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PRO1BTAR! BIN TOATȘ ȚĂRILE. .VNțȚl-VAl
Mime, sosește în țară generalul Kenan Ev ren, 

'șef'de stat al Republicii Turcia
Miipe, în jilțul orei lAySO, posturile -de- radio și te

leviziune vor transmite diked ceremonia sosirii gene
ralului Kenan Evren, șef d<stat al Republicii Turcia, 
care, Ia invitația tovarășuluVNhoIae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, va efectua o 
vizită de stat în țara noastră.

............ ■■ ■ ■ ■ ■— - -------- i
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Brigada condusă de comunistul Vasile Boboc, se 

numără printre formațiile fruntașe ale I.C.M.M. Pe
troșani, calitatea lucrărilor*  executate fiind recunos
cută peste tot acolo unde își desfășoară activitatea a- 
ceșii meseriași. în imagine, componenții brigăzii, lu- 
crind la turnarea betoanelor la planșeul de la ultima 
cotă a noii prcparații <le la Petrila.

# Energia e- 
lectrică sus
trasă pe căi 
necinstite de 
7 consumatori 
casnici, este 
de 15 508 kWh.
• S-a recu
perat suma de 7 980 lei.
• Pentru abateri, cei 7 
consumatori au fost a- 
mendați cu sume între 500 
și 1000 lei. • Cu energia 
sustrasă de cei 7 consuma
tori întreprinderea de 
confecții Vulcan putea să 
funcționeze o jumătate de
tună, iar Fabrica de pîine 
o lună și 8 zile.

Problema economisirii 
energiei electrice a deve
nit un comandament ma
jor în activitatea economi
că a fiecărui colectiv, ' a 
fiecărui cetățean, la locul 
său de muncă și acasă. 
Sub genericul „Ec-onemi-
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La baza creșterii producției fizice
Ordinea, disciplina, răspunderea

mă- 
dez- 
ge-Î

 decenta .plenară a C.C. 
xJjt’.C.R., care a adoptat 
programul elaborat pen
tru dezvoltarea bazei e- 
nergetlce a țării, a accen
tuat din nou roiul deose
bit al. fiecărui colectiv, al 
fiecărei organizații de 
partid din întreprinderi
le carbonifere, chemate 
să contribuie la dezvolta
rea activității de extrac
ție. Mina Lupeni are 
create condițiile materia
le necesare unei activi
tăți superioare, dispune 
de o dotare tehnică mo
dernă, bogată. Din cu- 
vîntarea rostită la plena
ră de secretarul general 
al partidului, ne regăsim 
sarcina do a acționa fără 
încetare pentru a pune în 
valoare întregul poten- 

: țial tehnic și uman al 
întreprinderii. „Pe lingă 
toate măsurile luate — a 
arătat tovarășul Nicolae 
CEAUȘESCU — pentru 
a realiza programul pre
văzut este necesar să ac
ționăm cu toată hotărîrea 
pentru a întări ordinea, 
răspunderea, disciplina în 

k__________  -
I.M. LONEA

Productivități

Preluînd un abataj fron- 
.ț»l din data de 20 martie, 
colectivul brigăzii conduse 
de ,Gristore Mîndruț de la 
s* *eexdful  IV al minei Lonea 
a realizat peste sarcina 
planificată, 1030 tone de 
cărbune. Această creștere 
de producție s-a realizat 
pe seama productivității 
muncii, mai mare cu 2,1 
tone de cărbune pe post. 
In competiția pentru- cea 
mai mare productivitate 
realizată la nivelul minei 
Lonea, minerii Ionel Mi- 
halcea, Teofil Holiciuc, Pe
tru Negru, Ton Gogeanu și 
ceilalți membri ai forma
ției ocupă locul I.

I

sectorul minier,, Avem re
zerve și avem posibilita
tea să asigurăm realiza
rea îh întregime â pro
ducției de cărbune". 
Pornind de ia aceste ce
rințe, comitetul de partid 
pe întreprindere, consi
liul oamenilor muncii vor 
intensifica preocupările 
tehnice, organizatorice, 
dar mai ales cele educa
tive pentru ca activitatea 
noastră să se înscrie pe 
o nouă treaptă de progres, 
fncepînd chiar din tri
mestrul II al acestui an, 

A intrat în practica 
noastră să pregătim din 
timp fiecare nou trimes
tru,- fapt ce are eficiență 
chiar asupra trimestru
lui în curs, ale cărui ulti
me decade se situează la 
nivele de realizări spori
te. Am încheiat trimestrul 
I cu 8500 tone extrase 
suplimentar și, concomi
tent cu efortul ultimei 
luni, am întreprins o 
seamă de măsuri pentru 
preluarea corespunzătoa
re a creșterii de 130 to
ne. ce ne revine,’ în tri

I.M. URICANI

Din primele zile, 
tone peste plan

Continuing strădania 
muncii din trimestrul I, 
cînd minerii de la Uricani 
au realizat peste prevede
rile planului 14882 tone 
de cărbune, in primele zile 
din această lună colectivul 
acestei întreprinderi rapor
tează «n plus de încă 380 
tone de cărbune. Notăm 
contribuția sectorului III 
care a obținut cel mai 
mare spor la producția de 
cărbune. Cu rezultate bune 
se înscriu brigăzile condu
se de Ștefan Baciu, Ioan 
Volocaru și Ioan Nichițe- 
lea, de la abataje cameră, 
și Simicn Budescu de la 
pregătiri.

Dintre formațiile frun
tașe ale sectoarelor I și II

mestrul II. Aceste 
suri au rezultat din 
baterile adunărilor 
nerale, din propunerile 
făcute de comuniști fie 
în aceste adunări, fie cu 
prilejul „momentului e- 
conomic**,  sau al rapoaf- 
telor de producție. Ele 
vizează, in principal, a- 
sigurarea liniei de front 
active, cu o creștere de 
4,6 la sută, punerea jn 
funcțiune a unor noi ca
pacități de producție, cum 
ar fi abatajul dotat cu 

... complexul L 10, în stra
tul 3, blocul IV. O măsu
ră cu implicații tehnice 
mai mari o constituie re
ciclarea complexelor e- 
xistente. Avînd în vedere 
creșterea nivelului planu
lui tehnic, cu- 2,7 ia sută, 
Ia tăierea mecanică și 
5,4 la sută, la susținerea 
mecanizată, va trebui să

Ioan SAV, 
secretarul comitetului de 

partid al I.M. Lupeni

'Continuare în pag. a 2-a) 

care împreună au raportat 
un plus de 12 949 tone 
cărbune, extrase peste pre
vederile primului trimestru, 
evidențiem cunoscutele 
formații conduse de Ilie 
Amorăriței și Gheorghe 
Scorpie — frontaliști ăi 
sectorului II, Constantin 
Florescu, Dumitru Gherman 
și mai noul intrat în rîn- 
dttl brigadierilor de frun
te*  Iosif Roca, de la secto
rul I.

Vrednicul colectiv de la 
Uricani face și în acest în
ceput de trimestru dova
da hărniciei, fiind hotărît 
să-și păstreze locul fruntaș 
cucerit în întrecerea socia
listă.

WIPAtfflMIM

Doua constatari: unii fac economie, 
alții consuma ilicit

Primăvara ne cheamă Ia ample acțiuni
de gospodărire

Consiliile populare din toate localități
le Văii Jiului au programat pentru di
mineața zilei de astăzi numeroase ac
țiuni de gospodărire și înfrumusețare. 
Printr-o participare masivă și eficientă 
a cetățenilor și a lucrătorilor de la sec
toarele de gospodărire' comunală, a în
treprinderilor și instituțiilor — îndeosebi 
cu mijloace de transport —, toate loca-

și înfrumusețare
litățile noastre trebuie să cîștige astăzi 
noi' amenajări, precum și un plus de or
dine și frumusețe.

Locuitori ai Văii Jiului, bărbați, fe
mei, tineri și vîrsțniei, pârtie’păți la ac
țiunile de înfrumusețare a străzilor, car
tierelor, a zonelor verzi, a tuturor loca
lităților în care trăim și muncim !

