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Cronică de
întrecere
Cărbune peste 

plan

Va- 
anul

e-

-Cu cele 14 000 tone de 
rXxbune extrașe peste pre
vederile planului de la 
începutul anului, colecti
vul sectorului I de la I.M. 
Aninoasa se află in frun
tea întrecerii socialiste, 
de altfel acesta este co
lectivul care a lansat che
marea la întrecere către 
toate sectoarele din 
lea Jiului pentru 
1982.

Printr-o mobilizare
xemplară minerii au depă
șit productivitatea muncii 
pe sector față de plan cu 
500 kg pe post. Numai în 
această lună ei au extras 
peste plan 1 600 tone de 
cărbune. Cu rezultate foar. 
te bune se prezintă briga
da condusă de Pavei De- 
diu care a sporit produc
tivitatea muncii în aba
taj cu 3 tone pe post.

Au mai depășit sarci
nile de plan brigăzile 
conduse de Constantin 
lacob, Stan Rotaru și lo- 
siv Prisecaru.
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Revirimentul este așteptat 
și la indicatorii calitativi

Eforturile pe care, le-au ria primă energetică la pa- 
de.pus oamenii muncii de ;
la I.M. Dîlja pentru creș- capitol — calitatea’ cărbu- 
terea producției de cărbune 
sînt concretizate în realiza
rea sarcinilor de plan la 
producția fizică de cărbu-. 
ne pe cele două luni ale 
acestui an. Aceasta dove
dește că la mina Dîlja s-a 
produs revirimentul scon
tat, s-a acționat cu fermi
tate pentru creșterea pro. 
ducției de cărbune astfel 
îneît să fie asigurat cărbu
nele atît de necesar econo
miei noastre naționale. Ac
tivitatea eficientă însă pre. 
supune, impune chiar, ca 
produsul livrat — cărbu
nele — să corespundă ca
litativ și prin procesul de 
preparare să devină mate.

rametrii ceruți. La acest

nelui —colectivul I.M. Dîl
ja nu a reușit să se în
cadreze în indicii planifi
cați. Concret, în lunile ia
nuarie și februarie procen
tul de cenușă planificat a 
fost depășit cu 3,8 puncte. 

- și respectiv, 1,3 puncte, iar. 
umiditatea a fost, de ase
menea, peste prevederi eu 
0,2 puncte.

Nefncadrarea în parame
tri ceruți, s-a concretizat 
în bilanțul finaciar al în
treprinderii prin însemna 
te pierderi bănești care au 
afectat indicatorul „valoa
rea producției nete'ș tn 
presie fizică aceeași ne- 
împlinire înseamnă penali.

zarea la producția de căr
bune . net de peste 4200 
tone.

Iată, așadar, o mare re
zervă în planul eficienței 
activității productive ,a co
lectivului. O'direcție Jmpor. 
tantă în care trebuie să 
acționeze consiliul . oameni
lor muncii, comisia pentru 
calitate, organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C. și 
toți oamenii muncii este 
tocmai aceea de a reduce 
procentul de cenușă și de 
umiditate, astfel îneît căr
bunele livrat să se încadre
ze în indicele de ablate
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TINEREȚEA 1
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Tinerețea, e- o pasăre de'<^ î n 
înalt, zburînd peste ne- visele

te, cum gînd.ea 
etă ce a plecat 
tînără, Magda 
„Dreaptă luci 
mea ca o sabie . . 
vis păzit de dînsa-hflori“.

A fi tinăr înseamnă a 
intra cu pieptul deschis 
in furtună ; a fi 
seamnp a privi 
limpezi seninul 
al cerului; a fi 
seamnă a simți 
mișcarea armonioasă 
constelațiilor, a simți că 
ara lumii trece prin tine. ’ 
Spurțea poetul Nicolae - La- ț 
bis, .rămas și el mereu ti- 
năr „Aceasta-i tinerețea, 
furtună și senin 7 Beție a 1
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mărginitele cîmpii ale tu
turor posibilităților; ti
nerețea e un spațiu larg 
deschis visării și faptei, 
e o floare ce trebuie cu 
grijă păzită de vîhturi 
potrivnice pentru a putea- 
să rodească' miraculosul 
fruct al viitorului.

Puterea tinereții stă în 
credința ei că poate în
făptui orice și în credin
ța ei că omul s-a născut 
pentru a trăi fericit. și 
demn ; puterea tinereții 
stă în iubire.

-- Simbolurile tinereții sînt 
cerul înalt, ’munții se
meți, .cîmpiile libere și 

necuprinsul mării; sim
bol al tinereții e tot ce 
privește cu îndrăzneală 
și încredere spre lume.

A fi tinăr înseamnă a 
primi .și a dărui, a pre
tinde și a jertfi; a fi tî- 
năr înseamnă a avea o 
corabie pe toate mările 
pămintului, na vigînd 
toate pînzele .întinse

U. F. E. T.

t et, cu t o a 
gata să devină fap- 

și o po- 
de foarte

Isanos : 
tinerețea 
l și fiepe

tinăr îtv- 
cu . ochi 
albastru 
tinăr în- 
in tine 

a

cii

în

visării, sforțări de zi, 
lucide, / Triumf de cerii 
tudini, al îndoielii chin, / 
Miraculoasă floare cunu
na și-o -deschide*.

Tinerețea e virsta din
tre luciditate și vis; îna
inte de toate, tinerețe es
te iubire.

Corneliu RADULESCU

Livrări pentru export
Printr-o puternică mo

bilizare, forestierii de Ia 
U.F.E.T. Petroșani au res
pectat în acest început de 
an sarcinile de plan la ex
port, Ei au livrat în prime-

Dialog la ieșirea 
șut intre ortacii 
schimbul condus 
.Aurel Macoviciuc, 
brigada minerului
mion Budescu, sectorul 

III, al minei Uricani.

din 
din 
de 
din
Si

le două luni ale anului, 
1073 inc celuloză de fug, a- 
vînd în prezent pregătită 
Pentru livrare încă o can
titate de 500 mc. La sorti

mentul bușteni pentru cons
trucții rurale au fost li
vrați în lunile ianuarie și 

■ februarie 277 mc. In luna 
martie a mai fost livrată 
cantitatea de 107 mc, ur- 
mind ca în următoarele zi
le să fie expediați spre be
neficiarii externi încă 150 
rtic care sîriț deja pregătiți 
in rampele unității.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in oag o t-a.
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Sporuri la 
producția zilnică

----------------- -----------------

Echinocțiu

In ultimele doua zile, 
minerii de la Petrila au 
extras peste sarcinile de 

.plan 5-J0 tone de cărbu- 
L3^i,»ir>^'principal prin con

tribuția sectoarelor I și 
III. Prin intrarea în func
țiune a unei noi cap&ci- 
tăți de producție la secto
rul IV și acesta a început 
să depășească sarcinile 
de plan. Cu aceste rezul
tate bune, obținute 
ultimele zile, mina 
trila se înscrie și în 
ceastă lună printre unită
țile cu planul îndeplinit.

Prin cătarea timpului 
azi noapte, fix la oro 0 
și 56, un firav ghiocel re
naște în exploziile repeta
te ale vieții, singurele bi
nefăcătoare explozii, poa
te de aceea Marte era 
tocmit de aniici patronul 
cîmpiilor și tu'-nelor. Ba-, 
bele fost-au, in această 
primăvară, cu obrazurl de 
fete mari, 
te pentru alinierea plane
telor. Nu , s-a întîmplat 
nimic grav, doar iarna și-a 
recunoscut deunăzi

Cu tofii, la acțiunile de 
înfrumusețare a orașelor!

