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Sarcinile de plan 
trimestriale vor fi 
realizate integral

Acesta este răspunsul colectivelor miniere ale 
Văii Jiului la chemarea- partidului de a da țării cît 
mai mult cărbune.

Azi, la solicitările noastre au răspuns directorii 
întreprinderilor miniere Aninoasa, Dilja și Petrila :
ING. CORNEL BURLEC, 

directorul I.M. Aninoasa : 
„Sarcinile de plan stabilite 
pentru trimestrul II al a- 
cestul an, vor ti realizate 
integral și depășite cu 2000 
tone de cărbune. Am reușit 
în acest început de an să 
intrăm într-un ritm nor
mal de producție, ritm pe 
care nu-1 vom slăbi nici 
în perioadele următoare 
pentru că am luat din timp 
măsurile tehnico-organiza- 
torice necesare. Dintre a- 
cestea amintim în primul 
rînd strădaniile depuse de 
minerii Aninoasei pentru 
creșterea productivității 
muncii în abataje, extin
derea șizaplicarea temeini
că a folosirii tavanului ar
tificial, și nu în ultimul 
rînd, exploatarea eficientă 
a utilajelor din 
La complexul 
de -la sectorul I am obținut, 
spre exemplu, productivi
tăți medii superioare sar
cinilor de plan cu peste 
2000 kg de cărbune pe post. 
Este unul, dintre motivele 
care ne-au determinat . ca 
în cursul trimestrului II să 
introducem și să punem în 
funcțiune un alt complex 
mecanizat. Așa cum mai

ultimul

dotare, 
mecanizat

spuneam, am creat condi
țiile necesare realizării in
tegrale a sarcinilor de plan 
și pentru trimestrul urmă
tor",

Ing. AUREL MARK AN, 
inginer șef la I.M. Dîlja : 
„Cu toate că în această lu
nă ne-am confruntat cu u- 
nele greutăți mai ales în 
ceea ce privește asigurarea 
liniei de front și funcționa
rea continuă a utilajelor, 
ne vom realiza sarcinile 
de plan atît cele trimes
triale cit și cele din luna 
martie. Avem un colectiv 
de oameni harnici și ambi
țioși, cu multă putere de 
muncă. Aș evidenția în a- 
cest sens formațiile de 
lucru de la sectoarele I 
și III, sectoare cu pondere 
însemnată în producția în
treprinderii. La toate aces
tea aș adăuga măsurile lua
te pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării 
brigăzilor cu materialele 
necesare și mai' ales per
manenta preocupare din 
partea tuturor cadrelor de

Dorin GHEȚA

/Continuare In pag. a 2-a;

începutul primei ore de lucru o brigadă de 
a fost prezentă pe șantierele din Petroșani.

Ieri, la 
reporteri 
La magazinul universal, la blocurile 59 din zona ve
chiului centru, „Ansamblul 272 apartamente", în car
tierul „Aeroport" și la unele lucrări tehnico-edilitare 
s-a constatat la fața locului în ce măsură și cu cîtă 
eficiență se folosesc utilajele, timpul și forța de mun- . 
că. In anul 1982, în Petroșani sînt planificate să fie 
construite 360 de apartamente, iar la obiectivele teh
nico-edilitare unde există mări rămineri în urmă, au 
fost reprogramate termene de predare. în curînd se 
va încheia primul trimestru al anului. Condițiile de 
lucru sînt favorabile. Să vedem deci, cum se lucrează 
pe șantierele din Petroșani, cu ce probleme se con
fruntă constructorii.

ZIUA BUNA 
SE CUNOAȘTE 

DE DIMINEAȚA

La blocul 3 E, din in
tersecția străzilor N. Bql- 
cescu și V. Roaită, muncito
rii și-au cunoscut sarcinile 
zilei în. â de la prima oră. 
Lu crările- de construcție 
a edificiului (prevăzut a 
fi terminat in luna aprilie) 
erau montarea cbfragului 
la etajul IV, scara A ; tur
narea betonului de monoli- 
tizare la etajul 
despărțitoare in 
Cunoscind ce au 
ziua respectivă, 
echipă Gheorghe 
(dulgheri), Kiss Ștefan 
loan Craioveanu au înce
put munca încă din prime
le minute după ora 7.

— In acest punct de lu
cru, ne. spune maistrul Ion 
Trantea, lucrează» 32 de 
oameni, dulgheri, sudori,

III ; ziduri 
interior, 

de făcut în 
șefii de 

Sâvin 
Și

Sectorul IV al I. M. Lupeni 
și-a onorat

Ieri, în schimbul II, cel 
mai puternic colectiv de 
producție al Văii Jiului 
— sectorul IV al I.M. Lu
peni — a raportat cu 
justificată mîndrie mun
citorească îndeplinirea 
sarcinilor trimestrului I 
la producția fizică de căr
bune cocsificabil, extră- 
gînd peste prevederi, de 
la începutul anului, peste 
12 000 de tone — față de 
cele 10 000 tone de căr
bune cît se angajase. Si
tuate în avanposturile 
întrecerii minerești pen
tru mai mult cărbune, 
brigăzile din abatajele

angajamentul 
sectorului conduse 
Constantin Popa,
Paul Grasu și Aurel Man- 
da reprezintă, de aseme
nea, formații din linia 
I în promovarea -tehnolo
giilor avansate de extrac
ție, lucrînd fiecare în a- 
bataje de mare capacita
te — între 600 și 700 to
ne producție zilnică — 
dotate cu complexe meca
nizate de susținere și tă
iere, 
tății 
este 
ficat 
post, 
ne pe post.

de 
sing.

Nivelul productivi- 
obținut pe abataj 
superior celui plani- 
cu peste 1 tonă .pe 
respectiv de 10,5 to-

%

B. w#
In zona noului centru civic din Vulcan a înec- 

put construcția -unui nou bloc cu opt nivele si spații 
comerciale la parter. In imagine, echipa de dulgheri 
condusă de Nicoiae Păliinaru montează scheletul me
talic în vederea turnării betoanelor la temelia-blo
cului. Foto : Șt. NEMECSEK

Modernizarea forajelor geologice
De curînd Autobază Pe

troșani a C.M.V.J. și-a spo
rit parcul prin achizițio
narea unei mașini prevă
zută cu instalație de inter
venție și punere in

Vasile BELDIE

în pag. a 3-a

cfucție de tip IC-5. Instala
ția este montată pe auto- 
șasiu Roman Diesel. A- 
ceâstă modernă’ instalație 
va folosi Ia forări geologi
ce menite să ducă Ia des
coperirea de noi zăcăminte 
de cărbune.

„DACA AM FI AVUT 
BETOANE. ELEVAȚIA AR 

FI FOST GATA“

LA I.R.I.U.M.P.
Preocupări 

pentru 
calității

susținute 
îmbunătățirea 
reviziilor și 

reparațiilor utilajelor 
miniere

Brigada condusă 
comunistul Fiito Ghera- 
sim din cadrul sectoru
lui VI investiții de Ia 
I.M. Lonea se numără 
printre formațiile de lu
cru ce și-au adus o în
semnată contribuție la 
asigurarea de noi capa
cități de producție.

Colectivul sectorului de
- exploatare forestieră Cîrn- 

pu lui Neag al U.F.E.T. a 
realizat de la începutul a- 
cestui an însemnate depă
șiri la producție, față de 
sarcinile de plan. Cele mai 
însemnate plusuri se înre
gistrează la sortimentele 
bușteni de fag, 1500 mc, 
bușteni și celuloză rășinoa- 
se, cite 200 mc, lobde . 120 
mc. Datorită acestor depă
șiri se estimează îndepll-I 
nirea sarcinilor de plan 
pe trimestrul I cu . citeva 
zile mai devreme. Brigăzile 

.care au un aport însemnat 
la obținerea acestor rezul
tate sînt cele conduse de 
Nieolăe Viciunea, Vasile 
Covaci și Ion Șuțu. (V.S.)

zidari și 6 echipă compusă 
din pensionari care efec
tuează modernizarea căilor 
de acces. Toți muncitorii 
se al’lă la lucru, înainte de 
ora 7, și după momentul 
organizatoric (instructaj , 
cu normele de protecție a 
muncii, repartizarea sar
cinilor concrete ale zilei) 
se trece operativ la muncă. 
Intîmpinăm și greutăți, fi- 
indu-ne necesari mai mulți 
zidari și beton.

