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și întreținere a utilajelor
peste prevederi

ANUL XXXVIII, NIL 9 224 50 BANI

'Ziua de 4 mai a cons
tituit pentru întreprin
derile miniere din ca
drul C.M.V.J. o nouă și 
rodnică zi de
Printre minele care au 
depășit, prin

lucru.

sporuri 
înseninate, planul zilei 
se află I.M. Petrilâ (tu 
4- 454 tone), l.M. Vul
can și .,I.M. Bărbăteni.
• Printr-o bună pre

gătire a condițiilor de 
realizare a planului pe 
luna mai, la l.M. Petri- 
la, în fruntea întrecerii 
aceleiași zile se aflau 
colectivele. sectoarelor 
productive nr. II, 
VI. cu plusuri de 
200 tone.

De la începutul 
clasamentul sectoarelor 
fruntașe indică pe pri
mele locuri i ; colectivele 
sectoarelor II, III, IV și 
V. care au extras 
preună peste plan 
tone de cărbune.

în efortul de a contribui 
la îmbunătățirea calității 
cărbunelui recepționat de 
la întreprinderile miniere 
Lupeni, Bărbăteni și Uri- 
cani, preparatorii din Lu
peni acționează continuu, 
prin echipe speciale, pen- 
tru repararea și întreține
rea utilajelor. Așa a debu
tat și luna'mai, cînd încă 
din primele zile sub con
ducerea ing. Grigore Bă- 
lăceanu șeful atelierului e- 
lectromecanic, echipele 
complexe au desfășurat o 
vastă activitate. Astfel e- 
chipa formată din Stancu 
Coropiță, Vi ore) Bîrlean, 
Ion Chiș și Pavel PanțîrU 
a înlocuit toba de acționa
re de la banda 0—5. Echi
pa formată din Nicolae I- 
vanciti, Petru Varga, Ale
xandru Szabo. Alexandru 
Șuciu și Ion Puică a schim
bat banda metalică nr. 1. 
La „spălare" schimbarea 
cupelor elevator 151 și 
montarea de Șine ■ Corniere 
de susținere s-a efectuat de 
echipă condusă de. Andrei 
Drotzinger,' formată din 
Ștefan Tonț, Tiberiu Drot
zinger și Nicolae Donțiu.

La. omogenizare-flotație s-a 
lucrat la faianțarea vane
lor de către o echipă con
dusă de maistrul Gheorghe 
Pană — secretarul comite
tului de partid — echipă for
mată din zidarii Andrei 
Kincseș și Gheorghe Be- 
dean. în fine, la „funicu
lar" echipa condusă de A- . 
dalbert Tamaș a înlocuit 
cablul purtător de Ia ra
mura II, partea „goale", a 
schimbat acționarea Ia ra
mura II, haidare. Consem
năm în acest context, buna 
coordonare a tuturor aces
tor lucrări de către maiș
trii Vasile Maiogă, Tiberiu 
Szilagy și Pantilimon Tur-,.

Convorbiri oficiale
ATENA 5 (Agerpres). în Balcani, în Europa și
în cursul dimineții de în lume. S-a apreciat fap-

miercuri au început convor- tul că, concomitent cu iu
birile oficiale între pre- * ”
ședințele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl pri
mul ministru al Republicii 
Elene, Andreas 'Papandreu.

La convorbiri ău partici
pat : tovarășa E l e n a 
Ceausescu, prim-viceprim- 
ministru al guvernului Re
publicii. Socialiste România, 
precum și miniștrii de ex
terne ai celor două țări.

în cadrul convorbirilor 
au fost abordate probleme 
privind evoluția relațiilor 
româno-elene, apreciin- 
du-se că raporturile bilate
rale au dobîndit în anii din 
urmă o nouă dimensiune, 
ceea ce corespunde pe de
plin intereselor, recipro
ce de dezvoltare pașnică, 
de sine stătătoare a celor 
două țări, cerințelor majo
re ale destinderii și păcii

Ceremonia
ATENA 5 (Agerpres). 
în cursul după-amiezii 

de miercuri, a avut loc ce
remonia semnării docu
mentelor oficiale româno, 
elene. . •

tru al Republicii Elene, 
Andrea® Papandreu. . • 

în cadrul convorbirilor 
de după-amiază un loc im
portant l-au ocupat proble- 

. dezvoltarea
colaborării -dintre cele două 
țări, apreciindU-.se că a- 
ceasta este în sprijinul 
'progresului celor două po- 
, poare, precum și al sluji
rii cauzei păcii și cooperă-

tensifiearea • contactelor 
politice s-au extins legftu- 
rile economice, au sporit mele privind 
schimburile comerciale, 
s-au diversificat formele 
de cooperare în ramuri im
portante ale industriei.

în cadrul convorbirilor 
din cursul dimineții 
realizat, de asemenea, un rii în general.

Evidențiindu-se implica
țiile deosebit de grave ale 
cursei înarmărilor, carac
terul complet al situației 
internaționale actuale, s-a 
apreciat că este necesar să 
se acționeze ferm pentru 
adoptarea de măsuri con
crete pentru oprirea cursei 
înarmărilor și dezarmare, 
în primul rînd pentru de
zarmarea nucleară, că este 
necesar să se facă totul 
pentru a asigura fiecărui 
popor dreptul Ia dezvoltare 
liberă și independentă.

s-a
a «ncAjtA'ciic:*!, cit*

larg schimb de vederj pri
vind problemele vieții in
ternaționale, punîndu-se în 
evidență preocuparea 
lor două țări, România și 
Grecia, față de evoluția si
tuației internaționale 
vederea îmbunătățirii 
matului actual, a 
condițiilor pentru 
colaborare între

în după-amiaza
zile au continuat, la 
nisterul afacerilor de 
terne, convorbirile oficiale 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul minis-

ce-

în 
eli- 

creării ' 
pace și 
popoare, 
aceleiași 

mi- 
ex-

(Continuare in pag, a 4-ă)

semnării documentelor
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru elen An
dreas Papandreu, au sem
nat Acordul-qadru privind

direcțiile de bază ale dez
voltării cooperării econo
mice, industriale și tehni- 
co-științifice între Republi
ca Socialistă România 
Republica Elenă.

lunii

V și 
peste

Al. TATAR

Comuniștii—oameni de acțiune

j op-KoAfetua de coridă antă rnÎHCicaXii [ Mai și iunie
luni ale ordinii și curățeniei

Producția sectorului, 
în mîini sigure

Nu demult ziarul'nostru 
a consemnat performanta 
colectivului de mineri din 
sectorul V al l.M. Aninoa- 
sa, realizată în luna mar
tie, cînd a reușit să ridice 
balanța activității producti
ve din situația negativă în 
care se afla în primele do
uă luni ale acestui an — 
soldată cu un minus de 
3800 tone de cărbune — la 
un reviriment neașteptat 
de bun în ultima lună a 
trimestrului I, lună cînd 
planul a fost nu numai 
realizat, ci fi depășit cu 
1500 de tone. Revirimentul 
a devenit o permanență, 
demonstrat de faptul că 
sectorul V a încheiat luna 
aprilie cu 1757 tone de căr
bune extrase suplimentar, 
ceea ce confirmă hotărî- 
rea colectivului de a recu-

pera grabnic restanța 
la începutul anului.