Acțiunile de înfrumuse
țare și gospodărire a loca
lităților Văii Jiului nu au 
anotimpuri, dar odată cu 
venirea primăverii ele au 
crescut in intensitate. Mo
bilizați de organizațiile de 
partid din cartiere, comi
siile de femei, O.D.U.S. de- 
putați, 
tari, 
blocuri și scări, cei 
iese, muncesc sau 
în locaiitățile din 
Jiului participă cu

asociațiile de loca- 
de responsabilii de 

ce tră- 
învată
Valea 

dăruire. 
la înfrumusețarea străzilor 
și zonelor. Chiar dacă 
timpul nu este prielnic, ac
țiunile mai masive sint or
ganizate în zilele de repaus, 
-hiar ieri (20 martie a.c.) a 
venit Ia redacție tovarășul 
Loan Tirim, președintele a- 
sociației de locatari nr. 8 
A' să ne invite să partici
păm ca reporteri la acțiu
nea de muncă patriotică 
organizată a?î cu locatarii

de pe străzile Venus și Sa
turn din Petroșani. Ase
menea acțiuni sînt organi
zate azi în toate cartiere
le localităților Văii Jiului. 
Am dori ca Ia aceste munci 
patriotice să participe eît 
mai rpulți locuitori, înce- 
pînd cu elevii și pînă la 
cei mai vîrstnici.

Comandamentul munici
pal de coordonare a acțiu
nilor gospodărești — edi
litare și de înfrumusețare 
a stabilit de altfel tuturor 
unităților economice, insti
tuțiilor, întreprinderilor co
merciale zone și sectoare 
bine delimitate cu respon
sabilități gospodărești con
crete.

Conjugind aceste acțiuni 
cu ale locatarilor să trans
formăm localitățile Văii 
Jiului în adevărate oaze a-, 
le ordinei, curățeniei, ale 
frumosului și bunului gust.

Cetățen», participați cu- toții Ia înfrumusețarea și 
gospodărirea localităților în care L-ăiți și munciți, fie
care dintre dumneavoastră să devină un apăsător 
pentru păstrarea frumosului creat.eu tludă, migală și 
dragoste.

ECONOMISIREA—cea mai ieftină SURSA de ENERGIE!
Eficiența măsurilor gîndite 

și înfăptuite de colectiv
. Obiectiv de maximă im
portanță ’ pentru economia 
națională, utilizarea rațio
nală a energiei electrice 
implică efortul conjugat al 
tuturor oamenilor muncii 
pentru consumarea fiecărui 
kWh cu chibzuință bunuțui 
gospodar. ' .
ASTĂZI, LA „VÎSCOZA"

, LUPENI*

înainte de a ajunge la 
cei în drept să ne spună 
ce măsuri au luat pentru 
realizarea unui consum ’ra
țional de energie electrică 
am trecut prin secția „răsu. 
cire“.- Conținutul unui afiș 
ne-a atras atenția : „Știți 
că fiecare tonă de deșeu 
duce la un consum de 5200 
kWh și 8 tone cărbune iro
sit ?" Aceeași grijă pentru 
fiecare Watt de energie e. 
lectrică era redată și "de ta
belul responsabililor .cu.

stingerea luminii : schimbul 
A, Fima Boloi, schimbul B, 
Eugenia Zac și schimbul C, 
Maria Mureșan,

în biroul, mecano-energe- 
tic, sing. Nicolae Voiclîîțo- 
iu, ne informa că măsurile 
luate pentru realizarea unei 
economii severe de ener
gie electrică cuprind pro. 
bleme tehnice și organiza
torice, Despre cele tehnice, 
care au condus la scăde
rea consumurilor de ener
gie cu 8 la sută ne-a vor
bit și tehnicianul Petru Ba. 
cinschi de la. serviciul «olan- 
dezvoltare, responsabil cu 
probleme de automatizări. 
Gîndirea tehnică vizează 
măsuri îndrăznețe, bine a. 
nalizate ca : punerea la 
punct a sistemului de mă
surare a energiei electrice; 
realizarea semnalizării la 
ejectoare ; trecerea mașini
lor. .„Textima" de la ten
siune a de 220 V la 3B0 V,

și comutarea ploturilor de 
la transformatoarele de 
înaltă tensiune pentru a- 
funcționa pe tensiunea ma
ximă prescrisă de 6300 V 
și altele.

Despre măsurile organi
zatorice Nicolae Voichițoiu 
afirma : „S-au aplicat în 
totalitate, ele vizează creș
terea conștiinței muncito
rești pentru consumul fie
cărui Watt de energie prin

Teodor ARVlNTE

tuia rea 
cioase salbe a

Din mantia planetei, se
mințele timpului, precum 
cornițele mieilor, s-au a- 
vîntat în cununi solare, e- 
chinocțiul sevelor se va 
decanta in culesuri, dar 
numai munca, demna și 
doar umana îndeletnicire, 
va petrece secunda și mi
nutul și ora în saltul sols
tițiului.' E vremeo gospo
darilor, cînd brazda mus- 
tindă adaugă*carate de 
vrednicie eternei meserii 
de țăran. In orașe, gest 
util și copleșitor în fru
musețe, vîrstele și profe
siile se întîlnesc, în fața 
viitorului rond de flori. In
tre blocuri și alei reapar 
panseluțele. 
grefe 
între 
ției.

blagoslovite
din mirificul naturii 
blazoanele civiliza-

(Continuare in pag. a 2-a)
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fltransportului în comun 
la nivelul cerințelor

în Valea Jiului, transpor. 
tul in comun are o impor
tanță deosebită, rezultată 
din cerința prezenței la 
timp a oamenilor muncii la 
locurile productive, acolo 
unde se creează bunurile 
materiale și îndeosebi ex
tracția cărbunelui. în con
textul sarcinilor ce revin 
colectivului în asigurarea 
unui transport corespunză
tor de jiersorial și tehnolo
gic pentru unitățile de 
construcții sau prestatoa
re de servicii din Valea 
Jiului, darea de seamă, 
dezbaterile din adunarea 
generală a comuniștilor de 
la A.U.T.L. au reliefat pre
ocuparea comitetului de 
partid, â organizațiilor de 

v bază de a-și perfecționa 
stilul șî metodele muncii 
politice,., economice și edu
cative, să răspundă obiec
tivelor stabilite de docu- 

i mentele de partid, de legis. 
t lația pentru acest important 

sector de activitate.
Darea de ' seamă și luă

rile de cuvînt pe marginea 
ei au scos în evidență re
zultatele obținute în peri
oadă analizată și îndeosebi 
neîmplinirile, rezultatele 
sub posibilități la principa-

Eficiența măsurilor 
gîndite și înfăptuite 

de colectiv *

lli Indicatori 
mulțumirile 
de transport create datorită 
nerespectării programului 
autobuzelor și comportării 
uneori necivilizate față de 
călători. Așa cum au ară
tat în cuvîntul lor Leon 
Cazacu, loan Bachinschi, 
Dumitru Drăghici, Emil Ga-

(Urmare din pag. 1)

de plan, ne
beneficiarilor

Alegeri în 
organizațiile 
de partid

vrilescu, colectivul auto, 
bazei de transport local 
s-a confruntat și se mai 
confruntă cu o serie de 
greutăți. Starea deplorabi
lă a drumurilor, lipsa pie
selor de schimb (dar și 
slaba preocupare pentru 
recondiționare), de cauciu
curi, alte materiale, practi
ca călătorilor fără bilet 
stat neajunsuri care în
greunează desfășurarea nor. 
mală și eficientă a trans
portului în comun. Darea 
de seamă și alți vorbitori

printre care Gheorghe Su
cita, Alexandru Roșianu, 
Rozalia Auptmann, Gheor
ghe Olteanu, Rozalia Moszni 
s-au referit la munca des
fășurată dar și la minusu
rile din activitatea comi
tetului și organizațiilor de 
partid în conducerea între
gii activități politice, eco
nomice și sociale și îndeo
sebi în întărirea disciplinei 
care este încălcată de unii 
comuniști și muncitori ai a. 
cestui colectiv fapt <e a 
condus, în anumite perioj-

• de, la situația de a deregla 
ore în șir transportul în 
comun, prestațiile de ser
vicii acordate unităților e- 
conomice din Valea Jiului. 
Puternica . organizație de 
partid de la A.U.T.L., noul 
comitet de partid ce a fost 
ales. vor trebui să milite
ze și să acționeze cu răs
pundere comunistă, munci
torească pentru întărirea 
vieții de organizație. a 
disciplinei profesionale și 
comportament civilizat. în 
relațiile cu călătorii, pen
tru mobilizarea întregului 
colectiv la realizarea sar
cinilor de plan și a lucră
rilor preconizate prin auto. 
dotare, a hotărîritor adop.

. tate, asigurînd desfășura
rea unui transport la nîve- , 
Iul cerințelor și necesități
lor colectivelor de muncă 
din Valea Jiului.