ECONOMBÎREA

{URSA**®  ENERGIE!
sirea — cea mai . ieftină 
sursă de energiei*  au fost 
publicate materiale care au 
vizat efortul făcut de co
lectivele din Valea Jiului 
pe linia economisirii fie
cărui wat de energie e- 
iectrică, în raidurile noas
tre am îirtîlnlt preocupări
le susținute ale oamenilor 
muncii, gîndirea tehnică 
în acțiune și care se con
cretizau în milioane kWh 
economie de energie elec
trică. :

Prin prezentul material, 
supunem opiniei publice 
un aspect neplăcut. E vor
ba de 19 oameni care 

și-au pătat 
conștiința sus- 
trăgind și 
consumtnd în
semnate can
tități de ener
gie electrică 
pe căi ne

cinstite. Majoritatea din
tre ei au recurs la bloca
rea contorului care serveș
te la cuantificarea consu
mului de energie electrică 
pe fiecare apartament, prin 
mijloace demne de invi
diat chiar și pentru un in
ventator. Bunăoară Marcel 
Cdzman din Petrila utili- 
zind pentru blocarea dis
cului de înregistrare a 
consumului, o fîșie îngus
tă de film, a -reușit să

T. arvinte

'Continuare tn pațr a 2-al

1 PETROȘANI

Ritmul de lucru și nu
mărul celor care participă 
la acțiunile gospodărești 
și de înfrumusețare cresc 

. continuu. în cartierul Ae- 
foport din Petroșani, per
sonalul magazinului ali- 

1 men tar nr. 1, șef de unita
i' te Duniitru Cepeliuc, îm-

| .
| Depășind planul lunii 

martie cu 40 Ia sută, 
brigada condusă: de mi
nerul Vasile Cerceza, 
sectorul- IV al minei 
t’aroșeni se situează pe 
primul loc în întrecerea 
socialistă pe mină. 

preună cu cetățenii Cons
tantin Gel, Ștefan Staicu, 
Doina Sîrbulescu, Aurelia 
Covâli, Mircea Baia, a 
săpat spațiul din jurul ma
gazinului și a aranjat un 
rond cu trandafiri. Ac
țiuni de înfrumusețare ș-au

fConttnuare tn oaq a i-a>

Be asteii.
a intrat in vigoare 
noul orar de vară 1
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ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
catalizator

Pornind de" la realizarea 
sarcinilor de plan, a anga
jamentului — 8000 tone de 
cărbune — ’precum și a 
sporurilor suplimentare de 
producție asumate’ pe acest 
an, ca răspuns la chema
rea conducerii partidului, 
minerii de la Lonea și-au 
stabilit ca strategie mun
citorească pentru realizarea 
acestor obiective — ÎNTRE
CEREA SOCIALISTA. Cum 
folosim noi această stra
tegie politico-economică 
verificată în practica cons
trucției socialiste ?

Colectivul nostru, e ade
vărat, a trecut în primul 
trimestru prin perioade cu 
dificultăți, cu stagnări și 
coborîri ale activității pro
ductive, ale realizărilor. 
Dar nu ne-am pierdut în
crederea în puterea noas
tră de a depăși impedi
mentele, de a imprima im
pulsul necesar muncii în 
vederea redresării activi
tății de extracție și reali
zării sarcinilor de plan. În 
efortul redresării, colecti
vul nostru de muncă s-a 
sprijinit pe forța cataliza
toare ce o are întrecerea 
socialistă pe care comitetul 
sindicatului, sub îndruma
rea organizației de partid, 
a căutat s-o organizeze 
potrivit noilor criterii. 
Ne-am îngrijit să afișăm 
criteriile de întrecere în 
sala de apel, să le facem 
cunoscute în colectivele 
brigăzilor de mineri, în 
rândurile oamenilor mun
cii din sectoare. A fost 
completată, instruită te
meinic și activizată comi
sia pentru generalizarea 
experienței pozitive și or
ganizarea întrecerii so
cialiste. în fiecare sector 
sau secție, sindicatul are 
stabilit un responsabil cu 
întrecerea socialistă. Prin 
planul de muncă, comite
tul sindicatului a prevăzut 
analizarea la scurte 
rioade a modului de
fășurare a întrecerii, așa 
cum s-a procedai în 
martie cînd ședința de bi
rou a comitetului a avut
r//////////////z///z/zz/.wz/z///zzzzzz/////z/zz/z//z//zzwz/z//zzzz/zw.

pe
el es-

luna

al energiilor
ca temă de dezbatere și a- 
doptarea de noi măsuri de 
impulsionare „preocuparea 
comisiei de resort în : ve
derea urmăririi și popu
larizării inițiativelor mun
citorești ce se aplică la 
I.M. Lonea,,popularizării și 
stimulării fruntașilor în 
întrecerea socialistă".

Trebuie să fac mențiu
nea eă urmărirea rezulta
telor întrecerii socialiste — 
pe formații și sectoare — 
o facem pe bază de fișe, 
conform criteriilor în vi
goare, iar punctajele astfel 
obținute ne permit să fa
cem departajarea în eșalo
nul fruntașilor — pe bri
găzi și sectoare — stabi
lind primele locuri ocupa
te de cei mal merituoși în 
întrecere. Odată ce sînt 
aprobați în c.o.m. fruntașii 
colectivului — sector, bri
gadă, individual — sînt in
tens popularizați. în sala 
de apel, pe un panou sînt 
afișați 
fruntașii în producție 
anul '
mele 
loan 
Fiito 
nou 
care 
zultate deosebite în apli
carea inițiativei „brigada 
înaltei răspunderi munci
torești" cum sînt cele con
duse de Miclea Ioan III, 
Gheorghe Bălica, Andrei 
Antal și Gheorghe Poe- 
naru. ■. s . •, îc

Concomitent cu acțiunile 
politice și organizatorice, 
organizația de sindicat și 
consiliul oamenilor mun
cii caută să asigure cadrul 
material și condițiile pro
pice desfășurării fructuoa
se a întrecerii socialiste. In 
adunările grupelor sindi
cale din luna martie de 
exemplu, problematica in
tens dezbătută a consti
tuit-o asigurarea de condi
ții optime de muncă — a- 
provizionarea materială, 
întreținerea și revizia co
respunzătoare a utilajelor, 
asistența țehnică acorda
tă pe toate schimburile 
întărirea disciplinei — ast-

— cu fotografii — 
Pe 

1981 clasați pe pri- 
trei locuri s Miclea 

III, Iosif Clamba și 
Gherasim. Un alt pa- 

prezintă formațiile 
obțin în acest an re-

(Urmare din pag. 1)

sustragă 2597 kWh energie 
electrică fapt pentru care 
a plătit 1 422 lei costul e- 
nergiei, iar fapta sa a fost 
pedepsită cu 1000 iei a- 
mendă.