Minerii, comuniștii 
torului, după ce au făcut 
în martie,' pasul redresării,
urmat în aprilie de cel al 
consolidării revirimentu
lui, acționează acum cu 
hotărîre pentru asigurarea 
ritmului neîntrerupt al rea
lizărilor bune și în lunile 
și trimestrele următoare, 
în întregul an 1982. Printre 
măsurile organizatorice și 
politice întreprinse de or
ganizația de partid, care 
au fost supuse dezbaterii 
și aprobării în~ adunarea 
generală din luna februarie, 
s-a hotărit repartizarea co
muniștilor la „locurile che- 
ie“ ale producției. Cu a-

I. BALAN

(Continuare in pag. a 3-1)
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In ziarul de azi
• Primăvara pionieriei vulcănene — o inspirată și atractivă suită de manifestări eclucativ- patriotice i . ” .
• Fotbal, divizia A, etapa a 28-a

(în pag. a 2-a)

COLECTIVITATE® INDIVID -
(în pag. a 3-a)
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Brigada condusă de minerul Ion Liivriceanu se numără printre cele mai con secvente și omogene forma
ții de lucru din cadrul sec torului I de la I.M. Lupeni. l oto : Șt.- NEMECȘEK

In anii 1980 și 1981, în
treprinderea minieră Băr
băteni s-a remarcat prin 
rezultatele deosebite obți
nute pe ansamblul activită
ții de e-xtracție. Acum însă, 
același colectiv întîmpină 
greutăți. Tocmai de aceea, 
impedimentul care a exis
tat în ultimii doi ani — 
calitatea cărbunelui — ie
se cu și mai multă preg
nanță în evidență. Dacă în 
1981 s-au redus penaliză
rile pentru nerealizarea 
indicatorilor de calitate cu 
50 la sută față de 1980, si
tuația înregistrată după 
primele trei luni ale aces
tui an Confirmă serioase 
neajunsuri în acest dome
niu. Depășirea indicatoru
lui de caiitate admis pe 
lumi ianuarie cu 4,9 (!) 
puncte a dus la o penali-

zare de 5 996 tone. Pe fe
bruarie s-au aplicat pena
lizări pentru încă 5 096 
tone. Luna martie, departe 
de a consemna o îmbună
tățire a situației, s-a în
cheiat mai mult decît ne
favorabil : 7 807 tone pena
lizare pentru nerealizarea 
calității stabilite. în total 
peste 20 000 tone pierdute! 
Și aceasta doar într-un tri
mestru... ! Să mai adăugăm 
luna aprilie în care ș-au 
pierdut 1 787 tone pentru 
depășirea cenușii cu 
puncte.
Aceasta 
pe care 
membri
loan Alexandru. TATAR

1,6 
Care sînt cauzele? 

este întrebarea 
am adresat-o unor 
ai comisiei de ca-

(Continuare în pag. a 2-a)

Sa amplificam 
acțiunii o de gospodărire 

și înfrumusețare 1
In mai și iunie, declarat? luni ale ordinii și cu

rățeniei, participarea colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderi, a tuturor cetățenilor din cartie
re la acțiunile pentru întronarea și păstrarea ordi
nii, a curățeniei și pentru împlinirea zestrei de fru
mos, va trebui să înregistreze momente deosebite. 
Toate locurile de muncă, incintele instituții!®!- și în
treprinderilor, cartierele și blocurile, străzile și șo
selele ce unesc localitățile noastre ori înlesnesc ac
cesul spre frumoasele zone turistice și bazele de a- 
grement ale Văii Jiului, parcurile și zonele verzi, 
orice colț de teren ce face parte din cadrul nostru de 
muncă și viață să facă dovada inițiativei și pricepe
rii gospodărești, a responsabilității civice și bunului 
gust din partea consiliilor populare, a conducerilor 
unităților economice, organizațiilor de partid, de 
masă si obștești, a tuturor cetățenilor. j ;

OAMENI AI MUNCII ! CETĂȚENI — bărbați, 
femei, pensionari Și copii — din cartiere, participați 
cu hărnicie la acțiunile de gospodărire și înfrumuse
țare a întreprinderilor, instituțiilor și localităților, 
a tuturor spațiilor ce fac parte din mediul nostru de 
muncă și viață ! '

I«
I
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„Ofensiva" frumosului
BV

0 inspirată și atractivă suită de manifestări educativ-patrlotice
Acțiunea de gospodări

re și înfrumusețare a re
mizei de locomotive, din 
Petroșani a început încă 
de la primele semne ale 
primăverii, ba se poate 
spune că ea se desfășoară 
în permanență, indiferent 
de anotimp. începînd, însă, 
cu 20 aprilie, a fost porni
tă o adevărată ofensivă a 
gospodăririi și frumosului. 

. De la ora 7,30
dimineața, zi I 
de zi 50— ■
60 de munci- ‘ 
tori înarmați cu lopețl, mă
turi, greble și alte unelte, 
muncesc de zor pentru 
crearea frumosului. Meca
nici și ajutori de mecanici 
rămîn să participe la aces
te acțiuni după ce s-au 
întors cu locomotivele de. 
la drum. Unii vin în mod 
special de acasă pentru 
âcest scop. Printre partici- 
panți se numără cu regu
laritate mecanicii Vasile 
Stanciu, Constantin Dragu, 
Ioan Dragoș. ajutorii de 
mecanici Aurel Zaharia, 
Ionel Drago tă, Ștefan Un
gur, Petru Dănilă, instruc
torii loan Vădan, loan Ti-

rea și mulți alții. Mereu 
prezent la acțiuni este' co
munistul Petru Pătroi, se
cretarul organizației de 
bază de la remiza de loco
motive;

' Acțiunea de curățenie a 
început chiar de la Intra
rea, în remiză. Zonele verzi 
au fost greblate și plivite. 
Pămîntul dintre linii este 
curățat, iar aleile măturate.

„Primăvara pionieriei vulcănene“

De fapt, cît e de întinsă 
zona remizei de locomotive 

X'-ai să găsești nici măcar 
o bucățică de hîrtie, dova
dă că toți acei ce lucrează 
aici sînt făuritori și deopo
trivă păstrători ai frumosu
lui, 60 de muncitori ai re
mizei de locomotive au în
cărcat un vagon de pămînt 
dintre linii, au transportat 
și stivuit la un loc potri
vit traversele vechi răma
se de la districtul L.5, ău 
curățat un canal unde se 
fac reviziile locomotive
lor.

Se cuvine să subliniem 
faptul că paralel cu ampla

acțiune de curățenie și 
gospodărire se desfășoară 
și aceea de strîngere a 
fierului vechi. Un vagon de 
fontă de 20 tone a fost de
ja predat, iar circa 40 tone 
de fier vechi sînt încărcate 
în vagon pentru a lua dru
mul siderurgiei. La capi
tolul curățenie mai amin
tim că au fost cernute do
uă vagoane de zgură roșie 

provenită de 
la curățirea 
focarelor pu
ținelor loco

motive cu aburi care se 
mai află în funcțiune în 
cadrul remizei, zgură ce a 
fost presărată pe alei și în
tre linii. Așa cum ne-a in
format tovarășul Petru Pă
troi, după ce ordinea și bu
nul gust vor fi instaurate 
începînd de la intrarea în 
incinta remizei de locomo
tive și pînă aproape de 
triaj, harnicul colectiv de 
aici își va muta șantierul 
frumosului la baza sporti
vă a ceferiștilor aflată în 
apropiere. Sînt și acolo 
multe de făcut, așa că le 
dorim spor la muncă.

