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Plus 4000 de tone

La linele fluxului teh
nologie <le producție «le 
Ia I.C. Vulcan, produsul 
finit este asamblat și’
pregătit pentru a fi ex
pediat beneficiarilor.

Minerii sectorului II 
de la mina Lunea a- 
daugă și în acesta lu
nă 4000 tone de cărbuș 
ne.la plusul livrat in
dustriei. Acționînd e- 
nergre pentru creșterea 
productivității muncii, 
care la nivelul sectoru
lui a. fost depășită cu 
900 kg cărbune pe post, 
colectivul realizează, de 
la începutul anului, 5200 
tone de cărbuție extras 
peste prevederi. Sporu
rile cele mai mari 
productivitate au 
realizate de formațiile 
conduse de Andrei An
tal (plus 1800 kg/post), 
Gheorghe Poenaru, plus 
930 kg/post

Randamente sporite în abataj
Puternic mobilizați de organizațiile de partid, 

minerii de la Dilja reușesc să învingă propriile 
greutăți recuperînd in ultimele două zile 428 tone 
de cărbune. Cu plusul de 222 tone realizate în 26 
februarie, colectivul minei înregistrează 138 tone 
mai mult față de sarcinile zilnice ale acestei luni. 
Cea mai mare contribuție la activitatea de extrac
ție o are sectorul I, care de la începutul lunii 
obține o producție, mai mare cu 1973 tone de 
cărbune față de prevederi. Harnicul colectiv — din 
rîndul căruia se remarcă formațiile conduse de bri
gadierii Petru Carp, Constantin Crăciune, Ștefan 
Herman, Vasile Zaharia și Constantin Silion — a 
sporit productivitatea muncii pe sector- față de sar
cinile planificate cu 650 kg cărbune pe post. Re
cordul de productivitate este deținut de formația 
condusă de minerul șef de brigadă Petru Carp cu 
un plus de 1 410 kg cărbune pe post; a cărei con
tribuție la plusul sectorului este de 504 tone de 
cărbune. în ordinea realizărilor se înscriu și for
mațiile sectorului III conduse de minerii șefi de 
brigadă Nicolae Toma. Gheorghe Pop și Gheorghe 
Oprean a căror activitate desfășurată în abataje a 
făcui ca, plusul sectorului din această lună să fie 
de 356 tone de cărbune.

Ion VULPE
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La secția, de mobilă Petrila

Intransigența colectivului, 
mai convingătoare decît 

sancțiunile administrative
zultatele aplică 
inițiative în 
rile miniere, 
la noi se înregi 
teri disciplinare adese 
necorijat prin sancțiuni
le conduceri secției,, 
hotărît să chemăm în 
ța colectivului pe cei 
re sfidează principiile 
normele eticii și echității 
socialiste, să dea socotea
lă pentru faptele lor.

— La prima „înfățișa 
re" au fost audiați, re 
marcă șeful secției, Tra
ian Pau, nouă „acuzați". 
Verdictul, în cazul trac
toriștilor Traian Muntean, 
Traian Căidărar și elec- 
trocăristului Florea Nicu- 
lina, vinovați de a con
suma băuturi alcoolice 
în timpul programului 
său de producere a unor 
pagube în dauna avutu
lui obștesc, a fost sever 
_  desfacerea contractu
lui de muncă. In .fiecare 
caz s-au analizat însă eu 
multă înțelegere faptele 
săvîrșite, colectivul 
manifestat fermitate
ceea ce privește comba
terea lor. Astfel, Durai-

Generalizată la nivelul 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jlulbi, inițiati
va „Judecata muncito
rească" își dovedește e-’ 
ficiența în instaurarea ți
nui climat de responsabi
litate și disciplină exem
plară la locurile de mun
că, instanța muncitoreas
că acționînd prompt ca 
for al democrației munci, 
torești. al proprietarilor, 
producătorilor și, totoda
tă. beneficiarilor valori
lor materiale și spiritua
le ale societății. Au îmbu
nătățit această inițiativă 
colectivele de muncă mi
nerești. de. constructori, 
de lucrătorii de la 
I.G.C.L., dar consemnăm 
totodată că alte colective 
din Vale au găsit în jude
cata muncitorească un 
instrument valoros de ex
tirpare a manifestărilor 
de indisciplină și negli
jență di a activitatea pro
ductivă. Intre acestea se 
află și colectivul secției 
de mobilă Petrila al 
I.P.L. Deva. După parti
ciparea noastră la deli
berările instanței inaugu
rale, arn solicitat părerea 
secretarei organizației de 
partid din fabrică, Teodo
ra Codarcea.

—■ Ne-au convins re-'Coniinuan io pag a 2-ai

DE LA O DUMINICĂ LA ALTA
(In pag. a 3-a)

Tinerii Gh, Șereanu, 
A. Morar, P. Băescu și 
I. Pop din echipa de ; 
electrolăcătuși de la sec
torul VI al i.M. Petrila.

In primele două 
Ie acestui an, pe 
rul noilor blocuri 
cuini? din orașul 
lucrările au 
ritm susținut, 
temperaturile au 
zute. 
lui de lucru încă din 
nul trecut, prin atacarea 
lucrărilor Ia blocul 39 B, 

constructorilor 
să termine cu- 
structurilor de 
jar în 
i intens

le-a permis 
din Petrila 
montarea 
rezistența, i 
se lucrează 
nisările interioare, 
că, agentul ternii; 
încălzire a fost asigurat

a permis echipelor de zi
dari conduse de Marin 
Ignat, Ion Militarii , și 
Gheorghe Ciocănoiu să 
treacă la finisarea noilor 

de 
execu- 
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au înce- 
aparta- 
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Gheorghe BOȚEA

Militarii 
Ciocănoiu 

la finisarea 
apartamente, iar acolo u 
finisajele au fost 
tate, echipele de 
conduse de Vasil< 
și Zoltan Cristof 
put zugrăvelile 
mentelor. In prezent 
zaicai’.ii Iui Gheorghe 

toarnă și 
icul în casa scăr 
apartamente, . iar .

O

in
cadrul 
desfășoară 

de-a VIII-a ediție a tra
diționalei 
„Cupa ziarului 
roșu»“ la schi, 
veritabilă sărbătoare 
schiului din Valea Jiului, 
a celor ce practică spor- 
tul^în aer liber și îndră
gesc muntele. O invitație 
pentru mic și mare să 
participe, fie în calitate 
de concurent, fie de spec
tator, la o zi de odihnă 

activă î>i aerul ozonat și

reconfortant al înălțimi
lor. Meteorologii ne in
formează că la munte a 
nins din abundență. Exis
tă deci condiții bune de 
practicare a schiului. în- 
cepînd cu ora 6,30, din 
Piața Victoriei — Petro
șani, sînt puse la dispozi
ția tuturor autobuze pînă 
la telescaun, circulînd în 
funcție de solicitări. Celor' 
ce urcă cu autoturismele 
le recomandăm să res
pecte riguros reglementă
rile cu privire la depla
sare și la parcare îndeo
sebi în zona punctului de 
plecare a tele scaunului, 
astfel incit să nu stînje- 
hească traficul rutier.'- ■

Pentru evitarea ' aglo
merației, și ușurarea ac
cesului tuturor spre zona 
alpină recomandăm turiș
tilor, îndeosebi tinerilor, 
să urce țe cărare. La te-

Doisprezece 
meșteri, dintr-o 

baladă
nescrisă încă
Unsprezece lăcătuși, 

Spafiu — doisprezece, 
ră de pereche totuși în 
meserie, asigură montarea 
stîlpilor 
S.S.H., 
cumbă 
pricepere, 
stîlpii — 
lanț produs ' al 
I.R.I.U.MP.-uțui 
mai „lăcrimează" 
teran, dovadă că 
prezece își fac 
cum trebuie. Doar Kiss și 
Matyus ,<ies din tipar", 
primul e decan de vîrstă 
cu 35 de ani, celălalt a 
împlinit 33. „Toți ea 
nul, unul ea toți", 
despre H maistrul prin
cipal Francisc Șoo. Adică 
exemplu la locul de mun-. 
că. Mezinul. Vasile But a 
terminat l; liceul l anul tre
cut, la . Vulcan, s-a 
grat însă din start 
l'.i”-rujă.

