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Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar ge-* 
neral al 
munist 
ședințele 
cialiste 
preună 
Elena Ceausescu, va e- 
fectua, Ia' invitația Co
mitetului 
Partidului 
Chinez și a Consiliului 
de Stat 
Populare Chineze, o vi
zită oficială de priete
nie în China, în a doua 
decadă a lunii aprilie 
1982.

Rezultatele
Partidului Co- 
Român, pre- 
Republicii Șo- 

România, îm- 
cu tovarășa

Central al 
Comunist

al Republicii

Conferințe pentru dare de seama și alegeri
în organizațiile orășenești de partid

LUPEN' PETRILA
4Ț-

întrecerii socialiste
februarie 1982 —

Comuniștii — angajați 
plenar în dezvoltarea 
econom.câ și socialâ 

a orașului
de pu- 

față de 
.parti du- 
plenară
ob ierți-

I^tr-o atmosferă 
' U-nică adeziune 
întreaga politică a 
lui, de angajare 
pentru înfăptuirea
velor Congresului al XII- 
lea, la Lupeni a avut loc, 
Ieri, conferința organiza
ției orășenești pentru dare 
de seamă și alegeri. A luat 
parte tovarășul Viorel .Faur, 
prim-seeretar ăl Cont' telu
lui municipal Petroșani al 
I’.C.Iî.

In spirit analitic, cons
tructiv darea de seamă 
prezentată de tovarășul Ho
rea Toma, prim-seeretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, a făcut 
gentă trecere
a activității și 
țațelor obținute de 
tul orășenesc, de biroul și., 
secretariatul său in pe

în
o exi- 
revistă 
rezul- 

eomite-

ribada de la alegeri pînă 
in prezent. A reieșit că 
datorită preocupării pentru 
perfection arca metodelor 
muncii de partid, a meto
delor de conducere în ac
tivitatea politică și econo- 
mi.co-socialâ, datorită ac
centului pus pe promovarea 
unui stil dinamic de mun
că, ale cărui trăsături prin
cipale le-au constituit con
tactul direct cu problema
tica producției și dialogul 
nemijlocit cu comuniștii, 
t-a afirmat creșterea rolului 
conducător al organizației 
orășenești de partid. In a- 
cest context s-a arătat că 
producția de cărbune a 
orașului a crescut, în 1981 
cu 164 miii tone față de 
1980 și cu 385 mii tone fală

..... L-MUSTAȚĂ 
C, GRAURE

fContinuare in pag. a 2-aj

RITM INTENS PE ȘANTIERUL 
MAGAZINULUI UNIVERSAL

Pe șantierul magazinului 
jjwriversal din Petroșani au 
foȘt concentrate importan
te, efective pentru accele
rarea ritmului de execuție 
a lucrărilor. Ca urmare, în 
curînd va fi terminată 
structura de rezistență și 
vor începe cu peste 100 de 
oameni lucrările de fini
saje interioare. Se desfă
șoară în ititm susținut lu
crările de instalații elee-

și sâni ta
ri u dema
de izolații

trii x*. ventilație 
re. Pe acoperiș 
rai și lucrările 
executate de formația con
dusă de Ion Toma. Con
structorii din cadrul Gru
pului Petroșani al - T.C.H. 
au avut o, intilnire de lu- 

'efu cu proiectanții, la fața 
locului, unde au fost de
finitivate ultimele detalii 
de construcție.

Termenul de predare — 
30 mai a.c.

Desigur, ea patriotism local .devine ri- j
dicol, cine mai bine decît maestrul Caragiale a prins ; 
in insectarul tarelor sociale'pe „țaliții“ noștri de la ; 
Ploiești sau de aiurea. Pe de altă parte, lipsa de res- '■ 
pect față tie locurile natale sau m care le-ai stabilit i 
e ele infterat. In acest context, merită. relevate efor- I 
turile unor edili, ale cetățenilor de a conferi așezări- 
lor lor o personalitate aparte, prin ctitoriile arhilec—; 
turale, prin parcurile fără seamăn, ba chiar pe crea- ■. 
rea unui renume orașelor și județelor,lor intr-un anu- ; 
mit domeniu. Cotnariul are, spre exemplu, blazonul j 
vinului de viață lungă, Alba Iulia e tapitala Unirii, ; 
Constanța manifestă ambiții de inimă pulsatorie a ; 
arterelor lichide ale planetei și exenrplele pot con- ; 
tinua. -3

Ca (Ies pelerin pe drumurile de fier ale țării, mi-a ■ 
fost dai să înă intimpine în marile gări, semnale so- • 
nore distincte, sublimări ale. unor melodii populare : 
sau ușoare, de marc succes pe acele plaiuri. La Iași, j 
după riimurile „Horii Unirii", poți afla cînd vine sau ; 
jrleacă personalul de Vaslui ori. internaționalul de ; 
Varșovia, ia Craiova, bineînțeles, se aude „Imnul ol- i 
tenilor“, la Oradea răsună „Marșul lui Horia" ș.a.m.d. î 
Parcă altfel te-a-i simți în gara reședinței de muni- j 
cipiu, — citadelă de prestigiu a mineritului românesc i 
— cinci ai explica unui excursionist, poposit pentru ; 
mima oară în Vale, că melodia auzită la stația C.F.R. î 
se constituie. în leit-motivul ' „Im nului minerilor". Or, j 
un prim păs în crearea unui specific sonor aparte ; 
al Petroșahitllui l-a făcut ceasornicarul Decebal Mitra- j 
che, prin ceasul muzical, instalat în fața Casei de cui- î 
tură. Ce ziceți, tovarăși cefei iști 7 . '■

Ion VULPE

în mobilizatoarea întrecere socffflistă din luna 
februarie-, desfășurată pentru înfăptuirea sarcinilor 
celui de-al doilea an al cincinalului calității și efi
cienței, au ocupat locuri fruntașe—prin realizarea 
principalilor 6 indicatori 
următoarele colective de 
nicipiului;
în industria minieră
Locul I — I.M. Vulcan 

cu -ț- 196,4 puncte
Locul II — I.P.C.V.J. 

Petroșani cu 189 puncte 
Ramura aparținătoare 

consiliilor populare
Locui I — I.G.C.L. Pe-

Cclelalte colective'de ......_____ .....____ _ ___,
C.M.V.J. și din alte ramuri de activitate nti se cla
sifică în întrecere deoarece nu au realizat minimum 
4 din cei 6 indicatori de bază prevăzuți de criteriile 
întrecerii socialiste.

de bază ai producției -r 
munpă din economia mu

troșani cu 489 puncte.

Domcniul agriculturii 
și gospodărirea apelor

Locul I — Fabrica de 
morărit și panificație Pe
troșani cu -Ț- 148,5 puncte, 
întreprinderi din cadrul

de partid Pe- 
desfășurat în

de anga- 
a coniu-'

lași timp măsuri care să 
materializeze pe un plan 
superior activitatea și rezul
tatele economice și sociale.

Comitetul orășenesc a

Exigență și fermitate 
în înfăptuirea 

exemplară a sarcinilor 
în credința te de partid
Conferința -organizației o- 

rășenești 
trila s-a
tr-un climat 
jare plenară 
triștilor, alături de intre- raportat conferinței că in 
gul popor, la înfăptuirea e- anii 1980—1981, întreprin- 
xemplară a sarcinilor ce 
le revin din Directivele 
Congresului al XII-lea, ale 
indicațiilor exprese adresa
te minerilor de către se
cretarul general al parti- 
•dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, de a contribui valoare noi rezerve de. căr- 
pi'in toate forțele la creș
terea producției de cărbu
ne.

In acest context, darea 
de seamă, luările de cuvînt 
au prezentat și dezbătut 
in spirit critic și autocritic, 
cu exigență comunistă și 
revoluționară activitatea 
desfășurată, de -comitetul, o- 
rășenesc, de organele și or- 
gaplzațule de partid dip , . ----- -------------- ——---- m •
teritoriu, stabilind în ace- /Continuare în pag a 2-aj

derile miniere Lonea și 
Petrila, au extras 4,5 mi
lioane tone de cărbune, au 
fost realizate și depășite 
nivelurile planificate. la 
lucrările de pregătiri și 
deschideri, punîndu-se în

bune și asigurarea liniei de 
front
nivel
lorie
triale
pășit .. .....___  ___
iar pentru gospodărirea co
munală și întreținerea fon.