Alți semeni ai săi au’fost 
mai inventivi, ocolind con
torul. Printre aceștia se 
află Marton Coroi din Lu- 
peni care a consumat 1 728 
kWh, plătind 950 lei costul 
energiei și 1 000 • lei ’amen- 

• dă; Gheorghe Barabaș 
din Vulcan, sustrage 1928 
kWli, plătind 1 003 lei pen
tru energie și o amendă de 
1 000 lei. Același meșteșug 
îl dovedește șl Ionel Ne
meș din Lonea care a plă
tit 1 728 lei plus 500 lei a- 
menda. Sau alții mai puțin 
inventivi ca Francisc Co- 
chiorea din Uricani, care a 
găurit carcasa contorului. 
Dar gaura a fost observată 
și... consumatorul a fost a- 
mendat cu 1 000 lei plus 817 
lei costul energiei. La fel . 
a procedat Nanu MihUț din 
Lupeni care a plătit 501 
iei costul energiei și 1000 
lei amendă. Mai nerăbdă
tor Mircea Gonicica din 

’ Petrila a turtit carcasa con
torului, ceea ce l-a costat 
500 lei amendă și 
costul energiei 
fraudulos — 2 737

Cei 7 cetățeni

Făcind un apel și la 
conștiința celorlalți (Bob 
Francisc și Iosif Fazekas 
din Lupeni, Adalbert Lap- 
șanschi din Lonea, Ion 
Soare, Liviu Saucă și An
drei Sasz din Vulcan) care 
prin aceleași procedee frau
duloase au sustras cantități 
de energie electrică, le a- 
mintim că actul de necinste 
nu este compatibil cu nor
mele de etică și echitate 
socialistă. Așteptăm totoda
tă opinia publică să-și spu
nă cuvîntul. Considerăm 
necesar ca aceste cazuri să 
se discute și în colectivele 
de muncă din care fac 
parte cetățenii amintiți — 
aviz organizațiilor de sin
dicat și U.T.C. — în care 
să se dezbată asemenea 
practici de sustragere și 
consumare ilicită a energiei 
electrice.

fel ca toate brigăzile să-și 
realizeze planul. Punerea 
unor noi capacități în ex
ploatare — abatajul nr. 92 
la sectorul I, schimbarea 
metodei de exploatare la 
abatajul 61 din sectorul III, 
de la cameră la frontal, 
îmbunătățirea liniei de 
front la sectorul V și pu
nerea în funcțiune a aba
tajului frontal nr. 37 în 
sectorul IV — au avut, 
asemenea, menirea de

de 
a 

crește ritmul producției de 
cărbune, de a contribui la 
îmbunătățirea rezultatelor 
în întrecerea socialistă. 

Care sînt realizările ob
ținute în întrecere ? De do
uă luni consecutiv colecti
vul minei Lonea își reali
zează și depășește planul 
— în februarie plusul de 
cărbune fiind de 967 tone, 
iar în martie de 688 tone. 
Ce obiective urmărim în 
aprilie ? Să realizăm noi 
depășiri de plan, să recu
perăm cît mai mult din 
restanța acumulată în pe
rioada cînd ne-am confrun
tat cu greutăți, pentru a 
ne situa în rînd cu colec
tivele miniere fruntașe din 
Valea Jiului care cinstesc 
ziua de 1 Mai cu succese 
deosebite în sporirea pro
ducției de cărbune, ca răs
puns la chemarea partidu

lui adresată

asigurăm cea mai bună 
coordonare a lucrărilor 
de revizii și reparații la 
aceste utilaje astfel îneît 
să beneficiem la maxi
mum de aportul lor în 
producție. îndeplinirea a- 
cestei măsuri constituie 
pentru comuniști — mi
neri, mecanici, ingineri, 
maiștri 
firmare 
gindirii 
au stat 
succese 
noastre.

în general, sectoarele 
productive sînt pregătite 
pentru trimestrul II, iar 
colectivele brigăzilor se 
mobilizează în vederea 
creșterii vitezelor de a- 
vansare și a productivi
tății muncii. înțelegem

— terenul de a- 
a inițiativelor, a 
novatoare care 
la baza multor 
ale întreprinderii

însă că mai avem și'Tp imprimat tuturor forma
țiilor de lucru, căci ordi
nea, disciplina se dove
desc cea mai de preț re
zervă internă a îmbună
tățirii rezultatelor econo
mice ale întreprinderii.

în dezbaterile comu
niștilor, în adunările pe 
schimburi ținute în sala 
de apel, în discuțiile des
fășurate la locul de 
că vom căuta să 
năm mereu pentru 
ceste deziderate — 
nea, disciplina, 
derea 
tul unor succese tot mai 
mari, pe măsura pricepe
rii și dăruirii colectivu
lui, la nivelul posibilități
lor ce ne sînt create.

acest domeniu rezerv’e 
interne, iar un exemplu 
edificator îl constituie 
tocmai productivitatea 
muncii, indicator depă
șit în trimestrul I, în a- 
bataje cu 420 kg/post 
prin măsurile educative 
întreprinse, cît și în baza 
Decretului nr. 400 pentru 
întărirea ordinii șl disci
plinei, pentru'< îmbunătă
țirea prezenței la lucru, 
în climatul plin de răs
pundere cu care se lu
crează la marile abataje 
frontale, dotate cu uti
laje complexe este recu
noscut spiritul de disci
plină al "comuniștilor, al 
minerilor cu experiență 
care dovedesc o înaltă 
conștiință politică și pro
fesională. Ne preocupăm 
ca acest -climat să

minerilor.

Dumitru 
președintele 

sindicat

RASCOLEAN, 
comitetului de 
I.M, Lonea

mun- 
acțlo- 
ca a- 
ordi-

răsp un
să devină supor-

Acțiune de muncă patriotică a studenților din anul I mine ingineri și a- 
nul II mine subinginert. Ei au amenajat spațiul din fața clubului studențesc.
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Ample acțiuni de gospodărire și înfrumusețare
(Urmare din pag. 1)

PETROȘANI

desfășurat duminica trecu
tă pe toate străzile cartie
rului.

■ La blocul 5 de pe strada 
Independenței, Vasile Niță 
împreună cu. locatarii Va
sile Rogoz, Romică Beje- 
naru, Ilie Gorea, Maria 
Totoașa, Elena Iancu și 
alții au plantat 60 de tran
dafiri și au văruit 25 de 
arbori ornamentali. La blo
cul 10, Emerik Lany, La- 
ciislau Gagy și Eugen Nagy, 
au aranjat coroanele la 30 
de sălcii șt castani orna
mentali. Ordine și curățe
nie au făcut și locatarii 
blocului 17. La acțiune au 
participat Ștefan Catrina, 
Ion Vlăduț, Florica Dalcoș, 
Marioara Puică, Constan
tin Brăteanu, Constantin 
Pîrjol, Nicolae Filip. La 
blocul 25, și-au demonstrat 
priceperea în amenajarea 
de ronduri pentru flori 
Maria Spătaru, Anișoara 
Șehiopu. Marin Belizarie, 
Constantin Bîtmălai. Tot 
aici, Ion Sandu, Ștefan Șo- 
văilă și Emil Șehiopu au 
împrejmuit rondurile. O 
lucrare mai grea au avut 
de făcut cetățenii din blo
cul 35. Aici se aflau mari 
grămezi de păniint rămase

în urma lucrărilor de ter- 
moficare. Pentru nivelare 
a fost nevoie de cîteva ore 
de muncă intensă. Au con
tribuit la această lucrare 
Adalbert Kelemen, Ale
xandru Bone, Iosif Kere- 
keș, Vasile Gheorghiu, Ni- 
colae Trif, Carol Boncr Ni- 
colae Pop, Gheorghe Stâ- 
nescu, Elena Bonoc, Elena 
Ostrovean și alții.

Greblarea zonelor verzi, 
săparea și amenajarea ron
durilor pentru flori, vărui- 
rea arborilor ornamentali 
și fructiferi au devenit 
fapte concrete și la blocu
rile 33, 36 și 40 de pe 
strada Viitorului. în plus, 
locatarii blocului 36 au cu
rățat și aluviunile de pe 
străduța dintre blocurile 
33 și 36, Printre cei care 
au participat la aceste lu
crări menționăm pe Gheor
ghe Buftea, Petru Gîrlea, 
Nicolae Popescu, respon- . 
sabilul blocului 36, Elena 
Fodor, Maria Rotariu, Be
niamin Coroian, Elena To- 
m.ulescu, Țudor Balaș, Ni
colae Bogdan, Gheorghe 
Dumitrașcu și alții.

Asemenea lucrări 
xecutat șl locatarii 
Ursu, Natalia T 
Diaconescu și 
Grigoruță din 
strada Păcii.

Constantin

»

LUPENI

au e-
Ion

PaulUrsu,
Constantin
blocul 5

DANILA

1 505 lei 
sustrase 
kWh.

amintiți 
au consumat 15 508 kWh 
energie electrică, pentru 
care au plătit 7 980 lei cos
tul energiei și 6000 lei a- 
mendă. Cu energia electri
că sustrasă RG, Vulcan ar 
putea funcționa timp de o 
jumătate de lună, fabrica 
de pline satf de lapte timp 
d*  o lună și 8 zile.