.... M' ’ rt excelent lo
re c ’ ' ii roci mai vîrst- 
îici. La început m-a luai

Andrei APOSTOL j
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hidraulici la 
operație care in- 
responsabilitate și

De cîțiva ani, 
oel mai impor- 

p’rodus ' al secției
— nu 
în sub- 

cei dois- - 
datoria

sărbătoare a iernii
Pentru amatoiii 

sc/ii va fi pornită insta
lația de baby-schi din

lescaun este necesar, de 
asemenea, să se respec
te disciplina la urcare și . .
coborîre, precum și tndi-' jața ' cabanei meteorologi- 
cațiile organizatorilor.

Pe piftiile de schi, 
sosirea în punctul de 
al telesăaunului și la 
bana l.E.F.S. sînt Organi
zate touete de desfacere 
a ceaiului fierbinte, a 
produselor de patiserie și 
cof etăric. Recomandăm
spectatorilor să circule 
doar pe marginea pîrti- 
flor, să respecte' indicați
ile arbitrilor.

Toți cei ce doresc, să 
participe la concursuri 
sînt invitați să se înscrie 
la secretariatul clin holul 
cabanei- l.E.F.S. pitici la 
ora 10. Concursul va în
cepe după ora ț 10, con
stând din proba combi
nată alpină și schi fond, 
pe pârtiile din apropie
rea cabanei l.E.F.S.'

lor (nonstop).
'luminarea premiilor cu

cerite de cei mai buni 
participant va avea loc 
imediat după terminarea 
concursurilor în fața ca
banei l.E.F.S.,,.

La coborîre este reco
mandabil să se pornească 
'Și pe joși pe cărare, pen
tru evitarea aglomerației 
la telescaun. Autobusele 
pentru transportul în co
mun vor circula de la 
stația pornire a telescau- 
nului sffre Petroșani, piuă 
la epuizarea solicitărilor, 
asigurînd reîntoarcerea in 
oraș. în Paring totul este 
pregătit pentru a vă Oferi 
o duminică de neuitat '

u-
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(Urmare din pag 1) ox-

lor, 
au

Prof. univ. dr.
Popescu, premiul 
juriului pentru 
de. prezentare a

Câștigătorilor le-au fost
- oferite premii în obiecte 

și diplome.

secției. în același

Premiul I
„Ce.n-

C.P.S.P. Lu- 
„ Comandă. cu 

; C.P.S.P. Petri- 
„Intrerupător cu 

in.

Aspect de muncă din 
cadrul sectorului de ' 
confecționare a plasei 
de sîrmă de la S.S.H. 
Vulcan.

Premiile acordate celor mai valoroase 
creații tehnico-științifice din Valea Jiului
ÎNTREPRINDERI e- 

CONOMICE. Premiul I : 
l.M. Dilja cu lucrarea 
„Procedeu de retezare a 
stratelor cu înclinare ma
re" ; l.M. Lonea — „Si
loz tampon în subteran 
pentru cărbune cu descăr
care prin două guri și 
desfundare mecanizată" ; 
i.M. Lupeni — „Mono- 
rai pentru transport de 
materiale și utilaje" ; 
I.P.C.V.J. — „Instalație 
de buclat sîrmă inox" ; 
I.R.I.U.M.P. — „Presă 
hidraulică orizontală de 
130 tone forță" ; între
prinderea de tricotaje 
Petroșani pentru modele 
de pulovere pentru temei 
și bărbați, pulovere pen
tru copii și costume pen
tru femei. Premiul II : 
LM. Uricani — „Panou 
sinoptic modular și ali
mentator cole'tiv" : 
I.R.I.U.M.P. — „Dispozi
tiv de scos bobine de la 
motoarele electrice arse" 
și „Multiplicator de pre
siune" Premiul III : l.M. 
Lonea „Sistem de
filtrare lubrefianți"'; 
I.R.I.U.M.P. _ „Dispozi
tiv de sudat port-cuțite 

tamburele combine
lor". Au fost acordate și 
mențiuni pentru lucrările 
„Dispozitiv de umectare, 
pulverizare a frontului de 
lucru" și „Ejector de a- 
er, apă cu efect Coandă" 
realizate de colectivul de 
la I.R.I.U.MJ5.

INSTITUTE DE CER
CETĂRI. Premiu] 
l.C.P.M.C. Petroșani 
„Tromel concasor" 
C.C.S.M. Petroșani

i „Instalație de țelevi'ziu- 
I ne cu cricuit închis _ în 
V construcție antigrizutoa-

să". Premiul II : C.C.S.M. 
— „Exploziv de siguranță 
pentru sulf tip SS“. Pre
miul III :
„Dispozitiv automat 
pulverizare a apei la de
versarea transportoarelor 
cu raclete". A fost acor
dată' și o mențiune pen
tru lucrarea „Pompă pen
tru realizarea depresiu
nii în cazul de degazare 
în sistem local" realiza
tă la C.C.S.M.

industrial Petroșani — 
..Detector de flacără des
chisă cu semnalizare op
tică și acustică" și „Dis- 
pecerizare și comandă la 
distanță a utilajelor elec
trice din abataj și fluxul 
de transport" ; Liceul in
dustrial Vulcan cu lucra
rea „Pornirea în funcție 
de timp a unui motor cu 
curent continuu" ; Liceul 
industrial ‘ nr. 1 Lupanii 
cu lucrarea „Săparea ga
leriei direcționale la ori-

In cadrul manifestărilor prilejuite de Festiva
lul Național „Cintarea României", comisia muni
cipală de creație tehnico-științifică de masă a or
ganizat o expoziție a creației tehnico științifice.

Analizind elementele de noutate, contribuția a- 
dusă la promovarea și introducerea progresului 
tehnic, o comisie formată din specialiști a distins 
principalele lucrări cu premii.

IN’vAțAMINT SUPE
RIOR. Premiul I a fost 
obținut de catedra de 
mașini miniere a I.M.P. 
cu lucrarea „Organe de 
tăiere concepute pentru 
combina CA. 1". Premiul 
II de un colectiv de la 
catedra de .tehnică mi
nieră cu lucrarea „Apa
rat de forfecare cu supra
fețe variabile tip AF. 1 și 
un colectiv de la catedra 
de exploatări miniere cu: 
„Dispozitiv pentru deter- 
minarea caracteristicilor 
elastice ale rocilor pe' ca
le tensiometrică". Pre
miul III a fost acordat 
catedrei de electromeca
nică a I.M.P. pentru lu
crarea „Sistem " de co
mandă automată cu cir
cuite integrate pentru. 
mașini de ' extracție".