/ Teodor RUSU,

pentru anul 1982. La 
de oraș, planul va- 

la investițiile indus- 
și sociale a fost de- 
eu 2,5 milioane lei

•SK-

[1

doi

du- 
e-.
Iu- 
dar

cru pe care le conduc. Răs
punsurile primite de ia 
fii de brigadă sint cit se 
.poate ^de elocvente și 
publicăm «șa cum ne-au 
fost date, nemairiecesitind

șe-

le

Din declarațiile a 
șefi de brigadă

@ „Nu de controale 
cem lipsă, ci de ajutor 
fectiv. De notai toată 
mea notează, promite,
de schimbat nu se schimbă 
nimic". \

® „Sfaturi ne dau toți 
care trec pe la locul de 
muncă, dar numai sfaturile 
nu sint suficiente, nu re
zolvă problemele cu "care 
ne confruntăm".

Am discutat în aceste zi
le cu mai mulți șefi de bri- 

■ godă de la mina Livezeni, 
cu unii dintre cei' mai buni 
șefi de formații de lucru pe 
care îi are această între
prindere. Am vrut să aflăm, 
și am aflat, cote sint moti
vele pentru care nu și-au 
realizat prevederile de plan, 
care este ajutorul primit din 
partea personalului tehnic- 
ingineresc, cine anume răs
punde de formațiile de lu-

i 
î
I 
I

f

I
V

I
V
I
!

I 
I
I

Oameni de invidiat
Producția de .serie mare, 

fluxul tehnologic organi
zat au făcut să dispară 
multe meserii cu tradiții, 
veritabile amalgamuri de 
tehnică și artă. Bunăoară, 
termenul de, ,,Filar" ' și-a 
pierdut pînă , și accepțiu
nea lingvistică 
Acest cuvînt, 
trista fază de 
stârnește zimbete

fese prin faptul că sint 
prost călite. Uitați-vă, nn 
e permis ca o pilă lovită 

me
se

*
*
î 
î 
r
î
î
î

i 
r 
î

să se îndoaie. La șoc 
can ic ea ar trebui să 
spargă. Noi folosim, un 
tratament termic vechi 
pe care unii îl socotesc 
neșiiințific. O fi nu zic. 
dar știu că e bun. II ă- 
plicăm de mult și n” ne a 
făcut de. rușine. Mă duc 
„la abator, fac rost de 
coarne de vită, le macin, 
le prăjesc. Adaug făină, 
sare, etc. N-aș putea spu- i 
ne exact ce rol joacă fie- ’ 
care compus. Șțiu însă că 
nieiunul nu poate lipsi. 
Această pastă ..neștiintifi 
că" protejează dantura pi 
lei, la temperatură Ae. 
800° C, înainte de' Călire,,

Lămuriri sUplimenta e 
pe-a furnizat Ștefan Fa
bian, „adjunctul" mește
rului Wonner : —-

primară, 
ajuns la 

arhaism, 
’ atunci 

i' cîncZ e folosit, amintindu- 
ne de sensul figurat al 
cuvântului „pilă", prezent 
în viața și limbajul ,coti- 

I dian.
i La I.U.M. Petroșani a 

fost repusă,rin funcțiune
I pilăria, adică atelierul de 
| fabricat și recondiționat 
, pile. Pile adevărate. Poa- 
' te că mulți se vor între- 
| ba ce vedem noi senzațio- 

nai în acest lucru. Pile 
' produc mai multe intre- 
| prinderi specializate din 
i .țară, Da, dar calitatea pi

lelor de la I.U.-M.P., pre- 
I cum și inedita tehnologie 
i de fabricație atrag aten

ția. L-am văzut, de exem-
1 piu pe Bruno Wonn-er, că

lind „după ochi" o pilă 
care, așa cum ne-a de
monstrat, este în stare să 
pitească adine de tot toate 
colegele ei fabricate la 
Brașov, prin mijloace ul
tramoderne. I.-am cerut 
lui Bruno Wonner citeva 
explicații; - .

— Pilele altora păbatu- Continuare in pag a 2-a

Sectorul I de la I M. 
Dilja înregistrează peste 
sarcinile de pian la Zi 
o depășire de 4100 tone 
cărbune, tn imagine tî- 
nărul brigadier Zoltan 
Farago alături de doi 
ortaci. ...z -z.;: -l.,.

• • •

metri, cărbunele plecat de 
la frontul de lucru, n ci nu 
a ajuns pînă la capătuf 
fluxului. De peste o lună și 
jumătate .avem nevoie ,.. la 
un transportor, de ai doi-

*

UI nWMtry

nici un fel de comentariu.
CONSTANTIN NICA, 

ner șef de brigadă la sec
torul I : In primul rînd o a- 
provizionare slabă și apoi 
defecțiunile de pe fluxul de 
transport. De la 1 martie 
și pînă acum dacă a mers 
vreo 5 schimburi sau, de 
exemplu, astăzi (12 martie 
- n.n.) fluxul a pornit la 
ora 10,20 și a mers pînă la 
11,05. La un flux dă trans
portoare de peste 700 de

lea grup de acționare. Am 
mi-’ venit trei duminici, • pentru 

această acționare, dar de
geaba. Vom veni și a pa
tra. De ce avem nevoie de 
această acționare ? Pentru 
că la fiecare schimb, ca să 
putem porni transportorul, 
dacă este plin cu cărbune, 
trebuie să-l golim, îl punem 
în funcțiune și pe urmă să 
încărcăm cu lopata cărbu
nele descărcat pe lingă 
transportor.

a 
A 
î

V

ULLl FF UltllCI : i,-

— Recondiționai ea wi.}
\
\ 
\ 
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l
\ 
î 
î
i
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pile este compusă din nu 
mai puțin de 15 operații 
tehnologice. Multe dintre 
ele necesită finețe și un 
dezvoltat simț al meseriei. 
După cum. se vede inven
tarul nostru, .șe com pune 
din autoutilări. Mașina de 
danturat a ruginit -ani

Valeriu BUTULESCU

în pag. a 3-a

DE LA O
DUMINICĂ

LA ALTA

doar atit
Intervenim :
— Tovarășe Mica, știți ca

re din cadrele tehnico-in- 
ginerești răspunde de bu
nul mers al activității la 
formația pe care o condu
ceți ?

- Nu știu să răspundă ci
neva. Cu mine nu a discu
tat nimeni în atest sens. 
In control vin multi. Ne cau
tă deficiențele, le găsesc, 
pentru că și noi avem lip
surile noaJtre, ne sancțio
nează, notează, promit... și 
Cam ații. Nu de controale 
ducem lipsă ci de ajutor , 
efectiv. De notat, toată lu
mea notează, promite, dar 
de schimbat nu se schimbă 
nimic. Sint probleme cunos
cute și ds conducerea în
treprinderii, dar zadarnic. 
Problemele rămîn nerezotva.

. te.
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-aj
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Comuniștii — angajați plenar

I

Aniversarea scumpă tineretului, 
intimpinată cu insuflețitoare 
acțiuni de muncă, educative

I.U.M. PETROȘANI
• Uteciștii de la I.U.M. 

Petroșani se alătură, prin 
faptele lor din aceste zile, 
amplelor acțiuni care se 
desfășoară în cinstea ani
versării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R.

Un număr de peste 60 
de uteciști au efectuat 
muncă patriotică avind ca 
obiectiv curățirea și goș-

Liceului industrial hr. 1 
(Dorel Mezambrovschi, 
Vasile Berdalf și Marius 
Bojeah) cu 99 de puncte 
— din 100 posibile. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat echipajele Liceului 
industrial nr. 2 cu 98 
puncte, Preparației Lu
peni cu 89 puncte și I.M. 
Lupeni cu 83 puncte.
• Acțiuni numeroase și 

de o mare diversitate ra
portează și uteciștii de la 
preparația Lupeni. Iată

obiectiv curățirea și goș- cîteva dintre acțiuni: 
podărirea zonei exterioare participarea unui număr 

de peste 25 de uteciști la 
o lucrare de mare impor
tanță : înlocuirea benzii 
310 ; desfășurarea con
cursului pe tema calității 
muncii „Tineretul — fac
tor activ al produc
ției" ; participarea unul 
număr de peste 30 de ute
ciști la acțiunile de infru. 
musețare și buna gospo
dărire a incintei.

