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Termocentrale nu pot funcționa cu plaiuri 
de măsuri și justificări, ci numai cu cărbune

Printre unitățile mi
niere care hu se încadrea- 
ză Mprma de calitate 
adX ’ 4 la cărbunele ex
tras se numără și I.M. 
Lonea. Pe primul trimes
tru al acestui an, pen
tru depășirea indicelui 
admis de cenușă și de ti
miditate cu 4,3 la sută și, 
respectiv, 0,4 Ia sută, mi
na a fost penalizată cu 
peste 7,5 milioane lei, 
ceea ce a dus la încărca- , nirea 
rea costurilor de produc
ție cu 28 de lei "tona de 
cărbune livrat.

Responsabila cu calita
tea, sing. Dorina Gaboș 
dispune de un plan de 
măsuri aprobat de biroul 
executiv al c.o.m. care 
cuprinde mai multe punc- 

f te și vizează în totalitate 
îmbunătățirea calității la 
cărbune. Dintre 
măsuri am spicuit 
cîteva : executarea 
nului artificial la 
jele frontale echipate 
complexe mecanizate și 
la cele cu susținere

aceste 
doar 

tava- 
abata- 

cu

dividuală numai cu pla
să de sîrmă cu fir de 5 
mm, iar prinderea panou
rilor de plasă să se facă 
cu fir de nylon; la aba
tajele cameră înainte de 
prăbușire se va executa 
podlrea cu două rînduri 
de scindară. se vor alege 
șisturile vizibile in aba
tajele frontale și came
ră unde, se poate realiza 
acest lucru pentru preve- 

surpărilor, se va 
umecta zona, pentru con
solidarea rocilor. Din ce
le spuse de sing. Dorina 
Gaboș reiese că toate a- 
ceste măsuri stabilite sînt 
respectate întocmai și de 
transpunerea lor în prac
tică răspund maiștrii mi
nieri, șefi de sectoare și 
celelalte cadre tehnice de 

- la sectoare și . mină și, bi
neînțeles, dîhsa. Cu toate 
acestea iată cum justifi
că responsabila cu calita
tea neîncadrarea în pro
centul admis de cenușă :

— Nu ne-am încadrat.
norma admisă — c-a- /Continuare în pag. a 2-a) .

re este de 38 la sută — 
întrucît am întîmpinăt4o 
serie de greutăți datori
tă unor condiții de zăcă- 

' mint mai grele în această 
perioadă. A trebuit să 
luăm din culcușul și ta
vanul unor abataje came
ră și frontale, lucru ce 
ne-a înrăutățit vizibil ca
litatea. De asemenea, sor
turile de cărbune mici sub 
80 sînt dominante la mi
na Lonea și acolo nu pu- 

■ tem interveni în nici un 
fel pentru îmbunătățirea 
calității lui. Unde este 
posibilă alegerea sterilu
lui și depunerea Iui pe 
vatră se realizează acest 
lucru. Astfel în ianuarie 
am ales 427 tone, in fe
bruarie 41 tone, iar în 
martie, datorită Unor cdri- 

,, dițij mai bune de zăcă- 
mint, nu am ales nimic. 
De asemenea la banda de 
claubaj s-a intensificat a- 
legerea sterilului prin

Gheorghe ROTEA

Loca tarii blocului 17
din zona noului 
centru civic al Vulca
nului au venit in spri- 

| jinul constructorilor.

%
if

..&■ '..'i

Toate localitățile noastre, 
mai frumoase, mai bine 

gospodărite!
Dorim ca străzile, cartierele, localitățile noastre 

fie cit mai bine gospodărite, frumoase. Cum este 
prezent, cum va fi în viitor cadrul nostru de viață 
muncă depinde de noi. Acțiunile avînd drept scop

s 
I

I
5 s

și
realizarea acestei aspirații sînt la ordinea zilei. Lu
crările cele mai urgente sînt: plantarea pomilor- 
fi uctiferi, a arborilor și arbuștilor ornamentali, 
strîngerea și îndepărtarea depunerilor de la bordu
rile străzilor și de pe acostamente, săparea și însă- 
mînțarea grădinilor de legume, repararea drumurilor, 
curățirea zonelor verzi.

CETATENI ! PARTICIPAȚI LA ACTIVI
TĂȚILE DE ÎNFRUMUSEȚARE A TUTUROR 
LOCALITĂȚILOR VĂII JIULUI!

DE LA O 
DUMINICA

LA ALTA

I.M. LIVEZENI

Avînd ca deviză a activității lor realizarea lu
crărilor de o cit mai bună calitate predate la terme
nele planificate, minerii din brigada condusă d ■ 
Pompei Tomolea din cadrul sectorului I ai minei 
Bărbăteni se situează permanent pe unul din locuri
le fruntașe in cadrul întrecerii socialiste pa întreprin
dere. '

mult
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Triumful
Din prima zi a săptămî- 

nii pe care o încheiem, co
lectivul I.M. Livezeni a do
vedit prin fapte hotărîrea 
fermă de a trece lă redre
sarea producției. Coteje ex
tracției au sporit continuu, 
astfel încît vineri, 9 apri
lie, colectivul s-a putut

mîndri cu o realizare de 
excepție : extragerea peste 
prevederile planului zilei a 
337 tone de cărbune, res
pectiv extragerea unei pro
ducții zilnice record, de 
peste 2 000 tone de cărbu
ne. Un demaraj de bun au
gur, pe care-1 dorim per. 
manentizat.

Miraculos sacrificiul o- ■ 
cestei flori. Nerăbdarea ei, ; 
dorința de‘a înflori prima! ; 
Acest sacrificiu''este de : 
fapt o chemare la v;ată 
adresată marelui regn viu, ; 
un ștart într-o nouă re
naștere.

în investiții
Vineri, Comitetul orășenesc de partid Lupeni a 

organizat o dezbatere cu caracter de schimb' de expe
riență la care au participat conducătorii -celor 16 șan
tiere de construcții, maiștri și șefi de echipă. Cu acest 
prilej au fost-trecute în^revlstă stadiile de execuție a 
obiectivelor industriale și social-culturale.

Dezbaterile au folosit, de asemenea, pentru- extin
derea experienței pozitive dobîndite de șantierele 
fruntașe precum și la întărirea* colaborării între șan
tiere pentru mai buna utilizare a dotării tehnice, pen
tru soluționarea în comun a problemelor ivite pe par
cursul execuției investițiilor. In lumina sarcinilor tra
sate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., schimbul de 
experiență a fost orientat spre cele trei deziderate ale 
activității pe șantiere : încadrarea în termenele de e- 
xecuție, calitatea lucrărilor și reducerea cheltuielilor 
materiale. (I.M.)

00 4

i;

J

J

J

s

Ghiocelul, 
gingașă, perisabilă. ge
nerează un simbol peren. 
E un fel de soldat Fhil - 
pide al lumii vegetale ca
re cade anunțînd victo-' : 
ria. Uitați-vă la petalele 
lui cum se scutură tist 
printre insule de zăpadă 
tîrzie. j

Ofilirea ghiocelului în. 
seamnă de fap! triumful 
sublim, imaculat și cald al ; 
primăverii.

Valeria BUTULESCU

„Foc continuu" pe frontul sănătățiin- - -
Prin experiența și pri

ceperea profesională, prin 
devotamentul față de ju- 

1 rămîntul hipocratic, acti- 
. vitatea din cadrul moder

nului spital municipal, se 
' constituie în adevărată 
j istorie pe frontul sănătății 

oamenilor muncii din Pe-
troșani, din toată" Valea 
Jiului. Secția chirurgie, 
spune șeful ei, dr. Mihai 
Fărcaș, se impune prin 
cîteva caracteristici — 
aici „șarjau vieții" se 
desfășoară în foc conti
nuu. Generoasa ștafetă a 
muncii a fost preluată de 

1 dr. Fărcaș din anul 1949. 
' cînd a venit ca medic în

Valea Jiului, ia cerere, în
trucît aici avea părinții, 
prieteni, acestei vetre de 
oameni vrednici îi era da
tor. Cunoștințele dobîndi
te de la somitățile medi- 
cinei românești, profeso
rii Hațeganu, Pop, Vasi- 
liu, Benedato, Hortolomei 
și alții au fost puse în 
slujba minerilor, prepara
torilor, celorlalți oameni 

.ai muncii. An de ar. au 
sporit condițiile materia
le spitalicești, datorită gri
jii partidului și. guvernu
lui.