CRIȘAN

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
în Boțoni, lingă podul 

peste Jiu spre mina Dîlja, 
in toamna anului trecut 
și-a făcut apqriția un va- 
gon-dormitor. Tot de a- 
tunci, lingă vagon au fost 
aduși și așezați — cum se 
vede în imaginea alătura
tă, 41 saci de ciment. Pre
țiosul material aparține lo
tului întreprinderii de cons- 
trucții-montaje pentru rețe
le electrice, cu sediul la 
Surduc nr. 231, care reali
zează în apropiere o linie 
electrică aeriană. în bătaia, 
intemperiilor de tot felul, 
cei 41 de șaci cu ciment 
s-au transformat într-un 
bloc de piatră. Paguba va 
trebui recuperată în între
gime de la cei vinovațl de 
adăpostirea necorespunză
toare a cimentului. Negli
jență șă plătească! -■

„Primăvara pionieriei tinerești se va numi „Par- 
vulcănene", acțiune ce se “
desfășoară în perioada 4— 
9 mai, în toate școlile din 
Vulcan, în < organizarea 
Consiliului orășenesc al 
pionierilor, are menirea 
să stimuleze interesul ele
vilor față de învățătură și 
muncă, să intensifice edu
cația materialist-științifi- 
că și patriotică a tinerei 
generații.

încă cu o zi înainte, S 
mai, elevii din școlile Vul
canului au fost eonstituiți 
in detașamente de muncă . . .,—, — ------- ,
patriotică, repartizați pe handbal și cros. La biblio- 
obiective de lucru, care 
să sporească frumosul ci
tadin. în 4 mai, după des
chiderea festivă, organi
zată la cinematograful „Lu
ceafărul", în prezența se
cretarului comitetului oră
șenesc de partid, i-am vă
zut pe cei mal tineri gos
podari ai orașului, îmbră- 
cați în haine de lucru în 
noul parc din localitate, pe 
care vor să-l termine pînă 

august.
spunea 
muncii

cui pionierilor". Am rețis 
nut din aceasta, dorința \ 
micilor locatari de a men
ține prospețimea și frumu
sețea florilor, pe care a- 
cum se străduiesc să le să
dească.

în aceeași disciplină de 
respectare a programului 
stabilit în cadrul acțiunii 
„Primăvara pionieriei vul- 
cănene" se acționează la 
baza sportivă a Școlii ge
nerale nr. 4. Aici au fost 

• declanșate întrecerile spor
tive pe școli, la fotbal,

toca din localitate a fost 
lansat concursul de creație 
literară și artistică „Partid 
iubit, îți mulțumim pentru 
copilăria noastră fericită", 

' în cadrul căruia vor parti
cipa toate școlile cu cele 
măi bune creații literar- ’? 
artistice. Concursul este 
dotat cu premii, acordate 
de Consiliul orășenesc 
organizației pionierilor 
Comitetul orășenesc 
U.T.C,

De remarcat, este de a- 
semenea că pentru a dez- 

s volta gustul pentru. citit 
la elevi, a fost deschisă o 
expoziție de carte cu vîn- 
zare în holul cinematogra
fului din localitate. în le
gătură cu aceasta, tovarășa 
Elena Mihăilescu, yînză- 
toare la librăria nr. 42, ne 
spunea că elevii au cumpă
rat chiar din prima zi din 
expoziție cărți politice, 
beletristice și tehnice cu 
valoare de peste 500 de lei.

„Primăvară pionieriei 
vulcănene", aflată la a 
doua ediție, care se va des- 

. lășura pe, parcursul unei 
; săptămîni de intense ac- - 

țiuni pionierești, va contri
bui la educarea prin mun
că și pentru muncă 
nerei generații. Este 
vărată săptămină 
și la învățătură. în

al 
și 
al

a ti-
o ade- 
record 

care 
fiecare pionier* ^participă 
cel puțin la unaMau două 
acțiuni educativ-patriotiee,- 
dar se preocupă și de ob- “ 
ținerea de note maxime în 
procesul de învățămînt.

Teodor ARVINTE

la începutul lunii
Un prichindel ne 
că acest șantier al
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Un rezultat neașteptat, dar mai ales nedorit...
Ne-am așteptat firește ca 

meciul să-fie-greu. Ne-ăm 
așteptat, de asemenea, ca 
jucătorii de la A.S.A. să-și 
dispute una din ultimele 
șanse ■ de supraviețuire în 
prima divizie. Nimeni nu 
s-a gîndit însă ■— cu sigu
ranță — că jucătorii Jiului 
nu vor găsi calea spre victo
ria atît de necesară. Jocul 
echipei noastre a fost atit 
de confuz, (mai ales în 
prima repriză), incit la un 
moment dat chiar și acest 
punct care ne-a rămas, din

Dacă în subteran se poate alege sterilul, 
de ce nu s-ar face la suprafață ?

(Urmart din pag. 1)

litate de pe lingă c.o.m' — 
ing. Ivan Vitan și sing. 
Ibolya Nyiri — din aceas
tă comisie făclii d parte 
și minerii șefi de brigadă 
Pompei Tomolea, Carol 
Kovacs și Koloman Toth. 
Ni se precizează că nume
roasele controale efectuate 
în subteran dovedesc că n- 
colo măsura alegerii steri
lului este într-un fel res
pectată. în toate cele patru 
luni, procentul de cenușă 
admis este depășit cu mult 
la punctul de încărcare 
„gara Bărbăteni" (în . ia
nuarie 63,1, în februarie 
61,3, iar în martie 64,6, li
mita fiina de... 55,0 !). La 
acest punct se colectează 
cărbunele de la sectoarele 
II, III, IV și cariera Cîmpu 
lui Neag. Probele de strat,

executate în ultima perioa
dă, demonstrează că cenu
șa cărbunelui de la cele 
trei sectoare se încadrează 
în conținutul de cenușă 
stabilit prin norme. Și to
tuși, care sînt de fapt cau
zele depășirilor nepermise? 
„Fără îndoială — ni s-a 
spus .— cărbunele de la 
Cimpu lui Neag". „Prin ce 
măsuri acționați pentru e- 
liminarea neajunsurilor ?“ 
— i-am întrebat pe tovară
șii din compartimentul „ca
litatea producției". Ni s-au 
prezentat... măsurile de a- 
legere a sterilului în subte
ran, de normare a sterilu
lui ales, de evacuare ritmi
că etc. „Dar la cărbunele 
provenit de la cariera Cîm
pu lui Neag Răspunsul: 
...nimic ! ;Chiar și claubajul 
care era la „gara Bărbă
teni" a fost desființat încă

djn 1980. De ce ? „Pentru 
că — ni se răspunde <— nu 
era conform regulilor de 
protecție a muncii ?!“ Ni 
s-a mai spus că de fapt 
Ia clasă granulornetrică +80 
mm procentul de cantitate 
este doar de... 2 la sută. A- 
șa este în cazul cărbunelui 
venit de la sectoarele mi
nei. Dar la cel adus de ia 
Cîmpu lui Neag ? Am a- 
vut ...curiozitatea să vedem 
<.um arată acesta în „gara 
Bărbăteni". Iii 'momentul 
sosirii noastre erau pe 
rampă circa 40—50 de tone. 
Pe puțin un sfert din a- 
cest cărbune era — mai bi
ne zis erau — bolovani 
mari (unii de mărimea u-- 
nor vagonete de mină 1). 
Considerăm Că n-ar fi lip
sit de interes să se studie-

• ze ideea tovarășului ing. 
Ivan Vitan i „ar fi foarte

utilă o stație de presortăre 
la Cîmpu lui Neag". S-ar 
reduce, cel puțin, cantita
tea de steril transportat pe 
mai mulți kilometri. Și *- 
adăugăm noi — ar fi foarte 
Utilă reînființarea unei 
stații de claubaj in „gara 
Bărbăteni".

Rezultatele care se află 
înscrise în dreptul indica
torului „calitatea cărbune
lui" la I+I. Bărbăteni, pe 
primul trimestru ca dealt
fel și în aprilie, reclamă 
acțiuni energice și' precise 
pentru îndreptarea lucruri
lor. Posibilități există, cu 
certitudine. Rămîne ca rei 
în cauză să decidă. Iar de
cizia este una singură, ea 
fiind impusă de cerința e- 
conomiei naționale : căr
bune . cdcsificabll de cea 
mai bună calitate, în can
titate tot mai mare I

cele două puse in joc, pă
rea pierdut.