Alături de acestea 
desfășoară acțiunile 
tural-sportive cum 
concursul de cultură ge.

a întreprinderii, lată cîți- 
va din uteciștii evidenți- 
ați : Remus Dăneasă, La- 
zăr Văduva, Ileana Paras- 
ebiv, Gheorghe Lipovan, 

' Aurel Opt-ean.
• în zilele de 9 și 10 

martie. uteciștii de la 
I.U.M.P. au făcut o bu
nă prezență la concursul 
județean al corurilor de 
tineret, la Deva.

LUPENI se 
cui- 
este• Miercuri, 10 martie, 

a avut loc la Palatul cul
tural din Lupeni con- nerală „40 de întrebări — 
cursul „File. de muncă și 40 de răspunsuri corecte" 
luptă avîntată pentru tri
umful idealurilor comu
niste" ăvînd ca temă prin
cipală activitatea eroică a 
U.T.C. în cei 60 de ani 
de existență. După între, 
ceri pasionante, pe primul 
loc s-a clasat echipajul

-

ce se desfășoară la orga
nizația U.T.C. hr. 4, pre
cum și concursuri sporti
ve de popice, fotbal, șah. 
între organizații dotate cu 
cupa „60 de ani de la cre
area U.T.C.".

Al. TATAR
----------------- —

>
Oameni de invidiat

(Urmare din pag 1)

re- 
es- 
fa- 
so- 
am

superficial făcută, ca să 
nu zic fi eu neștiințifică.

I-am lăsat pe Bruno 
Wonner și pe Ștefan Fa
bian, aplecați deasupra 
pilelor și problemelor lor. 
Acești „ultimi mohicani" 
ai meseriei de pilar re
condiționează lunar 1000 
de bucăți. Mai au cițiva 
ani pină la pensionare. 
Dacă uzina nu le va asi
gura ucenicii capabili să 

i meseriei, 
toată povestea cu praful 
din coarne de vită, ames- 1 
tecat cu sare și făină va ? 
rămîne o simplă și biza- / 
ră amintire... *

multi prin curtea uzinei, 
inainte de a fi și ea

. condiționată. Polizorul
te o improvizație, dar

I ce față cerințelor. Am 
■ licitat o forjă, dar

fost refuzați, pe motivul 
că e „lucru țigănesc* (a- 

( dică tot neștiințific). Du
pă cum v-am mai spus, 

1 călim după ochi (călirea
este totuși de bună caii- Pre*a ștafeta 
tate, fiind vorba de niște ' '
ochi de specialiști — n.a.). 
Nu ne ar strica un piro- 
metru. Normarea timpilor 
la diferitele operații ar 
trebui revizuită, ea fiind

de 1979 „ca an de referin
ță.
a
mod obiectiv, neajunsurile 
întîmpinate îndeosebi ca 
urmare a slăbirii exigen
ței unor organizații de ba
ză, birouri și comitete de 
partid din unități față de 
sarcinile proprii.

Pe marginea celor pre
zentate au luat cuvîntul 
Gheorghe Marchiș, Gheor- 
ghe Pană, Pompei Tomolea, 
Elena Diaconu, Teodor Bon- 
calo, Otto.. Korciani, Cons
tantin Stan, Nicolae Aldica, 
Traian Morar, Constantin 
Adămuț, Friederich Dara- 
dics, Petre Constantin, Ion 

«Pădureanu, -Viorel Țăndă
rică.

Vorbitorii au lărgit pro
blematica înfățișată în da
rea de seamă, s-au referit 
la activitatea comitetului 
orășenesc, la munca orga
nelor și organizațiilor de

Darfta de seamă 
înfățișat totodată, în

partid din care fac parte 
arătînd deschis că re
zultatele economice pu
teau fi mai bune dacă 
în efortul general de dez
voltare a orașului s-ar fi 
regăsit cu mai multă preg
nanță . participarea tuturor 
cadrelor tehnico-economice.

în cadrul dezbaterilor 
s-au făcut recomandări 
organelor și organizații
lor de p ar t id din- 
orașul Lupeni să acționeze 
permanent în vederea creș
terii rolului lor de condu
cător politic în întreaga 
activitate economică și so
cială.

în încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Viorel Faur, ca
re a reliefat necesita
tea intensificării preocupă
rilor în vederea creșterii 
capacității organizației oră
șenești de partid de a so
luționa problemele curente

• și de perspectivă ale co-

lectivelor de muncă, de. a 
acționa astfel încît să fie 
preîntîmpinate răminerile 
în urmă și alte neajunsuri 
din munca unor unități e- 
conomice.

In mod deosebit a fost 
subliniată cerința sporirii 
producției de cărbune coc- 
sificabil, concomitent cu 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, avînd în vedere 
că cele două colective mi
niere de pe raza orașului, 
dispun de resurse interne 
și posibilități în acest sens. 
De asemenea au fost tra
sate sarcini cu privire la 
înfăptuirea integrală a 
•planului în profil terito
rial, fiind necesară atrage
rea unui mare număr de 
oameni ai muncii și locui
tori, proprietari ai gospo
dăriilor individuale, la dez
voltarea bazei agrozooteh
nice a orașului. Cu privire 
la obiectivele edilitar-urba- 
nistice s-a indicat noului 
organ orășenesc de partid

să întreprindă toate măsu
rile necesare pentru accele
rarea ritmului de lucru și 
îmbunătățirea calității lu
crărilor pe șantierele cons
trucțiilor sociale și de lo
cuințe, pentru definitiva
rea grabnică a viitorului 
centru civic. Din orientările 
trasate s-a desprins sarci
na ca noul organ orășenesc 
de partid să se "preocupe 
în permanență de adîncirea 
procesului educativ, de for
mare a omului nou cu o 
înaltă conștiință socialistă, 
intensificarea activității cui. 
tural-artistice. Vorbitorul 
a făcut referiri la cerin
ța întronării unei depline . 
exigențe comuniste, munci
torești în aplicarea princi
piilor autoconducerii, au- 
togestiunii și autoaprovizio- 
nării.

Conferința organizației 
răsenești de partid a reales 
ca prim ’ secretar al comi
tetului orășenesc pe tova
rășul Horea Toma. Ca se
cretari au fost aleși tova
rășii Ștefan Popa, Ion Pă- 
dureanu și Ioana Mesaroș.

Exigență și fermitate
(Urmare din pag. .1) asigure realizarea planului

_— ------------ ---------------- la producția de cărbune de
dului locativ s-au cheltuit cele două întreprinderi mi

niere, să crească perma
nent rolul și exigența tu
turor' organelor de partid, 
al conducerilor colective în 
organizarea și conducerea 
producției,. în respectarea 
disciplinei tehnologice și a

aproape 8 milioane lei, Au 
fost'puse în funcțiune o- 
biective industriale și social 
culturale (fabrica de mobi
lă, 226 apartamente, atelier- 
școală, dispensar me
dical, spații comerciale) iar 
altele sînt atacate — o- muncii, în exploatarea ' șl 
biective care vor asigura 
un grad sporit al calității 
vieții în orașul minerilor 
<lin Petrila.

Conferința a analizat ac
tivitatea comitetului oră
șenesc*, a organelor și or
ganizațiilor de partid în 
conducerea activității eco- 
nomico-sociale și politice, 
în spiritul documentelor de 
partid, a sprijinului primit 
de la organelg, superioare. 
Cu tot efortul material și 
uman nu s-a reușit să se

întreținerea corespunzătoa
re
ce, . . . . ... ___
rilor de muncă și nu în 
ultimă instanță respectarea 
și încadrarea în normele 
de securitate a muncii. A- 
ceste neîmpllniri, care e- 
rau de competența comi
tetului orășenesc, a celor 
din întreprinderi, a orga
nizațiilor de sindicat, U.T.C. 
și femei în cea mai mare 
parte se datoresc indisci
plinei muncii și tehnologl-

a dotării tehni- 
aprovizionarea locii-

ce care s-a manifestat la 
unele cadre de conducere, 
și muncitori, printre care 
și comuniști, apreciindu-se 
că prin Decretul 400 s-a 
creat actul legal de intran
sigență față de cei care 
încalcă disciplina și creea
ză greutăți în realizarea 
sarcinilor de plan.

