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La I.M. Petrila, odată 
cu trecerea la noul pro
gram de lucru producția 
de cărbune extrasă zilnic 
a crescut cu 400—500 de 
tone, cu vîrfuri de peste 
4 700 tone de cărbune în- 
vr-o singură zi. Ca să 
„curgă" cărbunele lin și 
neîncetat din 
adincuri spre 
lumina zilei 
este nevoie 
ca fluxul 
transport 
orizontală 
verticală 
fie bine 
la punct, 
zultatele 
besc — peste 9 000 tone de 
cărbune plus la produc
ția fizică în luna februa
rie și aproape 13 000 de 
tone în prima decadă a 
lunii martie.

Cartea de raport a dis
pecerului demonstrează 
că întreruperile acciden
tale in fluxul de trans
port au fost intr-adevăr 
„accidentale" și de dura
tă destul de scurtă. Re
viziile și reparațiile sînt 
executate în zilele de

nu 
in

De 
de 

trei 
îm-

număr de 2-3 oa- 
pe schimb (din 
lipsei de efective), 
pe fiecare schimb 
cel puțin 5 oameni,

de 
pe

Și 
să 

pus 
Re- 
vor-

de
Pe fiecare 

schimb exis
tă un manipu
lator. Toate 
acestea au 
dus la o a- 

provizionare 
mai bună 
tuturor 
rilor de 
că din 
o supraveghe-

sectorului de
șablonare Și
decupare a ti-
parelor de la
I.C. Vulcan se
lucrează la
pregătirea li
nui nou lot ce
va fi introdus
în fluxul de
producție, în
vederea livră
rii la. export.

tatea de transport la 
Petrila, după cum 
spunea ing. Ioachim 
raru, șeful sectorului 
transport. „Odată cu
cerea la noul program de 
lucru, prin reducerea unui 
schimb întreg am putut 
să completăm cu perso
nal califica! toate postu
rile fixe de la puțuri și 
benzi. în condițiile
chiului program de lu
cru, la puțul centru, 
țul orb 12 și 13 se lucra

teran și la 
re mai atentă a benzilor 
transportoare. De aseme
nea, au fost reduse la 
maximum „plimbările" de 
personal pe aceste trei 
puțuri. Prin reducerea u- 
nui schimb, timpul des
tinat intrării și ieșirilor 
de personal s-a redus de 
la 8 ore pe zi la 6 ore, 
totodată s-a trecut la res-

(Continuare în pag. a 2-a>

Constante depășiri 
ale planului

Certitudinea creației»

a transformării de sine și 
pentru sine o dă munca

Ziua de vineri, 11 februa
rie, a constituit pentru co
lectivul de mineri, tehnici
eni și ingineri de la I.M. 
Bărbăteni o zi de produc
ție record. Cota realizări
lor a fost ridicată la 2 700 
de tone, cu 535 tone de căr- 
bune mai 
planul zilei. La 
mos succes o 
deosebită și-au
găzile de la sectorul I con
duse de Pompei Tomolea, 
Mihai Kovacs și Ion Chi - 
tic care au extras împreu
nă 350 tone de cărbune 
pesta sarcina de plan a 
sectorului. Și celelalte do
uă sectoare de producție 
au raportat, la sfîrșitul a- 
cestei zile, depășirea sar
cinii' de olan cu 100 tone 
— seci ui II și 50 tone — 
sectorul III.

Brigada condusă 
Pavel Bujor de la secto
rul VI al I.M, Lupeni 
a extras in primele două 
luni din acest an 1 000 
tone de cărbune, supli
mentar. Productivitatea 
muncii a fost depășită în 
medie cu o tonă pe post. 
Cu aceleași bune rezul
tate s-a încheiat și pri
ma decadă a acestei 
luni in imagine, mo
ment de lucru din aba
tajul frontal coordonat 
de acest destoinic 
gadier.

Ceea ce caracterizează activitatea colectivului de 
mineri, ingineri și tehnicieni ai sectorului V — I.M. 
Lupeni este ritmicitatea extracției, constantele depă
șiri la producția fizică de cărbune. După ce a în
cheiat cu depășiri sarcinile primelor două luni ale 
anului 
colectivul raportează pină ieri, în luna martie, alte 
860 tone de cărbune cocsificabil extrase peste plan. 
Prin contribuția unor brigăzi fruntașe ca cele con
duse de Vasilc Rusu, Victor Butnariu și Irimia 
zăr, sprijinite efectiv de maiștrii și specialiștii 
sector, productivitatea muncii în abataje a fost 
pășită irf această lună cu peste 1 tonă/post.

Tura a Il-a din cadrul RUM Petroșani, condusă 
dc impiegatul de mișcare — șef de tură Aurel Cre
ții — a obținut locul III pe Regionala C.F. Timi- \ 
șoara în întrecerea socialistă.

Anul acesta a început ț 
la fel de bine pentru tu- i 
ra a Il-a. După un ia- ’ 
nuarie mai timid (doar ț 
puțin peste plan), în fe- 1 
bruarie, tura a Il-a a 
contribuit din pliii la de
pășirea acordului global 
pe stație cu 6 la sută.

Urmare a muncii 
neobosite, în luna 
bruarie stația C.F.R. 
troșani obține cîțiva 
dicatori care surprind 
prin nivelul lor ridicat : 
cele 17,6 procente in-plus 
față de plan se regăsesc 
în cele peste 30 000 tone 
exp. \te suplimentar, 
stația tarea la încărcare- 
descărcare a fost redusă 
cu 2 orc /vagon, în timp 
ce tranzitul trenurilor de 
marfă, cu manevră, s-a

Un rezultat remarca
bil, avînd în vedere „con
curența" deosebită intre 
turele de pe întrega re
gională (de ordinul zeci
lor) și dacă avejn în ve
dere conținutul și condi
țiile deosebite ale muncii 
ce se depune în cadrul re
gulatorului de circulație 
și mișcare Petroșani. Ci
ne sînt autorii 
performanțe ? In primul 
rînd impiegații 
tori Andronic 
nu (numele acestui tinăr 
apare tot mai des și pe 
deplin meritat !), Mărcuț 
Deatc, programatorul E- 
lena Gheorghiu, șefii de 
manevră Traian Coan- 
drăș, Petru Alicu, Las- 
cu Stoica și Florea Gher- 
ghișan, manevranții Mi
hai Dumitraș, Romulus 
Făgaș, Ion Gabor, Ion, 
Poenar și alții. (Continuare în pag. a 2-a)

în săptămîna care a
.t, comitetul U.T.C. 

Preparației Coroești a 
ganizat ample acțiuni care 
au angrenat tinerii în ac
tivități de sprijin 
ducției.

De Ia tovarășa 
Asandei, secretara 
tetului U.T.C., am 
s-a participat la acțiuni de 
curățenie în incintă. re
cuperarea de materiale re- 
folosibile, eliberarea dru
murilor de acces, asigura
rea cu personal suplimen
tar a lucrărilor „cheie".

La aceste acțiuni au par
ticipat uteciști din majori
tatea organizațiilor de 
neret, remareîndu-se 
mod deosebit 
Marinela Slăniceanu. 
rica Nicolaescu, Nicu 
Ovidiu Sușu, Romeo 
dea, Ilie Tănase.

