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In întîmpinarea
Zilei Muncii

Piiiori constante !a producția iizicâ
Expriinîndu-și prin fapte de muncă hotănrea de a da • 

țării cit mai mult cărbune minerii din Uricani se situea
ză. în fruntea întrecerii socialiste desfășurată in Valea 
Jiului in cinstea zilei de 1 Mai. După încheierea primu
lui trimestru al anului cu o depășire de 7,6 la sută a 
sarcinii prevăzute la producția fizică, colectivul întrepriri- 
derii miniere Uricani a raportat pînă la 22 aprilie a.c. 
extragerea a încă 3058 tone de cărbune în plus față de 
plan. Îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan s-a rea- 
lizcjțJȘi principal în abatajele de mare capacitate ale- 
mjjnei, prin buna organizare a muncii pe schimburi și 
sporirea randamentelor în cărbune. Cele mai mari de
pășiri au fost realizate în abatajul mecanizat in cofa 
lucrează minerii din brigada condusă de llie Amorăriței. 
Rezultate deosebite au înregistrat și brigăzile de mineri 
conduse de Gheorghe Scorpie, Aurel Șoșoi, Eugen Beliu, 
Constantin Sorescu, losif Roca, Dumitru Gheran și alții.

In mod constant, promovind tehnologii moderne de 
extracție, colectivul minei Uricani a reușit să se sițuezo 
de la începutul anului pînă Irt prezent printre Întreprin
derile miniere care realizează cele mai mari productivi
tăți în cărbune. (V.S.)

Cu principalii 
indicatori 

de transport 
depășiți I

a

In zona noulv.i centru ci .ie al orașului Vulcan, eoasirti urli d j locuințe i- 
naftă un nou bloc, turn cu spații ccmerriale la parter. în imagine brigada condusă 
de Nicolae Păliinaru. .. Foto: Cristian ȘTEFAN
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Stîîpl NdraiiJfcj 
pentru susținerea 

abatajelor
Zilele acestea au fost 

pediați minei Lupeni 
de stîlpi hidcaulici fabri-. 
câți de colectivul , S.S.H. 
Vulcan în valoare de peste 
1 000 000 lei. La acest suc
ces al colectivului o contri
buție de seamă au adus 
formația- condusă de mais
trul principal Francisc 
Soo și echipa condusă de 
Gheorghe Spafiu.

Un ritm alert de muncă 
a fost-menținut și lă alte 
lucrări în cadrul secției.

■ Așa <Ij? pildă, scurtînd ter
menul de executare a lu
crărilor, au fost reparate 
și revizuite 2 strunguri 
ijRi'-63<și un strung auto
mat AB-80. Prin aceste 
revizii și. reparații, colecti
vul ’ electromecanic con
dus dF" maistrul principal 
loan &hiță a creat condiții 
mai bune pentru obținerea 
unor noi depășiri ale sarci
nilor de producție.

La I.M. Lupani

Remarcabile depășiri față 
de sarcinile de plan se în
registrează în aceste zile și 
la Autobaza I.T.A. Petro
șani, De la începutul anu
lui pînă ieri, colectivul au
tobazei a depășit sarcinile 
de plan cu 6,9 ia sută, la 
indicatorul tone kilometri
ce convenționale, și cu 8,6 
la sută la total tone trans
portate. Prin depășirea 
principalilor indicatori ai 
actiyitățji economice au 
fost obținute venituri bru
te de 700 000. lei peste plan

Printre cei ce au adus o 
contribuție însemnată 
obținerea acestor

I

Marafestiri de tfepfeă aprobare și 
satisfacție pentru rezidtatefe vizitelor 
oficiale de prietenie întreprinse de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

atit de majoră a omenirii 
— menținerea și apărarea 
păcii, Imitarea și lichida
rea armamentelor. atomi
ce și cu neutroni.

A vinci mereu in față în- 
suflețitorul dumneavoas
tră exemplu de dăruire și. 

... consecvență . revoluțtdna- 
_ră pentru înflorirea pa
triei și națiunii ’ noastre 
socialiste vă raportăm că < 
pe trimestrul î am livrat ’ 
economiei naționale supli
mentar 9 187 tone de căr
bune cocsificabil, «m de
pășit producția netă cu 
peste 7 milioane lei și am 
redus consumurile spăel-

Recentele vizite». întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară Chineză si Repu
blica Populară Democrată Coreeană, s-au constituit 
hi evenimente politice de cea inaî mare însemnătate 
în cronica relațiilor dintre partidele frățești, popoa
rele român, chinez și coreean. Manifestindu-și fier
bintea dragoste și profunda stimă față de secretarul 
generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
expriinîndu-și satisfacția față de rezultatele deosebit 
da rodnice ale vizitelor întreprinse oamenii muncii 
din Valea Jiului au adresat conducerii de partid, to
varășului Nicolae Ceaușescu, telegrame prin" care se 

, angajează să-și îndeplinească în mod exemplar sar
cinile de plan' și angajamentele asumate în intrece-

la
i-mpor-

fice la lemnul de mină
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Parametri inalți în utilizarea 
complexelor mecanizate de abataj

gul an '82 prevăd menține- zultate concrete. In ..tri- 
rea cel puțin la actualul

_ __ __ _ „ nivel a indicilor extensivi
xeie mecanizate de susți- , de utilizare a complexelor, mecanizate ale minei 
nere din dotarea I.M. Lu
peni să se afle

. si rocadă, se
poate aprecia
din datele la
zi că folosirea
extensivă a
principalelor
utilaje de mare randament 
ale minei se face aiei cu 
mult simț de răspundere. 
Din cele 13 susțineri meca
nizate de abataj din dotare, 
la începutul trimestrului 
II, 10 se aflau în funcțiune. 
Un alt complex va. fi re
introdus șl va produce pri
mele tone de cărbune la 
începutul lunii mai. iar 
programările pentru între-

Dacă avem în vedere că 
prin normativ este stabilit 
ca 33_. la sută din comple-

mestrul I al anului, în aba
tajele dotate cu susțineri 
..'‘ i au

Scopul extinderii tehno-, fost extrase peste 300 000 
în rezervă logiilor avansate de exploa- tone de cărbune cocsifica-

C u,,,'f -< ■ - Ceea ce
""X” _ Ș: i reprezintă a-

LÎ-- proape juma-

Sarcini prioritare pentru redresarea 
extracției, pentru creșterea 

producției de cărbune la fiecare mină
hotărîrllcr

a
în lumina 

recentei Plenare .. 
C.C. ăl P.CJR, a sarcinilor

, trasate industriei 
de tovarășul

tare, îndeosebi a mecani
zării eomplexe ea expresie 
de vîrf a progresului teh
nic, este justificat obiec
tiv de foloasele care se ob
țin în planul producției 
fizice si al eficienței eco-, 
nomice. La mina Lupeni. 
acțiunile tehnico organiza
torice întreprinse dau pe 
deplin posibilitatea afir
mării acestei idei prin re-

tate din ex
tracția reali
zată in abata- 

taje eu complexe a între
gii Văii, Raportat la pla
nul fizic ăl minei, pe ace
eași perioadă, cifra repre
zintă circa 55 la sută din 
producția fizică totală ex
trasă ; pînă la finele anu- 
iui proporția va crește la

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

miniere
. . Nicolae 

Ceaușesota, joi s-a desfășu- - 
rat la C.M.V.J. - ”nța lăr
gită a biroului < . eutiv al 
Consiliului mtneniipr mun
cii pe combinat, cu care 
prilej au fost analizate sta
diul îndeplinirii sarcinilor 
la producția fizică de căr
bune pe luna aprilie și 
pregătirea tehnico-organi- 
zatorică în vederea îndepli
nirii integrale a planului 
pe luna mai. La analiză au 
participat membrii secre
tariatului comitetului mu
nicipal de partid.