In cadrul dezbaterilor, în 
spirit critic și autocritic, 
participanții la discuții- au 
făcut referiri și propuneri 
Ia stilul de muncă al co
mitetului, biroului și se
cretariatului comitetului o- 
rășenesc în conducerea ac
tivității politice și economi- 
co-sociale, de ridicare pe 
noi trepte a condițiilor de 
muncă și viață ale locuito
rilor orașului.

Vorbitorii Ilie Păducel, 
Benone Costinaș, Victor 
Chiaburu, Teodora Codar-

cea, Ștefan Alba, loan Co- 
jocariu, Constantin Chițoiu 
s-au angajat în numele co
muniștilor, al colectivelor 
pe care le reprezintă 
.conferință să mobilize
ze oamenii muncii la 
realizarea sarcinilor de 
plan. In cadrul dezbateri
lor Petre Satmari, Iacob 
Chioreanu, Speranța Po
pescu, Ioan Carvațchi, Mi
hai Pintea, Lucia Daniel, 
Mircea Sîrbu, au apreciat 
activitatea comitetului oră-

■ șenesc în conducerea pro
cesului educațional și de 
cultură^ de formare a tine
rei generații.

Conferința a reales în 
funcția de prim-secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid Petrila pe tovarășul 
Gavrila David. Ca secre
tari ai comitetului orășe
nesc de partid ■ au fost a- • 
Ieși tovarășii Loghin Popa, 
loan Orza, Victoria Sicoe.

• BLOC. CU GHINION. 
Blocurile de locuințe de pe 
Aleea Narciselor din 
peni au fost reparate 
zugrăvite 
două sau 
care dată 
ceput cu 
urmînd a

Lu- 
Ș* 

de 
fie- 
în-

în exterior 
trei ori. De 
zugrăvitul a 
primele blocuri, 
se termina cu 

ultimul bloc, rr , 9 Tot de 
atîtea ori însă blocul res
pectiv nu a mai fost zu
grăvit. Aceasta pentru că 
de fiecare dată cînd se a- 
jungea cu lucrările la el, 
intervenea ceva mai urgent 
în oraș pentru meseriașii 
de la I.G.C.L. Așa se face 
că blocul are o înfățișare 
exterioară jalnică. (M.A.)

>
(Urmare din pag. I)
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CONSFĂTUIRE. La clu
bul sindicatelor din Uri- 
cani a avut loc ieri clupă- 
amiază o consfătuire a ca
drelor tehnico-ingi nereștl și 
șefilor de brigadă în cadrul 
căreia, s-a relevat contribu
ția la înfăptuirea progra
mului de cercetare și dez.

I voi tare de lamina Urlc.anl. 
I După încheierea acestei ma- 
I aifestări' legată de activita- 
l tea economică s-a desfășu-

9

I

rat un concurs sportiv la 
care au luat parte cei pre- 
zenți la constătliire,

UNIVERSITATEA CUL
TURAL ȘTIINȚIFICA de 
la Casa de cultură Petro
șani a organizat ieri, la 
mina Dîlja, în cadrul 
cursului „Să cunoaștem le
gile țării'*, o lecție a că
rei temă a fost „Necesita, 
tea obiectivă a regjemen 
tării juridice prin lege", 
„Legea, expresie a voinței 
și intereselor cetățenilor *.

FOTBALISTICĂ. în con
dițiile în care echipele de 
fotbal „Minerul" Lupeni și

„Jiul" petroșani 
nuă „asaltul1- 
ră pe terenurile din Dro- 
beta-Turnu Severin și 
București (cu Dinamo) și.n- 
,gura partidă oficială ce se 
dispută în Valea Jiului este 
cea de divizia C, între „Mi
nerul1' Paroșeni și „Minerul" 
Ghelar. Se va. disputa , mîi- 
ne, de Ia ora 11, pe sta
dionul „Minerul" din Vul
can (peste Jiu).

DIAPORAMA': Membrii 
fotoclubuluî „Electron*' de 
la termocentrala Paroșeni 
au realizat instalațiile ne
cesare prezentării tnoniaje-

DUMITRU TIVDA, miner 
șef de brigadă la sectorul 
III :' .;■■■

- Nu știu cine anume 
răspunde de brigada noas
tră din partea conducerii 
sau alt cadru tehnic, deși 
avem un complex mecani
zat. Este foarte adevărat 
că la locul de munco vin 
foarte mulți șefi. Sfaturi ne 
dau toți, dar nu sînt sufi
ciente sfaturile, nu rezolvă 
problemele cu caie ne con
fruntăm. Din 4 martie, pină 
astăzi (11 martie - n.n.) a- . 
batajul a fost oprit pentru: 
efectuarea unor lucrări Ur
gente. Am schimbat trans
portorul. Totul s-a făcut ma
nual, și numai, un singur 
scoc are în jur de 300 de 
kilograme. Astăzi transpor
torul și abatajul a pornit 
dar la transportor mai a- • 
vem multe completări de 
făcut. Cu toate ocestea. 
primii lăcătuși au apărut în 
abataj la ora 9. Toți vor 
să fie pontați lo brigadă, 
dar nu și să muncească în 
brigadă. Nu avem o maga-

notează,
zie de piese de schimb Io 
incinta de la Maieio. Nici 
la suprafață și nici in sub
teran. Singura magazie es
te in incinta de le Livezeni, 
din Petroșani. Ce implicații 
are nici nu vă mai spun 
că este ușor de închipuit, 

Acum, avînd atîta meca
nizare, este necesar să se 
înființeze și la noi un ate
lier specializat pe proble
mele care se ivesc in în
treținerea utilajelor comple
xe — spre exemplu un ate
lier de hidraulică.

★
Ne oprim doar la decla

rațiile acestor doi șefi de 
brigadă, unul de la pregătiri 
(Constontin Nica) și unul 
di'ntr-un abataj mecanizat 
(Dumitru Tivdă) pentru că, 
pe de o parte, sînt unii din
tre cei mai buni șefi de 
brigadă pe care îi are în
treprinderea, iar pe de al
tă parte, și ceilalți condu
cători de formații de ‘ lu
cru ne-au declarat același 
luciu.

Deci concluziile sînt cla
re. Din cei aproape 80 de 
ingineri, subingineri, tehni
cieni nici unul nu are sar-

. * • ••
cina de a răspunde de o 
formație de lucru. Nu «•-. 
îndoim că tabele sint tacu-- 
te - cel puțin așa ni *-o 
afirmat și vom reveni asu
pra acestei afirmații în nu
mărul viitor dl ziarului nos
tru - dar de ce nu știu 
și șefii de brigadă cine sint 
cel cere trebuie să-l spriji
ne ? — la,- ■ "

De cadre tehnlco-ingine- 
rești, om văzut, mina dis
pune și repetăm, la o for
mație de lucru revin apro
ximativ 7 cadre (și sînt une
le formații care au doar 
13 oameni) tehnico-ingîne- 
rești și cu toate acestea 
problemele rămîn merezolvo- 
te.

Cum sînt folosite aceste 
cadre pentru pregătirea că
rora partidul și statul a in
vestit sute de mii de lei, ca
re sînt retribuite la nivelul 
pregătirii ? Cum își justifi
că remunerarea dacă mina 
a realizat prevederile de 
plan în proporție de 40 ta 
sută, într-o decadă și nici 
una din formațiile de lu
cru nu și-o îndeplinit sar- 

. cinile planificate ia zi, pe 
luna martie ?

utilaje și energeticieni se 
vor muta în casă nouă.

PATRULELE ȘCOLARE 
DE CIRCULAȚIE. în toa
te localitățile din Valea 
Jiului au avut loc ieri fa
zele orășenești ale" con
cursului pionieresc „Cea 
mai bună patrulă școlară 
de circulație",. Echipajele 
cele mai bine pregătite vor 
participa la etapa munici- 

desfășura,. 
27 martie, 
zona Băr- 
centru ci-

Lupeni,

își conți- lor fotografice în cadrul că- 
de.primă va- rora sînt proiectate, cu a- 

conipanțament sonor,<o su
ită de diapozitive. Acest 
procedeu, numit diaporama, 
a fost folosit cu prilejul 
deschiderii expoziției de 
fotografii realizate de Fran. 
eisc Nemeth, organizată la 
clubul din Lupeni.