*

„Vremea 
frumoasă, 
teorologul 
Sartori Ernest. în 
ring stratul 
este de 70 cin".

Așadar, așteptata 
măvară se apropie, 
diferentele de

pri- 
cleși 

tempera
tură le mai simțin de la 
o zi la alta.

Ce posibilități au locui
torii Văii Jiului pentru 
a-și petrece această fru
moasă duminică ?

Mai întîi la munte, 
cabana Straja (unde 
tăzi, cu probele alpine și 
de slalom special, se în
cheie „Cupa Minerul") 
sau la cabana Pasu Vil- 
can (se desfășoară în
trecerea tradițională — 
„Cupa Energia"). Chiar 
dacă nu știm să schiem, 
petrecem o zi plăcută in 
atmosfera pură a înălți
milor înzăpezite.

In orașele municipiului, 
la cluburi și case de cul
tură, ye așteaptă .cîteva 
posibilități de a petrece 
ore plăcute. Pe scena Ca
sei de cultură din Pe
troșani au loc reprezen
tații (la orele 17 și 19,30) 
cu piesa ,<JJu ne naștem 
toți la aceeași vîrstă" de 
Tudor Popescu, susținu
te de actorii Teatrului 
dramatic din Constanța. 
Tot după-amiază, se 
desfășura și alte 
.testări culturale
este spectacolul muzical- 
umoristic de la Lonea, 
ora 17). Pină la prinz in 
cluburi și la Casa de cul
tură din Petroșani se in- 
tilnesc, ca de obicei, fila- 
teliștii și șahiștii. Tineri
lor li se oferă cu dărni
cie aceleași „seri de dis
cotecă". (T, SPATARU)
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Acțiuni energice pentru 
reducerea importurilor

Incepînd de la Cimpa 
și Jieț, pină la Aninoa- 
sa, Uricani sau, cînd este 
căzui pînă la Buta, sub 
poalele Retezatului, au
tobuzele' A.U.T.L. Petro
șani asigură zi și noapte 
transportul în comun din 
Valea Jiului. Atunci cînd 
mașinile 
stare de 
transportul 
roate. Cît 
buzele de 
se mai 
cînd în cînd, 
vrînd, nevrînd, 
trage pe dreapta, 
menea defecțiuni sînt des
tul de rare și în marea 
lor majoritate sînt re
mediate pe loc de către 
șoferi. Dar un mare me
rit în faptul că numărul 
mașinilor ce se defec
tează pe traseu este re
dus îl au acei meseriași 
anonimi ai autobazei care 
execută cu pricepere și 
responsabilitate reviziile 
și reparațiile autobuze
lor. Multe din lucrările de 
care am amintit necesi
tă piese de schimb adu
se cu mari cheltuieli va
lutare din import, 
tul colectivului 
a u t 
frunte 
șeful 
soluții 
cu forțe și resurse proprii 
a multora din aceste pie
se. Să enumerăm 
cîteva dintre, ele : 
înainte vreme capetele de 
bară tiranți pentru au
tobuzele IKARUS 280 
erau din import, proble
ma a fost rezolvată prin
tr-o modificare a 
respective de la 
basculanta de 16
Roman de fabricație ro

sînt în bună 
funcționare 

merge ca pe... 
sînt ele auto- 
puternice, tot

defectează din 
iar atunci, 

șoferul 
Ase-

Mcri- 
secției 

obuze, în 
cu Nicolae Mitu, 
ei, este că a găsit 

de confecționare

doar 
dacă

piesei 
auto- 

tone
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mânească ; rulmenții de 
fuzetă ai aceluiași autobuz 
sînt înlocuiți cu piesa 
similară de la același tip 
de autobasculantă, bine
înțeles cu modificările de 
rigoare ; cînd se uzează 
tendoanele de frînă ele 
sînt încărcate cu sudură 
electrică, iar prin strunji
re sînt readuse la cota 
normală. Cit privește 
membrana-burduf de la 
ambreiaj ul ventilatorului 
aceasta este confecțio
nată în atelierul de vul
canizare al autobazei. Se

Recuperare
• 7 ECONDITIONARE
JIaefolosire
cuvine menționat faptul 
eă aceste membrane sînt 
superioare celor origina
le, ele rezistînd 3—4 ani, 
față de 2 ani cit pot 
întrebuințate 
import. Rod 
creatoare și 
meseriașilor 
locuirea cilindrilor de ac
ționare a ușilor și altcr- 
natoarelor de la autobu
zele IK 4 eu cele de la 
autobuzele românești de 
tip UD 112 cu adaptă
rile respective. In atelie
rele secției se mai recon
diționează cutii de viteză, 
motoare, ambreiaje și di
ferențiale, iar la strun- 
gărie pistoane, ' pompă 
centrală, ambreiaj. cilin
dru receptor ambreiaj și 
pompă centrală — frînă, 
prezoane pentru roți de 
toate tipurile, rectifica
rea prin strunjire a tam- 
burilor de frînă de toa
te tipurile. Toate acestea 
și încă multe altele sînt

fi
cele din 

al gîndirii 
străduinței 

este și în-

făcute de meseriașii din 
ateliere. Cîțiva merită 
ca numele lor să apară 
cu majuscule, printre ei 
fiind Nicolae Mitu, șeful 
secției I autobuze, șeful 
de coloană Emilian Gloa
bă, mereu preocupați în 
găsirea noului, în recom 
diționarea cît mai mul
tor piese. Printre acești 
meseriași de nădejde se 
numără Alexandru Hi- 
dan, șeful echipei de re- 
condiționări. Acest ade
vărat meșter în ale mași
nilor, cu îndelungat sta
giu în profesie a studiat 
și studiază mereu cărțile 
tuturor mașinilor din do
tare, așa că le cunoaște 
ca la... carte. Și ceea ce 
învață împărtășește cu 
dragoste tinerilor, așa se 
explică faptul că Mircea 
Hinoveanu, Emil Tașcă 
și alții au devenit me
seriași cu o înaltă cali
ficare. Se cuvine să mai 
amintim aici de sudorul- 
tinichigiu Constantin Fî- 
ciu, omul cu „mină de 
aur", strungarul Ioan 
Bordeuș, vulcanizatorul 
Adalbert Șirnon, cel care 
pe lingă membrana-bur
duf de la ambreiaj ul ven
tilatorului, recondițio
nează perne de aer, ca
mere prin soluții proprii, 
maistrul principal Du
mitru Enculeseu, iar lista 
lor ar mai putea continua. 
Un lucru este cert : prin 
munca responsabilă, pli
nă de pasiune, secția 1 
autobuze, întregul colec
tiv de la A.U.T.L., con
tribuie Ja reducerea e- 
forturilor valutare ale 
țării, la îmbunătățirea in
dicatorului de eficiență c- 
conomică.