— Cînd am venit la spi- 
i ■ talul vechi, existau doar

două secții :* chirurgie și 
interne, cu cite 48 de pa
turi fiecare, își aduce -a- 
minte dr. Fărcaș. Acum

spitalul municipal dispu- neficiat de o cazuistică bo
ne de peste 1 100 de pa- gată, de aparatură moder- 

’ ' ” ' -••• •- jg Sprijjnui organe
lor locale de partid și de 
stat. Periodic se desfășoa
ră la noi ctîî’suri de reîm- 
prospătare .a cunoștințelor 
pentru cadrele medii sa-

turi, în Valea Jiului cifra 
depășește 1 800, s-au în
ființat secții noi, dar ceea 
ce este important, compe
tența profesională a spo
rit. La noi, spre exemplu, 
în cele trei săli de opera-

ții se aplică tehnici ope
ratorii moderne, aparatu
ra de investigație este la 

’nivelul exigențelor. ' Nu , 
mai trimitem Ia clinici u- 
niversitare decît cazuri pe 
care nu le putem investi
ga — traumatismele gra
ve craniene, cazurile de 
neoplasm pulmonar. Pe 
scurt, am avut o buna 
școală chirurgicală pe ca
re am continuat-o, am be-

nitare, simpozioane și ma
nifestările cercului de re
ferate pe secție.

Văzînd moderna secție, 
am luat cunoștință de e- 
xemplele de dăruire și 
pricepere profesională a- 
le oamenilor în halat alb, 
dintre cadrele medii cu o 
vastă experiență, formate 
în' acest colectiv, amintim 
pe Adriana Imling, Cor
nelia Ionescu, Eleonora

Beke, Livia Roman, Tere
za Romoșaii, leouv- 
ra Ignat, intre ve
terani numărîndu-se 
Constantina Schlezer (un 
sfert de 
cit în secție), Lucia David 
(27 de ani), ’ 
(trei decenii) și alții, 
sistenta principală, 
geta Pop subliniază că 
totuși cadrele tinere cons
tituie mai bine de 70 la 
sută din personal si, 
fapt remarcabil, majorita
tea este constituită din 
membri de partid și ute- 
ciști. Disciplina nu are în-' 
să vîrstă. Astfel a fost po
sibil ca de la 300 de in
tervenții în anul 1949 să 
se ajungă acum la 1 500 
numai doctorul Fărcaș o- 
perînd, în această perioa
dă, la „prima mină*1 pes
te 15000 de pacienți. La 
acestea se adaugă opera
țiile efectuate de ,dr. Le
pădat, Gîrlea, Balint, Kiss, 
de specialiștii în urologie 
și chirurgie maxilofacia- 
lă. In 1949 o rezecție gas
trică punea probleme deo
sebite de anestezie, pro
bleme postoperatorii, me
dicare și pregătirea ca-

■ -iihto r Ion VULPE

veac mun-

Ioan Păun
<A^.'

Geor-

(Continuare în pag. a 9-m
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Foc continuu44
care m 
își cu-

ȘANTIERE 
GOSPODĂREȘTI

Ne amintim cu nostal
gie de fostul cătun Ma
leia, apoi de satul Maleia, 
în care oamenii o duceau 
greu din toate punctele 
de vedere. In prezent a- 
ceeași oameni se bucură 
de condiții noi de viață. 
Noi, cei ce locuim astăzi 
pe strada Maleia am con
tribuit prin munca noas
tră Ia construirea școlii, 
a clădirii unde avem a- 
limentara, la săparea de 
gropi pentru instalarea 
stîlpilor pentru iluminația 
publică. Treptat, cu ajuto
rul statului, cătunul ' de 
altă dată a devenit stra
dă. Dacă cu numai 25 de 

.ani .în urmă pe această 
stradă, erau aproximativ 
70-de case, în Care nu e- 
xista nici un televizor, și 
numai 5 aparate de ra
dio, astăzi stradă numără 
110 case, din care 40 nou 
construite, iar cele vechi 
au fost renovate. Fiecare a

treîa familie posedă te
levizor, frigider, aparat de 
radio, mașină de spălat 
etc. Ne' bucurăm de ilu
minat public, drum asfal
tat, cișmele pentrre apă, 
stații de autobuz, tele
fon etc, Datoria noastră 
este de a păstra și îngriji

toatc aceste realizări, de 
a veghea la ținuta străzii. 
Pentru că mai sînt locui
tori care după ce fac cu
rățenie in curțile și grădi
nile lor, aruncă resturile 
strînse fie în stradă, fie 
după gard, în canalul de 
scurgere a apelor pluvia
le, care se înfundă, iar a- 
pa se scurge pe drum.

Este necesar ca toți cei 
ce au casele lingă drum 
să urmeze exemplul con- 
cetățenilor loan Negoi, 
Aurel Stef, Gabriela Me- 

lac, Ferencz Strakâ, Aurel 
Bora, George Timiș, Nico-

la e Stelica și alții, 
fiecare primăvară 
răță șanțurile de scurge
re a apei, string, ori de 
cîte ori este nevoie, pă- 
mîntul care se depune 
lingă borduri. Iți este drag 
să privești în fața case
lor lor. Strada noastră cu
noaște un mare trafic tu
ristic. Aceasta înseamnă 
că ea trebuie să fie în
grijită cu mult gust gos
podăresc. Luna aprilie să 
fie o lună a înfrumuseță
rii străzii Maleia. Fiecare 
locuitor să contribuie la 
curățirea străzii și a por
țiunii de șanț ce ii apar
ține. Să' îmbrăcăm, . cum 
se spune, strada noastră 
în. haine noi. Aceasta pre
supune, bineînțeles, și 

•plombarea gropilor, care, 
nereparate, se înmulțesc 
și se adîncesc și mai "mult 
în asfaltul străzii. Este 
necesară, de asemenea, 
plantarea de flori, acolo 
unde există posibilități, 
pentru a da un aspect cît 
mai plăcut străzii noastre.

Ioan JITEA, 
corespondent

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului de 
reparații Livezeni apar- 
ținînd I.R.I.U.M. Petro
șani. In imagine doi 
componenți ai formației 
conduse de Ioan Pop.

(Urmare din pa^t. 1) 

drelbr, Âcum au kăyenit 
obișnuite operațiileA de 
căi biliare, rezeețiile to
tale de “stomac, interven
țiile pe intestinul gros etc. 
Salt calitativ posibil da
torită, în primul rînd, 
coeziunii R5rufesionale a 
echipei, a acumulării de 
noi cunoștințe, deci per
manentei autodepășiri pro
fesionale a medicilor și 
cadrelor- me*dii.