ULTIMELE FINISĂRI.
Constructorii din Vulcan e- 
xeeută în acdastă perioadă pală care se va 

la Petroșani, în
CASE NOI. în 

bâteni, viitorul 
vie al orașului

ultunele lucrări de finisa
re la blocurile 54, 55, 62. 
în eurîmd, .128 de mineri, 
preparatori, constructori de

constructofiî pregătesc pen
tru- recepție noi aparta
mente.: Este vorba de sca
ra a 3-a a blocului 35, 
scara a 6-a a blocului 38 
și seara â 3-a a blocului 34,. 
însumind în total 76 de'

.apartamente. (AM.)

Rubrică realizată <le
Tiberiu Si’ATARU
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Decebal pe Columnă (I)
înfățișat
Tapae, ar

în 
fi

în piatră nu de conaționali 
ci de aprigii săi dușmani. 
Artiștii Columnei ghidîn- 
du-se după comentariile lui 
Traian, firește, nu au pu
tut evita prezentarea în
fățișării lui Decebal. Cu si
guranță, însuși împăratul 
în opera lui a vorbit în 
mai multe rînduri despre 
marele său inamic. Ținînd 
seama de o lege a simetri
ei, prezența lui Decebal pe 
Columnă era necesară și 
Ia dimensiunea ei reală — 
fizică, psihologică, de is
cusit comandant al taberii 
dace. Cu alte cuvinte, opo
nentul lui Traian nu putea 
fi caricaturizat, prezentat 
într-o ipostază personală 
defavorabilă pentru un mo
tiv lesne de înțeles. Ori
ce privitor al Columnei 
și-ar fi pus întrebarea : de 
ce a durat atîta războiul 
dacă inamicii au fost niște 
nevolnici ? Chestiunea ar 
fi avut un reflex negativ ■ 
privind chiar capacitatea 
împăratului de a conduce 
operațiuni militare. In re
petate rînduri vedem pe 
Columnă un Decebal jp 
atitudini care îi fac onoa
re — de la conducătorul a- 
flat în diversele momente 
ale evenimentelor, pînă în 
clipa tragică a sinuciderii. 

«Ar urma să propunem citi
torului o trecere în revistă 
a ssenelor în care imagi
nea lui Decebal este pre
zentă. Aici, ne -confundăm 
cu o dificultate: de cinci

Deși, fără un cuvînt 
scris, Coloana Traiană ră- 
mîne un important izvor de 
informații, nu atît privi
toare strict la derularea e- 
venimentelor care au cul
minat prin înfringerea mi
litară a statului dac și 
transformarea lui într-o 
provincie romană — din a- 
cest punct de vedere Co
lumna rămîne datoare ade
vărului, cît mai ales pre
zentării tipologiei ostașilor 
daci, a structurii lor so
matice. Grație Columnei 
cunoaștem „pe viu" cum 
arătau dacii. Mai mult, pî
nă și o stratificare socială 
cu semnele ei exterioare 
ne sînt prezentate. După 
cele știute pînă astăzi doar 
Columna a imortalizat chi
pul lui Decebal. Aici se 
naște o curioasă întrebare s 
dacii care au atins un ni
vel propriu și original de 
dezvoltare, cum se face că 
nu au dăltuit în piatră ori 
modelat în lut chipul ma
relui conducător ? Posibili
tățile tehnice se ridicau de
asupra oricărui dubiu — 
știm de pildă că unul din 
primii exploratori ai ruine- 
7®'. cetății de Ia Grădiștea 
Muncelului, ă văzut un 
frumos basorelief cu moti
ve zoomorfe. Atunci care 
este răspunsu} ? Se pare că 
dacii evitau redarea chipu
lui omenesc din motive 
probabil religioase. Astfel, 
nici înfățișarea zeilor prin
cipali din panteonul dac,
Zalmoxis, Gebeleizis nu ne- sau șase ori ? Nu toți au- 
este cunoscută. 1-â fost dat torii — între care Aurel 
lui Decebal să fie dăltuit Decei — acceptă că figu

ra pileatului 
bătălia de la 
Decebal. In esență, spune 
istoricul citat, capul perso
najului nu seamănă cu al 
lui Decebal din celelalte i- 
magini. Se mai amintea a- 
poi lipsa unui anturaj — 
ținînd seama de rangul său 
— dacă ar Ti fost Decebal, 
poziția periferică, etc. De
sigur și autorii care iden
tifică pileatul de la Tapae 
cu Decebal au argumente
le lor. Intîi, miza bătăliei 
era- deosebită ; o hotărîtă 
victorie romană deschidea 
aria cetăților și Decebal 
n-ar fi putut lăsa comanda 
pe mina unui subaltern, 
chiar capabil. Coloana .ro
mană pătrunsă pe Valea 
Bistrei și care urma să lup
te Ia Tapae, avea în frunte 
chiar persoana împăratului, 
dovadă ă nrisiunii deosebi
te încredințată tacestui vîrf 
de atac. Decebal. la rîndul 
său, cunoștea valoarea mi
litară a trupelor conduse 
de Traian — iată înmănun- ’ 
cheate premisele ca însuși* 
regele dac săi se opună. 
Ne vom reîntîlni cu Dece
bal la sfîrșitul primului 
război,. atunci cînd discută 
Cu Traian preliminariile 
păcii (scena 75 după nume- 
rotarea Cichorius). Condu
cător al unei numeroase 
delegații dace, înalt, ma
siv, purtînd pileus, cu ges
turi măsurate, demne, nu 
din cale afară de rugătoa
re, va încheia o pace în 
speranța de a cîștiga un 
timp și prin acesta refacerea.

Viorel MORARU

Să ne cunoaștem patria

. ...grație unui microcli
mat mediteranean, Par
cul dendrologic din Gura- 
honț (județul Arad) pose
dă pește 1 600 specii de ar
bori și arbuști din toată 
lumea, dintre care o sută 
sînt unicate în țară ? Se 
pot întîlni aici specii din 
flora Chinei, Japoniei, Au
straliei, Americii, Canadei 
etc. Parcul dendro
logic, de mare interes 
științific și turistic are o 
vechime de peste opt de
cenii.

...orașul Ploiești și-a ilu
minat străzile cu petrol 
lampant incepindccu 1 ia
nuarie 1860, prin 75 de 
lămpi și 250 felinare, „Con- 
tracȚ utecierajului" fiind 
atribuit lui Marin Mehe- 
dințeanu ? Pînă în anul 
1881, numărul lămpilor a- 
junge la 1173 de bucăți, a- 
șezate „în așa zisul centru 
al orașului și pe bulevar
de, pe cînd suburbiile cele 
depărtate zac în întuneric, 
după cum zac și în noroa
ie" consemna presa vremii.

...în anul 1540 apare pen
tru prima oară termenul 
de „dohtor" ? El figura în 
scrisoarea trimisă la Bra
șov de Radu Paisie, care 
cere să vie „dohtorul" 
Gheorghe „eu ierburi 
toate boalele".

Cititorii fotografiază

Era atît de mic incit 
trebuia să stau in ge
nunchi în fața lui.

★
O statuie din aur ma

siv, intitulată „sărăcie**.
★

Intii trebuie să fi a- 
părut banul. Abia pe 
urmă oamenii de valoa
re.

★
Reumatism. Pe Matu- 

salem ît dureau genun
chii la fiecare schimba
re de epocă.

★
Cînd s-a rupt firul 

marioneta a căzut grl- 
.madă. A fost primul ei 
gest independent.

CRONICA 
nerimatA

Respectați ciclopii, fă
ră a face din ei arbitrii 
de fotbal. w

Același Soare, în ace
lași timp, pentru unii a- 
ptine, pentru alții răsa- 

î re.
|
j
i
i
i

★
Un indicator nou. Nu

mărul de birocrați pe 
cap de locuitor.

★
N-are rost să cerneți

prostia. In sită sau sub
sită, tot se va face au-
zită.

★
Unele vise se împli-

nesc. A m avut un vis
în care se făcea că dor-
meam.

★
De acord. Tu ești soa-

rele meu. Dar ai prea

duplicat 
statui.

a făcut

! multe planete.
1 . ★
i Ajunsese un 
j îl propriei sale

★
Omnipotența

din leu un animal 
deșertului.

★
Nu smintina ci droj

dia face pîinea să creas
că.

★
De remarcat că porcul 

se termină printr-o vir
gulă, denumită popular 
coadă.