Directorii minelor, pre
ședinții c.om. din între
prinderile miniere au ra
portat asupra măsurilor 
întreprinse în scopul redre
sării extracției pînă la

sfîrșitul lunii, înlăturării 
neajunsurilor care persistă 
la unele mine și realizării 
ritmice a sarcinilor in con
tinuare.... ...1

Au fost stabilite măsuri
le privitoare necesare de 
materializat la nivelul fie
cărei mine, în așa fel incit 
realizările zilnice să spo
rească în perioada imediat 
următoare la nivelul pla
nului, iar în continuare 
producția fizică de cărbu
ne să creafcă la cota pre
vederilor suplimentare.

AittșUt (ora U) la Casa 
de cultură din Pettoțani, 
corurile pionierești : din 
școlile Văii Jiului parti
cipă la un concert in ca
drul etapei județene a 
ceiipursztlui formațiilor 
corale, organizat de Ins
pectoratul școlar (jude
țean și Consiliul jude
țean al organizației 
pionierilor.

® DISCOTECA. Ti-
■ norii sint invitați, 

tS.zi și intine (de la. ora 
13) la seri educative -i)i- 
dțstractive organizate. de 

: cluburile sindicatelor șt 
:. ale tineretului, in ca- 
j drul discotecilor. La Ca- 
: sa de cultură" din Petro- 
i șdni, invitatul discote- ] 
■■ cii este Florin Silviu 
țUrsulescu, colaborator 

al Radioteleviziunii, ca
re va prezenta și comen
ta noutățile in muzica 
ușoară.
• DIALOG PE ACE

EAȘI SCENA. Forma
țiile educative ți cuitu- . 
ral-ariistice ale elevilor J 
din liceele orajKlor Pe
troșani și Petrila vor 
participa mtine diminea
ță (de la ora 9) la un 
dialog pe aceeași scenă, 
organizat de Comitetul 
municipal al U.T.C. la

(Cont, in pagina a 3-a)

în ziarul de azi:

• ANCHETA SAPTAMINH: „Timbru sec“ pe 
activitatea de difuzare a ziarului

(In pagina a 2-a)

(In pagina a 3-a)
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„Timbru sec“ pe activitatea de difuzare a ziarului A

Manifestări
■ ’ •-.......  ..:

Intr-un raid recent, la mai multe puncte de di
fuzare a presei din municipiu am constatat preocu
pări, dar și neajunsuri in activitatea de difuzare și 
prezentare a ziarului „Steagul roșu", 
blicații. Prezentăm cîteva

a celorlalte pu- 
din constatările noastre.

la timp, la toți cititorii pe 
care după cum am văzut.' 
p caută încă de la primele 
□re ale zilei ?

DOUA LUNI IN...
DERIVA

Este vorba de Mariana 
Davidoni de la chioșcul de 
difuzare a presei din 
cinta minei Lonea. 
membri ai comitetului 
partid pe mină i-au 
spus ce are de făcut, 
trunderea ziarului „Steagul 
rbșu" la această unitate 
este sub posibilități. Diri
ginta' oficiului Petrila II și 
lucrătorii de la difuzarea 
presei de Ia Oficiul muni
cipal nu și-au făcut timp 
să o instruiască, să treacă 
măcar o dată pe la acest 
chioșc de ziare. Ca dovada, 
în ziua raidului nostru (21 
aprilie) și cum recunoaște, 
nici în alte zile, nu afișează 
Ia vedere nici un ziar. A- 
firmă că aproape zilnic îi 
lipsesc ziare. Exemplu, în 
20 aprilie, i-au lipsit 25 e- 
xemplare din „Steagul ro
șu" A prezentat și o pro
punere care merită atenție. 
Să i se aducă ziare, reviste 
și pentru vînzarea liberă.

O FI ORARUL 
„BĂTUT ÎN CUIE" ?

, La Lonea, funcționează 
chioșcul nr. 14 cu un pro
gram de 4 ore (8—10 și 16 
—18) perioadă, în care vîn- 
zătoarea de ziare mai plea
că și la... cumpărături.

Maria . Belu, dirigin
ta Oficiului P.T.T.R. Petri
la II este nemulțumită de 
acest program,, dar afirmă: 
„Este stabilit de Oficiul 
municipal. Am putea vin
de mai multe ziare", 
ziua de 21 aprilie, la 
10,15, prin geamul

in- 
Deși 

de 
mai 
pă

deoarece pe vitrinele mari 
. de sticlă scrie „Ciorapi".

Mai demult era scris „Zia- 
■ re și reviste". Cine, dacă 

nu Oficiul P.T.T. Petrila 
și cel municipal trebuie să 
se ocupe de difuzarea 
prezentarea ziarelor ? 
crătoarele comerciale 
acestei unități se străduies, 
să vîndă ziare, dar au o 
nemulțumire. Pachetele cu 
ziarul „Steagul roșu" sînt 
lăsate la ușa chioșcului. 
Chiar în ziua raidului nos
tru au dispărut toate zia
rele lăsate la întîmplare, 
la ușa chioșcului. Solicităm 
pe Dora Oltean, lucrătoarea 

' comercială de servipiu la 
unitatea amintită să ne

PROBLEME", CARE, 
DE FAPT, SINT 
DEZINTERES Șl 
COMODITATE

Și 
Lu- 
ale

ic
sin-

se

— Cum apreciați rela
tarea din ziarul „Steagul 
roșu" asupra desfășurării 
„Judecății muncitorești" la 
mina Aninoasa ?

La această întrebare, pre
ședintele comitetului 
dicatului, Iosif Guran,
scuză, întrueît ziarele de 
joi au apărut în birouri 
după ora 12. Scuza valabilă 
și pentru tovarășa primar 
Valentina Cerchez. La mină, 
cele 304 abonamente (cam 
puține pentru efectivul mi
nei !) sînt aduse la poarta 
nr. 1, apoi difuzoarea Ilea-

Ancheta sâptâmînil
răspundă dacă nu ar fi al
tă soluție pentru siguranța 
ziarelor .Ne-a arătat o cheie 
primită de la difuzarea pre
sei Petroșani, cu care ar 
trebui să se deschidă lacă
tul unei cutii metalice în 
spatele chioșcului. Dar în 
ultima perioadă cei de la 
difuzare nu mai introduc 
ziarele în cutie ci la ușă. 
Pînă cînd ?

în 
ora 

l chioș
cului se putea observa mal
dărul de ziare. Mulți cum
părători priveau orarul 
plecau dezamăgiți. Să 
oare orarul „bătut in 
ie“ ?

și 
fie 

cu-

UITE CHEIA, 
CHEIA

în cartierul 8
Petrila, ziarele se

NU E

Martie, 
vînd la 

unitatea nr. 98 „Ciorapi" a 
l.C.S.M. Industrial. Se vind 
la cei care trec pe acolo.

PREOCUPĂRI Șl 
SATISFACȚII

La chioșcul din incinta 
minei și preparației Petri
la, muncitoarele Veronica 
Marinicâ și Dumitra Gali- 
ță depun pasiune, interes 
în creșterea numărului de 
abonamente, ca și pentru 
distribuirea lor operativă 
celor abonați. Au o nemul
țumire, în special la pre- 
parație : primesc mai puți
ne ziare (locale și centrale) 
și reviste ca de exemplu 
„Seînteia", „România libe
ră", „Gazeta matematică", 
„Tehnium" și altele. între
băm și noi : de ce compar
timentul de la difuzarea 
presei al Oficiului muni
cipal de poștă nu a sesizat 
pînă acum aceste lipsuri ? 
De ce nu sînt înlăturate 
celelalte neajunsuri astfel 
ea presa locală să ajungă

na Oltean le transportă la... 
poarta nr. 2, le împarte și 
Ie distribuie pe abonați.