Se spune că ziua bună 
se cunoaște de dimineață, 
zicală care se potrivește de 
minune constructorilor de 
la acest punct de lucru, oa
meni harnici și pricepuți.

Pe șantierul blocurilor 
59 A și 59 B, constructorii 
erau prezenți. N-am cons
tatat nici o absență. Maiș-* 
trii Ilie Catilina și Viorel 
Cimpoia, șefii ceior două 
puncte de lucru, și-au re
partizat oamenii. Dumitru 
Carcalici, macaragiul, era 
urcat la post și începuse 
verificările de rigoare. For
mațiile de necaiificați, con
duse de. Elena Durău, Pavel 
Molodeț și Ion Toldeanu 
lucrau la umpluturi între 
elevații. Ileana Zaharia, su- 
dorița, se pregătea să su
deze cofrațele metalice 
blocul 59 B.

Față de graficul de exe
cuție a lucrărilor sint ră- 
mîneri în urmă. Șefii punc- 

. telor de lucru, sînt de ace
eași părere.; „Dacă ar veni 
zilnic cantitatea de beton 
solicitată ne-am înscrie în 
grafic". Analizăm situația 
comenzilor. Din 1.03 la 
24.03. a.c., pentru blocul 
59 A n-au fost onorate co
menzi insumînd 23,7 mc, 
iar pentru 59 B, în total,

la

Brigada de reporteri 
al ziarului, D. CALIN,' 
T. RUSU, I. BALAN, 

T. SPATARU, V. STRAUȚ, 
T. ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 2-a)

Bucuria fâfă sfîrșit a unui „straniero*

„Tot mai bine e la tine în țară1
Harul frumuseții l-a co

pleșit pe Ludovic G. din 
Lupeni. Pare decupat din- 
tr-o revistă de cinema, A 
împlinit 20 de ani, la 12 
februarie, dar sărbători
rea zilei de naștere s-a 
petrecut departe de ai săi, 
printre străini. Primise 
totuși o scrisoare de 
mama, pe care o lăsase, 
casă, bolnavă.

— Vă puteți imagina, 
bucurie fără sfîrșit — 
citești rinduriie 
După atîta timp...

Patroana aceea din Bel
linzona era bună, dispunea 
de bani. Ținea un restaif- 
rant eu bar, închiria apar
tamente cu ora și ziua și 
garaje. Zicea că are 31 de 
ani, dar, știți, vîrsta fe
meilor, de vreme ce, la o- 
nomastică, fiul ei venise cu 
prietena din Italia. E drept 
că și Ludovic îi făcuse pe 
gratis anumite lucrări. Ri
dicase chiar un zid. 
troana era divorțată. - Lu
dovic, un efeb decupat din- 
tr-o revistă de cinema. O- 
chi albaștri, păr creț, A- 
colo, în Elveția, gerontofilii 
sînt numiți, nu fără urmă 
de malițiozitate, „oameni

la
a-

o 
să 

mamei.

Pa-

In loc de
femeie de

cu cap", 
patroana, 
i-a zis ;

—— întoarce-te acasă, o sa 
vezi că va fi bine. Știi cum 
sînt văzuți la noi cei care . 
cer azil p iitic, în general 
„stranieri‘r (adică străinii 
— n.n.).

— Oriunde m-aș fi dus, 
dar în lagăr nu puteam re
zista, să cer azil politic 
asta s-o facă trădătorii de 
patrie, eu am greșit, mi
nat de dorul de aventură. 
Am ajuns la Ambasada 
română din Berna, am so
licitat pașaport de reîntoar
cere în țară.

Un epilog fericit al unei 
triste aventuri. In ziua de 
16 martie a redevenit om. 
Nimeni nu-1 mai 
tează de dușman, 
„straniero", nimeni nu-i 
mai hăituiește ca pe o fia
ră scăpată să . vîneze 
grădina zoologică.

— Ai avut vreodată 
vreun prieten, căruia să i 
te destăinui, să te 
la nevoie ?

— Nu.
Ludovic G. era, și 

este, un însingurat, 
crezut în prietenia pură a

toast, 
inimă.

suspec- 
adică 

nu-1

în

ajute

mai 
N-a

colegilor de școală, a orta« 
eiioi de muncă. Nici „pro
bleme de inimă", cum se 
exprimă el, nu avea. Ciș- 
tiga destul de bine, ca me
canic auto. Și totuși într-o 
zi, nu-și mai aduce bine 
aminte, 22 iunie sau iulie 
anul trecut, a spus mamei 
că se duce la Tg. Jiu după 
acte, dar a' Qprnit-o pe 
drumul pierzaniei. Drum 
presărat cu multe experien
țe dureroase, triste, de ca
re nu mai vrea să-și aducă 
aminte. Voise să cunoască 
Occidentul, un fel de 
Dorado pentru cei 
la ochi, auzise 
trăiește altfel... 
zile de rătăcire 
a trecut fraudulos granița. 
Noaptea, fluviul putea să-l 
înghită. Dar Ludovic e bun 
înotător. Cuvîntul „negru", 
în mai multe limbi, i-a de
venit familiar. A schimbat, 
la negru, niște bani, a- tra
versat o țară, furișîndu-se
Ion VULPE, cu sprijinul 

lt. major Victor FARCAȘ, 
din securitatea municipiului 

Petroșani

E1 
legați 

că acolo se 
După trei 
prin munți

(Continuare in pag a 2-a)
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CARNET CULTURAL
• LA CLUBUL sindicate

lor din Uricani este orga
nizată astăzi, la ora 17, o 
intilnire a tineretului din 
oraș, care va dezbate o 
problematică referitoare fa 
educație și profesiune. Prin- 
tr-o diversitate de acțiuni 
atractive (mîine, la ora 17, 
ta căminul de tineret' va 
avea loc o seară de muzică 
și poezie patriotică susținu
tă de cenaclul literar „Flori 
de mină") in Uricani se 
continuă manifestările pri
lejuite de aniversarea a 60 
de ani de la crearea Uniu-

■ nii Tineretului Comunist, ti- 
j nerii dezbătind ideile care 
: se desprind cu claritate din 

cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
rostită Io adunarea solem
nă consacrată aniversării 
istoricului eveniment din via- 
țo tineretului patriei.
• ORCHESTRA de muzi

că populară și soliștii -

Ileana și Victor Alstanei, A- 
dina Cernea, Ileana Cornea, 
Dorina Boța, Lucreția Latu 
$1 Irina Ciupitu - de la j 
clubul sindicatelor din Vul- i 
can pregătesc in aceste zi- * 
le un spectacol pe care-l | 
vor susține duminică la { 
Buta și Cimpu lui Neag ; 
pentru oamenii muncii ce ] 
extrag cărbunele de la a- î 
ceasta carieră.
• „PLAI DE CINTEC $1 i 

JOC", este spectacolul de i 
muzică populară pregătit in : 
aceste zile de ansamblul ; 
folcloric „Mîndra" al Văii j 
Jiului. La inceputul săptă- i 
minii următoare vor fi pre- j 
zentate spectacole - la ca- : 
re participă și doi invitați : j 
solista Mariana Drâghices- Ș 
cu, de la ansamblul „Ba- i 
natul", și acordeonistul î 
Constantin Bordeianu, de : 
la Sibiu - in sălile de apel j 
ale întreprinderilor miniere i 
și pe scenele din Petroșani, i 
Lonea și Lupeni. ;

LA ÎNCEPUTUL ZILEI DE LUCRU
— — . . ._ —       ..      “ —------------------------------- "  AM FOST PREZENȚI PE ȘANTIERE

(Urmare din pag U

mc de betoane. Conclu- 
cantitate

57 
zia : cu această 
putea fi terminată elevația 
la blocul 59 B I

Evident, problema nr. 1 
o constituie aprovizionarea 
ritmică a punctelor de lu
cru cu betoane. Celelalte 
materiale se găsesc la ni
velul necesarului. De ce ? 
Vom căuta cauzele în zile
le următoare.