Noul program de lucru 
al unităților comerciale

lncepind cu data de 5 aprilie a.c., unitățile comer
ciale din municipiul Petroșani vor fi deschise după 
cum urmează: «

Magazinele alimentare pe două schimburi îh- 
tre orele 6,30 — 20 ; duminică 7—11,
- t *-  Magazinele alimentare pe un schimb sînt des
chise între orele 7—12 și 16—19 ; duminică 7—-12, prih 
rotație, ș .

— Cofetăriile pe două schimburi care servesc mi
cul dejun vor fi deschise între orele 6—20, iar cele 
care nu servesc micul dejun între orele 10—20,30.

Magazinele industriale vor fi deschise zilnic 
între orele 8—12 și 16—19,45. Duminica închise.

— Magazinul, auto-moto este deschis între orele 
10—19.

— Programul unităților de alimentație publică ră- 
mine în general neschimbat. în zilele de joi, sîmbătă 
ți duminică, ora de închidere a restaurantului „Mine
rul" din Petroșani este 24.

mele , zile de o mare parte 
dintrelcetățenii din Lupeni.

Duminică dimineața, în 
parcul din fața Școlii ge
nerale nr. 1 am întîlriit-o 
pe profesoara Eugenia 
Geană. Cu foarfecă șl greb
la în ‘ mină, alături rle ' cî- 
țiva elevi și părinții Petru 
Avram, Ioan Gabor, Mar
cel Mate, Florian Abrude- 
anu și Marcel Uilecan, Iu-, 
era Ia curățirea trandafi
rilor și amenajarea rondu
rilor pentru flori din parcul 
școlii. Aceeași preocupare 
pentru înfrumusețarea 
incintei școlii în care înva
ță am întîlnit-o și la noua • 
școală, din Bărbăteni. Ele
vii claselor a V-a C; a 
Vîl-a A și a VIII-a B, îm
preună cu profesorii di- 
riginți Natalia Aldicâ, Ci- 
reșica Tetileanu și Victor 
Baieonă, au săpat un șanț 
și au plantat gard viu ' în 
jurul școlii.

în jurul celor șase blo
curi „C“ de pe strada Vi
itorului .(președinte - de a- 
ăbciațîe de locatari Cornel 
Munteanu), -domnește or
dinea și curățenia.

Același aspect frumos și. 
plăcut, îl are și zona 
de a blocului 62 de 
strada . 7 Noiembrie 
ponsabil de bloc 
Curta), rezultat al 
buțiilor cetățenilor _ 
fir Văduvolu, loan Doga
rii, Andrei Khir, Tibor Ve
res, Iosif Weg, Ioan Barbu, 
loan Sere, Gheorghe Bli
dar. z

în fața blocului B 1

ver- 
pe 

(res- 
loan 

contri- 
Zam-

Consemnăm în cele ce 
urmează cîteva din acțiu
nile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea o- 
r’așului, efectuate în ulti-

4, locul II, Școala generală 
nr, 2, locul III, Școala ge
nerală nr. 3. Astăzi, 4 a- 
prilie, tot la Lupeni va a- 
vea Ioc faza pe municipiu 
a concursului.

MUNCA. PATRIOTICĂ, 
începînd de cîteva zile pes
te 600 de studenți de la 
Institutul de mine Petro
șani, efectuează în afara 
programului de învăță- 
mînt, ample acțiuni de 
muncă patriotică la înfru
musețarea spațiilor din ju-

CONCURS DE ISTORIE. 
La Lupeni a avut loc faza 
pe localitate a concursului 
de istorie pe tema „525 de 
ani de la urcarea Iul Ște
fan cel Mare pe tronul 
Moldovei", A» participat 
echipajele pionierești de 
la toate școlile generale 
din oraș. In urma întrebă
rilor de baraj, locul I a rul institutului, 
revenit echipajelor de la PROTECȚIA 
școlile generale nr. 1 ți nr, La secțiile de

MUNCII.
preparare

i-am întîlnit pe Domenic 
Biro și Vilma Popa de 71 
și, respectiv, 76 de ani, ca
re împreună cu eițiva lo
catari și copii, adunau în 
grămezi noroiul și resturile 
menajere.

Păcat însă că E.G.C.L. nu 
a repartizat nici o mașină 
pentru transportul restu
rilor strânse de cetățeni in 
ziua respectivă.

în zona Bărbăteni, noul 
centru civic al orașului, 
blocul nr. 9, de pe Âleea 
Trandafirilor constituie un 
exemplu ddmn de urmat. 
Prin contribuțiile unor lo
catari din scările TJ—2 și 
a 4-a, a fost confecționat p 
din deșeuri,. un frumos 
gărduleț din fier. Tot aici 
au fost amenajate rânduri 
și sădite lalele, trandafiri, 

și o 
și nu- 
realizat

pomi, fixate bănci 
masă rotundă. Iată ș 
mele celor care au . _ ___
aceste amenajări: Vasila 
Tureac, Pavel Ștefan, 
Gheorghe împărați», -ăan^ 
Niilas, Traian Grigore, Fto^" 
rian Epure, Marin Voinea.

La acțiunile de curățe
nie desfășurate în zilele 
de vineri,’simbâtă și dumi
nică, i-am întîlnit și pe lu
crătorii din comerț din u- 
nitățile nr. 268 Alimentara, 
restaurantul „Cina" Braia, 
34 Legume și fructe, 44 
Librărie, 34 Mercerie, bu
fetul „Vinătorul", din zona 
cartierelor „Vîseoza".

în partea de est a ora
șului se continuă intens eu 
asfaltarea șoselei 
pale in perime'.ru» 
lor 8?' de case și

Avram

princi- 
: arîiere- 

Lopsîein.
MICA

tuturor*

ale I.P.C.V.J. s-a declan
șat in aceste zrle concursul

A- 
de

pe teme de protecție 
muncii, faza de masă, 
ceasta primă etapă 
„confruntare" a „____
preparatorilor cu normele 
de lucru șl de securitate a 
muncii are ca scop, stimu
larea unor susținute ac
țiuni în domeniu, și promo
varea în etapele viitoare a 
celor mai buni cunoscători | 
ai regulilor 
muticii,

Rubrică
Teodor

de protecție a

realizată de I
ARVIME I

>
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DE ISTORIE (I)

ăe ța o duminică ia alta
pecetea 

Bunăoa- 
centrală,

tiții“ să poarte 
improvizației, 
ră, încălzirea

ȘT I A Ț I O A...

VALEA JIULUI

VATRA
Secolul XX are un de

but eruptiv pentru in
dustria mondială, un a- 
vînt fără precedent, ca
talizat de epocale desco
periri științifice. Dar in
dustrie înseamnă energie, 
iar energie înseamnă 
combustibil.

în Valea Jiului se in
tensifică așadar exploa
tarea comorilor adîncului, 
reprezentate de bogatele 
zăcăminte de. cărbune. 
Mineritul începutului de 
veac, privit prin prisma 
tehnicii moderne apare 
straniu. Totul părea năs
cut sub zodia improviza
ției, Lemn, cai, oameni 
și foarte, foarte multă su
doare. Fiecare pas era un 
pas în necunoscut. Dar un 
pas înainte.

Exploatările miniere își 
amenajaseră cite un ate
lier cu echipament și 
posibilități modeste, pen- 
tru repararea utilajelor, 

’^nașinilcr și instalațiilor 
vxistente. : „ -

’ ‘-^Pentru centrul minei 
'Petrila au fost arendate 
de la statul maghiar 
Valea Jiului se afla sub 
stăpînire austro-ungară 
— o parte din exploatări 
care au trecut în folo
sința societății .„Salgo- 
tărjani". Începînd cu a- 
nul 1907 statul nu a mai 
arendat minele societății 
„Salgotarjani", Trecînd în 
regie proprie, societatea 
a fost nevoită să-și înfi
ințeze un atelier propriu 
în centrul cîmpului de 
exploatare al Văii Jiului, 
adică la Petroșani.

