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Brigada condusă de
cunoscutul miner Con
stantin Craciune de la
sectorul J al I. M. Dîlia, 
prin creșterea productivi
tății muncii cu 1 000 kg 
pe post, în abatajul pe 
care îl conduce a reușit, 
de la începutul ănuluLșă 

ie de căr- 
Acest 

. ' 1 să
se numere printre forma
țiile care și-au 
deja sarcinile de 
patru luni ale 
Printre cei care

Perspectiva producției 
preocupare principală 

comuniștilor
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Colectivul de oameni 
ii muncii de la I. M. Băr- 
băteni, prin intensificarea extragă 1 200 ton. 
eforturilor și prin folosi- bune pește plan, 
rea întregului potențial P^'JS . ea brigada 
de care dispune, a reușit 
în săptămîna care se în
cheie să sporească pro
ducția de cărbune zilnică. 
Numai în ultimele două 
zile au extras peste sar
cina de plan 670 tune de îi numim pe minerii Cos- 
efirbune, ceea ce consti
tuie un adevărat reviri
ment.

In fruntea întrecerii

realizat 
plan pe 
anului.

---- ___. ____ _ și-au a- 
dus o contribuție impor
tantă la aceste realizări

ma Roman, Aurel Lazăr, 
Simian Bucurel și Con*, 
stantin Bota.

f,

— începutul bun, pasul 
hotărîtor a fost făcut în 
sector prin trecerea la 
noua structură- organiza
torică de partid. Făcînd 
această afirmație, secreta
rul comitetului de partid 
din sectorul I — colectiv 
fruntaș în realizarea pla
nului de cărbune — ăl 
minei Petrila, tovarășul 
Eugen Kuty, argumentea
ză :

— Cu patru organizații 
de bază pe schimburi și 
comitet pe sector, munca 
de partid, activitatea or
ganizatorică și politico-e- 
ducativă. a cunoscut o re
ală dinamizare. Influențe
le pozitive ale acestei îm
bunătățiri pe planul mun- 

. cii de conștientizare și 
mobilizare a colectivului 
nostru de mineri, nu au 

' întîrziat șă-Și arate rezul
tatele. Trimestrul I a fost

încheiat de sectorul I cu 
3 200 tone de cărbune ex
trase peste plan, iar în 
Luna aprilie continuăm 
succesele. Trebuie să a- 
mintesc susținuta activi
tate politico-organizato- 
rică și educativă, stilul 
de muncă dinamic și an
corat în problemele con
crete ale

•vieții de 
au pornit 
nizațlile 
schimburi 
C 
nișoru - 
secretar, 
taru.

Tema supusă dezbaterii 
adunărilor generale de 
partid din această lună, 
îa toate cele 4 organiza
ții de bază pe schimburi, 
o constituie analizarea 
activității productive șl 
realizărilor obținute, sta-

producției și 
partid cu care 
la lucru orga- 
de bază pe 

___  cum sînt nr. 1 
secretar, Gh. Dom-

și nt, 1A — 
Gheorghe Ro-

bilirea măsurilor politico- 
educative șl organizato
rice xce se impun luate 
pentru asigurarea reali
zării planului în cel de-a] 
doilea trimestru.

De notat că, mobilizați 
de organizațiile de partid, 

1 minerii sectorului I au 
realizat angajamentul su
plimentar — do cite 100 
tone de cărbune — a.tît 
în luna februarie cît și 
în martie. Dar organiza
țiile de partid, comuniștii 
din sector, punlnd în cen- 
trul preocupărilor organi
zatorice și politieo-educa- 

■ tive. prezentul producției 
de cărbune au în vedere, 
totodată, și perspectiva 
acesteia. Tooțnai de ace
ea, în adunările generale

I. BĂLAN
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Continuu se înalță noi 
blocuri cu zeci și zeci 
de apartamente pen
tru oamenii muncii din 
Va‘ea Jiului.

Patru sectoare de producție ăfe 1. M. Âainoașa 
— I, II, IV și V — sînt puternic mobiliza te iii 
această lună pentru depășirea sarcinilor la orocuc- 
ția fizică dc cârbune. La această dată. locul ( ăt 
întrecerii îl ocupă colectivul sectorului IV, care cu
mulează de la începutul lunii un pies de 1 llo mne. 
plus realizat pe seama depăiirii nivelului mediu 
planificat, al productivității muncii în abataje cu 
2.8 tcne/pi»t. La lirele dec; dei a !!-a, rele mai 
bune realizări in abataje le-au obținui brigăzile din 
sector conduse de. Florea Ionescu și Francisc Racoți, 
Colectivul se.toiului TI al mines cu un plus la zi 
de 990 tone de cărbune, obține, de asemenea, cote 
superioare ale productivității muncii în abataje — 
eu 1,5 t ;ne r>e poșt peste nivelul planificat, pe locul 
I al întrecerii 
initru Lu.a.

brigăzilor situîndu-se ortacii lui Du

De numele brigăzii conduse de minerul Aurel 
Șoșoi, de la sectorul I al I. M. Urieani, sini legate 
multe fapte de inund. In imagine. brigadierul Aurel 
Șoșol, alături de doi ortaci, consulți afișele " ce 
popularizează realizările; celor mai harnice brigăzi 
il:n cadrul întrcnr
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• 5 .-strea tehnică a mi- — deci după doi ani 
nei: 5* complexe mecani- zile — urmează să

Complexele mecanizate 
lucrează prea puțin efectiv 

la fronturile direct productive

anotimpuri
Legendele și realita- i 

tea spun că înfloritul • 
pornește din. aprilie. Un 
înflorit masiv, un înflo- ■ 
rit admirat și admira- •; 
bil, un înflorit . dezlăn- ■ 
țuit care cuprinde și i 
cer și păm-îht, și ființă i 
și neființă. i

Acum cînd florile iz- ; 
bucnesc din fiecare loc ; 
atins de razele soare- \ 
lui ca o înălțare din i 
nevoia, din setea 
lumină, pînă și

fie i 
In

i
i

zate în valoare de peste scos, reparat și dus
77 milioane lei și func- stratul 7, blocul zero. Va- 
ționează doar unul sin- loarea amortismentelor ' 
gur; amortismentele plă- plătite pentru el, în cei 
tite lunar pentru ele se aproape doi ani de ne- 
ridică la 1 611000 lei • " ”
14 combine de abataj, 
din care funcționează 
doar 6 • 6 combine de 
înaintare, din care func
ționează 4.