In afară de faza din mi
nutul 6, hind centrarea Iui 
Szabo a fost reluată de 
Fanici în plasă, Cavai, ne- 

. puțind evita goiul,'fundașii 
noștri au lăsat un culoar... 
prea liber pentru incursiu
nile jucătorilor oaspeți. 
Ce s-ar fi în timpi ui dacă 
în minutul 30, cînd Fanici 
a scăpat de la mijlocul te
renului (unde erau Neagu, 
și . mai ales Vizitiu Ca- 
vâi nu ar fi apărat senza
țional ? Ușor de presupus, 
deși... nedorit.

Prima repriză ne-a oferit, 
tabloul unei evoluții nesi
gure a jucătorilor de la 
Jiul. Mijlocașii nu reușeau 
nici închiderea culoarelor 
pe unde oaspeții semănau 
panică permanentă, și nici 
construirea unor fâze ofen
sive care să pericliteze cit 
de cit poarta, apărată ieri 
foarte bine de Naște. Lipsa 
de decizie a lui Giuchici și 
Varga, izolarea lui Șumu- 
lanschi, dar mai ales apa
tia lui Lăsebni (de nere
cunoscut ieri), aveau să u- 
șureze mult sarcină coe
chipierilor lui Bdloni.

La reluare, Jiu] apare 
în teren cu rîndurile mult 
mai strînse. Jocul este mai 
„legat". Mai ales perioada 

’de joc. dintre minutele 46-4 
65 oferă imaginea unei do
minări totale a gazdelor’ 
Min. 47 : Lăsconi pierde 
startul la o pasă excelentă

I 

I
I
I
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• EXPOZIȚIE. în sala 
de festivități a Liceului in
dustrial din Vulcan 
deschis, zilele trecute, 
interesantă expoziție
metalo’plastie, sculptură în 
lemn, intarsie, pictură, go
blenuri și numismatică. 
Expun artiștii amatori Va- 

. sile Onofras, Liviu Macea, 
I Francisc Dobner, Gheorghe 
I Secara, Mieloș Iozsef, Ro- 
I clica Flaidăr, Ion

Ion Drăghici precum și e- 
levii Biro Adrian și Gheor- 
ghe Pișleag. Deschisă în ca
drul manifestărilor dedi
cate zilei de 1 Mâi șl ani
versării creării Partidului 
Comunist Român, expozi
ția rămîne la dispoziția pu
blicului vizitator timp de 
o săptămină.
• DEZBATERE. Azi, Ia 

ora 10, comitetul orășenesc 
al femeilor- din Uricani 
organizează, în sala mică a 
casei de cultură din locali
tate, dezbaterea „Femeia 
zilelor noastre — militan-

Șcutaru, tă activă pentru pace"»

• GOSPODĂREASCA. 
Gospodarii de la I.M. Live- 
zeai, după ce au terminat 
amenajarea zonelor 
zi și a parcului dfr> 
clădirii administrative, 
trecut cu toate forțele 
mărirea parcării din 
diata apropiere a minei,
• SPECTACOL. Mici

lor spectatori de la Lonea 
li se oferă posibilitatea de 
a viziona, azi, la clubul din 
localitate, comedia muzica
lă pentru copii „Concertul 
din pădure", de George 
Negraru.

vef- 
fața 

au 
■ la 
ime-

• DE SEZON. De la 1 
C.P.V.I.L.F. aflăm că Ia | 
depozitul central Petro
șani au sosit noi transpor
turi de trufandale. Este 
vorba despre în.semnate 
cantități de salată, castra
veți și spanac care au luat 
deja drumul unităților de 
desfacere. (Nieu Trăistaruj

Rubrică realizată de 
C. GRAURE

Iată celelalte rezultate 
tehnice și autorii golurilor: 
Corvinul — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—-1 (0—1);
Oaspeții au deschis scorul 
prin Moș (min. 22), golul 
egalizator fiind marcat 
de An done (min. 63). S.G. 
Bacău — Universitatea Cra
iova 0—0.. Progresul Vul-.. 
can — U.T. Arad 2—1 (I— 
0). Mariea (min. 8) șl Apos
tol (min. 48) au înscris 
pentru gazde. Dihamo «— 
F.C. Argeș Pitești 1—0 (1— 
0). A înscris Dudu Geor
gescu (min. 25, din penalty). 
F.C. Constanța— Sportul 
studențesc 0—0. Politehnica 
Timișoara — F.C. Olt 2—1 
(1—0). Golurile gazdelor

a lui Giuchici ; min. 52 lo
vitura de cap a lui Neagu 
este' respinsă ele Naște ;n 
bară și de acolo în teren; 
min. 56, Dina șutează pu
ternic de la 25 metri puțin 
pe lingă poartă. Din feri
cire dominarea are urmări 
și pe tabela de marcaj: în 
mințitul 65 la un henț al 
Iui Bol&îi, la cea 17 m, ' 
Dina execută foarte puter
nic, pe jos, și Naște, .este 
înfrînt: 1—1. Din. atest 
moment jucătorii Jiului în 

’•Ide să acționeze Ia fel de 
organizat pentru « reuși 
golul victoriei, se compli
că: în acțiuni individuale 
care eșuează de fiecare da
tă, + ■■ <

Cert este că în final s-a 
pierdut un ptmeț prețios, if > 

.Rămîne ca în etapehf'. ure’- 
’mătoare. reintrarea lui Să- 
lăjan și Rusu, siguranța 
lui Cavai, dîrzenia de care 
îi știm capabili pe toți ju- . 
cătofiî Jiului să ne facă să 
uităm necazurile pe care 
le-au trăit, iar Jiul să de>- 
monstreze prin rezultate 
bune Că își merită locul îij 
prima divizie. Sîntem con
vinși că băieții noștri vor 
face tot ce le stă în putin
ță ca să realizeze acest 
lucru.

JIUL : Cavai — P. Grigo- 
re (min. 78, V. Popa), Vi
zitiu, Neagu, Giurgiu — 
Muia, Dina, Șumulanschi 
— Giuchici, Lăsebni, Varga,

loan Alexandru TATAR

*
au fost marcate de Cio- 
eioană (autogol,- min. 3.5) și 
Vlătănescu. (min. 84) în 
timp ce pentru oaspeți a 
înscris famandi (min. 48). 
C.S. Tîrgoviște — Steaua- 
1—0 (0—0). Constantin a 
fost autorul unicului gol al 
meciului, în min. 60. F.C.M. 
Brașov — Chimia Hm. Vil- • 
cea 1—0 (1—0). Golul vic
toriei a fost realizat de 
Gherghe, min. 6. In clasa
ment conduce Dinamo Bu
curești, cu 39 puncte, ur
mată de Universitatea Cra
iova — 38 puncte, Corvinul 
Hunedoara — 35 puncte, 
F.C. Olt — 32 puncte. <

Următoarea etapă se va 
desfășura duminică, 23 mai.
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la fel 
pentru

în timp ce lucra în pro- . 
ducție a urmat și o școa
lă tehnică, după 
timp de 20 de ani a deți-

de muncă

Auzisem că, deși tinâr, 
este un strungar bun, cu
noaște meserie. Dintre su
tele de tineri hgrnici ți 
pricepuți ce lucrează in 
uzină, Ion Predoi, secreta
rul comitetului de partid 
pe întreprindere ni l-a 
recomandat pe Andrei Pe- 
ti. De ce ? ,,Pe acest tî
năr - ne-a lămurit , inter
locutorul nostru - il re
comandă faptele sale de 
muncă". în secția prelu
crări la rece, aici unde 
80 la sută din muncitori 
sînt tineri, pe Andrei îl 
deosebești ușor după miș
carea sigură a brațelor, 
după modul cum își orga
nizează lucrul și cum se 
concentrează asupra pie
selor pe care le execută la 
un nivel calitativ superior. 
II deosebești după sudoa. 
rea frunții pe care, din 
cind în cînd și-o înlătură 
cu mîneca de la salopetă.