Concluzionînd, destinul
de invidiat al secției de tisfacții. Or, satisfacțiile 
chirurgie a fost făurit de nu sînt numai ale mectt- 
întregul colectiv, chirur- cjior, ci ale întregului co- 
gia din Petroșani și-a a- iectiv.
dăugat dreptul la presti
giu și înaltă competență 
profesională, nu neapărat 
prin fapte de excepție, ci 
printr-o muncă asiduă, 
metodică, de zi cu zi. Sau 
cum zice dr. Fărcaș :

— Noi, chirurgii, sîntem

oameni ai concretului. E 
mai puțină nevoie de po
ezie în activ-itatea noas
tră, Trebuie să stăpînim 
tehnica operatorie, să nu 
ne tremure mina. Pentru 
aceasta de multe ori ne 
impunem sacrificii. Satis- 

v-faețiile muncii sînt însă 
enorme. Cînd un om se 

' zbate între viață și moar
te, iar, după intervenția 
echipei noastre, zîmbește, 
uită - deci durerea, se bu
cură de ce poate fi mai 
frumos pe pămint, meri
tă să renunți la unele să-
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CU CARTEA
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In cadrul creației teh- 
nico-.științifice la atelie
rul mecanic al I.M. Uri- 
cani a fost definitivat un 
proiect de construcție al 
unui sistem de alimen
tare centralizat cu li
chid de răcire a strun
gurilor și frezelor din 
cadrul atelierului. In 
imagine sing. Gheorghe 
Halea, șeful atelierului 
mecanic, lăcătușii loan 
-Pavel și Adalbert Iuhasz 
, verifică asamblarea 
corectă a părții meca
nice a sistemului.

cu planuri
(Vrmar« din pag. 1)

plasarea în permanență 
a cel puțin trei oameni 
pe schimb. In ianuarie 
am claubat 2*300 tone de 
steril, iar în februarie și 
martie peste 3 100 și res
pectiv, 3 200 tone de ste
ril. Această intensificare 
a claubării la suprafață 
și a depunerii sterilului 
pe vatra abatajelor, a îm
bunătățit calitatea căr
bunelui de Ia lună la lu
nă, dacă- în ianuarie in
dicele de cenușă a fost 
depășit cu 4,6 puncte,. în 
februarie cu 4,4 puncte, în 
martie cu 3.9 pun le și 
în primele zile ale aces
tei luni nu înregistrăm 
decit. o depășire de 1,1

. puncte. '. . -.
E adevărat. calitatea 

/ cărbunelui s-a’ imbunălă-

măsuri
țit, dar puțin de’la-lună 
la lună, însă aceasta nici 
pe departe nu trebuie să 
mulțumească colectivul. 
Măsurile stabilite nu pot 
fi folosite drept combus
tibil în termocentrale, ele 
trebuie să se aplice în
tocmai de către tot per
sonalul, începînd cu mi
nerii de la frontul de. lu- 
eru și terminînd cu con
ducerea întreprinderii. 
Dacă aceste măsuri nu 
sînt suficiente, să se cau
te noi soluții de îmbună
tățire a calității, astfel ca 
piatra să rămînă in aba
taje, nu să ajungă la pre-' 
părație. distrugînd instala
țiile, iar mina l.onea să 
ajungă să dea cărbune: de 
cea niai bună calitate, 
să-.și l îmbunătățească! prin- 
aceasta indicatorii ccorio- 
mico-financiari. ț

i

Un „foc continuu" pe 1 
frontul de neprețuit al 
sănătății, în care medici, ț 
asistente, ‘surori medicale 
sau infirmiere sînt pe ba- 
ricade cu eofiștiința date- i 
riei împlinite. J

* • MIHAI TANȚI, Petri- 
ia : Lă cantinele întreprin

derilor miniere (I.A.C.C.y.j.) 
se pot face de oățjs înca- 
drații acestora ăboAȚTUnte 
pe durate scur.te de timp 
numai pentru masa de 
prinz. in cazul dv., a fost 
vorba de o neînțelegere a- 
tît din partea fostului ad
ministrator, cît și din par
tea lucrătoarei respective.

• MIRCEA C. POPES
CU, Petroșani: De aspec
tele relevate în scrisoarea 
adresată de dv. redacției — 
transportul reziduurilor din 
cartierul Aeroport, ne-arri 
ocupat și vă putem

Răspundem 
cititorilor

c periculos I

i

Expoziții la Lupeni
• Clubul sindicatelor din Lupeni găzduiește ex

poziția de grafică a fotografului Kiraly Szabolcz de 
la I.M. Uricani. Desenele în peniță ale tînărului 
debutant ilustrează viața palpitantă a orașului mi- . 
nier din vestul Văii Jiului. Expoziția poate fi vizi
tata pînă in 20 aprilie. iu

• La Palatul cultural din Lupeni a fost verni
sată joi, expoziția de artă plastică, deschisă cu prile
jul sărbătoririi minerilor din Bărbăteni pentru re
zultatele dobîndite în anul trecut, în întrecerea so
cialistă. Expun artistul plastic profesionist losif Tel- 
imann și losif Papp, muncitor la l.M, Bărbăteni. -

I

I
iMANIFESTĂRI

.Luni, în cadrul manifes
tărilor prilejuite de - „De
cada cărții tehniciĂ-științifi- 
ce", în sală de apel a mi- ' 
nei Uricani se deschide ex-

■ 'poziția de carte, cu generi< tutui prin'exploatări la zi 
i pul „Știința și tehnica în România",Ț" ' 
i

slujba omului, a păcii și 
cunoașterii universale". Ac
țiunea va fi întregită de 
prezentarea cărții de spe
cialitate „Extragerea ligni-

l

I 

I 

i I
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Dimineața, la „Alimen
tara", așteaptă, la rind 
mama lui Alin. Privește 
în gol, pare să aibă la
crimi în ochi.

— Aș vrea să iau niște 
iaurt, să-l duc copilului.

— Dar, unde-i ?
— La spital, de peste o 

săptămîriă. Un băiat l-a 
„împușcat" în ochi cu 
catran de la chibrituri. 
Așa sîntem de necăjiți ! - 
Alaltăieri hu ă vrut să 
stea de vorbă nici cu mi
ne, nici CU taică-său, ți 
nici cu soră-sâ.

Alin, băiat cuminte, 
simpatic și vioi, elev si
litor din clasa VIII E a 
Școlii generale nr. 6 Pe
troșani, Alin, cel care nu 
a făcut râu nimănui a 
căzut victimă gestului ne
săbuit al unui băiat, e- 
lev în clasa VlI-a de la 
aceeași școală. De zece zi
le, în loc să fie alături 
de colegi, la școală sau 
lingă părinți, ocupă un 
pat al secției oftalmologie,

avînd înscris pe fișa me
dicală 
iui".

l-am
spital, 
mist.

— Cum s-a inlîmplat, 
Aline ?

l,arsură corn, ea-

făcut o vizită la 
Părea mai opti-

:A TITUDINI

— Așteptam in stația, de 
autobuz, voiam să mă. 
duc la film. A apărut bă
iatul acela brunet, M., a 
tras și m-a nimerit în 
ochi. Un om cu părul 
creț, blond, înalt, i-a luat 
pistolul și l-a rupt. Cu 
primul autobuz m-a con
dus la spital. (Iți taulțu- 
mim, om de omenie).

—, Cine te îngrijește 7
— In -fiecare zi se uită 

Ia ochiul meu. tanti doc
tor Murariu și nenea 'doc' 
tor Marian. : V;: „

— Nu mai ești supărat...

— Nu.' că înă fac ■ bine. 
Azi a ; venit nenea docto
rul Eșănii, m-a consultat, 
cu toate eă este în 'con
cediu medical. M-ă ase-1 
zat la un aparat, s-a- ui
tat Ia ochi și a spus că 
mă vindec eurînd, '

Din pățania lui 
pot' trage concluzii părin
ții ai căror copii aleg’ 

— .1 drept , obiect de joacă să
bii,, pistoale improvizat^, 
îndesate cu fosfor,' țevi, 
umplute cu carbid. ' Poate 
nu ar fi rău ca părinții, 
dar și învățătorii, dirigln- 
ții să-i îndrume 1 pe copii 
să se joace cu mingea, 
leagănul, bicicleta sau to
boganul.

Și pentru că deseori a- 
cele „distracții" ■ cu țevi 
umplute cu carbid sînt i- 
nițiate de oameni trecuți 
mult de vîrsta copilăriei,, 
n-ar fi rău ca și miliția 
sft-î mal întrebe de să
nătate.