Ea I. M. Vulcan au fost 
achiziționate cinci com
plexe mecanizate de marș 
capacitate. Dintre acestea 
funcționează unul singur 
în stratul 
sud. Unul 
funcționat 
1979—1980 , 
cu el 69 872 tone de căr
bune, după care a fost 
scos din subteran în in
cinta minei unde stă șl 
acum. Se așteaptă să trea
că cele eîteva luni care 
au mai rămas pentru a 
putea fi casat. Dintr-un 
calcul simplu reiese că 
tona de cărbune extrasă 
cu acest complex se în
carcă cu 142 de lei nu
mai pentru amortismentul 
plătit pentru el. Un ah 
complex a eărui valoare 
depășește 9 milioane de 
iei se află în subteran din 
anul 1980 (cînd s-ă termi- 

i nat panoul unde a fost 
î introdus}, dar in acest an

15, blocul IV 
dintre ele a 
tn perroada 

și s-au extrae

s
3

ri

funcționare, se ridică la 
3 875 000 lei. în luna iu
nie 1980 a fost achizițio
nat tin nou complex de 
mare capacitate, care 
a fost introdus în 
subteran și a funcțio
nat pînă in luna 
1981 în stratul 15, blocul 
IV sud. Odată cu termi
narea panoului s-a termi
nat și durata lui de func
ționare. Acum zace în 
curtea minei și sint plă
tiți lunar pentru el peste 
250 000 lei amortismente 
dar, deocamdată, nu se 
întrevede nici o posibili
tate de a fi introdus. în 
subteran din lipsa straie
lor cu grosimi adecvate. 
Se observă la mina Vul
can o practică cam pă
gubitoare : pentru fiecare 
panou mai mare se a- 
chiziționează un nou u- 
tilaj care valorează mili
oane de lei. Cel de-al 
5-lea complex, care se 
află în depozit, a fost a- 
chiziționat anul trecut, în 
luna septembrie, cu peste
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Timbru sec pe activitatea 
cie difuzare a ziarului

CURIOZITĂȚI"
CARE TE LAȘA... PRAF

La Lupeni, primul popas la I. M. Lu
pani. De la responsabila punctului de di
fuzare. Maria Dragoș, aflăm : „Ieri și azi 
(21 și 22 aprilie — n.n.) ziarele au sosit 
la ora 8 și 15 minute. Uneori vin și mal 
tirziu. Mașina le lasă la poartă deși ar 
putea intra în incintă". La chioșcul nr. 11 
din centrul orașului, la ora 8,40 încă nu 
erau ziarele puse în vînzare. Vînzătoarea 
Gheorghița Imbir ne spune că situa
ția se repetă zilnic, ca de altfel și... lip
sa a 8—10 ziare din pachete. ^,a capito
lul „dispariții misterioase", la chioșcul 
nr. 13 (cartier Viscoza) vînzătoarea Maria 
Huțul ne oferă o cifră... impresionantă . 
in perioada 1—20 aprilie au lipsit în total 
160 (una sută șaizeci !!) ziare „Steagul 
roșu". Curios, zilele de... vineri dețin „re
cordul" : in 2 aprilie — lipsă 32 bucăți 
iar in 9 aprilie lipsă 30 bucăți i

Un aspect care creează neplăceri este
Al. TATAR

SEPARATISM
PE SEAMA CITITORILOR

La chioșcul nr. 91 (al I.C.S.M.L) din 
Petroșani, ultimul exemplar al ziarului 
„Steagul roșu“ de joi (22 aprilie a.c.) s-a 
yînduț la ora 12,20. Deși au fdst multe 
solicitări,, chioșcul nu le-a mai satisfăcut 
după această oră, pentru că nu a mai dis
pus de ziare. Aceasta deoarece comanda 
— pentru 54 de exemplare în zilele dc 
miercuri, joi, sîmbătă și duminică, iar 

’ marți și vineri pentru cite 150, care se 
vînd — se face numai de către și pentru 
lucrătoarea din schimbul de dimineață, 
între cele două vînzătoare care lucrează 
între aceiași patru pereți, există un sepa
ratism total la mărfuri, deci și la 
presă, la magazie, la vînzări și, bineînțe
les, la bani. Lucru hotărît și respectat 
cu rigurozitate i comandă și vinde „Stea
gul roșu" numai lucrătoarea care e în 
schimbul de dimineață. Cea de după- 
amiază nu vinde ziare, pentru că nu are,

Toma ȚAȚAKCA

mai nevinovat băț este 
in stare să trimită spre 
■noi o gingașă 'floare. 
Ninsorile de care ne a- 
mintim cînd ridicăm 
fruntea privind spre 
crestele munților — cît 
sînt ele de insistente 
și abundente și tot nu 
pot să semene in sufle
tul nostru atita beție 
de lumină și colorit.

Ca niciodată natura 
a devenit mai „luxoa
să". Pădurile iși îm
bracă haina cea *nouă, 
verde și curată, grădi-, 
nile iși împodobesc fe
țele cu cele mai fru
moase și neasemuite 
flori pe care le-a văzut 
ochiul omenesc. Chiar 
și cerul cu reflexele 
șale argintii iși „spar
ge", in zori, oglinda-i 
ninsă cu milioane de 
stele, făcînd ca rouă ce 

I alunecă pe obrazul ca- 
. tifelat al florilor să fie 
; cea mai dulce binecu- 
1 vîntare in momentul 

cînd pășesc la lumină. 
Semn că primăvara este 
in toi.

I
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lucrează prea puțin
(Urmare din pag. î)* \ Combinele de înalnt

In cuvin tarea ta Adu- 
hareă solemnă consacra
tă aniversării a 60 de ani 
de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și 25 
de ani de la înființarea 
U'.A.S.C.R., secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicotae Ceaușescu, 
indica : „în rîndurile Uni
unii, Tineretului Comunist 
trebuie să se găsească în
tregul tineret al ^patriei • 
noastre. în acest sens, 
măsurile stabilite în ulti
mul timp creează posibi
litatea ca, pe lingă mem
bri cu drepturi depline 
ai Uniunii Tineretului Co
munist, să existe și mem
bri asociați, ceea ce 
presupune cuprinderea în
tregului tineret. Toți mem
brii — inclusiv membrii 
asociați — vor lua parte 
la întreaga activitate, la 
întreaga viață a Uniunii 
Tineretului Comunist. Dar 
am convingerea că mulți 
dintre membrii asociați 
se vor comporta în așa 
fel îneît să devină mem
bri plini, cu drepturi de
pline ai Uniunii Tinere
tului Comunist, să poată 
participa la întreaga via
ță, to toate organele de 
conducere ale acestei or
ganizații revoluționare".

Despre modul cum se 
militează și acționează ’ în 
organizațiile de tineret 
pentru îndeplinirea aces
tei cerințe indicată de 
conducerea partidului, de * 

V __ _____ __ _____

secretarul său general, 
cum se desfășoară ta Va
lea Jiului , acțiunea de 
cuprindere < membrilor 
asociați ta Uniunea Tine
retului Comunist, am a- 
vut o convorbire cu tova
rășul Jon Cărăimăneanu, 
prim-secretar al Comite
tului municipal al U.T.C.

— Potrivit hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv

24 000 membri U.T.C,, cfțl 
sînt în prezent, în ■- urma 
cuprinderii membrilor a- 
sociați, organizația muni
cipală Petroșani a Uniu
nii Tineretului Comunist 
va număra 30 000 de 
membri. Acești tineri cu 
perspectivă de a fi pri
miți ca membri asociați 

tai U.T.C,, se găsesc în 
special în colectivele de

Membri asociați

din

oameni ai muncii din în
treprinderile miniere.

— Ce se întreprinde, 
ee pregătiri politico-or- 
ganizatorice și educative 
se fac în organizațiile 
U.T.C. din municipiu în 
vederea cuprinderii 
membrilor asociați? * 

■— Organele și organi
zațiile U.T.C. orășenești 
și comunale, din între
prinderi și instituții, au 
început și desfășoară ac
țiunea de clasificare a e- 
videnței tinerilor ce nu 
au’ calitatea de utecist. 
Imediat după aceasta, or
ganizațiile U.T.C. încep 
discuțiile individuale cu 
acești țineri arătîndu-

al C.C. al P.C.R., a in
strucțiunilor primite în 
contextul acesteia de la 
Comitetul . Central al 
U.T.C., .vor fi cuprinși ca 
membri asociați ai Uniu
nii Tineretului Comunist 
toți tinerii avînd vîrsta 
între 14—30 de ani, care 
nu au calitatea de mem
bru al U.T.C.