Dialogul cu Andrei se 
înfiripă greu ; se vede că 
lui nu-i place sa vorbeas
că despre el, nu-i place 
să se laude. îndreaptă în
totdeauna discuția spre 
colegii săi, despre care 
spune că sînt toți „unul 
și unul".

— Unde ai învățat me- 
*rerie, Andrei ?
* - Meserie am învățat 
la școala profesională pe 
care am absolvit-o 
1974, dar pot spune 
adevărata meserie am în
vățat-o aici, în uzină. Pen
tru mine, ca de altfel pen. 
tru mulți tineri, uzina este 
o adevărată școală de e- 
ducație. prin muncă. și 
pentru muncă.

Am aflat multe cuvinte 
de laudă la „adresa” lui 
Andrei. El execută diferi
te piese pentru complexe, 
combine,' foreze, piese ca
re solicită un înalt nivel 
de pregătire profesională. 
Pînâ acum, la virsta de 26 
de ani nu a rebutat vre
una. Deviza ce și-o impu
ne în muncă este : calita
te și eficiență. Pentru 
meritele sale, pentru dă
ruirea și pasiunea cu ca
re se manifestă în acțiu
nile organizate pe plan 
obștesc, în activitatea or-' 
ganizației U.T.C., a fost 
primit în rîndurile membri, 
iar de partid. Autoexigent 
cu sine în învățarea și 
profesarea meseriei, An
drei Peti, a fost nelipsit 
în concursurile profesio
nale. In prezent se pregă
tește pentru un nou con
curs pe meserii, faza pe 
uzină, care va'începe în 
această lună. Dorința ful 
cea mare este să-și șle-' 
fuiască necontenit brățara 
de aur a meseriei, s-o fa
că să strălucească cit 
mai puternic, spre satis
facția sa, spre folosul în
tregului colectiv.

Cornel BUZESCU

ȘTAFETA CONTINUA
După ce a primit tradi

ționalul baston de pensio
nar, după ce formația de 
muzică i-a cîntat „mulți 
ani trăiască", cu emoție, 
Iosif Ghiciu, maistru prin
cipal la preparația Lupeni, 
a spus : „în anul 1951, 
cînd am venit în Lupeni, 
după absolvirea școlii teh
nice și m-am încadrat lă 
preparație, puțini din noi 
își mai amintesc că am. 
lucrat cu o instalație ru
dimentară. în acea pe
rioadă uzina noastră „pre
para" in jur de 4000 tone 
cărbune, în 24 de ore, iar 
astăzi am ajuns la 12 000 
de tone".

La cei 57 de ani, din
tre care 40 de muncă, Io
sif Ghiciu are la activ o 
activitate bogată pe linie 
profesională, în munca de 
partid și obștească. La 
preparația Lupeni, s-a în
cadrat ca muncitor califi
cat, avînd la bază o școa
lă profesională de meta
lurgie, terminată la Beiuș.

care,

nut funcția, de maistru, 
apoi maistru principal in 
secția preparare. Sub mi
na lui au fost modelați 
sute de oameni, care as
tăzi sînt muncitori de nă
dejde ai preparației.

Bucurîndu-se de pres-

tigiu în cadrul colectivu
lui in care a lucrat, 
a activat și ca secretar 
al comitetului de partid, 
apoi în comitet ca propa
gandist la învățămintul 
politico-ideologic și depu
tat în consiliul popular 
al orașului.

Cu prilejul ieșirii la 
pensie a maistrului prin
cipal Iosif Ghiciu, pe fe
țele ortacilor de muncă 
am „citit" bucurie, dar și 
o umbră de regret, semn 
că se despart de un OM 
cu alese calități, cu o con
duită exemplară în pro
ducție și societate, de la 
care au avut multe de în
vățat.

„Așchia nu sare depar
te, de butuc" spune o vor
bă și iată, de la colegii 
de muncă aflăm că fiul 
lui Iosif Ghiciu, tinărul 
Romi, lăcătuș la prepara- , 
ție, urmează exemplul ta
tălui, purtînd pe mai de
parte ștafeta meseriei spre l 
cinstea familiei din care i 
face parte.

Avram MICA

Comuniștii 
oameni de acțiune

în 
câ

Wt' ■
•4^
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ceasta măsură politică — 
ne spunea tinărul inginer 
Cristian Ciornei, secretarul 
organizației de partid — 
se asigură un ritm susținut 
al extracției de cărbune 
deoarece se încredințează 
conducerea abatajelor fron
tale unor brigăzi conduse 
de membri de partid care 
dovedesc o mare putere de 
muncă ?i angajare. cum 
sînt minerii Florea Iones- 
cu și Francisc Rakoczi. Și 
organizația de partid nu 
s-a înșelat bizuindu-se pe 
ei, deoarece în aprilie pes
te 1000 de tone din întrea
ga depășire de plan reali
zată de sector — 1757 de 
tone — provine din abata
jele celor două brigăzi, pri
ma avînd extrase suplimen
tar 722 de tone, iar cea de-a 
doua 340 tone. Tot 
se procedează și 
asigurarea liniei de front 
la nivelul sarcinilor 
nile și trimestrele următoa
re. întrucît actualul aba
taj frontal din stratul 16— 
17 se termină de 'exploatat 
în luna iulie, conducerea 
sectorului. nu a ainit . altă 
cale de ales decît urgenta
rea lucrărilor de pregătire 
a noilor capacități de ex
tracție din stratul 15. blo
cul zero. Iată de ce, pentru 
a nu intra in gol de pro
ducție la acea dată, orga
nizația de partid a încre- ,

dințat sarcina de mare 
răspundere de a execută 
lucrările de deschidere ă 
blocului zero din stratul li 
unor brigăzi cu multă ex- j 
periență în astfel de lu- 1 
crări, cum, sînt cele condu- 1 
se de comuniștii Mihai 
Tecșa și Ion Hoțea. i

Ritmul lucrărilor de pre
gătire ce trebuie realizate 
intr-o perioadă scurtă de 
timp se cere a fi deosebit 
de accelerat, hună de lună 
cele două brigăzi au
realizat 120 ml și chiar mai 
mult la aceste lucrări de 
pregătire. Pentru lunile ur
mătoare, cînd lucrările vor 
avansa în cărbune, sectorul 
a programat mecanizarea 
acestora, introducînd O 
combină de înaintare. Vor 
satisface cele două brigăzi 
încrederea acordată ? Răs
punsul ne este sugerat de 
un lucru cert. Prin buna 
organizare a lucrului, mine
rii șefi de schimb — Teo
dor Șacotă,, Lăchiță Putere, 
Ludovic Gali și Grtgore 
Bogdan, împreună cu orta
cii. din brigada comunistu
lui Mihai Tecșa, iar din

■ brigada lui Ion Hoțea — 
minerii din schimburile 
conduse de Ștefan Mihala- 
ehe, Ioan Preda, Maior Mi- 
kloș și Gheorghe Durla 
sini hotărîți să realizeze 
avansări rapide, să finali
zeze la timp pregătirea noi
lor capacități <ie producție 
ale sectorului.