Secretar al comitetului de 
partid a fost ales tovarășul 
Ilie Liciu.

O amplă manifestare comemorativă

„Goethe, contemporanul nostru“ 
Să iubim pacea, liniștea și aprecierea concetățenilor"

Astăzi la ora 18, în cadrul acțiunii comemora
tive „Goethe, contemporanul nostru", organizată în 
Valea Jiului sub egida Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, cu concursul Comisiei naționale a 
României pentru UNESCO, Teatrul de stal din Pe
troșani prezintă în premieră spectacolul „Ifigenia 
in Taurida" de J.W. Goethe, realizat de regizorul 
Aureliu Manea. După o ultimă repetiție generală 
regizorul, absolvent al I. A. T. C. București, 
(1968) ne-a mărturisit gîndurile despre coiaborarea 
cu colectivul artistic 
care l-au frămîntat 
scriitor german.

cineva în stare,' dureros și 
plin de strălucire, despre 
mitul Șorei, Ifigenia, cea 
chemată să ' oprească văr
sarea de sînge, invitîndu-ne 
să medităm asupra lucru
rilor stabile. ■ Spectacolul 
nostru, avînd o străluci
toare interpretă, Mirela 
Cioabă, este o ceremonie' 
acuzînd Războiul, o in vi. 
tație : la reflecție și -conști
entizare. Mă gîndesc <;ît de 
contemporan răstind versu
rile* despre dorul de pa
trie al celor rătăciți prin 
țări străine. Ifigenia ne în
vață să iubim pacea, liniș
tea, să înțelegem mistica 

— turn apreciați colabu- patriei și iubirea concetățe-

al teatrului minerilor și idei 
în descifrarea piesei marelui

— Colaborați pentru 
ma dată cu Teatrul de 
din Petroșani. Vă __
să-mi spuneți care dintre 
spectacolele realizate pe di
ferite scene în activitatea . 
dv. le considerați că vă 
exprimă convingerile artis
tice ?

<— Am fost in multe tea
tre, căutîndu-mi sensul sau 
menirea în artă. Dintre, 
spectacolele montate de mi
ne tnă gîndesc acum la 
„Rosmelsohn** de Ibsen, 
„Filoctet" de Sofocle, „A- 

, notimpuri" de Wesker, 
„Roata în patru colțuri" 
de Valentin Kataev. „A 
douăsprezecea noapte" și 
.Macbeth" de W. Shakes
peare, „Tărtuffe" de Moli- 
ere și altele, printre care 
șl „Ardem din Kent", pie
să a unui scriitor anonim 
englez din secolul XVI, 
pentru care mi s-a acor
dat un premiu al A.T.M. 
Acum lucrez într-un teatru 
de păpuși la Cluj-Napoca 
și caut prin modalități ar. 
tistice cit mai vii, să stîr-

pri- 
stat 
rog

nesc interesul unui oublio 
foarte exigent, copiii.

rarea cu actorii din Petro- nilor- Cred că prin acest 
șani pentru a monta .Di- spectacol vom reuși să tre. 
genia în Taurida"? zim interesul și prin inter

ne ntru 
>niins

mediul teatrului 
— Am avut o mare bu- dreptul femeii de 

curie cînd am fost invitat NU războiului.

— Cum apreciați acțiunea 
comemorativă „Goethe, eon- 
temporanul nostru" ?

— Cred că aniversarea 
marelui om de la Weimar 
înseamnă un act cultural 
de importanță iridiscutabi. 
__ că marele 
C .1 1,1 '. dincolo
de noi, înțelesurile totale
chiar și peste două trei se
cole. A dezlega enigmele 
vieții, așa cum a făcut șî 
Shakespeare, înseamnă a 
căuta adevăruri nu numai 
artistice, ci și Umane. 
Goethe, prin personalitatea 

j lui; de mare complexitate, 
rănii ne pentru th ine un 
scriitor ale cărui înțelesuri 
mă frămîntă de mulți ani. 
Astăzi, aici; în Valea Jiu
lui, împreună cu minerii, 
cei ce desferecă prin mun
ca lor eroică energiile pă. 
mîntului. luăm parte la 
această manifestare și eu 
mă gîndesc că mesajul ei 
este că avem nevoie de în
credere în om. în posibili- 

^e* tățile lui imense, așa cum 
avea Goethe, așa cum este 
sepmificația operei Iui.

Tiberiu SPÂTAjHÎ ’

d

Vsă realizez acest spectacol. 
Aici am întilnit, ceea ce ra
reori se intîmplă, entuzias. 
mul unor actori extrem de 
talentați, cum stat Mirela 
Cioabă, Valentin Vlădărea- 
nu, Adrian Zavloschi, Mi
hai Ciita, Alexandru An- 
ghelescu. Alături de mine sînt“cbnvfas 
am avut un colaborator de Goethe îsi va găsi, 
la Turda, Ovidiu Cosac, ca. ’
re a realizat o inspirătă 
ilustrație muzicală după

■ părerea mea de mare rafi
nament. încă din studenție 
doream să pun în scenă 
această piesă a marelui 
Goethe. Astăzi, matur fiind, 
conceptul asupra spectaco
lului este revelat de acest 
spectacol ce traduce un 

•crez intim. Cărțile mele 
preferate sînt „Odiseea" 
Iul Homer și „Divina co
media" lui Dante, și ele 
traduc un adevăr luminos ; 
rătăcirile lui Ulise . 
coborîrea poetului in 
fern au în față ceea 
Goethe afirma mult mai 
ziu, desigur, șî ou un 

. tuziasm fascinant : T nu 
tem trăi âCeastă viață 
cit gîndind intens la eter
nul feminin. Goethe, în 
piesa „Ifigenia în Taurida", 
povestește cum rareori este

Teodor RUSO

(Urmare din pag. t:

sau 
in- 
ce 

tîr- 
en- 
pu-

minalizînd oameni pe sec
ții să stingă chiar și un 
singur bec am. trezit conș
tiința de economie a oame
nilor care lucrau cu mo
toarele ce mai funcționau 
. . . - - -----nu
lucrau la capacitatea nomi
nală. Programul de măsuri 
privind economia de ener
gie a fost prelucrat cu toa
tă masa de oameni ai mun
cii în unita căruia am al
cătuit echipe care fac con
troale inopinante. Mai a- 
vem încă posibilități de e- 
conomisire a șnergiei prin 
reducerea deșeurilor. înce- 
pînd din 15 februarie eînd 
a început să ni se furni
zeze energia termică ta pa. 
rametri ceruți, ne facem 
zilnic planul dar realizăm 
și importante' economii de 
energie prin , înlăturarea 
funcționării în gol a ma
șinilor";

Am putut constata in
tr-adevăr că economia este 
un bun al întregului colec. 
tiv, însușit de toți, munci
torii. Prezența pe masa de 
lucru a directorului a ra
portului zilnic privind con
sumul de energie, cu obser
vațiile. zilnice făcute pen
tru încadrarea permanentă

economii la iluminat și În
deosebi utilizarea mașinilor 
de răsucit la capacitatea 
maximă. Pentru încadrarea . 
în puterile de vîrf s-a dis- 8°!^ .mașinile care
pus oprirea unui compre- *
sor de 100 kW între orele 
18—22, reașezînd astfel 
consumatorii îneît să nu a- 
l'ecteze procesul de produc
ție. Pe'linia consumurilor 
de energie electrică măsu. 
file luate au condus la e- 

liminarea pierderilor de apă 
caldă în spălătoria de bo
bine și țedimensionarea 
conductelor termice pentru 
înlăturarea pierderilor 
energie. Aceste măsuri 
plicate cu răspundere de

- către oamenii muncii de 
Vîscoza au'avut drept ur
mare o economie de ener
gie de o zi și jumătate din 
.consumul total al lunii , fe
bruarie".