— Ciți tineri
Valea Jiului au perspec
tiva de a fi cuprinși in 
U.T.C. ca membri aso- 

' ciați ?
— Numărul acestora 

este destul de însemnat, 
reprezentînd o pătrime 
din efectivul actual al 
membrilor U.T.C. ai or- v. r7T.
ganizației noastre munici- li-se importanța ce o re-
pale de tineret. De la prezintă pentru ei acest

act politic, acest pas ee 
le deschide în față largi 
și frumoase perspective 
de împlinire a personali
tății, de a se realiza ca 
membri de nădejde ai 
societății noastre socia
liste. Cu această ocazie li 
Se1 explică tinerilor că, 
potrivit normelor stabili
te și instrucțiunilor orga
nelor superioare.de partid 
și ale U.T.C., membrii a- 
sociați au toate dreptu
rile — în afară de acela 
de a fi ales în organele 
de conducere ale U.T.C. 
— de care se bucură fie
care utecist, de a partici
pa la viața de organiza
ție, la toate acțiunile , ce 
se întreprind cu tineretul. 
Ei vor primi carnet 
U.T.C. ca membru asoci
at. Cei aflați în cîmpul 
muncii vor plăti cotiza
ția de 2 lei pe lună, iar 
cei ce nu sînt cuprinși to' 
muncă 0,50 lei, lunar. 
Odată primiți ca membri 
asociați, acești tineri vor 
fi sprijiniți to cadrul or
ganizațiilor U.T.C. — prin 
muncă, acțiuni patriotice, 
prin intense activități 
politico-educative desfă
șurate to rîndurile lor —• 
să dobîndească pe deplin 
calitățile profesionale și 
moral-politice ce-1 defi
nesc pe membrul organi
zației revoluționare Uniu
nea Tineretului Comunist,
Convorbire realizată de 

I. BALAN

Complexele mecanizate I
1 l 

: I 
Combinele de înaintare 

sînț folosite cu mult mai 
bine, 4 șe află acolo unde22 milioane lei, iar în

1——— caic iwui, ui a uu acri au,
disponibil la combinat ja fronturile de lucru, iar 
pentru redistribuire. Aș- ‘
teâptă așadar de peste 
5 luni să-i fie găsit un 
nou beneficiar, dar în a- 
cest răstimp amortismen
tele au fost plătite lunar, turile colectivului 

Valoarea totală a celor
4 complexe mecanizate 
care nu produc altceva 
decît pagube, se ridică la 
aproximativ 53 milioane 
lei, iar contravaloarea a- 

: mortismentelor plătite
pentru ele lunar este de _ _____________ _ _

; circa un milion de lei, cest sens au fost trase nu 
o dată de către factorii și 
organele în drept să o
facă — pun în evidență 
că mina Vulcan este,

deocamdată, deficitară

-- „c axia atviu uuue I
luna noiembrie a fost dat j€ este locul, în subteran. î —J * t-L^Î , Ș jiî n» «si w .... V_''A 'Ai.'.’»‘ii _T - ' ' j

s
Xpentru redistribuire. Aș- două sînt scoase pentru 

reparații capitale, urmînd 
să fie repuse în funcțiune.

In acest an la mina 
Vulcan sînt vădite efor- 

-.1,-.,, _ în
dreptate spre creșterea

1 i __ ____ __ __ ...___  i 
producției fizice de căr- j 
bune, eforturi materiali- j 
zate în substanțiale piu- i 
suri la’ producția fizică. ;■ - - ........ - :în primul trimestru al a- 
nului. Situația prezentată 
însă — iar concluzii în ta

I

*

in-

„CURIOZITĂȚI"
CARE TE LAȘA... PRAF 

(Urmare din pag. 1)

SEPARATISM
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(Urmare din pag. 1)

sosirea cu întîrziere ta ziarelor. Astfel, în 
14 martie (duminică) ziarele — mai ales 
publicațiile centrale („Scînteia", „Scînte- 
ia tineretului", „Sportul" ș.â.) au. fost a- 
duse Ia ora 14—14,30 (chioșcul are orar 
pină la ora 11 !) și depuse în fața chioș
cului, a joua zi, cînd vînzătbareă a venit 
să le ridice și să le vîndă (deși era liberă) 
lipseau ziare în valoare de peste 50 lei !

Je necazuri întîmpină și vînză- 
toaWa Angela Cauc, chioșcul nr. 40.

In ziua raidului (22 aprilie) la Uricani 
situația a fost,., mai simplă ! La mină 
ziarele au sosit aproape de ora... 9! In 
centrul < 1 ' " ’ 1 ' ’ ' ~ ’

■ clifuzăre' < ‘.1 
lipită o hîftțe
Ziarele sînt 
și cerem un 
yînd vederi, 
lasă... t,măt“. 
cineva după

orașului la Ora 9,20 chioșcul de 
a pyesei era închis. Pe geam eră 

'j „Sînt plecată în concediu, 
la poștă". Mergem la poștă 
ziap de la ghișeu (unde se 
timbre etc.). Răspunsul ne 
Mergeți la chioșc, o să vină 
ora 10 (?I).

deși cititorii îi solicită. „Am putea vinde 
in schimbul de după-amiază între 30—50 
de ziare „Steagul roșu" — ne declara Eu
genia Brindușa. Dar nu se vinde' nici 
unul ! S-ar putea să primim pe aceeași 
comandă, 100 de ziare, să zicem, și să 
vindem dimineața cite se cer. iar la 
schimb să predăm pe cele rămase pen
tru. a fi vindute în continuare pînă la 
ora 20, dar nu se face așa". Din aceeași 
cauză — separatismul total.

Chioșcul nr. 6 — piață. Responsabila, 
Elena Garcea, ne declară : „Eu personal 
iau «Steagul roșu» de la oficiu la ora 
6,45. Marți 300 de. bucăți, miercuri, joi, 

. simbătă și duminică cite 250, iar vineri 
600. Nu am reture".

La fel procedează și responsabila chioș
cului nr. 1, Maria Cioc, cu deosebirea 
că vinde un număr și mai mare de ziare, 
tot fără reture. Deci, se poate, dar cu mai 
multă preocupare.

Perspectiva producției
(Urmare din pag. 1)

din luna aceasta, un su
biect mult dezbătut este 
impulsionarea lucrărilor 
de pregătire. De ce a a- 
cestor lucrări ? Pentru că 
în ,desfășurarea lor s-au 
înregistrat, unele '"rămîneri 
in urmă față de prelimi
nar, care trebuie t ' 
recuperate avindu-se în 
vedere că noile capacități 
aflate în pregătire urmea
ză să intre în exploatare 
în trimestrele II și III. 
Materialîzînd propunerile 
făcute în acest sens în 
adunările geberale de mai 
mulți membri de partid 
din organizațiile de bază 
nr. I A, 1 D și 1 C, condu
cerea sectorului a plasat 
deja trei brigăzi de pre
gătire — conduse de co
muniștii Mihai lordăcliel, 
Kincseș Petru și Kristof

ll PROPAGANDA 
ZUALA. Excelentă propa
gandă vizuală la mina Uri-

■ PETRECERE ȚARA- 
NEASCA. Astă-seară Ia 
ora 19, Căminul cultural 
din Paroșeni organizează o 
petrecere țărănească.