— în ziua de 1 aprilie 
ne-au lipsit șapte ziare. 
Altădată mai puține, altă
dată vin rupte, am rapor
tat și la diriginta poștei.

Diriginta oficiului poștal. 
Margareta Chinschi, ne 
relatează că vînzarea libe
ră este asigurată. prin 
chioșcul de tutungerie al 
comunei. Dar in satul Is- 
croni ?

— Nimeni .nu ne-a ridi
cat pînă acum această pro
blemă, conchide candid di
riginta.

— Cîte abonamente s-au 
făcut pentru luna mai

— Vreo 10, dar mai e 
timp. Ulterior ni s-a comu
nicat că numărul Im- a spo
rit joi la 40.

Concluzia — la Aninoasa 
'nu se face o propagandă 
susținută organului nostru 
de presă. fiarele șîrițc 
citite " : abia după-amiâza 
sau chiar seara. Or, rostul 
informației este să pstîm- 
pere curiozitatea cititoru
lui Ia prima oră.

LUNG E DRUMUL 
PINA LA... VULCAN I

mina Vulcan, minerii care 
ieșeau din schimbul IV 
n-au putut găsi un ziar la 
zi. Zicem noi, e prea de 
dimineață, ora 7... Dar, nici 
chiar așa. Schimbul II ca
re intra în șut întîmpină 
același răspuns din partea 
tovarășei Ileana Bătrînu, 
responsabilă cu difuzarea 
presei. „Nu au venit încă 
ziarele". întrebăm pe cîți- 
va cunoscuți dacă citesc 
ziarul la zi și ce propune- 

-re au pentru un ziar mai 
atractiv, mai bogat în idei. 
Răspunsurile nu au întîr- 
ziat. Trandafir Casaru, 
miner: „Avem nevoie de 
ziar, m-am abonat, îl gă
sesc bun, dar vreau să-1 
citesc ia zi. Sînt multe zile 
cînd ziarul local de azi îl 
citesc mîine, pentru că nu 
vine la timp". Dumitru Cu- 
recheru, miner șef de 
schimb : „Nu sînt abonat, 
dar ziarul local îl citesc la 
zi, îl cumpăr de la chioș
cul din oraș. Aici uneori 
ziarul vine mai tîrziu".

întrebăm șoferul de pe 
mașina 21-HD-2142, care 
la ora 10,45 aducea ziare
le la mină. De ce .așa tîr
ziu ? „Ce să fac, vin tîrziu 
ziarele de 
șa să fie 
din oraș, 
Stratulat, 
dimineața 
au venit la ora 8, 
știe pentru ce la mină 
ajuns așa de tîrziu. (De ti
părit ziarul s-a tipărit la 
ora 4 — n.r.). La întîrzie- 

. rea ziarului la mină se 
mai adaugă și lipsa zilnică 
a intre 7 și 20 de ziare, lu
cru confirmat la fața locu
lui, la mină, cit și de cele 
două distribuitoare de la 
chioșcurile de difuzare 
presei nr. 37 și. 38 — Zita 
lacob și ștefania Fazakaș.

la Petroșani". A- 
oare ? La poșta 
tovarășa 
ne spune 
aceasta

Doina 
că In 
ziarele 

dar nu 
au

a

Raid-arichetă întreprins 
de T. RUSII, î. VULPE,

■ T. ARVlNTE '

Joi, 22 aprilie, la chioșcul 
de difuzare a presei de la

s
I

de deplină aprobare
(Urmare din pag. 1)

cu 0,5 mc și la cherestea 
cu 1,3 mc/1000 tone".

Ortacii lor, minerii de 
la Uricani, împărtășind 
satisfacția deplină pentru 
dezvoltarea trainicei prie
tenii și rodnicei colaborări 
româno-chineze și rbmâno- 
coreene, își exprimă ho
tărârea de a-șî spori e- 
forturile pentru a scoate 
la lumină cît mai mult 
cărbune necesar econo
miei socialiste românești: 
„Animați de cele mai a- 
lese sentimente de pre
țuire, colectivul . nostru 
vă raportează că și-a rea
lizat integral sarcinile la 
producția de cărbune, reu
șind să dea economiei na
ționale de la începutul a- 
nului pînă în .prezent 
15 000 tone de cărbune 
peste plan. Sin tem hotă- 
rîți, ca pînă la sfîrșitul

o
de peste 
cărbune, 
sarcinile

anului să extragem 
producție totală 
850 000 tone de 
depășind astfel 
planificate.

în telegrama expediată

V„x
de studenții și cadrele 
didactice de la Institutul 
de mine din Petroșani 
se subliniază : „ți cu a- 
cest prilej, permiteți-ne, 
mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne exprimăm fierbin
tea și deplina noastră a- 
deziune față de politica 
înțeleaptă a partidului, 
asigurîndu-vă că vom de
pune toate eforturile și 
capacitatea noastră crea
toare pentru a transpune 
în viață indicațiile 
valoare inestimabilă 
care hi le-ați dat, în sco
pul pregătirii , specialiști
lor care să asigure scoa
terea din adîncuri și va
lorificarea superioară a 
substanțelor minerale u- 
tile.

Asigurîndu-vă de alea
sa stimă și prețuire pe 
care vi le purtăm, permi
teți-ne, mult stimate tova
rășe secretar general, să 
vă urăm viață lungă, mul
tă putere de muncă ' Țn 
fruntea partidului și a ță
rii, spre fericirea noastră 
a tuturor".

de 
pe

■z

Răspundem cititorilor
S. B„ Lonea ; Preferam, 

în locul inițialelor, nume
le dv. complet. După con
ținutul scrisorii am dedus 
totuși că vă dcsfășurați 
activitatea la 1. M. Lonea. 
Reținem, din 
scrieți, dorința 
se publica mai 
ziar și despre 
cadrelor politice 
ducere tehnică,

ceie ce ne
dv. de a 
mult ' în - 
activitatea 
și de con- 
a persoa-

nelor din categoria la care 
vă referiți. Vom căuta să 
vă îndeplinim dorința, la 
momentul potrivit. '

NUȚU BORCA, Lupeni : 
Cele sesizate de dv. sînt 
în atenția organelor în mă
sura să pună stavilă defi
ciențelor de care vorbiți. - 
Știți, zicala din popor „Ul
ciorul nu merge de multe 
ori la apă...".

Parametri inalți in utilizarea 
complexelor mecanizate de abataj

* (Urmare din pag 1)

60 la sută. Și prin aceste 
date, mina Lupeni se pre
tează a fi dată ea exemplu 
în utilizarea eficientă a 
zestrei ’tehnice. Alte argu
mente în cele ce urmează : 

Complexul CI — primul 
complex dintre cele 13 cu
prinse in inventarul minei 

’-t- a fost achiziționat 
luna octombrie 1976 și 
.început să producă în 
cembrie (aproape fără 
cepție, complexele de

- Lupeni au fost 
în exploatare la 1- 
după achiziționare), 
in 1982. eu aeeșt complex 
s-au extras peste 520 nou to

ne de cărbune și se fac pregă
tiri pentru reintroducerea lui 
in'r-o noUg felie de ex
ploatai e. Cu complexul C2, 
în funcțiune la această da
tă, s-au extra» pînă acum 
peste 560 000 tohe.de car
bine. în cazul ambelor 
complexe,.dvtiața de amor
tizare a expirat. Ca urma
re, comparativ, costul tonei 
de cărbune la gura abata
jului în cazul complexului 
nr. 2, față de un alt abataj 
dotat cu complex mecani
zat similar aflat în funcțiu
ne, dar neamortizat, din 
stratul 3, sectorul IV, este 
de circa patru ori mai re
dus.