LICEE INDUSTRIA
LE. Premiul I : Lieeu-l

zontul 650 cu combine 
Alpine lș l.M. Bărbăteni". 
Premiul II : Liceul in
dustrial Petroșani. „Stimu
lator stație pompe" și 
„Suitor săpat în stratul 
3 la l.M. Aninoasa". Pre
miul III: Liceul indus
trial Petroșani — „Mași
nă de mo-ntat panouri 
„S.M.A. 2 susținere -meca
nizata", — Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni — „Cir
cuitul vagoneților la su
prafață l.M. Lupeni" ; Li
ceul industrial nr, 2 Lu
peni — „Separator tiip 
Ciclon" ; Liceul indus

trial ..Petrila — „Instala
ție biogaz. cu recupera
tor". Au., fost acordate și 
mențiuni pentru lucrări
le. „Stație ventilatoare" 
realizate de elevii de lta 
Liceul industrial Vulcan 
și '„Stafie aeraj pa’-țial" 
realizată la Liceul indus-

trial Petroșani.
ȘCOLI GENERALE.

• Premiul I : Șc. generală 
nr. 4 — „Dispozitiv pen
tru studierea mișcării 
rectilinii și uniforme" ; 
Șc. generală nr. 5 — „In- 
terfon" ; Șc. generală nr. 
6 — Amplificator auto
protejat". Premiul II: 
Șc. generală nr. 2 Petrila 
-— „Verifix" ; Șc. genera
lă nr. 2 Lupeni — „Veri
fix" și „Reglor de tensiu
ne și turație la motoare"; 
Șc. generală nr. 5 Pe
troșani — „Glob măgne. 
tic" ; Șc. generală nr. 1 
Lupeni și Șc. generală 
nr. . 5 Petroșani — „Tas
ter" ; Șc. generală nr. 4 
Petroșani — „Sesizor de 
umiditate".

CASE ALE PIONIERI
LOR ȘI ȘOIMILOR PA
TRIEI,
C.P.S.P. Vulcan 
trală electrică eoliană" ; 
C.P.S.P. Petroșani — Se
mafor" ; C.P.S.P. Petro
șani — „Alimentator 0-20 
V" și „Generator de me
die frecvență sinusoidal 
si dreptunghiular". Pre
miul II: C.P.S.P. Petro
șani — „Stație de evacu
are a a"pei“ "
peni — 
senzori" 
la
posibilitatea reglării 
tensității luminoase a be 
curilor electrice". Pre
miul III: C.P.S.P. Lupeni 
„Excavator cu șenile" și 
„Orgă—de lumini".

ing. N.D. 
special al 
activitatea 
invențiilor.

Intransigența
(Urmare din

Iru Preduț a fost retro
gradat, la cererea colec
tivului, pentru părăsirea, 
fără voie, a lotului de 
muncă, timp de trei luni 
va lucra ca muncitor ne
calificat la descărcări-în- 
căreări. Laboranta Do
rina Costec, vinovată de 
neexecutarea dispozițiilor 
primite, ’ s-a ales cu . o 
treaptă în minus la re
tribuție pentru trei luni, 
iar lăcătușul Lascu Sîrbu 
cu reducerea, retribuției 
cu 15 la sută pentru ne- 
prezentarea la lucru-. Ma
rele număr de nemotiva
te, comise de Iren Marc 
au atras propunerea, și 
bineînțeles decizia, de 
desfacere a contractului 
de muncă, în timp ce e- 
lectrii ianu'ui Dezideriu 
Deju și mecanicului au
to Adrian . Chețu le-au 
fost diminuate retribuți
ile, pentru abateri mai 
miei.

Ce a demonstrat prima 
înfățișare a „judecății 
muncitorești" la secția de 
mobilă ? In primul rînd.

faptul că muncitorii au 
dat dovadă de intransi
gență, analizând lucid a- 
baterile ortacilor 
sancțiunile primite
fost pe măsura gravită
ții abaterilor. Iată deci un 
mod exemplar de desfă
șurare a democrației so
cialiste. judecata colegi
lor de muncă s-a dovedit 
mai convingătoare decît 
suita de sancțiuni decise 
de conducerea secției. E- 
dificatoare în acest sens 
este. Ia puțină vreme de 
la desfășurarea judecății 
muncitorești, scăderea 
masivă a numărului ne-" 
motivatelor și a abate
rilor disciplinare . la 
velul 
timp, îmbrățișarea aces
tei inițiative lansate de 
ziarul nostru se consti
tuie într-6 pledoarie con
cretă în favoarea ei, 
deși colectivul de mun
că în care s-a desfășurat 
este mai mic ca număr.

' ba chiar altădată fiind 
, cotat ca nesemnificativ 

pentru modul cum își 
i exprima cuvîntul opinia 
, publică.

în primire Istvan Kiss, 
mi-a arătat cum trebuie 
să muncesc. Mă simt mîn- 
dru că sînt egalul 
prins bine că în 
Kl-a am făcut 
productivă aici.

La fel gîndește

lor. Mi-a 
clasa ia 
practica

și cole- 
' gul său de liceu și, acum, 

de muncă, Ion Beșliu, fiu 
de miner de la l.M. Vul
can.

— Pe mine m-a îndru
mat șeful brigăzii Ion* 
Spafiu, acum ara o vechi
me de 6 luni, dar după 
primul trimestru

cot la cot cu cei mai 
perimentațl.

— Această brigadă 
tineret, susține șvfui 
ției Mihai Gudasz, își de
pășește întotdeauna sarci
nile de plan,, realizările 
cantitative se întregesc cu 
cele calitative, fiindcă 
membrii ei stăpinesc bi- 
ne tehnologia de fabrica
ție. ‘ E un colectiv disci
plinat, omogenizarea nou 
încadraților se pelretc 
parcă de la sine.

Parcă, dar acest ..par
că" cuprinde orele, zilele 
și lunile de atentă îndru. 
mare a tinerilor lăcătuși, 
o adevărată școală a for-

mării ca meseriași șj oa
meni, în care „profesorii" 
cit și „eursanții" se stră
duiesc să deslușească tai
nele meseriei, să pună 
gindire.» tehnică în slujba 

efortului fiz.ic.
ani in ur

au gîndit 
stand de 
verificarea

reducerii 
Cu vreo doi 
mă, împreună 
și realizat un 
probă pentru 
stîlpilor. în acest fel au 
dispărut rebuturile. au 
apărut depășirile de plan.

Unsprezece lăcătuși, cu 
Spafiu doisprezece — eroi 
ai unei încă nescrise ba
lade contemporane a dă
ruit ii și priceperii profe
sionale.

ma „Politica externă a

Imagine citadină din tînărul oraș al minerilor — Vulcan.
Foto: Șt. NEMECSEK

• MARȚIȘOARE. Un 
număr de 500 atrăgătoare 
mărțișoare gen artizanat 
din lemn, textile și de pie
le, au fost pregătite de co
operativa meșteșugărească 
„Straja" din Lupeni, prin 
munca la domiciliu a fe
meilor. Mărțișoarele au 
fost puse în vînzare prin 
magazinul de prezentare- 
desfacefe al cooperativei.

fi CURSURI. La casa de

cultură a sindicatelor I’e.
troșani, începînd de la 20 României socialiste de pro- 
martie, se deschid cursuri movare a păcii, prieteniei 
intensvie de limba france- și colaborării cu toate po
ză, engleză și germană. Cu 
aceeași dată se deschid de 
asemenea, un curs de me
canică auto, unul de gim
nastică de recuperare pen
tru femei, iar altul de dans. 
Cererile de înscriere se 
primesc la secretariatul 
casei de cultură, iar rela
ții suplimentare la telefon 
41483, zilnic dimineața și 
după amiază.
• LECȚIA a 8-a pe te

poarele", a fost ținută vi- 
neri la C.C.S.M. Petroșani, 
în cadrul cursurilor Uni- 

. versității cultura-l-științifi- 
ce. Aceeași lecție și cu a- 
ceeași temă a fost audiată 
în această lună și de parti- 
«ipanții la cursurile Uni
versității cultural științifi
ce ce se desfășoară cu per. 
sonalul Spitalului munici
pal Petroșani. .
• PROGRAM SPECIAL.