Iosif — la săparea lucră
rilor miniere de la ori
zontul 150, aferente: des
chiderii stratului 5 și in
trării în producție- a 
unor noi abataje în tri
mestrul 111. Dată fiind 
urgența acestor lucrări 
s-a hotărît ca celor trei 
brigăzi să li se acorde un 

urgent sprijin substanțial pe fie- 
’ ■ care schimb, scop in care 

comitelui de partid a în- 
■ credința! această sarcină 

unor cadre tehnice cu 
putere de decizie cum 
sînt șeful de sector ing. 
Gh. Gligor și locțiitorul 
său liarie Bora, maistrul 
principal electromeca
nic Gheorghe Domnișoru 
și alții.

Acționîndu-se pentru 
îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă, 
pentru întreținerea co
respunzătoare a utilajelor

in vederea creșterii gra
dului de siguranță in 
funcționarea (acestora, 
preocupările birourilor or
ganizațiilor de bază pe 
schimburi și ale comuniș
tilor din rîndurile cadre
lor țehnice se concentrea
ză spre întărirea discipli
nei muncii, a vieții de or
ganizație, intensificarea 
activității politico-educati
ve de conștientizare. Toa
te aceste măsuri vizează 
că obiectiv mobilizator 
de muncă în sector re
alizarea ritmică a sarci
nilor de producție, înfăp
tuirea angajamentului — 
1000 tone — asumat pe 
anul 1982. Sînt propriile 
comandamente de muncă 
și angajare comunistă cu 
care minerii sectorului I 
Petrila răspund chemării 
partidului de a da țării‘ 
tot mai mult cărbune.

valoare cu care se 
cârcă prețul de cost pe 
tona de cărbune extras. 
De altfel, din cele 4 800 
tone de cărbune bare sînt 
extrase zilnic la mina sub aspectul promovării 
Vulcan, numai 300 de ' ' • ■ - - ■■
tone sînt extrase cu 
complexe mecanizate, deși 
zestrea tehnică de care 
dispune mina ar impune 
o mai bună folosire a uti
lajelor.

Nici la combinele de a- 
bațaj situația nu este mai 
bună, din cele 14 pe care 
mina le are în dotare,
funcționează doar... 6. 
Valoarea celor 8 care
stau prin curtea minei 
sau zac uitate prin sub
teran se ridică la peste ve în acest* sens superi- 
18 milioane lei, iar 
mortismentele plătite, lu
nar, depășesc 220 000 lei. 
Dintre acestea una a fost 
achiziționată în luna au
gust anul trecut și care, 
neputînd fi folosită.., a 
fost dată disponibilă la 
combinat. 1.. . 
achiziționată ?

noului, al introducerii și 
valorificării potențialului 
de mijloace tehnice de 
care dispune pentru me
canizarea operațijlor ' în 
subteran. Este tau Wtîț mai 
necesar pentru conduce
rea colectivă, pentru spe
cialiști. să caute noi teh
nologii, să găsească solu
ții tehnice în vederea pu
nerii in valoare a bogatei 
dotări'de care dispune. 
Se poate aprecia că. mina 
Vulcan dispune de rezer-

î

î
i

Responsabila,

a-Sub conducerea mai
strului Petru Iorga, e- 
chipele de muncitori 

din cadrul Șantierului 
Il Livezeni al I.C.M.M. 
lucrează la definitivarea 
tribunei principale de Ia 
noul stadion municipal 
Petroșani.

oare altor mine, dar că 
se îmbrățișează aici cu 
prea multă ușurință 
„cauzele- obiective" — <1 
■zăcămîți-t, pentru a justi 
fica nein traducerea și ne 

De ce a fost folosirea dotării tehnice 
subteran

, -r.

Multe minuni aude și 1 * • f « f
vede omul. Cum nu mai ii Hfiri '
credem in minuni, iată o /«UClf ! IJUIIu • 
întîmplare adevărată de la, . .
Uricani. Acum vreo trei la un televizor „Sport*,
ani la unitatea Radio-TV ‘ Fiind Jn garanție (televizo- 
din acest oraș lucra un a- 
nume Petru Țîț. Cum lu
cra, nu se știe precis. Si
gur este că, la plecarea sa 
din Uricani (la Lupeni, în 
cadrul cooperativei „Stra
ja11), a lăsat amintiri de... 
neșters. Școala generală 
din localitate și-a luat a- 
dio de la un .aparat de ra
dio și clubul sindicatelor

rul), formele au rămas la 
Țîț, clubul a înaintat a 
drese (ultima, ou nr. 21 din 
16 decembrie 1981), a făcut 
plîngeri la conducerea co
operativei „Strajă11, dar se. 
pare că spiritul refractar 
față de avutul statulu’ 
„funcționează" bine la sus- 
numita cooperativă. Așa-

dar, se caută un radio 
un televizor pe care depa
natorul Petru Țîț !e-a 
„transferat" pe ruta ne
cinstei de la Uricani la 
Lupeni. Ele aparțin unor 
instituții și nimeni n-are 
dreptul să și le însușească. 
Și în fața unor asemenea 
practici, zău, ți se dezinte
grează circuitele și-ți sare... 
siguranța. Petru Țîț,* dă-ie 
tovarășe, radioul și televi
zorul înapoi ! Așta-i bună !

Mircea TlUjORESCU

■ EXCURSIE. Azi, 44 
de tineri de la I. U. M. Pe
troșani pleacă într-o fru
moasă excursie in țară, cu- 
prinzînd în itinerar și o zi 
petrecută în R. R. Bulga
ria. In țara vecină și prie
tenă, tinerii vor vizită pi
torescul Ofaș turistic Velico 
Tîrndvo, , ■ ■' ■ A

■/.ă țiglele de pe acoperișuri, a ocupat locul I pe județ radea a intrat să 
înlocuite jgheaburile datorită unor rezultate de- cumpărături Ia 

osebite obținute anul trecut. „Nufărul" 
în acest an unitatea și-a 
depășit sarcinile de plan 
lunare în medie cu 250 000 
lei. La finele primelor două 
decade, planul lunii aprilie 
er- depășit cu 70 000 lei. 
Din această unitate, care ... 
este condusă de Constantin în 
Brujan, nu lipsesc mărfu
rile de sezon cum sînt spa
nacul, castraveții, roșiile, 
ceapa verde șl altele.

■ GESTUL CONTEAZĂ. 
Un grup de turiști din O-

facă niște 
cofetăria 

Petroșani, 
^'inzătoa- 
a con sta

sînt
și: burlanele, se zugrăvesc 
exterioarele. Ilustrînd pre
ocuparea pentru întreține
rea fondului locativ de 
stat, această acțiune este 
completată de . repararea 
gardurilor, strada în an
samblu întregind un cîștig 
evident de aspect gospodă
resc. .

„ . .. dip
Numărînd banii, 
rea Angela Ionel 
tat că a primit cu zece iei 
peste valoarea mărfii vîn- 
dute. Vinzătoarea a resti
tuit politicos banii. De fapt 
nu suma, ci gestul a contat 
î.i ochii lor. (V. Beldie).