★
Cascada, cit de gran

dioasă poate fi uneori 
căderea.
Valeriu BUTULESCU

Culese de 
ing. Ilie RREBEN

ins-

x

Se

nu
In

deani) 
mare.

i-am 
mă 

seă-

Ziua femeii a trecut. 
Prins de treburi am ui
tat pur și ' simplu. Știu, 
nu e voie să uit un ase
menea lucru, e rușinos 
din partea mea, dar ce 
pot să fac ? Uite, m-am 
gîndit, toată luna aceasta 
e luna cadourilor .și-am 
să mă revanșez.

—■ Te-am căutat Ia te
lefon, mi-a spus loniță, 
bunul meu prieten, ieri 
dimineață cind am venit 
ia serviciu. ’

— Pentru ce ? l-am în
trebat.

— Să luăm ceva pentru 
femei... Un cadou...

— Gînd la gînd, 
zis. Tocmai la asta 
gîndeam, știi că am 
pat ziua femeii...

Imediat cum am termi
nat serviciul am plecat 
prin magazine. Priveam 
cînd intr-un raft, cînd în 
altul, ne interesam -de 
prețuri. Uneori, ne și con
traziceam, mai ales în 
privința calității (loniță 
este foarte pretențios).

— Uite ee calitate, îmi 
argumentează el, arătîn-

du-mi un pulovei 
•mai degrabă arăta 
fustă piisată... .
. Am intrat Ja drogherie. 
Era arhiplin. Rafturile e- 
rau înțeste de marfă. In 
afară de spun.„

■— Ce săpun ? a explo
dat loniță. Știi ce semni
ficație are săpunul ?

— Atunci un șampon 
din măr... am insistat eu.

— Nici atît ! a fost ca
tegoric loniță.

— ... un ceas nu mer
ge?!

— Ceas ?! Șe vede trea
ba că nu te prea pricepi 
la cadouri ! Crezi că so
țiile noastre-s somnoroase 
și nu se pot scula?! As- 

ceasu- 
pînă 

să- 
cu noap-

ta-i semnificația 
lui, dacă n-ai știut 
acum 1 Nevastă-mea 
raca se scoală 
tea-n ,cap...

Am ajuns ia 
Era o coadă 1... 
trecut ca acceleratul de 
București prin fața uni
tății. Am dedus că n-are 
de gînd să se oprească. 
S-a oprit în fața cofetă
riei. „Ah, mai bine (gîn-

...apele sulfuroase de la 
Căciulata sînt semnalate 
pentru prima dată în anul 
1515 ? Se arată că lîngă 
Cozia, într-un izvor curge 
apă de pucioasă".

Dorind să știe de la ce 
stadiu de cunoștințe plea
că cu noul cursant, 
tructorul îl întreabă

— Ați mai condus 
mașină pînă acum ?

— O singură dată, 
șina unui prieten, 
supravegherea acestuia, 
îi răspunde cursantul.

— Și cum a mers, bine?
— Da !... Era o cimpie 

mare unde se alia la păs
cut un singur cal, și era 
să-l calc cu mașina...

Oare așa o fi arătind... Tunelul timpului ‘

Foto : Constantin MANO!.ACHE

Umor în pastile
eu un prieten în fața u- 
nui restaurant.

— Am auzit că .te-ai fă
cut bine ; cînd începi se± ■ 
viciul ? îl întreabă prie
tenul.

— Euna* viitoare.
■— Mergem să bem o 

țuică?
— Mulțumesc.

chiar vreau 
viciul luna 
mai tirziu !

vreo

ma- 
sub

dar, 
să încep ser- 
viitoare, - nu

x

Un convalescent, după 
o hepatită, se intilnește

ar fi o ciocolată 
N-ar fi rău

Ciocolată ? a izbuc
nit el iarăși, Ciocolată, 
nu 1 Ar zice că am dat 
în mintea copiilor. -Șoțiile 
noastre nu-s de bomboa
ne 1 Și-apoi dantura...

' strică'! T
Nici la încălțăminte 

ne-am putut înțelege,
primul-rind că nici eu nici 
loniță nu știam ce nu
măr. poartă la pantofi 
consoartele noastre.

— Decît să-i iau pan
tofi mici, a decis loniță, 
mai bine nu-i iau deloc.

Avea perfectă dreptate.
Văzîndu-ne dezorientați 

vînzătoarea șe-a.-recoman
dat, o pereche de pantofi 
de lux. Pentru noi. „îm
pletiți ?! a sărit loniță. 
Și-aveți și 28 ? Formida
bil ! Faceți bon 1 Nici nu-i 
mai încerc !" Și uitindu- 
se spre mine: „Cu așa o- 
cazie nu te mai întil- 
nești !..." l-a cumpărat i- 
mediat, am ieșit din nou 
afară, înaintind spre cen
tru.

— Tu ai vorbit anul

,or discută cu un 
despre tabloul

trecut de-o pălărie, mi a 
zis loniță. Ai luat-o ?
T —W®'

Păi ce mal stai ? Ui
te a venit primăvara...

Și am intrat la o cunoș
tință de a lui, care după 
ce l-a pupat îndelung pe 
loniță a scos o palm ie 
„a-ntîia". Am luat-o, "ce 
să fac ?!... . . . • .

Trecuseră mai bine de 
două ceasuri de cînd um
blam din magazin în ma
gazin. „Ar trebui să mer
gem undeva -să udam 
marfa... Mi s-a făcut se
te" a considerat bineve
nit loniță. Nici n-a ter
minat bine vorba și Sata
ne la „Minerul". Am în- 

< ceput cu o votcă, am con
tinuat cu un vin, după 
care am spălat totul cu o: 
bere... Se făcuse ora 
uăzeclșidouă, muzica 
trase în antren, noi 
simțeam bine și parcă 
tasem de toate, inclusiv 
că plecaserăm să cumpă
răm cîte un cadou pentru 
soții. Noroc că „luna ca
dourilor" ține o... Tună !

do- 
in-
ne
ui-

Val. URlGANEANU

— Știi că Leonardo da 
Vinci a dat de vreo trei 
milioane de ori eu pensu
la și a „parcurs" 10 km, 
în pași mărunți, înainte 
și înapoi, în fața pînzei. 
pînă a terminat acest ta
blou ?

— Se poate, dar un a- 
seraenea zîmbel a meri
tat acest efort.

Dr.
Culese de

Dumitru GALAȚAN,
I’etrila
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La o nuntă „cu dar", 
«oarecum nepotrivită
Au ciocnit, eu toți, 

paharul 
— Căutau să nu se mire — 

Insă după ce-au shins 
„darul'* 

Căutau numai pe... mire.
Diferența la întîlnire
Intîlnirea lor de astăzi, in- 
tr-un fel de compromise

I o mică deosebire 
între ei, ca o părere, 

veni la întîlnire cu 
cinci fire de narcise, 

veni în schimb cu-o su
fle minute înlîrziere.

Fiind

„Eu

Ești

Ea 
tă.„
Unui Don Juande ocazie
A declamat cu glas și

cutezanță : 
fericirii i-am găsit azi 

cheia, 
tu, doar tu, lruim a-a 

mea SPERANȚA"
Dar ea i-a zis: „AJă cheamă 

JTLOFTEI A !“

Recepționare eronata 
„Sâ nu mai vii acasă, beat!" 
El din anunțul enunțat 
Doar prima parte-a 

memorat 
Și... pe acasă U-a mai dat.

Mircea ANDRAS
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ACTUALITATEA îN LU/ME
Schimb de mesaje

ÎNTRE PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Șl PRE
ȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV AL OR

GANIZAȚIEI PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

BEIRUT 13 (Agerpres). 
— La Beirut a avut loc un 
schimb de mesaje de pri
etenie între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușesctx și președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser 
Arafat.

Președintele Yasser Ara
fat a subliniat cu recunoș
tință și înaltă apreciere e- 
forturile susținute și cons
tante ale României socialis-

te, ale președintelui Nicolae 
Ceausescu personal, pentru 
instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Mij
lociu pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile o- 
cupate în urma războiului 
din 1967, soluționarea pro
blemei poporului arab pa
lestinian inclusiv prin cre
area unui stat propriu, in
dependent. asigurarea se
curității și independenței 
tuturor statelor din regi
une.

Producția 
mondială 

de cărbune
GENEVA 13 (Agerpres). 