Putem așadar să subli
niem că în urmă cu 75 
de ani s-au pus bazele 
primului atelier central,

care să deservească 
te minele bazinului 
bonifer. Pe această 
tră de istorie, își

toa- 
car- 
va- . .______ ______ ,

.. , fixa inaugurată in iarna anu-
temelia o viitoare cetate, 
una din primele uzine 
de utilaj minier din țară.

Pînă în anul 1909 nu 
se poate vorbi de o zes
tre serioasă de mijloace 
fixe. .Abia atunci s-a cla
rificat problema terenu
lui, treeîndu-se la im
portante lucrări, printre 
care și construirea clă
dirii principale, care se 
păstrează , și în zilele 
noastre. O clădire lungă, 
terminată Ia ambele 
pete cu cîte o aripă, 
aripa vestică erau 
plasate birourile, în 
estică era. forja. Clădirea 
a fost terminată în anul . .
1910, odată cu montarea iar în aripa estică a fost 
mașinilor unelte. în ace- *"

ca-
în

am-
cea

lui 1912 se făcea cu aju
torul unui cazan de loco
motivă, iar prima secție 
de vulcanizare a fost or
ganizată . într-un fost ga
raj. ■ -c'ifC

Anul 1922 a marcat o 
intensificare a exploată
rii cărbunelui, fapt care 
a atras după sine crește- 

• rea ritmului „investiți
ilor" la atelierele de re
parații. La finele anului 
1924 suprafața utilă a a- 
telierelor crescuse cu În
că 360 m2. în aripa ves
tică erau garate și cele 
patru locomotive care 
deserveau linia electrică 
Petrila — Separația Est,

mașinilor unelte. în ace- amenajată tinichigeria. 
lași' an s-a dat în folosin- în echipamentul tehno- 
ță și turnătoria, cu o că- logic al turnătoriei intră
pacitate inițială redusă, în anul 1925 primul cup-
dacă ținem cont că dis- tor pentru~ușcat . forme, 
punea de un singur cu- :
bilou de o tonă.

An de an a crescut nu
mărul de construcții a- 
ferente. în 1911 atelierele 
dispuneau deja de un de- 

. pozit pentru materialul 
lemnos. Se găsea în . el

■ lemn de frasin, tei și ste
jar pentru confecționa
rea modelelor de turnă
torie. Dar la vremea res
pectivă lemnul era un 
material de bază și în... 
construcția de mașini, din 
el. făcîndu-se : saboți de 
frînă, roți pentru vago- 
neți și pentru alte vehi
cule.

Lipsa unei concepții 
unitare, precum și lipsa . 
de fonduri au făcut ca 
multe lucrări „de inves-

pacitate inițială redusă, în anul 1925 primul cup-
Trei ani mai tîrziu — o 
nouă premieră : inaugu
rarea rețelei de aer com
primat. Alimentată de un 

. singur compresor . rota
tiv. rețeaua acționa mai 
multe mașini unelte prin
tre care ciocanele de ni
tuit și mașinile de polizat, 

în 1930, în partea nor
dică a atelierului, între 
forjă și sala mașirtilor- 
unelte. a fost amenajată 
o mică seulărje. Aici se 
încheie o primă mare eta
pă de dezvoltare a atelie
relor care reprezintă nu
cleul viitoarei. întreprin
deri de utilaj minier Pe
troșani.

Valeiiu BUTULESCU

C a -n

ORIZONTAL,: 1) „Fanto
mele din Spessart*'  — 
minile 
sing.); 2) Din... serial ! 
„Zodia 
sing.) -
e&jpl.) ;
"(fem. p’

„Lu-
rampei**  (mase..i»

cancerului" (mase. 
- „Mărul discordi- 

3) Logodnicul 
fem. pl.); 4) Vîrf de brad

(pl.)----încurcă lume (fem.
pl.) — „Primăvara o oră 
la... ultima oră"!; 5) „Ma
rele singuratic" — „Lumea 
tăcerii" (mase.) ; 6) Ante- 
tu’ — A face harcea-par- 
cea ; 7) „Cei trei mușche
tari" . . _
cran 3/5 !
acum ! ; 
bandonată" ! 
în Brazilia" 
„Columna", 
9) „Ultima 
—- „O lume 

de legat*
„Om bogat, om sărac'

Semn Încurcat!

na
10)

(mase, sing.) — E- 
' Se întoarce

8) „Sedusă și a- 
— „Emigranți 
(fem. pl.) — 

seria a II a !; 
cursa" (mase.) 
nebună, nebu- 

(mase, pl.) ;

.pe muntele Rarău s-au descoperit colonii de co- . 
răii ? Aceasta constituie o dovadă elocventă că în tre
cutul îndepărtat masivul Rarău eră fund de mare.

...cele mai vechi mărturii despre petrolul româ
nesc le datorăm arheologiei care prin: săpăturile de 
la Tomis, Histria, Sucidava, Tîrgușorul Vechi și Bu- 
dureasa (Prahova), au scos la lumină resturi cerami
ce cu urme de bitum ? Ele datează încă din secolul 
II e.n.

. „ ...în catastifele vistieriei domnești din Alba
figurează primul chirurg militar ' .1 .
vraciul ? Acesta făcea parte din oastea lui 
Viteazul însoțindu-1 în toate luptele sale.

...primul cotidian românesc, avind titlul „Româ
nia" a fost editat în 1837 de Aron FlOrian și G. Hill ?

...în 1840, cele mal renumite și căutate grădini de 
vară bucureștene erau: Dumbrava Bănesei (Băneasa); 
Fierăstrău, cu izvorul Fierăstrău (Herăstrău) ; Tei și 
Grădina cu cai? ,

...prin depunerile, sale aluvionare, Delta Dunării 
înaintează în mare? O dovadă a acestui fapt o cons: 
tituie și vechiul far de Ia Salina ; construit în anul 
1802 la gura brațului care se află în prezent la circa 
ti km de țărmul mării.

...Palatul Barro din Oradea, operă a arhitectului 
vienez Franz Anton Hillebrand care găzduiește din 
anul 1971 „Muzeul Țării Crișurilor" are 365 de feres
tre, simbolizînd toate zilele anului ?

...cea dinții lucrare de balneologie scrisă în limba 
română a fost realizată în 1821, de medicul și literatul 
Vasile Pop ? Era intitulată „Despre apele minerale de 
la Arpătac, Bodoc și Covasna",

Culese de 
Ing. Hie BREBEN

Iulia
român — Marco

Mihai

Epigrame 
de primăvară

.REMINISCENȚE
Iarna pleacă iar, învinsă, 
Lăsînd zilele senine 
Cîte-un Moș Gerilă, însă, 
Ne zîmbește din vitrine.

BATRlNEȚE
Primăvară, vrei nu vrei, 
Gestul tău oricum " 

se-ntîmplă. 
De-a aduce ghiocei 
Azi mi i-a adus la tîmplă,

ȘLAGAR
„Vine, vine..." strigă unul. 
Ce făcuse pe ursuzul. 
„Cine vine, primăvara ?“ 
„Aș de unde... autobuzul",

' PROVERB
Am schimbat la rece 
Un proverb bătrîn, 
Că zăpada trece 
Gropile cămin.

T CITAT '
„A trecut întîi o boare 
pe de-asupra tuturor" 
Pare-a fi de sunătoare 
Sau de vin superior.

' ' DE SEZON . ..
A plecat iarna, vezi bine. 
Sigur nu se mai întoarce! 
Ce păcat, prin magazine, 
Tocmai au adus cojoace.

Mircea ANDRAȘ

va urma

pastileUmor în

C. MANOLACHE

REBUS
filme

1) „Vaga-
2)' „Pe ari- 
(fem.) ; 3) 
„Vară fier*  

. 4) „Tre
cătoarele iubiri" ! — „Ex
plozia" (pl.) ; o) „Comisarul 
Maigret". — „Capcana" ; 6) 
Tocat de-a valma ! ; 7) „în
drăznețul Pardaillan" ; 8) 
„Adio și mă voi întoarce"
— Pene, ațe ! — „Campio
nul" ; 9) „Călătorie spre
centrul pămîntului" (pl.) — 
„Saltimbancul" ; 10) „Yan
keii" (sing.) ; 11) Depuneri!
— „Pantera neagră" (pl.).