Aliri

J -:fc
i

I
l'rancisc VETRO

acțiunile patriotice) se nu* 
mitră ținerii Vasife Băn- 
gean, Steiian Coșerea, Iri
na Bitoancă, Alexandru Ko. 
va-cs, Dorina Solomon si 

♦ ACȚIUNI DE MUN- alții. Primăvara face casă 
CA PATRIOTICA. Un hu- burtă cu elanul tineresc... 
măr de 100 de tineri pre- . * CA SUB CERUL Li

bună cu elanul tineresc...

preciza că în mare parte 
probleina , s-a .rezolvat. S-a 
îmbunătățit și încălzirea, 
iar: iluminatul public a fost 
revizuit și completat.
• MARCEL PALAMA- 

Kll , Petroșani : Am dis
cutat posibilitățile de dimi
nuare a zgomotului resim
țit de locă-iarii.blocului nr. 
13, scai a III (ueasup.a be
răriei „Carul cu bere”) cu 
directorii I.C.S.A. fși A I\ și 
Direcției comerciale jnuni-* 
c.ipale. Este, intr-adevăr, 
posibil Ca zgomotele:,, pro- . 
duse la descărearatubutdaie- 
lor și mișcarea .mesșior și 
scăunelor să lie reduse. Se 
are an vedere construirea 
Un ții', „tanc”'' pentru păstra
rea berci și, deci, renun
țarea la' aprpviz&Mgla cu 
butoaie, și asternuraKm sa'- 
la de servire a unei mo
chete.
• CAROL NAGY, Lu

peni ; Se‘poate reconstitui 
vechimea în funcție, mese
rie, sau specialitate in con
formitate cu reglementă
rile stabilite prin Decre
tul Consiliului de Stat nr. 
92/1976, Pentru alte rela
ții adresați-vă Oficiului 
municipal pentru proble
me de muncă și ocrotiri 
sociale,

♦ PESCĂREASCĂ. Din . 'activitatea sub îndrupiarea | 
calendarul A.G.V,P.S., aflăm eomitbtuluh.. m.ariler ’focă, 
că în această perioadă se tari, ai asociației condusă 
interzice, cu .: desăvârșire de Iosif Ilina. Cel 15 din 
ppscuițul -tuturor speciilor . noul comitet participă,, de- 

te. Așâdai, stimați pescari, sezon. Respos-abilii co- 
aveți grijă să nu „cădeți mitetului sînt Emilia Pre- 

cu.p .și Marcela Ștefan.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

tori ai secției specializate 'rea se va încheia în j.uful 
a E.G.C.L. au venit la fața orei 13, ca cei mici să-i 
locului însă n-au descope.. prindă la TV pe îndrăgi-' 
rit „misterul". Pînft cînd 
o să-l găsească, elienții ser
vesc prăjituri cu frișca și- 
apă menajeră. Păi, se poa
te ?

ții Tom și Jerry 1
♦ SA NU EXAGERAM. - - - - — - -........... ,-------

adevărat că e vremea de pești în apele de mun* ja, la acțiunile gospodăreștiEste ___ _____ . , _ .. 7___
cînd se deretică peste tot, 
dar . ’ ‘ ‘ .
rele după Telejurnalul de 
noapte ■ și înainte de ivi
rea zorilor... Așa se întîm. 
plă în c. 'fierul Carpați. Și

nici să batem covoă-
părători de la Coroești au BER, Lucrătoarele corner- ♦ DIMINEAȚA DE 
■participat la o amplă ac- ciale de la cofetăria „Pan- BASM. Astăzi, la ora 11, bi. 
țiunc de muncă patriotică, seluța” din cartierul Aero- blioteca de la Casa de cul- 
In cadrul acțiunii au fost port își desfășoară activi- tură Uricani organizează yln nl v. vlc,ut 
stivuite materiale, s-a fă- latea sub umbrele. Nu pentru cei-mici o dimineață nu numai aici. Cît despre
aut ordine în incintă: și a pentru că ar avea grădină de basme. Invitația rămî- covoarele atlrnate peste
fost colectată, în vederea de vară, ci fiindcă în uni. ne deschisă la tatîlnirea cu hăi(<îanei<» blor-m-iioi- Tier
predării, o cantitate de 60 tatea lor plouă ca sub ce- Feți frumoși, .Ilene Cosîn. balcoanele mocuuioi iiei-
de tone fier Vechi. Prtatoe rul'liber, .fiar nu din cer, rene, pitici .și. alte perso-.- "le« spunem . sa

primii1 (în producție și ci din.., tavan, Cîțiva lucră- naje de basm. Manifesta- -■ nu exagerăm !' :

paratori de la Coroești au în plasă'*, chiar dacă peștii 
încep să „muște" odată cu 
încălzirea apelor.

♦ O INIȚIATIVA. La 
blocul nr. 31 din strada In, 
dependenței _ Petroșani s-a 
constituit comitetul micilor 
locatari, care își 'desfășoară

în .vedere^ de vară, ci. fiindcă în uni. ne deschisă la tatilnirea cu
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VALEA JIULUI
Atelierele centrale

La începutul anilor ’30 
cele două mari societăți 
care patronau industria 
extractivă a Văii Jiului 
au fuzionat. Apăruse a- 
cum, mai mult ea ori- 
cînd. necesitatea iminen
tă de centralizare a ate
lierelor de reparat și în
treținut utilaj minier. Ma
joritatea covîrșitoare a 
mașinilor întrebuințate în 
extragerea cărbunelui era 
din import, de o comple
xitate din ce în ce mai 
mare. Chiar și reparația 
unor asemenea utilaje de
venise o problemă com
plexă.

Prin ordinul Direcției 
generale Nr. 10426 din 15 
mai 1931 au fost desfiin
țate toate atelierele ex
ploatărilor miniere. Ele au 
fost înlocuite prii» ateliere 
„de grup" destinate e- 
fectuării de reparații mici 
și urgente, - a căror dura
tă nu depășea 24 de ore. 
Toate reparațiile mari, 
confecțiile, instalațiile noi, 
a^fcăror execuție necesita 
ț A studiu tehnic amănun- 

erau îndreptate spre 
atelierele din Petroșani, 
care, începînd de la a- 
ceastă dată vor juca rolul 
de ateliere centrale.

Mecanizarea continuă a 
exploatărilor miniere a de
terminat mărirea atelie
relor, creșterea capacită
ții lor de producție. A- 
eest lucru a fost impus și 
de guvernele vremii. în. 
vederea reducerii impor
tului, devenit sufocant 
pentru bugetul țării. In 
această situație Ateliere
le centrale Petroșani sînt

puse în fața unor sarcini 
multiple : reparații, în
trețineri, fabricarea de 
instalații, precum și în
cercări timide de asimi
lări de utilaje. In centrul 
atenției atelierelor rămi- 
neau totuși reparațiile.

In dotarea atelierelor 
intră prima secție elec
trică capabilă să execute 
lucrări de bobinaj și în
cărcări de acumulatori. 
Este achiziționat un prim

Vatra de istorie (II)

ir > w < wr ir mom> r v* -9

jr

stand de probă — o frînă 
hidrodinamică (Wasser- 
wirbelstrombremse) — cu 
ajutorul căreia motoarele 
rebobinate sau recondițio
nate erau supuse unor în
cercări pentru restabili
rea parametrilor caracte
ristici.

Pe linie organizatorică 
este înființat serviciul 
controlului și întreținerii 
mașinilor (S.C.I.Mi) în ur
ma scindării vechiului 
serviciu electromecanic. In 
același an, 193:!, este dată 
in folosință sala de desen 
,— un adevărat birou de 
construcții — prevăzută 
eu planșete verticale și 
aparatură modernă de 
seri.

Prețul ridicat plă
tit firmelor străine, a făr 
cut necesară înființarea 
unei turnătorii de oțel, in 
apropierea celei de fontă. 
Pentru aceasta a trebuit 
mărită suprafața acoperi-

de-

Petroșani
tă a vechii turnătorii cu 
24 m2, suficient’ pentru 
montarea ținui cuptor e- 
lectric Siemens-Shuekert.
A fost instalat și un cup
tor de recoaeere, deoare
ce majoritatea pieselor 
turnate urmau să fie pre
lucrate prin așchiere. Prin 
recoaeere piesele erau în- 

. călzite lent pînă la o anu
mită temperatură, după 
care erau răcite aproxi
mativ cu aceeași viteză, 
eliminindu-se astfel ten
siunile existente în oțel.