I). CRIȘAN

Tineri inimoși
La depozitul de materi

ale Vamița, din orașul Pe
troșani, muncesc cu rezul
tate bune și un număr de 
17 uteciști. Zilnic în depo
zit sosesc numeroase va
goane cu utilaje, mașini și 
piese de schimb. 
Alături de virstnici, tinerii 
depun strădanii ca va
goanele să fie descărcate 
cu operativitate. împreună 
cu echipele de descărcători- 
incărcători ei au descărcat 
și recepționat în decurs 
de un an 860 vagoane, au 
încărcat 141 vagoane fără 
să se plătească nici mă
car un leu locație, și au 
mai încărcat și descărcat 
11 400 mașini. Acestea sînt 
doar cîteva din activități
le pentru care, așa cum 
spunea tovarășul subingi- 
ner Vasilică Vladislav, se
cretarul organizației de 
U.T.C., noi ne mîndrim cu 
tineri ca Elena Mărgulcscu, 
Lidia Neagu, Maria Ior
dan, Ana Fondrea, Eugenia 
Florean și Valerica Pascu,

Vasile BELDIE.
corespondent

Aurul
(U-mar? din pag I)

pectarea eu strictețe a fi
relor de intrare și' ieșire 
a personalului. La nivel 
de sector am putut cons
titui o echipă de întreți
nere a galeriilor și pu
țurilor cu un număr su
ficient de muncitori. e- 
chipă cu care putem 
executa toate lucrările de 
acest fel printr-o eșalo
nare prealabilă a acesto
ra. Putem acționa pre
ventiv, nu mai sîntem o- 
bligați să acționăm doar 
unde este nevoie. De a- 
semenea la lucrările de o 
mare importanță pe care 
le avem de executat du
minica (vulcanizări de 
benzi, schimbarea unui 
covor de bandă etc.) nu 
mai sîntem obligați să îi 
comandăm pe toți la șut" 
Intr-adevăr, cele spuse 
de șeful de sector se văd 
în rezultatele din ce in ce 
mai bune pe care le în-

negru
registrează mina Petrila 
de la o zi la alta. Minerii 
din abataje, fiecare bri
gadă poate să-și realize
ze cel puțin un ciclu com
plet de producție pe fie
care schimb, iar „a'urul 
negru" smuls din adîncurj 
are cale liberă. Toate a- 
cestea sînt posibile atunci 
cînd ai oameni de ispra
vă cum sînt vulcanizato- 
torii Petre I.ugoja. Ion 
Mihanța, Gheorghe Cu- 
cu, Ioan C. Popa, Ion 
Bulancea, lăcătușii Cons
tantin Nica, Ion Ștefan, 
Alexandru Vasinca și 
Cornel Preda, bine co
ordonați și îndrumați de 
maiștrii Dumitru Dîrlea, 
Constantin losan, Cos- 
tachc Luca și celelalte 
cadre tehnice din sector, 
conștienți fiind că de 
munca lor de zi cu zi de
pind într-o mare măsură 
rezultatele la producția 
de cărbune obținute de 
minerii Petrilei.

GROPI
Începînd de la barie

ra liniei ferate și pînă 
la intersecția eu strada 
Ioan Budai Deleanu. 
strada 23 August din 
Petroșani cunoaște o in
tensă afluență de ma, 
șini din care cele n>4 
multe de mare tonaj 
Din această cauză, pe 
circa 100 metri lungi
me , asfaltul străzii s-a 
degradat intr-un ase . 
menea hal incit din cau
za gropilor șoferii fac 
o adevărată acrobație 
pentru a conduce ma
șinile pe a'- est traseu. 
Gropile pline de apă și 
noroi nemulțumesc și 
pe locatarii străzii care 
se străduiesc zadarnit 
s-o întrețină curată, 
precum si pe pietonii 
care se văd „zugrăviți" 
din creștet pînă in tălpi 
cu apă și noroi. (D.C.)
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Certitudinea creației
'Urmat din pag 1)

redus cu 1 oră/ vagon.
„Rezultate de excepție, 

așa cum sînt toți oame
nii turei conduse de 
Aurel Crețu" — conclu
zionează tovarășul Viorel 
Svichiu, secretarul 
miletului de partid 
complex C.F.R.

— Avem dai noi 
nători ai distincției 
ritul ceferist", mecanicul 
de locomotivă Constan
tin Marcu și manevrantul 
Nicolae Țîmpea.

Despre primul dintre 
ei. Constantin Marcu, am 
aflat că este un ceferist 
„sută la sutâ“. Tatăl, fost 
mecanic, doi frați care șt 
ei au îmbrățișat de mici 
copii arta de a imblinzi 
caii putere ai- locomoti
velor — iată firul tradi
ției pe care îl urmează cu 
consecvență admirabilă. 
După o vechime de peste 
20 de ani la bordul loco
motivelor, secretarul or
ganizației de bază tir. 3 
din depoul Petroșani, 
Constantin Marcu. pri
mește înalta distincție la 
puțină vreme, după ce, la 
adunarea generală a re
prezentanților oameni
lor mumii din Regionala

co
pe

deți
ne-

*
Timișoara, a fost 

membru al c.o.m.
Al doilea deținător a! 

„Meritului ceferist", ma
nevranlul Nicolae Tini- 
pea, a reușit după 10 ani 
de meserie și cloar la doi 
ani de la dobîndirea car
netului roșu de 
nist, o ascensiune 
torie pe scara 
muncii. Punînd 
pe munca < 
conștientă, pe o dăruire 1 
exemplară in producție,' 
acest tînăr plin 'de ener- ț 
gie și temperament, 
continue căutări și 
creator, din tura I, 
dusă de Traian Petrescu 
obține „Meritul ceferist" < 
ca o recunoaștere fireas- ’ 
că a permanenței pre- * 
zențe la datorie. ț

Munca, în condiții deo- i 
schite a ceferiștilor, îm- ’ 
piedică insă un dialog} 
deschis, amplu și — cu 
siguranță — mai convin- < 
găXor. >

Credem de aceea că a- ț 
ceste „creionări", suma- l 
re chiar, să-fi reușit, mă-) 
car in parte, să creeze 1 
imaginea pe care am do- ț 

„= t— lăsăm eroi-
Așa cum tre- 

meri-

C.F. 
ales

de i 
elan ) 
con- 1

rit sâ lO'O lăsăm 
lor noștri.
bute. Așa cum ei 
lă, de altfel...

\

Montorii reglori Ma
ria Popa, Radu Coc și 
l-’rancisc Gvorfi de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. retro- 
șani.

LIPSEA SIMȚUL 
GOSPODĂRESC

Intr-una din zile mă 
i aflam la depozitul cen- 
i trai I.C.R.A. Petroșani. 
I Văzînd cum la depozitul 
i de băuturi ardeau degea- 
; ba cîteva becuri, am 
i mers și prin alte maga- 
1 zii. In cei de grăsimi, pe 
ț un coridor ardeau becu- 
i rile deși iluminatul nu 
i iși avea rostul din cauza 
i celui natural. Nici la de- 
; pozitul de cereale nu se 
| vedea mina de gospodar; 
î cu toate că existau între-
■ rupătoarc, nimeni nu se
■ sinchisea să le folosească, 
i Singurul depozit unde 
i s-a putut observa că exis- 
i tă buni gospodari ai e- 
j nergiei electrice s-a do- 
i vedit a fi cel de la apă

Î minerală.
Am vorbit eu șefa a- 

cestui depozit, Gabriela 
î Alb.
! — La dumneavoastră
î cum de nu ard becurile 
i ca la celelalte cjepozite ? 

1 — Fiindcă este des-
i tulă lumină de afară, așa 
i că n-are rost.