— Producția mondială de 
cărbune va crește rapid în 
perioada următoare, ur- 
mînd să depășească, la ni
velul anului 2000, de aproa
pe 3 ori producția actuală 
a lumii, se arată într-un 
raport al Comisiei cărbune, 
lui din Organizația Inter
națională a Muncii. La 
ora actuală, petrolul asigură 
aproape jumătate din cerin
țele energetice ale stafelor 
industrializate. Se antici
pează că peste mai puțin de 
două decenii petrolul va 
reprezenta circa 30 la su
tă, iar cărbunele 3'7- la su
tă din totalul energiei con
sumate, 
petrolul 
sută din 
bunele 
sută.

iar în anul 2030 
va asigura 18 la 
consum, iar căr- 

între 33 si 38 la’

matrimonială 
din Ha.novra 

în
de măi sus este 
să spui „da" și 
în pragul aparta- 
o filipineză în’ 
oase, măslinie și

100 de ani de la nașterea, 
diplomatului român 
Nicolae Titulescu

tăți pe scena politică și di
plomatică, nu numai în 
România, ci șl în întreaga 
lume.

DELIII 13 (Agerpres). — 
Revista indiană „Interna
tional Reporter", care apa
re la Delhi, a publicat în 
ultimul său număr, sub ti-. 

Elogiind contribuția emi- “
nentului diplomat român 
la apărarea intereselor po
poarelor, a cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii în
tre națiuni în perioada in
terbelică, ziarul kuweitian 
subliniază că Nicolae Titu
lescu și-a pus amprenta 
puternicei sale personali-

KUWEIT 13 (Agerpres).
— Cotidianul kuweitian de . 
limbă arabă „Al Seyassah" 
publică un amplu articol, 
însoțit de o fotografie, de
dicat vieții și activității lui 
Nicolae Titulescu, de la a 
cărui naștere se împlinesc 
o sută de ani. .

tlul „România — urme a- 
dînci lăsate de Nicolae 
Titulescu", un articol în 
cuprinsul căruia sînt evi
dențiate personalitatea, ac
tivitatea și contribuția re
marcabilă la pacea lumii 
ale marelui diplomat ro
mân în perioada dintre ce
le două războaie mondiale.

J

FILME
14 martie

XV.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Un glonte 
tăcit; Unirea : 
de duminică.

PETRILA : Punga cu 
libelule.

LONEA : Războiul
stelelor, 1-11.

ANINOASA: -Triden
tul nu răspunde.

VULCAN — Luceafă
rul : Convoiul.

LUPENI — Cultural: 
Lupii mărilor : Munci
toresc : Șantaj.

URICANI : Idila
Miss Brasilia.

15 martie
PETROȘANI — 7 

iembrie : Călărețul 
lectric ; Unirea :

No- 
ră- 

Părinți

CU

nic și agricol (consulta
ții). 8,40 Omul și sănăta
tea. 9,00 De strajă pa
triei. 9,30 Bucuriile mu
zicii. 10,00 Viața satului. 
11,15 Lumea copiilor... 
într-un studio. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumi
nica]. Din sumar : Dia
log între București și 
Cluj-Napoca. 14,00 De
sene animate. 17,05 Pa
gini din comedia cine
matografică românească: 
„Popescu 10 în control". 
18,10 Telespori. 18,40 
Bucuriile copilăriei. 19,00 
Telejurnal. 19,25 Cînta- 
rea României. 20,25 Film 
artistic : „Promisiunea11. 
Premieră pe țară. 22,10 
Telejurnal. Sport. 22,30 
Caruselul muzicii ușoare.

15 martie

I5
3
Ii j

3

I
j 
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Știri din țările socialiste
ULAN BATOR 13 (Ager

pres). — Pregătirea cadre
lor calificate pentru eco
nomia națională constituie 
sarcina primordială a în- 
vățămîntului mongol. In 
1942 economia mongolă 
dispunea de numai 22 per
soane cu studii superioare, 
în prezent, numai la Uni
versitatea mongolă dc stat 
din Ulan Bator studiază 
aproximativ 10 000 stu- 
denți. în total, în cursul

cialiștilor Institutului de 
cercetări științifice în do
meniul cauciucului natural, 

în ultimii ani, institutul 
a elaborat- și a recoman
dat gospodăriilor de stat 
noi soiuri de mare produc
tivitate, metode agrotehni
ce avansate, modalități de 
utilizare a îngrășămintelor 
chimice și a mijloacelor 
chimice de protecție în 
plantații. Prin bogata acti
vitate pe care o desfășoa
ră, institutul s-a înscris

î

INTR-O ALOCUȚIUNE 
rostită la Maputo, pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambic, Samora 
Machel, a calificat regimul 
minoritar rasist din Afri
ca de Sud dușmanul fă
țiș al Africii independente. 
Șeful statului mozarnbican 
și-a exprimat îngrijorarea 
față de sprijinul pe plan 
militai pe care’ îl primește

?

acestui cincinal (1981—1985) 
vor primi o calificare me
die sau superioară 50 000 
tineri.

HANOI 13 (Agerpres). — 
Arborele de cauciuc se nu
mără printre cele .mai pre
țioase culturi tehnice din 
Republica Socialistă Viet
nam. Sporirea randamen
tului plantațiilor de hevea 
prin aplicarea unor meto
de agrotehnice moderne se printre importantele centre
află în centrul atenției spe- științifice ale țării.

R.S.A. din partea unor sta- tru economisirea benzinei, 
te occidentale.

VENEZUELA a cerut 
convocarea unei sesiuni ex
traordinare a .Consiliului 
permanent al Organizației ...
Statelor Americane (OSA)

No- 
e- 

Intre 
două cyrente de apă.

PETRILA : Punga cu 
libelule.

LONE A : Te voi face 
să iubești viața.

.VULCAN — Luceafă
rul : Domnișoara Noorie.

LUPENI — Cultural: 
înainte de miezul nop
ții ; Muncitoresc: Șan
taj.

URICANI : Dumas în 
Caucaz.

17,50 1001 
închiderea 
20,00 Tele- 
Arc peste

1i
3
î
i 
î

TV
14 martie

8,00 Admiterea în în- 
vățămîntul superior teh-

15,00 Emisiune în lim
ba maghiară, 
de seri. 18,00 
programului,

. jurnal. 20,20
timp în satul românesc: 
1907—1962—1982. Repor
taj. 20,45 Coruri celebre 
din
21,10
21,30 
„La 
ră pe țară. 22,15 Tele 
jurnal.

5

5
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Cadran mondiaZbrii 
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opere și operete.

Agenția 
„Interpart", 
(R.F.G.), susține că la 
trebarea 
suficient 
îți apare 
mentului 
carne și 
cu ochi migdalați. Ba mai 
mult, pentru ca originalul 
să fie și mai exotic, el nu 
va vorbi o boabă germana 
și va fi îmbrăcată crt mai 
modest. Deschlzînd o fi
lială într-unul din centrele 
comerciale ale Maniller, a- 
'genția, care se ocupă cu 
procurarea de soții filipi
neze contra unei sume nu 
prea mici de mărci vest-' 
germane, contează, evi
dent, pe o piață stabilă și 
pe un cîștîg substanțial. A- 
genții firmei aleg din rîn- 
dul tinerelor filipineze po
sibilele candidate, le întoc
mesc „dosarul" ■ 
mai" multe date biografice 
și despre sănătate — pe ca
re îl trimit la Centru, în 
Hanovra. .Alegerea se face 
acolo, iar răspunsul vine 
urgent pe telex. Apoi, mar
fa — ca orice marfă — 
este expediată cu avionul 
în „țara tuturor posibilită- i 
ților". Și astfel, nu ar fi 
exclusă o căsătorie cu 
prințul bogat din poveste ’ 
— li se spune tinerelor fi
lipineze. Iar „Interpart", ca 
oricare firmă serioasă,f" 
îngrijește ca „marfa" ' să ‘ 

. fie trecută în registrele 
speciale unde sînt înregis
trați toți imigranții, asi- 
gurînd și o perioadă „de 
garanție" de 90 de zile.

Dar ce înseamnă garan
ția în acest caz ?

Așa cum explică agenția 
în pliantele publicitare, este 
vorba de o „perioadă de 
acomodare". Dacă în pe-

rioada amintită cumpără
torului nu-i place marfa: 
„Enschuldigen Sie !“ 
rog să mă scuzați !“), 
marfa este returnată.

Aceasta este firma.

Astfel, stațiile de benzină 
vor fi închise duminica, fi
ind, de asemenea, interzi
să vînzarea acestui combus
tibil în recipienți sau bi
doane.. Decretul motivează 
această măsură prin de
pendența energetică a Re
publicii Nicaragua, agrava
tă de creșterea prețurilor 
la hidrocarburi.