Faptul că la „Vîscoza" 
Lupeni economia de ener
gie nu este o preocupare 
exclusivă a compartimen
tului de resort, ci una co
lectivă, ne este confirmat 
de conducerea tehnică. Ing. 
Rodită Tatulici, directorul 
unității ne relata : „De fapt în consumuri dovedește că 
consumul de . energie elec- măsurile nu au rămas doar 
trică la iluminat reprezim pe hîrtie, eficiența lor se
tă doar l la sută din con- regăsește în secții, lâ locu-
șumiil total, dar noi, rile de muncă.

de
a-

la

admis. Fără îndoială ca în 
această direcție — cu atît 
mai mult cu cît ta anul 
trecut I.M. Dîlja a înregis
trat indici pozitivi la cali
tate — sînt în curs un șir 
de măsuri menite să îmbu
nătățească starea de' lucruri 
din’ primele două luni ale 
anului în domeniul calită
ții. După cum pe spunea 
șefa compartimentului 
C.T.C., ing. Margheti Că
rare ; „Pentru îmbunătăți
rea calității am stabilit o 
serie de măsuri cum ar fi 
alegerea și depozitarea ste
rilului în abataje, care' se 
depune pe vatra unde se 
cubează -si se scade! din 
normă. Pentru cointeresa
rea brigăzilor am trecut 
la premierea celor care a- 
leg cel mai mult steril. 
Am intensificat claubajul 
la bandă, permanentizînd 
3 oameni pe fiecare 
schimb’. Instalația pentru 
curățirea vagoneților de ste
ril funcționează în perma
nență. După terminarea re
viziilor de la începutul 
schimbului la. fluxul de 
benzi, acestea funcționează

o jumătate de oră pentru 
evacuarea sterilului de la 
brigăzile de pregătiri și ast
fel evităm transportul con
comitent al sterilului "cu 
cărbunele. Pentru îmbună
tățirea indicelui de. umidi.. 
tate urmează să punem în 
funcție stațiile de pompe 
de la orizontul 350, în blo
curile II și IV, și am tre- 
cut la captarea apei din 
abatajele cu ’ infiltrații 
mari, apă pe care o diri
jăm spre stațiile de pom
pare".

Măsurile stabilite au me
nirea să contribuie la îm
bunătățirea indicelui de ca
litate, de aceea se impune 
ca ele să fie transpuse in 
practică așa cum au fost 
stabilite ‘ Și la termenele 
prevăzute, Șe impune ca 
toți factorii de răspundere, 
organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C.. c.o.m. și 

.comisia de calitate, întregul 
colectiv să militeze pentru 
transpunerea în viață a a- 
cestor măsuri și. totodată, 
să caute noi soluții., ast
fel îneît mina Dîlja’ să . îm
bunătățească calitatea eăr. 
bunelul șî totodată indica
torii «economlco-finso. lari.

Aspect de la repetițiile cu piesa „Ifigenia 
Taurida" de Goethe. l oto ; Șt. NEMECSEK

I
I
I

torii au început betbnarea 
părții carosabile a noii 
străzi. Odată cu realizarea 

acestei lucrări, locatarii blo
curilor noi vor beneficia 
de condiții optime de cir
culație.
• FINISĂRI. ConștrUc- 

Jiului tocă de la 1 martie, torii de la. P'etrila execută 
dar începînd de azi de la finisările interioare și ex,- 
ora. zero și 56’ odată eu terioare la blocul 39 B.

Blocul avînd 34 de aparta
mente cu două, trei și patru 
camere, urmează să fie pre
dat locatarilor în această 
lună.
• CONCURS. La Școa- 

•. 6 din Pe-

• PRIM A VARA. Calen
daristic primăvara ă popo
sit ;și pe melagurile Văii 
Jiului încă de la 1 martie,

echinocțiul din acest ano-
1 timp, începe primăvara as. 
’ tronomică.
| • PE ALEEA POPORU.
I LUI, arteră componentă . a 
I viitorului centru civic nou _
I al: Petroșaniului, construe- la generală nr,

tioșani a .ăvirt .loc zilele, a- Văii ;Jiuitai s-a desfășurat 
cestea faza orășenească a. rjaima etapă a concursului 

^concursului „Sanitarii pri- --------. ... .,
cepuți". Au participat e- 
chipajele școlilor generale 
șt liceelor care au cîștigat 
faza pe unitate. Câștigăto
rii : țpcul I ——școlile ge
neral nr. 5 și 6 ; locul II 
— Școala generală nr. 1 ; 
locul III —'Școala genera
lă nr. 7 Petroșani, iar la 
licee — primul loc a re
venit Liceului de mateiiia- 
tică-fjzicâ.
• PRIETENII POMPIE

RILOR. în săptărnîna ce o 
încheiem, în localitățile

„ Prietenii pompierilor", or
ganizat de. Consiliul muni
cipal al organizației pio
nierilor — echipajele pio

nierești câștigătoare ale fazei 
pe orașe vor participa, în 
27 martie, la fază pe mu
nicipiu.
• UNITATE MODEL. 

Prin realizarea unui comerț 
civilizat și o curățenie e- 
xemplară, unitatea alimen
tară nr. 16 Petroșani, ges
tionar Maria Barcan este 
deținătoarea locului I pe ..’

tre .unitățile I. C. S. A. 
și A. P. Aceeași prep, 
cupave este dovedită 

‘de colectivul
nului și în acest an. Do- 

lucrătorii comer-

ai magazinului răspund la' 
numărul 42422.
•; INVITAȚIE. începînd 

raagazi- din această dimineață uni
tatea 321 — Hermes vă in- 

•vită să serviți la comandă, 
i ,,pizza", un pro- I 

dus gustos și hrănitor, pre- 
gătit. în laboratoarele pro- I 
prii, cu ciuperci, șuncă sau I 
cașcaval. I

Rubrică realizată de ■ 
Gheorghe ROTEA |

vadă;-că __ .------- ------- . .
craii ai acestei unități nu delicioasa
vor să cedeze locul cîștl- 
gat cu atîta trudă,
• DUP A AȚITEA AMÎ-

NĂRI, a fast, în sfîrșit, 
montat un. post telefonic la 
magazinul de piese auto, 
moto, aflat în cartierul 
Aeroport, Pentru cei inte
resați în. obținerea unor ra- 

anul 1981, în întrecerea din. lății, lucrătorii comerciali
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în în-
IFoto Aurel DULA

. privind

SA NU I.
I

I
I

2)e la o duminică la alia
aceste două scene, Dece

se bal este singurul personaj 
care face un gest sau altul. 
Tradus din limbajul mut al 
Colirmnei - odată hct.ăfî- 
rea luată, doar el, coman
dantul suprem angajează 
ori scoate din luptă osta
șii daci. Trecem la o altă 
imagine numerotată de 
2.139, în care 
___ '___ .. I dac prezi- 

nu _ poartă dează o consfătuire, am 
spune, „de stat major". 
Aici putem număra cinci 

personaje dintre care u- 
nu.1 central redat 
tregime, Decebal. Cu bra- 
țuf drept ridicat ia înăl
țimea cotului și 
spre stingă Io un comat, 
____ . .. i aprins. ■ 

tul următor, de pe buzele Ceilalți trei ascultă cu lua-
sole își vă lua zborul o re aminte îndreptîndu-și o-
poruncă. Scena are o im- chii spre el. Unul din ei,
portanță deosebită pentru cel din stingă jos, spriji-
noi. In ea vedem o bună 

„parte din cbipuțs marelui 
conducător dac. E un om 
trecut de prima tinerețe.
dar nu vîrstnic.
mustață groasă și barbă 
în șuvițe bine aranjate. A- 
nii de luptă i-au săpat o 

- cută in colțul gurii, iar 
căutătura trădează neîn
duplecate. Mină stingă u- 
șor ridicată schițează par
că o mișcare ce ar lua

un 
il 

țin

A început al doilea răz
boi. Anii de umilință 
cer răzbunați ; iată de ce 
în tabăra dacă este mare 
forfotă în pregătirea u- 
nor lupte decisive cu ro
manii, Scena 93 ne în
fățișează un grup de pa
tru demnitari daci - dintre 
care unul este, evident, _ .
Decebal. Stă înaintea ce- Cîchqrius, 
lorlalți și îl vedem în în- conducătorul 
tregime. El r 
scut, cum fac toți ceilalți, 
în schimb la cingătoare, 
în dreapta, are prinsă o 
sabie lată și grea. Priviri
le însoțitorilor sînt în
dreptate spre el. Regele, 
cu capul acoperit de pi
leus se uită atent spre 
dreapta. Parcă în women- discută oarecum

In șir indian spre Obirșia Lotrului.