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

■ CROSUL JUDEȚEAN 
„PIONIERUL". Astăzi, la 
Deva are loc faza județea- 

1 i „Pionierul". 
Valea Jiului este repre
zentată de 10 băieți și 10 
fete care participă la ca
tegoriile de vîrstă 11—12 
și 13—14 ani la

câni. Realizările la „Faptul nă a crosului 
zilei", gazeta satirică, „Ti
neretul și producția" sînt 
actuale, realizate cu mult 
gust. Eficiența propagandei 
vizuale se regăsește în re
alizarea sarcinilor de pian.

gazeta satirică, „Ti

■ GOSPODĂREASCA.
La imobilele cu etaj din 

și 13—14 ani la această strada Cloșca — Petroșani, 
manifestare sportivă' desfă- echipele de muncitori de la 
surată sub egida „Dacia- E.G.C.L, efectuează lucrări 
dei“. de reparații. Se cbtnpletea-de reparații. Se cbtnpletea-

■ DESFACERI PESTE 
PLAN. Magazinul 38 de le
gume șl fructe, din Petrila

superioare.de
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oondițiite 
econom isi- 
un cotnw

a fost pusă în funcțiune 
primul provizoriu, în baraca con

struită în anul 1934. Pen
tru plasarea definitivă a 

• și mașinilor

| VALEA JIULUI
Vatră de istorie GV)

OAMENI SI SCINTEI
Anul 1935 a Însemnat 

un mare progres în dez
voltarea turnătoriei, sec7 
ție de importanță primor
dială pentru Atelierele . .. 
Centrale Petroșani. Nu- triei 
mărul măre de comenzi,’

tul studiului metalogra 
fie.

Un alt domeniu atacat 
cu îndrăzneală de către 
acești pionieri ai indus- 

constructoare de 
mașini miniere, a fost 

> presiune.înregistrat lâ finele anu- turnarea sub presiune, 
lui 1934, depășea net ca- Instalația pentru sablaj 
pacitatea de producție a 
turnătoriei. în prim' 
rînd cuptorul elec
tric, ou capacitatea de . ,_. T___
300 kg, ștrangula proce- instalațiilor
sul de producție. Pe de necesare „peptru pregăti-
altă parte se făcea sim7 rea nisipului s-a construit
țită nevoia introducerii
unei metode triplex, pen
tru topirea și finisarea o- 
țelului prin intercalarea 
între cubilou și cuptor 
a unui convertizor 
Bessemer, pentru decar- 
burare. Acest utilaj a 
fost comandat la firma 
pariziană Stein de unde 
a sosiț în luna martie, 
1936. Primele . probe 
s-au desfășurat sub su
pravegherea ■reprezentan
tului părții franceze, care, 
inițfaF'a folosit drept car
burant păcura, trecînd 
apoi la, uleiuri, semiușoa- 
re. Rezultatele obținute 
au fost mulțumitoare. ,

încercările făcute sub 
conducerea inginerului 
francez aveau ca scop gă
sirea unei modalități de 
obținere a, fontei malea
bile fără â apela la ele
mentele compohente din 
import (hematită cu con
ținut redus de mangan). 
Aceste studii au fost con
tinuate ulterior, ele re- 
prezentînd punctul de 
plecare în problema tur
nării fontei maleabile, 
necesare fabricării fitin- 
gurilor. Procurarea unul 
microscop Zeiss, eu posi
bilitate de fotografiere ă
.imaginii a marcat începu- Vateriiî- BUI’ULEiSC’U

V ■ i? ’ V - 'X,; CC '  '

- în continuarea t-urnă-— - 0 elă_ 
fost 

de 
for- 
aer

. ....... pro
duse de firma Badische 
Maschinenfabrik und Ei- 
sengiesserei. In inventa
rul turnătoriei au intrat 
de asemenea 
transportabilă 
prelucrarea i ' 
Guttmann-Altona, 
zoarele Blekmann și 
electropalan Demag.

S-a încercat 
fontei din 
Bessemer, dar 
vat că aceasta 
calitati 
venindu-se la 
cubilou.-

Astfel se prezenta tur
nătoria Atelierelor Cen
trale Petroșani wu puțin 
înainte de anul 1938. în 
această' secție a venit 
Brâneuși cu desenele de 
execuție a mărgelelor 
sale rombbedrice rare, 
înșirate pe un tronson de 
oțel vor constitui 
Ioana Recunoștinței 

.-Sfîrsit", .. ț.Lc ;

toriei refăcute 
dire anexă. Aici au 
montate vibratorul 
formare și mașina de 
mat cu presiune de 
comprimat, ambele

mașina 
pentru 

nisipului, 
poli- 

un

turnarea 
„para" 

s-a obser- 
nu are o 

satisfăcătoare, re- 
vechiul

Va ur>na

,,Co- 
fără

ALPINISM .*
PE PICIOROANGE

Uh record fără pereche 
in materie de alipjnișm a 
fost stabilit de elvețianul 
.Joan Zahn. La prima ve
dere nimic neobișnuit: 
vîrful Kaiseregg (2166 m), 

. pe care La 
, nu este nici

- nici cel mai 
Al pi. Dar el 
picioroange.

BRICOLAJ
Publicația italiană 

Messaggero" ne informează 
deșpre^o_ noutate editorială 
apărutST îh librăriile din 
Occident. Prețul — 9 dp- 
lari și 9» de cenți. 144 de 
pagini text, înțesat cu ta
bele matematice, formule,

cucerit Zaiih, 
cel mai înalt, 
redutabil 
l-a' urcat

clih
pe...

.,11

^e/crg<Zwn;/>tedkra/tii

comoara din lada 
DE GUNOI

Multă vreme nici mă
car luate în seamă, re
sursele de materiale a- 
runcațe ca fiind uzate și, 
deci, de prisos constituie 
astăzi o preocupare im
portam tă îr> cadrul unei 
vaste campanii purtînd 
titlul generic ECONOMII. 
La ordinea zilei sînt pre
tutindeni trei cuvinte:

« recuperabil, refolotdbil, 
recitlabil.

Calculele specialiștilor 
îndreptățesc această aten
ție prioritară ce se acor
dă revalorificării deșeu- 
rilor menajere și rezul
tate din procesul produc
ției economice. Astfel, s-a 
calculat că din cantitatea 
de aluminiu virtual re
cuperabilă din munții de 
materiale secundare acu
mulați- în SUA s-ar pu
tea construi 18 700 de a- 
vioane civile de transport 
de mare capacitate ; pre
lucrarea deșeurilor de 
hîrtie din aceeași țară

ar salva de la tăiere o 
uriașă pădure (765 mili
oane de arbori).

Tot calculele arată că 
resturile menajere sau 
gunoiul conțin: 40 la
sută substanța organice, 
18 la sută hîrtie, 4 la 
sută mase plastice, 4 la 
sută sticlă, metale în di
verse procente. Stadiul 
actual al dezvoltării ști
inței ți tehnicii permite 
ca peste. 90 la sută din 
produsele rezultate de pe 
urma : incinerării resturi
lor menajere să fie recu
perabile — metale feroa
se și neferoase, aliaje ale 
acestor metale, sticlă, 
zgură (din care se fabrică 
țigle, cărămizi etc.), - O., 
tehnologie de reciclare 
descoperită și experi
mentată de cercetătorii 
din Austria, permite ob
ținerea, prin prelucrarea 
Unei tone de reziduuri 
menajere urbane, a 330 
kg de humus de înaltă 
valoare și eficiență pen-

teu creșterea 
solului.

Așadar, în 
actuale, cînd 
rea a devenit 
dament pentru prezent 
— dar și pentru viitor — ?■ 
trebuie găsite soluții pen
tru valorificarea „como
rilor" ce se ascund în- lă
zile de gunoi. Deosebit 
de plastică este, în acest 
sens, formularea cuprinsă 
într-un raport oficial al. 
Pieței comune: „Valori
ficarea reziduurilor, a 
materialelor secundare 
este o formă lucidă de a 
privi relitățile și viito
rul". ' -

•m Y

Sa ne cunoaștem patria
Știați că..