Primele apartamente ale. anului 
se vor preda la Petrila

barca timpului vom con
centra la acest toc de mua 
că mai multe .forțe, ț 
incit blocul să fî?"preda 
la termen. Tot în acest ar 
trebuie să mai terminări 
500 de metri săpături li 
canalul colector „6 Martie' 
(restanță de anul trecut) 
și structura de rezistență 
ia centrala termică auto
mată, care are termen d( 
predare în anul viitor. Noi 
cei care avem în primiri 
aceste lucrări ne angajăm 
să le executăm la terme, 
nele prevăzute, să ne o- 
norăm și în acest an obli 
gațiile față de viitorii" lo 
catari ai apartamentelor. 
Interlocutorul ne asigura 
că dispun de utilajele ne
cesare pe șantier . (douî 
macarale, un buldozer și ur 
excavator), iar în ceea e< 
privește materialele,- soli
cită sprijinul consiliului 
popular al ■ orașului Petri- 
la și al conducerii grupu
lui din Petroșani al T.C.H 
astfel îneît să poată pre- 
'da5 la termen și chiar mai 
devreme apartamentele și 
obiectivele pe care ie au di 
executat în acest an.

• OAMENI CHIBZUIȚI ring, 47 de la I.T.I.C. Dră-^ 
gășani și aiți 47 elevi de la -> 
Liceul din Govora la com
plexul turistic pentru ti
neret de la Valea de Pești 
unde beneficiază de mate
riale pentru practicarea - 
sporturilor de iarnă, insta
lație de baby-schi pe pîr- 
tia

(Urmare din pag. V

deplurii conduși de șeful 
ei hipâ „on Anghel au tre
cut la executarea lucrărilor 
de tîmplărie.

Așa cum ne spunea sing. 
Gheorghe Stinea, șeful 
punctului de lucru : „Acest 
bloc cu 34 de apartamen
te trebuie să fie predat 
la 30 martie, ceea ce re
prezintă primele aparta
mente ale acestui an din 
cadrul grupului nostru de 
șantiere. Am concentrat 
mai multă forță de mun
că la acest bloc, o dată cu 
venirea primăverii pentru 
că aceste apartamente să 
fie predate, iar forța de 

spre 
Con

de 
echi-

muncă să fie dirijată 
alte locuri de muncă", 
comitent cu lucrările 
finisaj, la acest bloc, 
pa de muncitori necalifi
cați condusă de Ilarie lelă- 
zan este concentrată asu
pra ultimelor săpături ma
nuale și turnarea betoane- 
lor la blocul 36 G, unde 
monțorii conduși de Mihai 
Baboiu au executat pri
mele elevații, iai’ echipa

de dulgheri condusă de 
Alexandru Kiss pregătește 
cofrajcle și infrastructura 
pentru montaj. Au mai 
fost executate săpăturile 
mecanice la blocul 36 F, 
iar de la 1 martie se pre
conizează să înceapă și să
păturile manuale. „Din ce
le 172 de apartamente pre
văzute să se construiască 
în acest an în Petrila, du
pă cum ne informează 
maistrul principal Valen
tin Chira. șeful lotului Pe
trila au fost atacate lu
crările la 108 în blocurile 
39 B. 36 G și 36 F, iar la 
blocul 36 C, care va avea 
64 de apartamente și spa
ții comerciale la parter a 
fost eliberat amplasamen
tul si se execută trasarea 
pentru săpăturile mecani
ce care vor începe în pri
ma parte a lunii martie.

— Intrucît lucrările la 
blocul 36 C sînt mai difi
cile, ne relata maistrul 
principal, (structură eu dia
fragmă), iar iarna nu se 
pot executa astfel de lu
crări a trebuit să 
vansăm. Odată cu

le de- 
schim-

O serie de magazine ale 
I.C.S.M. Industriale Petro
șani sînt deschise 
program special — 
— 13.
• TELEFON LA 

JA. O veste bună 
cei ce doresc să petreacă 
la cabana „Straja" din 
peni ziua de odihnă 
sfîrșit de săptămînă. La 
cabană a fost instalat 
telefon. Legătura se poate 
obține prin centrala l.M. 
Lupeni, în vederea reține
rii din timp a locurilor de 
cazare.

azi cu 
orele 9

STRA-
pentru

Lu
la

Numărul membrilor C.A.R. 
de la l.M. Lupeni, a ajuns 
la peste 2 100 cu un fond 
special .de aproape 20 de 
milioane lei. Numai în a- 
nul 1981, au fost acordate 
împrumuturi membrilor 
C.A.R. în valoare de a- 
proape 19 000 000 lei.
• TURIȘTI. Mai multe 

grupuri de tineri turiști se 
află în acest sfîrșit de săp- 
tămînă în Valea Jiului — 
46 sosiți de la Drobeta 
Turnu Severin, prin B.T.T. 
își petrec două zile în Pa-

de aici.
Rubrică realizară de 

Teodor ARVINTEun
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Cnmpei de iarnă montană.
Foto : A« pULA

sinuciderii lui De- 
Printr-o întîmplare 
1965 a fost găsită

Scene și gesturi curioase 
Columnă (II)pe

O scenă cure a provocat 
discuții aprinse între speci- 

- aliștii Columnei, înfățișează 
un număr de personaje 
dace, cu mîinile întinse în 
vederea primirii’’ unei porții 
de lichid aflat. într-un reci
pient și împărțit cu ajuto
rul unei cești. Gesturile ce
lor care împart acel lichid
- trei personaje - sînt cal
me, ba mai mult, cel a- 
flat în prim plan ține mina 
stingă bine strînsă pe mî-’ 
nerul săbiei și pare a fi 
după atitudinea sa mîndrâ, 
hotărîtă, un șef al celorlalți. 
El ține picioarele ușor înde
părtate, bine înfipte în sol 
și poartă un pileus pe cap
— boneta caracteristică ran
gului înalt în socletateo 
dacă. Celelalte două perso
naje care ajută la împăr
țirea lichidului, sînt, la rîn- 
dui lor, demnitari identifi
cabili după același pileus. 
Cum scena este plasată 
în timpul asediului Sarmi- 
zegetusei, a fost multă vre
me interpretată drept o 
scenă de sinucidere colec
tivă printr-o otravă oareca-

, < re. Literatura străină, chiar 
X cea mai nouă (vezi Paolo 
T Mario Monti în „La Colon

na Tratana", 1980 - n.n), 
nu reușește să depășească 
aceasta poziție, deși autori 