în celelalte locuri nu 
era lumină naturală ? (V. 
Beldie).

DUPĂ NOI... MOLOZUL?

Acuin vreo 6—7 ani, 
muncitorii de la E.G.C.L. 
au făcut curățenie in po
dul blocului 1 de pe Ale
ea Florilor din Petroșani.

perația pe motiv că n-au 
materiale pentru jgheab 
pe care să coboare mo
lozul. E timpul, credem, 
să se găsească, după ati- 
ția ani, intr-un fel sau al
tul, o modalitate de a 
transporta molozul fi
indcă, altfel, vor fi ne-

NOTE ■ NOTE s NOTE
Au găsit cu cale să a- 
dune bucăți de cărămizi, 
bolțari, țigle și alte ma
teriale ee nu mai pot fi 
folosite și să le depozi
teze deasupra uneia din 
camerele locuite de Cons
tantin M. Lulea. Din cau
za greutății molozului a 
crăpat, în trei locuri, ta
vanul camerei. Văzînd o- 
mul că se cam îngroașă 

gluma, a solicitat E.G.C.L.- 
ului să transporte molo
zul cu pricina. S-a ter
giversat insă mereu o-

cesare armături și juguri 
de susținere a aparta
mentului locatarului res
pectiv. Am dori ca în loc 
de atitudinea „după noi 
molozul" să aflăm că s-a 
făcut curat. (D.C.).

CALE LUNGA
SI ÎNTORTOCHEATĂ 
CU BORCANELE...

Două gospodine 
mai în vîrstă au pornit 
într-una din zilele trecu
te cu sacoșele pline de 
sticle goale spre unitățile 
de primire. Cum cea mai

apropiată unitate comer
cială de casa l«u este a- 
eeea de lingă abator, 
s-au dus acolo. Au fost 
lămurite pe loc : „Nu pri
mim sticle, deoarece nu 
avem ambalaje" S-au de
plasat atunci la magazinul 
eu autoservire din Piața 
Victoriei. Și a iei au pri
mit aceiași răspuns. „A- 
tunci ce să facem cu sti
clele ?" — au întrebat 
nedumerite femeile. „Le 
duceți acasă și le puneți 
în raftul de unde le-ați 
luat", li s-a sugerat. Au 
mai făcut o încercare și 
la centrul de colectare a 
sticlelor și borcanelor de 
lingă piața orașului. Aici 
li s-au primit e drept, 
dar numai unele tipuri de 
sticle ; cele de 1/2 litru. 
Celelalte tipuri nu s-au 
primit tot din lipsă de am
balaj. , Dorința celor două 
gospodine, ea de altfel a 
tuturor celor ce vor să 
valorifice sticlele și bor
canele este să poată pri
mi contravaloarea lor, 
contra marfă sau la 
schimb, așa cum sînt de 
altfel indicațiile

FRUNTAȘI ÎN INTRE- 
J CEREA SOCIALISTA. La 
IBaza de aprovizionare Pe

troșani a C.M.V.J., au fost 
confirmați fruntașii în în- 

I-trecerea socialistă pe anul 
1982. Ei sînt Dumitru Băl- 

Ițătoiu, Constantin Bălța- 
tu și Iosif Scrobutz. Pen- 

iribuția remarcabi- 
îndeplinirea și de- 
sarcinilor de plan 

ale unității le-au fost a- 
dresate calde felicitări 
(V.B.)

SEARA DE POEZIE. Bi
blioteca sindicală a clu
bului din Vulcan, sprijini
tă de Comitetul orășenesc 
U.T.C., organizează, astăzi 
(ora 18), un recital de poe
zie patriotică. Acțiunea, 
adresată tinerilor din oraș, 
are genericul „Frumoasă și 
liberă ești țara mea" și se 
desfășoară la sediul clu
bului. (I.L.)

MUNCA PATRIOTICA. 
Tinerii din organizațiile 

U.T.C. 13 A și 13 B de la 
I.M. Lupeni au desconges
tionat, prin muncă pa
triotică, căile de acces din
tre atelierele minei. Prin
tre altele cei 40 dc tineri 
au stivuit 260 de stilpi 
SVJ și au colectat circa 4 
tone de fier vechi. S-au 
evidențiat Constantin Li- 
lă, Francisc Covaci, Vio
rel Andrei si Iulian Belei. 
(G.B.)

FOTBAL. Timpul fru
mos, dar mai ales intra
rea apropiată în „scenă" a 
divizionarelor C și a „ju- 
dețenelor" de fotbal, fac 

să se înmulțească numă
rul meciurilor de verifi
care. Azi, de la ora 11 la 
Lupeni, „Minerul" întâl
nește pe „Constructorul" 
Craiova, iar la Uricani for
mația locală întîlncște e- 
chipa „Preparatorul" din 
Lupeni. (A.T.)

DISCOTECA ELEVILOR. 
In ultima vreme conduce
rea Casei de cultură Pe
troșani pune în practică 
inițiativa de a organiza 
„ediții speciale" ale disco
tecii pentru diferite cate
gorii de tineri din orașul 
nostru. Astăzi, de la ora 11, 

în sala de dans are loc 
așadar o discotecă pentru 
elevii din licee. (I.L.)

„CUPA GHIOCELULUI", 
în acest an, pîrtia de schi 
de lingă cabana Pasul Vil- 
can a cunoscut o afluență 
de excepție a copiilor și 
tinerilor. Ținînd scama de 
acest fapt ■ îmbucurător. 
Consiliul dc educație fizi
că și sport al orașului Vul
can, cu sprijinul unor ini
moși oameni ai muntelui 
de la I.M. Vulcan, a Ini

țiat organizarea unei „Cu
pe, a ghiocelului". Progra
mată pentru sfirșitul săp- 
tăminii viitoare, competi
ția sc află în plir.â pregă
tire, fiind în execuție cu
pele, diplomele și alte tro
fee ce vor fi oferite con- 
curenților (A.H.)

Rubrică realizată de 
Ioan LASCU
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Valențe ale fortificațiilor dace 

aliate în zona Ponorîci
J)eta o duminica ta alfa

............. . -................ .1 1

Excepționalul rol de 
capitală politică, milita
ră și religioasă — vorbim 
despre Sarmizegetusa a- 
Ilată in Munții Orăștiei
— a fost subliniat prin 
construirea unor cetăți
— „fiice" — Piatra Roșie, 
Costești, Blidaru apoi 
înglobarea in sistemul de 
apărare a altora — Peș
tera Belii. Piatra Craivîi.