V... neunirea Iui Costache străbătut, pe la 1585, aces- 
Negri, la" sfîrșitul anului Ae meleaguri ?
1859, ea reprezentat al y ...unul din primele bre- 
principatelor la Constanți- vele de invenții pentru un 
nopol a însemnat începutul sistem de televiziune a- 

ro- parține românului Sergiu 
ho- Condrea ? Acesta i-a fost 

r. ' do-^ 
în i 

im- ( 
dis- '

activității diplomatice 
mânești oficiale, peste 
tare ?

..(Pitorescul 
V brPgene era

J
e<uațn, desene', d.agrame 
industriale. Titlul lucrării : 
„Principiile fizice ale me
canismelor explozive ter
monucleare", De necrezut 
și totuși mai mult,

satelor 
subliniat 

trecut și de prezența 
pună toare, cu. o notă 
tinctivă,: a morilor dc.vînt, 
atestate;încă în secolul al 
XVI-leă, cinci călătorul 
străin Francois de Parie a

MOȘTENIREA 
„BEATLES“-ILOR

La o 1k.italie, Paul 
Mi-CanUiev, ■. unul dintre 
membrii "'fosteiLforiiiatfi de

lumarea pricina
vrea a fi un fel de ma
nual destinat amatorilor 
de bricolai. Un fel de în
drumar . pentru „manile 
îftdemîpății::e‘' dornice să-și 
confecționeze o mică bom
bă , proprie. De .parcă oa
menilor nu le-ar ajunge 
miile de bombe mari, din 
arsenalele nueleane ce îm- 
FFinzesc planeta ! ?...

» Nu mai rezist. Am făcut 
l cerere și am solicitat au- 
i djehță. Vreau apartament.
* central. Cu patru camere. 
1 Ce n-am dreptul ? Alții

, cum au ?
Nu vă putem repar- 
alt apartament, mi-a 
tovarășul de la spa- 

locativ.

tiza 
spus 
țiul

- De ce? m-âm revol
tat.

Pentru că n-aveți nici 
an de cînd v-ați mu- 

. mi-a răspuns.
Nu-i adevărat..! am 

postat.
Uite domnule cum 

rezolvă problemele ridicate 
de oamenii muncii I Cum 
sîntem purtați pe drumuri I 
(Ce ușor se confundă inte
resele personale cu cele 
ale colectivului !j. Eu n-am 
să renunț la ideea mea în 
ruptul capului. Vreau apar
tament central cu patru 
camere.,.
* Iptîi să vă plătiți- da

toria- de acum cinci ani.'.: 
m-a prins șeful egeieului.

un 
tat,

ri-

se

- Qe datorie ?
— Pentru că ați 

chiuveta și ați defectat ro
binetele... :
- Ce chiuvetă ? Ce ro

binete ? Acum v-ați trezit ? 
După cinci ani ? Nu plătesc 
și gata I...

S-a apucat să complete
ze un proces verbal. A cre
zut că îl semnez. Nu și-a 
găsit omul pe care să-l 
păcălească. . ■
- Nici de apartamentul 

de pe Oituz pe care l-ați 
schimbat acum trei ani nu 
vă amintiți ? m-a întrebat

'contabilul șef al E.G.L.-u- 
lui.
- Ăla cu sobele ?
- Da, da, ăla cu sobele, 

pe care le-ați făcut praf și 
nu le-ați reparat. Cu scara 
aceea direct în beci pe 
care cărați cărbunele ca 
să nu ieșițl afară..*
- Pe ăla l-am predat..? 

S-o creadă ei că mă duc 
în eroare. Și-au găsit pe 
cine să pună la punct. Nu 
plătesc un leu. Să fie clar.

spart

Marco Polo, întîmplările 
petrecute in timpul cit el 
s-a aflat în slujba Impă- 
ratului Chinei. Tematica 
este istorică, se pune ac
cent pe atmosferă, eSi- 
ceiuri, principii de orga
nizare social-politică, via
ță culturală, atitudini și 
reacții specifice. Filmul a 
cerut realizatorilor seri
oase investigații pentru a 
nu se afla tn opoziție cu 
datele istoriei. Turnarea 
se face în locurile cete 
mai propice: Zidul chi
nezesc, stepa mongolă, 
palatele imperiale.

Regizorul Giuliano Mon- 
taldo și scenaristul Vin
cenzo Labella dispun de 
aportul unor mari actori : 
americanul Ken Marshall 
(Marco Polo), chinezul 
Ying Ruocheng (Hanul 
Kubiîai), japonezul Juni- 
chi Ishida (prințul Chin
kin) etc.

MARCO POLQ 
PE PELICULA

așa ceva... 
cu strungul cum

O coproducție cinema
tografică chino-italiană, 
recent finalizată, trans
pune pe peliculă figura 
vestitului călător Veneti
an din secolul al XIII-lea,

CITITORII FOTOGRAFIATA

acordat în anul 1935.
' ...primul proiect. de ^ame
najare hidroelectrică a La
cului Bicaz și a Văii Bis
triței moldovene datează 
din anul 1908 ?

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

Grade, 
prietarul unei companii 
particulare de televiziune, 
a decis să vindă „Nothern 
Song", socotită de cercu
rile de afaceri engleze ca 
o veritabilă' mină de aur. 
Dar cele 21 de milioane 
oferite de fostul beatle nu

Două 
ame-

au fost suficiente.’ 
puternice- companii 
ricane, „CB.S Records" și 
,. Wa • ■ n e r Commuri i ea t ionș“, 

• au supralicitat și au obți
nut drefrtul de a exploata 
vechile (dar mereu reîn
noitele) succese ale , lui 
McCartney și ale celor trei 

ai acestuia.

mare succes „The‘ Beatles , 
a oferit 21 ’milioane de 
lire sterline pentru firma 
„Nothern Songs" care de- 
'ține monopolul ' editării 
cintecelor în ' vogă, * lan
sate c.u ani în urmă-de fai
mosul cuartet , al beatles- 
ilor. Patronul firmei a- 
mintite, producătorul Lew excompanioni

de cîteva cuișoare și holșu- 
ruburi...

- N-am
- ...Dar 

este ?
— Care
— Pentru lemn. Cu 

lucrați în apartament, 
cinii v-au reclamat că fa-

• ceți zgomot.
- Cum să nu reclame I 

tovarășe? Sînt cei mai rău
tăcioși oameni pe -care i-am 
cunoscut vreodată.. Pe dea
supra ștnt și invidioși. Nu i 
pot să-i sufăr. :-De aceea 
vă cer să-mi dați aparta
ment. Ințelegeți-mă.l Alt- : 1 
fel cum să scap de ei ?

Pîriă acum n-am găsit 
înțelegere. Aproape toți 
mă consideră vinovat. C-am 
stricat aia, că am distrus 
aialaltă, că n-am grijă de 
cutare. De ce să am eu 
grijă ? Ce-s lucrurile mele? 
Dar n-are nimic. M-am 
hotărît să mă duc mai de
parte. Știu eu unde... Nu 
mă las nici de-aș■ țtt că...

Am acte în regulă... Să mi
se dea apartament central 
că de nu...
- Uitați-vă__cum arată și 

apartamentul în care locu
iți acum de numai un an 
- m-a apostrofat E.G.L.-istul.

- Știu eu cum arată I... 
i-am retezat-o. Nu vă fa
ceți griji de asta I...

- Ba ne facem. Parche
tul este degradat, pereții 
coșcoviți...
- Ce să le fac eu ?
- Cum ,ce să le faceți ? 