O ORA... O GALE AT A 
DE MORTAR

dacă ni s-ar asigura la timp 
materialele de bază și se 
vor găsi soluții de dublare 
a forței de muncă, vom pu
tea respecta termenul de 
predare a obiectivului".

La ora 8 fix intră la des
cărcat autobasculanta cu 
nr. 31 HD 6296. întrebat, 
conducătorul auto loan Ște
fan afirmă : „de la ora 6,30 
aștept la S.U.T. încărcarea 
mașinii". Deci, la ora 
după o oră de 
tate a celor 90 
tori le-a sosit 
Dar cimentul ? 
Vom mai reveni.

8, 
slabă activi- 
de construc- 

mortarul... 
Ețptoanele?...

Sarcinile de plan trimestriale 
vor fi realizate integral

jf
: F” (Urmare din pag. 1) >■

j la mina noastră pentru im-
■ bunătățirea organizării
■ muncii".

Ing. BENONE COSTINAȘ, 
directorul minei Petrila i 
„Sîntem hotărîți să ne înde
plinim și să ne depășiră 
prevederile de plan tri
mestriale, deși colectivul 
minei noastre s-a confrun
tat în această lună cu o 
serie de greutăți care nu 
ne-au dat posibilitatea rea
lizării ritmice a sarcinilor 
stabilite. Măsurile impuse 
de conducerea întreprin
derii, operativitatea, prompt 
titudiițea Intervențiilor dar 
mai ales, mobilizarea e- 
xemplară de care au dat 
dovadă toți oamenii mun
cii de la mina noastră și

în mod deosebit cei de la 
sectoarele I, III și V au 
condus la redresarea între
gii activități. Realizările 
din ultima decadă a lunii 
martie, care vor fi supe
rioare sarcinilor de plan, 
ne vor asigura îndeplinirea 
prevederilor de plan pen
tru luna martie și bineîn
țeles a întregului trimes
tru.

Folosirea eficientă a uti
lajelor din dotare, rămîne 
în continuare una din pre
ocupările noastre de bază, 
fiind una dintre căile cele 
mai sigure pentru crește
rea producției de cărbune 
și în trimestrul II, cînd 
vom introduce un complex 
mecanizat pe strate subțiri 
cu înclinare mare.

Ia 
o-

La magazinul universal 
Petroșani, maistrul princi
pal Petre Cosma, înainte 
de începerea programului 
de lucru, prezintă construc
torilor „Momentul de pro
tecția muncii" și obligația 
de a respecta Decretul 400.

Din cei 90 de muncitori- 
lipsesc nemotivat doi. Șefii 
echipelor de zidari, mozai
cari, betoniști, dulgheri și 
instalatori își preiau mun
citorii și pleacă la punctele 
de lucru în interiorul și 
exteriorul viitorului fnaga- 
zin. într-un scurt raid 
punctele de lucru ale
biectivului am constatat 
lipsa materialelor de bază 
— mortar, betoane, ciment. 
Un muncitor se căznea să 
umple o găleată de mortar 
întărit. Doreau să înceapă 
lucrul, nu numai el, ci toți 
constructorii... dar cu ce ? 
Revenim la maistrul Cosma 
pentru a primi lămuririle 
de rigoare ; „Dorim să ne 
respectăm angajamentul de 
a preda acest obiectiv la 
termenul stabilit, dar di
mineața, aproape frecvent, 
mai bine de o oră ducem 
lipsă de materiale de bază. 
Avem înaintată la S.U.T. 
Livezeni, pe ore, comanda 
de materiale. Prima mașină 
trebuia să sosească la ora 
7,00. Și încă o precizare :

UITE PROTECȚIA 
MUNCII,

NU E PROTECȚIA 
MUNCII,

Cam așa s-ar putea sin
tetiza cele văzute și auzite 
la punctul de lucru al blo
cului 1 B.

Ora 7. Pe șantier, 4 mun
citori. Unul se apucă de 
lucru (mai tîrziu îi cunoaș
tem numele — Costea Ale
xandru) și își vede de trea
bă. Ceilalți 3... la taclale.

7,15. Vine inginera sta
giară Georgeta Novăcescu, 
șefa punctului de lucru. 
Cerem explicații.

— în fiecare miercuri a- 
vem momentul 
ția muncii. De 
pem lucrul mai 
nă se semnează

— Muncitorul 
crează (ceilalți

de protec- 
asta înce- 
tîrziu. Pî- 
fișele... 
care lu- 
continuau 

să stea) nu confirmă spu
sele dumneavoastră.

— Da, îl cheamă Costea 
Alexandru...

— ...lucrează de la ora 7.
— Știți, dat fiind stadiul 

lucrărilor azi n-am mai ți
nut instructajul...

Adică, uite protecția 
muncii, nu e protecția mun
cii. Obiectăm.

— Nu e bine, de două 
ori, ce ați făcut: inducerea 
in eroare și neefectuarea

Bucuria fără sfîrșit a unui „stramero“
(Urmare din pag. 1;

de oamenii legii, alți mun
ți, o altă graniță trecută 
fraudulos. Cînd a zărit 
Triestul și valurile Adria- 
ticei s-a crezut fericit.

— Am urcat într-un tren 
spre Milano. Fără 

-Controlorul m-a dat 
mîna poliției, care m-a tri
mis în lagărul Latina, 
76 km de Roma.

A rezistat cîteva zile, a- 
poi ș-a decis să evadeze. 
Văzuse atîtea scandaluri, 
neomenie. '

— Puteai să mori, fără 
șă te ia cineva in seamă. 
Și mai era ceva ce n-am 
putut suporta, modul în ca
re erai tratat. Românii sînt 

j văzuți prost, mă refer, nu 
‘ la români în general, ci la 
i cei care-și părăsesc țara.

Ludovic G. este un tip 
’ frumos și -îndrăzneț. S-a- 

aciuit la niște italieni tineri. 
A găsit o prietenă înțele
gătoare. A început să lu- 

. creze „la negru". La dife- 
: fiți patroni, jrineînțeles cu 

o plată mult mai mică de- 
’ eît a italienilor. Chilipir 

pentru patroni — zece ore 
si mai bine de muncă grea, 

: țără cheltuieli de asistență 
Socială, bani mai puțini. 
Ludovic avea din ce trăi 
o zi. La o discotecă a re- 
cimentat -podeaua. Un ita
lian ar fi primit mai mult 
cu cel puțin 5000 de lire 
pe zi. Angajat nu pu,tea fi. 
Pe la începutul lui septem
brie a aflat că poliția e 
pe urmele sale, că i s-ar 
putea da viza pentru Cana
da sau Australia. Dacă ce
rea azil politic.- Ce sa cau
te acolo ? El „voia" Occi
dentul.

— Am scăpat de, poliția 
din lagăr. De la Roma la 
Milano, cu .trenul,. Aveam 
ceva bani, dar n-am plătit 
biletul. îi păcăleam pe con-

bilet, 
pe

la

trolori și polițiști. Coboram 
cînd urcau ei, am călătorit 
i pe vagoane. Căutam grani
ța eu Elveția. Așa am a- 
iuns ia Chiaso.

O altă frontieră trecută 
fraudulos. La Bellinzona, 
în gară, polițiștii l-au 
gățat". . '

— Vreau să cămin 
Elveția, să lucrez, a 
găimat în italiană.

— Trebuie să faci o

în
in

ce
rere de azil politic. Dacă 
ți se aprobă la Berna, ră
mîi.

A părăsit repede hotelul, 
costă o groază de bani. A 
găsit chiar de lucru Ia o 
fabrică. Tot la „negru". O 
lună, traiul la Lugano i 
s-a părut acceptabil, mai 
ales că se mulțumea cu 
puțin. A plecat totuși, spre 
a nu. avea necazuri cu po
liția,

— Nu, azil politie nu-mi 
trebuia. Eu nu aveam ni
mic împotriva politicii ță
rii, Mi s-a spus că dacă 
sint socotit refugiat politie, 
pot lucra. Or .pentru asta 
fugisem și de la Latina.