î

în
H

de- 
ex-

introduse
-2-luni

Pînă

Să nu se înțeleagă că 
folosirea complexelor, chiar 
neamortizate n-ar fi 
ciontă la I.M. Lupeni. 
trodu. erea lor este pe 
plin justificată daca 
cern referirea că, lunar,
care complex din sectorul 
IV al minei produce între 
12 001) și 18 000 tone de 
cărbune, uneori chiar mai 
mult, eu productivități ale 
muncii constant superioa
re planului de 11 tone/post.** 
Cel mai recent complex in
trat în dotarea minei, a- 
chiziționat în luna decem
brie 1981 a și fost pus în 
funcțiune in luna ianuarie 
a.c„ . irul s-au realizat în 
abataj -1000 de tone. în fe
bruarie și martie s-au ex
tras, in fiecare lună, peste 
9100 de tone. In această 
lună capacitatea aceluiași, 
abataj din stratul 5 se du
blează prin prelungirea 
frontului de lucru de la 
la peste 100 ml.

Așadar, ' referindu-nc 
complexele .mecanizate
susținere se poate aprecia 
că zestrea tehnică a minei 
Lupeni este valorificată 
la Indici extensivi și in
tensivi superiori mediei din 
Valea Jiului. Numărul de 
complexe în funcțiune este 
ridicat, producția care se 
realizează în abataje dota
te cu complexe depășește, 
lunar. 100 000 tone de eăr-

bune. Media productivită
ții muncii obținută în pri- 
mut trimestru al anului, 
pe ansamblul minei, a fost 
de 10,5 tone/post. Roadele 
gîndirii tehnice a minerilor
.și specialiștilor întreprin
derii au fost materializa
te prin adecvarea ia con
dițiile specifice de zăeămînt 
a tehnicilor noi din dotare, 
retlșindu-se, în special, va
lorificarea la inalți para
metri productivi a utilaje
lor complexe fabricate în 
țară, îndeosebi' la I.U.M.. 
Petroșani., Este o experien
ță de valoare care se cere 
extinsă și generalizată.

î
!

50

la 
de

• LUCRĂRI

1ȘUNI. In comuna Banița au 
început lucrările <ie eurâ- 
i țire și-întreținere a pășuni- 

| lor și fînețelor. Astfel pe 
t pășunile comunale „Pere- 
• tele" și „Virful .poienii". 
Is-au terminat lucrările de 
cufățira pe o suprafață de 

j 2,5 ha. Ș-au achitat bine de 
(obligația de a participa la 
| această 1 ucrare Ion Jitea, 
I Nicolae Poenar, Ion Sălă- 
lșan, Gheorghe lldrică Poe-

„ARTISTK A“
Regulamentul de circu

lație este clar. Cu excep
ția ' semnelor , . distinctive 
.stabilite de Inspectora
tul general de miliție, 
nimeni n'u-și poate exer
sa calitățile de caligraf 
sau desenator pe autove
hicule proprietate parti
culară. Iată însă că Zoi ti 
Zigmond și Florin Deac, 
vopsitori la „Dacia" ser
vice și Ion Coroiu de la 
Auțomoto Vulcan și-au 
împodobit autoturismele, 
poate cu scopul de a le 
masca în,., zebre. Sanc
ționați de către lucrăto
rii de miliție, ei pot servi 
ca exemplu și pentru .alți., 
amatori. Atenție /insă, 
„operele de artă" de acest 
gen sînt sancționate cu a- 
mendă de la 80—300 Iei.

ALCOOLTOP
Șl în această săptămînă 

„topul" celor care se în
cumeta să. se uree la vo
lan sub'influența alcoolu
lui a fost completat eu 
oîțiva conducători ' auto

iresponsabili. Prezența 
în top este confirmată de... 
chitanțierele „caschete
lor albe". între ei se află 
Constantin Caravan, de 
la I.U.G.Ț. Craiova, co
loana Vulcan și Victor 
Cotigă, de la I.Ț.I.A. Bucu
rești, ultimul avînd în 
palmares ..performanța" 
de a i se fi suspendat per
misul de conducere de 
două ch’i, pentru aceleași 
isprăvi baehice. Alcoolul 
s-a dovedit a fi pilulă 
amară... -

PRIETEN ADEVARAT

. scop
.31 HD

Constantin Pavel avea 
chef de plecat în ospeție, 

■ A foloșit în acest 
autoeohtainerul 
6773, aparținind E.G.C.L.
Lupeni. De la o vorbă ca 
între prieteni, n-a lipsit 
nici paharul. A vrut să 
se întoarcă- tot' lă volan, 
dar / prieten ui adevărat 
l-a sfătuit să mai admire 
peisajul de la Valea de 
Pești, pînă i se va limpe
zi mintea, tulburată 
alcool. Cinste lui că. 
o... cinste lichidă, șLa 
demnat prietenul să 
încalce regulamentul 
circulație. Dacă și Gheor- 
ghe Ceaușu, detașat

ar fi 
bun 
fost 

î n Pe- 
bău-

i 
i

U.M.T.F. Petroșani, 
avut un astfel de 
sfătuitor, nu ar fi 
surprins, la volan, 
trila, sub influența 
litrilor alcoolice.

PRICOPSEALA
Aflat cu vehiculul 

fabrica dc morărit, Gheor- ț 
ghe Borcuță,. -conducător 
auto la I.T.S.A.I.A., a cre
zut că a găsit calea sa se 
pricopsească pe gratis. în 
consecință a înhățat un 
sac de grîu, făină șL griș, 
dar a fost surprins în 
flagrant delict. Fapta sa 
constituie obiectul cerce
tărilor lucrătorilor de.mi
liție, S-a pricopsit ejeei 
eu... un dosar penal. . '

★Duminică, 25 aprilie 
a.c., este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală înma
triculate -sub număr 
SOȚ.

Rubrică realizată 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

la

8

și alți harnici gospo- 
ai comunei.
MUNCA P VFRIOTI- 
De. la consiliul popu

lar Lupeni aflăm că joi, 22 
aprilie, încă 500 de arbori 
și arbuști Ornamentali (tu
ia, salcie, magnolia, 
au fost, plantați pe 
Castanilor și strada 
rului. Plantările au 
efectuate de 
a IX-a de la 
trial
san, Venezel 
drei Kovacs, Francisc 
haly, Venezel Barialoș), în-

brazi)
Aleea 
Viito- 

fost 
clasei 

iridus-
nr. 1

elevii
Liceul
(Florinei Bîr-
Kacso, An-

Mi-

■ Jrumați de maistrul instruc
tor Nicolae Văslu.
• EXCURSIE. Un grup 

'de 17 țineri de la E.G.C.L.
Petroșani a plecat ieri, fo
losind serviciile B.T.T., in
tr-o frumoasă excursie de 

*3 zile. Ei petrec sfîrșitul de 
săptămînă pe ruta Petro
șani — Sibiu — Brașov — 
Pasul Bran — Pitești —• 
Rm. Vilcea *— Tg. Jiu — 
Petroșani. Tinerii petrec 
două zile la Poiana Brasov.
• INVITAȚIE LA SCHI. 