■ români prestigioși precum 
I. I. Russu și alții au ajuns 
la o concluzie cu totul di
ferită. In esență, scena re
prezintă nir o sinucidere în 
masă ci împărțirea ordonată 
a ultimelor rezerve de apă 
aflate la dispoziția asedia- 
ților. Cercetări mai* noi au 
demonstrat existența unui 
izvor, chiar în spațiul sanc- ie vieții reale 
tuarelor, iar acel teritoriu, 
al templelor, căzuse în 
mina romanilor și prin ur
mare apărătorii cetății 
propriu-zise se bizuiau doar 
pe rezervele făcute anteri
or, aici . nemaiexistînd nici 
o sursă naturală de apă. 
După cum se știe, sece- 
toasa varâ a anului 106 a

impus luptătorilor un con
sum sporit de apă, lipsa ei 
reprezentînd Un dușman în 
plus, lucru sesizat de ro
mani. Imaginea discutată 
poate avea și un alt în
țeles. Recipientul în care 
se găsește lichidul are, în 
linii mari, o asemănare cu 
vasul de cult ce poartă 
ștampila „Decebalus per 
Scorilo" aflat în expoziția 
de bază a Muzeului de is
torie din Cluj-Napaca. 
Poate, întreaga scenă are 
un înțeles cultic, o purifi
care a luptătorilor înaintea 
unor viitoare lupte, un ju- 
rămînt de credință. Desi
gur, calea ipotezelor este 
încă deschisă, mai puțin a 
uneia - sinuciderea' colec
tivă. Există un argument 
puternic ce se opune unei 
asemenea tălmăciri. Imagi
nile care se înșiră după 
scena în discuție, arată o 
părăsire a cetății ajunsă 
într-o situație în care nu 
mai putea să joace rolul 
ei defensiv. Retragerea s-o 
făcut cu un scop precis: 
organizarea pe teritoriul 
încă liber a unor succesive 
rezistențe, lucru reprezentat 
pe Columnă cu tocită cia» 
ritatea. Dacă scena aflată 
în discuție ar fi a unei si
nucideri colective, cine’ 
s-ar mai fi retras din ce
tate și sub a cui autoritate 
dacii voi da noi lupte? 
Fără îndoială, căderea 
sanctuarelor în mînă duș
mană a avut un efect ne
gativ asupra luptătorilor 
daci ; Zamolxis își întorcea 
fața de la ei-, Gebeleizis îi 
părăsea. Totuși, probleme-

- libertate 
sau robie - primau și cu o 
tărie de fire nemaipome
nită, intr-o situație dispe
rată, dacii sub conducerea 
lui Decebal s-au opus dîrz 
ce|ui . venit de peste zări să 
le cucerească țara. Am 
dori să ne referim în con 
tinuare la ună din ultim 
le scene ale Columnei i

ceea a 
cebal.
rară, în
în Grecia piatra de mor- 
mînt a lui Tiberius Clau
dius Maximus, f subofițerul 
comandant al grupului de 
călăreți pornit pe urmele 
lui Decebal. In paranteză 
fie spus, tocmai acest eve
niment îl narează piatra a- 
mintită : găsirea lui De- 

, cebal, care își luase 
zilele doar cu cîtevă clipe 
înainte. Pe Columnă, cre- 
zîndu-l încă viu, subofițerul 
ridică degetul gros al mîi
nii drepte — semnul acor
dării vieții, in schimbul 
predării. Un alt ostaș sare 
de pe cal și se apropie 
ținînd in mînă o sabie 
scurtă in timp ce alții trei 
ridică, amenințător lăncile. 
La dreapta scenei, dincolo 
de copacul ce parcă se a- 
pleacă peste regele căzut, 
apare un alt călăreț roman. 
El duce brațul drept în
doit, aproape în fața o- 
chilor, cu palma spre față. 
Mișcarea a fost interpretată 
drept un gest de milă, sau 
poate oroare, soldatul as- 
cunzîndu-și ochii la ce ve
dea. Cum piatra Columnei 
a suferit degradări mai a- 
les în partea superioară, 
nu este prea clară semni
ficația gestului. Nemulțu- 
mindu-ne - în contextul ge
neral al războaielor, cu 
explicația de mai sus, am 
consultat o serie de desene 
după Columnă, executate în 
urmă cu un veac. Lucrurile 
se lămuresc. Soldatul - în
chide ultimele două degete, 
îndoaie pe cel gros, apoi 
ridică mijlociul și arătă
torul. Columna vorbește și 
prin gesturi, iar dacă l-am 
fi auzit pe ostaș, cu sigu
ranță strigătul său ar fi 
fQst : Victorie ! S; <•-

Tinerii Gli. Șereanu, 
A. Morar, I’. Băescu și 
I. Pop din echipa de 
eiectrolăcătuși de la sec
torul VI al Î.M. Petrila.

Obiceiul de a purta 
mărțișor, să existe 
numai la români ?
Acest obicei datează din 

timpuri foarte vechi. De 
1 martie se împodobeau 
ramurile pomilor cu pan
glici roșii, pentru ca floa
rea să iasă la timp și pir-, 
gul să nu întîrzie. S-ar fi 
putut ca, la început, să fi 
fost credința ca vîntul de 
primăvară, numit „mărți
șor1', să păteze gingașul 
obraz al fetelor și neves
telor. Acestea învățaseră 
sa poarte la gît un fii' de 
mătase răsucit, roșu pentru 
a le feri de vint și de 
„deochi11.

Acum un veac, mărțișo
rul ce se purta la noi con
sta într-o „băncuță11 sau 
„firfirică11 de 50 de parale, 
străpunsă pentru a i se pu
tea petrece șnurul care se 
lega la brățara mîinii. A- 
eest mărțișor se purta la 
mînă toată luna martie, 
iar la 1 aprilie se cumpăra 
cu el halviță.

Ulterior, din inițiativa 
vreunui comerciant, la 
șnurul împletit din două 
ițe. una albă, alta roșie, 
s-au atașat și „giuvaeri- 
cale11 mult mai prețuite de 
femei, iar mărțișoarele se 
purtau doar cîtevă zile din 
•martie.

Cules de ' 
Ing. Ilie BREBEN

Cronică nerimată (58)
• Cei care fae plajă și cei care string finul sînt 

legați prin același gînd : să fie soare,
• Ați Văzut ? Cocoșul de tablă din turnul uni- 

versițățu este tot timpul la. datorie.
un copac într-un munte ? 

țiv,u toarnă și șlefuiesc' 
: raăzaieul în casa scărilor 
și în apartamente, iar tîm-

Gheorghe BO'I'Eăț

• Se poate prefaci 
montarea structurilor de 
rezistență, iar în prezent,, 
se lucrează intens la fi
nisările interioare. Faptul ■ 

. că agentul termic pentru 
încălzire a fost asigurat

Prețul unul sărut |
900 dolari australieni, 

plus suspendarea permisu
lui de Conducere pe un an 
și jumătate — 
extravagante, ani proaus a.

î

prețul unei 
Cum s-au 

Tv> sta- — truv
■ d

l.R.I.U-M.P.-ulUi
mai „lăcrimează" în sub
teran, dovadă că cei. dois
prezece își fac datoria 
cum trebuie. Doar Kiss șl 
Matyus ,,ios din tipar", 
primuij e decan de vîrstă 
cu 35 de ani, celălalt a 
împlinit 33. „Toți ca u- 
nul, 'unu! ea toți'1, zice 
despre ei maistrul prin
cipal Francisc Șoo, Adică 
exemplu la locul de mun
că. Mezinul, Vasile But a 
terminat IrtoăT anul tre- 

t. la Vulcan, s-a inte- 
-it însă din start în

Continuat g in

Foileton
*
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burta la..,Sînt uri bec ea toate be- __.... „......... ,
ctirile. Am o sută de wați soare. Eu râm

și...
într-o lustră. ceartă 

dormitor ele- 
o sufragerie 

în-

1 și am fost pus... sub ten- parte de veghi 
siune acum o lună 
ceva. Nu 
dintr-un 
gant sau 
somptuoasă. Și nici 
tr-un coridor sau veran
dă să-mi etalez... lumina 
la sosirea oaspeților, ei 
intr-un coteț. Da, ați au
zit bine — intr-un coteț 
în eare-și trăiește veacul 
un patruped. Pe nume îi 
spune porc, dar nu asta-i 
problema care mă deran
jează că eu luminez fără mine.