Hotărît, Ludovic G. s-a 
reîntors la Bellinzona. La 
„negru" devine ospătar. A 
simțit pe pielea lui discri
minarea practicată de elve
țieni. Așa erau tratați ita- 

polonezii și 
căutau un 

dezocupare, 
de șomajul 
Avea cel 
casa și masa. A

iienii, 
cei care 
port de 
să scape 
țara lor. 
asigurate 
„petrecut" ziua de naștere: 
Cin ! Cin I Salute ! Sănăta
te era, dai- așa „noroc", mai 
bine pagubă. Termenul de 
expulzare hotărît de Ber
na se apropia. Zile și nopți 
de frămîntări dureroase, 
de regrete. Patroana, deși 
mulțumită de serviciile lui, 
l-a înțeles, i-a dat sfatul 
cel bun. I-a arătat ce în
seamnă să rămîi un „stra-

niero", să’ muncești „la 
gru", să fugi mereu de

ne- 
po- 

liție. Barem, șomerii el
vețieni primeau ajutor, :, 

— Du-te la . ambasada 
voastră. Te vor ierta, Nu 
ți se va întîmpiâ nimic 
rău. Tot măi bine e la tine 
în țară. Tu .ești altfel decît 

rămîn 
au 
Tu 
să

alții.. Fugarii care 
au făcut pușcărie, ori 
necazuri cu regimul, 
ești tînăr, aici trebuie 
lupți să supraviețuiești.

Vorbea în cunoștință 
cauză, concurența o ame
nința în permanență, an- 
gajații o furau, chiar pro
priul ei copil îi dijmuia 
banii. Ludovic G. a avut 
curajul de a se prezenta la 
ambasadă. A fost primit cu 
înțelegere. Acum tot cu în
țelegere, eu multă omenie 
este ajutat să se încadreze.

— Tatăl unde lucrează ?
— La mina Lupeni, 

sectorul XI sau XII, 
știu precis.

Moise G. e un bărbat 
ispravă, lucrează însă 
alt sector, deocamdată 
inîhnit, rușinea comisă 
prîslea familiei l-a afectat. 
Sperăm că vălul supărării 
va fi ridicat tot de cel vi
novat, printr-o comporta-

de

la
nu

de 
la 
îi 

de

re exemplară.
— Ludovic, ai avut vreo

dată . un prieten adevărat ?
—■ Nu, conchide cu tris

tețe tînărul, parcă decupat 
. dintr-o revistă de cinema. 
Aș vrea...

Ludovic G. are într-ade- 
văr nevoie de prieteni. 
Să-l ajute să uite odiseea 
dureroasă prin care a . tre
cut. Să deprindă adevăru
rile fundamentale, cople
șitoare în frumusețe și îm
pliniri, ale vieții noastre. 
Să se închine cu evlavie a- 
cestui blagoslovit pămînt 
românesc. Pămînt ca o pită 
plămădită din grînele lui, 
ca o inimă, generos cu cei 
care-l iubesc, cu cei care-l 
apără șl-i înmulțesc zestrea 
de bunuri materiale și spi
rituale, precum strămoșii 
lor, precum contemporanii 
șl urmașii lor.

Ludovic G., ești tînăr și 
îndrăzneț. Ai' dreptul și 
obligația să te bucuri cu 
adevărat. Să fii fericit, cu 
ai tăi de aici, adică AGASA. 
Alia bona riuscita della tua 
attivita, dar hai să lăsăm 
limba asta străină, să-ți 
urăm pe românește, din i- 
nimă : pentru buna ta reu
șită.

turcii, 
pașa- 
adică 

din 
puțin

I > SERVIRE PROMPTA. 
| Pe lingă cele 3 600 porții 
Ide «lineare care sînt asigu

rate pentru personalul din 
subteran, noua cantină din 

(Lupeni asigură zilnic, ser
virea altor 350 abonați și 
flotanți care servesc masa 
Ia cantină șl la cele două 
microcantine din incintele 
minelor Lupeni șl Bârbă- 
teni. Prin finalizarea ip 

^curt timp a noilor blocuri

de garsoniere din imediata 
apropiere ă cantinei, nu
mărul abonaților va spori, 
fiind 
scop, 
-gurat
tinei
te

întreprinse în 
după cum ne-a 
administratorul 

Radu Smaranda, 
măsurile necesare.
• TEATRU. Astăzi, 

ora 19, Teatrul de stat „Va
lea Jiului" prezintă, la 
sediu, pentru oamenii mtm- 

‘ cii de pe șantierele, de 
construcții din Petroșani, 
o reprezentație cu come
dia „încurcă lume" de A.
de Hertz. '

la

instructajului. Ce-or să zi
că șefii dumneavoastră ?

O remarcă i între orele 
l și 8 cei patru dulgheri din 
echipa lui David Ion au 
transportat patru... panouri 
de împrejmuire și au bă
tut... două șipci. Cam mult 
pentru patru oameni.

Ora 7,30. Sosește în obiș
nuitul control directorul 
grupului, ing. Dumitru 
Țurnă, își exprimă nemul
țumirea pentru o fotogra
fie apărută in ziar. „Nu-i 
a mea, e a lui Pădureanu 
de la S.U.T.". De acord, ni 
se mai întîmplă și nouă, 
alții însă reprogramează 
predarea unor obiective de 
cite 3—4 ori... dar asta nu în
seamnă că nu trebuie fă
cută ordine,..
ACELAȘI IMPEDIMENT 

— INTIRZIEREA 
MATERIALULUI

lucra pînă la această oră. 
Pentru azi avem comandat, 
iar la ora 7 ar fi trebuit 
să sosească în șantiere (ma
terialul nici la 8 nu-și fă
cuse apariția — n.n,) 30
mc de mortar. Urgența 
mare a acestui material e 
la izolația teraselor pentru 
a termina lucrarea și îm
piedica infiltrarea apei ploi
lor în clădire, dar și finisa
jele exterioare trebuie 
grabnic să le finalizăm".
CU FORȚE „SIMBOLICE", 

ȘI UN RITM LA FEL
Rezervoarele de la 

rănești. O investiție 
portantă, funcție de 
depinde ridicarea 
ții de apă potabilă pentru 
alimentarea orașelor ~ 
trila și Petroșani de 
sursa Taia, de la 
1/sec în prezent, la 
1/sec în următoarea 
pentru ca într-un 
apropiat volumul de 
furnizat celor două 
tăți de la aceeași captare 
să fje și mai mult sporit. 
Construcția conductei de 
aducțiune de la Petrila — 
via rezervoarele de la Dă- 
rănești — Petroșani este 
în stadiu avansat, tronso
nul de pe strada Republi
cii fiind pregătit în aceste 
zile pentru probe, 
este ritmul de lucru 
cele două rezervoare, 
altfel mult rămase in 
mă față de termenul 
țial de punere în funcțiu
ne?

Ieri dimineață, la ora 
6,30, primul sosit pe șantie
rul rezervoarelor, pensiona
rul Ion Kthneniezki, om 
harnic, cu d bogată expe
riență, ne-a reanimat spe
ranțele. Pentru scurt timp 
însă. „Sîntem trei. Unul 
dintre ortaci, Francise Ba- 
jo, va sosi imediat. Al trei
lea, Dinu Preduț,. lucrează 
azi în oraș, la blocul 
Și noi am lucrat 
unde a fost nevoie 
zervoare 
o anume 
nevoie.

Cu un 
Im ru si 
se va recupera rămfiiW^fifc 
în urma și' pune în func-X 
țiune rezervoarele ' în cau
ză?

Dă- 
im- 

eare 
cantită-

Pe- 
la 

60—70

.
apă 

locali-
Punctul de lucru al cons

tructorilor lotului 53 din 
cadrul Șantierului 5 Orăș- 
tie. La blocurile 4 A și 
4 B, din cartierul Aeroport 
—Petroșani — ultimul a- 
vînd ca termen de finali
zare a lucrărilor 30 martie 
— șantierul a concentrat 
forțe umane și materiale, 
utilaje. „Avem repartizați' 
azi la lucru 60 de oameni, 
meserii diverse, in special 
la finisaje, iar la pontaj 
au fost toți prezenți" — 
ne spune maistrul cons
tructor Dominic Dimen.