In anul 1933 este ridi
cată intr-un timp record 
clădirea care actualmente 
adăpostește atelierul Me
canică II. Este o cons
trucție din beton armat, 
astfel concepută și execu
tată incit suprafața ei de , 
.768 m2 să rămînă com
plet' liberă, fără nici un 
snip de susținere.

Cum atelierele dispu
neau deja de o hală no
uă, clădirea magaziei și • 
vechea hală de montaj au 
fost transformate și a- 
daptate pentru a putea 
adăposti atelierul de tîm- 
piărie. Spațiul astfel ob
ținut a fost ocupat cu ma
șinile unelte comandate 
in anul 1934.

Pe firmament apare si 
prima curățătorie — de 
fapt o bara ă de lemn cu 
■ ■aracter provizoriu, în în- 

, teriorul căreia reperele 
turnate erau sablate, adi- . 

j că’ - supuse 
jet. de aer 
nisip.

acțiunii, unui 
comprimat și

(Va urma)
Valeriu BUTULESCU

_
De pretutindeni

AZIL... PENTRU COPII
Editura „Pad. Extra-Bu- 

chverlag", din Frankfurt pe 
Main (R.F.G.), a publicat 
recent o carte intitulată 
„Bătut de bunul Dumne
zeu". Autorul său, Alexan
der Homes, în vîrstă de 15 
ani, a petrecut ani în șir 
intr-un azil pentru copii al 
mănăstirii’ St. Vincent, din 
Budesheim. Cartea nu dă 
numele azilului cu pricina, 
dar conducătorii lui s-au 
recunoscut imediat in per
sonajele conturate de au
tor. Și îp cea mai mare gra
bă s-au adresat tribunalu
lui din landul Wiesbaden 
cu 
cartea din vînzare. Cererea 
le-a fost satisfăcută, iar e- 
ditorii au fost somați să 
supună hotărîrii luate, 
caz contrar, ar fi fost 
bligați 
mendă 
milion 
mane 
te o

chisoare de șase luni. Edi
tura a replicat că incrimi
nata carte relatează fapte 
reale, asupra cărora există 
dovezi grăitoare, și că este 
vorba de una dintre puți
nele 
pra 
nesc 
gen. 
der 
bunul Dumnezeu" a reușit 
să-i scoată din fire pe cei 
care se însărcinaseră să 
îndeplinească — pe pămînt 
— pedepsele divine...

mărturii existente asu- 
moravurilor ce dom
in azilurile ele acest 
In orice caz, Alexan- 

Holmes cel „bătut de

CĂUTĂTORII DE...
PETROL

comandamente economice. 
Astfel, in Statele Unite, 
căutătorii de petrol și gaze 
naturale au devenit în pre
zent mult' mai numeroși 
decît căutătorii de aur de 
pe vremea „febrei** metalu
lui galben. Iată și cîteva 
date care dovedesc febrili
tatea noilor căutători : în
cursul anului 1981, în

S.U.A. au fost forate i 346 
sonde in zone din 33 de 
state. Acest număr este de 
patru ori mai mare decît 
cu un deceniu în urmă, du
pă cum informează revista 
americană „U.S. News and 
World Report**.

cererea de a retrage

se
In 

o- 
a- 
de

să plătească o 
de o jumătate 
de mărci vest-ger- 

execu- 
cu în-

. sau să 
pedeapsă

Eplgrame 
cu gestionari

MOTTO

Iși zicea, la o adică, 
fiindcă-și exersase rolul : 
„De nu curge, totuși pică" 
pînă a pi. at... controlul.

DECLARAȚIE

L-au vorbit 
cînd ajunse 
cum că are 
insă

Ne-a șoptit al 
mai cu vorbă, 
„El n-a vrut 
ei i-au dat...

Im tătic, 
mai cu bani, 
să ia nimic, 

patru 
ani“.

deVremea căutătorilor 
aur a trecut de mult. Deși 
mai există și astăzi încă 
destul de mulți amatori de 
aventuri intr-un rîvnit El
dorado. Mai nou însă pre
ferințele s-au îndreptat spre 
alt gen de „comori", mai 
rentabile în zilele noastre 
dominate de tot soiul de

RECORD FILATELIC

Cea mai lungă marcă 
poștală (15 cm) a fost e- 
misă in insula Tristan da 
Cunha din sudul Oceanu
lui Atlantic, Timbrul-re- 
cordman reprezintă imagi
nea* pachebotului „Queen 
Elizabeth .

I
Umor în

' ■ - *
SjCfoedicuU stomatolog îi 

spune unui pacient :
i — Mai ai trei rădăcini,
I le scoatem și pe acestea
I și punem placă.
I — Bine, dar vă rog s-o

I puneți pe cea cu Dolănes- 
cu, căci mie asta imi pla-

I ce.

pastile
— Dar ei de Unde 

cînd amețesc eu ea 
schimbe ?

știu
să-1

I

I
I

APA

ajungă.c.ît să-i
in „derivă", 
mina lungă 

mintea... dimpotrivă.

l LTIMATUM

El i-a privit pieziș, 
fâcîndu-se mai (mic ;
„Noi “NU PRIMIM BACȘIȘ, 
voi nu primiți nimic.

DISCURS
„Că servesc eu preferință, 
circulă mste păreri, aș 
va servesc pe toți la fel, 
dragi... măluși, nepoți și 

veri".

★

- \

Tocmai primisem sar- 
cina să^. rectific o piesă.

I «Viei iiu, apucasem s-o 
j prind ea lumea in strung 
i cînd. a venit maistrul.

— Toată lumea merge
i la descărcat de materiale. 

iVe-atn înțeles ? — a spus 
ț el’ către cei din secție..
1 In ce mă privea, perso- 
! hal i-am raportat că am 
ț o lucrare urgentă ele în- 
t deplinii, primită cu insis- 
J tență de la conducerea în- 
ț treprinderli. Era vorba de 
i o piesă importantă după 
■ care așteptau doi oameni, 

plus șoferul mașinii cu 
care veniseră.

i’ă fie sănătoși, și-a 
întăritmaistrul decizia. 
Pe mine nu mă ■ intere-. 
seaEă asta..,

M-am dus. Practic a- 
veam de descărcat cinci 
tuburi cu oxigen și fu
seserăm mobilizați zece oa
meni.' Ați citit bine, zece 
oameni! Dar n-am apu
cat să execut sarcina eă 
;i.»

•— Dumneata de colo, fi 
intervenit maistrul, da, 
da, dumneata care n-âi 
^fea’ lirut să uii la mun
că. Ia fă pas alergător cu

foaia asta pînă la admir 
. nisirativ, sa pună, ștam
pila tovarășul Popescu...

Am spus ...’nțeles“ 
am rupt-o la fugă cu co
manda in mină. Pe la ju
mătatea drumului, mă o- 
prește șeful de la cadre.

— Ce bine că te am

— Știți, am îngatmal eu, 
uni ■ primit alte sarcini. 
Dar o Jac imediat,,, 

și — Du-te și execută lu
crarea. Nu Ji-ain spus ca-i 
urgență ? Pierzi timpul 
cînd eu una, cînd cu alta! 
— m-a apostrofat el.

. ' Am pus capul in ■ pă-

la magazie și ridici 300 de 
electrozi.

■— Electrozi ?!
ne — zic — dar e treaba 
sudorului...

Bine, bi-, l
X-> I-T» j

aiwruhc. < .. s ■ ■■' . /■ 1

— Lasă sudorulE; ple- ț 
■......................................  I

Foileton

Cum am ajuns chiuiau

★

Tatăl ascultă' meciul la i 
radio, piciul, construiește 
castele din cuburi de car
ton. .

. mingea la Giuehici, a- 
cesta trimite la Varga, 
Varga la Sâlăgean și a-ă 
eesta sut la păianjen fără 
speranță pentru portarul 
advers.

— Tată, unde se joacă 
meciul, la Grădina zoolo
gică ? întreabă piciul.

— Nu. la stadion I
— Dar ce, acolo 

păianjeni ?

Un tînăr interpret 
muzică folk iși 
piesele interpretate 
Iul următor :

— Pentru început, voi 
interpreta eintecul „Iu
biri", versuri Adrian Pău- 
nescu. Muzica îmi aparți
ne.