Să le întrețineți cum -tre
buie I
- Ce mă obligați să zu

grăvesc în fiecare... an ? 
Asta n-o fac să știți. N-am 
timp de așa ceva. Eu sînt 
ocupat, lucrez la... Să le 
repare egeleul I

«• Dar clanțele ?, a con
tinuat el interogatoriul. Cum 
au căzut ?

- Pe mine mă întrebați ?
- Dar pe cine ?
- Pe cei cărora le plă

tesc chirie... .................... .
- Bint. bine, dar e vorbă - Val. URICAImEANU .

strung ? .
care 
Ve.

1

î 
y

PASTORALA
Departe, de. mașini eu țevi de eșapamente, de

parte de civilizație, departe de toate acestea, de mii 
de ani, o turmă de oi își poartă viața calmă prin
tre munți. ' ' i/ ■

Trec mieii albi pe albul de zăpadă, •
Trec oile,, coborînd parcă clip legendă, piirtîn- 

du-si aurul linii pe albul de nea.
Fot<, : U. MANOLAI HF

! Cronică nerimată (63)

I
I

Există șanse mari ca miine săAstăzi e luni.
marți, 
Pretențiile lui 

văța să numere.
* Se înnoptase și soarele uitase să apună. 

Cred în compatibilitatea spiritului uman, 
sigur, că am în lume milioane de prieteni pe 
n..-i cunosc.

Piulița acceptă filozofia șurubului. 
Ce idee.. Să-mi înmormîntez glodurile în capete

. străine, - ■< v: ' -wz? / ■■■• . ■ y ț. ?-
Sîntem compuși din atomi nemuritori. Pe unde

va sîntem veșnici. ' .
încerc să scot în evidență 
Măreața lui inexistență. 
Seîndura 'ardea eu înflăcărare.

B. VALERIU

fie

I 
L

creșteau in măsura in care in

Smt
care

I
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Prezențe 
românești

RABAT 24 (Agerpres). — 
Vineri s-au deschis la Ca
sablanca lucrările <?elui 
de-al XI-lea Congres al 
Partidului Istiqlal din Ma
roc, Raportul general a 
fost prezentat de M’Hamed 
Boucetta. secretar general 
a! partidului.

Din partea Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității Socia- 
liste, participă o delegație 
condusă de Trandafir Co- 
cârlă. ‘ secretar al Consiliu
lui Național al . F.D.U.S., 
ministrul energiei electri
ce. care a adresat congre
sului un salut. .

vâri ■:
TOKIO 24 ȚAgerpres). 

— în orașul japonez Osa
ka s-a • deschis cea de-a 
15-a ediție a Tîrguiuj in
ternațional de* mărfuri. La 
această importantă mani
festare economică participă 
peste 60 de țări. între care 
și România.

Țara noastră expune 
produse ale Industriei con
strucției de mașini, indus
triei chimice, e gamă vari
ată de articole de larg con
sum șl produse ale indus- , 
trie! alimentare

Centenarul

PARIS 24 (Agerpres). — 
Seria manifestărilor din 
Franța consacrate aniversă
rii centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu a con
tinuat cu organizarea de 
către Grupul senatorial de 

.prietenie Franța-România 
a unei seri culturale româ
nești. Manifestarea, care a 
avut loc la Palatul Luxem
burg — sediul Senatului, 
--a desfășurat sub înaltul 
patronaj și în prezența lui 
Alain Poher, președintele 
acestui înalt for.-

Senatorul Lucien Gautier, 
președintele Grupului de 
prietenie, a evocat cu 
multă căldură cariera poli
tică și diplomatică a lui 
Nicolae Titulescu. sublini
ind rolul său deosebit pe 
scena politică internaționa
lă dintre cele două răz
boaie mondiale.

*
TUNIS 24 (Agerpres). — 

Revista internațională „El 
Hadaf", din Tunisia a de
dicat o pagină centenaru-

lul nașterii lui Nicolae Ti— 
tulescu. Elogiindu-se per
sonalitatea lui Nicolae Ti
tulescu se subliniază că 
omul de stat român a fost 
de două ori președinte al 
Ligii Națiunilor. în 
articol se menționează că 
„națiunea română și comu
nitatea internațională cele
brează la recomandarea 
UNESCO centenarul naște
rii acestui eminent compa
triot al lui Nicolae 
Ceaușescu".

DELHI 24 (Ageipfes). — 
In numărul său din apri
lie 1982 revista indiană 
„Fair Idea" a publicat un 
articol intitulat „Un cam
pion al păcii", referitor la 
personalitatea lui Nicolae 
Titulescu. Autorul scoate 
în evidență Calitățile ex
cepționale ale diplomatului 
român, care și-a dedicat 
întreaga capacitate colabo
rării și promovării unei 
concepții realiste, construc
tive și etice privind pacea.

DUPA cum s-a anun
țat oficial la Bruxelles, 
prețurile la produsele de 
larg consum au crescut in 
Belgia cu 9 Ia sută, în ul
timul an.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agenția MEN, ieri 
au avut loc, în localitatea 
libaneză Tripoli, schim
buri de focuri soldate, po
trivit forțelor de ordine, cu 
14 morți și opt răniți. ?

POTRIVIT unor date o- 
flciale publicate la Santia
go de Chile și reluate de 
agenția ~“ 
fectează 
chilieni.

Cifra

TASS, șomajul 
peste 930 000

reprezintă 26
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iembrie: Vulcanul;
No- 

------ Fi
nirea : Copie la indigo.

PETRILA : Ștefan Lu
cii ian.

LONEA : Mondo u- 
mano.

ANINOASA: Echipa
jul, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Hangar 18.

LUPENI — Cultural: 
Liniștea din 
Muncitoresc ; 
ra, I-II.

URIC ANI :

adîncuri;
Fantama-

la 
sută din totalul populației 
apte de muncă a acestei 
țări latino-americane con
fruntate cu o profundă 
criză economică.

DE LA ÎNCEPUTUL 
cestui an, prețurile 
produsele alimentare 
crescut în Suedia cu 
la sută, a anunțat Corni-- 
tetul de stat pentru contro
lul prețurilor, 
reprezintă cu 
sută mai mult decît 
perioada corespunzătoare a 
anului precedent.

a- 
la 

au 
7,4

Aceasta
1,2 la 

în

SPORT • SPORT ® SPORT 0 SPORT 9 SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT

Fotbal, divizia A: JIUL - UTA 2-0 (1-0)

Ultimul aparator arădan,
primul din teren

*
«lanternei ■ Cinci minute mai 
unspreze- 

demonstrat 
vrea, poate

Cu dogoarea 
roșii" in spate, 
cele Jiului a 
că, atunci cîrid 
să practice un fotbal de 
calitate, să-și adjudece din 
timp partida. Din primele 
minute, gazdele au șutat 
spre poarta excelentului 
Ducadam prin ' Șumulan- 
sebi țmin. I), Varga (2), 
Dina (7) etc. Treptat, tex- 
tiliștii își acceptă soarta, 
chiar dacă Tisa încercase 
(9) vigilența lui Cavai, 
fără succes însă. După șu
turile slabe expediate de 
Sălăgean (13). Lăsconi (21) 
și dantelăriile lui Giuchici 
(multe soldate cu .eșec), în 
min. 32 Lăsconi ratează 
cea mai mare ocazie — pus 
în cursă de Șumulanschi, 
își prelungește balonul, 
prilej pentru Ducadam . _______ ....__ ___
să-și etaleze agilitatea, ruia balonul atinge plasa, 
printr-un plonjon inspirat. în preajma vinciului drept.

ttrzhi, 
decla- 

pasa lui 
Varga, Șumulanschi șutea- 
ză puternic, deșt deviat de 
Ducadam. balonul sa stre
coară în plasă. Jocul a de
generat apoi, s-âu plătit 
„polițe’, ba chiar arbitrul 
de centru Abramiuc, tea
tral și fără personalitate a 
împărțit cartonașe galbe
ne în compensație.