Ne aflăm în plină primă-
“ vară, dar crestele înzăpe

zite .ale Parângului și Vîl- 
sanului îi atrag și acum pe

cei ce practică scfiiul. De' 
la stația meteo din Petro
șani tîntem informați că 
Vechiul «ovor de zăpadă 
din Parâng s-a mai îngro
șat în ultima vreme eu încă » 
17 cm, iar prognoza 
tnj zilele următoare 

.vede, in continuare, 
soare pe înălțimi, 
cum se vede, 
cu schiorii.

pen- 
pre- | 
nin-

Dupâ 
natura ține

Rubrică realizată de 
I. BALAN

tohe.de
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O inițiativă ia Lupeni 
Săptămîna manifestărilor 

politico-ideologice 
și cultural-artistice, ediția I, 
«FLORI MAI
■ în perioada 26 aprilie — 2 mai. la Lupeni se va 

desfășura „Săptămîna manifestărilor politico-ideolo
gic® și cultural-artistice" sub genericul „Flori de m«i“, 
organizată de Consiliul orășenesc de educație politi
că și cultură socialistă. Prin conținutul și diversita
tea tematică ă acțiunilor propuse, această inițiativă 
deschide noi perspective în prbcesul de dezvoltare a 
conștiinței socialiste, de stimulare a unei vieți edu
cative și culturale de calitate, printr-o valorificare 
a tuturor posibilităților creatoare ale oamenilor mun
cii din Lupeni, în actuala ediție a Festivalului 
țional „Cîntarea României".

în întreprinderile și derilor miniere, gale 
instituțiile din Lupeni se. filme și expoziții, 
desfășoară o continuă ac- ■

na-

de 
prin 

competiții cuprinse în ma- 
tivitjte educativă și cui- nifestările „Daeiadei", în

treaga să ptămînă cuprin
de activități cu profund 
caracter educativ, destina
te petrecerii timpului li
ber într-un mod plăcut 
și util.

Organizată în preajma 
zilei de 1 Mai, săptămîna 
„Flori de mai" se va în- 

comu- cheia cu tradiționala în- 
niște, care se desfășurau tîinire a tineretului Văii 
în Jnțîmpinarea zilei de Jiului cu istoria, la Monu- 

men tul eroilor mineri Lu
peni ’29", și cu un amplu 
spectacol, susținut la lo
cul de agrement al orașu
lui, Ia care vor participa 
toate formațiile artiștilor 
amatori din întreprinde
rile și instituțiile localită
ții.''.

Inițiativa politico-ideo- 
logi ă și eulturai-artisti- 
că „Flori de mai" se 
înscrieț frică de ta prima 
ediție, în manifestările 
de tradiție educativă ale 

‘Văii Jiului — „Luna edu
cației și culturii", „Nede- 
ia vulcăneană" și altele 

. —, prin formele atractive 
de organizare, care contri
buie la valorificarea po
tențialului creator al oa
menilor muncii, la conti- 

simpozioane. nuitatea ș. calitatPa vie. 
ții culturale în actuala 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

Tiberiu SEFARD

turală, a cărei valoare se 
~Află în legătură nemijlo
cită cu munca și viața 
minerilor. „Flori de mai" 
este o inițiativă a cărei 

originalitate constă în con
ținutul educativ, militant, 
revoluționar, continuînd 
cele mai luminoase tra
diții muncitorești,

O jumătate de mileniu 
e un răstimp in care se 
ridică și se prăbușesc fă
loase împărății, chiar și 
limbi se nasc și se sting, 
iar trufia goală se mistu
ie ca focul de paie, cenușa 
ei ușoară e spulberată de 
vînturi în pustiul orb al 
uitării. Rămîn 
doar cele 
care 
și 
și-au 
Uzat 
țele pure, fă- I 
min 
fapte și mari
le- idei, rămâ
ne memoria marilor eroi 
și creatori. .

Și iată, a trecut mai 
bine de o jumătate de mi
leniu și numele lui Ștefan 
cel Marș nu e mai puțin 
cinstit și slăvit, asupra sa 
timpul și-a dus altfel lu
crarea, i 
vă măreției, l-a transfor
mat în cult și simbol al 
unui neam întreg.

A fost acest Ștefan Vo
dă om nu mare de stat, 
cum spune vornicul Ure
che, ei mare de suflet, 
voință, gind și faptă și 
uriaș în dragoste de țară.

El s-a încoronat pe locul 
ce se numea, predestinat, 
Direptatea și a purtat cu 
cinste și bărbăție coroana 
și sceptrul Moldovei a- 
proape o jumătate de se
col, cum puf ine capete 
încoronate prin alte țări 
in istoria lumii, pentru

în
i materia 

spiritul 
crista- 

esen- 1 ■

marile

Mărturie stan Suceava și 
Vasluiul șt Războienii, 
Baia și Hol inul, mărturie 
stau Șiretul și Prutul și 
Dunărea și codrii Moldo
vei,

Mlnuitori de spadă pri- 
cepuți au fost destui in 
istoria lumii, minați de 

■ lăcomia pute-rii ștefan a 
ridicat spada 
pentru a-și a- 
păra țara și 
pentru a pu
tea s-o înalțe

--------------- - —. ----- . - -m ■ - în lumi- 
.. MăitUrie 

stau Putha 
că voința sa a fost voința și Neamțul, lașul și Bor- 
unui popor. Credința ne
strămutată în .drepUA ță
rii sale de a ji și .ă ^&i- 
nui liberă l-a făcut să nu 
se plece în fața nimănui,

...ca pe o insulă intr-o ma
pe ostilă a apărat-o de.

FERESTRE

Casa de cultură din Pe
troșani. Manifestarea 
este concepută ca un 
spectacol de verificare 
a stadiului de pregătire 
a formațiilor muzicale 
și coregrafice, a monta
jelor literar-artistice in 
ediția actuală a Festiva
lului național „Cîntarea 
României".V
• LUNA TEATRULUI 

POLITIC. Duminică (la 
oi a 16) pe scena -Casei

zeștii și albastrul senin 
al Voronețului,. mărturie 
st<Tu cronicarii români . și 
de aiurea. Și, mai presus 
de toate, mărturie stă 
memoria vie a unui popor 

, ,.,.t __ ...____ _ . întreg ce n-a încetat să-l
i-a dat per specii- valurile dușmane. Pe turci slăvească și să-l cînte. să-l

i-a înecat în smîrcurile încoroneze prin veacuri 
de lingă Vaslui, pe fălo- cu aura legendei, să-l 
sul rege leah l-a pus să șe- poarte în inimi ca simbol 
mene cu ghindă și singe etern al vitejiei și înțelep- 
Dumbrăvile Roșii, pe ciunti, al 'hărniciei și iu- 
craiul ungur l-a adus la birii de vatră al acestui 
smerenie, hoardele tăta- . neam românesc: 
re le-a spulberat șt le-a 
alungat înapoi în stepe. Cornelia RADULESCU

de cultură din Petro
șani are loc etapa muni
cipală a unei manifes
tări județene care se 
desfășoară cu prea mul
tă discreție, în Valea 
Jiului: „Luna teatrului 
politic" la care partici
pă (mai exact spus : ar 
fi trebuit să participe) 
formații de teatru din 
toate cluburile sindica
telor. Și pentru că multe 
din aceste formații — 
despre care eram in
formați la Vulcan și Lo- 
neă, că se pregătesc in-, 
tens — au o activitate 
ori formală, ori inci
pientă, la manifestarea 
de mîine vor fi prezen
te doar cele cunoscute 
de mai multă vreme' : 
cele din Lupeni, „Reîn- 
tilnirea" de Radu F. A- 
lexaridru, interpretată de 
uh talentat și entuziast 
grup de tineri și 
„Viața în pomul de cas
traveți" de Kineses Ele- 
mer, în limba maghiară, 
șt cea din Petroșani eu 
comedia „Vespasian al 
doilea". s

stat
Pe
se-

or-
viața 

a

AMATORI
Pas tel

luminii

1 Mai. Complexitatea și 
valoarea tuturor mani
festărilor educative inte
grate în această inițiativă 
exprimă un nou stil de 
mUncă, înnoitor, unitar și 
dinamic, în domeniul ac- 
tivității de educație 
gârle integrată în -