Petru CRIȘAN

VERTICAL : 
bondul" (fig.) ; 
pile vîntuiui" 

Cuptor (reg.) — 
binte”... trecută !

Mircea ANDRAȘ

„Vă trimitem imediat intervenția! ii

Telefonul sunase la ora 
2, noaptea,

— Alo, dispeceratul ? S-a 
spart conducta de apă și 
a inundat' apartamentul. 
Vă rog să veniți la adresa...

Se notează adresa punct 
cu punct. O voce catifela
tă asigură locatarul în 
cauză că se va interveni 
prompt. Atit de prompt însă 
că în momentul respectiv 
nu s-a întrezărit riici-o po
sibilitate.

— Să vă explic care este 
situația, a zis dispecera cu 
un glas venită parcă din 
eter. Avem doi instalatori 
mari și lăți dar sint ple
cați intr-o intervenție.

„ fotul se năruie. Apa
c o n ti n u a să țișneds- 
că. Covoarele in
traseră în stare de impon
derabilitate. Adică 
țeau" prin cameră.

Liniștea cuprinsese toiul. 
Doar apa bolborosea- ieșind 
din peretele apartamentu
lui. Se căutau soluții de 
remediere. Prosoape, „cear
ceafuri, batiste cu care „si- 
niștrații" încercau să „oblo
jească" conducta, înfășu- 
rînd-o.

Exact la trei fix s au au
zit de jos, trei 
bătăi în pere
te, semn că * 
apa ajunsese 
și la vecinul 
de la parter, 
care în cîteva 1 
și înființat în 
din cale afară.
permite să... Z“ a încercat 
el o luare la rost, domo- 
lihdu-se apoi în contact cu 
cețosfera petrecută in casa 
vecinului.

Se face urgent un consi
liu de acțiune. Se stabilesc 
răspunderile pe fiecare 
participant, pe minute și 
ore pînă în zorii zilei: din 
cît în cit timp trebuie go
lit vasul în care se dever*  
sa apa, eine înlocuiește 

H bandajele etc,, etc.
încep să apară zorii, fai 

este

format din 
de telefon

— Salut prietene ! Nu 
te-am văzut demult. Mer
gem să stăm intr-un res
taurant, la „un pahar de 

’ vorbă
— în ce dală sinlem azi?
— în 31.
— Atunci amînărn pe 

miine !
— De ce ?
— Tăi ?! E tot una, 

că îți adaugă la nota 
plată 1, ori 31 ?...

. ☆
între doi cunoscuți :
■— Știi că după ultinjele. 

statistici femeile trăiesc 
mai mult decît bărbații ?

— Da ! Am auzit...
— Dai- știi de ce ?

da
de

☆
Un tînăr, nu prea dor

nic de lucru, se adresează, 
la locul de muncă, șefului 
direct :

— Sint foarte 
mi-ar trebui și mie 
trei zile să stau în 
mă odihnesc '

— Ți-ar ajunge 
dacă le-ai
scop.
Culese de 
D. GALATAN

oi >osh, 
riouă- 

p:it, să

acestnou numărul ■ 
al dispeceratu- 

tui. Se răspunde prompt, 
frumos, civilizat.

-i- Da, dispeceratul. Am 
reținut. Trimitem imediat 
echipa de intervenție '...

Se notează din nou adre
sa (ce vreți, pînă diminea
ța s-a uitat). Se ivesc noi 

____ ' speranțe. „Si- 
hist rații" fac 
de serviciu la 
geam, pentru 
a vedea cînd 
apar ins-

ța s-a uitat).

lea-colrobăie prin geantă 
. după scule.

■— N-aveți o cheie 
32 ? întreabă el.

Pînă la urmă, se dovedeș
te că locatarul cu pricina 
n-are cheie, nici lampă de 

conductă 
nici 
ești

ele. <lr.

F o 11 e ton

minute s-a 
ușă nervos 

. „Cine vă

taZatorii. î’iec'e un sfert de 
oră, o jumătate, o oră. do
uă. Nu apare nimeni. In

benzină, nici, 
ele plumb, »i<i cîlți, 
altele... „Ce gospodar 
dumneata ?“ întreabă unul 
dintre „specialiști", 
lalt, după ce oprește 
pe rețea, fese val-vîrtej și 
pleacă după scule. Al doi
lea așteaptă ce-gșteaptă și .

căutarea 
în-.

Cronică nerimată
(61)

Celă- 
apa

pleacă și 
colegului, 
torc. .

„plu- 
Mai 

erau cîțiva centimetri pî
nă la canapea, locatarii 
ș-a» încălțat cu cizme de 
protecție.

«■> Vă rog să reveniți di
mineață la prima oră... 
venit prompt verdictul dis
pecerei. ' ora șapte dimineața

£83
UA44 /

o-

Ș Sint semne de întrebare 
pe care unii le iau drept 
seceri.-
• Urăsc lupii fără să 

om oi în familie.
Ș Miraculos tabloul soa

relui, pictat de o umbră. ‘
41 Cînd zici : „nu voi 

vea principii" ți-ai ales deja 
un principiu.
• E un

noră.
• Unii 

fecțiuneă. 
trecutul.

4| Nemurirea ? E de neima
ginat o catastrofă ecologică ? 
mai mare.
• Studioză-ți dușmanul 

prin binoclu. Dar vezi să 
nu-l ții invers.
• Apa avansează. Pietre

le romîn. . '
VALSRIU BUTULESCU

el în 
Nu se mai 

...... «.

Locatarii ies a- 
fară nemulțumiți, uitîn- 
du-se chiorîș la „cetățea
nul cu inundația". Se aud 

'jigniri, discuții, vociferări. 
...In camera dispecera

tului este cald și bine.'Su
nă din nou telefonul. O 
altă problemă în partea 
cealaltă a orașului. Se răs
punde frumos, corect și o- 
menește.

Vă trimitem imediat 
intervenția

. .. - .... ... . .. . Apa a „înghețat'
sfîrșit după trei ore, cînd conducte, 
totul părea năruit - 
reții începuseră deja 
apar cei doi specialiști. 
Intră în casă, se minunea
ză de faptul „cum a putut 
să crape conducta". După 
care se așează în fotoliu, 
încercîhd să stabilească 
cauzele „avariei", în timp 
ce apa curgea, curgea...

Intr-un tîrziu, după ce 
servesc și o. căfeluță se a- 
pKcă de treabă. Primul 
sparge peretele, iar al doi- : Val. URICANEANU

pe~
•gnorant. Mâ

profeți ating 
Ghicesc pînă

Desen de
Ion BARBU
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4 aprilieAcțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

inter- 
Co
de

OTTAWA 3 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Comisia 
pentru problemele 
naționale a Camerei 
munelor a Canadei,
putata Paoline Juitt a de
clarat că liotărîrea guver
nului canadian de a‘acorda 
S.U.A. dreptul de a folosi 
poligoane' canadiene pen
tru testarea unor sisteme' 
moderne de arme și a ra
chetelor de croazieră cons
tituie „una dintre cele mai 
pripite și mai periculoase 
decizii adoptate de guver
nul canadian în ultimii 
ani" — relatează agenția 
TASS.

La rîndul său. Terry Sar
gent, deputat în Parla
mentul federal, a arătat că - 
prin această hotărîre ■ gu
vernul subminează încre
derea alegătorilor față 
justețea .acțiunilor sale.

s . , . •&
TOKIO 3 (Agerpres). 

număr, de 33 de 
prefecturale și 827 de 
dunări orășenești și

de

tta 
adunări 

a-
co-

Calendar săptâmîna!
5-T1 aprilie 1982

munale din Japonia au a- 
doptat rezoluții prin care 
cer încetarea cursei înar
mărilor nucleare și trece
rea la dezarmare, relevă 
ziarele japoneze „Asahi" 
și „Mainichi", citate de a- 
genția Kyodo.