\
\
\

I
JI* I

zice stăpînul
cu

„Cum să doarmă, 
porcul pe întun toi 
Așa e : dacă viseaz£- 
și se trezește în be>j

Se apropie cina. Pai: 
pedul dă semne de n 
răbdare. Se manifest 
chiar și cu zgomot. Uit 
că stăpînul întîrzîe. Ani
malul nu mai rezistă. în-- 
cepe să sară pe pereți.) 
Gata-gata să ajungă la ( a 

, ’ . Dacă mai sare o *
dată mă face praf... Dar “j ( 
totul Se termină cu bine, ț 
Ca în orice poveste. Se ( 
aude vocea stăpînei. ? 
„Foarte bine11, mi-am zis. ! 
Poate că i-o fi milă de i 
mine și mă stinge. Des- / 
chide ușa, vorbește : cu i 
patrupedul in... limbajul, ț

s-a

-ir.'.t excelent in
ii mei mai vîrst- 

T.a început" m-a luat
Andrei APOSTOL |

_______ - I
țCanttnadre tn pag. « l-ol

!•’

să țin cont cui fac ser
viciul.

Treaba este că ard și 
cu rost și fără rost. De 
pildă dimineața, eînd se 
scoală stăpînul. după ce 
bîjbîie două, trei minu
te să-mi găsească corpul 
(întrerupător nu există) 
mă înșurubează in dulie lor. Se înțelege mai bine 4 
și-mi dă drumul să ard. deeît cu stăpînul. Nu-1' 
Pune mîncarea la porc mai că, patrupedul este' 
și pleacă. Mi se roșește... foarte alertat și dă buz-') 
filamentul de necaz I Stau na să iasă afară. Stăpîna i 
si luminez să... vadă por- strigă disperată. Porcul?

Arcuri71.^ f

veritabilă
Cupei ilarului Steagul roșu1- la schi

sărbătoare a iernii.1 a •

nuc «va, i UJ.UU1 :

Auzi, să face un plonjon și mă a- ț 
stare de tinge cu șira spinării. Eu 1 
la prînz pendulez dintr-o - parte 1

cui să mănînce... 
mă lase așa în 
funcțiune pînă la prînz 
eînd vine iarăși eu rnîn- 
carea ’ Măcar dacă s-ar ] 
gîndi cineva să decupleze 
tensiunea că mă.. doare 
capul de-atîta căldură I... <

Mi-e teamă de ce se 1 
poate întâmpla. Sînt pla- 1 
sat în apropierea unor 
paie care pot lua oricînd 
foc de la... căldura mea. 
Nu mișc un centimentru. 
Cine l-o fi pus pe stăpîn 
să mă împingă tocmai în 
eolțhl ăsta, nenorocit al 
cotețului ? I Patrupedul- a 
terminat cu mîncarea și mare, 
s-a întins pe vatră cu dări ? ! (V,

pvuviuivz; uuiu-o - pane ; 
în alta, gata să ating de I 
perete și să mă fac cio- ( 
buri. ?

Treburile se liniștesc 1 
odată cu deversarea rnîn- i 
carii în vasul special a- l 
menaj at. Patrupedul își ’ 
vede de treaba lui. Stă- ț 
pîna mă , privește drept l 
în... ochi. Ah, acum e ? 
momentul! Cum să-i 1 
spun să mă deșurubeze ?! i 
Nu-mi ghicește intenția, 
trage ușa și pleacă. De > 
ee nu vine tensiunea, aia ( 

să mă facă țăn- i
Urieăneanu) ’

Cercetătorii în domeniul 
cauciucului natural au pus 
la punct o nouă metodă de 
protecție antiseismică a 
clădirilor cu multe etaje, 
metodă ce ar putea contri
bui la salvarea a mii de 
vieți- omenești și la evita
rea unor pagube materiale 
de milioane de dolari. 
Principiul este simplu : .clă
dirile din zonele seismice 
sînt așezate- pe arcuri de 
cauciuc pentru a izola e- 
ficient structura de vi
brațiile seismice.

Malayesia — ceț măi ma
re producător mondial de 
cauciuc natural va găzdui, 
prima conferință interna
țională destinată explicării 
modului în care acționează 
aceăstă formă de protecție, 
relativ ieftină, și de ce este 
ea considerată superioară 
lucrărilor convenționale de 
consolidare a clădirilor.

reconfortant al înălțimi
lor. Meteorologii ne in- i 
formează că la munte a 
nins din abundență. Exis- 
(WerințS0"^» bune de 
Lumpur este organizata de 
Consiliul malayesian de 
cercetare în domeniul cau
ciucului și de Organizația 
pentru dezvoltare industri
ală a Națiunilor Unite 
(ONUDI), cu scopul de a 
convinge arhitecții și in
ginerii de eficiența noii 
metode.

„Am atins, acum un grad 
de -dezvoltare eînd sîntem 
suficient de siguri de efi
cacitatea metodei pentru a. 
o da publicității11 — a de
clarat Des perham, cerce
tător la „Malayesian Rub
ber Producers Research 
Association11 (MRPRA). El 
a precizat că abia in ulti
ma vreme au putut fi re-. 
alizate fundații de cauciuc 
de înaltă calitate, capabile 
să amortizeze undele tec
tonice ale cutremurelor pu
ternice.

j
V
VV
V 
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âmWorii . de 
pornită tnsta- 

c >4, ... * ț dm
coborîre, precum și tndi-~ fața cabaneimeteorologi-: 
cațiile organizatorilor. ' '
„p<, r-
grupuri de cercetători 
început 
pendent
Grecia, Noua Zeelandă, Ma. 
lay’esia, Marea Britanie și 
Statele Unite. Ei au înfiin
țat, recent, Societatea in
ternațională pentru protec
ție antiseismică, avînd 
drept obiectiv promovarea 
folosirii, cauciucului natu
ral în fundațiile antiseis
mice. La început, cercetă
rile s-au concentrat pe noi 
tipuri de clădiri, dar acum 
specialiștii analizează po
sibilitățile de aplicare a, 
metodei la clădirile exis
tente. S-a constatat că este 
mai ieftin să se înlocuiască 
fundațiile vechi cu arcuri 
de cauciuc deeît să se pro- spșră că această nouă me- 
cedeze la consolidarea lor todă va duce la alte apli- 
după metodele convențio- cații.

lescaun este necesar, de Pentru 
asemenea, să se respec- schi va fi . _ 
te disciplina la urcare și laț ia de baby-seni

lor /nonstop) .
... Aceste arcuri arată ca 

un sandviș cu mat multe 
straturi, cu foi oțel am-

au 
să analizeze inde-
- Plasate între blocuri de

cauciuc pătrate, cu o su
prafață, de circa 60 cm și 
o'grosime de 30 cm. Ar- 

, cul_ este o dezvoltare a 
tampoanelor de cauciuc fo
losite deja la Unele poduri 
și clădiri pentru a le izola 
de vibrații. La Londra, de 
exemplu, ele au fost utili
zate la clădirile situate 
deasupra stațiilor de me
trou. Cercetătorii malaye- 
sieni lucrează de cîtva timp 
la folosirea cauciucului na
tural în tehnologii înalte, 
în special în inginerie, și
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Schimb de mesaje între 

președintele României
ATENA 27 (Agerpres). liste.. România, au fost 

La 27 februarie, președin- transmise președintelui Gon- 
tele Republicii Elene, Con- stanțin Karamanlis cele 
stantin Karamanlis, l-a pri- mai bune urări de sănăta- 
mit pe Gheorghe Petrescu, te și fericire personală, 
ministrul industriei de ma- iar poporului elen prieten, 
șini-unelte, electrotehnică șl prosperitate și pace, 
electronică. președintele Președintele 
părții române în Comisia Karamanlis 
mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, indus
trială și tehnică româno- 
eienă.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia-

liste.. România,

■ Constantin 
a exprimat 

sincere mulțumiri și a a- 
dresat. la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, un sa- 

.lut cordial, precum și u- 
rări de multă sănătate și

și Greciei
noi succese ’în activitatea 
prodigioasă pe care o des
fășoară pentru binele 
României și cauza păcii in
ternaționale.