— Și. acum cînleeiil „In
serarea":

de
anunță 

în le

— Iar acum «-interul 
„Modestul" și așa mai de
parte.

★

sint

★

In luua-parc fiu! îi spu
ne tatălui :

— M-aș urca. în cara roc 
catiță, dar mi-e teamă să fete 
nu amețesc.

— Nu, căci își schimbă 
sensul rotirii.

. Ihipă o ceartă cu soa- 
ciaț soțul se plînge soției:

'— Uite Așa am fost eu 
ghinionist o viață întrea
ga...

— De ce ? întreabă soția, 
no- 
cu

— Păi, alții au avut 
șf s-au căsătorit 
orfane.

X
Culese «le 

<lr. D. GAlAȚAN

Mircea ANDRA.Ș Să ne cunoaștem patria

I 
I
I
I
I
I
I 
I

...In Marea Neagră, există circa 500 000 de delfini? 
T'ieeare dintre ei consumă nu mai puțin de 5 kg de 
peste în 24 de ore. In felul acesta, delfinii măriîncă o 
cantitate de opt ori mal mare decît cea pescuită de 
toate țările riverane Mării Negre.

V ...cabina 'catapultabliă de avion, singura posibilii 
pite de salvare a piloților și echipajului avioanelor 
’ supersonice, .este, o invenție românească ? Inventată, de 

Anastasie Dragomir, eă a fost experimentată la 25 
august 1.929 la Paris, deci cu mult înainte de apariția . 
supersonicelor. '

...denumirea monedei naționale a țării noastre de
rivă din „talerul-Ieu" monedă din argint din Țările de 
Jos l Olanda și Belgia de azi) care a circulat și pe te- 

: rîțoriul romîttjesc’^ ■ A-.1.;-'
iy ...primul tratat de b^cteorologie «din «Hume a fost 
Metis de Victor Babeș împreună cu savantul Victor 

/V'o.’tiil și a apărut în 1885 ? • >- ?• .. r ,
•jf ...primul călător străin întilnit în București — 
așa cum reiese dintr-o serie de documente scrise — 
este meșterul tunar Sas Michael în 1494 ? , 1

yn ...prima școală de șoferi profesioniști din România .. 
/și-a început cursurile din inițiativa cunoscutului auto- 
’ mobilist Lepri Ueonida, la 16 ianuarie 1911 ? Cursuri;

Ie au durat două luni și jumătate, fiind Urmate de 12 
elevi. La sfrișitul anului 1911 erau in București 62 de 
șoferi autorizați.

...la Iași se află cel mai vechi muzeu de istorie 
f naturală din România, întemeiat la 4 februarie 1834 de 

doctorul I.S. Cihac ? Printre colecțiile muzeului se 
numără și cîteva piese cuprinzînd resturi de mamuți 
șl rinoceri, descoperite în anul 1833 la Rîșca lingă 
I’Slticehi.V -■ i),

cal în concediu.., Pînă se 
î-iiloaice trebuie să su- 

■ dăm, nu ?! ?
— Sudăm, tovarășe șef t 

de sedție, cum să nu su- J 
:dăm '?!' ani'zis. 1

$i iată-mă .plecat acum 4 
la magazie după electrozi. 

,Cu nota
’actele de 
bonul de 
gîndul la 
strung...

Nu vă mai spun ce-am 
rezolvat și ce n-am rezol
vat. După ce însă am is
prăvit șutul, în drum spre 
casă mergeam tiptil-tiptil. 
Nu cumva, să mă mai în- 
i ilnese cu vreun șef, să-mi 
dea „o sarcină urgentă’' 
și să, n-ajung la familie 
decît a... doua zi. Căci, 
zău, cu asemenea șefi e 
posibil orice ! Pina una ■ 
iilta, deși mi-au scos su
fletul îmi spun tot . mie. 
„chiulău.“.C ..

fi ctupa electrozi. ; 
de comandă, cu J 
lă personal, 
materiale și .
piesa prinșii

I 
I 
f
I
>

f

cu 
cu 
în

mint și am plecat mai 
departe. Ce era să fac '! 
Comanda o aveam in mî- 
tță, piesa aștepta in 
strung ’.... Cînd {mi pu-

■ rieam aceste întrebări a- 
pare șeful de secție,

— Pe unde umbli 
Gheorghiță ? mă ia și el 

.la rost, g : i‘
îi explic de-a fir-a-păr 

ce sarcini am, dar nu vrea 
să priceapă. Mă consideră 

■ chiuiau și gata.
Las' că te învăț

prins, zice el. Trebuie să 
vii pînă la mine la birou, 
să semnezi 
mente...

Ce era să 
dus. Cînd 
a zis că mai 
de făcut. O 
stat pînă a completat-o 
tovarășa de la ghișeu. In 
sfîrșit, cînd am terminai, 
am dat fuga afară.

— bai peste . mine, 
Gheorghiță ?: — m-a în- 
tîmpinai în ușa biroului. — Las' că te învăț' eu 
inginerul șef al întreprin- minte. Te fac eu să di de 
devii, Cum stăm cu Iw- lucru, să nu pierzi vre 
crărea.../ cbmanda^aceea... ■ mea. Vite bonul,' te duci

niște cldcu- '■

Jac? M-am 
să semnez 
trebuie ceva 
situație. Ain

Val. VHK ANKANU ■ " Culesede .
inc. Mie BREMEN

i-V,
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FILMECentenarul nașterii 
lui Nicolae Titulescu
BRUXELLES .10 (Ager

pres). — Sub egida Asocia
ției culturale „Daciâ", în 
localitatea belgiană Wille- 
broek a avut loc yernisa- 
jul uhei expoziții românești' 
de carte. Manifestarea s-a 
înscris în suita acțiunilor 
dedicate centenarului naș
terii lui Nicolae Titulescu.

La loc de cinste au fost
• expuse lucrări din gîndi

rea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste Româhia.

In alocuțiunile rostite cu 
acest prilej, senatorul Hu
go Adriaensens, primarul 
localității, și secretarul A- 

. sociației culturale „Dacia", 
Josef van der Linden, au 
evocat personalitatea ma- 

—- celui’diplomat român, ac
tivitatea desfășurată de a- 
cesta pentru apărarea •su
veranității și independenței 
de stat a României, pentru 
instaurarea unor relații de 
pace, colaborare și destin-..
dere pe continent și în lu
me.

na din cele mai strălucite 
personalități ale timpului 
său. ' ■'"

Acțluni în favoarea păcii 
pentru dezarmare

LONDRA 10 (Agerpres). 
— Asociația de prietenie 
anglo-română a dedicat o 
ediție specială a Buletinului 
său memoriei marelui di
plomat-și om politic Nico
lae Titulescu. „In perspec
tiva istorică, se subliniază 
în articolul omagial publi
cat, Titulescu apare ca u-

Sub titlul „Titulescu — 
contemporanul nostru", 
prestigioasa editură Nagel 
a publicat în seria „Scrieri 
politice" o lucrare consa
crată vieții-și activității o- 
mului politic și diplomatu
lui român, cu prilejul ani
versării centenarului naș
terii.

. în studiul introductiv, 
semnat de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 

'România, se subliniază că 
tot ceea ce constituie o a- 
titudine înaintată în gîndi- 
rea și activitatea lui Nico
lae Titulescu și-a găsit o 
fericită împlinire în politi
ca externă a României so-, 

cialiste. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate e- 
minentă a lumii contempo
rane, a imprimat relațiilor 
externe și activităților in- 

• ternaționale ale României 
un roi deosebit de dinamic 
și de fecund, a asigurat 
prezența și acțiunea statu
lui român pretutindeni un
de se depun eforturi în 
favoarea păcii, cooperării și 
securității internaționale.

Volumul cuprinde o am
plă selecție din texte esen
țiale pentru gîndirea și ac
țiunea diplomatică desfășu
rată de Njcolae Titulescu în 
perioada "dintre cele două 
războaie mondiale.