{Moment poetici 
| Dimineață
’ de mai

nă scutul de ceva, ținîn- 
du-i ușor marginea cu 
mina dreaptă. Ultima sce
nă a Columnei în care es- 

Poartă te prezentat Decebal - 
aceea cu hr. 145 îmi pare 
la figurat vorbind, săpată 
nu în marmură ci in gra
nitul dur al dramei. Sin
gur in fața dușmanilor, va 
avea el curajul să între
buințeze spada scurtă, 
curbată nu numai împotri
va romanilor ci și a sa ? 
Do, iată-l căzut la rădă
cina unui copac, arma 
tăioasă ca briciul ii alune- 

ei
res-
pînă 
redă

că o mișcare ce ar 
direcția privirii spre 
eveniment. însoțitorii 
ascultă cu atenție ți 
apropiate scuturile, gata 
să-l apere la nevoie. Sce
na următoare la care ne 
vom opri îl înfățișează pe 
Decebal urmărind încordat 
o luptă. însoțitorii privesc 
ți ei carii în aceeași di
recție. Brațul drept al re
gelui ridicat la înălțimea 
feței e prins intr-un gest 
care ar putea să însemne 
un îndemn la luptă dar ți in eternitate ci și în nemu- 
o chemare a războinicilor ore.
daci. Interesant de remar
cat ne pare faptul că în

<________________

co din mină - rolul 
s-a încheiat. Pentru 
pectarea adevărului 
la capăt, Columna
(nu ți mulajul bucureș- 
tean) urma teribilei sica 
pe grumazul marelui dac. 

Odată cu această urină 
Decebal trece nu numai

.Revista de satiră și 
umor „Utzica" ne propune 
în primele două numere pe 
1982 un (posibil) clasament 
al caricaturiștilor în lume 
(inter top cartoon ’81) și 
un (imposibil)-clasament al 
caricaturiștilor români (Top. 
caricatura ’81). Să ne ex
plicăm....

Ambele topuri se inspi
ră, nemărturisit, din mo. 
dul de alcătuire al Clasa
mentelor FILT a jucătorilor 
de tenis. Topurile au fost 
alcătuite și la unii - și la 
alții de computer (honni 
soit qui mal y pense I). 
Dacă la tenis orice jucă
tor își poate socoti singur 
șanseie de a ajunge în 
„Masters” în 
caturii este t
complicat. Sînt amintite cri. 
teriile de acordare a punc
telor dar nu și modalitatea 
concretă

UITAM... ȘERPAȘII!
Ion of antiwar cartoon) și 
Pistoia (Rassegna Umoristi
ca Europea), dar fiind cins
tiți pînă la capăt rezul
tatele acestora nu puteau 
influența ordinea primi
lor 13.

în frunte ar fi rămas tot 
românul Mihai Stănescu

Prietenie, . A 'Al V. 
dușmanul :
dușmanului meu, 
bomba aceasta nu mai e 
nici a ta nici a mea.
A căzut între noi 
și-a trebuit 
s-o împărțim 

I fiecare cite o
De acum nu

l

i
I
1

cazul cari- 
nițel mai

Autoportret (I. Barbu)

(Sfirșit)

Viorel MORARU

J

........  .... de calcul.
La se-cția internațională 

au fost luate în considera- 
. re rezultatele obținute de 

participant" la expozițiile 
organizate la Montreal, To. 
kio, Ancona, , Knokke-Heisț, 
Gabrovo, Skopje, Tolenti
no, Conegliano .și San An
tonio de Los Banos. Au 
fost omise : Krâguievac (Sa.

frățește, 
schijă 
vom m li 

umbla
* înfășurați în steaguri
• învolburate.

Rădăcinile stejarului 
ne-ncoronează frunți Ie 
Ce bine o vom duce 
reîncarnați 
în aceeași tulpină, 
ca-ntr-un stup 
pe care un copil 
ieșit de la ora de isto 
va scrie într-o zi 

(cu un briceag ;
viata e tot materie 
oameni buni 

I dar cit de 
I minunat pulsează

vîrf din Nepal. Ajunsă kt o 
asemenea înălțime, să nu 
uităm... șerpașii !!!
' în numărul următor (fe
bruarie $1982) al mensualu
lui nostru de umor ni se 
aduce la cunoștință și to. 
pul intern. Din cei trei ar
tiști mai sus amintiți nu 
regăsim în topul celor 30 
de caricaturiști români de- 
cît pe Ion Barbu (locul I 
la Salonul de toamnă al 
umorului locul 7 în, Top 
caricatura ’81). S-a ajuns 
astfel la o situație bizară i 
Mihai Stănescu primul ca
ricaturist în lume pe 1981 
nu numai că nu este și 
nr. 1 în țară, dar ‘ nu 3e 
află nici printre primii 30, 

într-o vreme Tlîe Năs- 
tase era primul în lume, 
dar nu era și campionul ță. 
riî. Acest impediment nu e- 
ra un motiv serios pentru 
F.R.T. să nu-1 plaseze în 
fruntea listei tenismanilor 
români. Nici opinia publi
că nu proceda altfel ale- 
gîndu-l primul sportiv ro
mân. Așa cum îl cunosc 
eu pe Octavian Bour (cei / 
pe eare-1 mai uităm / fu
rați de roțile stelelor) cred 
că ar fi (din nou) primul 
care ar subscrie la punctul 
de vedere mai sus expri
mat. .

Mărșăluiți, mărșăluiți 
prin dulcea mocirlă

Park

I 
I

I
I

» tortulai — Luna 
idealuri aburind 
în bucătărie, 
inofensive salve

șampanie.
(Marele premiu la Tokio, 
locul III la Montreal și 
Knokke) pe locul 5 tot Ion 
Barbu (Marele premiu ia 
Mostra

-desen urnoristico-sportiv 
Ancona-Italia), iar pe locul 
10 tot Constantin Cidsu 
(pălăria de argint ia Kno
kke, o mențiune la Anco
na), Cu astfel de rezultate 
anul 1981 s-a dovedit a fi 
pentru caricatura româneas
că un an demn de un

internațională de

vin alb

B. MIHAI

6 bucată de oii ne. ; 
altuia trebuie să gin.

de

Sahel

ca.

’ Darling,
Iții minte.aseară
■ găinile înotau din greu 
I in mujdei.
" inutil acel parastas
I cu

Umor în pastile
turl. Soțul cămine în pat ' 
și-i spune :

— Nu mă scol, pînă te 
întorci tu I'

— Atunci o să "mă întorc 
tocmai diseară, ca să-ți* a- 
juzigă somnul, — îi _ răs
punde' aceasta. /

s [ După ce au discutat mai
- Hi>ine de o jumătate de oră,
• I cei doi component! ai unui 

compartiment de ’.ren, vor 
să-și precizeze relațiile 
dintre ei :

— Eu ție iii spun dum
neata, dar tu mie cum inii 
spui ?

Știindu-1 foarte fricos, 
medicul i tomatolog rămîne, 
surprins cînd îl vede tre- 

câbinetului. 
întreabă.

'--<ind' pragul
După o clipă, îl 
totuși :

— Cum sc zice, 
inima in dinți și

ți-ăi luat 
ai venit, 

fi spune, el zîmbind...
— Aș I Mi-ar fi fost im

posibil să fac așa ceva... 
Nu mai am demult nici un 
dinte, — ii răspunde 
mul.

u-

★
Duminică dimineața „„ 

ția pleacă după curhpără-
șo-.

Liniște în apartament. 
Mama trebăluiește la bucă
tăria, fetița, elevă în clasa 
I, ’își face lecțiile. Bocăni
turi in ușă: Prin vizor 
se vede nimeni. IJjn 
bocănituri și totuși 
deschizătura vizorului 
se vede nimeni.

— Cine e ? — intr 
mama.

—• Om.. bun !, vine răs- 
punsqj de afară, o voce 
parcă voit îngroșată.

La deschiderea ușii, spre 
hazul mamei, un prichin
del' de copil se recomandă,' 
„Neluțu, colegul fiicei durn- 
neavoastră1*. : ’■'■■

Culese de Dr. D. GALATAN

nu 
nou 

prin 
nu

CRONICA NERIMATA
Cu pași- nesiguri călcau dintr-o renaștere într-alta. 
Dinții scrîșnesc. Vira între ei 
Cînd ie sprijini pe picioarele 

.clești. CU voce tare.
O- avea oare templul rațiunii
Orice evoluție are la bază un

f o rm a ■ une i inimi? 
dezechilibru,

Si sper ietorile au fost făcute după chipul șt -ase- 
i mănărea omului.