•A
TEGUCIGALPA 3 (A-

gerpres). Reprezentanți ai 
organizațiilor muncitorești, 
țărănești și studențești din 
Honduras s-au pronunțat 
împotriva amplasării de 
baze militare nord-ameri- 
cane pe teritoriul țării lor. 
anunță agenția TASS.

în cadrul unui miting 
organizat la Tegucigalpa, 
ei au condamnat politica 
S.UA. în America Cen
trală și zona Caraibilor și 
s-au pronunțat împotriva- 
folosirii Hondurasului în 
scopul realizării acestei 
politici.

BONN 3 (Agerpres). în 
cursul convorbirilor pe 
care 'le-a avut cu lideri ai 
partidelor socialiste din ță
rile vest-europene vizitate.

aceștia și-au exprimat 
cordul pentru sprijinirea 
campaniei de 
nucleară, a declarat pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv Central al Partidu
lui Socialist din Japonia, 
Ichio Asukatâ. Potrivit a- 
genției Kyodo, el a preci
zat că liderii socialiști din 
Franța, Suedia, Marea Bri- 
tanie și R.F.G. s-au decla
rat în favoarea apelului- 
său Ia crearea de noi zone 
fără arme nucleare.

LONDRA 3 (Agerpres)., 
La Cambridge a început 
sîmbătă ședința de lucru 
a celei de-a doua Conferin
țe internaționale „Medicii 
lumii pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear". 
Țema reuniunii la care 
participă^peste 200 de de
legați din 30 de. țări, este : 
„Urmările medicale ale u- 
nui război nuclear în Eu
ropa". z .

dezarmare
pre-

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 

(Agerpres), «în timp ce 
aproape întreg 
țării au loc lupte 
detașamentele i 
Farabundo Marti 
Eliberare Națională (FMLN) 
și trupele regimului, ca
pitala Salvadorului cunoaș
te febra mașinațiunilpr 
politice' menite să asigure 
constituirea unui guvern 
plecînd de la rezultatele 
așa-ziselor alegeri de la 28 
martie — transmite agenția 
Prensa Latina.

Partidul Democrat Creș-

3 
pe 

teritoriul 
■ între 
Frontului 

pentru

tin, al cărui candidat 
fost Jose Napoleon Duarte, 
a obținut cel mai mare nu
măr de locuri în Parla
ment, insuficient însă pen
tru a se menține la putere. 
'Celelalte cinci formațiuni 
politice participante la a- 
legeri, care dispun de 31 
de locuri în parlament, 
intenționează să formeze 
un guvern provizoriu de 
coaliție, pentru aceasta 
considerind însă ca indis
pensabilă demisia lui 
Duarte.

a

☆
VIENA 3 (Agerpres), „Hi

roshima nu. trebuie să se 
mai repete" — aceasta a 
fost deviza sub care s-a 
desfășurat Ia Viena o „săp- 
tămînă de luptă pentru 
pace". Timp de șase zile, 
relevă agenția TASS, ta 
diverse cartiere ale capita
lei austriece au fost orga
nizate simpozioane și adu
nări avînd ca temă prin
cipală — unitatea de ac
țiune a tuturor forțelor 
iubitoare de pace împotri
va pericolului unui război 
termonuclear, a cursei ne
săbuite â înarmărilor.

5 APRILIE
— Președintele Grbciei, 

Constantin Karamanlis, în
cepe o vizită oficială ta 
Italia. El va avea și o în
trevedere la Vatican, cu 
Pa^a loan Paul al II-lea.

—■ începe o vizită oficia
lă în Brazilia (5—7 IV), 
președintele R.F. Germa
nia, Karl Carstens. în 
cursul întrevederilor ' pe 
care le va avea cu oficia
litățile braziliene vor fi 
discutate aspecte ale rela
țiilor dintre cele două țări, 
cu precădere în domeniul 
economic, și o serie de pro
bleme ale actualității in
ternaționale.

— Se deschide la Roma 
reuniunea de două zile a 
Comitetului administrativ 
de coordonare al O.N.U. 
Va participa și secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

— Se deschide prima se
siune a Adunării Populare 
Supreme a RP.D. Coreene 
în noua legislatură. Alege
rile de deputați au avut 
loc, după cum se știe, la 
28 februarie anul curent.

— Vizită la Tokio a pre
ședintelui Kenyei, Daniel 
Arap Moi.
6 APRILIE

— în Kuweit are 
reuniunea extraordinară 
a Biroului de coordonare 
al țărilor nealiniate, la 
nivel ministerial, consacra
tă examinării problemei 
palestiniene. (6—8 IV)
7 APRILIE

— Se împlinesc 35 
ani de la crearea Partidu
lui- Baas Arab ’ Socialist

ioc

de

din Irak, partid de guver- 
nămînt.

— Are loc vizita pre
ședintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, în jamaica.

— La 7 aprilie 1907 s-a 
născut Le Duan, secretar 
generai al C.C. al Partidu
lui Comunist din Vietnam, 
(75 de ani).

— „Ziua mondială a să
nătății" (Aniversarea creă
rii, la 7 aprilie 1948, a Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății).
8 APRILIE

— Se deschide cel de-al 
IX'-lea Congres al Sindica
telor bulgare. (Congresul 
al VIII-lea a avut loc în 
4—6 aprilie .1977).

— Are loc, la Belgrad, 
Plenara C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. 
Va fi dezbătut proiectul 
de rezoluție al Congresu
lui al XII-lea al U.C.I., ca
re urmează să aibă loc în 
luna iunie 1982, se vor de
finitiva data convocării 
congresului și ordinea de 
zi.
10 APRILIE

— Se împlinesc 10 ani de 
la semnarea Convenției pri
vind interzicerea perfec
ționării, producției și stocă
rii armelor bacteriologice 
și a toxinelor și distruge
rea lor. Convenția a intrat 
în vigoare la 26 martie 
19’5.
11 APRILIE

- Ziua internațională a 
fobiilor deținuți, deportați 
și internați politici anti
fasciști. Se celebrează eli
berarea deținuților din la
gărul de la Buchenwald, în 
1945.

PETROȘANI — ' 
iembrie j Ziua de 
tere a unul tînăr 
șovian ; Unirea: 
keil MI.

PETRILA : îmi 
țandăra.

LONEA 5 Yankeii
ANINOASA: Convoiul.
VULCANI Luceafă

rul s Mondo Umano.
LUPENI — Culturali 

Călărețul electric. Mun
citoresc : Stele de iarnă.

URICANI: Mondo U- 
raano.

5 aprilie

î No- 
naș- 
var-
Yan-

sare

MI.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hangar 18; U- 
ni rea ; Olimpiada

PETRILA : îmi 
țandăra.

LONEA : Pîine, 
nagan.

VULCAN — Luceâiă- 
rul: Sînt timid dar mă 
tratez.

LUPENI — Cultural: 
Ghețuri pe înălțimi ; 
Muncitoresc: Stele de 
iarnă.

URICANI : în căuta
rea chibriturilor.

TV

4 aprilie

Dificultăți datorate creșterii dobînzilor bancare
WASHINGTON 3 (Ager

pres). Ratele înalte ale do- 
btazilor bancare și defici
tele bugetare federale mari 
din Statele Unite amenin
ță așteptata redresare a e- 

-conomiei americane și a- 
fectează economiile altor 
țări, se apreciază într-un 
studiu publicat ia Washing-

ton de Oficiul pentru bu
get al Congresului — in
formează agenția Reuter. 
Nivelul foarte înalt al do- 
bînZilor bancare america
ne atrage ridicarea dobîn- 
zilor și în alte țări, ceea 
ce frînează creșterea eco
nomică.

COMUNICAT COMUN. 
Comunicatul comun publi
cat la Lisabona, la înche
ierea vizitei oficiale în 
Portugalia a președintelui 
Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Serghei Kraigher, și a 
convorbirilor cu președin
tele Ramalho Eanes, ara
tă, .între altele, că cei doi 
șefi’ de stat și-au manifes
tat satisfacția față de evo
luția raporturilor bilate
rale în diferite domenii de 
activitate, informează a- 
genția Taniug.