Deci, ținind seama, 
urgența extremă 
rilor, concentrare de forțe 
există. Aflăm de 
tru--că, în ajutorul 
torilor de la Orăștie, Gru
pul II șantiere ai T.C.H. 
a trimis o formație de zi
dari, iar începînd: din 23 
martie și una de zugravi 
care acționează la scara E 
a blocului 4 B. Există însă 
un impediment eu care 
se confruntă constructorii 
de aici '— intirzicrile în 
sosirea materialelor la 
punctele de lucru, neajuns 
in legătură eu care maistrul 
ne spune : „Nu primim la 
timp nici mortar, nici 
șapă. Ieri (23 martie — 
n.n.) de exemplu am aștep
tat după acest material pî
nă după amiază la ora 16, 
mozaicarii din formația 
lui Petru Vîlcu neavînd ce

■■■■■■■■■>■■>■■>■■>>■■■

Care 
la 
de 
ur- 
ini-

de
a lucră-

ia mats- 
construc-

45. 
acolo, și 
“. La re- 

a fost, deci, după 
optică, mai puțină

asemenea ritm de 
forțe, oare fcînd 

recupera

Răspundem
LOCATARI, BLOCUL 15,

Petrila; Intr-adevăr repa
rațiile la imobilul în care 
locuiți durează de multă 
vreme. Ele n-au putut fi 
terminate nici pînă în pre
zent din lipsă de ceramică 
glazurată. Există promi
siuni că în cursul lunii a- 
prilie a.c. secția Petrila a 
E.G.C.b. Petroșani va pri- 

:• mi aceste cărămizi și ime
diat va reîncepe lucrările.

O. GLIGOR, Petroșani:
Cîteva sondaje făcute ’ la 
alimentara de care, vorbiți 
în scrisoare ne-au dovedit 
că „Jurnalul cumpărătoru
lui" se află în permanență 
lingă casă. Gheviza Aure
lia, șefa unității ne-a asi
gurat că tot timpul se află 
acolo, jar vînzătoarei Flo
rida Diaconescu, pentru a-

, • BUț£I . GOSPODARI. 
Odată eu venirea primăve
rii, în pofida frigului care 
persistă, 'nunii gospodari au 
pornit acțiunea de înfru
musețare din jurul blocu
rilor. în cartierul Aero
port printre aceștia se nu
mără locatarii blocului 22 
de pe strada Independen
ței. Aici, arbuștii și pomii 
au fost, curățăți de uscă
turi, ’ trandafirii dezgro
pau, iar peluzele cu flori 
se sapă și se greblează. Cei 
harnici nu așteaptă invita
ții, atunci ciad e vorba de

cititorilor
titudine necorespunzătoare 
față de cumpărători i s-a 
dat un avertisment.
• UN GRUP DE CETĂ

ȚENI, Iscroni: Nu putem 
să luăm în considerație 
cele sesizate de dumnea
voastră întrucît arpacașul 
este distribuit pe bază de 
tabel crescătorilor de 'vite 
din comună. Cînd ne mai 
scrieți, nu uitați să vă dez- 
văluiți numele și adresa 
pentru a putea elucida îm
preună cazurile sesizate.

M. CORȘEGU, Petroșani: 
In perioada de care vor
biți în Scrisoare au fost 
luate tnlfcuri pe plan local 
de a nu se servi copii sub 
14 ani eu produsul respec
tiv. Vînzătorul care era de 
serviciu a avut dreptate.

înfrumusețarea împreju
rimilor unde locuiesc.
• RENOVĂRI. în pers

pectiva sezonului <ald, 
terasa „Minerul" din 
troșani se efectuează, 
paralel'cu servirea

la 
Pe- 

îr- 
consu

matorilor, ample lucrări 
de reparații la instalațiile 
electrice și sanitare, 
grăveli și vopsitorii t 
rioare, Servirea va fi 
tată numai în zilele în ca
re se fac igienizări 
rioare.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
I
1

'I
I

. zu- 
exte-
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inte-
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„Un accent deosebit trebuie să punem în 
această privință pe valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, pe reducerea, 
în continuare, a consumurilor materiale, a chel
tuielilor de producție, pe reducerea consumuri
lor energetice, acționînd cu toată hotărîrea 
pentru buna gospodărire a mijloacelor de eare 
dispunem, făcînd totul pentru a introduce în 
toate domeniile tehnologii moderne, câre să con
ducă rapid la reducerea consumurilor energe
tice și de combustibil, a consumurilor materiale 
în general".

NICOLAE CEAUȘESCU

înfăptuim hotăririle Congresului al XII-lea al partidului
........................................................................................................................    I —

La I.R.I.U.M.P.

Preocupări susținute pentru 
îmbunătățirea calității reviziilor 
și reparațiilor utilajelor miniere

x'"' . .
Mereu în atenția noastră

Autoconducer ea, 
autogestiunea

a- 
de

S.S.H, Vulcan
Ioan Vamvu,

atelier T.H. Paroșeni
Dinu Toma, 
metrologie

Vasile Voiculescu, 
atelier reparații Livezeni

semenea, cu strictețe 
plicarea programului 
măsuri pentru creșterea 
productivități^ muncii, in
troducerea progresului 
tehnjc, utilizarea pe sca
ră largă a resurselor re- 
folosibile, fapt ce se con
firmă în rezultatele pozi
tive obținute în perioada 
care a trecut din acest 
an. Astfel, valoarea pro
ducției globală a fost de
pășită față de plan cu 
2 270 000 lei, iar produc
ția marfă cu 798 000 lei. 
Aceste realizări se justi
fică și prin nivelul înde
plinirii producției fizice 
planificate. Astfel, la ma
șini și utilaje miniere 
coeficientul obținut este 
de 118,4 la sută. De ase
menea, indicele de utili
zare a fondului de timp 
disponibil la rnașinile-u- 
nelte a crescut cu 1 la 
sută față de cel planificat, 

reducerea nor
melor de consum s-a ob-

în perioada eare a tre
cut de la începutul cin
cinalului 1981—1985, con- 
.siliul oamenilor muncii 

lai I.R.I.U.M.P. a acu-
. lat o experiență boga
tă, în baza - căreia a ela
borat pentru anul in 
un vast program de 
cru, cu modificări 
conținut importante, 
vederea mobilizării 
turor rezervelor interne 
pentru sporirea produc
ției și eficienței economi
ce. în primele luni din 
anul 1982, indicatorii de 
plan au fost substanțial 
depășiți, obținîndu-se pe 
baza reducerii cheltuie
lilor materiăle eu 7,6 lei 
la 1 000 iei 
marfă, o producție 
valorică de 1 282 000 
Aceste rezultate au 
posibile prin aplicarea 
unor metode tehnico-e- 
conomice și organizato
rice operative de urmă- ’ iar prin 
rire pe secții și ateliere 
a măsurilor stabilite și a ținut o economie de me- 
realizărilor obținute de
cadal, iar pentru unii in
dicatori chiar zilnic, așa 
cum sînt; producția fi
zică, producția marfă 
vîndută și încasată etc, 
organul colectiv de de
cizie putînd lua măsurile 
corespunzătoare de lichi
dare’a deficiențelor in
tervenite pe parcurs, pre
cum și pentru îmbună
tățirea calității reviziilor 
și reparațiilor la utilaje-

-miniere.
Un accent deosebit am 

pus pe reducerea costuri
lor de producție. în a- 
cest scop am luat măsuri 
de normare a diferitelor 
repere și subansamble, de 
extindere a acordului 
global, de Conștientizare 
a întregului personal 
muncitor. Urmărim, de a-V______ _________

curs 
lu
de 
în 

tu

producție 
netă 
lei. 
fost

tal de 50 tone, 18 000 
kWh energie electrică și 
620 G. cal combustibil 
convențional. Paralel cu 
această activitate, ne 
preocupăm de asimilarea 
unei game tot mai mari 
de piese și subansamble 
de la utilajele de im
port. Valoarea pieselor a- 
similate pentru utilaje 
din Import, se ridică în 
perioada care a trecut din 
acest an la peste 500 000 
lei. Rezultatele obținute 
în acest domeniu oglin
desc eforturile depuse de 
întregul colectiv de la 
I.R.I.U.M.P. în vederea 
sporirii producției, și creș
terii eficienței economice.

Dr. ing. Anton BACU, 
directorul lîR.'l.U.M.