Firește, fiecare din a- 
eeste cetăți avea — și 
vestigiile păstrate sint 
grăitoare — o regiune a- 
propiată întărită prin 
valuri de pămînt. unele, 
iar altele posedau drept 
centură de protecție, tur
nuri de pază și supra
veghere. între aceste ce
tăți se deschid adevă
rate „goluri" prin care 
trec pînă în ziua de azi 
drumuri. Cum iși poate 
închipui cineva o cetate 
de rangul celei aflate pe 
culmea Muncelului, ca
pitala puternicului stat 
dac, fără căi de acces ? 
Dar, aceste drumuri pot 
servi la fel de bine și i- 
namicului, lucru care nu 
a scăpat strategilor daci, 
lată imperativul înălță
rii unor fortificații dc o 
parte și dc alta, chiar a 
închiderii lor in timpuri 
de primejdie. în general 
cercetările arheologice 
de pînă acum au pus ac
centul pe săpături făcute 
in incinta fortificațiilor din 
piatră ori a zonelor a- 
propiate. A fost emisă 
chiar o părere referitoa
re la apărarea dacă a- 
firmîndu-se o anumită 
precaritate privind cimpul 
tactic mai îndepărtat. A- 
vem semne dc certitudine 
că de-a lungul laturii 
sud-vestice a complexu
lui grădiștean. aproxima

James Hatmann, ser
gent in armata america
nă, a stabilit un nou re
cord mondial jucind bow
ling timp de 156 ore și 20 
de minute. în tot acest 
interval, el nu și-a acordat 
decît cîte cinci minute de 
odihnă la fiecare oră juca
tă. Precedentul record 
era de 155 ore și 4 minu
te, relatează „Internatio
nal Herald Tribune".
. *
Intr-o galerie de pictu

ră din Sofienholm, dane
zul Carl Airing, a creat, 
sub privirile a numeroși

REBUS Vine, vine primăvara
î ORIZONTAL : 1) Re

gretat poet român (183G— 
1937) autorul nemuritoa
relor „Rapsodii dc pri
măvară" și a poeziei 
„Primăvara". 2) _ treptat 
cimpul se umbrește sub 
a brazdelor desime" (V. 
Alecsandri — Plugurile) 
— Olimpia Bradea. 3) 
Uzina de autoturisme Pi
tești (abr.) — Ultimele 
anemone! — Posesiv.,
încurcat. 4) Roze parfu
mate cîntate de Florin 
Rogardo (sing.). 5) Erudit 

I z 3 « 6 6 ? r 8 p

tiv Dealul Babii — Că- 
lan a existat un drum 
in antichitatea dacă, poa
te nu exact pe actualul 
traseu, mai ales in par
tea sudică, dar un ade
vărat drum de rocadă cu 
două prelungiri, una spre 
Porțile de Fier ale Tran
silvaniei și alta peste 
Munții Vîlcanului. Din 
drumul principal se des
prind în apropierea lo
calității Pui. eu direcția

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

zzzz/zzzzzzz/zzzz/zzzzzzzzzzzzza
Grădiștea Muncelului, cel 
puțin trei drumuri (care 
undeva sub Dealul Feței 
se unesc) și două poteci. 
Problema apărării capi
talei dace trebuie pusă 
într-un context mult 
mai larg decît pînă acum. 
Pentru o bună înțelegere 
nu sint suficiente virtu
țile nominale ale fie
cărei cetăți ori chiar lua
te cu reciprocitățile lor. 
însușirea unui aseme
nea concept strategic în
seamnă o sărăcie a gîn- 
dirii militare dace. Noi 
sîntem convinși, vestigi
ile găsite nc-au demons
trat-o cu prisosință, că 
înalta valoare militară a 
capitalei dace se bizuia nu 
doar pc clementele cons
tructive intrinseci ci și pe 
închiderea „golurilor" (a 
căilor dc acces) prin nu
meroase și iscusite forti
ficații din val. Luind în 
considerare calea Pui — 
Ponorîci — . Grădiștea 
Muncelului, forța apă
rării dace pe această li
nie se dovedește a fi cu 
adevărat extraordinară.

Recorduri
vizitatori, nu mai puțin 
decît 76 de tablouri în ze
ce ore. El a reușit, astfel, 
să stabilească un nou re
cord mondial (desigur, nu 
în materie de capodopere 
pe minut). Potrivit publi
cației „Ncue Zurcher Zei- 
tung", pictorul și-a vîndut 
pe loc pînzele „recordme- 
ne“.

*
Joanne Murphy, locuitoare 

din White Plains (New

norvegian, sec. XIX — 
Se incareă cu mîțișori, 
primăvara 6) Rezultă la 
împărțire — Au apărut 
și ultimele beeațe! 7)
Cu dese incursiuni spre 
pomii înfloriți — Regu
lamentul serviciului in
terior (abr.). 8) S-au în
tors primii cocori I — 
Cu păreri de rău (inf.). 
9) Dau acum în muguri 
verzi (sing.) — Poet ro
mân. autorul poeziilor 
„Noapte dp primăvară" și 
„Motiv de primăva'ră" 

Judece oricine : PESTE 
ZECE KILOMETRI DE 
VALURI DIN PAMÎNT 
SI PIATRA SE OPUN 
ÎNAINTĂRII INAMICE! 
Sint elemente care su
gerează existența și a al
tor amenajări genistice 
in zonă. prefigurînd o 
apărare de mare adin
ei me 1

După dispunerea eșa
lonată a fortificațiilor pe 
trei poziții, succesive se 
pot deduce o scamă de 
elemente privind gindi- 
rea militară a strategi
lor daci și nu vom înceta 
să afirmăm că descoperi
rea acestui grandios 
complex de apărare în
toarce o nouă pagină a 
istoriei noastre vechi. A- 
cum, după ce fortifica
țiile de la Ponorîci, ridi
cate pe o cale de acces, 
au devenit cunoscute, se 
poate spune cu temei că 
dacii nu au neglijat ni
mic în apărare. Totul 
este construit solid și în 
locul cel mai avantajos 
pentru forțele proprii, to
tul denotă o îndîrjîre 
comparabilă doar cu a 
oamenilor care au viețuit 
și luptat din veac aici. 
Se vrea un exemplu ? 
Iată-1 : cercetarea de su
prafață executată in zona 
Ponorici nc-a pus pc ne
așteptate în fața unei re
alități tulburătoare: un
deva în spatele valului 
am cules numeroase frag
mente de zgură metali
că. în plin război, în pli
nă urgie, ostașii daci își
reîmprospătau arma
mentul menit să întă
rească brațul 
păra pămintul 
tea.

care le a-
și liberta-

Viorel MORA'RU J

York), a primit recent o 
scrisoare din Niddletown, 
localitate aflată în același 
stat american. Misiva fu
sese scrisă de bunica so
țului ei și' purta data 6 
mai 1930...

♦
Cel mai mare bacșiș a 

fost primit de negustorul 
de mașini John Webb, din 
Londra, care l-a vîndut B- 
nui șeie arab cinci mașini 
și un autocar. Mulțumit de

(Tiberiu). 10) Trunchi de i 
cireș ! — Specie de pă- i 
sări migratoare.