B .
7 £ Z

Echipa dq reparații 
cuplaje hidraulice 
dusă de Gheorghe 
ilclean se numără prin
tre fruntașii atelierului 
mecanic al I.M. Uricani.
Foto : Șt. NEMECSEK

La mină nu este loc pentru
să preia ștafeta dc la schim
bul I, dar nu înainte de a 

. .. . . ... . socoteală
primul trimestru al anului pentru faptele lor reproba- 
eu 6800 tone. în aprilie, 
minusul înregistrat ește de 
12 930 tone cărbune. în 
consecință, de la începutul 
anului .și pînă în prezent, 
colectivul de aici a rămas 
dator economiei naționale 
cu aproape 20 000 tone de 
cărbune. Una din cauzele 
acestor nerealizări o cons
tituie, după cum ne infor
ma Iile Păducel, secreta
rul comitetului de partid 
pe întreprind ere .absențele 
nemotivate. Cel mai' mare 
minus și cele mai ’ multe 
absențe nemotivate în pri
mele patru luni ale anului 
le-au înregistrat sectoarele

■ iv — eu minus .10 405 to
ne cărbune și 1014,absențe 
nemotivate, sectorul III — 
cu min us 9 709 tone și 795 
absențe nemotivate, sectorul 
I — cu minus 835 tone și 
201 absențe nemotivate. La 
sectoarele II și V, care în
registrează un plus de 3272 
tone și, respectiv, 60 tone, 
numărul absențelor nemo
tivate este redus simțitor.

Creșterea absențelor ne
motivate în luna aprilie 
(numărul acestora se men
ține și în luna mai tot ri
dicat), a determinat orga
nizarea de către comitete
le de partid, sindicat și 
U.T.G. a „judecății munci
torești*1, acțiune care a- 
tuncl cînd a fost privită cu 
răspundere și generali
zată la nivei de brigăzi, 
sectoare, a dat bune rezul
tate, chiar la mina Lonea.

Ora 10,30, Sala de apel 
a minei — arhiplină.

, Schimbul Ii se - pregătește

Mina Lonea nu și-a rea
lizat sarcinile de plan 
producția de cărbune

la
în chema să dea

bile pe cei certați cu dis
ciplina. Instanța muncito
rească, constituită ad-hoc, 
a supus opiniei colective 
mai întîi eîțiva recidiviști 
in ale indisciplinei. Primul 
pe listă : Dănilă Fatjol, a- 
jutor miner, om cu doi 
copii ; i s-a desfăcut, după 
12 absențe nemotivate con
tractul de muncă. Au ur-

giul colectivului ar putea 
continua. '‘v

Desigur față de acești oa
meni certați eu disciplina, 
față de faptele lor reproba
bile, neconforme eu norme
le eticii șj echității socia
liste instanța muncito
rească nu a rămas indife
rentă. Iată citeva din opi
niile ortacilor : „Să nu-i 
mai iertăm la infinit ; ori 
se încadrează în disciplina 
muncii, ori sa piere dintre 
nol“ (Silviu Negru, ■ miner

năr „problemă" în sector. 
„Am să încerc să-l deter
min să fie un exemplu în 
muncă și viață. Dacă nu 
va înțelege arii să fiu pri
mul care voi propune con
ducerii minei să i 
că contractul de 
„Cu mine spunea 
tînăr, Constantin 
lucrează și Victor

• loan Oprea, 26 
din comuna Zvarișleâ, ju
dețul Suceava, după ce a 
umblat în lung și-n lat 
prin toată țara, ă poposit 
in Valea Jiului eu scopul, 
vezi chipurile, să se înea-

‘dreze în muncă. Dar în Ioc 
de muncă și-a ales traiul 
parazitar. Depistat de orga
nele de miliție și refuzînd 
să se încadreze in muncă, 
a fost trimis în judecată șițr ■ 
condamnat la trei luni în- . 
chisoare. ‘Această „ofertă" 
n-o mai poate refuza.

La I. M. Lonea
șef de șchimb). „In cadrul 
dirigenției muncitorești, în 
adunările de grupă sindi
cală, noi îi •atenționăm pe 
absențomani, căutăm să-i 
ajutăm să se încadreze în 
disciplina muncii, clar mul
ti dintre aceștia pur și 
simplu nu voi'. în acest caz 
nu aveni 'decît să ne lipsim 
de prezența lor" ‘ (Gheorghe 
Dombi, maistru minier). 
„Sectorul III nu și-a reali
zat planul la cărbune și 
din cauza nemotivatelop. 
Pentru eliminarea acestora 
trebuie să se ia măsuri 
drastice eu cei care sînt 
lună de lună „abonați" la 
nemotivate. Cu duhul blîn- 
dețiî nu se mai poate lu
cra eu absentomanii", 
sif Habuc, miner șef 
schimb). Tinărul tfelu 
babei din cadrul sectorului 
I se angaja să stea de vor- 

știrbese prosti- bă cu Vasile Să lan, un tî-

rugă- 
soției 

minei.
muu-

mat angajamentele, 
mințile sale și ale 
adresate conducerii 
A fost reîncadrat în 
că, dar în loc să răsplă
tească cum se cuvine încre
derea ce i s-a acordat, a 
mai făcut 2 nemotivate.

; Vasile Murani, un'alt reci
divist care nu șf-a respec
tat angajamentul luat și a 
nesocotit încrederea acor
dată de colectivul în care 
lucrează. Vasile Macuc, șa
se nemotivate în luna a-, 
prilîe, nemotivate pe care 
le-a făcut în zilele de pla
tă și avans, întîrziind la un 
pahar, dar justificînd că 
ar fi fost bolnav. De aceas
tă „boală cronică" mai su
feră și Antohi Bîti, Petru 
Grunță, Ion Ilea, Alexandru 
Meza, Dorin Ilăncilă, Ale* 
xandru 1-IaJdu, Marcu Mun- 
teanu și, din păcate, lista 
celor care j ”

(lo
de 
A-

se desfa- 
muncă", 

un alt 
Costea, 

Guta, cu 
care sînt consătean și că
ruia îi cam place... paharul. 
Desigur, am să încerc săi 
conving că la mină nu este 
loc pentru leneși; Aici se 
muncește, nu • se trinclăveș- 
te". ;;; șC/Jcș./ ' - -

Cei chemați în fața 
tanței muncitorești 
simțit judecata aspră 
-dreaptă a ortacilor, 
convins, considerăm 
pentru ultima dată că 
mai persistă în indisciplină 
nu vor mai fi iertați. Își 
voi primi „pedeapsa" cu
venită, așa cum ele altfel’ 
si-au primit-o în acest ah 
25 de absențomani, aurora, 
colectivul a hotărît să li se 
desfacă contractul de mun
că.; ■ , / ;

La mina Lonea, „judeca
ta muncitorească", trebuie 
să. fie extinsă, generalizată 
pe formații de lucru, 
schimburi și sectoare, 
ceasta acțiune trebuie, 
vită de către organele 
organizațiile de .partid, 
dicat și U.T.C. ca o rezer
vă însemnată de creștere a 
extracției de cărbune, tre-, 
btiie să devină un instru
ment de lucru al tuturor 
factorilor cu munci de răs
pundere din cadrul între
prinderii, cărora le cade în 
atribuții întărirea discipli
nei de producție.

Constantin GRAURE

ins- 
au 
;șt 

s-au 
noi, 

dacă

pe 
A- 

pri- 
și 

sin*

• In Ziua de 30 aprilie 
a.?.. Viorel Călin, încadrat 
în muncă la J.C.M.M., du
pă ce și-a întunecat mintea 
cu aburii alcoolului . la 
restaurantul, „Parîngul", în 
loc să; mieargă acQsă,. s-a 
dus la „Berăria" din. Ae
roport — Petroșani, unde 
l-a intîlnit pe Gheorghe 
Honț pe care, după o dis
pută contradictorie l-a lo
vit cu briceagul. rÂ 
condamnat, potrivit Decre
tului 153/1970 ia 6 
închisoare. Are timp 
mediteze la faptele

fost

luni 
să 

siile.