Petroșani

UN COLECTIV
FRUNTAȘ

ATELIERUL T.H.
ROȘENI. Colectivul 
oameni ai muncii 
cadrul acestui

PA- 
de .

din 
atelier, 

fruntaș în producție lu
nă de lună, an de an, 
raportează în cinstea 
conferinței municipale 
de partid, îndeplinirea 
sarcinilor de plan tri
mestriale. Pîna la fine
le lunii în curs, colecti
vul de aici va realiza 
suplimentar o produc
ție 'a cărei valoare se 
preliming a fi. de peste 
500 000 lei.

PREZENT ȘI VIITOR IN VIAȚA COLECTIVULUI
• REALIZĂRI • REALIZĂRI • REALIZĂRI
■ Indicatorul economico-financiar — PRO

DUCȚIA NETA — a fost realizat, în primele două 
luni ale "anului, în proporție de 107 la sută

■ Pe aceeași perioadă de timp producția glo
bală și producția marfă au fost depășite cu 4,2 și, res
pectiv, 1,5 la sută

■ Producția fizică — LA MAȘINI ȘI UTILAJE 
MINIERE — a fost de asemenea realizată în propor
ție de 118,4 la sută

■ Productivitatea muncii calculată pe baza pro
ducției nete a fost depășită cu 74 lei pe fiecare om al

-muncii
■ Cheltuielile materiale la 1 000 lei producție

marfă au fost diminuate cu 7,6 lei, iar cele totale cu 
1,8 lei ■

ViLltimele retușuri la presa 
pentru debitarea profiielor.

Gîndirea tehnică în
Anul 1982 a pus în fata 

I.R.I.U.M.P. problema 1’1- 
’vrării către unitățile mi
niere a unor mari canti
tăți de piese de schimb, 
armături TU, utilaje mi
niere reparate la timp și 
de calitate. Acest fapt a 
impus luarea unor .măsuri 
suplimentare care să Con
tribuie la introducerea 
progresului tehnic în- pro
cesul de producție, la au- 
toutilarea secțiilor. Și a- 
tunct- oamenii au început 
să gihdeașcă, să caute so
luții. Și le-au găsit. Nu
cleul «hulitorilor a 
compus din

fost
muncitorii ;

Petre Ccrnescu, Constantin 
Albu, Crețu Șerb și Ștefan 
Fancsoli, ing. șef loan 
Crețu, inginerii loan Her
man și Aurel Stoicoiu, tehn. 
Frariclsc Morarii, care au 
rsalizat prin concepție și 

. ’execuție proprie, lucruri 
remarcabile. Ei sînt autorii* 
presei verticale și orizon
tale pentru fabricat armă
turi de mină de tip greu, 
ăi nionoraiului de: transpor
tat piese grele în sabteran, 
ai mașinii de montat para
vane prefabricate ’ (MMP 
7 ort și MMP 1000), ai dispo
zitivului de control, ai pla
sării cuțitelor de tăiere 
de pe tamburii combinei.

acțiune
Efectul ? Reducerea efor
tului fizic,și sporirea subs
tanțială a productivității 
muncii, însemnate econo
mii de metal și energie.

Gînditeă tehnică . crea
toare a celor de la 
I.R.I.U.M.P, a rezolvat și 
va rezolva probleme legate 
de autoutilarca secțiilor 
prin mică mecanizare, de 
dotare cu sculele și dispo
zitivele necesare bunei des
fășurări a procesului de 
producție. Am spicuit doar 
cîteva din realizările co
lectivului de muncă de la 
I.R.I.U.M.P., realizări care 
influențează substanțial 
calitatea reviziilor și repa
rațiilor la utilajele miniere, 
productivitatea precum și 
rentabilitatea întregii - ac
tivități de producție. (S.D.)

Presa hidraulică ori
zontală pentru profile 
grele de mină funcțio
nează ireproșabil Ia a- 
telierul T.H. Paroșeni.

Folo : Șt. NEMECSEK

PERSPECTIVE
• Realizarea integrală, exempla

ră a producției planificate pe acest 
an • Reducerea consumurilor de 
materii prhne, materiale, energie și 
combustibil • Folosirea rațională a 
mașinilor-unelte • Utilizarea la pa
rametri inalți a tuturor capacități
lor de producție • Extinderea a- 
cordului global • Poliservirea mai 
multor mașini • Generalizarea ex
perienței înaintate • Creșterea pro
ductivității muncii • Sporirea efi
cienței întregii activități de întreți
nere și reparare a utilajelor miniere 
• întărirea ordinii și disciplinei.

Recuperarea și valorificarea 
materialeresurselor
mai înalte cote de eficien
ță. Pentru a economisi citi 
mai mult metal, muncito
rii, tehnicienii și inginerii 
de la întreprinderea noas
tră au confecționat o ga
mă mare de piese, mașini 
de îndoit,-.:, dispozitive,, prin 
a căror punere in funcțiu
ne, mai cu seamă la ate
lierul TH Paroșeni, se vor 
economisi peste 250 tone 
metal pe an“. Jn mod fi
resc ne interesăm de eoe- : 
‘ficientul de utilizare a::noe-'.i 

comuniștii talului și aflăm că deo-
instaurarea eamdată acesta a crescut

res- cu 1 la sută Țață de ace
eași perioadă; a anului pre
cedent.

Desigur, 
colectivului de 
recuperarea și 
rea resurselor

Recuperarea și valorifi
carea tuturor materialelor 
refolosibile, in scopul lăr
girii bazei de materii pri
me și. materiale a devenit 
o problemă fundamentală 
a fiecărui om al muncii de 
la I.R.I.U.M.P, Noile o- 
biective care stau în fața 
colectivului de aici privind 
recuperarea și refolosirea 
unor piese și subansamble, 
vor stăvili in mare măsură 
risipa. Munca politică de 
la om la om, discuțiile in
dividuale cu 
au determinat 
unui. înalt spirit de 
ponsabilitate pentru gos
podărirea economicoasă și 
cu eficiență sporită a me
talului, la fiecare secție, 
atelier sau loc de muncă, 
au determinat amplifica
rea procesului de recupe-. sînt pe departe de a fi e- 

mari
con

sumului de metal, în pri
mul rind la atelierul Tll 
Paroșeni, atelierul nrișca'- . 
nic Livezeni, și S.S.1I. Vul
can. Reducerea în conti
nuare a pierderilor tehno
logice, intensificarea acțiu
nii de recondiționare și re- 
!■ dosire a pieselor și sul»- 
ansamblelor, reducerea 
dansului de prelucrare 
secțiile de prelucrare 
rece s-ar putea solda 
mari economii de 
Măsurile organizatorice, 
tehnice și politice la care 
participă întregul' colectiv 
in frunte eu comuniștii Va-.. 
sile Voiculescu, Tulin Dus- 
tin.ță, Ștefan Furdui, Ar
pad Bdtye, Țiberiu Budui, 
Ludovic Hosch și alții cre
ează garanția că și in acest 
domeniu se va face, saltul 
la o nouă Calitate.

Ștelian DECEBAL

rare și recondiționare a 
unor piese de schimb mai- 
ales în cadrul atelierului 
de reparat Livezeni. Aici, 
sînt recondiționate cu suc
ces o gamă variată de pie
se și subansamble de la 
combinele de înaintare în 
cărbune și steril, de la 
complexele mecanizate, a- 
gi-egate hidraulice, motoare 
electrice etc. Preocupările 
oamenilor muncii de la 
I.R.I.U.M.P. vor cunoaște, 
și în continuare un salt 
înainte, în vederea utiliză
rii raționale și eficiente . a 
tuturor materiilor prime, 
a recuperării și valorifică
rii acestora.