După pauză. Jiul reînce- intervenții, cu multă ima-. 
pe ofensiva, în dorința de 
a consolida victoria ; i își 
salvează buturile în mai 
multe rînduri același brav 
Ducadam, dar la o fază, la 
început banală, are loc pe
cetluirea scorului — pornit 
din nou în driblinguri, 
Giuchici se decide să șu- 
teze de la peste 20 m, șut 
de antologie în urma că-

portarul arădan se 
ră învins, din

Fără grijă, coechipierii săi 
dezvoltă faze spectaculoase, 
cu priză la public, un-doi- 
urile Șumulanschi — Sălă
gean, din nou ultimul apă
rător e la post (65, 79). 
Spre final „combustibilul" 
gazdelor se epuizează poate 
și pentru că din teren a 
fost scos de antrenori 
Dina, după părerea noastră 
cei mai bun dintre mij
locași, lucid, eficient în

ginație. De la învingători 
au plăcut: Dina. Neagu, 
Șumulanschi, Sălăgean, 
și Varga. Din tabără ad
versă : Ducadam.

JIUL : Cavai — P. Gri- 
gore (Frățilă), Rusu, Nea
gu, Giurgiu — Varga, Șu- 
mulahschi, Dina (Mula) — 
Lăsconi, Sălăgean, Giu
chici. -ri

I. VULPE

4
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întoarce
rea la dragostea dinții.

26 APRILIE
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iembrie : Liniștea din a- 
dîncuri ; Unirea ; Cos
monautul.

PETRILA Ștefan Lu- 
chian.

LONEA : Fiica adop
tivă. .

VULCAN — Luceafă
rul : Logodnica.

LUPENI — Cultural j 
Soțul ideal; Muncito
resc : Fantamara, I-II,

URICANI; Yankeii 
I-II.

TV

• RUGBY. în campio
natul diviziei A de rugby, 
„Știința" Petroșani, întîl- 

nește azi, începînd cu ora 
10, formația Știința 
CEM1N Bala Mare. Se a- 
nunță un meci aprig dis
putat, la finele căruia În
flăcărați! suporteri ai e-

-.-ir r mm» \9 ttW * > MBBMr-r

25 APRILIE
8,00 Seraliștii In i 

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

10,00 Viața satului,
11,43 Lumea copiilor, 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

18,40 Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal • Zi
lei muncii — fap
tele de muncă ale 

’ țării.
19.30 Strălucita solie a 

prieteniei, colabo
rării și păcii.* Vi
zita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în Republica Popu
lară Chineză.

20,20 Laudă muncii.
20,55 Film artistic : „Mi

rajul'4. (Premieră 
pe țară). Copro
ducție italo-mexi- 
cană.

22.10 Telejurnal.
. ® Sport.

22.30 Studioul muzicii U- 
șoare.
26 APRILIE

15,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal. în In- 

tîmpinarea zilei de 
1 Mal.

20.20 Strălucită solie a 
prieteniei, colabo
rării și păcK, Vi
zita tovazașulul 
Nicolae Cesuțațcu 
în Republica Popu
lară Democrată 
Coreeană.

21.10 Cîntul tinereții 
noastre.

21,35 Pentru curtea și 
grădina dv.

i foileton: 
„La barraca". E- 
pisodul 7.

22.20 Telejurnal.

fata • 21,45 Roman

mernen

•W:

Avancronică

chipei din Vale doresc să 
aplaude victoria favoriți- 
lor.
• FOTBAt. Deoarce me

ciul dintre divizionarele A 
Jiul Petroșani — U. T. A- 
rad a avut loc ieri, rezul
tatul fiind cunoscut,' co
mentat încă, atenția iubi
torilor de fotbal din Valea 
Jiului este îndreptată spre 
Anlnoasa unde, începînd 
cu ora 11, are loc meciul 
dintre reprezentativa mine
rilor din localitate și a celei 
a minerilor din Paroșeni, 
din cadrul diviziei C.

UlllllllllHllltll/lliniHIIIIIIIUIIIIIimilllllt IHlIlIlUlllUUllIIHIIIIIIIIIIIllllllllllllHIIIHII/lllilHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIl

Trustul de instalații și montaj Brașov 
Șantierul Petroșani

ABSOLVENȚI DE LICEU cu specialii 
tăți în meseriile de mai sus (electroteh
nice, mecanice, construcții etc.) pentru 
formare de muncitori de înaltă califi
care.

încadrează de urgență următorul personal: 
— UN CONTABIL PRINCIPAL
— UN GESTIONAR pentru materiale e- 

lectrice și de instalații
— DOI ȘOFERI pentru dubă transport 

muncitori, autodubă TV :

1—6
1—7 /
AUTOGEM,

- ELECTRICIENI categoria
- INSTALATORI categoria
- SUDORI ELECTRICI și 

categoria 2—7
- LĂCĂTUȘI MECANICI pentru lucrări 

de montaj
- MUNCITORI NECALIEICAȚ1 pentru 

calificare la locul de muncă, s-au prin 
cursuri de scurtă durată în meseriile de 
mai sus

Se asigură următoarele condiții i
— cazare în spații de organizare de șan

tier (costul cazării se suportă de către 
întreprindere). Cazarea în apartamente

— masă la cantină, contra cost
— spor de șantier conform prevederilor 

■ legale. /.
încadrarea muncitorilor se face în 

de construcții montaj A.
Relații suplimentare se pot obține 

fon 43751/957 sau la sediul șantierului
troșani, strada Republicii nr. 2 (fost garaj IGO).

rețeaua

ia tele- 
din Pe-

3
3 
!

2
2
5

I
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întreprinderea de prospect 
și explorări geologice 

„Den a t uil«
cu sediul în Caransebeș, strada 30 Decembrie, 

< nr. 1, județul Caraș Severin
- încadrează urgent:

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

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

încadrarea în muncă se face in conformi
tate cu prevederile Legii 12/1971 iar reirf^ui- 
rea muncii conform Legii 57/1974, rețeaua 
foraj, aplicindu-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 in cuantum de 15 la 
sută din retribuția tarifară.

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

Mica publicitate
Petru 
după 
(602)

1 300,.

VIND casă, strada 
Maior 13, Petroșani, 
ora 15.

VIND huse Dacia 
radio auto japonez stereo,
una boxă, autoalarmă 
nouă, Lupeni. telefon 435.

CUMPĂR garaj în Vul-

can. Informații telefon 
70084, după ora 17, (603)

PIERDUT legitimație de . 
serviciu pe numele Movi- 
leanu Vaslle, eliberată de 
I. M. Petrila. O declar 
nulă. '

SOȚIA și mama anunță că se Împlinește un an 
de cind ne-a părăsit bunul nostiu -oț șt fiu

MARIN DUMITRESCU
Nu-1 vom uita niciodată. (599)

fcO AC A $i ADMINISTRARĂ i Petroșani, sts. Nicolos fldicescu -2, ustefoane 4 16 62 fsocsetartat). 4tC63| «24 6« (secții). RFARUt; llpoQtafla Peuojcmi. str N. Salcwcu - t,