M-a ucis. Din putlcțul Iui de vedere.
Colivia cea mai perfidă este colivia cu gratii trans 

pârente.

in
copiii așteaptă căderea 
nopții 
să poată șă viseze 
că mănîncă. ;
Mărșăluiți 1 
prin dulcea mocirlă 
a tortului 
dar de Sahel ne pare

și vouă.
Cine știe, 
s-ar putea să plouă

Valeriu BUTULESCU J. JANIK

y
I 
î

Mulți prieteni obișnuiți 
cu înseninările mele de 
duminica, din acest colț 
de pagină, mă întreabă 
cu insistență de 

iau ideile,' 
cum reușesc să 
fese situațiile 
Răspm nsul este 
simplu și l-am. dat fiecă
ruia : viața. Viața este 
cea (iflie ne i Of eră aseme
nea situații, tată, de 
dă, telefonul meu 
surpriza îmi oferă,

Dimineața la ora șase, 
aproape în fiecare dimi
neață șună telefonul. Sar 
buimac din pat, pun mi
na pe receptor și de aucl? , 

— Alo, depozitul ? mă 
întreabă o voce necunos
cută.

'—^ Nu este depozitul!,, 
răspund eu clar.

— Cum nu este depo
zitul? mă interoghează 
în continuare persoana 
ck pricina.

—• Foarte simplu, spun. 
Ce număr ați format ?

'f . Iți arde de glumă, 
domnule ? mă ia la rost.

I Ce crezi ca eu nu știu 
i ce număr am format ?!

Dialogul ar putea să

uncie 
personajele, 

constru- 
ș.a.m.d. 
foarte

continue dar îmi dau 
seama că este penibil sa 
mai port asemenea discu
ții și închid telefonul. 
N-ajung bine la pat și 
țirr... din nou. 'C'

— De ce-ai închis, omu
le ■? sînt întrebat.

■— NU ințel'egef i ..ai o
locuință aici ?!
■ a i ■■■■■■■■■■■>■■■■■(■ a ■■ l(I a ■ a

nu sa întimplat nici o 
defecțiune. Fac comandă' 
la „zero noua", sînt pri
mit respectuos și încre
dințat .că „vă servim i- 
mediat". Așa se și întîm- 
plă, primesc legătura 
localitatea respectivă 
timp record darș bind 
vorbesc,..

cu 
în.
să

la mare distanța, apar 
două gospodine, detaliih- 
du-și rețeta . pentru o 
prăjitură.

- Ajung . acasă, mă așez 
în fotoliu liniștit cînd 
din nou țîrr... .Ridic....

— Alo, Votcii ? Aici Ni- . 
na. Ce mai faci dragule?■*. x-• c, oiuț ju’ t ni ui/nit;.

— Nu-i nici uit V'oieti

TELEFONUL
<««>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaia,,,,

— Ce locuință !'?
— Are vreo importanță

' . pentru dumneata ?
— Cum să nu 

Vreau să știu cu 
am onoarea

Simt că mă sufoc.
Uite ce convorbire 

poți avea la șase dimi
neața. Mă îmbrac și plec bare
la serviciu. Numai să nu 
mai aucl telefonul deși 
mai am destulă vreme, 
bar și la serviciu am de 
furcă cu acest mirific a- 
parat al secolului. Tot ta 
două zile mi se..., taie 
tonul. Dar uite că .astăzi

aibă ? 
cine

Alo, alo ? strig în re
ceptor. Nu se aude abso
lut nimic. Centralista mă 
„uită" și rămîn ca o sta
tuie cu aparatul la ureche. 
Cînd totul pare sjîrșit 
aud o catifelată întrebare 
„vorbiți ?“, la care eu 
răspund tot cu o între- 

»Cu cine la ca
re'tovarășa se supără și 
mă pune la punct: „Cu 
cine ți-ai propus". Ten- . 
siunea între mine și mî- 
nuitoarele acestor mirifi
ce instalații, crește,'tăb- 
darea depășește limitele 
posibile cinci pe cablu,

răspund categoric.
l — Nu te preface ’... 7'e 

cunosc eu. seumpuleee !....
... Ce era ’să fac?. Am , 

închis telefonul, mi-am 
luat rucsacul și-am ple- 

■cat la munte. Să nu mai 
aud de telefon. De țîrîi- 
tul acela pe care ani în
ceput să-l visez și noap
tea. Foaie că aici la . 
munte găsesc altă sursă 

' de inspirație. Mai bună...
Dar, cînd ani intrat în 
holul cabanei, cine cre
deți că mă întîmpină ? 
A'l, cu clopoțelul care... 
mă cheamă pe mine: •

— Da, eu ' zic abia su- 
jlind. . i

— La ora 16,50 trebuie 
să plecați cu acceleratul 
la București, Ați fostla București. Ați 

chemat telefonie».

...dintre cele trei, brațe,
. prin care Dunărea se var

să in mare, Chilia este cel 
mai nou ; măsoară 116 km - 

r si pe 'el curg 63 la sută clin 
apele Dunării ? Sf. Cjlieor- 
ghe este cei mai - vechi 
braț, lung de 118 knv, 

’tranșpoi-tind '22 la’ sută din 
apele Dunării.- Mai rămî- 
ne brațul navigabil al Șu
ii nei, cu numai 64 de km, 
debitul de apă reprezen- 
tînd 15 la sută din apa în
tregului fluviu.

...Grigore Cobălcescu a 
întocmit prima lucrare ști
ințifică de geografie a te
ritoriului României ? Lu
crarea litografiată a apărut 
la lași în secolul trecut și . 
a fost intitulat „Geografia 
fizică a Daciei moderne".

...unicul loc din Europa 
în care poate fi in tilnit Tau
rul, rămășiță din flora e„ 
rei terțiare, se află în 
România, mai precis în sa
tul Zimbru de pb ValeaJ . Grisului Alb, in \ munții 

l Apuseni ? v .
i .„primul doctor în fizică 
1 din România, care a deter- 

.1 minat viteza de propaga-

> 
!■ 
I 
I 
i 
I 
ț 
I

Val. URICANEANU

re a sunetului în lichide 
a fost profesorul Dr. Di 
initrie Bungențianu '3

....masivul Slănic-Moldo-
. va reprezintă o rezervă de. 

sare de aproximativ zece 
miliarde de

...cel 
pentru prima oară noțiu
nea de 
niinînd i 
acestuia, 

nului i 
a fost profesorul 
Ștefan Procopiu 
1972)?

.., există „crizanteme" de 
ghips ? In țara noastră se 
formează pe pereții pește
rilor de la izvorul Țărișoa
relor din Munții Rodnei.

...la 29 octombrie 1860 * 
s-a inaugurat, în prezența 
domnitorului Alexandru 
fon Cuza, Universitatea 
din Iași, cu patru facul
tăți ?,Primul rector al a- 
cestei' facultăți a fost pro
fesorul de economie politi
că Ton Strat.

tone ?
care formulat

„magneton" defer
iși caracteristicile 
i, înaintea fizicia- 
danez Niels Bohr, 

român 
(1890—

Culese de 
ing. Hie* BREBENI
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SI

economice a 
pentru Europa

Noi acțiuni pentru

BERLIN 20 (Agerpres). 
— La Berlin a fost semnat, 
Protocolul comercial pe a- 
nul 1982 dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Democrată Germa

nă. Potrivit indicațiilor pri-

Politica de pace 
și destindere — 

condiție hotăritoare 
progresului

a

vind dezvoltarea în conti
nuare' a relațiilor economise 
între cele două țări, adop
tate cu prilejul întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R D. Germane, docu
mentul prevede o creștere 
importantă ă livrărilor re
ciproce de mărfuri pe anul 
în curs.

22 martie 1982:
— Președintele Ecuadoru. 

lui, Osvâldo Hurtado, efec
tuează o vizită în Columbia 
și Venezuela. In centrul 
convorbirilor se află situa
ția diil zonă.