Paralel eu activițatea de 
recuperare si valorificare, 
colectivul de la I.R.I.U.M.P. 
este preocupat de gospodă
rirea judicioasă a metalu

lui. „Metalul, această „pîine" 
a industriei noastre, ne 
spunea ing. șef loan Crețu, 
trebuie folosit cu grijă, ra
țional, și valorificat la cele

preocupările 
aici privind 

valorifieă- 
ma teri.de

puizate. Există încă 
rezerve de reducere a

ă-
la 
lă 
cu 

metal.

teri.de


JOI, 25 MARTIE 19S2

FILME
în urma unor lovituri de stat
GUATEMALA BANGLADESH

PARIS 24 (Agerpres). In
tr-unui din 
sale recente, 
francez „Le Figaro' 
rează un articol în care se 
arată că printre personali
tățile marcante ale vieții 
politice și diplomatice in
ternaționale dintre cele 
două războaie Nicolae Ti- 
tulescu ocupă un loc proe
minent. în continuare sînt 
prezentate date biografice 
și unele dintre inițiativele 
politice cele mai importan
te ale acestui „campion al 
apărării și promovării prin
cipiilor de integritate terl-

numerele 
cotidianul 

i“ inse-

torlală șî neamestec în tre
burile interne ale unei alte 
țări", cum îl numește au
torul articolului pe marele 
diplomat român. ,

■A
NEW YORK

pres). în cadrul manifestă
rilor dedicate 
lui nașterii marelui diplo-' 
mat român Nicolae Titu- 
lescu, prof. Liviu Maior a 
susținut două conferințe la 
universitățile Wayne Sta
te și Ann Arbor, intitulate 
„Titulesdu și politica exter
nă a României între cele 
două războaie mondiale".

24 (Ager-

centenaru-

VIENA 24 (Agerpres). ba 
Viena a fost deschisă ex
poziția „Flori de mină din 
România", în cadrul „Zile
lor vieaeze ale mineralelor 
’82“, care a oferit numero
sului public posibilitatea 
de a admira piese valoroa
se din patrimoniul Muzeu
lui județean „Maramureș" 
din Baia Mare,

Luînd cuvîntul la verni
saj, dr. Helmut Zilk, vice- 
primar pentru probleme 
culturale al landului Vie- 
na, a subliniat relațiile 
fructuoase de colaborare 
dintre Austria și Româ
nia, actuala manifestare re- 
prezentînd o contribuție la 
mai buna cunoaștere, în
țelegere și prețuire recipro-

îngrijorări 
privind 
evoluția 
relațiilor 
Est-Vest

LA PAVILIONUL ROMÂ
NIEI din cadrul ' Tîrgului 
internațional de la Cairo 
au fost organizate acțiuni 
de popularizare a celor 
mai .noi realizări românești 
din domeniul echipamen
telor energetice și al teh
nicii de calcul. S-au orga
nizat conferințe tehnice 
filme prezentmd aspecte 
le cooperării României 
diverse țări ale lumii 
construirea de lucrări

BONN 24 (Agerpres). În- 
tr-un discurs rostit în loca
litatea Marie din landul 
Rhenania de Nord — West- 
falia, Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social 
Democrat dinR.F.G., s-a 
pronunțat îrj favoarea o- 
pririi cursei înarmărilor. El 
a exprimat îngrijorarea în 
legătură eu evoluția nesa- 
tisfăcatoare a relațiilor 
Est-Vest, care s-au agravat 
ca urmare a accelerării 
cursei înarmărilor.

O problemă vitală pen
tru noi o reprezintă în mo
mentul de față realizarea 
de măsuri cu privire la li
mitarea înarmărilor și la 
înfăptuirea unei .dezarmări 
reale. Trebuie să acționăm 
în favoarea unei politici 
orientate spre diminuarea 
încordării internaționale și 
care să depășească fron
tierele Europei.

CIUDAD DE GUATE
MALA 24 (Agerpres). în 
urma unei lovituri militare 
de ștat, la 23 martie, în 
Guatemala puterea a fost 
preluată de o juntă mili
tară în fruntea căreia se 
află generalul Efrain Rios 
Montt, informează din Ciu
dad de Guatemala agenți
ile internaționale de presă.

Președintele țării, 
ralul Romeo Lucas 
cia, âl cărui mandat 
să expire 
arestat.

Junta 
instalată
Guatemala, în componen
ța căreia mai intră genera
lul Horacio Maldonado și 
colonelul Francisco Gordil
lo, a dispus dizolvarea par
lamentului și abolirea Cons
tituției. Activitatea în țară 
se va desfășura în baza 
decretelor emise de juntă.

la 1 iulie a

gene- 
Gar- 
urma 

fost;

de guvernămînt 
la Ciudad de

DACCA 24 (Agerpres). în 
Bangladesh ș-a produs 

.miercuri o lovitură de stat 
militară îndreptată împotri
va președintelui Abdus 
Sattar și a guvernului con
dus de Shah Azizur Rah
man. Postul de radio din 
capitala Bangladeshului, 
citat de agențiile interna
ționale de presă, a precizat 
că lovitura militară a fost 
condusă de generalul Hos
sain Mohammad Ershad, 
șeful Statului Major al 
armatei, care și-a ..asumat 
funcția, de șef al Adminis
trației legii marțiale, ca 
adj uncți fiind desemnați 
comandanții forțelor aerie
ne și navale.

într-o proclamație adre
sată națiunii, generalul 
Ershad a anunțat suspen
darea Constituției, insti
tuirea Legii marțiale, dizol
varea parlamentului și de
miterea guvernului,

Uni- 
mal

spe-

PETROȘANI — 7 No
iembrie i întoarcerea la 
dragostea dintîi 5 
rea: Iubirea are 
multe fețe (I-II).

PETRILA: Vara 
ranțelor,

LONEA : Recursul
la metodă (I-II).

ANINOASA : Organi
zația fantomă.

VULCAN — Luceafă
rul Yankeii (I-II).

LUPENI - Cultural: 
Mondo umano,

URICANI : Convoiul.

TV

' 11,00 Telex. 11,05 Film 
artistic. Debutanții. 12,4&ț 
Patriotismul — înd'' 
rire de onoare față^^

împotriva politicii Intervențlontste

Și 
a- 
cu 
în 
e-

nergetice de mare amploa
re.

POTRIVIT datelor pu
blicate Ia Lisabona, în ul
timele 12 luni costul vieții 
a crescut în Portugalia cu 
25,6 la sută. Cel mai mult 
s-au scumpit alimentele, 
unde creșterile au fost în 
medie cu 30 la sută. în pe
rioada respectivă, prețul 
la făină a crescut, de e- 
xemplu, cu 44 Ia sută, iar 
cel la zahăr cu 43,1 la sută.

GUVERNUL bolivian a 
hotărît fixarea unui curs

fluctuant al monedei 
ționale — peso — în ope
rațiunile financiare ale în
treprinderilor din sectorul 
privat — transmite agenția 
France Presse. în sectorul 
de stat cursul monedei a 
rămas fix.

O NOUA creștere a pre
țurilor Ia apa potabilă s-a 
înregistrat în orașele din 
Portugalia. După cum s-a 
anunțat la Lisabona,' con
sumul apei s-a scumpit cu 
30 la sută. Costul vieții a 
sporit în Portugalia, în 
cursul anului trecut, cu 
26 la sută, o majorare deo
sebită cunoscînd prețurile 
la produsele de primă ne
cesitate.

IN BERLINUL occiden
tal există în prezent apro-

ximativ 6000 de ingineri, 
arhitecți, economiști, juriș
ti, profesori și sociologi șo
meri. în primele două luni 
ale acestui an numărul șo
merilor cu diplome univer
sitare și ale altor instituții 
de învățămînt superior a 
crescut.

MINISTERUL muncii al 
Marii Britanii a anunțat 
că nivelul șomajului clin 
această țară a ajuns în lu
na martie Ia 2 992 332 per
soane ceea ce reprezintă 

totalul 
Aceasta

LIMA 24 (Agerpres). în- 
tr-un comunicat dat publi
cității la Lima, Partidul 
Comunist Peruan s-a pro
nunțat împotriva tendințe
lor și a amenințărilor cu 
intervenția din afară în 
America Centrală, trans
mite agenția Prensa Lati
na. Documentul P.C.P. 
cheamă toate forțele de-

mocratice și progresiste din 
Peru să condamne politica 
intervenționistă și să apere 
cauza suveranității și in
dependenței naționale, a 
neamestecului în treburile 
interne, a dreptului popoa
relor la o dezvoltare eco
nomică și politică inde
pendentă.

glia strămoșească'’?^ 
față de noua societate. 
13,00 închiderea pro
gramului. 16,00 Telex.
16.15 Viața culturală. 
17,00 Studioul tinere
tului. 18,00 închiderea 
programului. 20,00 Te
lejurnal.'20,20 La zi în 
agricultură. 20,30 Dru
murile țării, drumurile 
inimii. Concurs de cul
tură generală. 21,40 Me
ridianele eîntecuîui.
22.15 Telejurnal.

nVEmento

In preajma „orarului 
de vară“

12,5 la sută din 
forței de muncă, 
înseamnă că un cetățean 
britanic din opt nu se poa
te bucura de dreptul la un 
loc de muncă.