• economică și socială 
orașului. Această „Săptă- 
mînă a manifestărilor po- • 
litico-ideologlce și cultu
ral-a rtistice" se va desfă
șura pe coordonatele ca
lității și eficienței vieții 
educative, ceea ce va con
tribui, fără îndoială, la 
stabilirea unor noi direc
ții de acțiune educativă, 
implicate în viața social- 
economică. Prin schim
buri de experiență, dez
bateri ; Și 
prin înlilniri ale tineretu
lui cu vechi activiști de 
partid și ai U.T.C., prin 
spectacole susținute în să
lile de ape] ale întreprin-

TEATRU
In perioada 26—30 a- 

prilie, Teatrul de 
„Valea Jiului" din 
troșani prezintă, la 
diu, spectacole_ cu co
media „Al treilea nu se 
poate" de Ivan Martinov. 
Tot in aceeași perioadă 
se organizează un tur
neu in județ eu piesa 
„Ifigenia in Taurida" de 
Goethe.

Un cămin cultural nou 
la a

V
Izvorul

Izvorul acela de care 
mi-e sete 

ne-apropie tot mai
■ mult de 

inima pămîntului 
și mîinile știu că prin tine 
lumina se întoarce

în oameni 
și soarele îți lasă o rază 

fermecată ;

fi*o poartă mare...
Piraie curg în șerpuiri abrupte;' 
sub pasărea ce-n zbor a săgetat, 
și sine piscul, trepte, ne-ntrerupte, 
spre-onume țărm, de vrajă legănat
Doar drumul meu - adus spre miez de piatră,

1 de-atîtea generații șlefuit, 
s-a-nfiorot prelung, vibrind în vatră, 
sub pasu-mi hotărît și oțelit.
Imens miracol, reflectat In ape 
doinind sub un portal de curcubeu,

, să-l simt dintru aproape-n mai aproape, 
cum m-o chemat, cum.l-am dorit și eu. 
Și-o poartă mare, ridicîndu-și fruntea 
spre cerul ca o flamură în vînt, 
cu două brațe mari susține puntea 
ce leagă înălțipii cu subpămint.

Maria DINțÂ

Sub o streașină de casă 
înghețată cum e fieful, 
Sta zbîrlită o vrăbiuță 
Așteptînd să treacă gerul, 
Că odată cu zăpada 
Și-a pierdut și ea norocul 
•Ar vrea ca slâpîna casei 
Șă-i dea împrumut 

cojocul. .
Stînd așa, încremenită, 
Parcă-și- zicea tristă-n Sine 
Primăvara e pierdută ? 
Primăvară nu mai vine ?

Acum, în preajma zilei 
de 1 Mai, sărbătoare care 
stimulează energiile crea
toare ale oamenilor muncii 
pentru a obține rezultate 
tot mai bune în muncă, la 
rețeaua instituțiilor de e- 
ducație și cultură din Va
lea Jiului se va adăuga un 
nou așezămînt: căminul 
cultural din Cimpa. Aflat 
în această perioadă în eta
pa finală de pregătire (se 
anienajează . spațiile inte
rioare și se instalează mo
bilierul noul,..cămi,p ' cul
tural. este - construit intr-o 
concepție care armonizea
ză frumusețea arhitectura
lă cu funcționalitatea.

c Intrarea acestui cămin 
în circuitul cultural era

așteptată pentru a adăposti 
inițiativele educative și 
artistice ale locuitorilor din 
Cimpa care participau cu

0cîțiva ani în urmă Ia . 
bogată și continuă... viață 
culturală. Noul edificiu, ca
re lărgește substanțial po
sibilitățile de desfășurare a 
unei ample și rodnice acti
vități educative în orașul 
Petrila, este o expresie a 
grijii pe care o manifestă 
partidul și statul nostru 
față de problematica edu
cativă, eultural-artistică, 
de formare și . dezvoltare 
a conștiinței socialiste.

' Căminul cultural, mo- 
derri și spațios, Va impul
siona munca de creație și 
interpretare emanată din 
tradițiile folc lorului din zo- 
nă și din realitatea zilelor 
noastre, d oamenilor din 
Cimpa, integrați în marea 
manifestare a muncii' și 
culturii, Festivalul național 
„Cîntarea României". .

A. DUMITRU
în ochi, 
sămînță pentru lumina

Viitoare. 
Și gîndul poleiește cu 
alb 
neîntinatul drum spre

ziua
de miine
care prinde contur 
aici,
împreună cu
noi
la izvorul luminii.;

Terezia BAîJcitA

La mine-n sat
Certificat să-mi fie sapa, .
Amprenta muncii scrisă-n palmă, 
Ogorul mîngîiat cu grapa
Sub raza lunii, pururi calmă. 
Să nu, mai păstoresc cuvinte 
în fraze — șir de vite sterpe 
Păianjen cult — ocultă pînză 
De substantive, flori și verbe.

■ far în eămara-sat, acasă, 
Să-nchid d toamnă an de an 
Sa știu de ce jertfesc pe masă 
Un colț gălbui de Bărăgan.

Valeria BUTULESCU

PRIMĂVARĂ
Sub ultima albă zăpadă 
mugurii plesnesc a lumină. 
Proaspeți săpați în memorie 
pașii 
ca o durabilă modelare de fapte 
pleacă și vin dinspre mină. 
Primăvara capătă forme de initni 
prind coajă preapline idei 
ta ceas de dor, o clipă milenară, 
minerii vin pe-un cer de primăvară 
purțînd în suflet albii ghiocei.

Arinina RALU
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„Luna cărții în întreprinderi 
și instituții**

„Decada ..cărții: beletris
tice", care a început în 21 
aprilie, încheie tradițio
nala manifestare a Cultu

rii românești — „Luna căr_. 
ții în întreprinderi și ins
tituții" (1—30 aprilie) des
fășurată în cadru] Festi
valului național „Cînta
rea României" sub gene
ricul „Cartea în sprijinul 
formării conștiinței, socia
liste, perfecționării pro
fesionale ,a oamenilor, 
muncii, mesaj de priete
nie, pace și progres". în 
această ultimă decadă, in

librării și biblioteci, in 
cluburi ale sindicatelor, 
cămine muncitorești și 
întreprinderi, au loc în- 
tilnîri ale oamenilor mun
cii cu membri ai cenaclu
rilor literare din Valea 
Jiului, sînt organizate me
dalioane literare și sîntj 
prezentate recenzii . de 
cărți (la căminul de ne-, 
familiști ăl minei Livezeni, 
Ieri, recenzia cărții „Co- , 
respondent . în ■ Orientul | 
Mijlociu" de . Crăciun Io- l 
nescw). , I

I
I
I

II
I 
I
I

J-
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Dm țările
BELGRAD 23 (Agerpres). 

Adunarea R.S.F. Iugoslavia 
a analizat, miercuri, activi
tatea desfășurată de guvern 
în perioada ultimilor patru 
ani — relatează .agenția 
Țaniug. în expunerea 
prezentată cu acest prilej 
de Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Exe
cutiv Federal — șeful gu
vernului — s-a arătat roă 
datorită eforturilor depuse 
pentru organizarea cores
punzătoare a muncii, pe 
baza sistemului de ăutocon- 
ducere. Iugoslavia a putut 
sâ depășească- mari difi- 
eulțăți economice surveni
te in acest răstimp.