POTRIVIT STATISTICI
LOR oficiale, date publi
cității la Bonn, transmise 
de agenția DPA, consumul 
de droguri a provocat, în 
1981, în R.E, 'Germania, 
moartea a 360 de persoane.

(„Vă 
și

Aceasta este firma. Dar, 
în acest 'caz, cum reacțio
nează marfa ? Căutînd în 
cele mai sărace pături ale 
populației, în cartierele să
race ale Mantilei sau ale 
marilor orașe filipineze, 
unde costul vieții este tot 
mai crescut, iar șomajul în 
rîndul femeilor a crescut 
în perioada 1971—1980 .cu 
75 la sută, agenții firmei 
vest-germane știu să pro
mită, în schimb, un trai 
civilizat într-o societate de 
consum. Și unele fete cad 
în plasa cu iluzii. Sărace, 
semianalfabete și fără nici 

găsi o 
acceptă 
drumul 
majori-

o perspectivă de a 
slujbă în țara lor 
să se înscrie pe 

cu cît aventurii. „Pentru
tatea fetelor recrutate de 
„Interpart" aventura are 
un gust amar. Cel mai a- 
desea, ele preferă — dacă 
se poate spune astfel — să 
se angajeze servitoare în- 
diverse familii sau chiar 
să. facă trotuarul decît să 
îndure rușinea întoarcerii" 
— scrie ziaruj filipinez 
„Times Journal".

Numeroase organizații 
de femei din Filipine au 
cerut, indignate, închide- 

SȘ. rea filialei firmei vest-ger- 
mane din țara lor. „Femei
le trebuie să lupte pentru 
cîștigarea drepturilor lor 
sociale, pentru dreptul de 
a învăța, de a se 
din bezna 
cruțătoare 
în mîinile 
Hanovra" 
Journal".

elibera 
ignoranței ne- 
care le aruncă 

agenților din 
— scrie „Times

F. G.

consacrată manevrelor na
vale ale N.A.T.O. în Gol
ful Mexic. Consiliul per
manent al OSA urmează să ; 
se reunească luni, 14 mar- ( 
tie, pentru a lua în dez- .
batere cererea Venezuelej. Agenția menționată relevă 

•_ că anul trecut numărul
PRIN DECRET GUVER- consumatorilor de droguri 

NAMentaL, în Nicaragua puternice s-â ridicat 
au fost luate masuri pen- aproximativ 45 000,

Roman foileton':
Barraca". Premie-

Mica publicitate
PIERDUT diplomă seria 

B 142006/1972 pe numele 
Nagy Andrei eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (458) 4/

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cucu 
Vasile eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (459)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vină-

toru Manole eliberată 
I.P.E.G. Deva. O declar 
lă. (461)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Toldean
Gigei eliberată de I.P.E.G. 
Deva, O declar nulă. (462)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoica 
Eugen eliberată de C.C.S.M. 
Petroșani. G declar nulă. 
(463)

DE FAMILIEANUNȚ

T elexSchi

Rezultate bune in csncursurils 
de la Predeal și Paiana Bra-ovf

'Cu sufletele îndurerate nașii Paver și Mărioara 
anunță că se împlinesc trei ani de la dispariția ful
gerătoare dintre noi a celui care a fost

HASCA VIOREL
Ii vom păstra amintire veșnică.

Prin munca responsabi
lă, stăruitoare, competentă 
și pasiunea profesorilor 
Virginia Peterfi, Gedeon 
Gunther și a Tui Victor Mi- 
Jiuț care șlefuiese cu dra
goste și migală tinerele ta
lente ale schiului alpin 
din Valea Jiului avem min- 
dria și satisfacția obținerii 
unor rezultate care au dus 
faima Văii cărbunelui și 
în domeniul sportului prac
ticat de cei curajoși pe pir - 
tiile înzăpezite a Le munți
lor. Tinerii noștri schiori 
participă cu regularitate la 
toate Competițiile la care 
este prezentă elita acestui 
sport din țara noastră ba 
chiar și în întreceri inter
naționale, E firesc deci să 
așteptăm cu legitimă ne
răbdare fiecare concurs, 
conssmnînd de fiecare da
tă obținerea a noi trofee 
ce îmbogățesc vitrina Clu
bului sportiv școlar din 
Petroșani. De -curind profe
sorii și schiorii noștri s-au 
întors de la două concur
suri- naționale finale. E 
vorba de cel al copiilor 
desfășurat la Predeal și al

juniorilor de 
Brașov, unde

la Poiana 
au participat 

toți tinerii schiori din țară 
calificați pentru etapele 
finale printre care au tost . 
prezenți și -schiorii de la .. ’ 
C.S.Ș, Petroșani.

Concursul național al co
piilor de la Predeal a 
confirmat încă o. dată ta
lentul, difzenia -și perseve
rența SimonCi Cosținăș ca
re a cucerit primul loc și 
titlul de campioană națio
nală la slalom uriaș, copii

• XI, E de altfel pentru a 
.. doua rjara • cînd cucerește , 
acest titlu, primul l-a ob
ținut în-anul 1980. De alt
fel ea a ocupat un ono
rant loc IV și ia slalom 
special după ce in prima 
manșă se afla pe locul doi. 
Născută in același an cu 
Simona (1968), Liana Gro- 
su s-a clasat pe locul IV 
la .slalom special,și locul 
VI la slalom uriaș. Băieții 
au fost de asemenea ia 
înălțime. Prin Dan Negruț 
au ocupat un meritoriu loc 
VI ia slalom special și lo
cul V lai slalom, uriaș. Se 
cuvine să menționăm Țap-

tul că-toți cor^curenții cla
sați înaintea Lianei Grosu 
și lui Dan Negruț sînt com- 
ponenți ai lotului național 
de copii la poarta căruia 
bat eu insistență și cei 
doi schiori ai noștri. Dată 
fiind valoarea concurenți- 
lor, merituoase sint și lo
curile ocupate de Mihaela 
Hieiu, Corina Vladislav, 
Nicoleta Zapan la fete, Răz- 
van Pop, Alin

- Siegfried Bota și 
Gușe la băieți.

Regulamentul 
concurențiloi să 
și ia întrecerile 
juniorilor. Simona Costinaș 
a fost și de această dată 
la înălțime clasindu-se la 
juniori 11 pe locul VI atil 
la slalom special cit și la 
uriaș. Cî’t privește Mihaela 
Hieiu a’ ocupat locui XII 
la ambele probe, iar Liana 
Grosu locul XIII la slalom 
uriaș. La băieți Horațiu 
Țipțer■'ff-a clasat pe locul 
V la slalom uriaș, iar Flo
rin Filip, locul VIU la sla
lom special, ambii la ju7 
niori I.

Rezultatele -sini frumoa
se și le urăm schiorilor ca 
sub îndrumarea antrenori
lor șâ obțină noi' succese 
menite șă. ridice mereu 
mai sus prestigiul schiu
lui din Valea Jiului.

Gedeon,.
Narcis

permite 
participe 
rezervate

D CRIȘAN

Arad s-a disputat 
cadrul etapei a 20-a 

a- campionatului diviziei A 
la fotbal, partida dintre 
U.T. Arad Și Universitatea 
Craiova. Meciul s-a înche. 
iat la egalitate : .0—0.

Astăzi au loc celelalte 
întîlniri ale etapei, după 
următorul program : Pro
gresul Vulcan București — 
F.C.M, Brașov (stadionul 
Progresul) ; Dinamo Bu-cu. 
rești — Jiul Petroșani (sta- 
dionul^pinamo) ; Universi
tatea Cluj-Napoca — Spor
tul studențesc; C.S. Tîrgo- 
viște — Politehnita Timi
șoara ; F.C. Argeș Pitești
— S.C.- Bacău ; F.C. Olt — 
F.C. Constanța ; Corvinul 
Hunedoara — Steaua Bucu
rești ; Chimia Rrn, . Vîleea
— A.S.A. Tg. Mureș,

Toate partidele încep la 
ora 15,30. Posturile noastre . 
de radio vor transmite .as
pect® de Ta toate-meciurile, 
începînd de Ta. ora 15,25, in 
cadrul emisiunii „Fotbal 
minut cu minut', pe pro
gramul 1. -
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