— Are loc al 12-lea Con-, 
greș al Partidului Comunist 
din India, la Varanasi, sta
tul Uttar—Pradesh.

— E programat să în
ceapă cea de-a treia misiu
ne a navetei spațiale „Co
lumbia". < ' \

23 martie 1982 :
— Ziua națională a Repu

blicii .Islamice Pakistan ; 
aniversarea proclamării re. 
publicii.

— Deschiderea, la Buda
pesta, a celei de a 40-a se
siuni a Comisiei Dunării.

— La Geneva își începe 
lucrările a 37-a sesiune a

Comisiei
O. N. U.
(C.E.E. O.N.U.).

— La Colorado Springs 
(S.U.A.) are loc cea de-a - 
31-a reuniune a „Grupului , 
de planificare nucleară" al 
N.A.T.O. (23 și 24 martie).

25 martie 1982 :
— Sărbătoarea națională 

a Republicii Elene ; aniver. 
sarea a 161 de ani de la 
declanșarea' luptei pentru 
independență, în anul 1821.

La Varșovia își începe 
lucrările a XX-a sesiune a 
Seimului R.P. Polone.

26 martie 1982 :
—' Ziua națională a R.P. 

Bangladesh ; proclamarea 
independenței în anul 1971.

— Are Ioc Congresul al 
XXIV-lea al Partidului Co. 
munist din Belgia, la Bru
xelles.VIENA 20 (Agerpres). — 

In capitala Austriei s-au 
- desfășurat lucrările sim*: 

pozionuluj internațional 
„Perspectivele colaborării 
economice în anii ’80, la 
care au luat parte repre
zentanți ai vieții politice 
și sociale și ai cercurilor 
de afaceri din 40 de țări. 
In cadrul dezbaterilor au 
fost examinate probleme 
actuale ale situației eco
nomice din lume, căile și 
posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării reciproc-a- 
vantajoase între statele cu' 
orîriduirî , sociale diferite.

In intervențiile lor, par- 
tieipanții au subliniat ne
cesitatea continuării poli- 
ticii de pace și destindere, 
condiție hotărîtoare pen
tru înaintarea omenirii pe 
calea progresului. Nume
roși vorb’tori și-au expri
mat îngrijorarea în legă
tură cu acțiunile și in’ția- 
tivele protection iste ale a- 
numitor cercuri din Occu 
dent, spre limitarea schim
burilor comerciale cu ță
rile socialiste.

CORPORAȚIA construc
toare de mașini din S.U.A. 
„Texas Instruments Incor
porated" a anunțat conce
dierea a 2 700 de. munci
tori și funcționari — infor. 
mează ziarul „New York 
Times". Ziarul relevă că, 
anterior, din întreprinde
rile aceleiași corporații au 
fost concediat! alți 2 800 de 
muncitori și funcționari.

UNIUNEA Comuniștilor 
din Iugoslavia- și-a sporit 
rîndurile, în ultimii patru 
ani, cuipeste 600 000 mem
bri, transmite ageiiția Ța- 
niug, menționînd că U.C.I. 
numără în momentul actu
al peste 2,1 milioane mem
bri. Două treimi din noii 
membri sînt tineri.

RECTORII a 40 de uni
versități și ai altor institu
ții de învățamînt superior 
din Japonia au semnat un 
apel care se pronunță pen
tru interzicerea armelor 
nucleare. După cum a a- 
preciat Comitetul executiv 
unificat pentru interzicerea

armei atomice și cu hidro
gen din Japonia, această 
poziție exprimată de re
prezentanții de frunte ai 
inteiectuaiității nipone dă 
uri; nou impuls luptei pen
tru dezarmarea nucleară.

COMUNITATEA Econo
mică Europeană traversează 
poate cea mai gravă pe- 
rioadă din istoria sa, a de
clarat Gaston Tiiom, pre
ședintele Comisiei C.E.E. 
Niciodată, C.E.E. nu s-a gă-. 
sit prinsă într-o astfel de 
conjunctură marcată de 
factori negativi : criza eco
nomică. un șomaj în creș
tere, o reducere a investiți
ilor care nu permite corn- • 
pensarea declinului indus
trial, inflație, dependență 
energetică, deficit comercial 
și bugetar.

din 
a 

a-

DUPA CUM transmite a- 
genția France Presse, re- 

. prezentanți ai Partidului 
Socialist din Olanda au 
acuzat în mod public jun
ta de guvernămînt 
Salvador de asasinarea 
pateu ziariști olandezi,
flați în această țară în mi
siune de presă cu aproba
rea autorităților de la San 
Salvador.

CONFRUNTAT cu vasta 
problematică socială și eco
nomică pe care o creează 
prezența muncitorilor stră
ini, guvernul de la Stoc
kholm și-a anunțat, ca și . 

. alte țări occidentale, inten
ția de a reduce fondurile 
bugetare destinate școlari
zării copiilor familiilor de 

- imigranți.
PREȚURILE produselor 

petroliere au crescut cu 86 
la , sută în ultimii trei ani 
în țările membre ale Pieței 
comune, s-a ânuțat oficial 
la Bruxelles, informează a- 
genția ANSA.'

- — La Ciudad de Mexico 
își începe lucrările Foru
mul ihternațional de soli
daritate cu poporul salva- 
dorian. Scopul acestui fo
rum îl constituie coordona
rea acțiuniloi- tuturor for
țelor democratice și pro
gresiste în sprijinul luptei 
patrioților salvadorieni pen
tru libertate și democrație.

27 martie 1982 :
— Ziua Victoriei Republi. • 

cii Populare Angola (la 27 
martie 1976 au fost în- 
frînte trupele sud-africane 
care invadaseră teritoriul 
Angolei) ; proclamarea in
dependenței în anul 1975.

— începe Congresul al 
V-lea al Partidului Comu
nist din Vietnam.

— Președintele Republicii 
Finlanda, Maunb Koivisto, 
întreprinde o vizită în Su
edia.

28 martie 1982 :
—■ A fost creat Partidul 

Comunist din Salvador în 
anul 1930.

Din anul 1932 activează 
în ilegalitate. In 1961 intră 
în Frontul Unit al Acțiu
nii Revoluționare (FUAR). 
Al V-lea Congres a avut loc 
în 1964.

— Sînt programate ale
geri în Salvador.

«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••
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Fotbal, divizia A: Jiul — Corvinul 1-0 (0-0)

Unul din cele mai 
îndrăznețe jafuri 
PARIS 20 '(Agerpres).

— Unul din cele mai în
drăznețe jafuri din Fran
ța s-a produs joi după- 
amiază la o bancă dintr-o 
suburbie a Parisului;, un- 
de au fost golite toate ce
le 130 de seifuri din ca
meră blindată. Potrivit 
datelor culese de ancheta- 
tori, este vorba-de pro- . 
fesioniști versați, care au 
luat ca ostatici mai mulți 
funcționari ai băncii și 
clienți pentru a 
orice acțiune la

Pierderile nu 
fi încă precis
deoarece în seifuri 
flau bijd terii, 
titluri de valoare la pur
tător ce pot fi negociate, 
șî. Chiar bilete de bancă.-

*

Zăpada mieilor zburdalnici...
In preambulul derbiului rilor săi la victorie.. Totuși, 

hunedorean al divizionare- acționînd fără sprijin, . a- 
Ior A de fotbal, existau in
dicii care demonstrau cît 
Va fi de dificilă pentru gaz
de întîlnirea cu revelația 
ultimelor campionate, cea 
mai autorizată reprezen
tantă a „noului val“ din soc_ 
cerul românesc. Mai întâi, 
•gajeria oaspete a surclasat 
pur și simplu amorfa masă 
de suporteri ai Jiului, apoi 
tîrzia zăpadă a mieilor și 
terenul greu puneau în gar. 
dă primăvara cam... vetus
tă a 11-lui din Vale.

împiedica 
poliției.
au putut 

evaluate 
se a- 

argintărie,

HLMt
Duminică, 21 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie i Călărețul e- 
lectric ; Unirea : Ana și 
hoțul.

PETRILA : Polițist
sau delincvent.

LONEA : Convoiul.
ANINOASA : Ștefan 

Luehian. -
VULCAN — Luceafă

rul : Echipajul (I-II).
LUPENI — Culturali 

Yankeii (I-II); Muncito
resc : îmi sare țandăra.