BONN 10 (Agerpres). — 
Fostul șef al delegației gu
vernului S.U.A. la nego
cierile pentru încheierea a- 
cordului âmericano-sovie- 
tic SALT-2, Paul Warli
ke, a respins • într-un in
terviu acordat revistei vest 
germane „Der Spiegel", con
cepția guvernului ameri
can rezumată în expresia 
„înarmare pentru dezar

mare" — transmite agenția 
A.P. El și-a exprimat opi
nia că opoziția față de po
litica de reînarmare nu
cleară a actualului guvern 
este în continuă creștere 
în S.U.A. și 60—70 la sută 
din americani o resping. 
In ce privește instalarea în 
Europa a noilor rachete a- 
mericane cu rază medie de

acțiune, programată să în
ceapă anul viitor, Warnke 
s-a pronunțat împotriva 
lor.

WASHINGTON 10 (A-
gerpres). — In Statele U- 
nite continuă să se desfă
șoare numeroase demons
trații împotriva cursei înar
mărilor nucleare. Agenți
ile U.P.I. și A.P. relatează 
că asemenea demonstrații 
s'-au înregistrat vineri din 
Hawaii pîiiă la New York, 
una dintre ele avîn.d loc 
chiar în fața Pentagonului. 
Sînt consemnate, între al
tele, demonstrațiile desfă
șurate la New York, în fa
ța unui centru de cercetări 
nucleare militare, la in
trarea principală a poligo
nului de experiențe subte
rane din deșertul Nevada.

Rezoluție a Consiliului de Securitate 
al ONU

' națiunile unite 10 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a a- 
doptat în unanimitate o re
zoluție cerînd autorităților 
sud-africane să comute pe
depsele împotriva celor trei 
membri ai Congresului Na
țional African (C.N.A.), 
condamnați la moarte în 
1980 de către Curtea Supre
mă de la Pretoria ; recursul' 

-acestora a fost respins re
cent de către Curtea de a-

POPULARUL ACTOR 
francez Louis de Funes' își 
continuă seria de filme în 
care sînt înfățișate peripe
țiile jandarmilor din St. 
Tropez, cu o nouă peliculă 
regizată de Jean Girault, 

' alături de partenerii săi o- 
bișnuiți Michel Calabru, 
Maurice Riche și alții. Par
tenerele sînt altele, dar, tot 
jandarmi, printre acestea 
aflîndu-se Babette Etienne, 
Catherine Serre, Nicaise A- 
lexis și Sophie Michaud.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Havana agenției 
Prensa Latina, președinte
le Mișcării Naționale a Ti
neretului din Surinam, 
Michael’ Haarendrorp, s-a 
pronunțat pentru declara
rea Caraibilor ca zonă a 
păcii și promovarea în re
giune a unor raporturi pe 
baza principiilor egalității 
juridice a statelor și coe
xistenței pașnice.

LA LENINGRAD s-au în
chegat manifestările artis
tice din cadrul festivalului 
„Primăvara muzicală lenin-. 
grădeană". Ele au cuprins 
numeroase concerte de 
muzică simfonică, de ca
meră și ușoară contempo
rană.

MINISTRUL ’ INDIAN 
AL AFACERILOR EXTER
NE, Harasimha Rao a pre
cizat că India continuă să 
coopereze cu statele din 
bazinul Oceanului Indian 
pentru transpunerea depli
nă în realitate a declarației 
O.N.U. din 1971, care pre
vede transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii. 
Ministrul indian — preci-

zează „The Times of In
dia" — a arătat că o con
ferință a O.N.U. în această 
chestiune fusese progra
mată inițial în 1981, dar 
urmează să fie reprograma- 
tă la o altă dată, ca urma
re a opoziției unor jstate.

PRETURILE CU RIDI
CATA au crescut în medie 
în Statele Unite ale Ame
rica în anul care a trecut 
cu 4,1 la sută — se arată 
intr-un raport publicat vi
neri la Washington de De
partamentul american al ! 
muncii. După cum relatea
ză agențiile Associated 
Press și Reuter, în raport 
se menționează că rata șo
majului a ajuns în luna 
martie a.c. la unul din cele 
mai ridicate niveluri din 
întreaga perioadă postbe
lică, afectînd nouă ia su
tă . din populația activă a 
Statelor Unite.

pel de la Bloemfontein, 
reamintește agenția France 
Presse.

Rezoluția, prezentată de 
țările africane membre ale 
Consiliului de Securitate 
(Uganda, Togo și Zair), a- 
vertizează că „executarea 
condamnaților John Labisi, 
Petros Manana și Naphtali 
Washigo ar agrava situa
ția din Republica Sud- 
Africană" și cheamă toate 
statele și organizațiile să 
folosească influența lor pen
tru a salva viața celor trei 
tineri.

„Război comercial 
agricol"

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — Richard Lyng, mi
nistru adjunct al agricultu
rii a! S.U.A., care a efectuat 
recent o 'călătorie în Euro
pa occidentală, a apreciat, 
la Washington, că Statele 
Unite și țările membre ale 
C.E.E. evoluează în direcția 
unui „război comercial ă- 
gricol", informează» agenți-I

i ile internaționale de presă, 
j „Este evident — a spus el 
j — că mergem spre o colir 
j ziune. Agricultorii ameri- 

câni și cei europeni nu pot 
! continua politicile pe carp 
j le duc la ora actuală : fie 
, ei trebuie să-și modifice 
I politica, fie noi".

r

j

Economia americană: recesiune ți incertitudine 
a estima bă în economie apar 
indicii „divergente". Se su
bliniază însă că șomajul a 
continuat să crească — 9 
la sută în martie, față de 
8,8 la sută in februarie.
Criza în industria ameri
cană de automobile conti
nuă, in primul trimestru

Recesiunea economiei a- 
mericane nu s-a încheiat, 
neînregfștrîndu-se nici un 
indiciu valabil privind â- 
meliorarea situației. în ce 
privește perspectivele, a- 
cestea rămîn incerte dato
rită dezacordului persistent 
între Casa Aibă și Congres 
în problemele bugetare. A- 
cest dezacord are- ca re
zultat menținerea dobînzi
lor la un nivel ridicat și, 
în consecință, riscă să frf- 
neze orice veleitate de re
lansare a activității eco
nomice.

Acesta este, se pare, con
sensul care prevalează la 
economiștii americani și to 
cercurile de afaceri. Incer
titudinile îi determină pe 
specialiști să manifeste o 
mare prudență atunci cînd 
este vorba să formuleze o 
apreciere asupra perspec-

recent, care apreciau că s-a 
ajuns la punctul culminant 
al crizei. Unii analiști ai 
Situației economice se în
treabă dacă nu cumva a- 
meliorarea conjuncturii in 
februarie nu este, în ulti
mă instanță, decît un fe
nomen trecător.

presa
(AGENȚIA FRANCE PRESSE) .

Potrivit primelor esti
mări ale experțilbr guver
namentali, produsul națio
nal brut a înregistrat în 
primul trimestru al anului 
în curs o scădere, atît ca 
ritm anual, cit și în termeni 
reali, aproape identică cu 
cea din ultimul trimestru 
din 1981, adică de 4,5 
sută.

Duminică, 11 aprilie
PETROȘANI - 7 No

iembrie : Hangar 18; U- 
nirea; Legătura de sîn- 
ge I-II.

PETRJLA : Ostaticii 
de la Bella Vista, I-II.

LONEA: Toată lu
mea este a mea I-II.

ANINOASA; Procu
rorul acuză. -

VULCAN — Luceafă
rul 5 Escadronul husa
rilor zburători. I-II.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea la dragostea 
dintîi; Muncitoresc ; E- 
chipajul, I-II.

URICANI : Campionii,
Luni, 12 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Maria Mira- 
bela ; Unirea ; Povestea 
1 ui Buddy Holly,

PETRILA : Ostaticii 
de la Bella Vista, I-II.

LONEA : Vara speran-' 
țelor.

VULCAN — Luceafă
rul : Stele de dimineață.