ÎMPOTRIVA sectelor. 
Autoritățile din . Singapore

au interzis orice activități 
pe teritoriul țării a mem
brilor sectei religioase 
Moon.

REZOLUȚIE RESPINSA. 
Rezoluția Iordaniei, pre- 
.zentată în numele Ligii A- 
rabe în Consiliul de Secu
ritate în legătură cu măsu
rile ilegale adoptate în 
Cisiordania de către Israel 
a fost respinsă, ca urmare

SPORI 0 SPORT ® SPORT e SPORT a SPORT 8 SPORT • SPORT * SPORT 8 SPORT

Fotbal, divizia A: Jiul Chimia Rm. Vîlcea 0-0
Oaspeții au primit „cadou“ remiza

„învinsele dinainte", con
form calculelor hîrtieî, 
pun adeseori mai multe 
probleme decît favoriții 
soliști. Cine și-ar fi închi
puit, în după-amiaza zilei 
de ieri că, Ia Petroșani, 
^Chimia" Rm. Vîlcea se va 
revanșa după meciul din 
tur, încheiat tot cu remiză 
(1—1), ba chiar va reduce 
la 5 numărul punctelor 
pierdute ta clasamentul a- 
devărului. Oaspeții au venit 
să se apere, în acest sens 
Stanca și Cheran au evo
luat în fața propriilor fun
dași centrali, or tocmai a- 
cestei soluții tactice mijlo
cașii Jiului nu i-au găsit 
antidotul. Adică, în loe să 
se complice în driblinguri 
Șumulanschi ar fi trebuit 
să dirijeze jocul pe aripi, 
iar Dina să susțină cu mai 
multă pertinență^, atacul. 
Giuchici, deși lăsase impre
sia că a traversat criza 
de formă, după o suită de 
driblinguri eșuate a făcut

■■ figurație chiar cînd a fost_ 
în poziții favorabile, a țin
tit defectuos (min. 11, 31
și 33), Pe fundalul aces
tui „scenariu" chimiștii au 
ieșit arareori din „cochilie", 
în special Gîngu a îndrăz
nit mai mult. în min. 42,- 
Stanea a irosit cea mai ma
re ocazie a primei reprize, 
a trecut printre fundașii 
noștri centrali, ca pe lingă 
niște... borne kilometrice; 
dar a șutat peste transver
sală.

La reluare, atacurile gaz
delor se întețesc. în careu 
se masează chiar 20 de ju
cători, se succed numeroa
se lovituri libere șl corne- 
re, toate însă fără rezultat. 
O singură dată, în min. 
53, Roșea se declarase bă
tut, preluînd cu capul lo
vitura de corner, spre vin
ciul stîng, Vinătoru n-a 
trăit satisfacția golului, 
deoarece, Cineă, excelent 
ta această partidă, a res-

Morala acestui punct e 
simplă, la —2 soarta devi
ne... de sticlă, dacă nu 
spargem gheața ghinionu
lui. Iată de ce îi îmbiem

pins prin același procedeu.
■în dorința de a întări ata
cul, antrenorii Libardi și 
Tonca i-au introdus pe
Muia și Vizitiu, modificări 
nu tocmai inspirate. Cu
toată statura sa impresio- pe toți fotbaliștii Jiului să 

___ i reușit 
capul

ori.
aș-

nantă. Vizitiu nu a 
să atingă balonul cu 
de prea multe
Pe scurt, cînd
tepți să dea gol fundașii 
centrali Neagu, Vizitiu sau 
chiar Rusu, cînd atacanții 
de meserie nu se achită 
de sarcini, minutele t__
repede și în pagubă. Ba 
chiar, spre final, cu remi
ză 
au
al lui Cavai prin incursiu
nea lui Gîngu „acostat" în 
ultimă instanță de Rusu 
(87). Altă dată o lovitură 
de cap a aceluiași atacant 
a ocolit milimetric butul 
drept...

se mobilizeze exemplar în 
următoarele partide, să fie 
trup și suflet, precum Ca
vai, Neagu, Dina, Sălăjan, 
pentru culorile clubului. 
Să ne facă să uităm a- 

țrec ceasta Zi nefastă, care pro-

a vetoului S.U.A. — in
formează agențiile UPI și 
AFP. în favoarea rezolu
ției s-au pronunțat 13 din 
cei 15 membri ai Consiliu
lui, Zairul abținîndu-se.

DEZBATERI. Sîmbătă 
seara au foșt reluate dez
baterile Consiliului de Se
curitate al O.N.U. în pro
blema diferendului dintre 
Marea Britanie și Argenti
na asupra Insulelor Malvi- 
ne (Falkland). Priniul în
scris pe lista vorbitorilor 
este ministrul de externe 
argentinian, Nicanor Cos
ta Mendez.

drepturi diploma
tice. Un comunicat al Mi
nisterului iranian al Afa
cerilor Externe anunță că 
guvernul Iranului a acor
dat Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei toate 
drepturile diplomatice, re
prezentanta OEP de la Te
heran fiind ridicată la rang 
de ambasadă.

PRETURI. O nouă majo
rare a prețurilor cu amă
nuntul a fost anunțată în 
Belgia. începînd de la 2 
aprilie s-au scumpit o se
rie de produse alimentare 
— carne, pește, precum și 
țigările — informează a- 
genția TASS. Au foșt, de 
asemenea, sporite prețu
rile la toate mijloacele de 
transport în comun cu a- 
proximativ 10 la sută. S-a 
anunțat, totodată, că - de la 
jumătatea lunii acesteia 
vor fi majorate și tarifele 
poștale.

8,00 Admiterea la învă- 
țămtatul superior 
tehnic și agricol, 
(consultații)

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45
13,00
13,05
15,40

Lumea 
Telex. 
Album 
Rugby :

copiilor.

17,25

duminical.
România

— R.F. - Germania 
(repriza a Il-a) din 
campionatul eu
ropean. ,
Imagini din R.P. 
Ungară.

17,50 Pagini din come
dia cinematogra
fică românească. 
București.

18.20 De la Istambul la 
Kirikkale — repor
taj-

18,40 Micul ecran peft>~ 
tru cei mici.

19,00 Telejurnal. •
: 19,25 Cîntarea Româ- 

. niei — județul Că
lărași.

20.35 Film artistic. Re- 
găsire. ..

22.20 Telejurnal.
• Sport.

22.35 Studioul muzicii 
ușoare.

ffigmenlo
..

lin jsi b «■■■■«■■■<■■•■■ sin ■■■■■■«■■■■■■■■ ■■««■■■■■■■■■*

X

ta „buzunar", vîlcenii 
încercat careul mare

mitea să fie sărbătoare — 
Cavai trecuse, iar Sălăgean 
împlinise 200 de partide în 
prima divizie.

JIUL: Cavai — P. Gri- 
gore, Rusu, Neagu, Vînă- 
toru — Dina (Muia), Șu- 
mulanschi, Varga — Lăsco- 
ni (Vizitiu), Sălăgean, Giu- 
chici.

Ion VULPE

Mica publicitate
■ CONDUCEREA clubului 
Jiul eliberează, începînd 
cu data de 30'martie, abo
namente pentru intrarea 
la meciurile pe care echi
pa le va susține acasă în 
acest retur al campionatu
lui diviziei A. Costul abo
namentului 125 lei. Condu
cerea. (505)

VÎND canari cu colivii.

70469,.Informații telefon
Vulcan. (507)

PIERDUT carnet 
pe numele Kovacs 
eliberat de Institutul 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (531)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vasile 
Emil, eliberată de T.M. A- 
ninoasa, O declar nulă. (532)

student 
Gyozo, 

de

REOACȚIA Și ADMINISTRATA j Petrojonl, rtr. Nkotoe Bălcescu - 2, telefoane 4 46 62 (secretariat), 41663} 4 24 64 (secții). TlPARUl s lipogtafla Petrojaol, ttr. N. Bălcescu - 2.

S.UA