Președintele Greciei și-a 
exprimat sentimentele de 
stimă și prețuire deosebită 
pe care le are pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
.pentru înțelepciunea și cu
rajul politic cu care abor
dează șl contribuie la solu
ționarea problemelor lumii 
contemporane.

Centenarul 
nașterii 

diplomatului 
Nicolae Titulescu

OTTAWA (27 Agerpres). 
— în cadrul manifestărilor 
organizate în Canada pen
tru marcarea centenarului 
nașterii marelui diplomat 
român Nicolae Titulescu, . 
societatea canadiană de 
televiziune C.B.C. a trans
mis o primă emisiune refey 
ritoare la activitatea aces
tuia ca ministru de exter
ne și președinte al Ligii 
națiunilor.

Proiecte de reformă
prezentate 
de guvern

PARIS 27 (Agerpres). — 
Consiliul constituțional al 
Franței a avizat favorabil 
două proiecte de reformă 
prezentate de guvern pri
vind acordarea unei mai 
largi autonomii autorităților 
regionale și a unui nou 
statut Insulei Corsica.

Proiectul prevede, între 
altele, stabilirea de consi
lii regionale, care urmează 
să fie alese anul viitor.

în ceea ce privește Cor
sica. proiectul de lege a- 
probat prevede alegerea 
prin vot universal a unei 
„Adunări teritoriale, deli- 
berar «riISnrp/PPP IJ1

(Urmare din pag 1)
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Generalii pentru pace și dezarmare1*II
VIENA 27 (Agerpres). — 

La Viena s-au desfășurat 
lucrările reuniunii Grupului 
de inițiativă „Generalii 
pentru pace și dezarmare". 
Participanții — generali și 
amirali în rezervă din nouă 
țări membre ale N.A.T.O. 
— au examinat problemele 
legate de aportul pe care 
trebuie să-l aducă Grupul 
de inițiativă la cauza pre
gătirii și a desfășurării cu 
succes a celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adună-

rii Generale a O.N.U. pen
tru dezarmare.

Participânții la reuniune 
au hotărît să adreseze ce
lei de-a doua sesiuni spe
ciale, a Adunării Generale 
a O.N.U, pentru dezarmare 
un memorandum în care 
este relevat pericolul con
tinuării cursei înarmărilor 
și se subliniază necesitatea 
adoptării de măsuri con
crete pentru limitarea și . 
înlăturarea acestui -pericol.

In cadrul unei conferințe

de presă, mai multe perso
nalități prezente la reuniu
ne s-au pronunțat împotri
va amplasării de noi ra
chete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
pe continentul european, 
pentru realizarea dezarmă
rii generale, în primul 
rînd a celei nucleare, în 
favoarea distrugerii arsena
lelor nucleare și a încetă
rii imediate a cursei înar
mărilor.

1 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Lupii mărilor; 
■ Unirea : Strada Petrov- 
ka.

PETRILA : Croaziera. 
LONEA : Sînt timid*, 

dar mă'trate/.
VULCAN — Luceafă

rul : Jocuri serioase.
LUPENI — Cultural : 

Kramer contra Kramer; 
Muncitoresc : Campio
nul. I—II.

URICANI : Chemarea.

Horea. Documentar-ar- 
tistio, 17,00 Telesport. 
17,50 Film seria! : „Li
nia maritimă Onedin". 
(Ultimul episod). 18.40 
Micul ecran pentru cep 
mici. „Titanii din Ti
tan'*. 19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României . 
— județul Harghita.
20.25 Film artistic : ..Fa
milia mea". Premieră 
pe țară. 21.45 Muzică 
ușoară în... recital. 22.20 
Telejurnal Sport. 22.40 
Vechi cîntece.

1 martie

TVI

28 februarie
8,00 Admiterea la 

vățămîntul superior teh
nic și agricol (consulta-- 
ții). 8,40 Omul și sănă
tatea. 9,00 De strajă pa- . 
trîeî. 9,30 Bucuriile mu- 

satu- 
copii- 
13,05 
16,20 ’

zicii. 10,00 Viața 
lui, 11,45 Lumea 
lor. 13,00 Telex, 
Album duminical.

in-

15,00 Emisiune în lim
ba maghiară. 17,50 1001 
de seri. 18.00 închiderea 
programului. 20,09 Tele
jurnal. 20.20 Actualita
tea economică. 20,35 O- 
rizoht tehnico-științific. 
21,00 Roman foiileton : 
„Ținutul Beuleah". E- 
pisodul 4). 21.40 Mărți- 
șoare..i Mărțișoare mu- ; 
zicale, 22,15 Telejurnal. ,

mernenlo

!
|

; '**

Creșteri de prețuri 
in Japonia

Prețurile la bunurile de 
consum au continuat sa 
crească în Japonia, fiind 
luna aceasta, în regiunea 
capitalei nipone, cu 3,4 la 
sută mai mari deeît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut — relevă statisticile 
publicate la Tokio. Pe an
samblul țării, prețurile la

Pe
ORGANIZAȚIA pentru 

Eliberarea Palestinei a a-' 
dresat Consiliului de Secu
ritate un protest în legă
tură cu închiderea de că
tre autoritățile ișraeliene

niversitatga americană Yale, 
laureat al premiului Nobel 
pentru economie, a afirmat 
că politica monetară restric- 

ltiVă practicată de Oficiul 
federal de rezerve repre
zintă principala cauză a 
actualei recesiuni economi
ce cu care sînt confrunta
te Statele Unite.

PRIMUL MINISTRU al 
Republicii Zimbabwe, Ro- 

- t—■ l-a --- .

practica

în primire Istvan Kiss, 
mi-a arătat cum trebuie 
să muncesc. Mă simt mîn- 
dru că sînt egalul lor. Mi-a 
prins bine că în clasa a 
Kl-a am făcut 
productivă aici.

La fel gîndește și cole
gul său de liceu și, acum, 
de muncă. Ion Besliu, fiu 
de miner de la l.M. Vul
can.

—• Pe mine m-a
. mat șeful brigăzii 

Spafiu, acum am o 
me de 6 luni, dar 
primul trimestru

îndru-
Ion* 

vechi
ei upâ 

lucrez

cot la cot cu cei mai 
perimentați;

— Această brigadă 
tineret, susține . șeful 
ției Mihai Gudasz, 
pășește întotdeauna 
nile de plan, . ____
cantitative se întregesc cu 
cele calitative, fiindcă 
membrii ei stăpînesc bî- 
ne tehnologia de fabrica
ție. E un colectiv disci
plinat, omogenizarea nou 
încadrațHor- se 
parcă de la sine.

-T>arc^’ d’ar acest „par- ' 
că" cuprinde orele, zilele 
Și lunile de atentă îndru. 
mare a tinerilor lăcătuși, 
o adevărată școală a for-

cx-

își de- 
sărci- 

realizările

petrece.

mării 
meni,
îi și „eursanții „„ 

duiesc să deslușească tai
nele meseriei, să pună 
gîndirea tehnică în slujba 
reducerii cf... ~
Cu vreo doi ani 
mă, împreună .au e 
și realizat un stand 
probă pentru 
stîlpilor. în acest fel 
dispărut rebuturile, 
apărut depășirile de plan.