LUPENI — Cultural;
Părinți de. duminică : 
Muncitoresc; Echipa
jul, I-II. . -

URICANI : Apus la a- 
miază. ”

TV
Duminică, 11 aprilie
8,00 Admitere-a în în- 

vățămîntul superior teh
nic și agricol. (Consul
tații). 8,40 Omul și sănă
tatea. 9,00 De strajă pa
triei. 9,30 Bucuriile mu
zicii. 10,00 Viața satu
lui, 11,45 Lumea copi
ilor. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 17,00 
Film serial: „Misiunea". 
Premieră pe țară.. Epi
sodul 1. 18,20 Din țările 
socialiste. 18,40 Micul e- 
cran pentru cei mici, i 
19,00 Telejurnal. 19,20
Memoria documentelor : 
„Ștefan cel Mare în is
toria națională și univer- ; 
sală".; 19,45 Cîntarfia J 
României. 21,00 Film ar
tistic : „Jandarmul la 
plimbare". Premieră TV. 
22,25 Telejurnal. Sport. 
22,35 Muzică ușoară.

Luni, 12 aprilie
15,00 Emisiune în limba 

maghiară. 17,50 1001 de j 
seri. 20,00 Telejurnal. 
20,30 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 20,55 Pentru 
curtea și grădina dum
neavoastră. 21,00 Mu
zică populară. 
21,15 Memoria documen
telor. 21,35 Roman-fdil&ăv 
ton : „La Baracca". Epi-ț - 
sodul .5. 22,20 Telejurnal,

3
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Mica publicitate
VIND Skoda 1000 MB.

Inf. Vulcan, str. Aleea Vi
itorului, bl. A 4, ap. 52, (449)

VIND Dacia 1100, stare 
foarte bună, combină Sanyo 
stereo. Telefon 44956. (540)

.VIND I.M.S. șeniicarpați.
Informații Petroșani
Lunca 50. (542)
■liimHIIIHIIUIIHHmilimUMIItUlHWIUiniHIfUHlIHKi

SPORT •S PORT» SPORT
CUPA FJML

i

str.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Asaftei 
Gheorghe, eliberată de 
I.C.P.M.C. Petroșani. O de
clar nulă. (539)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Blăgea- 
nu Constantin, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (543)

P.T.T. ARAD — ȘTIIN. 
ȚA PETROȘANI 16—12 
(6—8). Pe un teren aproa
pe impracticabil, echipa 
din Arad a reușit să-și ia 
revanșa (la Petroșani. în- 
frîngere severă : 54—0) cu 
toate că studenții au a. 
bordat decis partida. Au 
jucat bine Dobre, Ortez, 
lecan. Sandu,. Sușinschi, 
Drurnea, Viciu, . .
rentin, Catană, Bonea, Ro* 
meo Dragu, Ghiță Stoica, 
Medragoniu, V. Cobre, 
Lupa.

După 
c și Leca 

deschis 
P.T.T., 
din handicap, apoi Ghiță 

' a realizat încă 4 puncte.
Simțind pericolul 
gerii, arădenii joacă 

•ce «în ce mai dur și

Ortelecan 
eseu în

Uh meci frumos
terenul : Catană, V. Dobre 
și K. Dragu grav acciden
tați. In locul lor au in
trat Băloi și Dumitraș. 
Pentru a subita forma bu
nă a echipei, ■ 
mai înscrie un
min. 47 (6 —12) dar S. 
OctaW greșește iarăși to-ț 
cercarea de a transforma, 
în numai 14 oameni, cu 

Ion Fio- vîntul în față, jucătorii 
din Petroșani primesc în
că un eseu, și două io.

' vituri de picior căzute ca. 
re întorc școi ul : 16—12, 
după un meci frumos, cu 
multe faze de angajament 
fizic, care au arătat că fa- 
voriții noștri se găseS<5Wti- 
tr-o formă bună. S-au iri. 
dențiat Orțelecan, Ion Flo
rentin, Romeo Dragu și 
Drurnea de la Știința, Ior- 
dache și Leca «de la P.T.T. 
Arad.

loan Dan BĂLAN i

ce lor dai he (eseu) 
(transformare) au 

scorul pentru 
Catană a redus

infrîn- 
din 
trei 

dintre jucătorii din Vale 
sînt nevoiți să părăsească

zilor. dar îi determină pe 
oamenii de afaceri să dea 
dovadă de prudență, chiar 
să opereze unele dări îna
poi. Așa cum a arătat-o 
chiar președintele, în alo
cuțiunea radiodifuzată de 
sîmbăță, o redresare reală 
depinde în mod necesar de 
reducerea dobînzilor la îm
prumuturi. In același timp, 
președintele nu s-a arătat 
gata să accepte un compro
mis major asupra proiect 
tului de buget, reafirmînd 
că menținerea, fără devie
re,- a politicii sale economi
ce și financiare va avea ca 
rezultat, pe termen lung, 
scăderea dobînzilor și re
dresarea așteptată.

Observatorii notează, de 
asemenea, că adevărata 
„bătălie" pentru buget în
tre Casa Albă și Congres 
nu a început încă, urmind 

. nefavora- să prindă contur numai
bilă, estimează economiș- după vacanța parlamenta
ți Nu numai că aceasta rg de primăvară, 
favorizează menținerea u- 
hui nivel ridicat al dobin- (AGERPRES)

al anului, producția fiind 
cu 3 la sută mai redusă fa
ță de perioada corespunză
toare din 1981.

Impasul bugetar, creat în 
special de amploarea defi
citului preconizat de Ad
ministrația Reagan (peste 
100 miliarde dolari) consti
tuie un factor a cărui in- 

, . .... , . fluență asupra economiei
tivelor imediate ale econo- Ce se va întîmpla in cel americane e>te

la

de-al doilea trimestru
. . ... " anului ? în fața acestei

mai hazardeaza în prezent, țrebări, mulți specialiști se.
miei. Puțini specialiști șe

așa cum au făcut-o unii

Avancronici
• RUGBY. Duminică, o- loc derbyul loca] dintre di- 

ra .11, în „Cupa F.R.R.” e- vizionarele C' Minerul' Pa-
chipâ studenților-din Petro- roșeai — Minerul Vulcan, 
șan: își dispută victoria eu iar - la Aninoasa, ’'gazdele 
cea a Universității Timi- primesc replica formației
șoara. In deschidere, de la C.F.K. Simerfa. In aceeași

zi și la aceeași oră are ioc 
și meciul din campionatul 
județean dintre Minerul U- 
ricani’*^-- Minerul Deva.
• HANDBA/z. Aflată la 

a doua ediție „Cupa Hidro
min" a reunit la startul în
trecerilor echipele feminine 
Confecția din Drobeta Tur- 

„contu- nu Severin, Record Jimbo-

a. xii ucowixucic» ia

ora 9,30, meciul din cam
pionatul republican de ju
niori dintre C.S.Ș. Petro
șani — C.S.Ș. Brașov. In 
aceeași zi, la ora .9,30, divi
zionara B, Minerul Lupeni 
primește replica formației 
Electrotimiș Timișoara.

al 
to

limitează pentru moment la

• FOTBAL. La ora cînd
.apar aceste rinduri 
rile" etapei a 25-a a diviziei 
A sînt încheiat. Atenția iu
bitorilor fotbalului din Va
lea Jiului este îndreptată 
îndeosebi spre Lupeni, Vul
can și Anirioasa. La Lu- loc vineri și sîmbătâ. Azi, 

începînd cu ora 10, au loc 
__  , z meciurile dip ultima zi cînd 

că cu -C.F.R. Cluj-Napoca. se va desemna echipa cîști-

lia, Progresul și 13 Decem
brie din Timișoara, Spar- 
tac Mediaș și,- bineînțeles, 
Hidromin formația gazdă. 
Primele meciuri au avut

peni, duminică, ora II, 
Minerul dfn localitate joa-

La aceeași oră, pe cochetul gâtoare a trofeului, 
stadion de lingă' Jiu are D. C.

REOACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 1 Petro;oni, str. Nicofoe Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63 1 4 24 54 (secții). TIPARUl : î-ipogtofio Petrojoni, str N Boicescu - l '