Referindu-se Ia principa- . 
Iele cauze ale instabilității 

.n->m:ce din Iugoslavia, 
V Giuranovici a apreciat

socialiste
că acestea rezidă, în pri
mul rin d, în factorii cu ca
racter intern, dar nu tre
buie subapreciate niCi in
fluențele externe nefavo
rabile. Consumul intern ca
re, timp de mai mulți ani, 
a depășit posibilitățile ma
teriale, . și povara datoriei 
mari față de străinătate 
vor exercita, în continua
re, presiuni asupra noastră 
— a arătat raportorul — 
subliniind, in același timp, 
că țara se află pe calea 
unei cotituri și că au fost 
depășite 'oscilațiile. Rolul 
hotărâtor revine aici clasei 
muncitoare, care, cu prețul 
reducerii veniturilor per
sonale reale, și-a adus o 
contribuție substanțială în : 
această direcție. ’

'^•7 $£•.<

FILME
PETROȘANI — 7.No-Im-KUȘAKI — T:.;NO* 
iembrie: Vulcanul \ JD* - t»îipiiiitf;.#Of’SX'&.S a ■ '■ 1 t« jj'

LUANDA 23 (Agerpres). 
Președintele . Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud Vest (SWAPO), Sam 
Nujoma, a respins pretin
sele afirmații ale repre
zentanților regimului rasist 
de la Pretoria, potrivit că
rora pe teritoriul Angolei 
ar exista baze ale SWAPO, 
Intr-un interviu acordat a- 
genției angoleze de presă 
ANGOP, Sam Nujoma a 
subliniat că acțiunile agre
sive ale trupelor R.S.A. 
împotriva Angolei și a 
altor state africane inde

pendente din „prima linie" 
sînt o componență a politi
cii expansioniste a Preto
riei, ce vizează destabiliza
rea situației economice șl 
sociale din aceste țări.

El a relevat, pe de altă 
parte, că SWAPO -exami
nează în prezent noile pro
puneri ale așa-numitului 
grup de contact (S.U.A., 
Marea; Britanic,... Frauia, 
R.F.G., Canada) cărora le 
va dă un răspuns după 
consultările, ce vor avea- 
loc cu statele africane din 
prima linie.

I
I

f

nirea; Copie la indigo.
LONE A : Mon'do urna- , 

no. ■ ■ -
ANINOASA: Echipa

jul (I-H).
VULCAN — Luceafă

rul : Hangar 18.
LUPENI — Cultural:

Liniștea din adîncuri ; .
Muncitoresc: întilnirea 
lui Fabian Ballnt.

URÎCANI: întoarce
rea la dragostea dintîi.

TV
Telex,
Din marca carte a 
patriei ; Statornici 
pe acest pămînt. 
Film artistic : Va
canță întreruptă.

11,30

13,00 La sflrșit de șăp- | 
taniînă. |

• 1540 Fotbal: Chi- |
, mia Rm. Vîlcea — >

Dinamo București. I 
18,35 Săptămîna politi- 

că. ’ ’, I
1 1001 de seri. •
1 Telejurnal. ■
- Cetatea de lumină ! 

de la Rîul Mare. I 
Selecțiuni din spec- • 
tacblul prezentat I 
la Iași de Cena- .! 
ciul „Flacăra" al 1 
tineretului revo- | 
luțîonar, 
Teleenciciopc-dia. I 
Ritmuri tinerești . 
— șlagăre dansate, ! 
Lumini și umbre — -
Episodul 8. |

22,15 Telejurnal. i
• Sport. | .

.22,30 Recital Yves Mon- | 
"ro.A țand. " ; I

I

18,50
19,00
19,30

19,45

20,3Q
21,00'

Pentru o rezolvare 
pașnică 

a crizei Malvlnelor
NAȚIUNILE UNITE 23 

(Agerpres), După o reuniu
ne la sediul O.N.U. din 
New York consacrată crizei 
Malvinelor (Falkland), Bi
roul de coordonare al țâri- 
tor nealiniate a dat publi
cității o declarație în care 
sprijină „revendicarea Jus* 
tă a Republicii Argentina'*.' 
cu privire la statutul Insu
lelor Malvine, transmite a- 
genția UPI. Declarația Ce
re Marii Britanii „să con
tinue activ negocierile în 
vederea restabilirii suve
ranității argentiniene asu
pra acestui teritoriu și 
pentru a se. pune, 
capăt acestei situații 
gale care continuă să 
xiste în partea de sud a 
continentului american", 
în finalul declarației se 
cere Marii Britanii și Ar
gentinei „să caute o rezol
vare pașnică disputei lor și 
să se abțină de la amenin
țarea cu forța sau folosirea' 
forței".

O BOMBA deosebit de 
. puternică, plasată la bor

dul unul automobil, a ex
plodat, joi, pe strada Mar- 
beuf, din centrul Parisului. 
Explozia s-a soldat cu un 
mort și 63 de răniți din 
rîndul pietonilor. Au fost meci al echipei * 

cei 11 huligani sînt 
gați să se prezinte, la ora 
la care este prevăzută pau- 
za, la poliție.

IN STATELE UNITE au 
loc în aceste zile ample 
manifestări pentru pace, 
în cadrul „Săptămînii na
ționale de protest împotri
va pericolului nuclear". De 
la începutul săptămînii șl 
pînă duminică se vor des
fășura marșuri, adunări, se
minar ii șl alte manifestări 
în favoarea păcii în 650 
orașe la care vor lua par
te 10 milioane persoane.

SPANIA nu va instala 
vreodată arme nucleare pe 
teritoriul său chiar dacă va 
intra în NATO — a decla
rat ministrul de externe 
al acestei țări, Jose Pedro 
Perez Llorca.

fața tribunalului, fiind con
damnați la 14 luni. închi
soare, o amendă importan
tă și, în plus, interdicția 
de ă mai intra pe un sta
dion de fotbal. In fiecare 
zi în care se dispută un 

favorite, 
obli-

DUPĂ eum transmite a- 
genția ACTC, la linia de 
demarcație care separă cele 
două părți ale Coreei, mi
litarii regimuluî de la Seul 
au întreprins mai multe 
provocări în ziua de 21 a- 
prilîe, fiind efectuate ti- 
ruri cu arme de mare ca
libru împotriva unor pos
turi aflate pe teritoriul 
R.P.D. Coreene.

DIN CERCETĂRILE u- 
nor specialiști americani 
din California și Hawaii 
rezultă că erupția vulcanu
lui mexican Chînchonal 
a determinat formarea u- 
nui imens nor de particule 
de origine vulcanică ce se 
întinde, plutind la o alti
tudine de circa 21 de kilo
metri, de la coastele 
forniei pînă la cele 
Peninsulei Arabice.

LA SFlRȘITUL 
martie, rata inflației 
Australia a fost de 
la sută în raport, cu 
eași perioadă a anului pre
cedent, a anunțat Oficiul 
federal de statistică de la 
Canberra.

• ••••••••••••••• • • •••«•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••.•*•••

astfel, 
ile- 

e-
Cab

ale

lunii
în

10,5 
ace-

prodiise grave avarii clă
dirilor pe* o rază de 150 me
tri. : ‘

ZECE sud-yemeniți, acu
zați de activități de sabotaj, 
au fost executați, la Aden 
— a anunțat postul de ra
dio Aden citat de agenția 
QNA. Tribunalul Suprem 
din R.D.P. Yemen a anun
țat că acuzații, membri ai 
unui grup ilegal eu sediul 
în străinătate, puneau la 
cale distrugerea unor ins
talații economice vitale, in
clusiv a unor rezervoare 
de petrol.