VERTICAL : 1) Poet ro. ș 
mân (1919—1972) auto- i 
rul poeziilor „înaintea = 
primăverii" și „Popas în f 
piimâvară" (Nicolac) — î 
Flori., de mină 2) Ce] de i 
vară, se schimbă de fapt î 
în primăvară, în aprilie, j
— Vestitorul primăverii, ț 
3) Bănuți de primăvară i
— Prime.» petunii 1 4) i
Subit1 — II naște primă- i 
vara prm'.r-o explozie i 
de flori și verdeață 5) î 
Manșă, tur — Precum zi- ț 
lele babelor, în martie ; 
(sing.) G) A da naștere — !
Capră, în limba geto-da- ; 
că. 7) Ultimii ghiocei ! — ••
Un fecior frumos ca-n i 
basme —’ Piesă de Karel i 
Capek. 8) Primăt ara vie- i 
ții noastre. 9) Fac umbră ! 
pâmîntului (poet.) — O- 
landa, țara laleLclor. 10) i 
Scriitor și ziarist român, i 
din creația căruia rcmai- ; 
căm schița „Se întorc co- j 
corii" (Traian) — Cele de 
zăpadă se topesc la ve- î 
nirca primăverii

DICȚIONAR . DAA I 
A1G. RUR. |

Liviu BOT

Să ne cunsastem 
patria

Știați că.,.
...Palermo, este cel mai 

mare oraș din insula Sici
lia și capitala acestei re
giuni a Italiei ? Mai puțin 
se știe însă că există și un 
sat în țara noastră, numit 
tot Palermo, situat în ju
dețul Vaslui, la 4 km de 
orașul Birlad pe șoseaua 
ce duce la Tîrgu-Bujor.

...în urma călătoriilor fă
cute în Asia in secolul al 
XVII-lea, spătarul Nico- 
lae Milescu, a scris peste 
30 de lucrări in legătură 
cu Extremul Orient ?

...primul tratat de bac
teriologic din lume a fost 
scris de Victor Babeș îm
preună cu savantul fran
cez A.V. Carnie ? Trata
tul. apărut în 1885 se in
titula „Bacteriile și rolul 
lor in anatomia și histo- 
logia patologică a bolilor 
infecțioase".

...primul curs de anali
ză matematică in limba 
română a fost publicat în
tre 1870-1874 de matema
ticianul și astronomul Ni
colac Culianu (1829-1915)?

...avionul „Coandă-1910" 
funcționa pe principiul re
acției ? Inginerul Eiffel a 
declarat atunci inventato
rului român : „Tinere,
le-ai născut cu 30, dacă 
nu cu 50 de ani mai de
vreme". Profetice, cuvin
tele acestuia s-au adeve
rit întocmai. Avionul cu 
reacție, care nu a impre
sionat în 1910, a devenit 
o realitate după 1950 in 
întreaga lume.

Culese de
Ing. Hie BREREN

rapiditatea cu care a fost 
servit, șeicul j-a făcut ca
dou lui Webb o mașină 
sport, cumpărată anterior. 
Webb a revîndut-o pentru... 
28 000 lire sterline.

*
Cea mai mare sumă cîș- 

tigală la curse s-a ridicat 
la 1112 400 dolari malaye- 
zieni. Ea a fost cîștigată, 
în Malayezia, în anul 1976, 
de un oarecare Lim Cliooî 
Seng. „Guinness Book" 
menționează că. pînă în 
prezent, acest record nu a 
fost doborît.

★
Cu 16 ani în urmă, în 

Canada s-a dat în folosin
ță un pod-tunel maritim, 
lung de 1 390 ni, care lea
gă insula Montreal de Saint- 
Laurcnt. Construit sub apă, 
la o adîncime de 22 m, 
el este considerat cea mai 
mare realizare din beton 
precomprimat din lume.

Cititorii fotografiază

I.a pîndă. Foto ; Eugen IIERBEI

Mărțișoare rimate
A întrebat un puști

dc patru ani :
„Te rog nene, vreau

sâ știu și eu, 
mărțișoru-acela e un leu?" 
„Nu, e-un leu și...

douășcinci de bani !

Cu un gest timid
a arătat ceva, 

el, ajungînd discret
în fața noastră :

„Eu buburuza-aceea,

î

i
i
1

3 
!
i
i

Cronică nerlmafă (91)
■ Pînă la urmă m-au convins sâ mă las con

st rins.
■ în viața unei femei există permanent acel 

ceva». Mereu altul.
■ Cirmele vechi aveau formă de vîslă.
■ Gîștele au «alvat Capitoliul. Oare ciți bucă

tari iși mai aduc aminte ?
■ Este normal ca între doi munți mari să se 

găsească și o prăpastie.

Valeriu BUTULESCU
i

v-aș ruga..." 
„Pe-accea... daeă-o 
prindeți dumneavoastră".

Mărțișor,
simbol al primăverii 

orice gust diferă, 
vrei, nu vrei ; 

„Un trifoi cu patru foi, 
aveți ?“ ' 

„Ei, cu patru da, 
n-avem... cu trei".

Mircea ANDRAȘ

EXTRATERESTRII 
NU AU VENIX LA 

ÎNTÎLNIRE
Americanii Gerald Flascii 

și Laverne Landis au a- 
nunțat, la un moment dat, 
că au primit un mesaj din 
Cosmos. Ca urmare, ei 
s-au îndreptat cu mașina 
spre nordul Statelor Uni
te, într-o zonă pustie și 
rece din Minnesota. Aici 
urmau să se intîlncascâ cu 
extra tereștrii... Cei doi au 
petrecut în regiunea res
pectivă aproape o lu
nă. în zadar în
să. Mai mult, expediția 
lor nordică s-a sfîrșit !n 
mod tragic: cînd au fost 
descoperiți de poliție, Ge
rald Flasch se afla Ia ca
pătul puterilor, iar Laver
ne Landis murise de ina- 
niție.

I
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încheierea Conferinței la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

DELHI 12 — Trimisul
Agerpres, Ștefan Nicolae, 
transmite : In capitala
Indiei s-au încheiat, sîm- 
bătă, lucrările celei de-a 
Vil-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate.

Țara noastră, care par
ticipă la mișcarea de nea
liniere. cu statut de invi
tat. a fost reprezentată de 
o delegație condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne.

Dezbaterile generale ale 
celei de-a Vll-a Conferin
țe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Delhi — 
în cadrul cărora au luat 
cuvîntul cvasitotalitatea 
șefilor de delegații ai ce
lor 100 de state partici
pante — au prilejuit o 
amplă și aprofundată ana
liză a „stării lumii" con-i 
temporane, • a problemelor 
complexe și multiple ce 
confruntă omenirea și au 
reliefat puternic preocu
parea și voința statelor 
participante la mișcarea 
de nealiniere, importan
tă forță pe arena mondi
ală, de a-și aduce o con
tribuție sporită la promo
varea unei politici noi, 
democratice în viața inter
națională, bazată pe ega
litate, respect reciproc, pe 
dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a se dezvol
ta liber și independent, 
deplin^stăpîn pe destinele 
•ale.

Abordind pe larg pro
blemele arzătoare ale stă
vilirii cursei înarmărilor, 
ale preintîmpinării — cît 
nu este prea tîrziu — a 
unei conflagrații nuclea

COMEMORAREA
A O SUTA DE ANI DE 

LA MOARTEA LUI 
KARL MARX

BERLIN 12 (Agerpres). 
— Cu prilejul comemoră
rii a o sută de ani de la 
moartea lui Karl Marx, la 
Berlin a avut loc o ședin
ță solemnă a C.C. al 
P.S.U.G., Consiliului de 
Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale R.D. Germa
ne. în prezidiul adunării 
s-au- aflat Erich Hone
cker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat, 
alți conducători de partid 
și de stat ai R.D.G.

Despre viața și opera lui 
Karl Marx a vorbit Joa
chim Hermann, membru 
al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G. 

