
Comisiei Economice O.bl.U. 
pentru Asia de sud-est. un
de s-a subliniat că o in
fluență deosebit de negati
vă asupra economiei tari
lor din Asia de sud- 
est, ca și asupra celor 
ale altor țări în curs de 
dezvoltare o au monopolu
rile, firmele transnațio
nale, care acționează în 
zonă. Avînd rădăcini a- 
dînci în acastă regiune ele 
caută să transfere asupra 
țărilor în curs de dezvol
tare dificultățile determi

nate de accentuarea crizei 
din propriile lor țări: S.U.A., 
Japonia, unele state vest- 
europene. Cel mai edifica
tor este exemplul oferit în 
domeniul energiei. Astfel, 
corporațiile „Shel" și „Mo
bil Oii", care controlează

Nota 
externa

aprovizionarea cu produse 
petroliere într-o serie de 
țări din Asia de sud-est, 
au obținut, anul trecut, și 
numai într-o singură țară 
—Filipine — profituri ne
te ce depășesc 3Q milioane 
de dolari. Totodată, cor
porațiile transnaționale 
prin diverse mașinațiuni. 
torpilează prețurile la prin
cipalele produse de export

ale țărilor din Asia de sud- 
est. In urma acestor ac
țiuni, diferența între fon
durile obținute de pe urma 
exportului și cele destinate 
importului grevează tot 
mai mult bugetul țărilor în 
curs de dezvoltare. In 
1980, prețurile de import 
la unele materii prime li
vrate de statele din Asia 
de sud-est pe piețele țări
lor capitaliste dezvoltate 
s-au redus cu aproape o 
treime.

Corporațiile transnațio
nale, cu participarea capi
talului american, japonâz, 
britanic, din alte țări vest- 
europene, își orientează in
vestițiile numai în acele 
ramuri în care în condițiile 
unor investiții minime se 
pot asigura mari profituri. 
Or, este de la sine înțeles, 
că o asemenea abordare a 
problemei „colaborării" 
frînează dezvoltarea in

dustriei naționale a țărilor 
respective.

Avînd poziții dominante 
în economia țărilor .Asiei 
de sud-est, corporațiile 
transnaționale au posibili
tatea să influențeze într-o 
măsură tot mai mare și 
dezvoltarea șocial-politică 
din regiune, fapt recunos
cut de multi lideri din a- 
ceste țări. Astfel, președin
tele Filipinelor. Ferdinand 
Marcos, avertiza că, dacă 
nu vor fi adoptate „măsuri 
de apărare" împotriva com
paniilor transnaționale, e- 
xistă primejdia de a pier
de „controlul asupra situa
ției interne".

Este limpede că monopo
lurile străine se manifestă 
ca o forță ce constituie un 
obstacol în calea progresu
lui social-economic al ță
rilor Asiei de sud-est. Ceea 
ce însă — din motive lesne 
de înțeles — nu a mai fost 
relevat de raportul Băncii 
Centrale din Tokio.

■: G. C.
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PETROȘANI - 7 No. 
iembrie: Cascadorul Ho- = 
oper ; Republica: Am ș 
fost șaisprezece; Uni- j 
rea : Infernul din zgîrie ș 
nori, (I—II). I

LONE A» Moscova nu j 
crede în lacrimi, (I—If>. ;

ANINOASA: în cău- I 
tarea lui Jupiter. |

VULCAN — Luceafă-j 
rul î Pierdut și regăsit t ■ 
Muncitoresc: întoarce- j 
rea lui Vodă Lăpușnea- | 
nu. :

LUPENI — Cultural» 
Elvis; Muncitoresc s 
Mireasa din tren.

URICANI: Al IlI-lea 
salt mortal.

6 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dragoste ma
re e puterea ta ! Repu
blica : Ultimul reveli
on ; Unirea: Martorul 
știe mai mult.

LONEA : Elvis.
V til.CAN — Luceafă. 

rul: Testul pilotului 
Pirx ; Muncitoresc : în
toarcerea lui Vodă Lă- 
puțneanu.

LUPENI — Cultural: 
Vom trăi și vom ve
dea ; Muncitoresc ! Mi
reasa din tren.

URICANI: Al IlI-lea 
■ salt mortal.
i ■

j 5 aprilie
I 8,30 Tot înainte !
■ 9,15 Film serial psn-
s tru copii: „Poves- 
I tea dragostei".
■ 9,35 Omul și sănătatea.
; 10,00 Viața satului.
; 11,40 Bucuriile muzicii, 
î 12,30 De strajă patriei.
: 13,00 Telex.
■ 13,05 Album duminical.
; 14,00 Desene animate. ’ j 
ț 15,25 Șah. |
î 15,40 Republica Socia- | 
i listă Cehoslovacă. ?
; 16,00 Telesport. ■
ț 16,55 Filme inspirate î 
• din lupta P.C.R. i :
| „Setea". |
■; 18,40 Micul ecran pen- j 
i tru cei mici, I
: 19,00 Telejurnal. |
i 19,30 Cîntarea României, ș
■ 21,00 Film artistic: „Ca-
ț zul Taylor". Premi-
f eră pe țară.
? 22,25 Telejurnal.

1 6 aprilie
3
: In jurul orei 9,00 —
: Transmisiune directă de 
î la Sala Palatului Repu- 
ș blicii : Ședința de des- 
: chidere a Congresului i 
j Uniunii Generale a Sin.
8 dicatelor.
ș 16,00 Emisiune în lim- ;
î ba maghiară,
j 18,50 1001 de seri.
| 19,00 Telejurnal.
| 19,30 Actualitatea eco

nomică,
i 19,45 Orizont tehnico- i 

științific.
20,30 Film serial TV f 

Anul 1848. Episo
dul 1 i „Pămintul".

21,20 Cadran mondial.
21,45 Laudă muncii.
22,05 Telejurnal,
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