IN ULTIMII ȘAPTE ANI 
prețurile la prbduaele de 
larg consum au crescut în 
țările „Pieței comune" in 
medie cu 200 la sută — re
levă datele statistice pu
blicate de Comisia CEE, 
relatează agenția TASS,

PENTRU atitudine huli
ganică pe stadioane, 11 „su
porteri" ai echipei veșt- 
germane de fotbal V.F.B. 
Stuttgart au compărut în

(»»•

cu sediul în Caransebeș, strada 30 Decembrie, 
nr. 1, județul Caraș Severin
încadrează urgent:

— SONDORI și MUNCITORI NECAU-
FICAȚI pentru lucrările de foraj cu sondeze 
din județele Caraș Severin și Timiș (șantierele 
Buchin, Sinersig, Vișag, Derova).

Pentru muncitorii-neealificați se organizea
ză cursuri de calificare fără scoatere din pro
ducție cu durata de 6 luni în meseria de sondor.

încadrarea in muncă se face în conformi
tate cu prevederile Legii 12/1971 iar retribui
rea muncii conform Legii 57/1974, rețeaua 
foraje aplicîndu-se forme de retribuire în acord 
direct. întreprinderea asigură cazare în baraca- 
mente, iar pentru personalul care se cazează 
individual se asigură o indemnizație de cazare 
de 150 lei/lună conform prevederilor HCM 
1053/1959. Pentru personalul nelocalnic se 
plătește spor de șantier în cuantum de 15 Ia 
sută din retribuția tarifară.

Doiitorii se vor adresa la compartimentul 
personal din cadrul secției Lugoj, strada Țesă
torilor, nr. 15, orașul Lugoj, telefon 14740 sau 
la compartimentul personal de la sediul între 
prinderii, telefon 12350, interior 903 sau 6

’ '.’/SSHbKbi r« |I«i

dill’T, DIVIZIA B (tineret)

cu sediul în Petroșani strada Republicii nr.;

încadrează de urgențăe-

— Vînzător pentru magazin expoziție 
vînzare

STIINȚA
• GLORIA P.T.T. ARAD dragoniu

RUGB1, DIVIZIA A

Ah, ratările !
PETROȘANI

-1

pupă disputarea tuturor 
etapelor campionatului de 
baschet divizia B (tineret) 
și în turneul de la Bucu
rești, echipa noastră a 
cîștigat ambele partide 
(84—44 cu Sticla Bistrița și 
69—50 cu Chimia Craiova), 
confirmînd locul secund 
pe care l-a cîștigat în seria 

• a II-a. Fapte concludente 
despre această echipă an
trenată de inimosul prof. 
Teodor Szilagy se desprind 
și din recentul turneu care 
a avut loc la Tg. Jiu. unde 
băieții noștri au obținut 
trei victorii din tot atîtea 
meciuri. De menționat că 
printr-o mobilizare exem
plară, printr-un înalt spirit 
de echipă, s-a obținut o 
victorie de prestigiu în fa-

ța liderului seriei, Politeh
nica C.S.Ș. 2 București, 
scor 82—80 (40—37).

în celelalte meciuri
ehipa Jiul-Știlnța a obținut 
victorii clare : 68—46 (33— 
22) cu C.S.Ș. Știința Mediaș, 
și 57—52 (25—23) cu Aca
demia Militară București.

Mai rămîne de disputat 
un turneu care se va des
fășura la Craiova (7—9 mai 
a.c.). Le dorim în continua
re băieților noștri numai 
succese.

Dumitru ȘERBAN, 
' ■ student '

N.B. După disputarea celui 
de-al doilea turneu clasa
mentul seriei a II-a divizia 
B (tineret) se prezintă ast
fel :

1. Poli. CSȘ. 2 București 22 29 2 2112-1378 42
2. Jiul-Ștlința Petroșani 21 16 5 1643-1388 37
3, Chimia Craiova ? ' : 21 12 9 1798-1622 33
4, Politehnica Timișoara 22 11 11 1646-1704 33
5. Acad. Militară București 22 10 12 1702-1729 32
6. Comerțul Tg. Mureș 21 10 11 1659 1697 31
7. CS3. Știința Mediaș 21 9 12 1573-1756 30
8. „U“ (2) Cluj Napoca 21 8 13 1566-1598 29
9. Sticla Bistrița 21 0 21 1193 1977 21

tură de pase Ghiță — Me- 
_____ _   _____ * „ *i — Luca, ultimul 

15—3 (12—3). în tur. pe te- pătrunde cu mingea în te-, 
- •___-________ renul de țintă și tot el

Arădenii’înscriu o singu
ră dată prin Domokoș (9—3 
în min. 35). în continuare 
au loc multe ratări, întru- 

. cit frumoasele pătrunderi 
ale jucătorilor I. Florentin, 
Catană, V. Dobre și Me- 
dragoniu nu sînt finaliza
te de către Ghiță sau Șt. 
Ocțav. nesusținuți de coe
chipieri în momentele che
ie. Scorul este pecetluit de 

, Luea în min. 77 printr-un 
* dropgol frumos de la 44 

m : 15—3.
Ioan Dan BALAN

renul clin Arad, . favoriții
noștri au cîștigat cu 12—10,- ' transformă : 9--0..' 

: iar în Dealul Institutului 
au spulberat . din 
primele minute pretențiile 
fostului lor antrenor (Titi 
Ionescu) dezlănțuind atac 
după atac. După un drop- 
gol ratat de Luca în min.
3. Bonea scoate balonul din 
grămadă, Catană pătrunde 
cu mingea spre but dar... 
primele punețe au fost mar
cate din lovitură de pe
deapsă, min. 8, Luca : 3—0. 

Scorul ia proporții în 
min. 33, cinci după o țesă-

$ah Înaintea ultimului asalt
Faza a IH-a și ultima a 

campionatului de calificare 
pentru divizia _B" a pro
gramat recent întilnirea 
dintre „Metalurgistul" Cugir 
și „Constructorul minier" 
Petroșani Manifestând a va
loare net superioară. Jucă
torii din Petroșani și-au 
surclasat partenerii de în
trecere db scorul de 8—2. 
Din cele 48 de echipe care 
s-au aliniat la startul aces
tei întreceri, au mai rămas 
în competiție numai 6, ca-...
're vor participa la Tîrgo-

viște, în perioada 11—16 
mai, la turneu] de baraj,? 
primele 4 urmînd să parti
cipe anul viitor în campio
natul divizionar Ș. Pentru 
comportarea din această 
ultimă etapă, întregul lot 
merită felicitări. S-ar cuve
ni o mențiune deosebită 
pentru seniorul Vasile Ne- 
gureanu și junioara Cristi
na Bădulescu, care au rea
lizat partide de o înaltă ți- 
rută tehnică și spectaculară.

M. BOTEZ

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 57/1974 și Legea 
12/1971.

Relații suplimentaTe la sediul cooperativei, 
biroul personal și la telefon 42713.
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Mica publicitate
VÎND dormitor preț con

venabil. Petroșani, telefon 
41368 după ora 20,00,
, SCHIMB apartament do
uă camere, gaze, Sfîntul 
Gheorghe, cu similar Pe
troșani, telefon 43618 Pe
troșani. (598)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ozar- 
klevici Maria, eliberată de 
întreprinderea de tricotaje

Petroșani. O declar nulă. 
(596)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buta 
Octavian Zeno, . eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (597)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Movi- 
leanu Vasile'. eliberată de 
l.M. Petrila. O declar nu
lă, (600)

icOMJiA ? ADMINISTRAȚIA i Fshoșoni, tir Nlcoloa aiHcescu - 2. telefoane Ittft (tecreioîiot). 41643; 4 24 54 (secții). TIPARUL» Bpo^reflo Fetrayoni, ««■ N 8®c»*cu « A