ZIARUL mexican 
celsior" scrie că, 
anul trecut, S.U.A. au ex
pulzat peste 800 000 imi
granți mexicani, dintre 
care 40 000 erau copii — 
relatează agenția Prensa 
Latina.

„Ex-
numai

PARIS 24 (Agerpres). In- 
cepînd de duminică, 28 
martie, în mai multe țări 
vest-europene se va trece 
la orarul de vară, care, 
așa cum ,subliniază agenția 
France Presse, oferă posi
bilitatea oamenilor, să be
neficieze mai mult timp de 
luminozitatea zilei și să 
facă economii de energie. 
Cele 10 state ale Pieței co
mune, precum și alte 
state de pe continent ' 
adopta orarul de vară.»»»♦•♦•••••••••••••••••••••••••••••••«••••»#«»•••••••••••»•
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A-
Și

se-

încadrează urgent
pentru secțiile de mobilă din Petrila și Livezeni 

— fochiști autorizați medie presiune,-pen
tru grupa I de cazane.

încadrarea se face conform
și Legii 57'1974.

Legii 12/1971

transport

Sala Polivalentă din 
rad a găzduit, între 18 
21 martie, întrecerile 
mifinale ale campionate
lor naționale de tenis de 
masă, la care au participat 
cite 14 divizionare A fe
minine și masculine. . în 
serii, combinata noastră 
feminină C.S.Ș. — C.F.R. 
Petroșani a avut o compor
tare excelentă învingînd: 
(S.S.Ș. București I (5—0), 
Spartac București (5—2),
G.S.M. Iași (5—2), înfrăți
rea Tg. Mureș (5-1), C.S. 
Arad I (5—3), înregistrînd țișorul s-a dovedit de bun 
un singur eșec în compania 
Faimar Baia Mare (3—5). 
Clasată în grupa valorică 
de elită, formația antrena
tă de Marius Rozenfeld a 
cedat în fața vicecampioa- 
nei europene C.S. Arad II 
(cu Eva Ferenczi, Olga 
Nemeș și Magdalena Lesay, 
înregistrate în primele 30 
ale topului mondial): 0—5.
Cea de a doua întîlnire, cu tă campioană 
Progresul București, s-a 
soldat, de asemenea, cu în- 
frîngere (2—5), dar, din 
8—9 mai, componentele 
grupei de elită se vor re- 
întîlni, pe etape, tur-retur, 
în vederea stabilirii for
mației campioane. Repre
zentantele noastre Danie
la Păduraru, Ana Mărcuș, 
Ildiko Gyongyosi și Cristi-

Buză mizează, cel pu
pe obținerea medaliei 

de bronz.
Revenind la 

de la Arad, se 
forma deosebită a Danielei 
Păduraru. Cea mai bună 
sportivă din Vale a parti
cipat, cu puțin înainte, la 
campionatele internaționa
le de juniori ale R.D.G., 
contribuind la cîștigarea 
primului loc pe echipe de 
naționala României. La in
dividual, a intrat în pose
sia medaliei de bronz. Măr-

na 
țin.

întrecerile 
remarcă

augur și la internaționalele 
Bulgariei, competiție de 
la care s-a reîntors cu o 
riouă. medalie de bronz. La 
Arad, printre învinsele Da
nielei s-au numărul Maria 
Alboiu (2—1), participantă 
Ia campionatele mondiale, 
Marinela Panțuru (ambele 
de la Progresul), Liliana 
Mihuț-Urzică (Faimar). fos- 

europeană. 
la perechi, împreună cu 
Maria Alexandru. In pre
zent, tenismana noastră 
se. pregătește intens, îm
preună cu ceilalți eompo- 
nenți ai lotului național de 
juniori, în vederea cam
pionatelor continentale, ce 
se vor desfășura, în luna 
iulie, în Austria.

Lupte
În dorința de a contribui 

la lansarea tinerelor talen
te, Federația română de 
lupte a efectuat, cu puțină 
vreme în urmă, o nouă re
partizare a categoriilor de 
vîrstă. Astfel școlarii sînt 
cuprinși între 13 și 14 ani, 
în categoria următoare, a 
cadeților, au dreptul să 
lupte sportivii între 15 și 
16 ani, juniorii au vîrstă 
de 17—18 ani, iar speran
țele olimpice, 19—20 de 
ani.

în cadrul campionatu
lui școlarilor și cadeților, 
la șfîrșitul săptăminii tre
cute, la Hunedoara, s-a 
disputat finala județeană. 
Concursul a prilejuit afir
marea liberiștilor de la 
C.S.Ș. Petroșani (antrenor 
Vasile Făgaș) și Jiul Pe- 
trila (Ion Corbei și Costică 
Marmaliuc). Astfel, opt din 
cele 11 titluri puse în joc 
au revenit cadeților noștri 
și ceea ce e remarcabil, 
antrenorii au trecut ia ca
tegoriile mici (40, 44 și 48 
kg) sportivi care aveau în
că dreptul să . concureze la 
categoria școlarilor, 
aceștia se află noii 
pioni județeni Marius 
căreanu, Viorel.
(C.S.Ș.P.) și Romeo Săpîn- 
țan (Jiul). Seria succeselor

libere

Intre 
căm- 

Vă- 
Cîrcel,

a continuat cu Nicușor 
Marmaliuc (Jiul, 52 kg), 
Grigore Mereuța (56), Petre 
Toma (60), Gheorghe Șun
că (Jiul, 75) și Sorin Cioba- 
nu (81). Treapta a doua a 
podiumului de premiere a 
fost ocupată de Ion Doroș 
(44), Gheorghe Dochițu (48), 
Ovidiu Munteanu (81), toți 
de la Jiul și Gelu Madear 
(75), iar Claudiu Iuga (75), 
Istvan Vass (52) au trebuit 
să se mulțumească doar 
eu medaliile de bronz.

în întrecerea școlarilor, 
garnitura de la C.S.Ș.P. și-a 
valorificat mai bine poten
țialul, prin Florin Vâcărea- 
nu (33), Gabriel Țigăieru 
(42). Adrian Cerchez (45), 
Dragoș Popescu (59), învin
gători „pe linie", locul se
cund revenind petrileanu- 
lui Constantin Dorqș (38).

De remarcat că ocupan- 
ții primelor două 
s-au calificat pentru 
de zonă, programată 
Tîrgoviște. între 2—4 
lie.. Așadar, cei mai 
luptători din Vale vor in
tra în faza superioară a 
campionatului „în familie", 
in acest sens șansele ele 
afirmare fiindu-le sporite.

locuri 
etapa 

la 
apri- 
mici

Ion FIASTRU

i mecanizare, 
și construcții forestiere Uricani

încadrează de urgență
—strungar ’ y

, — șoferi cu vechime de peste 5 ani 
pentru coloană și șantierul Bărbăteni.

Informații suplimentare Ia coloana Uricani, 
telefon 180. y?yy

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Elisei 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nula 
(497)

PIERDUT certificat 8 
clase nr. 159442 eliberat la 
data de 6 iunie 1967 de

ANUNȚURI

Școala generală Caraclău, 
comuna Bîrsănești, Bacău. 
11 declar nul. (498)

PIERDUT legitimație de 
serviciff pe numele Ranete 
Ștefan, eliberată de l.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

DE FAMILIE

FAMILIA Șerban Lazăr din orașul Lupeni mul
țumește tuturor care au fost alături de ei ia durerea 
sufletească pricinuită de pierderea scumpei lor fiice 

ANĂ MARIA GIANINA ■ ; \
care la frageda vîrstă de 5 ani și 10 luni ne-a părăsit 
pentru totdeauna dar care va rămine vie în amintirea 
noastră, (mp)

REAMINTIM cunoștințelor împlinirea a doi ani 
de Ia decesul scumpei noastre, mame, soție si bunică 

BECSUK ELENA
Vom păstra veșnic în sufletele noastre memoria ei 
dragă. (471)
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