Unsprezece lăcătuși, cu 
Spafiu doisprezece — eroi 
ai unei încă nescrise ba
lade contemporane a dă
ruirii și priceperii profe
sionale

ca meseriași și »a- 
în care „profesorii" 

i" se stră-

reducerii efortului fizic,
in ur
si n di t 

de 
verificarea 

au 
au

au

este vorba”'
— ________ —

este vorba de dezvoltare, 
»eea ce e necesar nu este 
un raport vertical de ca
ritate, ci unul orizontal, în
temeiat pe interesul comun. 
Și în viitorul previzibil, a- 
ceastă legătură va trebui 
să se realizeze prin rapor
turi de la guvern la' gu
vern, și nu prin interme
diul corporațiilor de afa
ceri private", evidențiază 
„Newsweek".

„în perspectivă istorică., 
relevă mai departe revista 
americană, ideea ca secto
rul privat să preia proble
ma dezvoltării în lumea a 
treia nu este nouă..Marile 
corporații comerciale. din 
secolele al XVllI-leași al 
XIX-lea proclamau aceleași 
lăudabile intenții. Impe-

de folos din toate acestea. 
Atunci» cum să dea acum 
rezultat un sistem care a 
eșuat patru secole la rind? 
Corporațiile moderne și-au 
perfecționat tehnologiile și 
metodele comerciale, dar.. 
oare, s-au schimbat valo
rile pe care se întemeiază 
piața liberă ? Oare . vor 
prelua Wall Street-ul și 
City-ul • Londrei monumen
tala sarcină de a furniza 
un nivel de trai acceptabil 
pentru 800 000 000 de oa
meni năpăstuiți, al căror 
număr va urca la un mi
liard înainte de sfîrșitul 
secolului ?" — se întreabă 
editorialistul de la „New
sweek'*. Și răspunde tot el: 
„Nici vorbă de asa ceva".

C. BADEA

scorul de 5—O (3—0), prin 
golurile marcate de Cîrțu 
(min. 30 și 45), Geolgău 
(min. 51), Cămătaru (min. 
52) și Szabo (autogol în 
min. 2.1).

Astăzi se desfășoară ce-

Aspect de muncă din . 
cadru) sectorului de ' 
confecționare a plasei 
de sîrmă de Ia S.S.H. 
Vulcan. I

Institutul de mine Petroșani
organizează în data de 15 martie 1982 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi;
— subinginer constructor sau tehnician 

constructor (pentru funcția de diriginte 
șantier)

— lucrător comercial (achizitor pentru can
tine).

Condițiile de încadrare si retribuire sînt con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 
republicată.

Cererile de participare ia concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire-personal 
unde se pot obține și informații suplimentare. 
Telefon 42580, interior 151.

-ii...
■

FABRICA DE M0RĂR1T
o 1 PANIFICAȚIE PETROȘANI

rimele «1|)« ^«anircază în data de 10 martie a.c.
se vor pr«s pentru ocuparea posturilor de:

(Urmare din pag, li

plarii conduși de șeful de 
echipă Ion Angliei au tre
cut la executarea lucrărilor 
de tîmplărie.

Așa eum ne spunea sing. 
Gheorghe Stînea, șeful 
punctului de lucru : „Acest 
bloc cu 34 de apartamen
te trebuie să fie predat 
la 30 martie, ceea ce re
prezintă primele aparta
mente ale acestui an din

de duigtț diriginte de șantier (pentru lucrările 
^^”1*^ 'investiții de la Lupeni) •
pentru ir* fochiști (pentru fabrica de pîme: 
fost oxe troșani).
mecan<dițiile de ocupare a postului și de re- 
îar dere sjnt conform Legii nr. 12/1971 si Legii 
£&'1974.
le lfitelații suplimentare se pot obține de la bi- 
yâtil personal-învățămînt-retribuire unde se de
pun și cererile de participare la concurs.

gru.pulul nostru de
șantiere. Am concentrat , ' ______  ; , .. . :
mai multă forță de munJBBT- 
că la acest bloc, o dată eySrt’I
venirea primăverii pentr 
ea aceste apartamente sâ” 
fie predate, iar forța de 
muncă să fie dirijată sp . 
alte locuri de muncă". Coei 
comitent cu lucrările P1 
finisaj, la acest bloc. ecP.n 
pa de muncitor’«igeș Pi
cați cop di Vi ho București — 
zan ,’etsftatea Cluj-Napoca; 
F.C, Olt .— Sportul studen
țesc ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua București ; S.C. Ba
cău — F.C. Constanța 

'Cot-vinyl Hunedoara — 
U.T. Arad ; Politehnica Ti
mișoara — Jiul Petroșani ; 
F.C.M: Brașov — C.S. Tîr- 
goviște.

r ® SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul mondial de handbal
MUNCHEN 27 (Agerpres). 

— După o zi de odihnă, as
tăzi, în mai multe orașe 
din R.F. Germania se re
iau meciurile din cadrul 
campionatului mondial 
masculin de handbal. La 
Miinchen. echipa României 
va întîlni, cu începere de 
la ora 18,15, selecționata 
Suediei. (Repriza a doua a 
acestui meci va fi trans
misă la radio)'. Alte parti- merbaven).

de programate în cea de-a 
doua grupă semifinală : 
Spania — Danemarca (la. 
Miinchen); Ungaria — Iu
goslavia (la Offenburg), la
tă. jocurile din prima gru
pă semifinală : U.R.S.S. — 
Elveția (la Hanovra) ; R.F. 
Germania — Polonia (la 
Hanovi'a) și Cehoslovacia 
— R.D, Germană (la Bre-

Schiul alpin modern
Din munții din nordul 

Norvegiei în regiunea Te
lemark schiorii au răspîn- 
dit aceste nume în toată lu
mea, găsindu-1 celebru. De pa: 
aici . s-a ' ridicat Sandre 
Norheim părintele schiului 
modern.

Schiurile confecționate de 
el erau mai înguste la 
mijloc deeît la vîrf și la 
coadă, formă ce se răs- 
pîndește pretutindeni- dăi
nuind pînă astăzi și care 
poartă numele regiunii Te
lemark.

Coborirea se numea în 
dialect norvegian slalom, 
cuvînt compus din sla(d) 
care însemna puțin înclinat 
și' Loam 
lom) care

pe 
tras 
nord schiul își 'por- 

maișu! de cucerire a 
munților, un drum

(se pronunță 
înseamnă urmă 
zăpadă de un 
sau împins.

lăsată 
lucru

Din 
nește 
lumii . ...
care nu a fost ușor. muJți 
contestîndu-i utilitatea. Pe 
rînd însă alpiniștii, milita-

rii și locuitorii obișnuiți ai 
munților ajung la conclu
zia că el poate face mai 
ușoare drumurile prin ză- 

idă:, Tălpicile de lemn 
șivau găsii teren propice 
pe pantele Alpilor. Aici. 
âdâpțîîidti-Șe, au dat naște
re schiului alpin modern, 
cu cQborîri repezi și un
duiri de șarpe. Așa l-au 
cunoscut și pe meleagurile 
țării noastre, mai întîi ma
ramureșenii. apoi clujenii 
și brașovenii și, în sfirșit 
cei din Valea Prahovei.

In anul 1892 ia Predeal 
un grup de schiori brașo
veni parcurg pe schiuri 
Clăbugetul, iar in 1905 sint 
puse îa Brașov bazele pri
mului club de schi transil
vănean dar primul concurs 
organizat în țara noastră 
are iod între Poiană și 
Brașov in anul 1909 iar 
mai tlrziu el d- la Sinaia 
dotat eu „Marele premiu 
al schiorilor".

Prof. Alfred IMLING
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