■■.■..„.„inuiinHiiillllillllllllllllllIJlilullllllllllirilllllllliiHiuimiiiuiinn mUUlUUUMuUUUuiuuuHuuuu».

re pustiitoare, s-a accen
tuat, în dezbaterile gene
rale, imperativul trecerii 
fără întîrziere la negocieri 
serioase, de substanță, în 
sfera dezarmării, care să 
declanșeze un proces real 
de reducere a competiției 
militare, de diminuare a 
bugetelor militare, de de
zarmare, în primul rînd în 
domeniul nuclear, pentru 
înaintarea spre obiectivul 
final — dezarmarea gene
rală și completă, sub un 
control internațional strict 
și eficace.

în legătură cu 
carea, în ultima 
a conflictelor și 
de încordare în 

multipli- 
perioadă, 
stărilor 
diferite

părți ale lumii, in dezba
terile generale s-a dat ex
presie îngrijorării in le
gătură cu aceste situații 
tensionale. în care sînt
implicate și țări nealini
ate, în curs de dezvolta
re, relevîndu-se că este 
imperativ necesar să se 
depună toate eforturile 
pentru reglementarea prin 
mijloace politice, pașnice, 
prin tratative a tuturor 
divergențelor și probleme
lor litigioase.

Au fost formulate o se
rie de propuneri concrete 
vizînd rezolvarea proble
melor economice ale lumii 
contemporane, depășirea 
dificultăților cu care sînt 
confruntate țările sărace, 
între care se distinge — 
prin valoarea și actuali
tatea ei — inițiativa cu
prinsă în mesajul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu privind trece
rea la organizarea unei 
reuniuni la nivel înalt a

Agresivitatea și compor
tamentul dușmănos față 
de oameni nu dăunează i- 
nimii mai puțin dccît fu
matul sau creșterea ten
siunii arteriale — a decla
rat, recent, savantul ame
rican Redford Williams, 
în cursul cercetărilor des
fășurate la Universitatea 
Duke, din Carolina de 
Nord, el a constatat că, 
în rîndul oamenilor răi 
și înfumurați se întîlnesc 
de 5 ori mai mult bolile 
cardiovasculare decît la 
oamenii obișnuiți.

★
Speologii francezi Jean 

Rya și Alain Batisse au 
făcut o „călătorie spre cen
trul Pămîntului", înfăp
tuind, astfel, visul lui Ju
les Verne — scrie ziarul

țărilor în curs de dezvol
tare, în cadrul căreia să 
se elaboreze o strategie 
comună a acestor state, a- 
tît în privința conlucrări
lor viitoare pentru asigu
rarea dezvoltării economi- 
co-sociale, cît și pentru . 
convenirea unor puncte de 
vedere și poziții unitare 
în negocierile cu statele in- | 
dustrializate. |

A fost adoptată hotărî- • 
rea privind constituirea u- | 
nui comitet care să se o- ; 
cupe de modul în care sînt 
aplicate în practică hotă- ; 
rîrile cu privire la solu- : 
ționarea crizei din O- j 
rientul Mijlociu și a pro
blemei palestiniene, a- 
doptate de cea de-a Vil-a 
Conferință la nivel înalt, )

Participanții au adoptat, . 
de asemenea, documentele i 
conferinței — Declarația ) 
politică și Declarația eco- j 
nomică, „Mesajul de la > 
Delhi", Programul de ac- ■ 
țiune pentru cooperarea e- 
conomică și un apel adre
sat Iranului și Irakului 
pentru încetarea conflic
tului dintre ele și regie-, 
mentarea lui pe cale paș
nică. S-a adoptat de ase
menea, o recomandare pri
vind lărgirea Biroului de 
coordonare de la 36 la 66 
de state membre.

Participanții au conve
nit ca hotărîrea finală cu 
privire la stabilirea locu
lui celei de-a opta confe
rințe la nivel înalt să fie 
luată la reuniunea minis
terială a țărilor nealini
ate, ce va avea loc, în 
1985, la Luanda.

FAPTUL DIVERS

„Le Figaro". Ei au stabilit 
un record mondial în ma
terie, coborînd la adînci- 
mea de 1 455 m In peștera 
Jean-Bernard, din Savoia. 
„Coborîrea la adîncimea 
de 1 455 m nu ni s-a părut 
atît de ușoară ca în roma
nul lui Jules Verne", a 
spus unul dintre speologi. 
„Era foarte frig, ne era 
frică de prăbușiri și de 
gaze otrăvitoare, dar cel 
mai mare pericol l-a cons
tituit apa" — a spus el. 
Cel doi speologi francezi 
au anunțat că pregătesc o 
expediție în Noua Guinee,

Prezente
9

românești
BONN 12 (Agerpres). — 

Colectivul de balet al O- 
perei Române întreprinde 
un turneu în R.F? Germa
nia. în cadrul spectaco
lului inaugural din orașul 
Ludwigschafen a fost pre
zentat în sala mare a nou
lui edificiu „Theater im 
Pfalzbau", baletul „Floa
rea de piatră", de Serghel 
Prokofiev. A acompaniat 
Filarmonica de stat din 
Arad, sub conducerea di
rijorului Carol Litvin. So
lii coregrafiei românești — 
îndeosebi protagoniștii
Cristina Teodorescu, Cris
tian Crăciun și Adrian 
Gheorghiu —, au fost a- 
plaudați la scenă deschisă 
de un numeros public.

*
BERLIN 12 (Agerpres). 

— O delegație a Ministe
rului Agriculturii și Indus
triei Alimentare condusă 
de Ferdinand Nagy, mi
nistru secretar de stat, a 
efectuat o vizită de docu
mentare și schimb de expe
riență în R.D. Germană.

Cu acest prilej a fost 
semnat protocolul privind 
colaborarea tehnico-ști- 
ințifică între Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare din țara noas
tră și Ministerul Agricul
turii, Silviculturii din 
R.D.G. pe anul 1983 și di
recțiile principale ale cola
borării pînă în 1990. A fost 
semnat de asemenea, pro
tocolul de colaborare e- 
conomică și tehnico-științi- 
fică pe anul 1983 dintre 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare din 
România și Ministerul In
dustriei Locale și Indus
triei Alimentare din 
R.D.G.

unde se află o peșteră în 
care s-ar putea atinge 
o adîncime de... 3 000 m.

★
Specialiști de la Univer

sitatea din California au 
analizat cerneala tipogra. 
fică folosită de Gutenberg 
la tipărirea primei sale 
cărți în sec. XV. Datele a- 
nalizei — scrie revista 
„Der Spiegel" — au per
mis descoperirea secretu
lui culorilor tipografice, 
procedeu care a pus baze
le poligrafiei. Astfel, ei 
susțin că cerneala lui Gu
tenberg conținea o mare 
cantitate de cupru și 
plumb. Metoda de analiză 
a permis, de asemenea, să 
se stabilească numărul co
lilor tipografice în care 
a fost tipărită lucrarea.

In perioada 25-30 mar
tie 1983 se va desfășura 
în întreaga țară etapa 
I din acest an a imu
nizării antipoliomielitice 
a copiilor.

In această etapă vor 
Primi cite o doză (4 pică
turi) de vaccin poliomie- 
litic oral trivalent, co - 
piii născuți între 1 sep
tembrie 1982 și 31 ia
nuarie 1983 (primovac- 
cinare).