• Alin Marican, 11 ani, a 
fugit, întf-una din zile de 
la Școala . CU program spe
cial de la Uricani. în auto
buzul de Piața Victoriei .*• 
Aeroport, prof ițind de aglo
merație, a tăiat sacoșa iții* 
nei femei și£a sustras por
tofelul cu bani.' Minorul a 
fost prins cu. ajutorul ce-

■ tățenilor.
• Meseria de electrician 

nu i-a plăcut lui Izvorel 
Lie, domiciliat în
șani, strada Livezeni 
36. Și-a ales, în 
tnuncă cinstită și

„traiul parazitar și 
o condamnare de
Să-i fie de învățătură !

Petro- 
nr. 

loc. de
demnă, 

a cules... 
6 luni'.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani
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Convorbiri Depunerea unei coroane de flori
(Urmare din pag. 11

Abordînd o amplă pro
blematică, prilejuind o ■ 
largă prezentare a puncte
lor de vedere, precum și 
evidențierea numeroaselor 
posibilități de colaborare

întrevedere cu delegația primăriei 
municipiului Atena

și a tovarășei Elena Ceaușescu, de 
primul ministru Andreas Papandreu 
și doamna Margareta Papandreu

ATENA 5 (Âgerpres). 
în cursul dimineții de 
miercuri, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus

o coroană de flori la Mo
numentul soldatului necu
noscut, situat în Piața Cons
tituției („Syntagma"), din 
fața Parlamentului, ornată 
cu drapelele de stat ale 
României și Greciei.

ATENA 5 (Âgerpres).
In după-amiaza zilei de • la 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste' Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au pri
mit la reședință delegația 
primăriei municipiului A- 
tena, care, în numele lo
cuitorilor capitalei Greciei 
a ținut să aducă un fier
binte omagiu înalților soli 
ai poporului român.

Adresîndu-i-se președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prima
rul orașului Atena, Dimi
trios Beis și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru

posibilitatea de a-1 întîlni
Atena pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu pe care 
populația capitalei Gre
ciei îl întîmpihă la fel ca 
și pe tovarășa 
Ceausescu in calitate 
cetățeni de onoare' ai 
șului, cărora în semn 
aleasă considerație 
fost acordat și colanul

Ele n a 
de 

ora- 
de 

Ie-a 
de 

aur, distincție care sirnbo-. 
lizează prietenia străveche 
dintre cele două popoare, 
lupta comună pentru liber
tate și independență dusă 
de-a lungul veacurilor.

Președintele Nicolae 
Ceausescu a mulțumit pen
tru urările adresate.

în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu, 
ministru elen,
Papandreu, și soția sa, 
doamna Margareta Papan
dreu, au oferit miercuri un 
dejun.

înalții oaspeți români 
au fost -salutați cu căldură 
de premierul grec Andreas 
Papandreu și soția sa, care 
l-au condus spre marea 
sală de recepții. înaintea 
începerii dejunului, tovară
șul Nicolăe Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu primul 
ministru grec, Andreas Pa
pandreu, și doamna Marga
reta Papandreu. r -
' în timpul dejunului, pre-

Nicolae 
tovarășei 

primul 
Andreas 

sa.

ședințele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Andreas 
Papandreu s-au întreținut 
cordial, continuînd dialo
gul asupra unor probleme 
privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării pe 
multiple planuri dintre 
România și Grecia.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul An
dreas Papandreu au rostit 
toasturi, care au fost 
mărite cu viu interes, fi
ind subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Dejunul oferit în onoa
rea înalților soli ai poporu
lui român s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, ce caracterizea
ză toate manifestările pri
lejuite de noul dialog la 
nivel înalt româno-elen.

ACTUALITATEA iN LU/HE
Evoluția 

conflictului
anglo- 

argentinian
LONDRA 5 (Âgerpres). 

Ministerul Apărării al 
Marii Britanii a anunțat că 
pe teatrul de lupte din zo
na Insulelor Malvine (Fal
kland) distrugătorul brita
nic „Sheffield" a fost atins 
marți de o rachetă argenti- 
niană lansată din avion. 
La bordul acestei nave ul
tramoderne trimise în A- 
tlanticul de Sud, avînd un 
deplasament de 3500 tone, 
se aflau circa 300 de ma
rinari.

în cadrul dezbaterilor 
organizate miercuri în Ca
mera Comunelor, ministrul 
apărării, John Nott, a a- 
nunțat că, potrivit ultime
lor informații, pierderile 
suferite se ridică la 30 de 
marinari. De,. asemenea, 
s-a anunțat că, în timpul 
celui de-al doilea atac ae
rian întreprins. marți asu
pra pistelor de aterizare 
din Malvine, un avion de 
tip „Harrier" a fost dobo- 
rît, pilotul aparatului bri
tanic pierzîndu-și viața.

Pe
UN NUMĂR de 40 de 

oameni de știință și cerce
tători de Ia cunoscutul ins
titut de cercetări 
„Jet Propulsion Labo
ratory" din Pasadena (sta
tul California) au publicat 
o scrisoare în ziarul „Los 
Angeles Times" in care se 
pronunță împotriva 
dinței de militarizare 
științei americane.

KENJi Miyamoto, 
ședințele Prezidiului
al Partidului Comunist Ja
ponez, a declarat — cu pri
lejul festivalului ziarului 
„Akahata" — că P.C.J. va 
încerca să realizeze îm
preună cu Partidul Socia
list o alianță în vederea a- 
legerilor din luna noiem
brie. Pe de altă parte, el 
s-a pronunțat pentru inten
sificarea acțiunilor în fa
voarea păcii.

ten- 
a

pre- 
C.C.

LA 4 MAI la Moscova 
a fost vernisată noua expo
ziție a celebrelor Galerii 
Tretiakov. în prezent acest 
mare muzeu de artă din

Moscova trece printr-un na aprilie acest an, în 
proces de extindere pentru R.F.G. existau 1,71 milioa- 
a se putea pune în valoare ne șomeri, ceea ce repre- 
importantele opere de artă 
pe care le adăpostește și 
care, in unele cazuri, nu 
pot fi prezentate publicu
lui din lipsă de spațiu ex- 
pozițipnal.

DIN DOCUMENTELE 
GATT, date publicității la 
Geneva și reluate de coti
dianul elvețian 
Zurcher Zeitung", 
că în 1981, pentru 
oară din 1958,

Sub acest titlu, marele 
cotidian american publică 
un articol consacrat si
tuației șomerilor și a ace
lora care trăiesc sub limi
ta sărăciei. Redăm mai 
jos cîteva extrase :

Pentru prima dată după 
mulți ani, Clarence Quin- 
nCTt și-a amintit „Marea 
depresiune". „Pe măsură ce 
îmbătrînești, amintirile sînt 
mai conturate" —• spune 
această cetățeană din nord- 
estul statului Ohio. în a- 
ceste zile, imaginile trecu
tului ne apar în fața ochi
lor cînd privim la oamenii 
care umplu azilele de noap
te și cantinele pentru să
racii din Cleveland, A- 

• crone și Youngstown, unde 
vin să primească, gratis, 
o mîncare. Mai ales că a- 
cești oameni au fețele încă 
tinere și poate că nu s-au 
gîndit niciodată să ajungă

să trăiască din mila altora. 
„Auzim mereu același lu
cru — spune Quinnett: 
„Știți, niciodată în viață 
n-am cerșit și nu m-am 

‘gîndit că voi ajunge aici i". 
Se spune că. Ia scara între-

ATENA 5 (Âgerpres). 
în semn de profundă pre- 

ur- țuire pentru meritele sale 
ca om de știință, devotat 
binelui și bunăstării ome
nirii, Academia din Atena 
a organizat, miercuri după- 
amiază, o ședință solemnă 
dedicată tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru co
respondent al acestui pres
tigios for științific atenian.