URICANI : Domnișoa
ra Noor ie.

Luni, 22 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; întoarcerea la 
dragostea dintîi ; Uni
rea : Tereza.

PETRILA : Polițist,
sau delincvent.

LONEA : Femeia fără 
nume. -■

VULCAN — Luceafă- 
rul: înainte de triieziiX 
nopții.

LUPENI — Cultural: 
Un glonte rătăcit; Mun
citoresc : îmi sare țan
dăra.

URICANI Războiul 
stelelor (I-II). ■

TV
Duminică, 21 martie
8,00 Admiterea în în-' 

vățămîntul superior teh
nic și agricol (consulta
ții). 8,40 Omul și sănă
tatea.9,00 De strajă pa
triei. 9,30 Bucuriile mu-i 
zicii. 10,00 Viața satului. 
11,45 Lumea copiilor. , 
13,00 Telex. 13,05 Album : 
duminical. 17,55 Hand- ■ 
bal feminin : Transmisie : 
.directă de la Belgrad: ; 
Radniki Belgrad — Rul- 
mentul Brașov (repriza 
a II-a). In primul tur 
al semifinalelor Cupei' 
Campionilor Europeni. 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19,00 Tele- 1 
jurnal. 19,25 Arc peste » 
timp în satul- românesc 
— reportaj realizat de 
scriitorul Dumitru Ra
du Popescu. 19,45 Cîn- 
tafea României. 20,30
Film artistic : „Debu- 
tanții". Producție ( a 
studiourilor franceze. 
22,05 Telejurnal. Sport. 
22,30 Pagini -alese -din,, _ 
opere.

Luni, 22 martie
15,00- Emisiune în lim

ba maghiară. 17,50 1001 
de seri. 20,00 Telejurnal. < 
20,25 Actualitatea eco
nomică. 20,45 De pe pla
iuri sălăjene. 21,00 Ca
dran mondial. 21.30 Ro- 
man-foilețon : „La Ba- 
racca" episodul 2. 22,15 
Telejurnal.

i, reu de Klein. Lovitura de 
pedeapsă a fost executată 
slab de Șumulanschi»- plon
jonul lui Ioniță 
spre - dreapta s-a 
dovedit salutar. Dincolo de 
greșeala de execuție, mijlo. 
cașul Jiului nu trebuie ju
decat prea aspru, a vrut 
multe, a realizat puțin. Al
tădată, sperăm să se reabi
liteze. Suita ocaziilor date 
a continuat în min. 67, Giu
chici, profitînd de luftul lui 
Dubinciuc, a preluat balo
nul în preajma careului 
mic. Din nou un dribling i- 
no.portun, urmat de ieșirea 
din unghi, șutul său ane- • 

• mic a ocolit poarta.
Se părea că „profețiile" 

1_. L----- ... ... i,
în ciuda calculului hîrtiei, 

din 
fostul scaun domnesc al 
Munteniei, ziaristul Cristi
an Teodorescu a oficiat co
rect, autoritar, elegant. Cor. 
vinul și-a reîmprospătat 
rîndurile, prin introducerea 
lui Nicșa și a antrenorului 
federal, mult adoratul și u- 
neori contestatul Lucescu. 
Ba chiar, spre final, mijlo
cașii săi s-au intercalat în 
atac, Cavai fiind însă la 
post, chiar cu prețul inte
grității sale corporale. O 
sinceră ridicare a pălăriei 
în fața modului , exemplar

tacanții Jiului au pierdut' 
baloane prețioase, care i-au 
pus pe contraatac pe Klein, 
șuteor decis, dar din ferici
re, imprecis. O singură da
tă, în min. 30, „bomba“ lui 
a fost deviată prin plonjon 
de Neagu în afara cadru
lui porții. Cîteva minute 
mai .tîrziu, (39) siderurgiștii 
au fost aproape uluiți de 
gafa lui Vizitiu, reparată 
însă de același Neagu, care 
l-a deposedat pe Dumitra- 
che. Cu faze 

„Mieii" lui Lucescu zburdă ambele porți,
s-a prelungit 
ră a detașa

Le reluare,
cului individualist prestat jUj Lucescu se vor adeveri, 
de Giuchici care a irosit 
majoritatea paselor primite, mai ales teă arbitrul 
ofensiva Jiului și-a desfă
șurat evantaiul acțiunilor și 
pe aripi, dacă Sălăgean a 
intrat bine între centrali să 
„desferece" căile spre butu
rile lui Ioniță, Lăsconi a 
preluat greaua misiune de 
a pătrunde în viteză, an
gajarea lui s-a petrecut în
să foarte rar, cu toate că 
de acum se pot pune mul
te speranțe în el. Astfel^ în 
min. 52 Sălăgean și-a des
chis colegul de tandem, 
Lăsconi a fost cosit în ca-

în voie pe gazon, au învă
țat să iese grupat din apă
rare și să se năpustească 
tot astfel spre buturile ad
verse. Doar -o... floare (a se 
citi un singur junior afir
mat în Vale), numită Lăs
coni împotriva atîtor „can
guri" e cam puțin, trebuie 
deci să... rumegăm mai bine 
ideea cu grădina proprie. 
Un alt semn de întrebare, 
lipsa lui Varga, plutea asu.

.pra taberei noastre, nu e- 
xista certitudinea că Dina 
va păși cu dreptul în pri
ma divizie.

Ostilitățile au demarat 
brusc, . chiar debutantul 
Jiului a deschis seria șutu
rilor, dar peste transversală 
și a pretențiilor coechipie-

alternante la 
prima repriză 
în tatonări fă. 
învingătoarea.
în ciuda jo •

prin care apărătorul butu
rilor noastre se dăruie pen-. 
tru culorile clubului. Cu 
un minut înainte de final, 
șansa s-a arătat providen
țială Jiului, Șumulanschi 
l-a pus în cursă, cu o dia
gonală lungă, pe P. Grigo- 
re, centrarea, dintr-o buca
tă a fundașului, nostru a 
fost deviată în gol, simplu, 
dar cu finețe de maestru. 
Lăstoni, iată înaintașul (și 
nu pe postul convenabil !) 
care vine sigur în rîndul o- 
limpicilor români. Cariera 
sa, dacă Va cîștiga în, impe
tuozitate și curajul 'finali
zării, va aduce multe moti
ve de satisfacție fotbalului 
din Valea Jiului, totodată 
exprimă direcția de redre
sare a Jiului, promovarea’ 
cu' mai multă consecvență 
a juniorilor din propria pe
pinieră.

- Așadar, victorie dificilă, 
obținută la potou, dar cît 
de prețioasă I Din rîndul 
învingătorilor i-am remarcat 
pe : Cavai, Neagu, D'na. 
Sălăgean și. bîheîhțetec cu 
majuscule pe LĂSCONI.

JIUL : Caval — P. Gri- 
gore, Vizitiu. Neagu. Giur
giu — Mula. Dima. Stimu- 
lanschf. — Lăsconi, Sălă
gean,- .Giuchici.

Ion VULPE

Mica publicitate
VIND dormitor ocazie 

studio, birou, stare bună 
telefon 41210. (481)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pădura- 
riu Relu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(478)

PIERDUT~ legitimație de 
serviciu pe numele Pătfu 
Vi c t o r, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșahi. O de
clar nulă. (479) ’

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ono
fre Daniela, eliberată de

Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (480)

PIERDUT foaie matrico
lă pe numele Stratan Du
mitru, eliberată de Școala 
generală nr. 5 Petrila în 
anul 1977. O declar nulă.
(482)

PIERDUT foaie de par
curs nr. 6Î7669 din 19 fe
bruarie 1982 pe numele O- 
laru Toader, eliberată de 
I.U.J.T.C. Brașov coloana 
Petroșani. O declar nulă.
(483)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA și copil anunță cu adîncă durere înceta
rea fulgerătoare din viață a celui ce a fost soț, tată 
și bunic

LEșE AUGUSTIN
Inmormîntarea va avea lpc duminică, 21 martie 

1982 în satul Borcut, județul Maramureș.

Se împlinesc trei ani de la decesul
Ing. VASILE NEPOMNEZCHI

Rude, prieteni și colegi amintiți-vă de sufletul lui 
blind. (41,3)
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