FILME

Duminică, 13 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : 1 se spunea
Buldozerul ; Unirea : 
Trepte pe cer.

PETRILA : Pilot de for
mula unu.

LONEA : în spațiu.
AN1NOASA : Visul de 

argint al alergătorului.
VULCAN — Luceafă

rul : Prea tineri pentru 
riduri.

LUPENI — Cultural : 
Rămîn cu tine.

URICANI : Sfinx.
Luni, 14 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Rămîn cu tine ; 
Unirea : Salutări profe
sorului. —

LONEA : Bujorul roșu.
VULCAN — Luceafă

rul : Teheran 43, I-II.
LUPENI — Cultural :

Misterele de la castel.
URICANI : Soarele alb 

al pustiului.

TV
Duminică, 13 martie

8,00 Consultații pentru 
bacalaureat.

8.30 Almanahul famili
ei.

9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical :

în cuprins :
— Telegrame de pre

să
— Muzică ușoară și 

populară
— Umor
— Balet
— Reportaje
— Fapt divers
— Informațif cultural- 

artistice
— Telesport.

16.30 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,15 Stadion.
19.45 Cîntarea României. 

Județul Prahova.

La această imunizare i 
sînt invitați să se pre- ‘ 
zinte la dispensarele me
dicale, cu copiii din gru- i 
pa de virstă arătată mai i 
sus, atît localnicii cît 
și familiile cu domiciliu i 
flotant sau cei care în 
intervalul respectiv se ; 
află ocazional în alte lo
calități decît cea de do
miciliu.

20,30 Telecinemateca.
My fair lady.

22,10 Telejurnal.
22,20 Avanpremieră săp- 

tăminală TV.
Luni, 14 martie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Tezaur folcloric.
21,00 Nesecata vitalitate 

a teoriei revoluțioi 
nare a clasei mun
citoare. 100 de ani 
de la moartea lui

. Karl Marx.
21.15 Roman foileton.

Investigația.
Episodul 3.

21,45 Ritm și grație. Dan
suri tradiționale in
diene.

22,00 Telejurnal.
RADIO '

Duminică, 13 martie
6,00 Buletin de știri. 

6,05 Concertul dimineții. 
7,00 Actualitatea în 60 de 
minute. 8,00 Radiopro- 
gramul satelor. 9,30 Ma
gazin duminical. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00 
Radiojurnal. 13,15 Muzi
că ușoară. 13,30 Varietăți 
folclorice cu Angela Bu- 
ciu, Marin Cornea, Ilie 
Chirca și Constantin Tur- 
cu. 14.00 Unda veselă.
14.30 Vîrste ale șlagăru
lui românesc. 15,00 Clu
bul artelor. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Almanah 
sonor cu Ana Ciobanu, 
Zafir Hadzimanov, Ma
riana Ritz și Drupi. 17.00 
Radiomagazinul femeilor.
17.30 Divertisment fol
cloric cu Florica Ungur, 
Victor Pîrvănescu și Tu
dor Gheorghe. 18,00 Bu
letin de știri. 18,30 Muzi- 
coteca pentru toți. 20,00 
Radiojurnal. 20,15 Amin
tiri despre Ionel Fernic.
21,15 Turneul melodiilor.
21.30 Consemnări. 22.00 
Radiojurnal. 22,30 Muzi
că de dans. 23,30-5.00 Non 
stop muzical.

Sectele-o nouă problemă in fața societății panameze <zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz<zz<

Apariția a numeroase 
secte și grupuri mistice de 
așa-zisă inspirație divină, 
care dezorientează, politic 
și moral, tineretul, este o 
nouă problemă a societății 
panameze.

Acest fenomen, ale că
rui manifestări concrete 
sînt din ce în ce mai alar
mante, constă în difuza
rea de predici apocalipti
ce menite să-i atragă pe 
tineri pe calea anticomu
nismului, isteriei colective 
și, in final, să-i facă să se 
resemneze în fața imposibi
lității realizării de schim- 
băr sociale.

In baza libertății de cult 
p: văzută în Constituția 
țării, diversele secte — 
organizate și dispunînd de 
fonduri provenind din ex
terior — au pătruns în 
zonele urbane cele mai 

sărace, precum și în zonele 
rurale in care misionarii 
dispun de servicii de ra- 
diocomunicație și de a- 
viație.

Un ultim raport pre

Din presa străină
G.PRENSA LATINA*')

zentat Parlamentului vesL 
european de cercetătorul 
britanic Richard Cottrell 
a pus pe gînduri în mod 
foarte serios multe țări în 
legătură cu pericolul pe 
care îl reprezintă diverse
le pseudo-religii în ceea 
ce privește influențarea 
tineretului din punct de 
vedere moral și politic.

Cottrell denunță „nun-: 
țile colective" organizate 

de secta Moon, vorbește 
de penetrația pe care o 
realizează în Panama gru
pul Hare Khrisna, a că
rui filială se află la Villa 
Zaita.

Documentul consideră că, 
de fiecare dată, sectele au 
o influență tot mai mare 
intre tineri, pe care — în 
anumite cazuri — îi duce 
la prostituție sau la con
sumul de droguri.

O activitate suspectă re
alizează în Panama orga
nizația „Catedrala vieții", 
ai cărei preoți nu se limi
tează să analizeze Vechiul 

Testament, ci blamează 
luptele de eliberare, ca și 
cum acestea ar reprezenta 
păcate ale omenirii.

Alte secte, cum sînt 
„Martorii lui Iehova" și 
„Mormonii", legate de cer
curile puterii din Statele 
Unite. își folosesc resursele 
pentru a atrage noi a- 
depți prin intermediul 
presei, radioului și tele
viziunii. Proliferarea noilor 
secte în țară ne face să 
presupunem că nu ne a- 
flăm în fața unei proble
me ezoterice și că Panama 
ar putea să fie obiectul u- 
nei experiențe similare cu 
aceea pe care pastorul Jim 
Jones a realizat-o în Gu
yana.

(Agerpres)

Mica publicitate
VÎND Fiat 125 S, telefon 

43403 Petroșani. (278)
VÎND Dacia 1300, alb 13 

(2 500 km). Zilnic după ora 
16, telefon 42199. (279)

CAUT femeie îngrijire 
doi copii, la domiciliu. In
formații Șt. O. losif, bloc 
6, sc. III, ap. 34, telefon 
44926. (280)

PIERDUT port-chei de 
autoturism și de la garaj. 
Informații ACR Petroșani. 
Găsitorului recompensă. 
(272)

ANUNȚ DE FAMILIE

Păstrîndu-i vie amintirea, familia amintește că 
se împlinesc 7 ani de la decesul iubitei noastre 

SZELLAN PIROSKA 
soție, mamă și bunică. Timpul adin ește durerea 
simțim continuu lipsa bunătății și dragostei ei de 
neinlocuit. (270)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bălan 
Costică, eliberată de l.M. 
Bărbăteni, O declar nulă.

serviciu pe numele 
Marcu, eliberată de 
parația Petrila. O 
nulă. (277)

PIERDUT legitimație

Pre-

legitimație d< 
numele Șer- 
eliberată d<

PIERDUT 
serviciu pe 
ban Viorel.

declar
nulă, (m.p.)
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