în fața acestui impună
tor edificiu, aflat în cen
trul capitalei Greciei, tova
rășa Elena Ceaușescu, care 
este însoțită de doamna 
Margareta Papandreu, 
fost întîmpinată de 
ședințele Academiei, 
ricles Theocharis, de 
membri ai consiliului de 
conducere al acesteia.

Sînt prezenți pentru a 
lua parte la această ședin
ță solemnă, așteptată cu 

■ viu interes, un mare număr 
de academicieni, profesori 
universitari, oameni Je ști
ință și cultură, reprezen
tanți de seamă ai vieții po
litice din Grecia.

în deschiderea ‘ședinței

a 
pre-
Pe- 

alți

forțazintă 7,2 la sută din 
de muncă a țării.

AGENȚIA poloneză 
știri PAP informează 
ia Varșovia s-a desfășurat, 
timp de două zile, ședința 
Seimului R.P. Polone, care 
a adoptat „Declarația în 
problema înțelegerii națio
nale", precum și o serie 
de legi cu privire la dezvol
tarea culturii, la împuter
nicirile ministrului «ultu-

de 
că

„Neue 
rezujltă 
prima

—... ..... comerțul .. . , , . ,
mondial calculat în dolari Ph artei și legea cu pri

vire la învățamințul -----
rior.

la alger au început 
lucrările unei 
a partidelor și mișcărilor 
progresiste din 
Mediteranei, la care 
parte circa 30 de delegații 
din diferite țări ale zonei. 
Participanții vor discuta 
problemele legate de pro
movarea păcii, securității 
și cooperării în regiune.

solemne cademia
din Atena, organiza’iter43 
onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, ia cuvîntul pre
ședintele acestei presti
gioase instituții, Pericles 
Theocharis, care salută în
că o dată, cu multă consi
derație și aleasă stimă, pe 
oaspetele de onoare al a- 
cestei festivități.

A luat apoi cuvîntul a- 
cademicianul Constantin 
Tsatsos, membru al Acade
miei din Atena, membru 
corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia, fost președinte al Re
publicii Elene,

în continuare, președin
tele Academiei din Atena, 
a invitat-o pe tovarășa a- 
cad. doctor inginer Elena 
Ceaușescu să ia cuvîntul. 
Urmărită cu un deosebit 
interes, cu profundă aten
ție, cuvîntarea tovarășei 
Elena Ceaușescu s-a bucu
rat de un larg ecou în rîn- 
dul tuturor pa’rticipanți- 
lor, care și-au exprimat im
presia profundă pe -care au 
produs-o ideile conținute 
în cuprinsul cuvîntării 
prin puternice și îndelungi 
aplauze.

a înregistrat un regres va
loric. Hotărîțoare în acest 
sens, a fost variația valorii 
dolarului 
sută. >

DE L,A 
în curs și 
lunii aprilie, costul 
a crescut în Columbia 
9,9 Ia sută, informează a- 
genția spaniolă de știri EFE, 
Ca și în lunile precedente, 
creșterile cele mai impor
tante s-au înregistrat la a- 
limente, bunuri de folosin
ță îndelungată și chirii.

INTR-O declarație făcu
tă presei, Josef Stingi, pre
ședintele Oficiului federal 
al muncii, a arătat că în lu-

cu circa 20 la

începutul anului 
pină la sfîrșitul 

vieții 
cu

supe-

Conferințe

bazinul
iau

mit ajutor" — spune Louis Deborah Mackeew de Ia 
Hikson, șeful unui azil din o societate de binefacere 
Detroit. „Ei sînt nevoiți 
apoi să se adreseze socie
tăților de binefacere pen
tru că nu reușesc să pună 
capăt sărăciei".

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE PREȘ SE)

gii țări, numărul celor care 
nu au locuință și nici posi
bilitatea să-și procure de 
mîncare a crescut cu X0— 
30 la sută față de anul tre
cut".

^Povestea lor este me
reu aceeași : tatăl a lucrat 
în uzinele firmelor „Chrys
ler", „General Motors" sau 
„Ford", a fost concediat, și 
apoi familia n-a mai .pri-

„Acum cinci ani, 95 
sută dintre cei care 
neau la noi erau 
mani sau alcoolici" 
ne el. „Acum, 70 
dintre pensionarii 
nu au nici casă, nici un loc 
de muncă 
mani.- Au 
stradă nu 
nui viciu, 
nomice", .

la 
ve- 

narco- 
— spu- 
la sută 

noștri

și nu sînt narco_ 
fost aruncați pe 
din cauza vreu- 
ci a crizei eco-

din Detroit, povestește : „La 
noi vin mulți oameni 
neri și spun : „N-aș fi 
nit aici dacă n-aș fi 
nevoit". Printre ei 
mulți care și-au . __._ .
slujba și n-au primit aju
toare. Au ajuns într-o 
situație fără ieșire ca ur
mare a reducerii ajutoare
lor sociale".

„Totdeauna poți remarca 
o familie sau o pereche tî- 
nără care sosește pentru 
prima(.dată la noi — spu
ne Steve Glikow, de la o 
cantină pentru săraci din 
Detroit. Nu-și ridică privi
rile din pămînt și se mul
țumesc cu orice le-ai da. 
Mănîncă repede și apoi, 
tot atît de repede, dispar, 
Celor care vin astfel pen
tru prima dată aici le este, 
rușine pentru ceea ce fae“t

u- 
ve- 
fost 
sînt 

pierdut

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Comoara clin 
lacul de argint; 
rea ; Non stop.

PETR1LA : Casă pen
tru Carolina. '

LONEA : / Echipajul, 
I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Iubirea are multe 
fețe, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Vulcanul : Muncito
resc : Un iepure pentru 
avocat.

URICANI : Ghețuri
pe înălțimi.

Uni-

TV

11,00 Telex.
11,05 Drum de glorii. 9 

Mai 1877 — 9 Mai 
1945.

11,25 Desene animate.

11,50 Film serial „Lu
mini și umbre” — 
episodul 8.

12,45 Ansamblul 
ric „Doina 
șului" al 
natului

13,00

16,00
16,05

17,10
17,30
18,00

folclo-
Trotu-

Combî-"’’ 
petrochi

mic din Borzești.
închiderea pro
gramului.
Telex.
Seara televiziunii 
cehoslovace.
Viața culturală. 
1001 de seri, 
închiderea pro
gramului.

20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea eco. 

nomi că.
20.45 Studioul ținere tu- ,

Iui. ■ •
21.30 Atena ieri și azi.

Producție a tele
viziunii elene.

21.45 Memoria 
mentelor.
nia în războiul an*

■ tihitlerist.
22,15 Seara televiziunii 

cehoslovace.
23,00 închiderea pro

gramului.

r
docu- 

Româ-

Mica publicitate
VlND apartament 4 ca

mere, etaj I Gojdu — De- 
va.‘ Telefon 12428 
18—20. (641)

VÎND Fiat—850
Strada 1 Mai 
șani. (644)

SCHIMB 
două camere 
Vulcan, strada . 
bloc F8, sc. I ap. 20 
2—3

orele

i

nr. 3
sport. 

Petro-

apartament 
decomandate 

Victoriei 
) cu 

camere Petroșani

(bloc sau casă colonie) te
lefon 70909 sau 42646. (640)

PIERDUT carnet student 
pe numele Petcu Gabriel, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (642)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mi- 
hăiuc Miluță, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (643) i
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